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Asociaþia Coralã de Copii ºi Tineret Symbol, cor al cãrui dirijor principal este
lector univ. dr. Luminiþa Guþanu Stoian, cadru didactic la Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane
din cadrul Universitãþii Spiru Haret, director dirijor fondator: Jean Lupu, a obþinut Premiul I
la Gala Premiilor Excelsior ºi va reprezenta România, în anul 2018,
la competiia Eurovision Choir of The Year, Eurovizionul Coral! Felicitãri!

BUCUROªI DE OASPEÞI!

Directorul Biroului pentru Europa Centralã ºi Orientalã al AUF,
Mohamed KETATA, în vizitã la Universitatea Spiru Haret

Pe 5 decembrie 2017, Universitatea Spiru Haret l-a avut ca
oaspete pe Mohamed Ketata, directorul Biroului pentru Europa
Centralã ºi Orientalã al Agenþiei Universitare a Francofoniei
(AUF).
Cu o vastã experienþã universitarã, specialist de carierã
internaþionalã, directorul regional al AUF, profesorul universitar
Mohamed Ketata (Departement de Genie Electrique et
Informatique Industrielle) s-a remarcat pe parcursul vieþii
profesionale ca membru al Consiliului Naþional al Universitãþilor,
director al Institutului Universitar de Tehnologie din Rouen, primvicepreºedinte al Universitãþii din Rouen, preºedinte al Comisiei
de specialiºti Electronics Optronics & Systems. Prezent la
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Universitatea Spiru Haret, oaspetele strãin a subliniat importanþa
limbii franceze ca limbã de studiu ºi de comunicare de circulaþie
internaþionalã.
Prorectorul pentru Relaþii Internaþionale, conf. univ. dr Ramona
Olivia Mihãilã-ªtefãnescu, reprezentanta conducerii universitãþii
la întâlnire, a adus în atenþia oaspetelui strãin noi proiecte de
colaborare internaþionalã interinstituþionalã în interesul comunitãþii
academice ºi de business româno-franceze ºi a primit cu interes
propunerea promovãrii unui proiect de amploare  Francofonia
în comunitatea haretistã, proiect prin care AUF doreºte crearea
unei identitãþi proprii francofoniei ºi susþinerea activitãþilor
francofone la Universitatea Spiru Haret.

PREUNIVERSITARIA
MÃ GÂNDESC ªI LA TINE!

CAMPANIA
Ora de educaþie rutierã

(Continuare în pag. 3)
Luni, 11 decembrie, Ministerul Comunicaþiilor ºi Societãþii
Informaþionale ºi UNICEF au fost lansat Raportul

Starea copiilor lumii 2017:
Copiii în lumea digitalã

 UNICEF face apel la extinderea accesului la internet al
copiilor, dar ºi la alinierea mãsurilor de protecþie la noile
tehnologii. Copiii ºi tinerii ar trebui sã se afle în centrul
politicilor digitale pentru a se extinde accesul acestora la
internet, în acelaºi timp oferindu-li-se o mai bunã protecþie
faþã de pericolele din lumea virtualã, se aratã în raportul
publicat de UNICEF, citat de DPA.
Tinerii cu vârste între 15 ºi 24 de ani reprezintã grupul cel
mai conectat la internet la nivel global, 71% dintre aceºtia
fiind prezenþi online, în comparaþie cu 48% din populaþia
totalã, conform raportului. Internetul a fost conceput
pentru adulþi, însã este din ce în ce mai intens utilizat de
copii ºi de tineri, iar tehnologia digitalã are o influenþã din
ce în ce mai mare asupra vieþilor ºi viitorului lor, susþine
într-o declaraþie directorul executiv al UNICEF, Anthony
Lake. Raportul face apel la extinderea accesului la resurse
online la nivel mondial în vederea soluþionãrii inegalitãþilor
digitale - în Africa, trei din cinci tineri sunt încã offline,
comparativ cu doar unul din 25 în Europa. Însã pãtrunderea
în lumea digitalã îi expune totodatã pe copii la noi
ameninþãri, printre acestea numãrându-se fenomenul de
cyberbullying (hãrþuire pe internet) ºi noi forme de
abuz asupra copiilor, iar pentru aceasta trebuie accelerate
mãsurile de protecþie aliniate la noile tehnologii, a menþionat
Lake. Rãufãcãtorii pot intra în contact cu tinerii ºi copiii
mai uºor prin intermediul profilelor anonime ºi neprotejate
de pe reþelele de socializare ºi forumurile dedicate jocurilor,
iar noile tehnologii precum monedele virtuale ºi dark
web (internetul secret) faciliteazã schimbul de conþinut
nociv. Raportul face apel la guverne ºi sectorul privat
pentru garantarea siguranþei copiilor în mediul online prin
protejarea vieþii lor private, predarea de cursuri de
alfabetizare informaticã ºi împãrtãºirea de standarde etice
pentru protejarea lor de abuz ºi expunerea la informaþii
nepotrivite.
Raportul Starea Copiilor Lumii 2017: Copiii în lumea
digitalã reprezintã prima analizã amplã efectuatã de
UNICEF a modalitãþilor în care tehnologia digitalã afecteazã
viaþa ºi perspectivele de viaþã ale copiilor. Acesta oferã ºi
o serie de recomandãri practice în sprijinul formulãrii unor
politici mai eficace ºi a unor practici de lucru responsabile
în beneficiul copiilor la nivel global. (Agerpres)

Conf. univ. dr. Nicolae Cruceru, cadru didactic al Facultãþii de
Inginerie, Informaticã ºi Geografie, în expediþia de recunoaºtere
pentru cartografierea gheþarilor de pietre din Musala, Bulgaria.
2923m altitudine, rafale de vânt de 120 km/h ºi temperatura
resimþitã de 38 grade Celsius.

Judeci sau gândeºti?!
Mioara VERGU-IORDACHE
Un aforism, a cãrei paternitate îmi scapã, grãieºte cum cã
Pentru mulþi este atât de greu sã gândeascã, încât preferã sã
judece. A gândi ºi a judeca au o semnificaþie sinonimã, în unele
cazuri, sau, ar trebui, în toate cazurile. Pentru cã, iatã, a gândi nu
presupune a judeca, pe când, remarcaþi, a judeca nu ar trebui sã
se manifeste fãrã aproprierea lui a gândi. Numai cã dacã existã
douã verbe, de ce sã ne încurcãm în subtilitãþi? A gândi are un
pronunþat caracter subiectiv, autocritic, dacã acceptaþi raþionamentul. Eu gândesc, mai rar; mult mai des ºi mai uzual, eu mã
gândesc. Pe când, eu judec, des, foarte des, ºi mult prea rar eu
mã judec. Sau eu te gândesc, rar, poetic ºi amoros, ºi des, foarte
des, eu te judec.
Vorbe. Dar alte vorbe spun ca aceste/acele vorbe nu s-ar fi
încãrcat în semnificaþia pe care o dau sintagmelor dacã nu aº fi
constatat uºurinþa cu care înlocuim gândirea cu judecata. Suntem
un popor de procurori, judecãtori, de justiþiari. Fiecare are un
cod penal/civil/ comercial, unii chiar al bunelor maniere, care nu
þine seama de codul celorlalþi. Fiecare cu legislaþia lui. Numai
cã, în aceastã anarhie a dreptãþii/ judecãþii fiecãruia, pierdem din
vedere un exerciþiu banal, exprimat printr-un verb la fel de banal:
a gândi. Mã veþi contrazice cu un argument de necombãtut, cum
cã nu poþi sã judeci fãrã sã gândeºti. ªi dumneavoastrã aveþi
dreptate. Numai cã ºi eu am dreptate când spun ca atunci când
gândim despre alþii  mai des decât gândim despre noi  avem un
pronunþat caracter critic. Alþii mint, greºesc, sunt incapabili, sunt
inculþi, sunt prea slabi, sunt prea graºi, sunt prea veseli, sunt
prea triºti, sunt prea leneºi, sunt prea activi, sunt neo/cripto/
comuniºti, fasciºti, legionari, regaliºti, republicani, sunt slugi,
sunt patroni de carton, sunt curvari, sunt ipocriþi, sunt teroriºti,
sunt escroci, sunt labili psihic, sunt îngâmfaþi, sunt libidinoºi,
sunt ... dar în câte feluri nu sunt! Aceastã tendinþã de a judeca în
loc de a gândi ne face, teoretic, sã devenim  în gândurile noastre
 specialiºti acolo unde nu ne pricepem, ne ajutã sã ne visãm la
pupitrul de comandã a unei navete spaþiale când n-am condus
nicio bicicletã, luptãtori în cruciade când ne temem de propria
umbrã, descoperitori ai vitezei de absorbþie a gãurii negre când
noi socotim cu beþiºoarele când mult mai onorabil ar fi sã ne
gândim cum sã fim cel/cei mai bun/buni în meseria pentru care
ne-am pregãtit, pentru care suntem competitivi. Sã ascultãm
argumentele celorlalþi, sã le comparãm cu ale noastre, sã ne
informãm de la cei care ºtiu mai mult ºi abia apoi, aþi ghicit, sã
judecãm. De la a judeca fãrã a gândi la invective, la deteriorarea
climatului micro ºi macro social, aproape cã nu este vreun pas.
Libertatea mea de a-mi fi bine este valabilã doar atunci când îi
este bine ºi celui de alãturi.
Aºa cã vã propun, pentru bunã mireasmã, armonie ºi prietenie
între noi, în loc sã judecãm, sã preferãm sã gândim.
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UNIVERSITARIA
Clustere din regiunea Sud Muntenia
în context regional ºi internaþional
La data de 5 decembrie 2017 s-a desfãºurat la sediul
Camerei de Comerþ si Industrie Prahova o întâlnire privind
implicarea clusterelor Bio Concept Valea Prahovei ºi
Danube Engineering Hub, cu sediul la Ploieºti, în procesul
de specializare inteligentã a regiunii Sud Muntenia.
Au fost analizate domeniile în care clusterele sus
menþionate vor acþiona în viitor:
 Produse bio ale agriculturii ecologice
 Turism rural, balnear ºi ecologic
 Producerea de cosmetice pentru clusterul Bio Concept
Valea Prahovei
 Tehnologii informaþionale ºi de comunicare (GIS), Big
Data, Soluþii Smart City pentru clusterul Danube
Engineering Hub
Întâlnirea a fost organizata de USH Pro Business
împreunã cu cele douã clustere ºi Camera de Comerþ ºi
Industrie Prahova, la aceasta participând reprezentanþii
entitãþilor menþionate, ai firmelor din clustere, Universitatea

Petrol-Gaze din Ploieºti, Centrul de Afaceri pentru Export
Ploieºti ºi Direcþia Pentru Agriculturã Judeþeanã Prahova.
Având în vedere cã exportul ºi internaþionalizarea sunt
activitãþile principale ale clusterelor, conducerea acestora
va coopera în viitor cu Centrul de Afaceri pentru Export
Ploieºti.
Conducerea clusterului Danube Engineering Hub a
informat în legãturã cu faptul cã s-a certificat cu Eticheta
de Bronz pentru performanþe manageriale la nivel
european.
S-au decis mãsuri de creºtere a vizibilitãþii celor douã
clustere pe plan intern ºi extern, atragerea de noi membri ºi
dezvoltarea coeziunii în rândul membrilor existenþi.
Prin activitãþile celor douã clustere, Ploieºtiul devine un
punct important pe harta clusterelor din România - a
declarat Costin Lianu, director general USH Pro Business.
Pentru detalii suplimentare vizitaþi website-ul USH Pro
Business: www.ushprobusiness.ro .

Primul sediu social
al ELI  ERIC în România
 Succes al delegaþiei conduse de ministrul Cercetãrii ºi Inovãrii
Lucian Georgescu la reuniunea Consiliului Competitivitate
al Uniunii Europene (COMPET) din data de 1 decembrie 2017
În data de 1 decembrie 2017, o delegaþie condusã de ministrul Cercetãrii
ºi Inovãrii Lucian Georgescu a participat la Bruxelles la reuniunea Consiliului
Competitivitate al Uniunii Europene (COMPET). Reuniunea a avut în
agendã continuarea demersurilor pentru constituirea unui Consorþiu
European pentru Infrastructura de Cercetare (ERIC) care sã opereze de o
manierã integratã infrastructura de cercetare pan europeanã dedicatã luminii
extreme (ELI). În pregãtirea acestei reuniuni, la invitaþia comisarului european
pentru cercetare Carlos Moedas, delegaþiile conduse de miniºtrii cercetãrii
din cele trei þãri care construiesc ºi gãzduiesc pilonii viitoarei infrastructuri
 Republica Cehã, pentru pilonul Beamlines (ELI-BL), Ungaria, pentru
pilonul Attoseconds (ELI-ALPS), respectiv România, pentru pilonul Nuclear
Physics (ELI-NP), au avut o întâlnire de armonizare pentru soluþionarea
aspectelor care sã conducã la punerea în funcþiune ºi operarea cât mai
eficientã a ELI prin intermediul ELI-ERIC.
Din delegaþia condusã de ministrul Georgescu au mai fãcut parte Ciprian
Preda, secretar de stat la Ministerul Cercetãrii ºi Inovãrii, Marius Piso,
preºedinte al Agenþiei Spaþiale Române (ROSA) ºi academicianul Nicolae
Victor Zamfir, director general al IFIN-HH, director ELI-NP.
În cadrul reuniunii cu comisarul european, cei trei miniºtri au prezentat
stadiul implementãrii infrastructurii, calendarul depunerii documentaþiei
finale la Comisia Europeanã pentru atribuirea personalitãþii juridice viitorului
ELI-ERIC precum ºi metodologia de calcul a costurilor care sã asigure
sustenabilitatea în operare a ELI. Cu aceastã ocazie urmare a analizelor ºi
dezbaterilor derulate anterior ºi pe durata reuniunii cele trei delegaþii au
hotãrât atribuirea primului sediu social al ELI  ERIC României, la Mãgurele,
în proximitatea ELI-NP. Este de subliniat acest deosebit succes în condiþiile
binecunoscute ale competiþiei acerbe care se desfãºoarã între statele membre
UE pentru gãzduirea instituþiilor europene. România a dovedit cu aceastã
ocazie, atât capacitatea administrativã, cât ºi voinþa politicã necesare pentru
îndeplinirea criteriilor ºi condiþiilor impuse pentru buna funcþionare a acestor
instituþii.

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

Spirit de Crãciun
ªi anul acesta, cel mai mare Târg de
Crãciun din Bucureºti se desfãºoarã în
Piaþa Constituþiei în perioada 1-27
decembrie. Târgul, organizat de Primãria
Capitalei, a deschis sezonul sãrbãtorilor
de iarnã printr-o serie de evenimente ºi
atracþii specifice acestei perioade a anului.
Are o reputaþie excelentã: este cel mai
mare târg de profil din România ºi unul
dintre târgurile prestigioase de acest gen
din Europa. Aici, vizitatorii gãsesc
ornamente ºi accesorii pentru brad,
jucãrii, obiecte artizanale, costume
populare, prãjituri, cozonaci, dulceþuri
de casã, dar ºi mâncãruri cu specific

tradiþional: sãrmãluþe, murãturi, zacuscã,
brânzeturi, cârnaþi sau vin fiert.
Putem sã ne întrebãm ce anume
atrage, anual, mii de oameni? Doresc
aceºtia sã intre cu adevãrat în atmosfera
de sãrbãtoare? Este vorba de spiritul
pur comercial? Sau, din negura
timpurilor, vine spre noi spiritul
adevãrat al Crãciunului, cu podoabe
sufleteºti precum generozitatea,
toleranþa, iubirea pentru aproape?
Bine cunoscut în zilele noastre în toatã
lumea, Târgul de Crãciun este unul cu
origine germanã, cea mai veche atestare
datând din anul 1434, când, în Dresda,

s-a organizat pentru prima oarã
Dresdner Striezelmarkt. Tot din secolul
al XV-lea provine ºi prãjitura tradiþionalã
Christstollen, un fel de cozonac. În Evul
Mediu târziu, la început de sezon rece,
se organizau târguri în varianta pieþelor
în aer liber, de unde oamenii se puteau
aproviziona cu lucruri utile pentru iarnã
ºi cu produse de mãcelãrie. Ulterior, ºi
micii artizani ºi cofetari vor avea acces
la aceste târguri, cu chioºcurile lor pline
de oferte tentante, mai ales pentru copii.
De asemenea, tot în aceastã perioadã,
începe tradiþia standurilor cu migdale
prãjite sau castane coapte, rãmase pânã
în ziua de azi elemente-cheie la orice
Târg de Crãciun.
În secolul al XX-lea, târgurile de
Crãciun devin parte integrantã a
perioadei de serbare a Naºterii
Domnului, moment crucial în cultul
catolic ºi în cel ortodox. Timp de cel
puþin patru sãptãmâni înainte de
Sãrbãtoarea Naºterii Domnului, astfel
de târguri se întâlnesc în mai toate
oraºele importante din spaþii culturale
diverse. Pe lângã þãrile de tradiþie
germanã, cu o lungã istorie a târgurilor
de gen, în Europa existã ºi alte regiuni
în care se organizeazã târguri de Crãciun.
Pe lista acestora, figureazã astãzi cu
orgoliu justificat ºi cele din România.
Masterand, anul II,

Ana-Maria ENACHE,

Comunicare Internaþionalã
ºi Diplomaþie Publicã,
Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane
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Hotãrârile luate cu aceastã ocazie au constituit ºi punctul de informare
referitor la ELI-ERIC din cadrul reuniunii Consiliului Competitivitate în cadrul
cãruia, prin vocea comunã a celor trei State Gazdã ale acestei infrastructuri de
cercetare unicã, a fost subliniat stadiul atins în implementarea acestei facilitãþi
de cercetare pan-europeane, ca exemplul cel mai bun de utilizare în sinergie a
fondurilor programului cadru european (Horizon 2020), al fondurilor
structurale ºi de coeziune ºi a resurselor naþionale. Totodatã pe lângã
determinarea celor trei þãri gazdã de a implementa în urmãtoarele ºase luni o
singurã entitate, ELI-ERIC, care sã asigure optimizarea eforturilor ºi reducerea
costurilor de administrare ale celor trei piloni, acestea au adresat ºi o invitaþie
celorlalte state membre UE de a se alãtura, ca membri fondatori în 2018, în
viitoarea structurã legalã ERIC-ELI.
Comisarul Moedas a felicitat cele trei state membre  Cehia, Ungaria ºi
România pentru acordul atins, le-a asigurat de tot sprijinul necesar ºi a
invitat, de asemenea, celelalte state membre interesate sã se alãture acestei
unice facilitãþi. Acelaºi mesaj a fost transmis ºi din partea Preºedinþiei
estoniene a Consiliului Uniunii Europene.
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Biroul de comunicare

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 Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei,
Universitatea Spiru Haret, Bucureºti

Inteligenþa Emoþionalã
Studenþi Transformaþionali
 marþi, 12 decembrie, 16:00-18:00

Programul: Leadership ºi inteligenþã emoþionalã în reuºita academicã ºi
personalã, organizat de dr. Delia E. Mateiaº, bursier Fulbright ºi UNDP,
specialist educaþional în domeniul inteligenþã emoþionalã, leadership
transformaþional ºi calitate, Asociaþia Transformaþional Leadership
(www.eilead.org).
Elaborat ºi atestat în parteneriat cu specialiºti educaþionali din SUA,
programul lanseazã un plan individualizat ºi integrat de dezvoltarea a
abilitãþilor de inteligenþa emoþionalã, mai precis studenþi transformaþionali.
Programul se desfãºoarã la sediul Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele
Educaþiei, campusul Didactica, strada Fabricii nr 46 G, sector 6.

Încã nu ai
legitimaþie
USH-ISIC?

Întreabã la
secretariatul
facultãþii tale cum
poþi aplica!
Legitimaþia ISIC (International Student Identity Card) este singura legitimaþie
recunoscutã la nivel internaþional pentru elevi ºi studenþi. Posesorii legitimaþiei
devin parte a unei comunitãþi internaþionale de peste 5 milioane de tineri, care
vor sã economiseascã inteligent, împart pasiunea de a cãlãtori, de a-ºi lãrgi
orizonturile culturale ºi care se bucurã de acces preferenþial la peste 42,000 de
discount-uri ºi beneficii, atât în România, cât ºi în lume, în peste 130 de þãri.
Cu ISIC economiseºti bani în timp ce vizitezi lumea într-o vacanþã, eºti plecat
cu un program educaþional (ERASMUS, Work and Travel ºi altele). Însã, este la
fel de folositoare ºi în þarã! Beneficiezi de sute de reduceri la parteneri din toate
domeniile. Verificã aici ofertele la restaurante, cinematografe, magazine, obiective
turistice ºi multe altele. Þine legitimaþia în portofel sau în buzunar oriunde te-ai
duce ºi arat-o ori de câte ori ajungi la unul din partenerii ce oferã reduceri.

BUCUROªI DE OASPEÞI!
Directorul Biroului pentru Europa Centralã ºi Orientalã al AUF,
Mohamed KETATA, în vizitã la Universitatea Spiru Haret
(Urmare din pag. 1)
Cuvântul francofonie a fost folosit
pentru prima datã în jurul anului 1880,
de cãtre geograful francez Onesime
Reclus pentru a desemna ansamblul
persoanelor ºi þãrilor vorbitoare de
limbã francezã. Francofonia instituþionalã s-a nãscut în anul 1970, odatã
cu crearea Agenþiei de Cooperare
Culturalã ºi Tehnicã, devenitã astãzi
Organizaþia Internaþionala a
Francofoniei, având cã misiune
dezvoltarea unor programe de
cooperare culturalã ºi economicã în
beneficiul þãrilor francofone din Sud.
În 1994 s-a deschis la Bucureºti Biroul
regional pentru Europa Centralã ºi de
Rãsãrit (BECO) al Agenþiei Universitare a Francofoniei (AUF)  operator
specializat al Francofoniei în domeniul
învãþãmântului superior ºi al cercetãrii.
Universitatea Spiru Haret a devenit
membru al Agenþiei Universitare a
Francofoniei (AUF) în anul 2006 ºi a
colaborat cu Agenþia la acþiuni de
promovare în comunitatea haretistã a

Trei noi apeluri de proiecte,
în valoare de 258 milioane euro,
pentru îmbunãtãþirea
infrastructurii educaþionale
Ministerul Educaþiei Naþionale (MEN) ºi Ministerul Dezvoltãrii
Regionale, Administraþiei Publice ºi Fondurilor Europene (MDRAPFE) au
lansat marþi, 5 decembrie, trei apeluri de proiecte, în valoare totalã de
aproximativ 258 milioane euro. Obiectivul îl reprezintã finanþarea
prin Programul Operaþional Regional (POR) a investiþiilor în infrastructura
educaþionalã din învãþãmântul antepreºcolar ºi preºcolar, din învãþãmântul
obligatoriu ºi din învãþãmântul profesional ºi tehnic. Anunþul a fost fãcut
de ministrul Educaþiei Naþionale, Liviu Marian Pop, ºi ministrul delegat
pentru Fonduri Europene, Marius Nica, în cadrul unei videoconferinþe cu
inspectorii ºcolari generali din þarã.
Venim astãzi cu o veste bunã, o veste pe care sistemul de învãþãmânt
preuniversitar o aºteaptã: demarãm modernizarea infrastructurii educaþionale
din învãþãmântul preuniversitar prin proiecte finanþate din fonduri europene.
Din perspectiva reformei pe care ne-am asumat-o prin programul de guvernare,
optimizarea infrastructurii ºcolare este o condiþie eminamente necesarã. Iatã
cã facem încã un pas, unul care se adaugã celor fãcuþi pânã acum, prilej
pentru mine sã-i mulþumesc domnului ministru Marius Nica pentru tot sprijinul
acordat, a declarat ministrul Liviu Marian Pop.
MEN ºi Autoritatea de Management pentru POR (AM POR) estimeazã cã
peste 10.000 de copii de vârstã foarte micã ºi preºcolari, peste 19.000 de
ºcolari ºi peste 6.000 de elevi din licee tehnologice sau ºcoli profesionale vor
beneficia de infrastructura educaþionalã modernizatã cu ajutorul acestor proiecte.
Proiectele propuse spre finanþare vor avea în vedere investiþii în
construcþia, reabilitarea, modernizarea, extinderea ºi echiparea infrastructurii
educaþionale pentru educaþia timpurie antepreºcolarã (creºe) ºi
preºcolarã (grãdiniþe), pentru învãþãmântul general obligatoriu (ºcoli I-VIII,
inclusiv nivelul clasei pregãtitoare), respectiv pentru învãþãmântul
profesional ºi tehnic ºi învãþarea pe tot parcursul vieþii (licee tehnologice ºi
ºcoli profesionale). Pot depune cereri de finanþare prin sistemul
MySMIS2014 unitãþile administrativ-teritoriale, autoritãþile publice locale,
instituþiile administraþiei publice locale aflate în subordinea sau coordonarea
autoritãþii publice locale, în calitate de potenþiali beneficiari.
Intervalul în care aceste solicitãri pot fi depuse este
4 ianuarie  4 mai 2018
Vor putea primi finanþare proiecte de minimum 100.000 euro, a cãror
valoare cumulatã se va ridica la maximum:
 110,2 mil. euro (fonduri nerambursabile) în cadrul apelului dedicat
învãþãmântului antepreºcolar ºi preºcolar, la
 111,4 mil. euro în cazul apelului dedicat învãþãmântului obligatoriu,
 36,7 mil. euro în cazul apelului referitor la creºterea gradului de participare
la învãþãmântul profesional ºi tehnic ºi învãþare pe tot parcursul vieþii.
Programul Operaþional Regional 2014-2020 este unul dintre programele
operaþionale din generaþia 2014-2020 implementate în România, cofinanþate
din fondurile europene structurale ºi de investiþii ºi gestionate de Ministerul
Dezvoltãrii Regionale, Administraþiei Publice ºi Fondurilor Europene, în
calitate de Autoritate de Management.

Biroul de Comunicare,
Ministerul Educaþiei Naþionale

diverselor proiecte internaþionale,
fãcând cunoscute studenþilor, masteranzilor ºi colectivului universitar
valorile limbii franceze, similitudinile
lingvistice ºi culturale între cele douã
limbi ºi popoarele cãrora acestea le
aparþin.
În aceastã direcþie, atât prorectorul
pentru Relaþii Internaþionale, cât ºi
decanul Facultãþii de Litere, i-au adus
la cunoºtinþã oaspetelui strãin contribuþiile, deopotrivã ale dascãlilor ºi
studenþilor USH, vorbitori de limbã
francezã sau pasionaþi de cultura ºi
civilizaþia Franþei.
Ca rezultat al implicãrii Universitãþii
Spiru Haret în proiecte de promovare
a limbii franceze în spaþiul universitar
românesc, prof. univ. dr. Ruxandra
Vasilescu, decanul Facultãþii de Litere,

a oferit douã lucrãri ºtiinþifice, volume
apãrute sub coordonarea conf. univ. dr.
Mihaela Chapelan. Le Stéréotype:
est-il bon? Est-il mauvais? reprezintã
culegeri de texte ºtiinþifice, cercetãri ce
au fost susþinute în cadrul conferinþelor
internaþionale organizate ºi desfãºurate
la Universitatea Spiru Haret.
În încheierea vizitei, Mohamed
Ketata, directorul Biroului pentru
Europa Centralã ºi Orientalã al Agenþiei
Universitare a Francofoniei (AUF),
s-a arãtat impresionat de implicarea
Universitãþii Spiru Haret în spaþiul
francofon prin calitatea activitãþilor
internaþionale realizate, felicitându-l
sincer pe rectorul USH, conf. univ.
dr. Aurelian A. Bondrea, pentru viziunea
de bun leader ºi receptivitatea pentru tot
ceea ce este nou ºi important.

Centrul pentru Relaþii internaþionale ºi Imagine academicã,
Universitatea Spiru Haret

Cunoaºte-þi profesorii!



Colegiul Universitar Spiru
Haret  domeniul Sanitar îi
prezintã pe medicii
ºi cadrele didactice care pregãtesc
noua generaþie de asistenþi
medicali ºi asistenþi
de balneofiziokinetoterapie
ºi recuperare.



Medicul Adriana Alina CALINA, specialist Chirurgie Generalã
la Spitalul Clinic Colentina din Bucureºti.
Domnia sa se ocupã cu precãdere de investigarea, diagnosticarea,
îngrijirea preoperatorie ºi postoperatorie a bolnavilor chirurgicali
internaþi în Secþia Chirurgie, precum ºi de urmãrirea postoperatorie
a bolnavilor, recomandarea de tratamente complementare în cazul
pluripatologiei pacienþilor operaþi, precum ºi de evaluarea
rezultatelor.
La Colegiul Universitar Spiru Haret, îi instruieºte pe viitori
specialiºti în domeniul Sanitar.



Nicoleta TIMIªAN este asistent medical generalist principal,
secþia Ortopedie la Spitalul Maria Sklodowska Curie din Bucureºti.
Printre atribuþiile sale ca asistent medical: pregãtirea fizicã ºi
psihicã a pacientului, asistarea medicului la consultaþii ºi
executarea indicaþiilor acestuia cu privire la efectuarea explorãrilor
ºi a tratamentului, educaþie sanitarã, anchete epidemiologice etc.
La Colegiul Universitar Spiru Haret se va asigura cã actualii
cursanþi vor deveni profesioniºtii, care vor avea drept criteriu în
activitatea lor performanþa.



Mariana COVACI este asistent medical
principal în cadrul Ministerului Apãrãrii
Naþionale.
Ca asistent medical are ca sarcini:
controlul medical periodic al angajaþilor,
preluarea pacientului ºi înregistrarea
acestuia; monitorizarea funcþiilor vitale ºi
completarea foii de observaþie; acordarea
primului ajutor în situaþii de urgenþã;
recoltarea produselor biologice pentru
examenele de laborator, conform
prescripþiilor medicului; administrarea
medicaþiei personale, efectuarea
tratamentelor, a imunizãrilor, testãrilor
biologice, conform prescripþiei medicale etc.
La Colegiul Universitar Spiru Haret, va
împãrtãºi cunoºtinþele sale teoretice
cursanþilor, iar prin stagiile de practicã îi va
ajuta sã dobândeascã abilitãþile necesare
meseriei de asistent medical.
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Mihnea COSTACHI pe podium la Mediaº

Veºti de la domnul Marius Ceteraº.
El ne oferã noi detalii despre unul din
jucãtorii la formarea cãrora a contribuit
din plin. Este vorba despre Mihnea
Costachi.
Performanþã excelentã pentru juniorul
alba iulian Mihnea Costachi la turneul
de mari maeºtri organizat recent de
Romgaz la Mediaº. Deºi venea dupã
douã sãptãmâni extenuante, în care a
participat la Superliga naþionalã pe

echipe ºi la Openul Internaþional al
României de la Alba Iulia, competiþie în
care s-a clasat pe un excelent loc 4, iar
în plus a dat ºi câteva teze la ºcoalã în
dimineþile în care nu au fost programate
meciuri la turneul de la Alba Iulia,
Mihnea a avut o evoluþie excelentã la
Mediaº, clasându-se pe locul 3 într-un
turneu foarte puternic în care, dintre
cei 10 jucãtori prezenþi la start, 7 au
avut titlul de mare maestru internaþional.
În cele 9 jocuri, elevul Colegiului
Naþional Horea, Cloºca ºi Criºan din
Alba Iulia a obþinut 5 victorii cu marii
maeºtri internaþionali Ciprian Nanu,
învingãtorul oarecum surprinzãtor al
turneului, un specialist al probelor
rapide, Mihail Marin, un component
de bazã al naþionalei României în ultimii
30 de ani, Vadim Shishkin (Ucraina) ºi
cu maeºtrii ªandor Petruþ ºi Maria
Yugina (Rusia), a remizat cu marii

maeºtri internaþionali Andrei Istrãþescu
ºi Marius Manolache, dar a ºi pierdut
douã jocuri cu marii maeºtri
internaþionali AlexeI Fedorov (Belarus)
ºi Vladislav Nevednichy.
Iatã clasamentul final al competiþiei:
1. Nanu 7p 2. Istrãþescu 6,5 p
3. Costachi 6p 4-5. Fedorov, Marin 5p
6-7. Nevednichy, ªandor 4,5p 8.
Manolache 3,5p 9. Shishkin 3p
10.Yugina 0p
Pentru Mihnea Costachi anul competiþional este încã departe de a se fi
încheiat. Juniorul alba iulian va participa la Campionatele Naþionale de
ºahiºti, rapid ºi blitz, care se vor desfãºura la Bucureºti, dupã care, la mijlocul
lunii decembrie, va juca în Polonia la
Campionatele Europene de ºah rapid
pentru seniori.
A consemnat



ªcoala Altfel

Elevii ªcolii Superioare Comerciale Nicolae Kretzulescu au vizitat Facultatea
de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei în cadrul programului ªcoala Altfel.
Aceºtia au participat la activitatea Rolul experimentului în psihologie, susþinutã
de conf.univ.dr. Bogdan Danciu.
Sunt aºteptaþi cu drag ºi în semestrul al II-lea la activitãþile desfãºurate de
facultãþile Universitãþii Spiru Haret!

Aristotel BUNESCU

CAMPANIA



ªcoala Altfel la... PhotoMeeting. Evenimentul a avut loc în club Fabrica,
unde elevii claselor a-IX a E ºi a-XI a C, de la ªcoala Superioarã Comercialã N.
Kretzulescu din Bucuresti, au participat la o orã de fotografie, într-un cadru
altfel .

Nu ºtiu dacã afluenþa atât de mare a publicului, la al III-lea work-shop educativ de sâmbãtã, 9 decembrie, la Mall
Vitan, se datoreazã în parte lui Robert sau unei mai bune mediatizãri sau ambelor, cert este cã de astã datã
participarea a fost peste aºteptãri. Mai mult, dincolo de numãrul mare de elevi, au fost interesaþi sã exerseze chiar
ºi adulþii! Sã fie un semn spre normalitate? Ne-am bucura mult.
Prezentãrile ºi demonstraþiile de prim ajutor ºi de educaþie rutierã vor fi reluate imediat dupã vacanþa ºcolarã de
iarnã.
A IV-a ediþie a Campaniei Ora de educaþie rutierã va continua pânã în iunie 2018. Vã mulþumim ºi vã aºteptãm!

Virgil MIHAILOVICI

MÃ GÂNDESC ªI LA TINE!
Copiii de la Grãdiniþa cu
program prelungit Prietenii Mei
învaþã foarte multe lucruri în orele
petrecute pe tãrâmul de poveste
al instituþiei. Dar cel mai
important este faptul cã sunt
învãþaþi omenia, empatia, sunt
învãþaþi sã fie oameni. Teoria,
lecþiile sunt utile, faptele însã lasã
urmele cele mai adânci! ªi când
avem imagini, cuvintele nu mai
pot adãuga ceva!
Bucuria
noastrã
s-a
transformat în lacrimi de fericire
ºi îmbrãþiºãri de neuitat pentru
cã, împreunã cu preºcolarii
Grãdiniþei Prietenii Mei ºi pãrinþii
lor, am fost cu toþii iniþiatorii
Campaniei umanitare MÃ
GÂNDESC ªI LA TINE!
Împreunã am oferit daruri
copiilor de la CENTRUL DE ZI
nr. 168 din Bucureºti, copii cu
vârste între 6 ºi 12 ani, care nu
întotdeauna se pot bucura de
aceleaºi surprize ºi cadouri, cum
ne bucurãm noi. Vã dorim, dragi
copii, sã fiþi sãnãtoºi, voioºi ºi sã
vã gãsiþi înþelepciunea de a vã
urma visul!
Mulþumim tuturor pãrinþilor
de la Grãdiniþa Prietenii Mei
pentru implicare ºi cooperare,
sunteþi cu adevãrat minunaþi! a
declarat prof. univ. dr. Laura
Goran, manager coordonator al
grãdiniþei.

Este iarna mirosului de brad
Cu ceai fierbinte ºi un cozonac
Cu Moº Crãciun ºi sacul plin de jucãrii
Haideþi copii sã îl primim cu zâmbete ºi bucurii!
Vino ºi tu sã te bucuri de iarnã la Grãdiniþa Prietenii Mei!
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Documentarul
Când corupþia
ucide,
de Dan Vasiliu,
a câºtigat URTI
Radio
Grand Prix 2017

Documentarul Când corupþia ucide,
semnat de Dan Vasiliu, realizatorul
matinalului Espresso de la Radio
România Cultural, a obþinut Marele
Premiu al Documentarului de Radio,
acordat de Uniunea Internaþionalã
de Radio ºi Televiziune (URTI).
Producþia Când corupþia ucide spune
povestea tragicului eveniment care a avut
loc în data de 30 octombrie, 2015 în clubul
bucureºtean Colectiv, dar ºi urmãrile
acestuia. Un concert rock se transformã
într-o tragedie naþionalã. Un incendiu
puternic ucide 64 de tineri într-un club de
noapte. Ceea ce pãrea sã fie un accident
s-a dovedit în cele din urmã a fi rezultatul
unui sistem corupt ºi lacom, care a permis
clubului sã funcþioneze fãrã autorizaþiile
necesare. Zeci de mii de oameni au ieºit
în stradã ºi au forþat demisia guvernului,
în timp ce în spitale zeci de tineri se luptau
pentru vieþile lor. Mariana Oprea supravieþuieºte în mod miraculos, dar viaþa ei
se va schimba pentru totdeauna. Are
arsuri severe ºi îºi pierde degetele de la
mâini. Dar continuã sã lupte ºi vrea acum
sã îi ajute pe alþii care au trecut prin
experienþe similare. Acesta este un
documentar pe care mi-aº fi dorit sã nu
trebuiascã sã-l fac niciodatã. Dar pentru
cã nu putem da timpul înapoi pentru ca
tragedia din clubul Colectiv sã nu se mai
întâmple, mã consoleazã gândul cã acest
documentar ºi-ar putea gãsi locul în
memoria noastrã colectivã., spune
Dan Vasiliu, realizatorul documentarului.
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Valori româneºti

Gala Premiilor
Operelor Naþionale
- 28 decembrie

Cel mai important eveniment al scenelor
lirice româneºti, Gala Premiilor Operelor Naþionale, este pentru al doilea
an consecutiv, gãzduit de Opera Naþionalã
Bucureºti.
Evenimentul ajuns la cea de-a V-a ediþie
este considerat cel mai grandios eveniment care celebreazã ºi premiazã performanþele lirice ale Operelor din þarã. Ca
ºi la premiile UNITER, nominalizãrile
pentru spectacolele de operã sunt fãcute
pentru stagiunea anului trecut, iar nominalizãrile au fost trimise de teatrele de
operã cãrora producþiile le aparþin.
Din juriul de selecþie fac parte:
Grigore Constantinescu, Costin Popa,
Horia Andreescu, Vivia Sãndulescu,
Luminiþa Arvunescu.

Invitatul special în acest an la Galei
Premiilor Operelor Naþionale este celebrul
tenor Juan Diego Flórez, unul dintre cei mai
buni tenori lirici, care va cânta pentru prima
datã pe o scenã din România. Marele Premiu
al Galei îl va primi celebra sopranã de origine românã, doamna Marina Krilovici.
Categoriile ediþiei din acest an la Gala
Premiilor Operelor Naþionale sunt:  Cel
mai bun spectacol de operã  Cel mai bun
regizor  Cel mai bun dirijor  Cel mai bun
solist liric  Cea mai bunã solistã liricã  Cele
mai bune decoruri,  Cele mai bune costume
 Cel mai bun spectacol de balet  Cel mai
bun debut liric masculin  Cel mai bun debut
liric feminin  Cel mai bun coregraf  Cel
mai bun solist de balet  Cea mai bunã solistã
de balet  Cel mai bun spectacol românesc.

Corul Madrigal
a pornit la colindat
credit foto Mircea Ristea

În perioada 8  19 decembrie, Corul
Naþional de Camerã Madrigal  Marin
Constantin se aflã într-un turneu naþional
ºi va aduce românilor din toatã þara vestea
sãrbãtorilor de iarnã prin cântece interpretate în maniera unicã, plinã de har ºi
emoþie a celui mai renumit ansamblu coral
românesc. Corul Madrigal susþine
concerte la Caracal, Bacãu, Bistriþa ºi
Târgu-Mureº, turneul urmând sã se
încheie la Bucureºti, cu cele douã concerte
extraordinare de Crãciun din 18 ºi
19 decembrie, de la Ateneul Român.
Printr-o tradiþie susþinutã de peste
50 de ani, ansamblul coral aduce, an de

an, în sufletele românilor, emoþia ºi bucuria
Crãciunului, prin magia interpretãrii
desãvârºite, dar ºi prin repertoriul ales.
Din programul concertelor de Crãciun nu
lipsesc lucrãri de marcã din repertoriul
internaþional, specifice sãrbãtorii naºterii
Domnului, precum Stille Nacht, dar ºi
lucrãri tradiþionale româneºti, printre care
Leru-i, Doamne, Ler, Noi umblãm ºi
colindãm sau Vine Crãciunu pe sarã.
În pauza concertului de la Ateneul
Român, în zilele de 18 ºi 19 decembrie,
de la ora 19:30, publicul bucureºtean se
va putea bucura de o altã surprizã
muzicalã: în foaier va avea loc un
minirecital susþinut de câteva sute de
copii din corurile Programului Naþional
Cantus Mundi, sosiþi din toatã þara, care
vor fi coordonaþi de Cezar Verlan,
dirijorul secund al Corului Naþional de
Camerã Madrigal  Marin Constantin.

SOR a lansat Collinsul la Iaºi
Recent, Societatea Ornitologicã Românã a lansat la Iaºi
cea mai importantã carte pentru biologii români, în anul
2017 - Ghidul pentru identificarea pãsãrilor. Este vorba
despre cartea care conþine toate speciile de pãsãri din Europa,
Nordul Africii ºi o parte din Orientul Mijlociu, cu descrierile
pentru fiecare specie, hãrþi de distribuþie ºi ilustraþii de o
calitate pe care nu o întrece niciun alt ghid din Europa.
Cartea a fost declaratã Cel mai bogat ºi mai cuprinzãtor
ghid de identificare a pãsãrilor de celebra publicaþie
The Times ºi se aflã deja la a doua ediþie internaþionalã.
Lucrarea a fost tradusã de dr. Emanuel ªtefan Baltag,
cercetãtor la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaºi.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Despre magia lucrurilor
devenite simbol existenþial în picturã
Adalgiza Harabagiu s-a nãscut în Bucureºti, pe
25 septembrie 1964. A absolvit Academia de Artã Bucureºti,
clasa profesorului Sorin Ilfoveanu, ºi ºi-a luat licenþa în Arte
Plastice, profilul Arte Plastice ºi Decorative, specializarea
Picturã, în 1995. Este membrã a Uniunii Artiºtilor Plastici
din România, secþia Picturã din 1996. A obþinut, în1994,
Premiul Special al Galeriei ROTARY Bucureºti;1994  1995,
Bursa Lucian Grigoresco, acordatã de Emil Ciocoiu Germania;1995, Premiul ªtefan Boºtinã la a V-a ediþie a
Concursului Tinerilor Pictori. A avut nenumãrate expoziþii
personale în Bucureºti ºi în þarã. Are lucrãri în muzee ºi
instituþii din România ºi în colecþii private în Anglia, Australia,
Belgia, Canada, Cipru, Danemarca, Elveþia, Germania, Italia,
Japonia, România, Serbia, S.U.A., Suedia.
Expresia finalã pe care o doreºte Adalgiza este cea a unei
maturitãþi în care ideile sunt aºternute fãrã niciun efort
compoziþional pe pânzã. De aceea naturile statice ºi peisajele
sunt exerciþiile prin care vrea sã-ºi fixeze  pânã la nivelul
subconºtientului  structurile compoziþionale care sã-i permitã
o relaþie intimã, profundã cu suprafaþa. Este conºtientã cã

prin repetare, autoreferire,
autocitare a manierei în care
lucreazã, naturile statice ºi
peisajele riscã o academizare,
dar preferã acest demers unuia
în care ar încerca în mod gratuit
 dupã cum mãrturiseºte 
ceva nou, ceva actual. Momentul actual îl considerã necesar
gãsirii formulei personale., spune Ioana Hermenean.
Remarcabil la Adalgiza este tocmai simþul materialitãþii lumii,
a structurilor imediate, înconjurãtoare: vegetaþie, fruct, floare,
lemn, vas de lut etc. Lucreazã cu bucurie, pasta are savoare,
ca ºi imaginea reprezentatã. La ea, umilinþa cotidianã ia un aer
eroic, dar neretoric. Lucrãrile, admirabil desenate ºi compuse,
într-o paletã rafinatã, au prospeþime, onestitate, o cuceritoare
cordialitate. Existã în pictura ei o anumitã magie a lucrurilor,
obiecte anonime, dacã se poate spune aºa (scaune, legume:
porumb, ceapã), sugerând un univers calm, domestic, în care
lucrurile îºi ocupã un loc dinainte ºtiut, devenind simboluri
ale existenþei. (G.M.)

Virginia ZEANI
- LAssoluta
Multe dintre întâmplãrile care marcheazã destinul Virginiei Zeani, marea
sopranã care a concurat-o cu succes pe Maria Callas pe scenele internaþionale
ale operei, sunt la limita verosimilului. Virginia Zeani, una dintre cele mai
mari voci ale operei din toate timpurile, a fost denumitã LAssoluta, într-o
vreme în care Callas era La Divina. Pe 21 octombrie a împlinit 92 de ani.
Virginia Zeani s-a nãscut la 21 octombrie 1925 la Solovãstru (Mureº). Vine
în Bucureºti ºi la 12 ani începe studiul muzicii, paralel cu literatura ºi filozofia,
mai întâi cu Lucia Anghel ºi, mai apoi, cu Lydia Lipkowska. La 19 ani
obþine o bursã în Italia ºi se perfecþioneazã la Milano, cu Aureliano Pertile.
Pentru mine, pânã la 6 ani ºi jumãtate, viaþa era idealã - chiar dacã la
Solovãstru, unde m-am nãscut, nu aveam curent electric sau strãzi pavate.
Ascultam frazele muzicale de la horã ºi le þineam minte, rãspundeam mamei
ºi bunicii în cântec atunci când mã întrebau ceva, cântam sã-mi aud ecoul,
pe dealuri, singurã. Apoi, când am plecat spre Bucureºti, am descoperit cã
viaþa e aºa de interesantã, încât am ceva de învãþat în fiecare zi. De atunci,
viaþa a rãmas pentru mine o curiozitate continuã, deºi, pe mãsurã ce afli tot
mai multe, realizezi cã ºtii tot mai puþin. Entuziasmul pe care l-am avut
când eram micã îl regãsesc acum, alãturi de fricã, exact ca în copilãrie:
entuziasmul de a descoperi ceva nou ºi teama cã ceea ce descopãr s-ar putea
sã nu fie ceea ce mã aºtept sã descopãr, povesteºte Virginia Zeani.
Debutul are loc la Bologna, în anul 1948, cu Traviata, avându-l ca partener
pe Arrigo Pola, cel care va deveni profesorul tenorului Luciano Pavarotti.
Este momentul lansãrii Vaiolettei supreme, care a triumfat în dificilul rol
verdian în 648 de spectacole, susþinute peste tot în lume, de la Moscova la
NewYork, de la Londra ºi Paris, la Philadelphia ºi Roma. Spectacolul de la
Teatro Duse, din Bologna, din mai 1948, a fost prima mare experienþã de
scenã a Virginiei Zeani. Impresarul a aflat cã a fost vorba despre un debut
abia la finalul spectacolului, când aplauzele furtunoase compensau, oricum,
orice incertitudini. Iar primul contract pe care i l-a oferit pe loc, de 30 de
reprezentaþii în turneu, deschidea ºirul sutelor de Violette pe care avea sã le
interpreteze Virginia Zeani în deceniile de carierã.
O întâlnire importanta a fost la Cairo, în anul 1950, când a cântat Elixirul
dragostei cu Beniamino Gigli. În anul 1952, este chematã la Covent Garden
din Londra, s-o înlocuiascã pe Callas în Puritanii de Bellini. Uºor, uºor,
începe sã combine rolurile de sopranã lirico- lejerã cu cele spinte ºi chiar
dramatice, având succes peste succes la Florenþa, Barcelona, Viena, Sankt
Petersburg, Paris, ºi-n alte mari oraºe, în: Gilda din Rigoletto, Manon,
Linda di Chamounix, Mimi din Boema, Adina din Elixirul dragostei,
Margareta din Faust, Somnambula, Aida, Madama Butterfly, Tatiana din
Evgheni Oneghin, Manon Lescaut, Tosca, Adriana Lecouvreur, Fedora,
Lina din Stiffelio, Elisabetta din Don Carlo, Desdemona din Otello, Charlotte
din Werther, chiar Senta din Olandezul zburãtor ºi Elsa din Lohengrin.
În anul 1955, Opera din Roma monteazã, special pentru Virginia Zeani,
douã producþii noi: Alzira de Verdi ºi Otello de Rossini. A debutat la
Metropolitan în 1966, cu Violetta din Traviata ºi a fost prima interpretã care
a cântat la Scala toate cele trei roluri din Povestirile lui Hoffmann de Offenbach:
Olympia, Giulietta ºi Antonia. Pentru Virginia Zeani, compozitorul Francis
Poulenc a conceput rolul Blanche din opera Dialogul Carmelitelor, lucrare a
cãrei premierã mondialã a avut loc la Scala. Dupã el a urmat ºi partitura
solistei din Vocea umanã, de acelaºi compozitor. În anul 1972, abordeazã
rolul Magda din opera Consulul de Gian Carlo Menotti.
În premiera Giulio Cesare de Handel, la Scala, în anul 1956, îl are ca
partener pe basul Nicola Rossi-Lemeni, artist liric de excepþie, pictor, poet
premiat ºi prieten bun cu Federico Fellini, cu care se va cãsãtori, un an mai
târziu. Formeazã împreunã unul dintre cele mai frumoase ºi statornice
cupluri, pânã în anul 1991, când talentatul ºi distinsul solist ºi poet se
sfârºeºte. Erau deja stabiliþi în Statele Unite ale Americii, unde Virgina
Zeani fusese numitã profesoarã la Indiana University, Bloomington.
În Bloomington, din 1981 pânã în 2004, Virginia Zeani, Profesor
Emeritus al Universitãþii, a pregãtit zeci de studenþi ºi studente pentru
marele concurs de selecþie al Metropolitan Opera ºi a avut, de-a lungul
anilor, nu mai puþin de 14 finaliºti. De peste 10 ani, într-o a treia carierã,
doamna Zeani continuã sã pregãteascã tinere voci ºi sã rafineze tehnica
vocalã a elevilor sãi care o viziteazã în cãsuþa de poveste ºi de poveºti din
West Palm Beach. Festivalul Enescu, ediþia din 1970, o aducea la Bucureºti,
pentru un spectacol cu Don Carlo, de Verdi, pe Virginia Zeani, una dintre
cele mai prestigioase soprane lirice din anii 50, 60 ºi 70 ai secolului
XX, timp de 25 de ani prima donna assoluta a teatrului de Operã din
Roma. Virginia Zeani este Doctor Honoris Causa al Universitãþii Naþionale
de Muzicã Bucureºti ºi al Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj.

Cristina MOLDOVEANU

Astra Film Festival pregãteºte cea
de-a XXV-a ediþie care se va desfãºura
în perioada 15-21 octombrie 2018 la
Sibiu. Pe 5 decembrie 2017, au
început înscrierile de filme - regizori,
producãtori ºi distribuitori de filme
din toatã lumea îºi pot înscrie cele
mai recente producþii de film
documentar cu termen limitã pânã pe
5 martie 2018. Se aºteaptã înscrierea
filmelor de non-ficþiune cu o puternicã
prezenþã a punctului de vedere
regizoral, atât în ceea ce priveºte
forma cât ºi tema abordatã. Calitãþile
cinematografice cât ºi onestitatea

abordãrii subiectului de cãtre regizor
sunt foarte apreciate. Sunt binevenite
în special documentarele creative ºi
filmele de autor.
Secþiunile competiþionale în
care pot fi înscrise filmele sunt: Internaþional (documentare creative de
lung-metraj din toatã lumea), Europa
Centralã ºi de Est (lung-metraje
produse în ºi despre aceastã regiune),
România (filme care fac o radiografie
a societãþii româneºti), Student (filme
realizate de regizori debutanþi în
cadrul unor ºcoli de film sau programe de specialitate) ºi Shorts
(scurt-metraj documentar din toatã
lumea). Filmele înscrise trebuie sã
fie produse dupã 1 ianuarie 2017.
Formularul de înscriere poate fi
accesat la: http:// ww.astrafilm.ro/
entry-form.aspx
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Evenimente care au schimbat L U M E A

Reflecþii asupra revoluþiei bolºevice din 1917 (V)

Revoluþia din 1917 poate fi privitã ca o crizã generalã de autoritate

Prof.univ.dr. Aurel STAN,
Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþe ale Educaþiei,
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaºi
De asemenea, trebuie sã facem o distincþie între cei care conduc
ºi cei care fac efectiv revoluþia sã devinã o realitate, ultimii riscânduºi frecvent viaþa ºi chiar pierzând-o în foarte multe cazuri. Trecerea
timpului face ca aceia care sunt în centru atenþiei în acþiunile
revoluþionare sã fie daþi uitãrii, lucru care nu se întâmplã ºi cu cei
care conduc miºcãrile de masã. Vâltoarea revoluþionarã a strãzilor
din Petrograd a impus propriei sãi lideri, între care s-au numãrat
muncitori, studenþi, funcþionari, militari, alte profesiuni ºi ocupaþii.
Doi dintre aceºti au fost sergenþii Fiodor Linde ºi Serghei
Kirpicinikov, ale cãror portrete erau în toate vitrinele magazinelor
din Petrograd în timpul revoluþiei din februarie. Însã, aceºti eroi ai
revoluþiei, veritabili lideri ai poporului din stradã, au dispãrut treptat
din prim-plan ºi au fost repede uitaþi.
Limbajul oficial al propagandei bolºevice a impus în conºtiinþa
colectivã a locuitorilor Uniunii Sovietice mitul majoritãþii muncitorilor
cu conºtiinþã revoluþionarã, disciplinaþi, devotaþi ºi dispuºi la sacrificiul
suprem pentru cauzã, dominanþi în masa revoltaþilor din timpul
revoluþiei bolºevice. În realitate, marea majoritate dintre oamenii
strãzii din Petrograd nu erau nici pe departe revoluþionari , ci,
dupã cum spun autorii oneºti ai lucrãrilor despre revoluþia rusã din
1917, doar spectatori sau persoane nehotãrâte, care oscilau între a
acþiona ºi a asista, dar de cele mai multe ori priveau agitaþia ca un
spectacol. Rareori participau ei înºiºi la lupte, iar de obicei se
împrãºtiau care încotro când începea sã se tragã. Indiferent dacã erau
militanþi convinºi sau nehotãrâþi, în rândul celor prezenþi pe strãzile
din acele vremuri, sentimentul de urã contra autocraþiei ºi
privilegiaþilor era omniprezent ºi acesta degenera de multe ori în
violenþã gratuitã contra unor persoane etichetate cu uºurinþã ca
aparþinând pãturii favorizate din timpul þarului. Nu prea se putea
face distincþie între formele organizate de protest ºi actele de jaf ºi
violenþã. Frecvent, unele se transformau cu uºurinþã în altele. Cu
timpul, accelerarea anarhiei în timpul convulsiilor sociale, a fãcut ca
aproape sã nu le mai distingi. Chiar ºi protestele cele mai organizate
ale muncitorilor se putea transforma, la cea mai micã provocare, în
acþiuni de jaf ºi violenþã Huliganii ºi criminalii se alãturau protestelor
muncitorilor ºi profitau de haosul creat pentru a vandaliza, a ataca,
a ucide sau a jefui. Astfel de acte, spune Figes, pãreau sã fie o parte
integrantã a militantismului muncitorilor, un mijloc de afirmare a
puterii mulþimii plebee ºi de spoliere ºi distrugere a simbolurilor
bogãþiei ºi privilegiilor. Ceea ce clasa de mijloc înspãimântatã numea
huliganism  atacurile mulþimii asupra celor înstãriþi ºi
reprezentanþilor autoritãþii, jafurile ºi vandalismul, încãierãrile ºi
scandalurile beþivilor  putea la fel de bine primi catalogarea de act
revoluþionar. Rãbufnirile viscerale ale mulþimii au fost determinate
de acumularea sentimentelor de urã faþã de cei bogaþi ºi faþã de toþi
reprezentanþii autoritãþii, de dorinþa celor sãraci ºi lipsiþi de putere de
a se impune ºi a pune stãpânire pe strãzi. Arderea conacelor boiereºti
ºi uciderea moºierilor erau o practicã curentã în zona ruralã a Rusiei.
Cei etichetaþi burjui au fost bãtuþi, umiliþi prãdaþi, uciºi ºi în
majoritatea cazurilor aruncaþi în cea mai cruntã mizerie. O parte a
elitei ruse s-a salvat prin emigrare. Mulþimea dezlãnþuitã distrugea ºi
vandaliza, de multe ori într-un cadru sãrbãtoresc, mai ales simbolurile
autoritãþii ºi puterii statale, ale bogãþiei ºi privilegiilor; multe acte de
violenþã inutilã erau practicate contra persoanelor bine îmbrãcate ºi
cu un anumit nivel de bunãstare. Nu avea nici cea mai micã importanþã
faptul dacã persoana elegant îmbrãcatã era profesor, doctor, arhitect,

inginer, economist, funcþionar public, negustor sau patron. Tot
burjui era. ªirul atrocitãþilor mulþimii este imposibil de descris în
spaþiul limitat al acestui eseu.
Þãranii ºi muncitorii considerau puterea în calitate de dominaþie
socialã ºi coerciþie, nici pe departe ca pe o aplicare a legii. Pentru ei,
revoluþia nu însemna respectarea unei constituþii, nu însemna
reconstruirea sistemului de putere pe principii universale de drept,
ci doar ocazia de a dobândi autonomie ºi de a se rãzbuna pe foºtii lor
stãpâni. Prima urgenþã a poporului era rãzbunarea, nu crearea unui
sistem juridic echitabil. Revoluþia din 1917 poate fi privitã ca o crizã
generalã de autoritate. Pe lângã stat erau renegate toate simbolurile
autoritãþii, indiferent dacã acestea aparþineau militarilor, judecãtorilor,
profesorilor, funcþionarilor publici, preoþilor, administratorilor,
patronilor, maiºtrilor, moºierilor, bãtrânilor satului, taþi ºi soþi
patriarhali. Marinarii de la Kronstadt au omorât cu brutalitate în jur
de 200 de ofiþeri. Promisiunea de anulare a privilegiilor ºi de abolire
a ordinii sociale inechitabile a dus la atragerea poporului de cãtre
bolºevici. Aceasta era însã doar forma modernã a Utopiei. Înlãturarea
formelor de autoritate la toate nivelurile a fost principalul element
dinamizant al revoluþiei sociale.. Prin acest ºiretlic ideologic de
promovare a rãzboiului contra privilegiilor, bolºevicii au reuºit sã
exploateze energiile revoluþionare ale pãturii sãrace cãreia îi fãcea
plãcere sã-i vadã distruºi pe cei bogaþi ºi puternici. Sãracii nu se
interesau dacã destinul lor devenea în acest fel mai bun. Logica lor
era simplã: dacã burjuii sunt distruºi, atunci oamenii cinstiþi o vor
duce mult mai bine.
Pe mãsurã ce idealurile revoluþiei s-au compromis ºi oamenii au
devenit din ce în ce mai sãraci, regimul bolºevic a devenit tot mai
înclinat sã exploateze apelul exclusiv la satisfacþia rãzbunãrii. Ceea
ce subliniazã unii istorici reputaþi, cum este Orlando Figes, este
faptul cã teroarea a izbucnit de jos ºi, de la bun început, a fost un
element al revoluþiei sociale. Bolºevicii, au încurajat aceastã teroare,
dar nu au creat-o ei. Principalele ei instituþii s-au format toate, cel
puþin parþial, ca o reacþie la aceste presiuni venite de jos. Jefuirea
anarhicã a proprietãþilor Bisericii ºi nobililor a fost legitimatã ºi
prin decrete bolºevice privind confiscãrile ºi impozitãrile
revoluþionare, pe care filialele CEKA locale le-au aplicat prin reþinerea
de ostatici burghezi ºi contrarevoluþionari. Judecata popularã
a burghezilor ºi nobililor a fost legitimã ºi prin decrete bolºevice
privind confiscãrile ºi impozitãrile revoluþionare. Judecata popularã
a burghezilor patroni, ofiþeri, speculanþi ºi ai altor duºmani ai
poporului a fost instituþionalizatã prin intermediul Tribunalelor
Poporului ºi a unui sistem primitiv de justiþie revoluþionarã pe
care au aplicat-o, iar metodele lor au devenit partea a terorii CEKA..
Propaganda bolºevicã fãcea totul în numele unui cuvânt magic,
revoluþia. Acest cuvânt magic, utilizat cu multã mãiestrie de agitatorii
bolºevici, a narcotizat o bunã perioadã de timp limpezimea de gândire
a popoarelor de pe întregul cuprins al fostului imperiu rus. Eticheta
de contrarevoluþionar atrãgea blamul ºi reacþia masei de locuitori
fascinaþi de ideea revoluþiei ca motor al egalitãþii sociale ºi a unei
presupuse prosperitãþi. Când Lavr Kornilov a încercat sã înlãture
dictatura roºie a lui Lenin, eticheta de contrarevoluþionar datã
generalului a mobilizat Petrogradul civil ºi militar contra sa ºi chiar
membrii Guvernului Provizoriu. Indiferent ce acuze se aduceau contra
lui Lenin (cã va deveni un dictator nemilos, cã este de fapt trãdãtorul
Rusiei, cã a fost adus de germani cu vagonul plumbuit pentru a
subjuga Rusia), totul se volatiliza prin calitatea de apãrãtor al
revoluþiei. Chiar atunci când o parte din poporul rus s-a trezit ºi a
început o serie de revolte, revolta marinarilor din Kronstadt din
1921 ºi revolta þãranilor din Tambov, din 1920, ambele înãbuºite
în sânge de Armata Roºie condusã de viitorul mareºal Mihail

Tuhacevski, aceasta nu a beneficiat de sprijin popular din cauza
aceleiaºi etichetãri: seria de miºcãri de protest a fost prezentatã de
aparatul de propagandã drept contrarevoluþionarã. Deºi cele douã
revolte au zguduit puterea bolºevicã, rãsculaþii au fost izolaþi ºi înfrânþi
din cauza lipsei de solidaritate a populaþiei. Deja era prea târziu
pentru a-i înlãtura pe bolºevici de la putere. Winston Churchil a
spus, pe bunã dreptate, cã bolºevismul trebuia strâns de gât în
faºã. Tot regia propagandisticã a duºmanului din umbrã care
ameninþã revoluþia a fost utilizat cu succes de bolºevici, fãrã a
întâmpina o opoziþie puternicã ºi hotãrâtã, la crearea CEKA; la 20
decembrie 1917, prin decretul semnat de Vladimir Ilici Lenin, a fost
înfiinþatã Comisia extraordinarã pe întreaga Rusie pentru combaterea
contrarevoluþiei ºi sabotajului (CEKA), organism de poliþie politicã
condusã de Felix Edmundovici Dzerjinski a cãrui denumire a fost
schimbata ulterior în GPU  Administraþia Politicã de Stat, în data de
6 februarie 1922.
Dupã ce au ieºit învingãtori, bolºevicii nu au dat locuitorilor fostului
imperiu þarist nici pâine, nici pace, nici pãmânt þãranilor. Perioadele de
secetã ºi de utilizare propagandisticã a resurselor agrare ale Rusiei au
fãcut sã existe perioade de foamete cu milioane de morþi, mai ales în
Ucraina. În loc de pace, beneficiarii revoluþiei s-au vãzut confruntaþi
cu un terorism de stat pe durata a zeci de ani, iar pãmântul pe care
l-au primit þãranii a fost repede încorporat colhozurilor. Pãtura
performantã a þãranilor, aºa numiþii culaci, a luat repede drumul Gulagului ºi a fost anihilatã ca forþã reformatoare în agriculturã. De fapt, care
a fost þelul acestui grup de revoluþionari? A adus egalitate ºi eliminarea
privilegiilor pentru popoarele þãrilor ce se întindeau pe douã continente?
Este potrivitã concluzia pe care Giovanni Papini o expune în Gog:
au înlocuit câteva zeci de mii de aristocraþi cu douã milioane de
activiºti. Au adus mai multã prosperitate omului de rând? Nici vorbã,
lipsurile ºi foametea fiind fenomene sociale constante în fostul URSS
condus de bolºevicii lui Stalin. Maºinãria de propagandã a indus o
stare de euforie pentru cauza nobilã a îndeplinirii planurilor cincinale,
pentru întãrire forþei de apãrare. Winston Churchill spune cã Stalin
a dus Rusia de la plugul de lemn la o mare putere industrialã. Însã,
nu se poate spune cã Rusia þaristã, care avea uzinele Putilov cu 45.000
de muncitori ºi Arsenalul Armatei din Tula cu 60.000 de lucrãtori, era
chiar în stadiul plugului de lemn. Nu se poate spune aºa ceva despre o
þarã care a construit Transsiberianul, cea mai lungã cale feratã din
lume, cu un efort financiar enorm. Capitalismul modern nu putea
fi oprit sã-ºi manifeste forþa de progres în Rusia, chiar dacã poate
mai greu decât în restul lumii civilizate.
Sistemul social-economic creat de bolºevici s-a prãbuºit aproape
peste tot în lume, a dat clar faliment. Din ce în ce mai multã lume
conºtientizeazã cã guvernarea bolºevicã nu a reprezentat decât
punerea în aplicare a unui plan utopic de construcþie socialã de
cãtre un grup de revoluþionari fanatici, obsedaþi de idealurile lor
înguste ºi sterile, care nu aveau niciun gând generos faþã de imensa
populaþie a Imperiului þarist. Istoricii au consemnat ºi faptul cã
între aceºti revoluþionari nu exista niciun fel de armonie ideaticã ºi
respect. Furia cu care s-au ucis unii pe alþii este un alt spectacol
jalnic consemnat. Astfel, marinarii de la Kronstadt au devenit
victime ale sistemului pe care l-au sprijinit cu atâta abnegaþie.
Zinoviev, Kamenev, Buharin, Tuhacevski ºi Dybenko au fost
executaþi în Marea Teroare, Troþki, a fost asasinat în Mexic, Fiodor
Ilin, conducãtorul marinarilor revoluþionari din Kronstadt în 1917
(numit ulterior Fiodor Raskolnikov), chipurile s-a sinucis prin
defenestrare, iar mulþi dintre delegaþii de la Congresele Partidului au
dispãrut în închisorile lui Stalin.
Lucru regretabil este faptul cã reþetele lor de manipulare încã mai
funcþioneazã ºi sunt încã puse în aplicare.

Oficiali BNR: Expunerea bãncilor pe titluri de stat ºi gradul de îndatorare

al persoanelor cu venituri mici au ajuns la cote de alarmã

Ponderea expunerilor pe titlurile de stat ale bãncilor din România
în total active, la nivel UE (în august 2017) se îndreaptã cãtre
24%, situând sistemul nostru bancar pe locul II în UE, dupã
Ungaria. Mai mult, ºapte bãnci au o expunere mai mare de 30%
din totalul activelor, crescând riscul de interdependenþã
nesãnãtoasã dintre stat ºi bãnci ºi limitând posibilitãþile de creditare
a sectorului privat din economie, conform unui studiu prezentat
în nume propriu de Eugen Rãdulescu, directorul Direcþiei de
stabilitate din cadrul BNR. Creditul cu buletinul creºte din nou
foarte rapid ºi BNR cautã soluþii pentru limitarea îndatorãrii.

ªapte bãnci din sistem au expunere
pe titluri de stat de peste 30%
În plus, repartizatã pe instituþiile de credit existente în sistemul
bancar românesc, situaþia stã în felul urmãtor: 14 bãnci au
expunerea pe titluri de stat cuprinsã între 0% ºi 10%, iar alte 10
bãnci au o expunere cuprinsã între 10% ºi 20%. Ceea ce este însã
îngrijorãtor este faptul cã ºapte bãnci au expunere de peste 30%
din active doar pe titluri de stat ºi alte cinci au expunerea cuprinsã
între 20% ºi 30% din totalul activelor bancare ale fiecãreia.
Îngrijorãtor este cã parte dintre bãncile cu o expunere prea ridicatã
sunt instituþii de credit de risc sistemic. Când se întâmplã ceva,
banca respectivã poate avea probleme. În plus, dacã vrea sã vândã
în avans acele titluri de stat iese în pierdere. Dacã le pãstreazã
pânã la sfârºit, datã fiind tendinþa de acum de creºtere a dobânzilor,
trebuie sã le provizioneze, iar la final va câºtiga mai puþin. Din
fericire, dacã pãstreazã titlurile pânã la expirarea perioadei,
pierderea poate sã fie doar una contabilã, a declarat Eugen
Rãdulescu, din poziþia de economist, nu de angajat al BNR.
Menþionãm cã titlurile de stat vândute bãncilor în perioada de
dobândã micã au o maturitate medie de 5-6 ani.

Potrivit studiului prezentat de Eugen Rãdulescu, expunerea
bãncilor româneºti pe titluri de stat a ajuns la un nivel mult prea
ridicat, fiind printre cele mai mari din Uniunea Europeanã.
Conform statisticilor Bãncii Central Europene (BCE) expunerea
bãncilor pe titlurile suverane era de aproximativ 24% din totalul
activelor sistemului, România situându-se imediat dupã Ungaria.
Ca nivel al expunerii, România este urmatã de Croaþia ºi Polonia.
Gradul de expunere al Bulgariei, de exemplu, este de circa 11%,
potrivit graficului BCE, în timp ce în þãrile dezvoltate ale Uniunii,
nivelul este cu mult sub 10%.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
Avantajele ºi dezavantajele investiþiilor bancare
în titluri de stat

Avantajele deþinerilor în titluri de stat sunt date de rolul stabilizator
în perioade de tensiuni financiare, de faptul cã sunt investiþii cu grad
scãzut de risc, îºi aduc o contribuþie importantã la poziþia de
lichiditate a bãncilor ºi totodatã constituie un colateral eligibil în
situaþiile în care BNR acþioneazã ca împrumutãtor de ultimã instanþã.
La capitolul dezavantaje pot fi menþionate însã creºterea
interdependenþelor dintre stat ºi bãnci, limitarea posibilitãþilor de creditare
a sectorului privat, risc de concentrare, precum ºi riscul apariþiei unor
proiecte de reglementare la nivel european privind creºterea cerinþelor
de capital aferente expunerilor de tipul datoriei suverane. Din fericire,
majoritatea titlurilor de stat sunt în lei, fapt care fereºte momentan
instituþiile de credit de constituirea de provizioane suplimentare începând
de anul viitor, dupã intrarea în vigoare a IFRS 9, care prevede
provizionarea pe toatã durata de deþinere inclusiv a creditelor cãtre stat,
iar în cazul titlurilor de stat, doar pentru cele în valutã.

Dacã vor fi limite noi privind îndatorarea,

bãncile vor avea voie sã acorde 15% din credite în ce condiþii vor
Direcþia de stabilitate a pregãtit mai multe forme de reglementare
care sã impunã anumite limite gradului de îndatorare a persoanelor
fizice. Totuºi, dacã aceste norme vor intra în vigoare, bãncile vor
avea voie sã acorde credite în ce condiþii vor ele pentru 15% din
nivelul total al creditului pe fiecare bancã, dupã cum a explicat, în
nume propriu, Eugen Rãdulescu.
Una dintre cele trei provocãri ale stabilitãþii financiare este creditarea
persoanelor fizice, care a început sã creascã cu un ritm foarte alert în
ultimul an. Astfel, potrivit analizei prezentate, din iunie 2016 pânã în
iunie 2017, volumul creditelor nou acordate cãtre populaþie a fost de 10
miliarde de lei credite ipotecare ºi ceva mai mult credite de consum.
Creºte foarte repede volumul de credite nou acordate, ºi se acordã din
ce în ce mai multe credite cu buletinul, a declarant Eugen Rãdulescu.
Acesta a precizat cã, în contextual creºterii dobânzilor, pentru
populaþia cu venituri inferioare, care acum are un grad de îndatorare de
circa 65%, în special credite Prima Casã, o creºtere de 2% a dobânzilor
la creditele ipotecare va creºte gradul de îndatorare cu 10%, adicã la
75%. Cu toate acestea, statisticile Direcþiei de stabilitate aratã doar un
numãr de 400.000 de credite ipotecare, faþã de un necesar de un milion
de locuinþe la nivel naþional. În acest context, direcþiile de reglementare
au lucrat la mai multe forme de norme de creditare care sã impunã
diferite limite de îndatorare pe categorii de venituri, dar mereu au fost
întoarse din drum de Consiliul de Administraþie al BNR ºi îmbunãtãþite
de direcþiile de specialitate. În cazul în care aceste limitãri ale îndatorãrii
vor fi aprobate de BNR, bãncile comerciale vor avea dreptul sã acorde
în ce limite ºi în ce condiþii doresc ele un volum de 15% din creditele
acordate, deoarece persoanele cu venituri foarte mari suportã uºor ºi
gradele de îndatorare mari, iar rata de neperformante pe acest segment
este mai micã decât în celelalte cazuri.

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  12 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

MIERCURI  13 decembrie 2017

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. 
Din nou împreunã (1978)
Regia: Mircea George Cornea.
Genul: dragoste
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)

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

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  La bani, la cap, la oase
(2010). Regia: Cristian Comeagã.
Genul: comedie
02:00 Film artistic (r)
04:00 Interviurile lui Matei Georgescu (r)
05:00 România spiritualã (r)

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

22:30
22:35
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

Un eveniment Contemporanii
la Biblioteca Naþionalã a României
Bucureºti, 7 decembrie 2017  4 ianuarie 2018

Joi, 7 decembrie, ora 19:00, în spaþiul expoziþional referinþe culturale, relaþionarea cu imaginarul este o
de la parterul Bibliotecii Naþionale a României (intrarea constantã în creaþia artistului, ale cãrui abordãri
principalã, din parcare), Bd. Unirii nr. 22, Bucureºti, a interfereazã deopotrivã subconºtientul colectiv ºi dicteul
avut loc deschiderea expoziþiei personale de picturã automat. Se spune cã un pictor adevãrat se formeazã între
Metehne, semnatã Sorin Iosub, însoþitã de lansarea 30 ºi 40 de ani, exprimarea în condiþii depline survenind
ulterior. În prezentul scrierii acestor rânduri, artistul
catalogului cu acelaºi nume.
Expoziþia, organizatã în cadrul proiectului Cultural posedã deja un complex ºi coerent sistem de gândire
Contemporanii, va reuni un fond de aproximativ 20 de plasticã. Aºa cum poate fi însã diferit de la un ciclu de
lucrãri de picturã, rezultante ale unor perioade relevante lucrãri la un altul, rãmânând totodatã acelaºi, este posibil
de meditaþie ºi consum artistic ale pictorului Sorin Iosub. ca surprizele pe care ni le va oferi în viitor sã fie de
De asemenea, în spaþiul dedicat expoziþiei, va fi prezentã proporþii. Stãpân pe mijloacele tehnice la care apeleazã,
inclusiv cartea Exil de voie, semnatã Theodor Rãpan, dispus sã riºte, în sensul cã refuzã confortul reþetelor
personale în favoarea unui experimentalism moderat,
a cãrui ilustraþie este realizatã de Sorin Iosub.
Douã dintre reperele stilistice ale picturii lui Sorin Iosub are un puternic potenþial de dezvoltare. Important
Iosub sunt suprarealismul ºi dadaismul, în aceastã ordine este faptul cã mijloacele nu se transformã niciodatã
ºi derivate cu prefixul post. Aspectele de facturã în scop ºi cã naraþiunea nu impieteazã asupra
expresionistã, prezente ºi ele într-o sumã de lucrãri, au compoziþiilor, întotdeauna complexe, niciodatã prolixe.
mai degrabã funcþia de citate vizuale decât de jaloane Simþul mãsurii joacã un rol important în acest sens.
morfologice. Indiferent de subiect, iconografie sau (Mihai Plãmãdealã, critic de artã)
La vernisaj a vorbit Maria Paºc, curatorul expoziþiei.

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

PROGRAMUL

Radio Seven

Ora

VINERI  15 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 
Afacerea Protar (1956).
Regia: Haralambie Boraº. 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)

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
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
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:
Despre morþi numai de bine (2005).
Regia: Claudiu Romilã
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)

Teatrul EXCELSIOR, organizeazã în perioadele 8-13 ºi 17-20 decembrie a.c., în Parcul
Orãºelul Copiilor - Brâncoveanu, evenimentul
Moº Crãciun vine la EXCELSIOR - Festival de
datini ºi obiceiuri, aflat la cea de-a treia ediþie.
În fiecare searã, în intervalul orar 18:00-21:00,
bucureºtenii sunt invitaþi sã descopere fascinanta
lume a spectacolului ºi sã devinã parte din
atmosfera feericã a sãrbãtorilor de iarnã. Zece
seri pline de bucurie, entuziasm, zâmbete, teatru,
muzicã, dans ºi poveºti pentru toate vârstele, iar
Orãºelul Copiilor a devenit tãrâmul magic
al sãrbãtorilor de iarnã, dar ºi locul de întâlnire cu originile noastre autentice.
Printre evenimentele cu care organizatorii îºi
vor întâmpina oaspeþii se numãrã spectacole de
teatru, concerte de colinde, recitaluri susþinute de artiºti consacraþi, alãturi de ateliere de
creativitate coordonate de actori ºi concursuri
interactive rãsplãtite cu daruri. Direct de la Polul
Nord, Moº Crãciun va sosi la polul sud al
Bucureºtiului, în Orãºelul Copiilor, pentru a
se li alãtura actorilor Teatrului EXCELSIOR ºi
celorlalþi artiºti invitaþi.
Dupã primele douã ediþii, care s-au desfãºurat
în Parcul Bazilescu din Capitalã bucurându-se
de un mare succes în rândul copiilor ºi al
pãrinþilor, cea de-a treia ediþie a programului Moº
Crãciun vine la EXCELSIOR ºi în Parcul
Orãºelul Copiilor va aduce în faþa publicului
bucureºtean tradiþii uitate sau puþin cunoscute,
datini ºi obiceiuri specifice diverselor regiuni
etno-folclorice ale þãrii noastre  totul pentru
a-i aduce pe cei mici ºi pe cei mai cât mai aproape
de magia sãrbãtorilor autentic româneºti.

Contemporanii este un proiect iniþiat si derulat de
Asociaþia Fãuritori care îºi propune valorizarea
Culturii romaneºti actuale prin favorizarea actului
de creaþie, abordat într-o perspectiva unitara cu
creatorul. Proiectul Contemporanii are ca obiectiv
organizarea ºi susþinerea de activitãþi artistice si
socioculturale: schimburi culturale internaþionale,
tabere de picturã, expoziþii, pentru educarea
sensibilitãþii estetice a publicului.

Miercuri

Joi

22:35
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
Vremea Live
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic  Gioconda fãrã surâs
(1967). Regia: Malvina Urºianu.
Genul: dramã
Film artistic
Vremea Live (r)
Film serial (r)
Film documentar
Film documentar
Film documentar
ªtiri (r)
Vremea Live (r)
Film documentar
Film serial (r)

Festival
de datini
ºi obiceiuri

Expoziþia de picturã Metehne va putea fi vizitatã
pânã în data de 4 ianuarie 2018, în orele de
program ale Bibliotecii Naþionale a României.
VÃ AªTEPTÃM CU DRAG,
Echipa Contemporanii

Marþi

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

Moº Crãciun vine
la EXCELSIOR -

LUNI  18 decembrie 2017

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  Cel mai iubit dintre pãmânteni
(1993). Regia. ªerban Marinescu.
Genul: dramã
Film artistic (r)
Film documentar
Film documentar
România spirirtualã (r)

Expoziþie Personalã Sorin I O S U B

Metehne

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

Duminicã  17 decembrie 2017

SÂMBÃTÃ  16 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

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 - Dimitrie Cantemir (1974).
Regia: Vitali Clasnicov, Vlad Ioviþã
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)

JOI  14 decembrie 2017

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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Dan
DOBOª

Lavinia
ALEXANDRU:

 rapsodul

De la operã
la teatru...

moºtenitor
al cântecului
moldovenesc

În copilãrie, actriþa Lavinia Alexandru se apropie de vraja universului muzical ºi doreºte sã
urmeze cursurile Liceului de Artã Hariclea Darclee din Brãila, secþia pian principal, în perioada
1992  2003, apoi secþia canto clasic în perioada 2003  2005. Urcã spre culmile artei muzicale
ºi o regãsim la Universitatea Transilvania  Facultatea de Muzicã Braºov, la secþia canto clasic
(2005  2006). Se transferã apoi la Universitatea Naþionalã de Muzicã - Bucureºti, secþia canto
clasic, la clasa prof. Georgeta Stoleriu (2006  2009). Lavinia Alexandru se înscrie la Universitatea
Spiru Haret, Facultatea de Arte, secþia Actorie (2009  2012), clasa profesorilor Lucia Mureºan,
Mircea Constantinescu, George Grigore, Ioana Visalon; face apoi un curs de Masterat în actorie,
clasa profesorilor Mircea Anca ºi Mihaela Triboi (2012  2014), la Hyperion. Ca activitate
artisticã, numeroase concerte  audiþii de pian principal (1992  2003), membru al Corului
Colibri (prof. Dorin Sipos, 1997  2000), concerte - audiþii de canto clasic (2003  2005),
spectacole de operã, participare la Festivalul Internaþional Vacanþe Muzicale de la Piatra 
Neamþ (Masterclass Mariana Nicolesco  2006), participare la Festivalul Internaþional Hariclea
Darclee de la Brãila (Masterclass Mariana Nicolesco  2006), concerte de clasã, Concert de
Absolvenþã  Universitatea Naþionalã de Muzicã Bucureºti  Sala George Enescu, 2009, Concert
de Licenþã  Universitatea Naþionalã de Muzicã Bucureºti  Sala George Enescu, 2009, figuraþie
specialã în spectacolul Tentaþia Sfântului Anton (regia Andreea Tãnãsescu - Centrul Cultural
al Dansului), figuraþie specialã în filmul Puzzle (regia Andrei Zincã).
În timpul facultãþii, se implicã în procesul pedagogic ºi realizeazã o multitudine de caractere
dramatice precum: Joe din piesa Fetele din Iowa, de L. Blessing, Wendla din piesa Deºteptarea
Primãverii, de F. Wedekind, Varia, dar ºi Sonia din piesa Livada de viºini, de A. P. Cehov,
Helena, Hermia din piesa Visul unei nopþi de varã, de W. Shakespeare, Regan din piesa Regele
Lear, de W. Shakespeare, Catarina din piesa Îmblânzirea scorpiei, de W. Shakespeare, Miþa
Baston din piesa D-ale Carnavalului de I. L. Caragiale, Lindsay Bergstram din piesa Niºte Fete,
de Neil LaBute, Prostituata din piesa Roberto Zucco, de Bernard - Marie Koltes, Ofelia din
piesa Hamlet, de William Shakespeare, Goneril din piesa Regele Lear, de William Shakespeare,
Polina din piesa Pescãruºul, de Boris Akunin, etc. În teatru apare pe diferite scene profesioniste
ºi în diferite festivaluri de teatru cu spectacolul Niºte Fete, de Neil LaBute (regia Ioana Visalon),
la Black Box Studio Sud (Berceni  Bucureºti; martie - iulie 2012), la Servus Caffee Maritimo
Constanþa (iulie - iulie 2012), la Festivalului Zile ºi Nopþi de teatru la Brãila (octombrie 2012 
spectacolul a primit aici Diploma de Excelenþã), la Light Theatre Pub Bucureºti (noiembrie 2012
- martie 2013), la OK PUB Ploieºti (martie 2013), la terasa La un Ceai (Bucureºti, aprilie 2013)
ºi participare la Festivalul StudentFest Timiºoara (mai 2014). Cu spectacolul Portrete I, coordonat
de Tudor Sicomaº (Teatrul de Picã) a urcat pe scenele de la Brem Caffe ºi Limitless Caffe,
Bohemia Tea House, La un ceai, în perioada iulie 2014 - prezent. Cu acelaºi spectacol a
participat la Festivalul Pledez pentru tineri de la Piatra Neamþ (octombrie 2015). Spectacolul
Portrete II, coordonat de acelaºi Tudor Sicomaº, s-a jucat în spaþiile scenice de la Limitless Caffe,
Bohemia Tea House ºi Ceainãria Artea, în perioada decembrie 2014 pânã în prezent. Spectacol
Portrete III (coordonat de Tudor Sicomaº) s-a jucat ºi se joacã ca Atelier Alternativ la Teatrul
de pe Lipscani (decembrie 2015  prezent).

Având aptitudini deosebite, precum cunoaºterea unor limbi strãine (englezã, spaniolã,
italianã), dans (dans contemporan), diferite sporturi (badmington, volei, role, bicicletã), având
carnet de conducere (Categoria B), având ample calitãþi vocale ºi instrumentale (canto clasic ºi
pian) ºi fiind pasionatã de fotografie, actriþa Lavinia Alexandru este pregãtitã sã abordeze
roluri ample ºi pline de savoare. În prezent lucreazã la UNITER (The Romanian Association
of Theatre Artists), este actor la Teatrul de Picã ºi la Teatrul Portabil. Lista de piese în care
joacã tânãra actriþã mai cuprinde Portrete I (Lasã-mã sã te sãrut) de Tennessee Williams,
Dumitru Solomon, J.Giradoux, Claudia Postelnicescu (Teatrul Arte DellAnima) ºi Ne daþi ori
nu ne daþi, de Tudor Sicomaº, dupã un scenariu original de Tudor Sicomaº (dupã o idee de
Clifford Odets ºi alþi dramaturgi americani), tot la Teatrul Arte DellAnima.
Cu o figurã ruptã parcã din epoca de aur a Hollywood-ului, interpreta lui Lindsay,
din spectacolul Niºte fete, este posesoarea unui stil de joc filmic, minimalist ºi rafinat, dar ºi a
unei voci de excepþie. De altfel, canto a ºi fost prima ei pasiune, înainte de a urma cursurile de
actorie din cadrul Universitãþii Spiru Haret. Personajul Lindsay, din Niºte fete, reprezintã
partitura ei de licenþã, rol de forþã, pe care-l interpreteazã cu succes de mai bine de cinci ani.

Nãscut pe 14 iunie 1976, în satul Ghireni, comuna Cotuºca din judeþul
Botoºani, Dan Doboº ºi-a petrecut copilãria în satul natal unde ºi-a însuºit,
alãturi de fraþii ºi surorile sale, trãsãturile esenþiale de caracter ale oamenilor
locului, între care modestia ºi bunul simþ, care reprezintã esenþa de nezdruncinat
a þãranului român autentic. Imaginea pãstratã în amintire peste timp ne este
prezentatã de Dan Doboº astfel: un sat frumos, cu oameni simpli, dar pe cât de
simpli, pe atât de înþelepþi. În satul sãu de pe malul Prutului muzica popularã
din Basarabia ajungea pe undele radio în casele tuturor. Am crescut cu muzica
lui Nicolae Sulac, Valentina Cojocaru ºi Nicolae Glib. Versurile fraþilor de peste
Prut îþi ajungeau la inimã ºi-þi ofereau libertatea de care nu ne prea bucuram
pe vremea comuniºtilor, mãrturiseºte artistul.
Crescut în spiritul respectului faþã de folclorul românesc, pe care îl prezintã
ºi astãzi cu justificatã mândrie în spectacole, Dan Doboº este nu numai purtãtorul
unui mesaj peste generaþii, ci ºi posesorul unor calitãþi vocale de excepþie.
Descoperit de maestrul Ioan Cobâlã ºi devenit peste timp interpret de seamã al
muzicii populare româneºti, ascultat cu dragoste ºi luare aminte, Dan Doboº se
numãrã în prezent printre reprezentanþii de frunte ai folclorului din zona
Botoºanilor. Acest lucru însã nu-l împiedicã sã îi menþioneze cu veneraþie ºi
respect pe cei care l-au ºcolit în arta cântului popular ºi i-au deschis porþile
consacrãrii: Mariana Honceru, Florentina Satmari, Marioara Murãrescu ºi
Daniela Condurache. În perioada 1982  1990 este elev la ºcoala din satul
Ghireni. Între anii 1990  1994 este elev la Liceul de Artã ªtefan Luchian, din
Botoºani, unde studiazã trombonul, dar în paralel nu îºi neglijeazã nici vocea,
luând lecþii de canto. Se angajeazã ca profesor în satul natal, pânã la apariþia
maestrului Ioan Cobâlã, sosit în comuna Coþuºca, împreunã cu Orchestra Rapsozii
Botoºanilor. Legãtura închegatã aici între cei doi va da roade în timp, interpretul
devenind solist al orchestrei, pe 28 aprilie 1998, unde activeazã ºi astãzi, aducând
cinste orchestrei cu care a cântat în zeci de spectacole, atât în þarã cât ºi
peste hotare. În timp ce cariera artistului se contura, în perioada anilor
2002-2005, Dan Doboº îºi continuã studiile în cadrul Universitãþii Spiru Haret,
la Facultatea de Muzicã, specializarea Pedagogie muzicalã, iar în anul 2007
finalizeazã ºi un masterat în Artã muzicalã, la aceeaºi universitate. Porþile cãtre
arta folclorului românesc se deschid odatã cu obþinerea primului mare premiu,
la etapa judeþeanã a Festivalului Naþional Moºtenitorii, realizat în cadrul emisiunii
Tezaur Folcloric al doamnei Marioara Murãrescu, care de-a lungul vremii a
gãzduit în emisiunile sale mari valori ale cântecului popular românesc. Urmare
a acestui succes, Dan Doboº devine un nume cunoscut ºi recunoscut. Dintre
apariþiile remarcabile, amintim participarea sa în anul 2003 la Festivalul de
Folclor de la Mamaia, unde încântã sufletele iubitorilor de artã cu cântecele sale,
iar în anul 2007 este admirat de întreaga Românie, pe scena din Braºov, în
concert la Cerbul de Aur, unde are alãturi Orchestra Rapsozii Botoºanilor, sub
bagheta maiestrului Ioan Cobâlã, ºi interpreþi de mare valoare, ca Daniela
Condurache ºi Sofia Vicoveanca. În anul 2008 ºi respectiv 2009, Dan Doboº
urcã ºi pe scena Festivalului de la Callatis.

În anul 2005, artistul îºi lanseazã primul sãu album, alãturi de Daniela
Condurache ºi Cornelia Ciobanu. Dupã 10 ani de muncã, Dan Doboº ºi-a lansat
în 2010 ºi primul CD cu cele mai cunoscute piese din repertoriul sãu: Alt flãcãu
ca mine nu-i. Dintre melodiile sale îndrãgite, care au mers la sufletul românilor,
putem menþiona: Asearã pe lunã plinã, Fosta-i lele cât ai fost, Pe sub mânã
înc-o datã, Ista-i joc de la Bacãu, Pãhãruþu-i cât un cui, Mã grãiesc leliþele,
Doamne, ce-ai avut cu mine, Prin strãini inima-i arsã, Tatãl meu, om gospodar,
Sus la cramã, la Cotnari, Bãrbatul când e de vinã etc.
Numele interpretului Dan Doboº, licenþiat al
specializãrii Pedagogie muzicalã, dar ºi al masteratul în Artã
muzicalã, din cadrul Universitãþii Spiru Haret, stãruie
în sufletul oamenilor datoritã pasiunii cu care
îºi îndeplineºte vocaþia scenicã, prin melodiile sale
inconfundabile, dar ºi prin atitudinea generoasã pe
care a avut-o întotdeauna faþã de oamenii care-l
înconjoarã. Cântecele sale sunt inspirate din viaþã
ºi cuprind o arie largã de trãiri sufleteºti, tãlmãcite cu mãiestrie, sensibilitate ºi talent.
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