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O nouã disciplinã, un nou examen

Conferinþa internaþionalã

Psihologia reclamei

Învãþãm din trecut
pentru a crea un viitor mai bun

Luni, 5 februarie 2018, în Campusul Didactica al Universitãþii
Spiru Haret, s-a desfãºurat examenul la disciplina Psihologia
Reclamei, din cadrul programului de studii universitare de
Masterat Marketing ºi Relaþii Publice în Afaceri, profesor titular
de curs ºi examinator, conf. univ. dr Ramona Olivia Mihãilãªtefãnescu, prorector al Universitãþii Spiru Haret, cãreia i-am
adresat câteva întrebãri.
Pagina 3

Reacþii ºi puncte de vedere în sprijinul negociatorilor
români pentru acordurile de liber schimb
cu Australia, respectiv, Noua Zeelandã

La 1 februarie, s-au deschis
negocierile de semnare
a unui Acord de liber schimb
între Uniunea Europeanã,
Noua Zeelandã ºi Australia.
În acest context,
USH Pro Business
împreunã cu
Asociaþia Românã pentru
Industrie Electronicã ºi
Software (ARIES)
a invitat experþi ºi firme,
care opereazã sau vor
sã opereze exporturi ºi
importuri în aceste þãri,
la o dezbatere ºi la consultãri
care vor vizeazã identificarea
unor zone de interes,
în special pentru exportatorii
români care doresc
sã exporte în aceste þãri. pag.
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PREUNIVERSITARIA

Universitatea Spiru Haret
te pregãteºte
pentru Bacalaureat!
Dacã eºti elev în clasa a XII-a ºi vrei sã
promovezi examenul cu note mari,
participã la meditaþiile gratuite la Limba
Românã ºi Matematicã.
Colegii noºtri de la Departamentul de
Consiliere ºi Orientare în Carierã te aºteptã
la ºedinþele gratuite în cadrul cãrora te vei
cunoaºte mai bine, astfel încât sã faci
alegerea potrivitã pentru viitorul tãu.
Pentru a te înscrie, trimite la
pr@spiruharet.ro, printr-un mesaj
privat, urmãtoarele informaþii:
- numele tãu complet;
- adresa de e-mail ºi numãrul de telefon;
- materia / materiile la care vrei sã participi.

Chipuri ale succesului

Actorul
Costin Cambir

studii de Master Class
la Hollywood ºi Londra
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Joi, 1 februarie, în sala Studio, s-a desfãºurat primul eveniment,
remarcabil, al noul an calendaristic, sub auspicii deosebite, prin
prezenþa unui fondator de sistem psihoterapeutic. Profesorul Jure
Biechonski, din Estonia, a conceput hipno-analiza transpersonalã,
ºi a fondat atât International School of Analytical Cognitive
Hypno-therapy and Psychotherapy cât ºi Terviklik Mina School of
transpersonal hypnotherapy-psychology.
Pagina 2

Ce þie nu-þi place,
altuia nu-i face!
Mioara VERGU-IORDACHE
La sfârºitul sãptãmânii trecute, la Muzeul Þãranului Român,
s-a difuzat filmul 120 BPM, Grand Prix la Cannes 2017. Aflu
cã un grup autointitulat creºtin-ortodox a sabotat proiecþia,
impunând publicului un alt spectacol. Înþeleg cã producþia
cinematograficã ar avea pentru unii un conþinut scandalos. Nu
am vãzut filmul, despre care am citit cã ar fi ºi propunerea
Franþei pentru Premiile Oscar. Deci, nu despre conþinutul
peliculei este vorba în aceste rânduri. Este despre opþiuni,
despre libertate, despre acceptare.
Sã facem un exerciþiu de imaginaþie! În grup sau individual
avem anumite preferinþe sau doar curiozitãþi. Vrem sã vedem,
sã gustãm, sã mirosim, sã auzim, sã pipãim. Dar vecinului/
vecinilor nu le place ce ne place! ªi ne-ar impune/impun, violent,
preferinþa/ preferinþele lui/lor. Cum am reacþiona?
Cine are dreptul sã ne impunã ce ºi cum gândim? Ce ºi cum
ne place? La noi au murit oameni pentru ca sã gândim liber, sã
exprimãm ceea ce gândim, sã ne placã sau nu ceva sau altceva.
Dar: sã nu-i deranjãm pe ceilalþi, sã nu fim ostentativi, sã nu ne
impunem punctul de vedere cu forþa.
Ceea ce s-a întâmplat la Muzeul Þãranului Român nu este o
glumã. Nu putem privi cu superficialitate. Nu este un amãnunt!
Nu putem trece cu vederea. Radicalizarea, intransigenþa, refuzul
altuia de a fi diferit nu conduce la armonie, la înþelegere, nu asigurã
un climat în care sã construim, sã ne construim. Din contrã.
Ortodoxia nu incitã la violenþã. Credinþa în Dumnezeu ne
face mai buni, mai empatici, generoºi, înþelegãtori. Este loc sub
soare pentru toatã lumea. Am vrut ºi încã mai spunem cã vrem
democraþie. Cã vrem sã fim liberi, sã avem o justiþie corectã,
educaþie Pentru educaþie, trebuie sã învãþãm, sã avem acces
la diverse surse, sã ºtim cât mai mult. Ca sã refuzãm, sã ne
împotrivim la ceea ce nu corespunde interesului nostru, trebuie
sã cunoaºtem fãrã sã fim împiedicaþi de cineva.
Nu deþinem adevãrul absolut. Nu avem dreptul sã impunem
ceea ce credem cã este adevãr. Adevãrul nostru. Suntem diferiþi ºi
aºa trebuie sã rãmânem. Diferiþi, dar cu grijã faþã de celãlalt. Sã nu
jignim, sã nu rãnim sentimente. Sã ne acceptãm ºi sã ne iubim,
inclusiv sau mai ales cu defectele noastre. Legea pumnului, a
forþei, a condus la mari tragedii, la distrugere ºi la moarte. Este
ceea ce trebuie sã refuzãm. Sã ne împotrivim urii care ne face
sã-l privim ca duºman pe cel altfel decât noi, indiferent despre ce
altfel este vorba. Ce þie nu-þi place, altuia nu-i face!
Poate, scos din context, sã reþinem cã fiecare are cerul înstelat
deasupra mea ºi legea moralã din mine. Sã nu pângãrim, nici
cerul, nici legea moralã!
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Viaþa studenþeascã
din perspectiva gazetarilor
A fi sau a nu fi Jurnalist?  constituie o întrebare provocatoare
pentru orice tânãr care doreºte sã-ºi aleagã profesia lui Superman.
De fapt, întrebarea de la început este subiectul principal al noului
numãr din Atelier jurnalistic, ziar al studenþilor la profilul Jurnalism
de la Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane din Universitatea Spiru
Haret. Rãspunsul la parafraza celebrei întrebãri hamletiene este
argumentat, din perspective personale, de actuali ºi foºti studenþi,
în diferite registre. Dacã pentru primii viitorul abia se contureazã,
pentru cei care au încheiat aceastã etapã din viaþã experienþa îºi
spune cuvântul din plin.
Cum aratã provocãrile acestei profesii. Simplu, clar, realist.
Rãspunsurile autorilor le gãsiþi în rubricile: Noi despre noi sau
Viaþa fãrã fard. La rândul lor, tinerii jurnaliºti au ºi ei propriile
semne de întrebare: De ce vreau sã fiu jurnalist azi, când presa e
dominatã de tabloide unde scandalurile, cancan-urile ºi mondenul
sunt singurele condiþii pentru a vinde ºi a face rating sau Poate vã
întrebaþi de am ales Jurnalismul dupã ce am absolvit Dreptul ori
care este Izvorul de inspiraþie pentru ucenicii într-ale presei
sportive. Iar lista întrebãrilor poate continua...
Dintr-o altã perspectivã, pagina intitulatã Gena media prezintã
douã nume consacrate: Ciprian Vasilescu, realizator al emisiunii
Ochiul de veghe, ºi Lavinia Ciocan, expert în achiziþii publice
(absolvenþi ai specializãrii jurnalism, din universitatea noastrã).
Cum s-au materializat experienþele lor din perioada studenþiei aflaþi
din rubrica: Absolvenþi de 10 stele  interviuri paralele.
Iar dacã sunteþi nostalgici, vã recomandãm paginia Exclusiv AJ,
în care vã puteþi revigora cu Pastila de esenþial sau cu materialul:
Sic transit gloria (i)mundi... un fotoreportaj care i-ar surprinde
pânã ºi pe fraþii Lumière dacã ar veni într-un city break în micul
Paris.

Lector univ. dr. Gh. COJOCARIU

Profesorul Jure Biechonski, fondatorul hipno-analizei
transpersonale, la Universitatea Spiru Haret

Conferinþa internaþionalã

Învãþãm din trecut pentru
a crea un viitor mai bun

Conferinþa, deschisã de directorul de departament USH, prof.
univ. dr. Petru Lisievivi, a fost o incursiune aplicativã în raportul
dintre istoria personala ºi transgeneraþionalã ºi prezent, sub
dimensiunea implicaþiilor vocaþionale ºi mai ales a alchimiei schimbãrii
destinale. Schimbarea este posibilã exclusiv în ºi prin prezentul
programat, iar formele de raþionalizare ale amânãrii ºi împingerii
schimbãrii într-un viitor difuz sunt multiple ºi de mare putere.
Profesorul Jure Biechonski ºi-a fãcut cunoscutã metoda în 65 de
þãri ºi este vicepreºedintele EUROTAS. Este psihoterapeut, multiplu
licenþiat al facultãþilor de istorie, filozofie, literaturã franceza, de
educaþie ºi psihologie ºi este membru de onoare al corpului profesoral
al multor universitãþi, precum: Universitatea Chengdu, China,
Universitatea St. Petersburg, Rusia, Universitatea Tartu, Estonia;
Universidad Vasco De Qiroga, Morelia, Mexico. Este profesor
asociat la numeroase colegii medicale din întreaga lume.
Urmãtorul eveniment este programat în sala Studio este joi,
1 martie, când va conferenþia Lyudmila Scortescu, preºedintele
Asociaþiei pentru Terapii Transpersonale din Republica Moldova.
Vã aºteptãm!

Reacþii ºi puncte de vedere în sprijinul negociatorilor români
pentru acordurile de liber schimb cu Australia,
respectiv Noua Zeelandã
Urmare evenimentului Deschiderea negocierilor de semnare a
unui acord de liber schimb între Uniunea Europeana, Noua
Zeelandã ºi Australia, ce a avut loc la data de 1 februarie 2018,
firmele ºi experþii participanþi au semnalat urmãtoarele elemente
de interes, în cadrul negocierilor, care vor fi prezentate
reprezentanþilor oficiali ai României pe lângã Comisia Europeanã,
precum ºi departamentului de comerþ exterior din Ministerul
pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat:
 eliminarea barierelor ºi restricþiilor pentru produsele
agroalimentare ºi produsele ecologice (Cooperativa Bio Cãtina,
cluster Bio Concept Valea Prahovei, cluster Bio Danubius);
 promovarea în negociere a punctului de vedere european privind
indicaþiile geografice (IPG) ºi protecþia proprietãþii intelectuale
(Cooperativa Bio Cãtina, cluster Bio Concept Valea Prahovei,
cluster Bio Danubius);
 sprijinirea IMM în identificarea partenerilor de afaceri prin
intermediul Enterprise Europe Network (EEN). În acest sens,
este necesarã deschiderea unui punct de contact EEN în Australia
similar celui din Noua Zeelandã (ARIES);
 extinderea Acordului Europa-Australia pentru vinuri, pe zona
de protecþie a indicaþiilor geografice (APEV);
 necesitatea unor mãsuri simplificate pentru accesul pe piaþa pentru
IMM (USH Pro Business);
 crearea unui cadru adecvat de promovare sustenabilã a IMM
implicate în internaþionalizare, printr-o conectare mai strânsã a
agenþiilor de promovare ºi
facilitarea comerþului, precum
ºi realizarea unei baze de date
comunã pentru accesul pe piaþa
(USH Pro Business);
 crearea unei baze de date comunã
a exportatorilor români care au
potenþial pe piaþa australianã ºi
beneficiazã de recomandarea
statului român (Go Innovate);
 cunoaºterea mai bunã a sistemului de achiziþii publice ºi a
reglementãrilor pe piaþa australianã ºi neo-zeelandezã, accesul
la informaþii de piaþã (ARIES,
USH Pro Business).
Pe lângã aceste obstacole, cei
prezenþi au semnalat faptul cã
o mare parte din barierele în
calea schimburilor sunt legate
de necunoaºterea pieþei ºi a
lipsei informaþiilor, dar ºi de
numeroase bariere birocratice
existente în România care
împiedicã firmele româneºti sã
caute oportunitãþi de export
(controale cu proceduri greoaie
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FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT
Campionatul Universitar de Atletism  salã, ediþia 2018

Studenþii atleþi din Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport se
confruntã în sezonul de iarnã cu examenele sesiunii, dar ºi cu
participarea la Campionatul Universitar de salã.
ªi anul acesta, în perioada 26-28 ianuarie, Ministerul Educaþiei
Naþionale, Federaþia Sportul ªcolar ºi Universitar ºi Universitatea Vasile
Alecsandri din Bacãu  prin Facultatea de ªtiinþe ale Miºcãrii, Sportului
ºi Sãnãtãþii au organizat Campionatul Universitar de Atletism  salã.
Echipa universitãþii noastre a fost compusã din ºapte studenþi
practicanþi ai atletismului de performanþã, care studiazã la
programele de licenþã de Sport ºi performanþã motricã ºi Educaþie
fizicã ºi sportivã.
Toþi cei ºapte studenþi au obþinut rezultate care le-au oferit locuri
pe podiumul de premiere.
Ionela Denisa Pistol, de la programul Educaþie fizicã ºi sportivã,
a fost prezentã douã ori de prezenþa pe podium: locul I în proba
de sãriturã cu prãjina, probã pe care a dominat-o ºi anul trecut;
locul II în proba de sãriturã în lungime.
Radu Cristian, de la programul Sport ºi performanþã motricã,
a ocupat locul I în proba de alergare 400 m.

Opinia
naþionalã

ºi mari consumatoare de resurse, documentaþie în exces, etc).
A fost semnalat, de asemenea, faptul cã negociatorii români ar
trebui sã vizeze o liberalizare cât mai mare a pieþei de servicii, în
special IT ºi turism, precum ºi produse agroalimentare ºi premium.
Din perspectiva centrului USH Pro Business, existã un mare
potenþial de conectare a universitãþilor pe servicii educaþionale ºi
de cercetare având în vedere pronunþatul caracter antreprenorial
al universitãþilor australiene ºi neo-zeelandeze  a declarat Costin
Lianu, director general USH Pro Business.
În cadrul evenimentului au fost prezentate: ansamblul relaþiilor
UE  Australia ºi Noua Zeelandã, aspecte ale relaþiilor bilaterale
cu România, evoluþia negocierilor ºi punctele de vedere exprimate
de mediile de afaceri europene cu privire la aceasta temã, studii de
caz de acces pe piaþã.
În studiul de caz prezentat de Go Innovate, companie de
consultanþã IT, a fost reliefatã importanþa barierelor culturale ºi
faptul cã în Australia existã cutume ºi uzanþe ale pieþei care trebuie
bine înþelese dacã vrei sã fii de succes.
La eveniment au fost prezente 30 de persoane, reprezentând
firme ºi asociaþii din sectoarele IT&C, electronicã, echipamente
industriale, energie ºi construcþii, produse agroalimentare ºi
produse ecologice precum ºi mass-media.
De asemenea, la eveniment au fost prezenþi reprezentanþi ai
Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat
ºi Academia Românã.

REDACÞIA:

În proba de sãriturã în înãlþime, locul II a fost ocupat de Dan
Claudiu Lãzãricã, student la programul Sport ºi performanþã
motricã.
Claudia Beatrice Dinu ºi Cristina Gabriela Iacoban, ambele
de la programul Educaþie fizicã ºi sportivã, au urcat pe treapta a
III-a a podiumului în proba alergare 60 m, respectiv, alergare
3.000 m.
Locul III în proba de alergare 60 m garduri a fost ocupat de
Mihai Vlad Chiorpec, student la programul Educaþie fizicã ºi
sportivã.
Robert Georgian Necula a participat în probele alergare de 1.500 m
ºi 3.000 m, dar nu a reuºit sã ocupe un loc pe podiumul de premiere.
Eforturile studenþilor noºtri au clasat echipa Facultãþii de Educaþie
Fizicã ºi Sport a Universitãþii Spiru Haret, pe locul al patrulea din
totalul celor 23 de universitãþi participante.
Comunitatea academicã din facultate apreciazã ºi respectã efortul
studenþilor sportivi ºi le ureazã ºi o sesiune de succes!

Prof. univ. dr. Elena SABÃU

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

Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat
poºtal sau dispoziþie
de platã, se pot adresa
serviciului de difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.
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O nouã disciplinã, un nou examen

Psihologia reclamei

Ce face deosebit acest examen
la disciplina Psihologia Reclamei?
Este primul din istoria universitãþii
noastre. Respectarea normelor ARACIS, dar
ºi tendinþele societãþii de a gãsi, printre tinerii
absolvenþi de studii universitare, profesioniºtii de mâine, pragmatici, empatici, fini
cunoscãtori ai tainelor psihologiei umane ºi
comportamentului de consum au determinat
conducerea Universitãþii Spiru Haret sã
hotãrascã introducerea, în planul de învãþãmânt al programelor universitare ºi de
masterat, a unor noi discipline de studiu din
domeniul neuroºtiinþelor. Este ºi cazul programului de studii universitare de masterat
al Facultãþii de ªtiinþe Economice Bucureºti
Marketing ºi Relaþii Publice în Afaceri 
unul dintre cele mai cãutate ºi apreciate
programe de studiu de profil pe piaþa
educaþionalã româneascã. Prin introducerea
disciplinei Psihologia Reclamei în cadrul
curriculei de studiu începând cu anul
universitar 2017-2018, s-a creat o ºansã în
plus la cunoaºtere pentru aplicanþii
programului, întãrind convingerea existenþei
unei viziuni pro a managementului USH
pentru tot ceea ce este nou, modern ºi
necesar.
De ce consideraþi
cã disciplina Psihologia Reclamei
reprezintã o ºansã?
Omul pare a fi un animal raþional, însã
calea cea mai sigurã de a-l separa de
banii sã este apelul fãcut la emoþiile sale
ºi nu la raþiunea sa, spunea Moss, încã
din anul 1929.
Viaþa de zi cu zi a individului ºi mediul
urban/rural în care trãieºte sunt înecate în
marea de reclame vechi, prezente sau ale
viitorului. Multe dintre mesajele publicitare
ne afecteazã viaþa, conºtient sau inconºtient.
O publicitate bine fãcutã nu este doar o
forþã economicã, ci ºi o forþã culturalã 
aceea care ghideazã ºi modeleazã calitatea
ºi valoarea traiului nostru cotidian.
Pretutindeni în lume existã, între realizatorii publicitãþii, o acerbã competiþie
pentru captarea atenþiei publicului consumator de produse ºi servicii. Diversitatea
suportului de publicitate ºi reclamã ºi, mai
ales, prezenþa continuã a mass-media atrag
dupã sine, inevitabil, expunerea noastrã
permanentã la un numãr extrem de mare
de reclame.
Adevãrul este cã psihicul uman reacþioneazã în mod diferit la mesajele publicitare.
Unele sunt, pur ºi simplu, absorbite de cãtre
publicul privitor, degustãtor de publicitate,
iar, pe multe dintre ele, le privim, la tv, fãrã
sã vedem, le ascultãm, la radio, fãrã sã
auzim, sau mulþi dintre noi trecem, pe lângã
spaþiile publicitare tipãrite, fãrã sã le
acordãm atenþie.
Toatã creaþia acestor mesaje publicitare,
indiferent de forma pe care o îmbracã la
întâlnirea cu publicul þintã, are o bazã
solidã de pornire ºi un limbaj comun internaþional  conþinutul ºtiinþei ce fundamenteazã cele mai multe dintre ponturile
unei abordãri de succes.

În ce a constat examinarea
la Psihologia Reclamei?
Examinarea a constat în testarea
cunoºtinþelor teoretice ºi evaluarea unei
aplicaþii practice lucrate în echipe de câte
trei masteranzi, având ca obiectiv realizarea
unei reclame conform unei tematici.
Am avut ºi o premierã. Premiera a constat
în realizarea unor filmuleþele video publicitare ce au fost încãrcate ºi postate pe
youtube, pentru a genera un proces de evaluare corect ºi transparent, dar ºi pentru a
solicita atenþia publicului larg spre o mai
bunã notare a efortului echipelor. Masteranzii au dat dovadã de o bogatã creativitate,
responsabilitate, profesionalism ºi mult spirit
critic faþã de neregulile societãþii în mijlocul
cãreia convieþuim cu toþii, propunând soluþii
pentru sporirea calitãþii vieþii semenilor.
S-au detaºat unele lucrãri?
Da. Printre cele mai apreciate proiecte
publicitare se numãrã STOP VIOLENÞEI,
realizat de echipa formatã din masteranzii
Alexandru Creangã, Elena Ciublan,
Daniela Chiruþ; CAMPANIE DE
CONªTIENTIZARE A RISCULUI DE
RÃPIRE A COPIILOR, realizat de echipa
formatã din masteranzii Crenguþa Jianu

(Vasile), Corina Alina Petraru, Oana Maria
Ghiþã; NU VÃ JUCAÞI CU FOCUL, VIAÞA
NU ARE PREÞ!, realizat de echipa formatã
din masteranzii Dan Stoica, Daniela
Florentina Manea, Roxana Adriana Sindie;
PROMOVAREA
MEªTEªUGULUI
ROMÂNESC  ATELIER DE OLÃRIT LA
MUZEUL AGRICULTURII, realizat de
masteranda Lizica Roibu. Îi felicit ºi le urez
succes în carierã!
Care este concluzia profesorului?
Satisfacþia lucrului bine fãcut o resimte
fiecare dascãl ori de câte ori, bucuria
cursanþilor de a fi prezenþi la prelegeri,
dorinþa acestora de a afla, de a cunoaºte ºi
de a pune în practicã cât mai mult,
genereazã rezultate cuantificabile, respectiv
calificative motivante urmare a probei
finale de examinare ºi motivaþii de ordin
personal prin autodepãºire ºi încredere în
forþele proprii. Aºadar, vreau sã spun cã
luni, 5 februarie 2018, la examenul de testare
a cunoºtinþelor de Psihologia Reclamei,
masteranzii anului I, MRPA mi-au
demonstrat cã prin muncã, determinare ºi
seriozitate putem clãdi o lume mai bunã.

Mioara IORDACHE

Începând cu anul universitar 2018-2019,
pentru studiile universitare de masterat ºi doctorat,
devin obligatorii cursurile de eticã ºi integritate academicã
Ministrul Educaþiei Naþionale, Valentin Popa, a aprobat marþi, 30
ianuarie, un ordin care prevede includerea în planurile de
învãþãmânt, pentru toate programele de studii universitare organizate
în instituþiile de învãþãmânt superior din sistemul naþional de
învãþãmânt, a cursurilor de eticã ºi integritate academicã.
Mai exact, începând cu anul universitar 2018-2019, cursurile
de acest tip devin obligatorii în cadrul studiilor universitare
de masterat ºi doctorat, deoarece în aceste cicluri de
studiu creaþia individualã ºi cercetarea ºtiinþificã au o pondere
majoritarã. Pentru studiile universitare de licenþã, cursul are
deocamdatã caracter opþional, întrucât partea de creaþie are o
pondere mai micã.
Adoptarea acestui ordin are rolul de a asigura, în mod structurat,
pentru promoþiile viitoare, începând cu anul I de studii, cunoºtinþele
ºi deprinderile necesare unei activitãþi academice ºi de cercetare, în
acord cu cerinþele eticii ºi deontologiei universi-tare. În acest context,
ordinul completeazã cadrul normativ existent, care pânã acum
prevedea doar obligativitatea evaluãrii lucrãrilor ºtiinþifice sub
aspectul eticii universitare, fãrã ca anterior sã fie dobândite, în mod
obligatoriu, competenþele necesare pentru cei care le redacteazã.
Documentul a fost elaborat cu scopul unei implementãri
coerente ºi unitare a Strategiei naþionale anticorupþie pe perioada

2016-2020 ºi se fundamenteazã inclusiv pe dispoziþiile Legii
Educaþiei Naþionale nr. 1/2011, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Conform legii, instituþiile de învãþãmânt superior
adoptã un cod de eticã ºi deontologie profesionalã universitarã,
care include obligatoriu ºi mãsurile educaþionale, administrative
ºi tehnice care se iau pentru garantarea originalitãþii lucrãrilor de
licenþã, master, doctorat, articolelor ºtiinþifice sau a altor asemenea
lucrãri, precum ºi sancþiunile aferente.
De asemenea, Legea privind asigurarea calitãþii în învãþãmânt reglementeazã funcþionarea furnizorilor de educaþie, astfel
încât prin calitatea activitãþii lor sã satisfacã încrederea publicã,
iar învãþãmântul sã se afirme ca bun public. În acelaºi timp,
calitatea programelor de studii este asiguratã prin strategii ºi
proceduri specifice, precum ºi prin proceduri privind iniþierea,
monitorizarea ºi revizuirea periodicã a programelor ºi activitãþilor
desfãºurate, fapt ce genereazã atât necesitatea, cât ºi posibilitatea
implementãrii prevederilor ordinului recent semnat.
Ministrul Valentin Popa este adeptul abordãrii Toleranþã 0 faþã
de abaterile de la normele de eticã ºi deontologie universitarã,
iar emiterea acestui ordin constituie primul pas din mandatul sãu
în aceastã direcþie.
BIROUL DE COMUNICARE,
Ministerul Educaþiei Naþionale
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PREUNIVERSITARIA
Azi începe

ªCOALA INTERNAÞIONALÃ
DE IARNÃ
Ediþia a VI-a  Bucureºti, 6-10 februarie 2018
Marþi, 6 februarie, camera 400, str. Ion Ghica nr. 13, sector 3:
9:30  Deschidere  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

Bacalaureat.
BAFTÃ!

Ultimele zile pentru recapitulãri!
Prima sesiune a examenului naþional de Bacalaureat 2018 începe
luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competenþelor
lingvistice de comunicare oralã în limba românã (proba A).
Proba va continua în data de 13 februarie ºi va fi urmatã de
evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare oralã în limba
maternã (14-15 februarie).
În zilele de 16, 19 ºi 20 februarie este programatã evaluarea
competenþelor digitale (proba D).
În perioada 21-22 februarie se va desfãºura evaluarea
competenþelor lingvistice într-o limbã de circulaþie internaþionalã (proba C).
De asemenea, Ministerul Educaþiei Naþionale anunþã cã
organizeazã, în perioada 5-7 martie 2018, la nivel naþional, simularea
Evaluãrii Naþionale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII).
În intervalul 19-22 martie 2018, va avea loc simularea probelor
scrise din cadrul examenului naþional de Bacalaureat.
Sunt aºteptaþi sã participe cei aproape 500.000 de elevi din clasele
a VIII-a, a XI-a ºi a XII-a.
Obiectivele simulãrii sunt familiarizarea elevilor cu rigorile
examenelor pe care le vor susþine la finalul celor douã cicluri de
învãþãmânt, stabilirea nivelului real de pregãtire atins în aceastã
etapã, precum ºi optimizarea pregãtirii în vederea obþinerii unor
rezultate satisfãcãtoare la examenele propriu-zise.
Calendarul simulãrii EN VIII are urmãtoarea configuraþie: 5 martie  Limba ºi literatura românã, 6 martie 
Matematicã, 7 martie  Limba ºi literatura maternã, 16 martie 
comunicarea rezultatelor.
Simularea probelor scrise din cadrul examenului naþional
de Bacalaureat se va desfãºura dupã urmãtorul program
(comun pentru clasele a XI-a ºi a XII-a):
19 martie - Limba ºi literatura românã/E)a), 20 martie  Limba
ºi literatura maternã/E)b) ºi 21 martie  proba obligatorie a
profilului/E)c).

Proba la alegere a profilului ºi specializãrii/ E)d) se va
derula joi, 22 martie ºi va fi susþinutã exclusiv de elevii clasei
a XII-a.
Rezultatele obþinute vor fi comunicate elevilor în data de
30 martie.
Subiectele sunt elaborate de cãtre specialiºtii Centrului Naþional
de Evaluare ºi Examinare, în mod similar cu modelele publicate
pe www.subiecte.edu.ro, ºi sunt proiectate astfel încât tratarea lor
sã valorifice capacitãþile elevilor pe temele prevãzute în programa
de examen ºi parcurse pânã la aceastã datã. Corectarea lucrãrilor va
fi realizatã, în baza unor bareme care asigurã unitatea ºi obiectivitatea
evaluãrii ºi notãrii la nivel naþional, de cãtre doi profesori din
unitãþile de învãþãmânt în care elevii susþin simularea.
Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecãrei unitãþi de
învãþãmânt prin discuþii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul
clasei, ºedinþe cu pãrinþii, precum ºi la nivelul consiliului profesoral
în vederea adoptãrii unor mãsuri adecvate fiecãrei situaþii în parte.

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

Olimpiada Internaþionalã
de Matematicã
din 2018 are loc la Cluj-Napoca

Ediþia din 2018 a Olimpiadei Internaþionale de Matematicã
(IMO) va avea loc în România, la Cluj-Napoca, în perioada
3-14 iulie, un eveniment la care participã peste 600 de elevi
din aproximativ 110 þãri. Fiecare þarã este reprezentatã de o
echipã formatã din maximum ºase elevi ºi însoþitã de cel puþin
doi profesori matematicieni.
Bitdefender susþine competiþia ca parte a misiunii asumate de
creºtere a competenþelor de matematicã ºi ºtiinþe la nivelul
absolvenþilor din România. De altfel, compania sprijinã de mulþi
ani proiectul viitoriolimpici.ro, un program de creºtere a bazei
de olimpici, care îºi propune sã ridice nivelul de competenþe
matematice ale angajaþilor în economia viitorului.
Industria IT&C, domeniu care structural are o valoare
adãugatã mare ºi presupune cunoºtinþe de matematicã ºi ºtiinþe,
contribuie deja substanþial la creºterea economicã a României ºi
la transformarea ei într-una bazatã pe inovaþie. Cred cã
olimpiadele vor contribui la pregãtirea unei noi generaþii de
specialiºti IT de care economia are nevoie în anii care urmeazã,
spune Florin Talpeº, CEO al Bitdefender.
Olimpiadele Internaþionale de Matematicã au fost iniþiate de
România, prin Societatea de ªtiinþe Matematice în 1959, la
iniþiativa profesorului Tiberiu Roman, secretar general al societãþii.
Primele douã astfel de competiþii s-au desfãºurat la Braºov ºi
Sinaia, doar cu þãri din blocul comunist. În 1969 a participat ºi prima
þarã occidentalã, iar dupã 1970 mai multe state din vest au devenit
membre ale OIM. România deþine recordul de organizãri, fiind gazda
ediþiilor din 1969, 1979 ºi 1999. Organizarea ediþiei din 2018 a fost
iniþiativa Societãþii de ªtiinþe Matematice din România pentru a
celebra anul centenarului României. România ºi Bulgaria sunt
singurele þãri ce au participat la toate ediþiile, iar într-un clasament
neoficial pe numãrul total de medalii, România se aflã pe locul al
treilea, conform Societãþii de ªtiinþe Matematice din România.
Olimpiada este organizatã de Ministerul Educaþiei Naþionale,
cu implicarea ºtiinþificã a Societãþii de ªtiinþe Matematice din
România ºi sub coordonarea localã a Inspectoratului ªcolar Judeþean
Cluj. Evenimentul se bucurã de un important sprijin instituþional
din partea Institutului de Matematicã al Academiei Române, al
Consiliului Judeþean Cluj ºi al Primãriei Municipiului Cluj-Napoca,
dar ºi al universitãþilor Babes-Bolyai ºi Tehnicã din Cluj-Napoca.
Încredinþarea acestui eveniment Clujului vine drept recunoaºtere
a unui spaþiu clujean al colaborãrii interinstituþionale corecte ºi
eficiente ºi a unui climat care permite atragerea mediului privat în
marile proiecte ale educaþiei  o prioritate de management
transformatã în dezideratul construirii unei ºcoli pe care sã o putem
numi, cu adevãrat, performantã. Suntem convinºi cã eforturile
noastre reunite vor face din cea de-a 6-a ediþie româneascã a
Olimpiadei Internaþionale de Matematicã un adevãrat regal al
competiþiei ºi al performanþei ºtiinþifice, ca mãrturie clujeanã a
încrederii în rolul ºcolii ºi al educaþiei, spune ºi Valentin Claudiu
Cuibuº, inspector ºcolar general al judeþului Cluj.

Comisia Europeanã anunþã:

Cosmin Ionuþ LAZÃR este câºtigãtorul din România
al concursului Juvenes Translatores 2017-2018

Comisia Europeanã a anunþat vineri, 2 februarie, numele
celor 28 de câºtigãtori ai concursului sãu anual de traducere,
Juvenes Translatores. Câºtigãtorul din România este Cosmin
Ionuþ Lazãr, elev în clasa a XI-a la profilul ºtiinþe sociale,
bilingv  englezã, din cadrul Colegiului Naþional Costache
Negri din Galaþi.
Marþi, 10 aprilie, câºtigãtorii sunt invitaþi la Bruxelles
pentru a primi trofeele ºi diplomele.
Vã felicit pentru aceastã performanþã. Aþi fost la înãlþime ºi v-aþi
demonstrat talentul în toate cele 24 de limbi ale UE. Învãþarea de
limbi strãine este o competenþã vitalã pentru cariera ºi dezvoltarea
voastrã personalã. Este fascinant sã vezi atât de mulþi tineri
talentaþi. Multilingvismul ne defineºte ca europeni, le-a transmis
comisarul european responsabil pentru buget ºi resurse
umane, Günther Oettinger, celor 28 de câºtigãtori, elevi în
învãþãmântul secundar, ºi i-a invitat la Bruxelles, în data de
10 aprilie, pentru a le înmâna trofeele ºi diplomele.
Pasionat de lecturã, în general, de scris, de istorie, câºtigãtorul
din România, Cosmin Ionuþ Lazãr, a ales sã traducã din francezã
în românã, însã vorbeºte ºi engleza ºi a început sã descopere ºi
limbile turcã ºi spaniolã. Fiecare limbã strãinã este specialã în

felul sãu, mai ales pentru cã a cunoaºte o altã limbã înseamnã a
cunoaºte o altã culturã[ ]. Franceza nu constã doar într-un set de
reguli gramaticale ºi într-un dicþionar înþesat de termeni. Franceza
este mai mult decât atât, ºi anume muzicã, teatru, literaturã, artã,
istorie, iubire, eleganþã, civilizaþie ºi frumos. Lista nu se încheie aici,
a mãrturisit Cosmin, care se considerã un umanist convins, fapt
confirmat ºi prin participarea sa recentã la cursuri de teatru în limba
francezã la Biblioteca Francezã din Galaþi. Profesoara care îl îndrumã
în învãþarea limbii franceze, doamna Gina Baciu, îl descrie ca pe un
elev talentat, ambiþios ºi perseverent, care nu renunþã niciodatã la
ideile în care crede cu adevãrat ºi este mereu în cãutare de noi
lucruri pe care sã le poatã descoperi, învãþa ºi perfecþiona [ ]. De
aceea a obþinut premii importante la toate concursurile ºi olimpiadele
de limba francezã la care a participat.
Aflat la a 11-a ediþie, concursul se bucurã în continuare de mult
sprijin ºi de interes din partea ºcolilor. Anul acesta, peste 3.300 de
elevi din întreaga Uniune Europeanã au tradus texte referitoare la
aniversarea a 60 de ani de la întemeierea Uniunii Europene. Elevii
au putut alege oricare dintre cele 552 de combinaþii posibile de
douã limbi oficiale ale UE. Au fost înregistrate 144 de combinaþii
lingvistice, printre care polonã (limbã sursã)  finlandezã (limbã
þintã) ºi cehã (limbã sursã)  greacã (limbã þintã). Toþi câºtigãtorii 
câte unul din fiecare stat membru  au ales sã traducã în limba pe
care o stãpânesc cel mai bine sau în limba lor maternã, aºa cum
procedeazã ºi traducãtorii din instituþiile UE.
*
Direcþia Generalã Traduceri a Comisiei Europene organizeazã
concursul Juvenes Translatores (tineri traducãtori, în latinã) în
fiecare an, începând din 2007. Obiectivul urmãrit este de a promova
studiul limbilor strãine în ºcoli ºi de a le oferi elevilor posibilitatea de
a înþelege ce înseamnã meseria de traducãtor. Concursul se adreseazã
elevilor de liceu în vârstã de 17 ani ºi se desfãºoarã simultan în toate
ºcolile selectate din UE. Concursul i-a inspirat ºi i-a încurajat pe unii
participanþi sã studieze limbile strãine ºi la nivel universitar pentru a
deveni apoi traducãtori profesioniºti.
Traducerea face parte integrantã din activitatea UE ºi a fãcut
obiectul celui dintâi regulament, în 1958.
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Am iubit, am purtat,
am pierdut

Cu un text scris de celebra scenaristã de
la Hollywood, Nora Ephron, regizorul ºi
actorul Emil Hoºtinã, cunoscut pentru
rolurile sale ca actor în filmele Harry Potter
and the Deathly Hallows sau The
Imaginarium of Doctor Parnassus,
prezintã la ARCUB spectacolul de teatru
Am iubit, am purtat, am pierdut, singura
montare în România a piesei Love, Lost,
and What I Wore. Dupã numeroase
reprezentaþii jucate cu casa închisã în anii
trecuþi, producþia va putea fi vizionatã ºi
pe18 februarie, de la ora 20:00, la Sala Mare
ARCUB, din strada Lipscani 84  90.
Actriþele din distribuþie, Elvira Deatcu,
Laura Creþ, Anca Androne, Iulia Lumânare
ºi Ioana Abur, vor putea fi admirate ºi
aplaudate la scenã deschisã pentru
interpretarea celor cinci personaje.

Maratonul pãpuºilor,
în vacanþa copiilor!

Teatrul Colibri îi invitã din nou pe copii
sã se bucure de o vacanþã creativã, în
Fabrica de poveºti, în perioada
5  9 februarie 2018, când se vor desfãºura
ateliere de teatru interactiv, cu trei serii a
câte 50 de minute fiecare, derulate în
intervalul orar 10:00  13:00, în Sala Studio,
preþul pentru un atelier fiind 5 lei /
persoanã. Deschid porþile poveºtilor ºi îi
împrietenesc pe copii cu universul creativ
al teatrului de animaþie actorii: Alla
Cebotari, Ionica Dobrescu, Adriana Ioncu,
Cosmin Dolea, Daniel Mirea.

Premiile Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România 2017
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Valori româneºti

Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din România lanseazã concursul
Premiile UZPR pentru lucrãrile apãrute ori difuzate în cursul anului
2017, prilej de cultivare ºi confirmare a valorilor jurnalismului românesc.
Tema concursului:
LIMBA ROMÂNÃ, întregitor de neam
Fãrã limbã, un popor nu poate exista!
Limba românã i-a þinut aproape pe
români de-a lungul istoriei. Limba
românã a dus mai departe, peste secole,
tradiþiile ºi valorile neamului. Limba
românã a fost folositã atunci când
s-au declarat micile ªi marile uniri.
Sunt invitaþi sã participe atât profesioniºtii din mass-media, cât ºi tinere condeie jurnalistice (elevi ºi studenþi) din þarã,
jurnaliºti români din þãrile limitrofe ºi
diaspora româneascã.
Criteriile de evaluare vizeazã originalitatea abordãrii subiectului, abilitãþile jurnalistice ale autorului, creativitatea ºi
relevanþa în acord cu tema concursului.
Vor fi premiate cele mai bune producþii la
urmãtoarele secþiuni:  presã scrisã  presã
on-line  carte de specialitate  radio  televiziune  jurnalism juvenil (15  22 ani)
Juriul, alcãtuit din specialiºti ºi profesioniºti în domeniul mass-media, va alege
cele mai bune trei lucrãri din fiecare
secþiune. Ca în fiecare an, se va acorda
ºi Marele Premiu pentru întreaga
activitate jurnalisticã.

Termenul limitã de depunere a materialelor jurnalistice este 30 martie 2018.
Lucrãrile pot fi trimise pe adresa
UZPR, Bulevardul Gheorghe Magheru
nr. 28-30, sector 1, Bucureºti. Acestea
trebuie sã fie însoþite de un formular de
înscriere cuprinzând datele de contact ale
concurentului.
Toate materialele scrise trebuie sã fie
însoþite de dovada redacþiei în care au
apãrut (link pentru presa online, pagina
scanatã cu articolul semnat de autor ºi
antetul publicaþiei tipãrite). Materialele
audio-video vor fi prezentate pe suport
electronic (CD/DVD) cu dovada difuzãrii
la o redacþie radio-tv.
Premiile vor fi decernate în prima
decadã a lunii mai 2018.
Rezultatele concursului vor fi publicate
pe website-ul Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România: uzp.org.ro ºi în
revistele editate de UZPR.
Formularul de înscriere
Premiile UZPR 2017 la:
http://uzp.org.ro/wp-content/uploads/
2018/01/Formular-inscrierePremiile-UZPR-2017.pdf

Autorul e în salã
Ce se întâmplã când vedeta teatrului nu
e în cabinã la ora spectacolului de galã?
Autorul e în salã, de Ion Bãieºu, regia Dan
Tudor, la Teatrul Dramaturgilor Români,
Bucureºti (sala Ion Bãieºu).
Este o comedie neobiºnuitã ºi ingenioasã
în care spectatorii asistã la geneza
unui spectacol. Aceºtia vor fi martori la
pregãtirea actorilor pentru rolurile pe care
le interpreteazã, iar la final va veni însuºi autorul. Distribuþia: Dan Tudor,
Vineri, 9 februarie 2018, ora 19:00 
Marius Drogeanu, Mihaela Teleoacã,
Tudorel Filimon, Corina Dãnilã, Laura premiera, apoi alte spectacole: sâmbãtã,
Cosoi, Adrian Anghel, Irina Ungureanu, 10 februarie 2018, ora 19:00, duminicã,
18 februarie 2018, ora 19:00
Luana Lute, Vlad Vâlciu.

Mircea cel Bãtrân,
600 de ani
de la moarte
 Emisiunea de mãrci poºtale Mircea cel
Bãtrân, 600 de ani de la moarte este
disponibilã în magazinele Romfilatelia din
Bucureºti, Bacãu, Braºov, Cluj-Napoca,
Iaºi, Timiºoara, precum ºi în magazinul
online http://romfilatelia.ro/store/.
Potrivit unui comunicat al Romfilatelia,
pe timbrul cu valoarea nominalã de 8 lei este
ilustratã statuia lui Mircea cel Bãtrân aflatã

în patrimoniul Muzeului Naþional al Literaturii Române. Opera aparþine sculptorului Paul Vasilescu (1936 - 2012), un artist
care s-a remarcat prin lucrãrile sale de
artã monumentalã ºi portretisticã. Pe coliþa
dantelatã a emisiunii de mãrci poºtale este
reprodusã o frescã de la Biserica Brãdetu
(jud. Argeº), ctitorie a lui Mircea cel Bãtrân,
pe care voievodul apare pictat alãturi de soþia
sa, doamna Mara. Timbrul coliþei dantelate are valoarea nominalã de 16 lei. Emisiunea
de mãrci poºtale este completatã de un plic
prima zi, iar ca forme de machetare au fost
folosite coala de 32 de timbre, minicoala
de 8 timbre+1 vinietã ºi coliþa dantelatã

Invitaþii în lumea artelor plastice

Când privirea ºi penelul
cuprind aceleaºi oraºe mãrginite
de lumina soarelui sau a apei
La Mihai- Marin Cârstea, zilele însorite de varã dominã viziunea,
unde detectãm lumina puternicã a miezului zilei sau eclerajele mai
blânde ale dupã amiezelor evocate prin tuºe rupte, alãturate petelor
de culoare ºi trãsãturilor de penel mai îndrãzneþe acolo unde
rigorile compoziþionale o cer. Picturalitatea este definiþia stilului
sãu ºi liniºtea ca stare impusã de formulele vizuale selectate
atent dintr-un spaþiul peisagistic sau urban aparþinând unei lumi
îndepãrtate de contemporaneitate.
Lui Mihai-Marin Cârstea îi place sã se izoleze de zgomotul
cotidian ºi sã mediteze în faþa unei naturi dãtãtoare de fluxuri
energetice pozitive, de imprevizibile schimbãri atmosferice ºi de

sugestii pentru modalitãþile de reaºezare a figurativului într-o exprimare
plasticã asimilatã
sensibilitãþii ºi bucuriei optice. Artistul îºi îndreaptã privirea spre lumea liniºtitã a
satului, pe care o priveºte cu admiraþie. Armonii cromatice surprinzãtoare redând metamorfoze coloristice diurne ºi infuziuni
poetice, dupã o construcþie de tip clasic a imaginii, dar cu inserþii
de facturã modernã, readuc în spaþiul pânzei lumea arhaicã încãrcatã
de puritate ºi frumuseþe edenicã, dar ºi de incidenþele medievalului, mereu provocator pentru demersul tematic specific lui Mihai-Marin Cârstea.
Acesta uneori se apropie de motivul pictural, fie
cã este un peisaj citadin sau unul în care spiritul naturii îl cucereºte, integrându-se în misterele
lui nedisimulate ºi incitante. Alteori îl priveºte cu
admiraþie de la distanþã, transformându-l în pete
de culoare unde conteazã subiectul plastic ºi raporturile armonice dintre culori, dispuse în perspective cromatice relaþionate cu emoþia directã
a pictorului în faþa creaþiei divine. Alãturi de
detalii din natura lumii rurale sau din arhitectura urbanului, Mihai Marin Cârstea cuprinde
cu privirea ºi cu penelul cadre ample ale unor
oraºe mãrginite de golfuri sau pur ºi simplu se
apleacã spre efectele ºi jubilaþiile luministice ale
apei pe care plutesc bãrci însingurate, din ambianþa
cãrora nu lipseºte cerul ºi implicaþiile lui transcendentale. (G.M.)

Poporul român
nu e cu nimic inferior
poporului german sau francez

Petre ÞUÞEA

Definiþia mea este: Petre Þuþea, românul. Am apãrat interesele
României în mod eroic, nu diplomatic. Prin iubire ºi suferinþã.
ªi convingerea mea este cã suferinþa rãmâne totuºi cea mai mare
dovadã a dragostei lui Dumnezeu. Filosoful ºi eseistul Petre
Þuþea rãmâne una dintre cele mai complexe ºi luminoase figuri
ale literaturii române, cel mai cunoscut exemplu al disidentului
din perioada comunistã a României.
Petre Þuþea, eseist, filosof ºi economist, s-a nãscut la 6 octombrie
1902, la Boteni, judeþul Argeº, în familia unui preot. Studiile
secundare le-a început la Gimnaziul Dinicu Golescu din
Câmpulung, finalizându-le mai târziu, din cauza rãzboiului, la Liceul
George Bariþiu din Cluj (1920-1923). A frecventat apoi Facultatea
de Drept a Universitãþii din Cluj (1923-1926), unde, în 1929, ºi-a
susþinut ºi doctoratul în drept administrativ, potrivit Dicþionarului
general al literaturii române, apãrut sub egida Academiei Române
(Editura Univers Enciclopedic, Bucureºti, 2009).
A fost, pe rând, funcþionar la judecãtoria din Pui (judeþul
Hunedoara), referent în Ministerul Comerþului ºi Industriei, ataºat
la Legaþia Economicã Românã din Berlin (1933-1934), unde a
audiat cursuri de politologie la Universitatea Friedrich Wilhelm,
ºef de secþie în Ministerul Economiei Naþionale (1936-1939), ºef
de secþie, apoi director în Ministerul Comerþului Exterior (19401941), ºef de secþie în Ministerul Apãrãrii Naþionale (1941-1944),
director de studii în Ministerul Economiei Naþionale (1944-1948).
Debuteazã în 1929 cu un pamflet în Chemarea tinerimii
române, organul clujean al Partidului Naþional Român, unde va
publica numeroase texte, pânã în 1932, folosind ºi pseudonimul
Observator. Dupã ce vine la Bucureºti, scrie, în 1932-1933, la
sãptãmânalul Stânga, subintitulat Linia generalã a vremii, unde
iscãleºte cu pseudonimul P. Boteanu, alãturi de Petre Pandrea,
Sorin Pavel, Mircea Grigorescu, Petru Comarnescu º.a. În 1935
publicã, împreunã cu Sorin Pavel, Ioan Crãciunel, Gheorghe Tite,
Nicolae Tatu ºi Petre Ercuþã, Manifestul revoluþiei naþionale.
În 1938 îºi începe colaborarea la Cuvântul, în care va figura cu
articole prolegionare, se aratã, de asemenea, în Dicþionarul general
al literaturii române. Pentru acestea, ca ºi pentru funcþiile avute
în perioada guvernãrii de extremã dreapta, a fost închis în 1948,
fãrã proces, la Ocnele Mari, apoi la Jilava. A fost eliberat în
1953, dar arestat din nou în 1956, sub acuzaþia de uneltire contra
ordinii sociale. Este condamnat la zece ani de închisoare, însã în
urma unui nou proces, din 1959, primeºte sentinþa de optsprezece
ani de muncã silnicã. A fost eliberat în urma amnistiei generale
din august 1964, trãind pânã la sfârºitul vieþii din ajutor social.
A elaborat numeroase proiecte, eseuri ºi dialoguri filosofice,
teologice ºi antropologice, majoritatea rãmase în manuscris. Pânã
în 1989 a semnat sporadic texte de mici dimensiuni, cu precãdere
în revistele Familia ºi Tribuna. Dupã 1989 este descoperit de
media, acordã numeroase interviuri, fiind realizate, de asemenea,
mai multe documentare. Opera sa a fost editatã postum. Mai
mult decât un autor, Þuþea este un personaj. De altfel, în aceastã
ipostazã a intrat în memoria publicului, prin intermediul
interviurilor scrise sau televizate în perioada imediat
postdecembristã, acest gânditor care înainte era cunoscut doar
de un cerc restrâns de admiratori (...), se mai aratã în Dicþionarul
general al literaturii române.
Dintre cãrþile publicate amintim: Manifestul revoluþiei naþionale
(în colaborare) (Sighiºoara, 1935; Bucureºti, 1998); Bãtrâneþea ºi
alte texte filosofice (Bucureºti, 1992); Mircea Eliade (Oradea, 1992);
Între Dumnezeu ºi neamul meu (Bucureºti, 1992); Omul - Tratat
de antropologie creºtinã (I-II, Iaºi, 1992-1993); Philosophia
perennis (Bucureºti, 1992); Proiectul de tratat. Eros (BraºovChiºinãu, 1992); Reflecþii religioase asupra cunoaºterii (Bucureºti,
1992); Lumea ca teatru. Teatrul seminar (Bucureºti, 1993);
321 de vorbe memorabile ale lui Petre Þuþea (Bucureºti, Editura
Humanitas, 1993); Neliniºti metafizice (Bucureºti, 1994); Filosofia
nuanþelor (Iaºi, 1995); 322 de vorbe memorabile ale lui Petre
Þuþea (ediþia a II-a, Bucureºti, Editura Humanitas, 2000); Ieftinirea
vieþii. Medalioane de antropologie economicã (Bucureºti, 2000);
Ultimele dialoguri cu Petre Þuþea (Norcross, SUA, 2000).
Cele 322 de vorbe memorabile ale lui Petre Þuþea au fost culese
din interviurile apãrute în presã dupã 1989 ºi diverse înregistrãri
video sau audio, din care câteva ale unor conversaþii private, se
aratã într-o notã la cea de-a doua ediþie a volumului 322 de vorbe
memorabile ale lui Petre Þuþea. Multe din fragmentele selectate
pentru volumul de faþã se regãsesc de altfel în Între Dumnezeu ºi
neamul meu (Petre Þuþea, Fundaþia Anastasia, Bucureºti, 1992)
ºi Jurnal cu Petre Þuþea, de Radu Preda (Editura Humanitas,
Bucureºti, 1992), ele însele cãrþi bazate pe reproducerea de interviuri
(prima), respectiv înregistrarea la magnetofon a unor conversaþii
private (cea de-a doua), se mai precizeazã în nota amintitã.
Petre Þuþea a murit la 3 decembrie 1991, la Bucureºti, ºi a fost
înmormântat în comuna natalã Boteni.

Cristina MOLDOVEANU
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PUTEM FI MAI BUNI!

SocialXChange

 un program în Sectorul 6, Bucureºti, care creºte de la an la an
Pe parcursul anului 2017, magazinele SocialXChange din Sec- De ce un magazin caritabil?
torul 6 au primit ca donaþii peste trei tone de alimente neperisabile, zeci de mii de produse igienico-sanitare, rechizite, electronice
ºi electrocasnice. Bunurile au fost oferite de persoane fizice sau
juridice, dornice sã ajute, care au înþeles mesajul acestui program ºi
au susþinut efortul de integrare socialã a persoanelor defavorizate.
Extinderea magazinului caritabil SocialXChange a avut un impact
semnificativ asupra numãrului celor care s-au implicat în proiect.
Comparativ cu 2016, numãrul donatorilor a crescut cu 36,5% iar
numãrul beneficiarilor direcþi s-a mãrit cu aproximativ 100 de
persoane. Creºteri au fost înregistrate ºi în rândul numãrului de
ore prestate de beneficiari în folosul comunitãþii, pentru a intra în
posesia produselor donate. Aici procentajul creºterii s-a ridicat
la 34,1%. Au crescut ºi donaþiile de obiecte de mobilier, precum ºi
produsele destinate creºterii ºi îngrijirii copiilor.

Anul trecut, magazinele caritabile SocialXChange au devenit ºi
gazdele perfecte pentru nenumãrate acþiuni ºi ateliere educative ºi
creative, la care au participat copiii beneficiarilor din Sectorul 6.
Magazinele caritabile SocialXChange sunt un proiect al Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Sector 6, prin
care beneficiarii de ajutor social primesc donaþii din partea cetãþenilor, firmelor sau instituþiilor, dupã ce presteazã muncã în folosul
comunitãþii. Programul îºi propune sã stimuleze spiritul de
solidaritate ºi coeziunea socialã, dar ºi responsabilitatea faþã de
propria viaþã a persoanelor dependente de ajutoarele sociale.
Magazinul caritabil SocialXChange este o premierã în România.
Proiectul este implementat de Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Sector 6, din dorinþa de a schimba percepþia
despre beneficiarii de servicii sociale.
Sistemul dupã care funcþioneazã magazinul caritabil SocialXChange
este complex ºi nu implicã bani, ci doar puncte.
Mai exact, donatorii, persoane fizice sau juridice, pot oferi produse
alimentare, produse igienico-sanitare, rechizite, mobilier, electrocasnice, jucãrii sau haine iar în schimbul lor primesc puncte.
Un PUNCT valoreazã DOI LEI. Cu ajutorul acestor puncte,
generozitatea donatorilor este rãsplãtitã prin intermediul mai multor
servicii pe care DGASPC Sector 6 le poate oferi.
De cealaltã parte, beneficiarii nu pot intra în posesia donaþiilor
fãrã sã ofere ceva comunitãþii. Ei trebuie sã munceascã pentru
fiecare produs în parte. Activitãþile prestate de asistaþii sociali
sunt în funcþie de necesitãþile comunitãþii iar la final se primesc
puncte. Prin intermediul lor, beneficiarii pot achiziþiona produsele
din magazinul caritabil SocialXchange, donate de cetãþeni.

Conceptul acestui magazin caritabil porneºte de la dorinþa de a
colecta în mod transparent ºi eficient donaþiile de la persoane
fizice ºi juridice, într-un punct cunoscut de întreaga comunitate,
dupã proceduri clare, pe tot parcursului anului ºi de a le redistribui
persoanelor aflate în dificultate, oferindu-le totodatã ocazia sã-ºi
aleagã produsele în funcþie de nevoile lor.
Sistemul pe care dorim sã-l implementãm încearcã sã pãstreze un
echilibru între o reþea de schimb ºi o reþea caritabilã. Astfel, se va folosi
o metodã mai complexã de schimb a bunurilor contra serviciilor
(alimente, haine, rechizite º.a.m.d. cu activitãþi sportive, cursuri de
utilizare a calculatorului, ºah, servicii de curãþenie etc), prin intermediul unei Unitãþi Locale de Valoare denumitã PUNCT. 1 PUNCT
este echivalentul a 2 lei, dar nu poate fi transformat în bani, ci doar
în alte bunuri sau servicii oferite prin intermediul magazinului social.
Un membru al comunitãþii astfel create (care poate fi client donator
sau client beneficiar) obþine puncte în douã moduri: prin donare de
bunuri sau desfãºurând activitãþi utile comunitãþii.
Cu punctele dobândite, clientul donator sau clientul beneficiar
poate obþine produse sau servicii prin intermediul magazinului social.
Responsabilizarea socialã are în vedere transformarea actelor de
caritate din acþiuni cu caracter exclusivist în activitãþi comune.
Toate produsele ce se vor gãsi în magazin vor fi de uz personal
(îmbrãcãminte, încãlþãminte etc), casnic (electrocasnice în stare de
funcþionare, jucãrii ºi jocuri pentru copii, cãrþi etc) - igienizate în
prealabil, precum ºi produse alimentare non-perisabile, ambalate
ºi în termen de garanþie, provenite de la clienþii donatori.

SocialXChange 2 - Drumul Taberei
Adresa: Aleea Luca Cernei, nr. 6A, Sector 6, Bucureºti
Program de lucru
Luni - Joi, între orele 8:00 - 16:30
Vineri, între orele 08:00 -14:00
* În baza unei programãri telefonice,
se pot face donaþii ºi în afara orelor de lucru
Date de contact
Telefon: 0371525992;
Mobil: 0738191804 (donaþii de pot face
ºi în afara orelor de program sau in weekend,
dar cu programare telefonicã în prealabil);
Email: office@socialxchange.ro

SocialXChange 1 - Crângaºi

Obiective:
 Oferirea atât clienþilor donatori, cât ºi clienþilor beneficiari o
modalitate prin care pot deveni responsabili social.
 Deschiderea accesului celor care nu au bani cãtre bunuri pe
care altfel nu le-ar putea cumpãra ºi punem umãrul la coeziunea
comunitãþii.
 Facilitarea accesului la serviciile oferite prin intermediul
magazinului sau al partenerilor sociali: tenis de câmp, tenis de
masã, saline, cursuri de picturã, karate, canto, dansuri pentru copii,
bilete la concerte, etc. (https://www.socialxchange.ro)

Adresa
Intrare faþã: Calea Crângaºi, nr. 3,
sector 6, Bucureºti
Intrare spate: strada Nicolae Filimon,
nr. 23, sector 6, Bucureºti
Program de lucru
Luni - Joi, între orele 8:00 - 16:30
Vineri, între orele 08:00 -14:00
* În baza unei programãri telefonice,
se pot face donaþii ºi în afara orelor de lucru
Date de contact
Telefon: 0371525427;
Mobil: 0725600885 (donaþii de pot face ºi
în afara orelor de program sau in weekend,
dar cu programare telefonicã în prealabil);
Email: office@socialxchange.ro

Reprezentanþii BNR ºi drumul lung al României cãtre aderarea la euro
România are ºi va avea în 2018 printre cele mai mari
deficite de cont curent ºi deficit bugetar. Sunt câteva semne
clare de supraîncãlzire a economiei, pe care le-a identificat
eco-nomistul ºef al BNR, Valentin Lazea. În plus, acesta
aratã cã România riscã sã nu mai îndeplineascã decât douã
dintre cele cinci criterii ale Tratatului de la Maastricht
(privind aderarea la euro), dupã ce, în 2015, le îndeplinea pe
toate. Cele trei criterii cu risc de a fi pierdute sunt: deficitul
bugetar, Indicele Armonizat al preþurilor de consum ºi
dobânzile la titlurile de stat pe termen lung.
Din vara anului 2015, România îndeplineºte toate cele patru criterii
nominale (Maastricht) de convergenþã pentru a adera la zona euro.
Politicile de relaxare fiscalã ºi salarialã începute în vara anului 2015
ºi accentuate pe parcursul anilor 2016 ºi 2017 fac dificilã încadrarea
în continuare în criteriile nominale. Dar cel mai mare pericol de
depãºire îl prezintã deficitul bugetului consolidat, situat la nivelullimitã de 3% din PIB. Comisia Europeanã prognozeazã cã România
va avea un deficit de 3,9%.În plus, urmãtoarele criterii nominale
care riscã sã nu mai poatã fi îndeplinite, din cauza politicilor prociclice, sunt cele referitoare la inflaþie ºi la dobânzile pe termen lung.
Continuarea relaxãrii fiscale ºi salariale în anul 2018 va pune în
pericol nu numai încadrarea în criteriile de convergenþã nominalã,
ci ºi respectarea indicatorilor din Tabloul de bord. Ca urmare a
relaxãrii fiscale din 2015 ºi amplificatã an de an, convergenþa riscã
sã se piardã. De asemenea, existã cei 14 indicatori din tabloul de
bord. În 2014-2015 îndeplineam 13 din 14, fiind cei mai buni din
Europa împreunã cu Cehia ºi Polonia. Din aceste 13 criterii am
pierdut unul anul trecut  indicele preþurilor locuinþelor, care nu
trebuia sã creascã cu peste 6%, dar a depãºit acest nivel. Cel
mai probabil, vom pierde ºi costul unitar cu forþa de muncã, care nu
trebuia sã creascã cu peste 12%, ºi cel mai probabil va depãºi
acest nivel în 2017, a spus economistul.

Câte dintre criteriile de aderare
va mai îndeplini România în 2018
În prezent, România îndeplineºte 12 (indicele de preþuri
imobiliare a depãºit valoarea-prag de 6%) ºi în curând va îndeplini
doar 11 (indicele costului unitar cu forþa de muncã depãºind
valoarea-prag de 12%). În concluzie, se poate afirma cã fãrã o
stopare a relaxãrii fiscale ºi salariale, în anul 2018 existã premisele
ca România sã nu mai îndeplineascã nicio serie de criterii de
convergenþã nominalã, nici un anumit numãr de indicatori din cadrul
Tabloului de bord. În aceste condiþii, o eventualã depunere a
candidaturii de a adera la zona euro în viitorul apropiat ar fi respinsã

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
din start. Valentin Lazea atrage atenþia ºi asupra faptului cã deja
existã semne de supraîncãlzire a economiei, care se manifestã prin:
închiderea output gap-ului mai devreme decât în alte state europene,
scãderea ratei ºomajului la niveluri precum cele dinaintea crizei,
creºterea deficitului bugetar: România avea în 2016 al treilea cel
mai mare deficit bugetar, dupã Franþa ºi Spania ºi creºterea
deficitului de cont curent: România avea în 2016 al treilea cel mai
mare deficit de cont curent, dupã Marea Britanie ºi Cipru.
Oricât ar fi creºterea economicã,
ea trebuie sã fie sustenabilã
România are o creºtere de peste 6%, dar ceea ce conteazã este ca
avansul PIB sã fie cât mai aproape de potenþial, a spus Lucian
Croitoru, consilier BNR. Pentru a progresa, România trebuie sã
accelereze creºterea economicã, dar pentru a nu se ajunge la
dezechilibre, creºterea trebuie sã fie în acord cu potenþialul. Creºterile
nesustenabile de salarii vor fi cumva confiscate, fie de inflaþie, fie de
recesiune, fie de ambele. Trebuie sã facem în aºa fel încât economia

sã fie stabilã. Evitarea acumulãrii de dezechilibre este o precondiþie
ca accelerarea creºterii economice sã ducã spre rezultatul dorit, a
mai spus Croitoru. Potrivit acestuia, în perioada 2001-2008, creºterea
economicã medie a þãrii a fost de 6,5%, iar în ultimii 25 de ani uºor
peste 1%. Ca sã avem creºteri de 6% ºi sã nu avem temeri cã
economia se aprinde, ceea ce trebuie sã facem este sã creºtem
potenþialul. Factori care cresc potenþialul economic nu se întâlnesc
cu o structurã adecvatã a stimulentelor  acestea nu stimuleazã
investiþiile, nu stimuleazã calificãrile necesare ºi nici educaþia ºi
cercetarea, de care depind progresul tehnologic. Natura stimulentelor
nu trebuie sã fie neapãrat financiarã, a mai spus economistul.
Cu o creºtere economicã constantã de 5% pe an,
România abia ar atinge 75% din nivelul zonei euro
România nu este pregãtitã sã adere la zona euro, iar cei care spun cã
în cazul în care am fi invitaþi ar trebui sã intrãm dau dovadã de gândire
simplificatoare ºi care denotã neînþelegere a problemelor cu care neam confrunta, a declarat Daniel Dãianu, membru în Consiliul de
Administraþie al Bãncii Naþionale a României. Este economia
României pregãtitã? Teza noastrã principalã este cã nu suntem pregãtiþi
pentru aderare dacã mâine am fi invitaþi sã aderãm. Existã voci în
România care spun cã mâine, dacã primim invitaþie, mâine sã intrãm în
zona euro. În opinia mea, este o gândire foarte simplificatoare ºi care
denotã neînþelegere a problemelor cu care încã se confruntã zona euro.
O neînþelegere a problemelor cu care s-ar confrunta o þarã încã mãcinatã
de decalaje mari de dezvoltare, cu instituþii slabe. Trebuie sã avem
tãria sã recunoaºtem ºi aºa ceva: avem încã instituþii slabe. Criza a
demonstrat cã diferenþele de dezvoltare conteazã ºi o spun oficialii
Comisiei Europene, o spun oficiali din statele membre ale zonei euro,
a spus Daniel Dãianu, care a subliniat cã este nevoie de o masã criticã
de convergenþã realã ºi structuralã, nu numai de convergenþã nominalã.
Potrivit studiului România ºi aderarea la zona euro, prezentat
de Daniel Dãianu, dacã România ar pãstra ritmul mediu de creºtere
de 5% pe an în mod sustenabil, ar putea atinge nivelul de 75% din
media zonei euro abia în 2024.

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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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 
Instanþa amânã pronunþarea (1976)
Regia: Dinu Cocea.
Genul: dramã
Film artistic  Istoria Dinastiei Han,
partea 2 (2005) Gen film: 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)

MIERCURI  7 februarie 2018
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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)

Film serial (r)
Film documentar
ªtiri
Vremea Live
Film artistic (r)
Ochiul de veghe (r)
Vremea Live (r)
Film de colecþie
Film documentar
Film artistic
Vremea Live
Film serial
Vremea Live
Film de colecþie
ªtiri
Film artistic românesc 
Am fost 16 (1979), partea I (1979).
Regia: George Cornea. Genul: dramã
Film artistic  Istoria Dinastiei Han,
partea 3 (2005). Gen film: 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)
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VINERI  9 februarie 2018
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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 
Castelul din Carpaþi (1981),
partea aII-a (1988). Regia: Stere Gulea.
Genul: dramã
Film artistic  Istoria Dinastiei Han,
partea 4 - (2005). Gen film: 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)
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Vremea Live
Film de colecþie
Film documentar
Film artistic
Vremea Live
Film serial
Vremea Live
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc 
Despre o anume fericire (1973).
Regia: Mihai Constantinescu
Genul: dramã
Film artistic  Istoria Dinastiei Han,
partea 4 (2005). Gen film: istoric,
acþiune
Vremea Live (r)
Film serial (r)
Film documentar
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Film documentar
ªtiri (r)
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Film documentar
Film serial (r)
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Film serial (r)
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Vremea Live
Film artistic (r)
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Vremea Live
Film de colecþie
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Film artistic
Vremea Live
Film serial
Vremea Live
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc
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)
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SÂMBÃTÃ  10 februarie 2018
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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)

Artist talk: Gheorghe Rasovszky
în cadrul expoziþiei aNORMAL,
de la MNAC

propriul tunel într-un munte greu de spart, cu spiritul sãu acid ºi sensibil,
dificil de situat din punct de vedere geografic ºi geopolitic.
Expoziþia aNORMAL este construitã ca un caleidoscop de imagini
vechi ºi noi, cele vechi fiind în marea lor majoritate imprimate pe hârtie
fotograficã sau pe poliplan de dimensiuni foarte mari. În aceastã expoziþie, axa temporalã se transformã, din linie dreaptã ea devine buclã
sau spiralã, trecutul se amestecã în prezent, ambele influenþând în mod
recurent viitorul, care nu îºi mai are locul sãu bine ºtiut. Jocul demiurgic
cu elementele, în care macrocosmosul devine microcosmos, în cheia
modernã a suprarealismului ºi a permutãrilor alchimice, este activitatea
preferatã a artistului, care migreazã de la un domeniu la altul cu lejeritatea unui magician. Muzica este poezie, poezia este imagine, imaginea
este text, iar textul este sunet.
Expoziþia deschide un mic tãrâm al tuturor posibilitãþilor. Scenografia
bine ordonatã geometric, cu iluminare de studio ºi un grad de
adaptabilitate major la condiþiile spaþio-temporale date, imersiunea
unei arhive ludice în spaþiul unui muzeu flexibil ºi senzaþia bine
construitã de covor fermecat ce poartã privitorul în orice loc îºi
doreºte sã fie, spun un singur lucru, anume cã Gheorghe Rasovszky a
atins etapa personalã în care stãpâneºte regizoral tot instrumentarul
creat de sine însuºi, iar cu aceastã ocazie, publicul are ocazia sã
citeascã de la stânga la dreapta (dar ºi de la dreapta la stânga) mitologia individualã înregistratã pânã la vârsta de 65 de ani a unui
artist complex. - spune curatorul Simona Vilãu.

Joi, 1 februarie 2018, începând cu ora 19:00, a avut loc o primul
eveniment din cadrul expoziþiei aNORMAL a artistului Gheorghe
Rasovszky, deschisã la etajul al treilea al Muzeului Naþional de Artã
Contemporanã Bucureºti în perioada 23.11.2017  1.04.2018.
Artist-talk Gheorghe Rasovszky l-a avut ca invitat pe criticul ºi istoricul
de artã Adrian Guþã, care a purtat un dialog cu artistul.
Cu aceastã ocazie a fost prezentat ºi albumul monografic Gheorghe
Rasovszky, editat de Asociaþia Ephemair în parteneriat cu Muzeul
Naþional de Artã Contemporanã, într-un proiect editorial cofinanþat de
Administraþia Fondului Cultural Naþional. Editorii albumului
monografic sunt Gheorghe Rasovszky ºi Simona Vilãu, curatoarea
expoziþiei.
Gheorghe Rasovszky (n.1952) este autor de desen, colaj, lucrãri în
tehnicã mixtã, picturã, fotografie, lucrãri video ºi instalaþie. Parte a
Generaþiei anilor 80, inclus în articolele ºi studiile despre perioadã de
cãtre criticii de artã Mihai Ispir, Adrian Guþã sau Magda Cârneci,
promovat în decadele 90 ºi 2000 de curatoarea Ruxandra Balaci,
Gheorghe Rasovszky are o personalitate singularã, care ºi-a sãpat

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro
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Actorul
Costin Cambir
studii de Master Class
la Hollywood ºi Londra
Serialul tv Pariu cu viaþa a adus în distribuþia sa membrii trupei La-la-band - trupã
creatã de cãtre Media Pro Pictures din tineri talentaþi ºi selectaþi cu cea mai mare grijã  ºi
câteva vedete din telenovelele româneºti, dintre care: Adela Popescu, Radu Vâlcan, Diana
Dumitrescu, Elvira Deatcu ºi Radu Gabriel. Ceilalþi actori din Pariu cu viaþa sunt: Dorian
Popa, Alina Eremia, Sore Mihalache, Cristina Ciobãnaºu, Bubu Cernea, Andrei ªtefan,
Rafael Tudor, Vlad Gherman, Alexia Talavutis, Monica Odagiu, Costin Cambir, Gloria
Melu, Dima Gheorghiþã Trofim, Gabi Ciocan, Bianca Dragomir, Oana Stancu, Andrada
Popa, Mihai Mititescu, Sali Levent ºi Georgiana.
Bufonul clasei a 12-a a Colegiului Naþional de
Arte din acest serial TV a fost interpretat de actorul
Costin Cambir  cunoscut de cãtre cei apropiaþi,
prieteni, colegi ºi profesori de la Facultatea de Arte,
specializarea Artele Spectacolului (Actorie) din
cadrul Universitãþii Spiru Haret, clasa profesorilor
Sanda Manu ºi Dana Voicu, ca Ochiºor. Surprins
în timpul unei ºedinþe foto pentru acest serial, el a
povestit cum a fost la casting, cum a fost apoi la
repetiþii, dar ºi cum s-a înþeles cu colegii din serial:
Am mai lucrat în grupuri mari ºi diferenþa faþã de
alte echipe este cã aici marele nostru atu este cã
suntem foarte uniþi. Am pornit toþi, practic, de la
zero ºi cred cã asta ne va duce destul de sus, ca sã
nu zic foarte sus, a declarat Costin. Profesoara de
muzicã Raluca Dumitrescu  interpretatã de cãtre
actriþa Adela Popescu este catalizatorul celor 250
de copii din colegiul în care se întâmplã o parte din
acþiunea serialului, iar formaþia La-La Band se
creeazã dintr-o idee a acestei profesoare minunate.
Spectatorii au fost cuceriþi de faptul cã Raluca este profesoara care îi îndeamnã pe copii sã
îºi urmeze visul ºi pentru cã aceasta a gãsit o altã modalitate de a þine cursurile, una extrem
de plãcutã pentru adolescenþi.
Costin Cambir, nãscut pe 02. 04. 1987 în Bucureºti, ne spune cum este viaþa pentru el în
acest moment: Frumoasã ºi fabuloasã când echipa mea preferatã, Dinamo, câºtigã vreun
meci!. De câþiva ani buni, tânãrul actor nu rateazã, din galerie, nicio confruntare pe teren a
câinilor roºii. În plus, la fiecare început de sezon, îºi achiziþioneazã un fular nou cu
însemnele clubului de fotbal, aºa cã, în prezent, se laudã cu o colecþie numeroasã. În anul
2008, Costin a absolvit Facultatea de Arte, specializarea Artele Spectacolului (Actorie) la
Universitatea Spiru Haret ºi, pentru cã setea sa de cunoaºtere nu se epuizase, a absolvit ºi
Facultatea de Teatru ºi în cadrul Universitãþii Naþionale de Artã Teatralã ºi Cinematograficã
I.L.Caragiale (clasa profesor Doru Ana). Prima datã, Costin Cambir a dat admitere la teatru
din întâmplare. Nici nu ºtiam cã existã o facultate de actorie. Eram în tabãrã la Nãvodari,
iar seara jucam mima alãturi de colegii mei. ªi o doamnã profesoarã mi-a spus cã aº fi bun
ca actor, îºi aminteºte el. I-a urmat sfaturile ºi a intrat la prima facultate. Dupã un an, a pus
pariu cu prietenii lui cã va fi admis ºi la stat. A reuºit cu nota 10. Cât priveºte televiziunea,
acest serial nu este primul în care a fost distribuit. El a mai jucat ºi în serialul de comedie
Arestat la domiciliu, de la Pro Tv. Totul a început într-o zi, când a fost chemat la casting ºi,

la ora la care trebuia sã fi fost deja vãzut de producãtorii din Buftea, abia termina filmãrile la
un scurt-metraj studenþesc. Am luat autobuzul 282 pânã la Domenii, am mers pe jos pânã la
Chibrit ºi de acolo am luat microbuzul pânã în Buftea, îºi aminteºte el. Am alergat destul de
mult de unde m-a lãsat microbuzul ºi pânã unde trebuia sã dau proba ºi, când am apãrut eu,
i-a pufnit râsul pe toþi. Eram atât de agitat încât cred cã aºa i-am convins sã mã accepte
pentru rolul Luca Dumitru. Personajul pe care l-a interpretat Costin Cambir a fost un elev în
clasa a IX-a, tocilar, pus tot timpul la punct de sora lui, Raluca, ºi îndrãgostit de Martina
tocilara. Astfel, în perioada 2011-2012, el apare în toate cele 31 de episoade ale serialului
Pariu cu viaþa, interpretând personajul Rãzvan Oprea. În realitate, Costin nu are nicio
legãturã cu toceala. Pe lângã cele douã facultãþi pe care le-a urmat cu succes, este pasionat de
chitara electricã. În urmã cu ceva timp, l-a vãzut în concert pe maestrul Adi Manolovici.
Ulterior, a intrat la Academia de rock, pe care acesta o conduce. Acolo, a început sã afle
tainele muzicii instrumentale. Am nevoie de cinci ore de studiu zilnic ca sã ajung la
performanþã. Uneori le ratez, dar recuperez sâmbãta ºi duminica. Pot sã repet oriunde, ºi
într-o salã de aºteptare. Oricum, nu aude nimeni. Ca sã se bucure ºi altcineva de muzica
mea ar trebui sã aduc dupã mine ºi amplificatorul.
Dacã în lumea serialelor TV Costin Cambir a început sã devinã cunoscut, iatã cã ºi în
lumea specialã a teatrului s-a dovedit destul de prezent. El a fost distribuit la Teatrul de
Operetã Ion Dacian în spectacolul Vânãtoarea de balene ºi la Teatrul Masca în Statuia
libertãþii. În afarã de colaborãrile cu teatrele bucureºtene, tânãrul nostru absolvent a jucat
câþiva ani buni la Teatrul Municipal Tony Bulandra din Târgoviºte, în spectacolele: ...ºi
apoi am devenit bãrbat (2010), Amorul medic (2010), Fata babei ºi fata moºneagului
(regia ºi scenografia Dan Þopa (2010); ca actor-pãpuºar la Teatrul Pentru Copii ºi Tineret
Mihai Popescu din Târgoviºte), Paparazzi sau Cronica unui rãsãrit de soare avortat
(2010), 102 virgulã 7 (2010). Mai putem menþiona spectacolele Cântãreaþa chealã ºi
Mofturi la Union (premiere la UNATC), Fuseºi mã?...Fusei bã!, Noaptea de ajun, Noduri,
semne, gânduri ºi... noi, Welcome to Romania (2008), la Teatrul pentru copii ºi tineret
Mihai Popescu, ºi Melancolie, la Teatrul Arca.
Costin Cambir apare în distribuþia unor filme artistice, precum The Hollywouldnts (2016;
personaj: Dimitri card player); Palatul Pionierilor (2015; personaj: Mihnea Popescu);
Spitalul de demenþã (2013; rol: Laur; Media Pro); Weekend cu mama (2009; personaj: Bila
Pacient); Arestat la domiciliu (2008; TV Series; personaj: Luca Dumitru). Apare ºi în reclame
televizate, precum Lays Chips (2012; rol: The funny gay; producãtor Pepsi Cola); Bere
Ciucaº (2011; rol: Câºtigãtorul); Bere Timiºoreana (2008; rol: Suporterul) etc.
Pentru cã simte chemarea depãrtãrilor ºi al studiului aprofundat, în anul 2014 îl regãsim
pe Costin Cambir peste ocean, la Hollywood  L.A. (U.S.A.), în cadrul ºcolii de actorie
Ivana Chubbuck Mandragora Movies - Acting Studio Master Class, la clasa profesor
David Lipper, unde timp de un an urmeazã un curs de specializare. În prezent se aflã la
Londra, unde urmeazã cursurile ºcolii Identity School of Acting (IDSAI), patronatã de
Letiþia Wright, aceasta fiind cea mai importantã ºi cea mai reuºitã ºcoalã dramaticã din
Marea Britanie la ora actualã. Fondatã în 2003 de cãtre actorul Femi Oguns, aceastã ºcoalã
de teatru a fost formatã ca rãspuns la nevoia unei unitãþi care reflectã ºi îngrijeºte actorii
proveniþi dintr-o societate multiculturalã.
Nu ºtiu dacã ai fost un fan al serialului Pariu cu viaþa de la Pro TV, dar ºtiu cã tânãrul
actor Costin Cambir, cel care a jucat în acest serial, chiar a pus un pariu cu viaþa: doreºte
sã fie un actor adevãrat în aceastã societate multinaþionalã ºi multiculturalã în care ne aflãm
astãzi cu toþii. Noi îi urãm din tot sufletul: MULTÃ BAFTÃ!

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE

