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Da, avem nevoie de modele!
SIMONA HALEP este un model de muncã, seriozitate, ambiþie, voinþã,
modestie, performanþã. FELICITÃRI! MULÞUMIM, SIMONA!

foto: http://www.prosport.ro/
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Compozitorul Sorin LERESCU, conf. univ. dr.
la Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane:

BAFTÃ LA EXAMENE!

Pe mine, ca muzician, mã intereseazã
ceea ce ne uneºte ºi nu ceea ce ne dezbinã
Iubeºte Crãciunul, însã îºi
aminteºte cu nostalgie cã într-o
iarnã era destul de trist ºi a
hotãrât ca în acel an sã nu-l
sãrbãtoreascã ºi, implicit, sã nu
îºi cumpere brad, o tradiþie pe
care o respecta an de an. O
scrisoare recomandatã avea sã
schimbe însã acest lucru. La
poºtã, conf. univ. dr. Sorin
Lerescu a rãmas fãrã cuvinte
când a vãzut cã respectivul colet
era de fapt un brad trimis de un
prieten din provincie. Cu
bucurie în suflet, a reluat tradiþia ºi, imediat cum a ajuns acasã, a
împodobit bradul. Pe lângã Crãciun, iubeºte muzica, participã la
festivaluri în diverse colþuri din lume, dar mãrturiseºte cã nicãieri
nu este ca acasã, iar, dupã una-douã sãptãmâni petrecute peste
hotare, simte nevoia sã se întoarcã cât mai repede pe meleagurile
natale.
Destinul ºi l-a creionat singur, deoarece pãrinþii nu au vrut sã îl
influenþeze în niciun fel. A ºtiut mereu cã muzica este drumul sãu
ºi, mânat de ambiþie ºi tenacitate, a încercat ca prin fiecare lucrare
realizatã sã aducã un element nou în limbajul muzical.
Mai multe detalii aflaþi din interviul din pagina 3.

Patriotismul local
ºi Comisia Europeanã
Valea Prahovei un cluster dinamic al agriculturii economice

PREUNIVERSITARIA

La data de 26 ianuarie 2017 a avut loc la Ploieºti o
noua întâlnire a clusterului Bio Concept Valea
Prahovei, eveniment ce a reunit, în special, operatorii
economici în sistem de producþie agricolã ecologicã
din zona Valea Prahovei ºi regiunea Muntenia. În
cadrul întâlnirii, organizate de USH Pro Business în
cooperare cu Direcþia Agricolã Judeþeanã Prahova,
Camera de Comerþ ºi Industrie Prahova ºi Asociaþia
Proecologic Sistem, s-a dezbãtut importanþa ºi rolul
clusterului în dezvoltarea conceptului de agriculturã
ecologicã în regiune, precum ºi în dezvoltarea
exportului de produse de acest gen. În acest context,
acþiunea s-a desfãºurat sub egida Centrului de Afaceri
pentru Export Prahova (CAE), centru care
funcþioneazã la CCIPh ca un element esenþial al
programului româno  elveþian de susþinere a
exportului.
(Continuare în pag. 2)

Sã discutãm despre BACALAUREAT!
VÃ AªTEPTÃM OPINIILE!

Filosoful ºi eseistul Mihai ªora, membru de onoare al
Academiei Române, a postat pe pagina de facebook a domniei
sale:
Franþa pregãteºte o reformã a bacalaureatului: bicentenarul
examen are nevoie de o pieptãnãturã nouã. Dupã ani de
orbecãialã, îngustime, inadecvare, francezii par a fi înþeles cã
ceea ce conteazã pentru un tânãr, indiferent de capacitatea
sau afinitãþile lui, este nucleul acela de cunoºtinþe universale
ºi, mai cu seamã, este deprinderea de a gândi: a-þi formula
corect problemele vieþii, a ºti unde, anume, în ce loc, în ce
carte, în ce împrejurare le poþi gãsi rãspunsul înseamnã sã ai
exerciþiul gândirii. Exerciþiul acesta este mai preþios decât
orice lecþie învãþatã pe dinafarã (pe care oricum o poþi afla,
dintr-un click, pe internet).
Vestea cea bunã este cã francezii vor reintroduce filosofia
la clasele terminale ale tuturor liceelor.
Dupã brambureala din 68, au avut nevoie de câteva decenii
pentru a reveni la ortografie ºi la cogito · ergo · sum.

ªtire care face, prin similitudine
cu nivelul învãþãmântului
românesc de azi, trimitere
la ctitorul învãþãmântului
modern românesc,
Spiru Haret, care, din
lucrarea
Chestiuni de învãþãmânt,
în 1897, a publicat o serie
de articole în ziarul Liberalul,
serie care se încheie cu

Cestiunea
Bacalaureatului,
din care vã prezentãm,
în pagina a IV-a,
câteva fragmente.
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Mioara VERGU-IORDACHE
Da, România are un guvern nou. Despre componenþa lui, unii
sunt mulþumiþi. Aþii nu sunt. Spaþiul virtual, în special, a luat foc
cu privire la propunerea pentru ministrul Educaþiei Naþionale. La
audieri, domnul ministru, potrivit Hotnews, a recunoscut cã a
fãcut dezacorduri ºi a remarcat cã a fost foarte, foarte
batjocorit pentru cã a folosit cuvântul pamblicã, dar acesta
este un regionalism ºi este foarte mândru cã este bucovinean
ºi cã va folosi în continuare aceastã formã a cuvântului. Numai
cã buba nu-i patriotismul local al domnului ministru! Nu, în nici
un caz! Declaraþia de la sfârºitul audierii este bomboana de pe
colivã! Cãci domnul ministru ne-a spus: învãþãmântul este foarte
bun ºi este pãcat cã umbrim aceste valori ale învãþãmântului
românesc printr-o scoatere în evidenþã a unor elemente, nu atât
de importante, cum ar fi plagiatele. Tot patriotism local!
Buba mare este cã acest patriotism local se manifestã în condiþiile
în care, potrivit Monitorului educaþiei ºi formãrii al Comisiei
Europene, studiu lansat oficial la 5 decembrie 2017, România este
þara UE campioanã europeanã la cei mai puþini bani alocaþi educaþiei,
þara cu cei mai slab pregãtiþi profesori, cei mai putini studenþi ºi
þara în care elevii de la sate sunt condamnaþi la eºec, creºele sunt
prea puþine, iar lucrul cu elevii cu cerinþe educaþionale speciale
este aproape strãin. O altã tendinþã îngrijorãtoare e îndepãrtarea
elevilor de facultate: abandonul ºcolar pentru segmentul 18-24 a
crescut de la 17,3% la 18,5% în ultimii trei ani. Trendul are
consecinþe atât pe piaþa muncii cât ºi la nivelul creºterii economice.
Relevanta educaþiei superioare pe piaþa muncii creºte, dar ponderea
absolvenþilor de studii superioare este cea mai scãzutã din UE.
Eforturile de a introduce educaþia vocaþionalã sunt în curs de
desfãºurare; participarea la învãþare continuã rãmâne extrem de
joasã, în ciuda necesitãþii de actualizare a competentelor. Deºi
România implementeazã în acest moment un curriculum bazat pe
competenþe în învãþãmânt ºi existã planuri pentru pregãtirea
profesorilor pentru un curriculum modern, elevii români sunt
printre cei mai slabi la nivelul competenþelor de bazã, (citit,
matematicã, ºtiinþã). Vã sunã cunoscut?!: Analfabetism
funcþional! Oameni rãi din lumea rea!
Eu sunt dispusã sã-i acord circumstanþe domnului ministru!
Adicã, o fi fost emoþionat, poate în Bucovina nu o fi ajuns
studiul Comisiei Europene, poate nivelul învãþãmântului din
Bucovina e altul decât în toatã þara, poate acolo plagiatele nu
sunt importante, fie ºi ca model pentru tinerii studioºi Poate.
Cine ºtie. Promit sã-mi cer scuze cã m-am înºelat dupã fiecare
izbândã a domnului ministru. O provocare: banii alocaþi educaþiei
sã fie cei 6 la sutã din PIB. De la 1 martie.

pag. 2

807  30 ianuarie 2018

OPINIA NAÞIONALÃ

UNIVERSITARIA
INTERNATIONAL WINTER SCHOOL
ªCOALA INTERNAÞIONALÃ DE IARNÃ
 Ediþia a VI-a  Bucureºti, 6-10 februarie 2018
Locul de desfãºurare: marþi, 6 februarie,
camera 400, str. Ion Ghica nr. 13, sector
3, Bucureºti
9:30  Deschiderea  prof. univ. dr.
Ruxandra Vasilescu, decanul Facultãþii de
Litere  prof. univ. dr. George Volceanov,
directorul Departamentului de Filologie
 prof. univ. dr. Sorin Gãdeanu
9:45  Vernisaj: All In  fotografie ºi
graficã de:  Laurenþiu Ghiþã: Ace of
Spades  Laura Vasilescu: Reparo
 Georgiana Voicu: Gambling with the Past

Instructori de la Universitatea din Viena
 Safi Abouel-Magda, Aria Askari, Alexander Hartl, Heidi Lagler, Julia Lambauer,
Jennifer Ludwig, Felix Meyer, Melina Meyerhofer, Sophie Schierhuber, Stephanie
Pumhosl, Julia Winter  vor oferi
CURSURI GRATUITE DE LIMBA GERMANÃ INTENSIV:
marþi, 6 februarie  10:00-12:30 a.m. ºi 2:00-5:00 p.m
miercuri, 7 februarie  10:00-12:30 a.m. ºi 2:00-5:00 p.m
miercuri, program alternativ, în funcþie de condiþiile meteorologice: Vizitã la Castelul
Peleº, Sinaia
joi, 8 februarie  10:00-12:30 a.m. ºi 2:00-5:00 p.m
vineri, 9 februarie  10:00-12:30 a.m. ºi 2:00-5:00 p.m
sâmbãtã, 10 februarie  10:00-11:00  Evaluare.



Comitetul de organizare: prof.univ.dr. Sorin Gãdeanu, prof.univ.dr. Ruxandra Vasilescu, prof.univ.dr. George Volceanov,
conf.univ.dr. Denisa Drãguºin, lector univ dr. Daiana Dumbrãvescu

Valea Prahovei un cluster dinamic al agriculturii economice
ecologice prin accentul pus pe procesare, export, cooperare,
reputaþie, brand - a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu, director
La întâlnire au participat peste 20 de producãtori de produse general USH Pro Business ºi membru fondator al Asociaþiei Clustero
ecologice, respectiv miere, fructe, legume, care ºi-au manifestat
interesul de a deveni membri în cluster ºi de a participa la
programul de susþinere a exporturilor. De asemenea, au fost
prezente firme din domeniul comercializãrii produselor ecologice
ºi consultanþi în inovare ºi internaþionalizare. Pe lângã
Universitatea Spiru Haret, în cluster este membru ºi Universitatea
Petrol ºi Gaze, ceea ce va contribui la implicarea mediilor
academice ºi universitare în dezvoltarea acestei entitãþi.
O mare parte a conferinþei s-a axat pe dezvoltarea de cãtre CAE
Ploieºti a unor servicii suport eficiente ºi integrate de susþinere a
exportatorilor în timpul ºi dupã închiderea programului de finanþare
a firmelor din domeniu, prin programul româno  elveþian.
În cadrul întâlnirii s-a consolidat echipa de management a
clusterului, asiguratã de Asociaþia Proecologic Sistem, ºi s-a fixat un
calendar de activitãþi de viitor. Urmãtoarea întâlnire a clusterului va
avea loc la Câmpina, în perioada 16-17 februarie a.c., cu ocazia unor
activitãþi de promovare a mierii ecologice prin Asociaþia Producãtorilor
de Miere din Valea Prahovei care va adera în viitor la cluster.
Prin aceastã conferinþã clusterul Bio Concept Valea Prahovei se
consolideazã ºi se maturizeazã, putând deveni un cluster model în
USH Pro Business Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare
domeniu la nivel naþional ºi internaþional. Clusterul are o compoziþie
Str. Nicolae Iorga nr 34-36, Bucureºti, sector 1 Tel: +40 216 500 014
robustã de firme, universitãþi, autoritãþi, astfel în jurul lui se
coaguleazã forþe decise sã facã schimbarea în domeniul produselor
E-mail: office@ushprobusiness.ro www.ushprobusiness.ro
(Urmare din pag. 1)
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Oportunitãþi de finanþare directã
de la Bruxelles pentru dezvoltarea
bioeconomiei în România
lansarea oficialã a cursului

Managementul Bio-Economiei,
Inovãrii ºi Guvernanþei
Programul Horizon 2020 reprezintã, aºa cum se ºtie, cel mai
mare program de cercetare-inovare din istoria UE, iar prin
amploarea sa, de peste 23 miliarde euro, constituie un instrument
extraordinar pentru crearea de noi locuri de muncã. Din nefericire,
România este pe ultimul loc în clasamentul UE la acest capitol,
întrucât românii au candidat pânã în prezent doar în proporþie
de 3% la competiþiile de proiecte de acest tip.
Pe de altã parte, iniþial, estimãrile Comisiei Europene erau cã
pentru domeniul Bioeconomiei, cu toate sub-domeniile sale  de
la agriculturã bio, biotehnologii la turism ecologic , România ar
fi putut atrage peste 4 miliarde euro în aceastã etapã. De aceea,
mai buna înþelegere ºi profesionalizare a consultanþilor,
managerilor, experþilor ºi cercetãtorilor în sensul promovãrii lor
ºi al proiectelor lor, a exercitãrii unui lobby instituþional de succes,
reprezintã o prioritate cãreia se strãduie sã-i rãspundã programul
de tip post-universitar Managementul Bio-Economiei, Inovãrii
ºi Guvernanþei, coordonat de Catedra Internaþionalã Onorificã
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii Jean Bart
(CIO-SUERD), proiect fondat în anul 2012 în parteneriat cu
Centrul de Biodiversitate al Academiei Române.
Lansarea noii serii pe viu a acestui curs va avea loc în cadrul
Reuniunii SMART Innovative Learning Hub, la sediul Casei
Academiei Române, în data de vineri, 2 februarie 2018 (orele
10.00-12.30). Aceastã formare cu caracter multi ºi interdisciplinar se va dovedi utilã în special celor care vor dori sã
lucreze în context intern, european sau internaþional în
specializãrile de bazã bioeconomie, biotehnologii, ecoeficienþã,
dezvoltare durabilã, inovare urbanã, managementul proiectelor
europene ºi bunã guvernanþã.
Pentru informaþii suplimentare ºi înscrieri, cei interesaþi pot
contacta Secretariatul Tehnic la
 tel./fax: 021.2304997 sau
 info@houseofeurope.ro sau
 consulta site-ul www.HouseofEurope.ro.
Parteneri Media Asociaþi: Agenþia Naþionalã de Presã
AGERPRES, TVH, Opinia naþionalã, Juridice.ro. Parteneri
Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicaþii Mobile,
CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna
Economicã, 24PHarte.ro, SmartFinancial.ro, PRwave.ro,
BrandInfo.ro, Buletin Dunãrean.
Pentru conformitate,
Secretariatul Tehnic CIO-SUERD
 c/o EUROLINK Casa Europei
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informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
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Profesorul haretist. Profesionalism. Implicare. Performanþã
Compozitorul Sorin LERESCU, conf. univ. dr. la Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane:

Pe mine, ca muzician, mã intereseazã ceea ce ne uneºte
ºi nu ceea ce ne dezbinã
Cine este Sorin Lerescu?
Sunt compozitor, profesor de contrapunct ºi de
compoziþie la Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane
a Universitãþii Spiru Haret. Am scris pânã în
prezent ºase simfonii, cinci concerte, douã cantate,
o operã, URMUZICA, mai multe opusuri instrumentale ºi vocal-instrumentale, muzicã electronicã.
Recent am terminat un concert pentru pian ºi
orchestrã. Timp de 10 ani am fost preºedintele
Secþiunii Naþionale Române a Societãþii
Internaþionale de Muzicã Contemporanã (SNRSIMC), din cadrul Uniunii Compozitorilor ºi
Muzicologilor din România. Percepþia mea asupra
fenomenului muzical contemporan a însemnat în
timp ºi atenþia pe care am acordat-o muzicologiei.
Sunt doctor în muzicologie al Academiei de Muzicã
Gheorghe Dima din Cluj-Napoca (din 1999). Sunt
preocupat de mulþi ani sã îmi conturez o perspectivã proprie asupra fenomenului sonor. Totodatã,
conduc un ansamblu de muzicã contemporanã,
TRAIECT, pe care l-am fondat în decembrie 1982.
În 2017 am sãrbãtorit 35 de ani de la înfiinþare,
printr-un concert aniversar. Evenimentul s-a
desfãºurat în cadrul Festivalului Internaþional
MERIDIAN, în sala George Enescu a Universitãþii
Naþionale de Muzicã din Bucureºti. Sunt o fire
optimistã, deschisã spre tot ceea ce înseamnã
creativitate. Îmi place sã lucrez cu studenþii, sã-i
implic în diferite proiecte din facultate ºi din viaþa
muzicalã, în general. M-am axat de asemenea ºi
pe scrierea unor cãrþi, pe lângã cursurile
universitare de contrapunct, pe care le-am tipãrit
prin bunãvoinþa ºi prin eforturile extraordinare
ale Universitãþii Spiru Haret. Amintesc aici
volumul Teatrul instrumental, apãrut în 2001, la
Editura Fundaþiei România de Mâine, dar ºi
volumul În lumea muzicii contemporane, publicat,
în 2011, la Editura Muzicalã. Am cãlãtorit mult
ca preºedinte al Secþiunii Naþionale Române de
Muzicã Contemporanã, am fost prezent la mari
festivaluri de muzicã contemporanã din lume, am
fost membru în jurii internaþionale de compoziþie.
În 2014, am fost invitat la Minneapolis, în SUA,
la Concertul anual Balkanicus, unde mi s-a cântat,
în primã audiþie, lucrarea Relatio, pentru tenor,
flaut, clarinet ºi violoncel. Am fost invitat sã susþin
conferinþe despre muzica mea ºi despre muzica
româneascã contemporanã la University of
Minnesota  Institute for Global Studies ºi
la Anderson Music Building of Augsburg College.
Am vorbit acolo ºi despre programele de studii
ale Universitãþii Spiru Haret, despre valoarea
corpului sãu profesoral.
I-a plãcut foarte mult în Sydney  Australia, în
Brazilia, în Hong Kong, iar în Europa marile
festivaluri de muzicã contemporanã din Germania,
Franþa, Italia la care a participat. Afirmã cã ºcoala
de compoziþie româneascã este foarte apreciatã
peste hotare, dovadã fiind festivalurile pe care le
organizãm în România. Chiar eu am fost director
artistic al celui mai important festival de muzicã
contemporanã din România, Sãptãmâna
Internaþionalã a Muzicii Noi, dar ºi al Festivalului
Internaþional MERIDIAN, evenimente organizate
de SNR-SIMC, de Uniunea Compozitorilor ºi
Muzicologilor din România, sub auspiciile
Ministerului Culturii. Amintesc aici ºi Festivalul
George Enescu, care reuneºte în ediþiile sale mari
valori ale muzicii de azi, interpreþi ºi compozitori,
ceea ce ne mãguleºte. Pe de altã parte, la noi vin
foarte mulþi compozitori ºi interpreþi din alte þãri,
incluºi în stagiunile noastre de concerte. În acest
context, mã bucur cã existã specializarea Muzicã
în cadrul Universitãþii Spiru Haret, unde cadrele
didactice pregãtesc studenþii sã devinã muzicieni,
fie profesori de muzicã, fie compozitori, muzicologi
sau interpreþi. Consider cã efortul instituþiilor de
învãþãmânt superior din România de a pregãti
tineri muzicieni ºi, implicit, viitorul ºcolii muzicale
româneºti, sunt, pânã la urmã, dovezi ale faptului
cã noi ne implicãm foarte mult în tot ceea ce
înseamnã educaþia studenþilor noºtri ºi transmiterea moºtenirii enesciene, dar ºi a altor compozitori de marcã, care au pus bazele ºcolii muzicale
româneºti. Îmi place sã cãlãtoresc, sã mã bucur
de tot ceea ce vãd, sã descopãr ºi sã redescopãr
peisaje, locuri, imagini, care mã urmãresc mult
timp. De altfel, muzica mea este un ecou al acestor
imagini afective.
În opinia compozitorului Sorin Lerescu,
muzicienii sunt cei care preiau, sublimat, tot ceea
ce se întâmplã în jurul lor, încercând sã
transforme ulterior aceste senzaþii ºi imagini în
sunete ºi în sonoritãþi, care pot sã trezeascã ecou
în rândul celor care îi ascultã.

Care este opinia dumneavoastrã despre
Festivalul George Enescu?
Din punctul meu de vedere, Festivalul George
Enescu este una dintre cele mai importante
manifestãri muzicale europene, prin programul
pe care îl propune publicului din sãlile de
concerte, dar ºi prin valoarea interpreþilor care
sunt invitaþi la Bucureºti. Faptul cã autoritãþile
se implicã în organizarea acestui mare festival
aratã importanþa fenomenului muzical actual,
dar ºi perspectiva pe care omul contemporan
trebuie sã o aibã asupra a ceea ce se întâmplã
astãzi în lume. În final, glasul muzicii sau muzica
în sine reprezintã un semn bun pentru contemporani ºi pentru contemporaneitate.
Printre cele mai importante festivaluri muzicale
internaþionale care se organizeazã în România,
conf. univ. dr. Sorin Lerescu enumerã Sãptãmâna
Internaþionalã a Muzicii Noi, Festivalul
Internaþional MERIDIAN, Festivalul Cluj Modern,
Timiºoara Muzicalã, Zilele Muzicii Contemporane, ce se desfãºoarã la Bacãu. Aceastã efervescenþã de evenimente artistice cu participare
internaþionalã este beneficã pentru cultura
româneascã ºi mai ales pentru schimbul acesta
de idei de care se tot vorbeºte, între ceea ce reprezentãm noi în cultura ºi în arta de astãzi ºi ceea ce
înseamnã contribuþia celorlalte culturi muzicale
ºi pânã la urmã a valorilor din spaþiul european
ºi din lume.
Poþi avea succes cu muzica clasicã în societatea
noastrã? Publicul român este interesat?
Pentru a fi o voce distinctã în peisajul muzical
actual, e nevoie de muncã continuã, de ambiþie,
de seriozitate. Pe lângã efortul de a asimila tot
ceea ce înseamnã valorile muzicii culte, este
esenþial sã îþi aduci propria contribuþie, indiferent
cã eºti compozitor sau interpret. Din aceste
contribuþii individuale se naºte valoarea unei
ºcoli muzicale. Pentru cã în sãlile de concert, la
filarmonici, la marile festivaluri, publicul este
prezent, iar aprecierea faþã de muzicieni este la
cel mai înalt nivel, rãspunsul este unul afirmativ.
Acest lucru aratã cã publicul nostru nu numai
cã este unul educat, ci ºi interesat de fenomenul
muzical. Instituþiile de învãþãmânt muzical,
ºcolile ºi liceele de muzicã, precum ºi mass-media
trebuie sã aducã în prim-plan valorile, sã le
promoveze, astfel încât sã ajungã la public,
pentru a discerne între valoare ºi nonvaloare.
Care este cea mai frumoasã apreciere pe
care aþi primit-o?
Au fost destul de multe, dar îmi amintesc acum
scrisoarea pe care am primit-o de la un meloman
britanic, care ascultase dublul meu CD, cu primele patru simfonii. Pânã la urmã, de ce scriem
muzicã? Pentru ca ea sã fie ascultatã, sã fie înþeleasã. ªi atunci apar ecouri de unde nu te aºtepþi.
Atunci când primeºti aprecieri, te simþi împlinit
ca artist, ca muzician, pentru cã realizezi cã
muzica ta nu a fost doar ascultatã, ci ºi înþeleasã.
Aþi participat la festivaluri ºi concerte
consacrate muzicii contemporane în diverse
colþuri ale lumii. Unde v-a plãcut cel mai mult
ºi de ce?
Mã gândesc în primul rând la partea muzicalã,
dar ºi la ceea ce înseamnã arhitectura, viaþa
culturalã ºi artisticã. M-am simþit foarte bine în
Brazilia, la Curitiba (în 2011), în Australia, la
Sydney  unde s-a desfãºurat Festivalul ISCM
World Music Days 2010, ºi unde am vãzut o mare
deschidere spre ceea ce înseamnã ideile muzicale
din orice zonã a lumii. Sã nu uitãm cã Australia
este o þarã de emigranþi, iar aceastã deschidere,
faþã de toate culturile, influenþa culturii europene,
dar ºi a culturii asiatice, îþi lasã într-adevãr
amintiri de neºters. La Paris am fost de mai multe
ori; la cea mai recentã vizitã, în 2014, mi s-a
cântat o lucrare, Modalis III  concert pentru flaut
ºi orchestrã de flaute, interpretatã de celebrul
flautist francez Pierre-Yves Artaud ºi de
Orchestra Francezã de Flaute (OFF), dirijor:
Paul Mefano. Le-am povestit recent studenþilor
ºi colegilor mei din facultate, într-o evocare Dinu
Lipatti, impresia puternicã pe care mi-a lãsat-o
la Paris, la École Normale de Musique Alfred
Cortot, prezenþa în foaierul sãlii de concerte a
busturilor lui Dinu Lipatti ºi George Enescu. Ce
vreþi mai mult decât bucuria de a regãsi douã
nume emblematice, chipul unor muzicieni români
de seamã în foaierul unei celebre sãli de concerte
din Paris? Este o recunoaºtere a ceea ce
înseamnã ºcoala muzicalã româneascã în Franþa
ºi o dovadã a legãturilor pe care noi le-am avut
cu Europa ºi cu lumea, în ultimã instanþã.

Înclinarea pentru muzicã a moºtenit-o de la
pãrinþii sãi. Tatãl sãu, Emil Lerescu, a fost compozitor, iar mama sa a fãcut studii de canto la
Conservator. A trãit într-un mediu muzical unde
a fost crescut cu dragoste pentru muzicã, pentru
o posibilã carierã în compoziþie.
Ce înseamnã muzica pentru dumneavoastrã?
Care a fost reacþia pãrinþilor la alegerea de a
studia muzica?
Pentru mine muzica e o artã sublimã, un miracol. Îmi aduc aminte cu nostalgie  ºi în acelaºi
timp zâmbesc  cã pãrinþii nu au vrut sã mã
influenþeze în niciun fel, nu au vrut sã cred mai
târziu cã ei mi-au impus un anumit drum în
carierã. În momentul în care a trebuit sã iau
hotãrârea sã mã înscriu la Conservator  cum se
numea atunci UNMB  pãrinþii mei au plecat din
Bucureºti, s-au dus la Piteºti  oraºul natal al
tatãlui meu  lãsându-mã singur. M-am dus la
Conservator ºi m-am înscris primul la compoziþie. Ulterior, m-au susþinut cu toate puterile lor
ºi, din punctul acesta de vedere, le voi purta
recunoºtinþã toatã viaþa
Care sunt cele mai frumoasã amintire din
copilãria ºi din studenþie?
Cred cã vizitele alãturi de pãrinþii mei la
Sinaia, la Castelul Peleº ºi la Peliºor. În acele
vremuri, Uniunea Compozitorilor avea o casã de
odihnã la Castelul Peliºor. Eram fascinat de tot
ceea ce vedeam acolo. Toþi anii în care am fost
student la Conservator au fost frumoºi. Pot spune
cã am fost fascinat de cursurile de compoziþie
ale maeºtrilor mei Tiberiu Olah ºi Anatol Vieru,
de cursurile lui ªtefan Niculescu, Alexandru
Paºcanu sau Nicolae Beloiu. Aveam atunci
revelaþia descoperirii unor noi opusuri,
înþelegeam altfel resorturile unei partituri decât
poate ºtiam pânã în acel moment, ascultam foarte
multã muzicã. Acele cursuri au rãmas esenþiale
în formarea mea ca muzician.
De ce aþi ales sã vã construiþi o carierã în
România?
Pentru cã sunt român. Aici m-am nãscut, aici
am crescut, aici am învãþat tot ceea ce trebuia sã
învãþ ºi pentru cã aºa simt. Nu am fost tentat
niciodatã sã mã mut definitiv în strãinãtate.
Iubesc România pentru peisajele sale, pentru
oameni ºi pentru valorile noastre ca popor. Este
o þarã binecuvântatã. Îmi plac foarte mult munþii,
sunt încântat de Delta Dunãrii ºi admir oricând
nesfârºitul mãrii. Pe mine, ca muzician, mã intereseazã ceea ce ne uneºte ºi nu ceea ce ne dezbinã.
Care dintre operele dumneavoastrã vã este
cea mai dragã ºi de ce?
Din punct de vedere afectiv ºi al emoþiei pe
care mi-a trezit-o compunerea acestui opus, este
Dublul concert pentru saxofon, violã ºi orchestrã,
Side by Side, dedicat memoriei pãrinþilor mei,
Maria ºi Emil Lerescu. Lucrarea s-a cântat în
2010, la Sala Radio, cu Orchestra Naþionalã
Radio, dirijatã de Horia Andreescu, soliºti:
Daniel Kientzty (Franþa) ºi Cornelia Petroiu.
În 1982 aþi fondat Grupul de Muzicã Nouã
TRAIECT, un ansamblu cameral cuprinzând
ºapte instrumente (flaut, clarinet, vioarã,
violoncel, trombon, percuþie ºi pian). Care este
reacþia publicului român ºi a celui din
strãinãtate legatã de piesele muzicale pe care
le aduceþi în atenþie?
Reacþia publicului este una diversã, pentru cã
pânã la urmã muzica de astãzi este plinã de
sugestii, eºti liber sã te miºti în zone estetice
dintre cele mai diferite. Poþi întâlni fie sentimente
de admiraþie, fie o anumitã rezervã faþã de
sonoritãþile unui opus sau altul, depinde ºi de
contextul în care are loc concertul respectiv, de
valoarea lucrãrilor. Eu cred cã rostul unei
formaþii de muzicã contemporanã, cum este
TRAIECT, este de a prezenta în concertele sale
opusuri din diferite ºcoli de compoziþie ºi de a
lãsa pânã la urmã publicul sã hotãrascã ce este
de apreciat ºi ce nu. Grupul de Muzicã Nouã

TRAIECT a fost distins în 1983 de Colegiul
Criticilor Muzicali cu Premiul ATM (Asociaþia
Oamenilor de Teatru ºi Muzicã) pentru numãrul
mare de prime audiþii absolute, la un an de la
înfiinþare, deºi regula era ca aceastã distincþie
sã se ofere dupã o activitate de cinci ani a unei
formaþii.
Aþi observat o preferinþã pentru una din
lucrãri?
Am prezentat foarte multe lucrãri. Noi am fost
ºi o rampã de lansare a tinerilor compozitori
români, am promovat foarte mult muzica
româneascã, dar în acelaºi timp au scris pentru
noi ºi compozitori strãini. Chiar la concertul
aniversar din 9 noiembrie 2017 am interpretat
câteva piese scrise pentru TRAIECT de compozitori din Republica Moldova ºi din Bulgaria.
Prima audiþie a devenit pentru noi o constantã,
un adevãrat program de stimulare a creaþiei
româneºti urmãrit cu foarte multã atenþie în
decursul anilor. Repertoriul Grupului de Muzicã
Nouã TRAIECT este unul complex. Am fost
prezenþi la festivaluri de muzicã contemporanã
din Belgia, Italia, Bulgaria, Slovenia, Republica
Moldova, Serbia. Îmi aduc aminte cã am fost la
Belgrad, în mai 1994, la un festival important,
Tribina Kompozitora. Concertul nostru a fost
televizat, în salã fiind aproape 800 de spectatori,
dupã aprecierile organizatorilor. Dupã concert,
am fost invitat în studioul televiziunii Beogradska
Televizjia, pentru comentarii în direct împreunã
cu colegii sârbi. Sunt concerte ºi amintiri care
ne fac sã ne simþim împliniþi în ceea ce înseamnã
misiunea pe care ne-am asumat-o de a promova
fenomenul muzical contemporan.
Cum aþi ales numele grupului?
În perioada studenþiei eram prieten cu studenþi
de la Facultatea de Interpretare Muzicalã din
Conservator. La un moment dat, mi-am dirijat o
lucrare într-un concert studenþesc din Studioul
Alfred Alexandrescu al Societãþii Române de
Radiodifuziune (atunci se numea Studioul T 8).
Îmi aduc aminte cã Maestrul Cornel Þãranu s-a
referit la piesa mea, Legende, pentru ansamblu
de camerã ºi la interpreþii-studenþi. Mi-a sugerat
sã înfiinþez o formaþie dedicatã muzicii contemporane. Spunea cã este foarte bine pentru un
compozitor sã aibã un astfel de ansamblu. În cele
din urmã, ideea a încolþit, am vorbit cu colegii ºi
prietenii mei, violonistul Ladislau Horvath,
violoncelistul George Atanasiu, pianista Inna
Oncescu, clarinetistul Leontin Boanþã, percuþionistul Mihai Romaºcanu ºi violista Florela
Suceavã. Am pus astfel bazele acestui ansamblu.
I-am zis TRAIECT gândindu-ne la o anumitã
evoluþie, la o traiectorie, la un program al nostru
pe care l-am respectat de-a lungul anilor.
De-a lungul carierei, conf. univ. dr. Sorin
Lerescu a primit o serie de premii, printre care
Premiul Uniunii Compozitorilor ºi Muzicologilor
din România pentru muzicã de camerã pe anul
2003, Premiul George Enescu al Academiei
Române pentru creaþie muzicalã pe anul 2003, ºi
a fost distins cu Meritul Cultural în 2004.
Mãrturiseºte cã toate aceste premii l-au bucurat,
fiind pânã la urmã recunoaºteri care te fac sã
realizezi cã drumul pe care l-ai ales a fost bun ºi
cã trebuie sã mergi în continuare pe drumul pe
care þi l-ai ales.
Cum v-aþi descrie viaþa dumneavoastrã, pe
scurt?
O viaþã pe care o vãd ca un efort continuu de a
realiza ce mi-am propus ºi, mai ales, ca o luptã
cu ceea ce înseamnã închistarea ºi, de multe ori,
lipsa de perspectivã, care pot apãrea la un
moment dat. Îmi place sã construiesc, îmi place
sã vãd ceea ce poate sã mã conducã spre un
proiect care sã însemne pentru mine satisfacþia
unui moment artistic sau a unui moment de
reflecþie, de bucurie, de împlinire. Cred cã cel
mai important lucru este sã construieºti ºi sã fii
tot timpul concentrat pe ideea de a realiza ceva.

TEST FULGER

Compozitorul preferat: Sunt doi: Tiberiu Olah ºi Anatol Vieru.
Opera preferatã: Ecaterina Teodoroiu, a tatãlui meu, Emil Lerescu.
Instrumentul muzical preferat: pianul.
Cartea pe care aþi reciti-o cu drag: Un om între oameni de Camil Petrescu.
Citatul preferat: Arta  un popas al inteligenþei. Titu Maiorescu.

Proiectul Profesorul haretist. Profesionalism. Implicare. Performanþã
este realizat de Centrul de presã al USH  http://presa.spiruharet.ro/
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PREUNIVERSITARIA
Foarte curând se va da startul
la preînscrierile pentru
Colegiul Universitar Spiru Haret

Sã discutãm despre BACALAUREAT!
VÃ AªTEPTÃM OPINIILE!

Pentru anul 2018, oferta s-a
diversificat acoperind o zona
mai largã de calificãri, în trei
domenii de larg interes:
Sanitar
Producþie Media
Informaticã.

Voi încheia pentru acum seria acestor
articole asupra învãþãmântului, ocupându-mã de chestiunea bacalaureatului.
Astãzi lucrurile stau astfel: ºcolarii de
liceu sunt supuºi, la finele fiecãrui an ºcolar,
la examene de promoþiune în clasa
urmãtoare; nu se promoveazã decât aceia
care întrunesc cunoºtinþele necesare. Dupã
terminarea tuturor claselor de liceu,
împreunã cu toate examenele de promoþiune
respective, ºcolarii mai sunt expuºi
examenului de bacalaureat, care este un
examen general asupra tuturor materiilor
liceului. Acest examen se trece la una din
cele douã Universitãþi, înaintea unei
comisiuni formate totdeauna din profesori
Universitari. Numai cei ce reuºesc la acest
examen se pot înscrie în Universitate.
Observ mai întâi cã legea din 1864
prevede cã examenul de bacalaureat, cãruia
ea îi dã numele de examen general de liceu,
sã se facã, nu la Universitate, ci la locul
gimnaziului, liceului sau academiei. Cât
pentru comisia de examen, ea trebuie
formatã din profesori secundari; ºi aceasta
rezultã, atât din locul unde se þin
examenele, cât ºi din împrejurarea cã lista
membrilor comisiei o formeazã directorul
ºcolii unde se þine examenul. Acest punct
important din lege a fost modificat, nu
prin altã lege, ci prin regulament. ( )




Aflã ultimele detalii ºi noutãþi!
https://colegiuluniversitar.spiruharet.ro/
https://www.facebook.com/ColegiulUniversitarSpiruHaret/

Primãria
Copiilor
Capitala va avea un Primar ºi ºase Viceprimari de sector din rândul
elevilor bucureºteni! A fost lansat cel mai nou proiect al Primãriei
Municipiului Bucureºti, prin PROEDUS, Primãria Copiilor, o
iniþiativã a Consiliului General al Municipiului Bucureºti, care îºi
propune implicarea civicã a elevilor de gimnaziu în probleme la nivel
local, specifice vârstei lor. Peste 300 de profesori din ºcolile ºi
liceele bucureºtene au rãspuns afirmativ la prima dezbatere pe aceastã
temã care a avut ca scop informarea cadrelor didactice cu privire la
etapele de desfãºurare, procedura de implementare, responsabilitãþile
aleºilor, modul de funcþionare, dar ºi beneficiile acestui proiect. Ne
propunem sã promovãm implicarea civicã ºi conºtientizarea
drepturilor ºi obligaþiilor cetãþeneºti, prin exersarea unui proces democratic la nivel local în rândul elevilor claselor V-VIII din ºcolile
bucureºtene ºi constituirea unui for de reprezentare ºi de îndrumare
a elevilor prin proiecte de dezvoltare adresate tinerei generaþii, a
declarat Florin Diaconescu, directorul Centrului de Proiecte
Educaþionale ºi Sportive Bucureºti-PROEDUS.
Prezent la aceastã dezbatere, Tudor Tim Ionescu, unul dintre cei
patru consilieri generali iniþiatori ai proiectului Primãria Copiilor, a
vorbit despre necesitatea unor proiecte gândite de copii, implementate
ºi susþinute de oamenii mari, dar benefice viitorului tuturor.
Primãria Copiilor este acum un proiect pilot care îºi propune sã
funcþioneze dupã principiile administraþiei publice locale, adaptate
la nivelul elevilor de gimnaziu ºi care va debuta pe 1 februarie 2018.
http://proedus.ro/wp-content/uploads/2018/01/Prezentare-PPT-PrimariaCopiilor.pdf

PROEDUS
a dat startul
înscrierilor
la competiþia sportivã
de fotbal masculin

Liga Liceelor 
PROEDUS
High School
Football League
 a 3-a ediþie

Pânã pe data de 16 februarie 2018,
liceenii bucureºteni se pot înscrie
împreunã cu prietenii ºi/sau
colegii lor pe adresa de e-mail
proeduspmb@gmail.com, singura
condiþie fiind apartenenþa la un
liceu bucureºtean, fie de stat sau
privat. HAI ªI TU! Împreunã
putem sã clãdim cel mai competitiv

campionat sportiv de fotbal masculin, tip tur-retur, prin aducerea
la start a 8 echipe, formate din câte
6 jucãtori + 4 rezerve + 1 antrenor.
Echipele câºtigãtoare vor fi premiate la sfârºitul competiþiei.
Întregul regulament al competiþiei îl puteþi descãrca de pe site-ul
www.proedus.ro.

Cestiunea Bacalaureatului
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Sã vedem mai întâi dacã examenul de
bacalaureat prezintã vreo utilitate. Dacã
este vorba ca el sã ne dea mãsura exactã a
cunoºtinþelor unui absolvent de liceu, el
este inutil. Într-adevãr, tânãrul, pânã sã
ajungã la bacalaureat, nu a putut sã se
promoveze dintr-o clasã în alta, decât
dupã examenele anuale, care au arãtat
mãsura adevãratã a cunoºtinþelor sale în
fiecare an. Acele examene au fost cu mult
mai proprii de cât cele de bacalaureat,
pentru acest scop. Într-adevãr, în fiecare
an se consacrã câte 16 zile pentru
examenele anuale, în fiecare clasã; ele se
fac asupra întregii materii de peste an, de
cãtre profesorii înºiºi cu care s-a trecut
materia, ºi care cunosc pe ºcolari, ceea ce
este foarte însemnatã garanþie de
seriozitate a examenelor. ( )
Negreºit cã dacã bacalaureatul nu este
un examen serios, pentru acesta nu trebuie
sã se facã vinã, nici candidaþilor, nici
examinatorilor. Examenul nu este serios
pentru cã nu este cu putinþã sã fie, mãcar
orice ar face, ºi candidaþii, ºi examinatorii.
E natural ca, în condiþiile în cari se prezintã
el, de a se trece între niºte tineri ºi niºte
profesori care nu se cunosc, pentru ca sã
echivaleze cu cele ºapte examene anuale,
ar trebui sã i se acorde mai mult timp
decât pentru acelea; pe când, din contrã, i
se dã mult mai puþin decât unui singur
examen anual, dacã þinem seama de
numãrul cel mare al candidaþilor. Deja
acesta e o cauzã principalã de lipsã de
seriozitate.
O a doua cauzã este chiar împrejurarea
cã examinatorii nu cunosc pe examinaþi.
Nu numai profesorii de meserie scriu cã,
pentru un examinator, este incomparabil
mai greu a cunoaºte valoarea unui candidat
pe care-l vãd pentru întâia oarã, decât a
unuia cunoscut. Fie cã rãspunsurile sunt
bune, fie cã sunt rele, profesorul este
întotdeauna cu temerea cã ele pot fi
rezultatul unei întâmplãri. Sã se mai þinã
seamã de aprehensinea naturalã a unui
ºcolar înaintea unui juriu nevãzut încã de
el, care-l paralizeazã de multe ori, ºi se va
vedea cã un examen fãcut în asemenea
condiþiuni are mai mult aerul unei loterii,
decât al unui adevãrat examen.
De câtva timp se cere candidaþilor, când
se înscriu la bacalaureat, sã prezinte ºi
certificate ºi notele obþinute de el în
ultimele clase de liceu. Aceastã mãsurã,
care nu este decât un paliativ, aratã în
destul cã chiar partizanii bacalaureatului
îºi dau prea bine seama de neajunsul pe
care-l semnalez aici, ºi pe care toatã lumea
îl ºtie.
Al treilea motiv pentru care
bacalaureatul nu poate da ce i se cere, este
cã ceea ce i se cere este lucru imposibil. Sã

pretindã ca un tânãr sã fie în stare, într-o
zi anumitã, sã rãspundã de tot ce a învãþat
timp de 7 sau 8 ani. ªi nu e vorba aici de
generalitãþi, ci de detalii, de chestiuni de
memorie, de cifre, de date istorice, de
formule matematice, de numiri din
clasificaþiile ºtiinþelor naturale, de excepþii
gramaticale; în fine, de lucrurile cele mai
diverse ºi mai minuþioase. Memoria cea
mai fericitã nu va fi niciodatã în stare sã
rãspundã la o asemenea cerere. Când asistã
cineva la un examen de bacalaureat, îl
cuprinde mila, vãzând tortura la care bieþii
candidaþi îºi supun creierul, pentru a
stoarce, de prin colþurile cele mai ascunse
ale memoriei lor, rãspunsul ce li se cere, la
câte o chestiune neînsemnatã, pierdutã
pentru dânºii în noianul cunoºtinþelor, ce
li s-a prefirat pe dinaintea minþii, în timp
de ºapte ani. ªi când vorbesc aºa, nu înþeleg
pe candidaþii slabi, cari nu ar fi în stare sã
rãspundã nici chiar la chestiuni generale;
ci de cei buni, care se vãd bine cã au ºtiut
sã ºi asimileze ce au învãþat, care ºtiu sã
cugete ºi sã vorbeascã. Cât pentru cei
slabi, nici nu e de vorbit.
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( ) Ca mijloc de selecþiune a
studenþilor universitari, bacalaureatul este
cel mai puþin potrivit. Un tânãr nu-ºi
dobândeºte capacitatea necesarã pentru a
urma studiile superioare numai în ultimul
an de liceu. Ea rezultã din întreaga lui
activitate de licean ºi se formeazã treptat
prin pãturi care se superpun în fiecare an;
ºi când una din aceste pãturi lipsesc sau e
slab, toatã partea de sus a edificiului se
resimte. De aceea, adevãrata selecþiune
trebuie sã se facã prin examenele anuale
de promoþiune; fãcute cu toatã seriozitatea
cuvenitã, ceea ce e posibil, iar nu printrun examen ultim, care nu dovedeºte nimic.
Acest examen nici nu are rost, dacã vine
în urma examenelor anuale; ºi nu e cu
putinþã ca, pe baza lui, sã se zicã unui
tânãr cã nu e bun de nimic, dupã ce, timp
de 7 sau 8 ani, i s-a spus, la finele fiecãrui
an, cã e bun de ceva, ºi s-a îndemnat sã
meargã înainte. Un asemenea fapt ar
constitui un fel de înºelãciune, comis de
þarã faþã cu dânsul, ºi al cãrui efect ar fi
pentru dânsul o pierdere de 7 sau 8 ani, ºi
poate a întregului rost al vieþii. ( )
Dar ceea ce este mai rãu, este cã
profesorii secundari, de când cu
bacalaureatul, nu mai pun acelaºi preþ ca
mai înainte, nici pe promoþiuni, nici pe
examenele anuale. Sunt induºi a crede, cum
a crezut ºi legiuitorul, cã bacalaureatul le
poate înlocui, cel puþin în parte. De altã
parte, ºcolarii, ºi mai ales pãrinþii lor, nu
mai au ochii decât la bacalaureat, ºi nu e
niciun mijloc de care sã nu uzeze, ºi sã nu
abuzeze, pentru a trece repede, cine ºtie
cum, ca sã ajungã la bacalaureat. Aceastã
formalitate vanã îi ameþeºte pânã într-atât
încât îi face sã piardã din vedere ceea ce ar
trebui sã fie, din contrã, principalul obiect
al solicitudinii lor. ( )

Examenul de bacalaureat, ca
examen general de liceu, sã se
desfiinþeze. În locul lui, sã rãmânã o
probã mult mai simplã, compusã din
douã sau trei chestiuni de generalitãþi,
mai ales asupra materiilor ultimei
clase. Scopul ei sã fie, nu de a arãta
cunoºtinþele candidatului, pentru cã
la acesta au servit examenele anuale;
ci modul cum scrie el, sã cugete, sã-ºi
formuleze cugetarea ºi sã tragã folos
din cunoºtinþele ce posedã, pentru aºi îmbunãtãþi raþionamentul. Douã,
trei pagini de consideraþii asupra unei
perioade de istorie, sau asupra
geografiei unei þãri, sau asupra unui
subiect, cât de general, de fizicã, o
problemã numericã de trigonometrie
sau de algebrã, ar fi prea de ajuns.
Aceastã probã sã se facã chiar la liceu,
îndatã dupã terminarea examenului
ultimei clase. Lucrãrile ar fi numai
scrise. Comisiunea de examen sã se
compunã chiar din profesorii liceului,
pe lângã care sã se adauge unul dau
doi delegaþi ministeriali, cu vot
deliberativ. Un asemenea examen ar
avea cel puþin o însemnãtate; el ar da
mãsura formãrii cugetãrii ºcolarilor,
pe când cel de azi nu probeazã nimic.
El nu ar reclama nicio preparaþie
specialã, ºi mai ales nicio ostenealã,
nici pentru ºcolari, nici pentru
examinatori. Ca sancþiune, diploma de
absolvire a liceului va purta notele
obþinute la acest examen ultim. (s.n.)
Cât pentru promoþiuni ºi examenele
anuale, ele îºi vor recãpãta curând toatã
însemnãtatea lor, nu numai prin stãruinþa
ce va pune în acest sens, dar chiar prin
faptul dispariþiei cauzei care le paraliza.
( )
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Sistema ce propun nu este ceva nou ºi
necunoscut în învãþãmânt. Fãrã sã mai
vorbesc de þãrile de limbã germanã, unde
examenul de maturitate are multã
asemãnare cu examenul de absolvire de
liceu, pe care îl propun eu, chiar Franþa,
patria bacalaureatului, tinde sã se cureþe
de dânsul.
Pentru a înþelege lucrul, sã se scrie cã în
Franþa examenele de promoþiune anuale
erau, pânã deunãzi, lucru cu totul
necunoscut. Un ºcolar trecea din clasã în
clasã, pânã în cea din urmã, dupã voinþa
lui, ºi fãrã nicio piedicã. Un ºcolar nou
cerea înscrierea în cutare sau cutare clasã,
fãrã sã fie nicidecum þinut a dovedi, cã
posedã cunoºtinþele claselor inferioare.
Aºa fiind, bacalaureatul se mai înþelegea;
era ceva, mai mult decât nimic.
Dar de instituþia datã de decimi de ani,
de la 1808, inconvenientele ei erau evidente
pentru toþi; ºi de aceea o campanie întreagã
s-a întreprins în contra ei, de oamenii cei
mai cunoscuþi: filosofi, învãþaþi ºi oameni
de stat. Se pot vedea, în Consideraþiile
suplimentare asupra proectului de 1886,
pag 234-236, ºi în Raportul Comitetului
delegaþiilor Camerei asupra aceluiaºi
proiect, partea II, pag.169-171, o mulþime
de citaþii asupra acestei materii, luate din
scrierile lui Ch.Bigot, Victor de Laprade,
Bersot, Michel Breal, Jules Simon, Ch.
Lenormant, Ernest Lavisse. Rezultatele
acestei campanii nu au întârziat a se
produce. Încã de la 1880, Jules Ferry, pe
atunci Ministru de Instrucþie, a introdus,
pentru prima oarã în Franþa, examenele
anuale de promoþiune, micºorând, în acelaºi
timp, importanþa bacalaureatului. Mãsura
aceasta, negreºit, s-a lovit la început de
rezistenþa pasivã a rutinei, ca orice lucru
nou. Ideea însã ºi-a fãcut drumul aºa de
bine, încât, în momentul acesta chiar,
actualul Ministru de Instrucþie, d. Rambaud,
propune suprimarea aproape deplinã a
bacalaureatului.
Pentru ca o reformã ca aceasta sã se
propunã într-o þarã ca Franþa, care era
pãtrunsã, pânã în adâncul ei, de ideea
bacalaureatului, trebuie negreºit ca nevoia
sã se fi simþit foarte tare. ( )
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Berlinala 2018
 Filmul Lemonade al Ioanei Uricaru,
produs de Cristian Mungiu, selectat în
secþiunea Panorama

Lemonade/ Luna de miere, debutul în
lungmetraj al Ioanei Uricaru, produs de
Cristian Mungiu, a fost selectat în secþiunea
Panorama a Festivalului de Film de la Berlin,
care va avea loc în perioada 15 - 25 februarie.
Filmul va fi prezentat aici în premierã
mondialã. Ioana Uricaru semneazã ºi
scenariul peliculei filmate în Montreal
(Canada), în vara anului trecut. Regizorul
Cristian Mungiu este producãtor, prin
Mobra Films, iar coproducãtori sunt
Christoph Kukula ºi Eike Goreczka pentru
42film (Germania), Yanick Létourneau
pentru Peripheria Productions (Canada) ºi
Sean Wheelan ºi Tomas Eskilsson pentru
Film I Vast and Filmgate Films (Suedia).
Luna de miere spune povestea Marei, o
mama celibatarã în vârstã de 30 de ani aflatã
în Statele Unite pentru o slujbã temporarã
ca asistent medical, care se cãsãtoreºte cu
americanul Daniel. Când începe demersurile
pentru a obþine permisul de ºedere, Mara
îºi dã seama cã America realã nu semãnã cu
cea din visurile ei.

Meseriile uitate
ale Parisului

 Festivalul Internaþional de Statui
Vivante, 22 - 28 mai.
Festivalul Internaþional de Statui
Vivante, ediþia a VIII-a, se va desfãºura în
perioada 22 - 28 mai, în trei parcuri din
Capitalã ºi la Casa Cesianu, a declarat
pentru AGERPRES fondatorul Teatrului
Masca, actorul Mihai Mãlaimare.
Ediþia din acest an a Festivalului
Statuilor Vivante va fi interesantã, cu
certitudine. Vom pãstra acelaºi format ºapte zile cu trei parcuri în care vom
evolua, plus Noaptea Statuilor Vivante de
la Casa Cesianu. Tema propusã pentru
noi de data aceasta este una absolut
colosalã - Meseriile uitate ale Parisului.
Vom produce statui de porþelan, ceea ce
este ca manierã de lucru extrem, extrem
de complicat. Vom invita probabil 40 sau
50 de statui din strãinãtate, mai mult decât
anul trecut, a spus Mihai Mãlaimare.
Reprezentaþii ale Teatrului Masca vor avea
loc în parcurile Alexandru Ioan Cuza,
Crângaºi ºi Herãstrãu ºi, în cadrul
proiectelor Centenarului, în Parcul Carol.

Emil Boroghinã
- recital de poezie
la Teatrul din Viena
Institutul Cultural Român de la Viena
organizeazã, marþi, 30 ianuarie, ora 19,00,
la Teatrul Pygmalion din Viena, spectacolul
de poezie Treptele Unirii, în interpretarea
actorului Emil Boroghinã.
Potrivit unui comunicat al ICR Viena,
evenimentul, organizat în colaborare cu
Ambasada României în Republica Austria,
marcheazã Ziua Unirii Principatelor
Române ºi face parte din seria de manifestãri
dedicate Centenarului Marii Uniri.
Spectacolul de poezie Treptele Unirii este
o coproducþie a Teatrului Naþional Marin
Sorescu din Craiova ºi a Teatrului Nottara

Doina
MELINTE:
din Bucureºti ºi surprinde sintetic, cu
ajutorul creaþiei marilor poeþi români, o temã
centralã a existenþei neamului românesc:
unitatea lui deplinã. Colajul de versuri aduce
în prim-plan cele mai semnificative
momente ale istoriei naþionale.

londoneze, în debutul celui de-al optulea
an al Seriei Româneºti pe care Institutul
Cultural Român din Londra o organizeazã
în colaborare cu prestigioasa instituþie.
Andrei Gologan, un muzician în plinã
afirmare, absolvent al Universitãþii Mozarteum
din Salzburg, remarcabil printr-o tehnicã
sigurã ºi plinã de sensibilitate, va prezenta
un program cuprinzând lucrãri de Chopin,
Silvestri ºi Debussy.

Clubul de lecturã
Damen Tango
 a doua întâlnire
pe ritmuri de tango

Luni, 6 februarie, de la ora 19.00, are loc
a doua ediþie de întâlniri lunare a Clubului
Damen Tango, unde se va vorbi despre
personaje feminine puternice ºi fascinante,
despre cãlãtorii în oraºe electrice sau spaþii
exotice, despre carierã, dragoste ºi familie,
despre parfumuri ºi modã!
Se va citi Zeii tangoului, de Carolina de
Robertis, o poveste care poartã cititoarele
prin Buenos Aires al anilor 20, pe ritmuri
de tango. Invitata specialã a acestei ediþii este
Andreea Traºcu (Tangomeet). Întâlnirile au
loc la sediul Oriflame. Când ajunge din Italia

Licitaþia Epoca de Aur
la Artmark:

la Buenos Aires, în 1913, Leda are ºaptesprezece ani, o valizã ºi o vioarã. Rãmasã fãrã
soþul promis, trebuie sã-ºi construiascã o altã
viaþã într-o altã þarã. Sedusã de ritmurile
tangoului, vrea sã facã muzicã. Dar tangoul
este o lume a bãrbaþilor. Viaþa scandaloasã
ºi întunecatã din cabarete ºi bordeluri se
împleteºte cu farmecul muzicii, aºa cã eroina care înfruntã tabuuri ºi prejudecãþi
are nevoie de o nouã identitate.

Cadouri primite
de soþii Ceauºescu
ºi fotografii rare
cu Fidel Castro
sau De Gaulle
Cadouri primite de soþii Ceauºescu, un
costum ºi cizme de vânãtoare care i-au
aparþinut fostului preºedinte al RSR,
fotografii rare cu Fidel Castro la Havana sau
cu generalul Charles de Gaulle la Bucureºti
sunt printre loturile scoase la licitaþie de
Artmark, doar online, în sesiunea organizatã
pe 31 ianuarie, de la ora 19.00.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Peisajul eroticii ºi erotica peisajului
Unitatea ideaticã din pictura Mirelei
Ungureanu este asiguratã de peisaj. Pentru
cã estetica fundamentalã pe care o etaleazã
artista este aceea a peisajului. Simt nevoia
sã accentuez pânã la tautologie, îndrãznind
sã vorbesc despre un peisaj al naturii, deoarece artista îl face sã fie astfel. Ea estetizeazã
intenionat naturalul, printr-un fel de senzualitate ºi, astfel, dã o calitate eroticã peisajului.
La rândul lui, erotismul este trecut în peisaj,
este naturalizat prin estomparea identitãþilor de gen ori a normativitãii sociale.
Tocmai de aceea putem vorbi despre peisaj
erotic: pentru cã lucrãrile nu evidenþiazã,
cum, tradiþional, s-a mai fãcut, excesele care

Valori româneºti

Pianistul
Andrei Gologan
concerteazã la Londra

La Londra, pianistul Andrei Gologan va
concerta, pe 30 ianuarie, pe scena de la
St Martin-in-the-Fields (SMITF), una
dintre cele mai importante scene muzicale

transgreseazã genuri ºi interdicþii, spune
profesorul universitar dr. Aurel Codoban.
Detaºarea esteticã a Mirelei Ungureanu ne
permite sã interogãm ºi sã ne interogãm
cu detaºare, dar nu cu nepãsare. Peisajul este
o metaalegorie, pentru a permite sã fie chestionaþi, sub aceeaºi perspectivã, atât omul, cât
ºi natura. Cedând excesivei individualizãri
erotice, omul pare a ieºi din social ºi a intra
în natural, în vreme ce natura aºteaptã,
încremenitã estetic, distrugerea ei dinspre
societate. Doar pisicile ºi câinii dinspre naturã, animãluele noastre dragi, ºi casele, ca ºi
construcþii umane dinspre societate, fac un
vag serviciu de mediere între prezenþa naturii
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Mi-am asumat
riscurile,
sacrificiile,
dar am fãcut
mare performanþã
Doina Melinte este una dintre cele mai mari campioane din
atletismul românesc. Pe parcursul carierei sale, ea a realizat 18
recorduri naþionale în salã ºi în aer liber, 13 recorduri europene în
salã ºi patru recorduri mondiale. A câºtigat zece titluri de campioanã
naþionalã, a fost de douã ori medaliatã cu aur la Campionatul Mondial,
a obþinut douã medalii de aur la Cupa Mondialã, o medalie de aur ºi
una de argint la Jocurile Olimpice ºi lista poate continua.
Nãscutã în localitatea Hudeºti, judeþul Botoºani, în data de
27 decembrie 1956, Doina a iubit sportul de micã, a cochetat cu
gimnastica în clasele ºcolii primare ºi îºi dorea sã se facã balerinã,
dar pentru asta trebuia sã plece la Cluj, unde pãrinþii au refuzat sã
o lase. Ajunsã la liceu, în Bistriþa, Doina a început sã practice
handbalul, însã cariera sa a început în momentul în care a câºtigat
un cros în oraº ºi a fost observatã de antrenorul Ioan Zanca. În
scurt timp, ea s-a îndrãgostit de atletism, alerga în acea perioadã la
400, 800 ºi 1.500 de metri. Dupã liceu, a fost admisã la Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sport din Suceava. Acolo s-a întâlnit cu
antrenorul Dorin Melinte, cel care a ajutat-o sã îºi ridice nivelul
performanþei ºi i-a devenit, ulterior, soþ. În 1979, la terminarea
facultãþii, sportiva a fost cooptatã în lotul României, lot cu care a
plecat la Moscova pentru Olimpiada din 1980.
Aflatã la prima competiþie internaþionalã importantã, Doina
Melinte a realizat o performanþã foarte bunã pentru o sportivã
debutantã la Olimpiadã. În ciuda eforturilor sale, însã, nu a prins
finala de la 800 de metri, fiind prima de sub linie, cu al nouãlea
timp. Într-un interviu acordat ziarului Adevãrul, ea îºi aminteºte
cã acea clasare pe poziþia a noua a ambiþionat-o ºi i-a oferit
încrederea cã într-o zi se va urca pe cea mai înaltã treaptã a
podiumului olimpic.
Întrebatã despre actualele competiþii de atletism ºi atleþii din
perioada actualã, ea a rãspuns cã fãrã o viaþã liniºtitã ºi concentratã pe
antrenamente nu se poate obþine performanþa. În perioada în care se
pregãtea pentru competiþiile internaþionale, Doina îºi aminteºte cã se
afla în cantonamente de la începutul lunii octombrie pânã dupã
Campionatele Mondiale sau Europene din martie, revenea acasã pentru
câteva zile, dupã care pleca din nou pânã la sfârºitul lunii septembrie.
Asta era viaþa mea. Mi-am asumat riscurile, sacrificiile, dar am fãcut
mare performanþã, a spus campioana olimpicã.
În 1984, în ciuda boicotului sovietic, România îºi trimitea
delegaþia la Los Angeles pentru a participa la Olimpiadã. Medaliatã
cu aur la Universiada din 1981 pentru cursa de 800 de metri,
Doina Melinte venea în Statele Unite convinsã cã poate sã lupte
pentru o medalie olimpicã de aur, fie la 800, fie la 1.500 de metri.
Câºtigãtoare ale curselor de calificare, atât Doina Melinte, cât ºi
Fiþa Lovin au ajuns în semi-finalele cursei de 800 de metri. Lovin
a reuºit sã scoatã un timp foarte bun în semi-finalã, întrecând-o la
limitã pe italianca Gabriella Dorio. Ambele sportive au reuºit sã
coboare sub timpul de douã minute. Spre deosebire de conaþionala
sa, Doina a terminat cursa din semi-finalã în urma americancei
Kim Gallagher, la peste douã secunde întârziere faþã de timpul
stabilit de Fiþa Lovin, ºi a câºtigat aurul.
Dupã Olimpiada de la Los Angeles, Doina Melinte a câºtigat
multiple titluri mondiale ºi europene la 1.500 de metri, însã nu a
reuºit sã repete la Seul, în 1988, performanþa de la Jocurile Olimpice
din Statele Unite. În 1990, la Campionatul European, sportiva din
România a reuºit sã cucereascã din nou titlul continental, cu un
timp care a devenit, la acel moment, record european.
Doina Melinte este singurul atlet român care deþine un record
mondial încã valabil, cel de la cursa de o milã.
Dupã retragerea din activitate, Doina Melinte a rãmas una dintre
cele mai importante personalitãþi ale sportului românesc. Ea s-a
implicat în dezvoltarea programelor pentru elevi ºi tineret.

Cristina MOLDOVEANU

Jazz
la ARCUB:
Concert Mircea
Tiberian Group The Land of Nod

în om ºi a omului în naturã, ca o invocare
subtilã a grijii faþã de sine ºi faþã de naturã.
Mirela Ungureanu a studiat Teologie
Ortodoxã, secþia Patrimoniul Cultural la
Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca,
Programul Jazz @ ARCUB  Artist in Residence continuã în
apoi Universitatea de Artã ºi Design din 2018 cu o nouã serie de concerte bilunare pe scena Centrului Cultural
acelaºi oraº. În prezent, este doctorand la Bucureºti din Lipscani 84  90. A doua stagiune Artist in Residence
aceeaºi Universitate de Artã ºi Design. (G.M.) este curatoriatã de muzicianul Mircea Tiberian, care a prezentat,
în perioada octombrie  decembrie 2017, ºase concerte de jazz
susþinute de artiºti romani, europeni ºi americani.
2018 aduce în cadrul stagiunii colaborãri ºi proiecte inedite ale
jazzului românesc ºi internaþional, care vor fi prezentate în premierã,
într-o serie de 12 concerte live, în perioada februarie  iunie 2018.
Joi, 1 februarie 2018, de la ora 20:00, la ARCUB, Artist in
Residence gãzduieºte primul concert din acest an: The Land
of Nod, proiect prezentat de însuºi artistul în rezidenþã, Mircea
Tiberian  un proiect autentic care se adreseazã publicului deschis
cãtre experiment ºi originalitate. Întâlnirea artiºtilor din distribuþia
concertului pe scena ARCUB  Mircea Tiberian, Liviu Butoi, Chris
Dahlgren, John Betsch reprezintã o oportunitate pentru iubitorii
de jazz de a fi pãrtaºi la o performanþã artisticã intensã, plinã de
originalitate. De asemenea, The Land of Nod este ºi titlul albumului care va fi lansat pe scena ARCUB.

pag. 6

OPINIA NAÞIONALÃ

807  30 ianuarie 2018

Puncte de vedere

Centenar Nicolae Ceauºescu.
Câteva elemente ale liberalismului economic
din România în perioada 1965-1989

Conf.univ.dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ
Parte din istoria naþionalã a României, Nicolae
Ceauºescu va începe probabil sã fie tratat cu timpul
tot mai echilibrat. La centenarul naºterii sale doresc
sã reamintesc câteva elemente de tip liberal, pe care
le-a avut economia în perioada 1965-1989,
cu implicaþii favorabile ulterioare.
În Epoca Ceauºescu a avut loc orientarea fermã
a economiei naþionale cãtre Occident, în condiþiile în
care România fãcea parte din blocul militar ºi
economic al þãrilor subordonate URSS. A fost o
continuare fermã, toatã perioada 1965-1989, a liniei
începute de România în perioada 1958-1965
sub conducerea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej,
de colaborare economicã intensã cu þãri dezvoltate
care aveau economie de piaþã. Aceastã orientare ne-a
uºurat tranziþia cãtre sistemul de alianþe UE-NATO.
Faþã de alte þãri din Europa de Est, în România mult
mai puþine întreprinderi au fost obligate sã-ºi modifice
fluxurile de colaborare economicã în noul context
european. Unanimitatea din România în ceea ce
priveºte parcursul Occidental de dupã 1990 a avut,
printre alþi factori, sistemul de interese economice
ale companiilor. În alte þãri din Europa de Est, relaþiile întreprinderilor cu fosta URSS a fost un obstacol
în schimbarea orientãrii fluxurilor economice ºi a
sistemului de alianþe.
În Regimul Ceauºescu, România a avut relaþii
directe cu Piaþa Comunã ca entitate distinctã de a
þãrilor membre. La data respectivã eram singurii din
Europa de Est care aveau astfel de relaþii cu blocul
comunitar. Este eronat astfel sã spunem cã primii
paºi pe drumul integrãrii europene a României au
fost fãcuþi dupã 1990. De fapt, în Regimul
Ceauºescu fuseserã fãcuþi primii paºi pe drumul
integrãrii europene, atât prin recunoaºterea reciprocã
pe plan politic, dar mai ales prin fluxurile economice
cu Piaþa Comunã ca entitate distinctã, adiþional faþã
de relaþiile economice intense cu fiecare membru al
acestei uniuni. În anul 1990 erau specialiºti în aparatul
administrativ al României care cunoºteau din practicã
modul de funcþionare a instituþiilor europene. A fost,
sau ar fi trebuit sã fie, un avantaj pentru România.
Sub conducerea lui Ceauºescu, România a iniþiat
relaþii cu Fondul Monetar Internaþional ºi cu Banca
Mondialã. Funcþionarea pieþei financiare internaþionale nu era necunoscutã în România în anul 1990.
Aveam specialiºti care lucraserã efectiv în organisme
ale Fondului Monetar Internaþional ºi ale Bãncii
Mondiale. În facultãþile economice se predau noþiuni
privind procedurile de accesare a resurselor financiare
de la Fondul Monetar Internaþional ºi de la Banca
Mondialã, ca ºi indicatorii de raportare ai investiþiilor finanþate din astfel de fonduri. Faþã de restul
þãrilor din Europa de Est, aveam, în anul 1990, cel
puþin un pas înainte în acest domeniu.

Relaþiile comerciale ale României cu SUA s-au bazat
în timpul lui Ceauºescu, pentru prima datã
în istorie, pe clauza naþiunii celei mai favorizate.
Guvernul României din timpul lui Ceauºescu a
înþeles ºi aplicat proceduri specifice pentru a obþine
ºi a menþine mult timp aceastã clauzã în condiþiile în
care majoritatea þãrilor din Europa de Est nu o aveau.
Codul Civil din 1866, dar ºi Codul Comercial din
1887, cu modificãrile primite în timp, au rãmas în
vigoare în perioada 1965-1989. Codul Comercial
Român se aplica în contractele semnate pe teritoriul
României de firmele de comerþ exterior din România
cu parteneri din Occident. Dacã astfel de contracte
se semnau pe teritoriul altor state erau aplicabile
dispoziþiile din legislaþia comercialã a locului în care au
fost semnate contractele respective. Astfel, în anul
1990 aveam specialiºti care cunoºteau bine Codul
Comercial Român ºi legislaþia comercialã de piaþã a
þãrilor din Occident. În consecinþã, elaborarea ºi
aplicarea legislaþiei funcþionãrii economiei de piaþã
referitoare la regii autonome ºi societãþi comerciale a
fost mult uºuratã.
Firmele din România realizau exporturi care
acopereau nevoia de valutã pentru importuri. O parte
din exporturi erau realizate în urma participãrii la
licitaþii internaþionale în þãri cu economie de piaþã.
Erau în þara noastrã, în ianuarie 1990, numeroºi
specialiºti care cunoºteau mecanismele de participare
ºi de adjudecare a licitaþiilor publice internaþionale
din þãri cu economie de piaþã, regimul contractelor
respective, exigenþele de calitate etc.
Toate aceste elemente le putem încadra într-un
concept hibrid de liberalism economic parþial în
sistem dominant cu planificare centralizatã. Poate
cã performanþele economice ale acelor ani din epoca
Ceauºescu s-au datorat ºi acestor elemente de
<liberalism economic parþial> specifice României.
Citind atent doctrina liberalã, aºa cum este descrisã
în þãrile din Occident sau de cãtre specialiºti care
s-au documentat numai pe baza realitãþilor din þãrile
Occidentale, nu am gãsit trimiteri la modelul economic
concret al României din acei ani. Studiind mai atent
elementele de <liberalism economic parþial> aplicate
în România în vremea lui Ceauºescu este foarte
probabil sã înþelegem mai bine funcþionarea economiei
de tranziþie ºi post-tranziþie sau post-aderare a
României.
Întotdeauna trecutul ascunde enigme pentru
înþelegerea prezentului ºi proiectarea viitorului. Ca
susþinãtor ferm al liberalismului pot sã spun cã
economia de piaþã, în orice cantitate ºi sub orice formã
ar fi prezentã într-o structurã datã, inclusiv în
economia planificatã centralizatã a României din
perioada 1965-1989, aduce beneficii certe. Dar poate
existã ºi alte opinii...

Reprezentanþa UE în România

informeazã

 România, pe harta Road Trip
Tinerii din Europa se pot
înscrie pentru o cãlãtorie cu minibus-ul cãtre
diferite destinaþii, pentru a
vizita locuri ºi peisaje interesante ºi obiective reabilitate cu fonduri europene,
precum ºi pentru a-i cunoaºte mai bine pe cei ce
trãiesc zi de zi acolo.

România este una dintre principalele destinaþii de pe ruta dunãreanã. Proiectul Road Trip
include patru circuite diferite: dunãrean, mediteranean, atlantic ºi baltic, în total circa
12.000 de km. Câte douã persoane vor fi selectate pentru a porni în expediþie pe fiecare
dintre cele patru rute. Cãlãtoriile se vor desfãºura în perioada primãvarã  varã 2018.
Persoanele care vor sã se înscrie trebuie sã aibã vârsta cuprinsã între 18 ºi 30 de ani.
Data-limitã pentru înscriere este 11 februarie, iar aceasta se poate face urmând paºii
din pagina online a proiectului. Pe lângã completarea formularului, persoanele interesate
vor trebui sã înregistreze un clip de 60 de secunde în care sã convingã juriul de ce vor sã
ia parte la cãlãtorie.
În timp ce vor cãlãtori prin Europa, participanþii vor vizita proiecte cofinanþate de UE
ºi vor putea urmãri impactul lor asupra comunitãþilor locale. Ei vor experimenta
în mod personal ceea ce reprezintã UE pentru acestea.
Proiectul este o iniþiativã a Direcþiei Generale pentru Politicã Regionalã ºi Urbanã.

optimã a fondurilor UE
 Utilizarea
pentru integrarea migranþilor

Comisia Europeanã a publicat joi, 25 ianuarie, o serie de instrumente destinate
autoritãþilor naþionale ºi regionale cu scopul de a le ajuta sã elaboreze strategii ºi proiecte
de integrare a migranþilor ºi sã identifice resursele UE disponibile. Acestea contribuie
la definirea unor strategii locale de integrare, sprijinite prin resurse ale UE utilizate
concertat ºi încadrate în actuala perioadã bugetarã 2014-2020.
Comisarul pentru politica regionalã, Corina Creþu, a declarat: Uniunea Europeanã are
ambiþia de a transforma provocarea reprezentatã de migraþie într-o oportunitate pentru
societãþile ºi economiile noastre. Acest set de instrumente aduce un mic aport
la concretizarea acestei ambiþii; el va contribui la integrarea cu succes a migranþilor
la nivel local, sprijinitã de UE ºi de resursele sale.
Setul de instrumente identificã cinci prioritãþi pentru elaborarea de strategii de integrare
pe termen lung holistice ºi eficiente: primirea; educaþia; gãsirea unui loc de muncã; gãsirea
unei locuinþe ºi accesul la serviciile publice. Totodatã sunt enumerate cele mai presante
provocãri care fac obiectul acestor cinci prioritãþi ºi propune mãsuri de sprijin adecvate,
fiecare fiind corelatã cu fondul UE corespunzãtor.
De exemplu, în domeniul educaþiei, se pot utiliza împreunã diferite fonduri ale UE
pentru ca ºcolile sã fie mai favorabile incluziunii ºi mai puþin segregate. Prin Fondul
European de Dezvoltare Regionalã (FEDR) pot fi finanþate unitãþi de învãþãmânt
modernizate ºi accesibile. Fondul social european (FSE) ºi Fondul pentru azil, migraþie
ºi integrare (FAMI) pot sprijini acþiuni speciale de formare a cadrelor didactice care sã le
ajute la combaterea abandonului ºcolar, în timp ce Fondul de ajutor european destinat
celor mai defavorizate persoane (FEAD) poate oferi ajutor material studenþilor ºi elevilor
cu dificultãþi materiale.
Statele membre ºi regiunile din UE au o la dispoziþie o gamã largã de instrumente de
finanþare din partea Uniunii Europene pe care le pot folosi pentru a sprijini diferite tipuri
de proiecte în domeniul integrãrii. Acestea includ fondurile structurale ºi de investiþii
europene (fondurile ESI), FAMI sau FEAD.

Dacã Instituþiile Financiare Nebancare (IFN) ar reduce DAE,
dupã cerinþa BNR, clienþii ar putea plãti ºi mai mult decât în prezent
Dupã intrarea în vigoare a Regulamentului 20/2017, care
impune noi cerinþe de capital pentru Instituþiile Financiare
Nebancare (IFN), actorii pieþei încep sã se frãmânte. Unii
vor intra în Registrul Special, alþii încearcã sã vândã
portofoliile de credite, alþii cautã soluþii de finanþare a
clienþilor sub normele BNR. Ce se întâmplã dacã IFN se
decid sã dea credite în regim de bancã, cu DAE sub 32,5%?
Creditul se scumpeºte ºi mai mult decât este în prezent.
La ora actualã, dobânda anualã efectivã (DAE) cu care IFN
împrumutã populaþia ºi chiar ºi companiile poate ajunge ºi la
2.000 %. De la 1 octombrie, prin Regulamentul nr. 20/2017 al
BNR, situaþia se schimbã. Pentru fiecare 100 de lei împrumutaþi la
o dobândã anualã efectivã mai mare decât cea stabilitã de BNR,
IFN vor fi obligate sã asigure un capital suplimentar de 67 de lei.
Noile cerinþe de capital sunt de zece ori mai mari decât cele existente
în prezent. Cerinþele noului act legislativ al BNR, pentru care IFN
au termen de acomodare la sfârºitul lunii ianuarie 2018, se aplicã
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%.

DAE în norma BNR, sumã totalã de platã
mult mai mare decât în trecut

piaþa de la 1 februarie ºi ce decizii vor lua IFN care nu sunt afiliate
bãncilor. O parte dintre ele se chinuie sã îºi vândã portofoliile, dar
doar 2-3 fonduri s-au arãtat interesate sã le cumpere. Alþii vor
În acest context, dacã facem un calcul pentru un credit de valoare intra în Registrul Special al BNR ºi îºi vor schimba strategia dupã
micã, de 1.202 lei rambursabili în maximum un an, cum este cazul modelul IFN adiacente bãncilor, altele vor dispãrea pur ºi simplu,
împrumuturilor acordate în aceastã perioadã, cu un DAE de iar cel mai mare IFN de pe piaþa localã se va transforma în bancã.
241,6%, am constata cã rata sãptãmânalã ar fi de 42,3 lei.
Ce solicitã BNR
În schimb, suma totalã de rambursat ar fi de 2.062 de lei.
Modificãrile date de BNR impun o pondere la risc de 1000%
Costurile creditului sunt de 69% din valoarea acestuia.
pentru creditele cu o dobândã anualã efectivã mai mare de 200% (în
lei) cu scadenþa de pânã la 15 zile, pentru cele cu o dobândã mai
mare de 100% cu scadenþa iniþialã între 16 ºi 90 de zile ºi pentru cele
care depãºesc de 10 ori rata dobânzii Lombard (3,25% în prezent),
Dacã IFN ar încerca sã acorde acelaºi împrumut ºi sã-l ajusteze adicã peste 32,5% pentru scadenþe peste 90 de zile.
Multe dintre instituþiile de credit nebancare ce oferã împrumuturi
în aºa fel încât sã îi facã un DAE de 32,5%, cât sunt cerinþele
BNR, ar trebui sã îi creascã din start costurile, la 86,6% ºi sã pe termen scurt practicã rate ale DAE peste acest nivel (chiar de
extindã perioada la cinci ani pentru a putea obþine un DAE mai câteva mii la sutã în unele cazuri), chiar dacã rata de dobândã nominalã
mic. În acest context, pentru acelaºi împrumut de 1.202 lei, clientul este sub prag. Motivul este acela cã DAE include ºi comisioanele ºi
va plãti în cinci ani 2.243 de lei cu o ratã sãptãmânalã de 8,6 lei. are o valoare mai mare cu cât creditul este pe o scadenþã mai scurtã.
Decizia BNR duce la plafonarea de facto a dobânzilor, în
Costul acestui credit creºte teoretic cu circa 240 de lei, dar este
acordat pe o perioadã mai lungã. De altfel, este cunoscut ºi în condiþiile în care instituþiile de credit ar trebui sã punã capital mai
cazul practicii bancare: cu cât perioada de rambursare a creditului mare de 10 ori decât suma acordatã în cazul în care depãºesc
limitele descrise mai sus.
este mai mare cu atât suma totalã de platã este mai mare.
IFN care lucreazã cu persoanele fizice vor trebui sã-ºi regândeascã
IFN acordã preponderent credite negarantate, pe termen foarte
scurt cãtre segmente ale populaþiei care au deja dificultãþi în afacerile ºi sã selecteze mai atent clienþii pe care îi finanþeazã.
Unele instituþii care acordã credite de valori mici nu recurg la executãri
gestionarea obligaþiilor de platã curente. Acest specific explicã
ratele mai mari de dobândã (DAE) practicate faþã de sectorul silite în caz de neplatã ºi acoperã pierderile prin dobânzile ridicate.
bancar, unde creditele sunt garantate ºi acordate, preponderent, De cealaltã parte, românii cu nevoi financiare stringente ºi care nu pot
pe termen mediu ºi lung. Valoarea medie a unui credit acordat de apela la bãnci, fie pentru cã au veniturile la negru sau sunt înscriºi
IFN cãtre populaie este de aproximativ 3.300 de lei, în timp ce în Biroul de Credite cu istoric negativ, ar putea gãsi mai greu finanvaloarea medie a unui credit bancar cãtre populaie este de þare, chiar dacã ar fi dispuºi sã plãteascã dobânzi mai ridicate.
aproximativ 20.400 de lei. Rãmâne de vãzut cum se va schimba
Gabriela ÞINTEANU
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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  30 ianuarie 2018
07:00
08:00
08:30
08:55
09:00
11:00
12:00
12:05
14:00
15:00
17:00
17:05
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30

22:30
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
Film documentar
Film artistic
Vremea Live
Film serial
Vremea Live
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc. 
Ion, blestemul iubirii (1980)
Regia: Mircea Mureºan.
Genul: dramã
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)

MIERCURI  31 ianuarie 2018
07:00
08:00
08:30
08:55
09:00
11:00
12:00
12:05
14:00
15:00
17:00
17:05
18:00
18:05
20:00
20:30
22:45
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
România spiritualã
Alo, România! (r)
Viral online (r)
Film de colecþie
Film artistic
Crezi cã ºtii?
Interviurile lui Matei Georgescu
Prin lume în 60 de minute
Film documentar
Film artistic
Viral online
Film artistic  Thale: un secret
întunecat (2012).
Regia: Aleksander Nordaas
02:00 Film artistic (r)
04:00 Interviurile lui Matei Georgescu (r)
05:00 România spiritualã (r)

22:30
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 (r)
Vremea Live
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Vremea Live
Film de colecþie
Vremea Live
Film artistic
Vremea Live
Film serial
Vremea Live
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc 
Moromeþii, partea aII-a (1988).
Regia: Stere Gulea.
Genul: dramã
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
15:00
17:00
17:05
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30

22:45
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
Film documentar
Film artistic
Vremea Live
Film serial
Vremea Live
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc 
Prin cenuºa imperiului (1976).
Regia: Andrei Blaier.
Genul: dramã / istoric / rãzboi
Film artistic
Vremea Live (r)
Film serial (r)
Film documentar
Film documentar
Film documentar
ªtiri (r)
Vremea Live (r)
Film documentar
Film serial (r)

LUNI  5 februarie 2018

07:00
08:00
08:30
09:00
11:00
12:00
13:00
15:30
17:00
18:00
19:00
20:00
20:30
23:00
00:00
02:00
04:00
04:30
05:00

07:00
08:00
08:55
09:00
11:00
12:00
12:05
14:00
15:00
17:00
17:05
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30

Viral online (r)
Film documentar
Film documentar
România spiritualã
Alo, România!
Viral online (r)
Film artistic
Film artistic
Crezi cã ºtii?
Ochiul de veghe
Prin lume în 60 de minute (r)
Film documentar
Film artistic
Viral online
Film artistic
Film artistic (r)
Film documentar
Film documentar
România spiritualã (r)

22:45

Bursa pentru literatura a oraºului Graz

Oraºul Graz anunþã lansarea unui nou apel la
candidaturã pentru bursa literarã Scriitorul/
Scriitoarea oraºului Graz pentru intervalul
septembrie 2018 - august 2019. Bursierii
beneficiazã de o locuinþã gratuitã în centrul vechi
al oraºului (castelul Cerrini din Grazer
Schlossberg) ºi de o sumã lunarã de 1.100 Euro.

07:00
08:00
08:30
08:55
09:00
11:00
12:00
12:05
14:00
15:00
17:00
17:05
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30

VINERI  2 februarie 2018

Duminicã  4 februarie 2018

SÂMBÃTÃ  3 februarie 2018
07:00
08:00
08:30
09:00
11:00
12:00
13:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
20:30
23:00
00:00

Film serial (r)
Film documentar
ªtiri
Vremea Live
Film artistic (r)
Ochiul de veghe (r)
Vremea Live (r)
Film de colecþie
Vremea Live
Film artistic
Vremea Live
Film serial
Vremea Live
Film de colecþie
ªtiri
Film artistic românesc  Moromeþii,
partea I (1988). Regia: Stere Gulea.
Genul: dramã
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  1 februarie 2018

Bursa este acordatã de oraºul Graz prin Oficiul
pentru promovarea Culturii (Kulturvermittlung)
Steiermark ºi Departamentul pentru Culturã al
oraºului Graz. Aplicaþiile trebuie trimise pânã
la data de 31 martie 2018.
Obiectivul acestui program de burse este
promovarea scriitorilor/scriitoarelor care, în

operele lor, manifestã capacitate de inovaþie ºi
racordare la prezent, calitãþi estetice ºi
lingvistice, autenticitate ºi autonomie artisticã.
Prezenþa lor la Graz contribuie la intensificarea
schimburilor culturale, precum ºi la interacþiunea
cu scena literarã localã.

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
Vremea Live
Film artistic (r)
Film documentar
Vremea Live
Film de colecþie
Film documentar
Film artistic
Vremea Live
Film serial
Vremea Live
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc Divorþ din dragoste (1991). Regia:
Andrei Blaier. Genul: comedie(1980).
Film artistic  Istoria Dinastiei Han,
partea 1 (2005). Genul: istoric, acþiune
ªtiri
Vremea Live (r)
Film serial (r)
Film documentar
Film documentar
Film documentar
ªtiri (r)
Vremea Live (r)
Film documentar
Film serial (r)

Regulament de acordare a bursei literare Scriitorul/Scriitoarea oraºului Graz:
 Bursierii se obligã sã fie prezenþi în Graz cel puþin 8 luni din intervalul pentru
care li s-a acordat bursa.
 Nu sunt admise aplicaþiile autorilor/autoarelor care au fost desemnaþi anterior
Scriitorul/Scriitoarea oraºului Graz.
Criteriile pentru acordarea bursei:
 afinitate culturalã ºi lingvisticã cu oraºul Graz
 sunt de preferat cunoºtinþe de limbã germanã (cel puþin la nivel de începãtor)
 îndeplinirea uneia dintre urmãtoarele condiþii: cel puþin o operã literarã
independentã publicatã (nu la o editurã proprie); cel puþin cinci publicaþii
neautonome în reviste sau antologii; douã piese de teatru radiofonic publicate sau
difuzate la radio; o piesã de teatru pusã în scenã sau publicatã
 deschidere pentru dialogul între literaturã ºi mediul urban
 disponibilitate cãtre stabilirea unor contacte cu scena culturalã ºi publicul din
Graz prin participarea la lecturi în ºcoli, discuþii în cadrul unor instituþii publice,
cu ajutorul Oficiului pentru promovarea Culturii ºi a Departamentului pentru
Culturã
 formularea unei idei concrete de proiect, la a cãrui realizare autorul sã lucreze
în timpul ºederii la Graz.

Documentele necesare (în ºase exemplare):
 cerere pentru bursã (nu existã un formular tipizat)
 Curriculum Vitae
 bibliografia publicaþiilor proprii
 2 exemple de publicaþii; *) la cele în alte limbi decât germanã, cu traducerea aferentã
 texte dactilografiate (5-10 pagini de text prozã sau dramã, 5 poezii în limba
originalã cu traducerea în germanã)
 conceptul pentru proiectul propus (circa 2 pagini DIN A4) **)

*) Dimensiune: din fiecare 5-10 pagini probã de text  nu este necesarã trimiterea cãrþilor
**) Descrierea unei idei concrete de proiect, care va fi dezvoltatã în timpul sejurului la Graz

Procedura de selecþie:
 depunerea candidaturii
 evaluarea de cãtre Comisia lãrgitã pentru Literaturã ºi Departamentul pentru Culturã
 decizia organelor competente ale oraºului Graz
Data limitã: 31 martie 2018 (data timbrului poºtal)
Aplicaþiile trebuie trimise la: Kulturamt der Stadt Graz Stigergasse 2/II.
Stock (Mariahilfer Platz) 8020 Graz /Austria

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

PROGRAMUL

Radio Seven

Ora

Luni

Marþi

Miercuri

Joi

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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Ramona BÃRBULESCU
Actriþa, balerina ºi coregrafa Ramona Bãrbulescu s-a nãscut pe 22.11.1982, la Râmnicu Vâlcea. Fiind o
împãtimitã a dansului, a urmat Liceul de coregrafie Floria Capsali din Bucureºti, iar apoi Secþia de Coregrafie
din cadrul U.N.A.T.C. Ion Luca Caragiale în perioada 2001-2005. Simþind cã se poate exprima ºi teatral,
s-a înscris la examenul de admitere de la Facultatea de Teatru din cadrul Universitãþii Spiru Haret, specializarea
Arta Actorului, ºi urmeazã cursurile acestei facultãþi în perioada 2007  2011. Este absolventã a clasei
coordonate de profesorii Constantin Codrescu, Vlad Rãdescu ºi Sorin Dinculescu. La Gala Absolvenþilor, ce
a avut loc la Teatrul Masca din Bucureºti, Ramona a jucat în piesa Imagineazã-þi cã eºti, serial teatral de
Matei Viºniec, în care a jucat alãturi de colegii sãi Maximiliano Nugnez, Robert Poianã, Alexandru Nucu,
Maria Dodoc, Adrian Anghel, Iuliana Marin, Andrei Pãtru, Roxana Popa ºi Victor Apetrei. Fiind deja
absolventã de coregrafie, Ramona a participat la diferite proiecte de teatru  dans sau coregrafice, cum ar fi:
participarea la Forum Art (atelier de muzicã contemporanã Archaeus organizat de ARFA)  Radiodifuziunea
Românã (2002); participarea la crearea unor moment coregrafice la Institutul francez din Bucureºti (2002);
moment coregrafic prezentat în cadrul Galei Premiilor Uniunii Scriitorilor, la Teatrul Nottara (2003);
spectacolul Apocalilypse live part II, coregrafie Sven Seeger, asistat de Julie Bougard ºi Pitt Sauerwein visuals & performing (2003); spectacolul Sarea pãmântului, coregrafia Liliana Iorgulescu, la Teatrul Odeon
din Bucureºti (2003); spectacol cu Trupa Sensor - momente coregrafice (2003); turnee cu spectacolul Sarea
pãmântului în þarã (2003-2005); coregrafie la concert Grigore Leºe 50, coregrafia Liliana Iorgulescu,
Radiodifuziune a Românã (2004); participare la Olimpiada Culturalã de la Atena - InterArt  coregrafie
Liliana Iorgulescu ºi Mihaela Vosganian (2004); participare la Zilele Culturii Române de la Madrid 
cu spectacolul Sarea pãmântului, coregrafia Liliana Iorgulescu; spectacolul Sprint, produs de Centrul
Naþional al Dansului, Bucureºti (2005).
Pentru eforturile sale creatoare artista Ramona Bãrbulescu
primeºte o bursã internaþionalã KulturKontakt Austria /
Tanzquartier Wien, Artists-in-Residence program 2005, la Viena
(Austria) în anul 2005. În acelaºi an se aflã în distribuþia
spectacolului Bitter Sauce, în regia Lidiei Carmen Vidu, spectacol
selectat ºi prezentat în cadrul Festivalul internaþional de teatru
de la Brãila ºi jucat apoi la Teatrul Green Hours, din Bucureºti.
Tot în 2005 joacã în Visul unei nopþi de varã de W. Shakespeare
(regia Florin Gabriel Ionescu) la Teatrul Tony Bulandra din
Târgoviºte. În acelaºi an 2005 participã la Festivalul Internaþional
de Teatru din cadrul Expoziþiei Mondiale Aichi, din Japonia.
În anul 2006 o regãsim pe mica noastrã balerinã la Mica Academie
de Artã, alãturi de director Raluca Voicu, ca profesor de dans. În
2007 întrã în proiectul Protect, de la Teatrul Desant (coordonator
Paul Duncã). În 2007 se aflã în distribuþia spectacolului Romeo ºi
Julieta, regia Kemal Basar (Turcia), la Teatrul Tony Bulandra din
Târgoviºte. În acelaºi an participã cu un spectacol coregrafic la
Festivalul de Teatru de la Sibiu (coregrafia Liliana Iorgulescu).
Semneazã coregrafia spectacolului Lampa lui Alladin, în regia
lui Cristian Pepino, de la Teatrul Þãndãricã din Bucureºti. În
2008 se aflã în distribuþia spectacolului Femeile din Trahis (regia
Alexander Hausvater; coregrafia Mãlina Andrei), la Teatrul Tony
Bulandra din Târgoviºte. Urmeazã anul 2008 cu spectacolul
Odihna  sau puþin înaintea sfârºitului de George Banu (regia Mihai Mãniuþiu) la acelaºi teatru târgoviºtean. Continuã
colaborarea cu acelaºi teatru pentru spectacolul din anul 2009,
Miro: Aceasta este culoare visurilor mele, în regia lui Horaþiu
Mihaiu. În 2010 participã la proiectele de spectacol Promised
Land ºi Nesomn, concept ºi coregrafie Arcadie Rusu. În anul
2011 este actor în trupa profesionistã a Teatrului Logos din
Bucureºti (director Oswald Gayer), teatru cu care colabora deja
din anul 2008, ºi se aflã în distribuþia spectacolelor Faust I,
Faust II, Insula Sclavilor (colaborare din 2010) ºi Peer Gynt. În
urma acestei experienþe deosebite ºi a întâlnirii cu euritmia, devine
ºi studentã la ªcoala Superioare de Artã Euritmicã din Bucureºti.

Rolurile
sunt  vieþile
pe care le-am avut,
formele
prin care am trecut

Ce a însemnat pentru tine întâlnirea cu Teatru Logos,
Ramona? Teatrul Logos este un teatru inovator, un teatru
revoluþionar, o profundã experienþã în care omul ºi cuvântul
se evalueazã reciproc. Timpul pe care l-am petrecut cu aceastã
trupa mi-a dãruit întrebãri ºi experienþe, vieþuiri fundamentale
care definesc cu totul nou sensul vieþii.
Între timp, Ramona colaboreazã foarte bine ºi cu Teatrul de
copii Þãndãricã din Bucureºti. În anul 2011 repetã ºi apare în
spectacolul Nesomn creat de Arcadie Rusu, cu sprijinul CNDB
(Centrul Naþional al Dansului din Bucureºti) ºi jucat la Sala
Atelier a Teatrului Naþional din Bucureºti. În anul 2014, se aflã
în distribuþia spectacolului Folia Shakespeare & Co., în regia
lui Gigi Cãciuleanu, creat de Fundaþia Art Production în
parteneriat cu Teatrul Metropolis din Bucureºti. De asemenea,
o întâlnim pe afiºul Teatrului Naþional din Bucureºti
în spectacolul Dale noastre, creat ºi regizat de maestrul Gigi
Cãciuleanu. În anul 2014 participã ºi la Gala Dancelebration,
o Galã de dans coordonatã de coregraful Rãzvan Mazilu,
la Teatrul Odeon din Bucureºti.
În caietele spectacolului Nesomn, participant la
UNDERCLOUD - Festival de Teatru Independent de Orice
(2016) scrie urmãtoarele: Suntem neobosite forme de vis,
proiectãm, generãm vise, le trãim pentru noi, pentru alþii, alþii le
trãiesc Le trãim ºi pentru cei de care zicem cã nu mai sunt, la
fel cum ºi ei le trãiesc pentru noi. Visele sunt forme complexe,
prin care trecem continuu, în care nu existã nici un fel de
delimitare raþionalã. Este multitudinea de dimensiuni din care
facem parte. Sunt vieþile pe care le-am avut, formele prin care
am trecut, sunt ceea ce nu se va sfârºi niciodatã spune Arcadie
Rusu, regizorul acestui spectacol. Aºa este ºi Ramona Bãrbulescu,
o neobositã zbatere suavã de aripã. Pentru cine urmãreºte
aceste gale ºi spectacole de teatru dans, actriþa  balerinã
Ramona Bãrbulescu este o prezenþã vie, activã, ca un zbor de
fluture într-un câmp primãvãratic de flori.

dancing Ramona
Barbulescu
& Ioana Marchidan 
la Teatrul Naþional
Bucureºti.

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE

