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Biroul Prezidiului Academiei Române prezintã:

PROGRAMUL ACADEMIEI
ROMÂNE DE SÃRBÃTORIRE
A CENTENARULUI MARII UNIRI

Universitatea Spiru Haret  prezentã la cea de-a treia
ediþie a celui mai mare Summit Educaþional

EURIE  EURASIA Higher Education Summit
În calitate de membru EURAS  Eurasian Universities Union, Universitatea Spiru
Haret a participat, în perioada 14-16 februarie 2018, la Istanbul, la cea de-a treia
ediþie a celui mai mare Summit Educaþional, marca EURIE, fiind reprezentatã de
cãtre prorectorul cu Relaþiile Internaþionale, conf. univ. dr Ramona Olivia Mihãilãªtefãnescu, membru în Board-ul de Audit al Uniunii.
(Continuare în pag. 3)

Ultimul autograf.
Profesorul
ªtefan LACHE
 la capãtul
unei cariere
excepþionale

Apropierea Centenarului Marii Unirii reclamã
întreprinderea unor eforturi susþinute în vederea marcãrii
unui secol de la momentul fast al unirii tuturor teritoriilor
locuite de români într-un singur stat. Academia Românã îºi
asumã obligaþia de a oferi societãþii un exemplu de viziune
ºi responsabilitate, în deplin acord cu menirea sa.
Alãturi de alte instituþii culturale, ºtiinþifice, de învãþãmânt,
spirituale ºi politice, Academia Românã îºi aduce
contribuþia la manifestãrile oficiale de cinstire a eroilor ºi
de sãrbãtorire a Centenarului, însã, prin iniþiativele ºi
proiectele sale, cel mai înalt for ºtiinþific al þãrii doreºte sã
marcheze un secol de unitate româneascã prin realizãri
durabile, care sã reprezinte progrese notabile în diverse
domenii.
Strategia de dezvoltare a României 2018-2038, elaboratã
sub coordonarea preºedintelui Academiei Române, oferã
un cadru conceptual adecvat pentru punerea în practicã a
unor proiecte de marcare a Centenarului Marii Uniri, la
realizarea cãrora sã concure nu doar resursele intelectuale
ºi materiale ale Academiei, dar ºi acelea ale altor instituþii
dispuse sã investeascã în dezvoltarea culturalã ºi ºtiinþificã
a României. În aceastã privinþã conducerea Academiei
Române îºi propune un set de proiecte strategice, ºtiut
fiind faptul cã unele dintre acestea vor continua ºi dupã
momentul 1 Decembrie 2018.
(Continuare în pagina 6)

Ne-a pãrãsit
Alexandru Constantin
IONESCU

Profesorul ªtefan Lache (1932-2018) nu va mai putea da
autografe, dar ne lasã ºansa sã citim în continuare cãrþile de
istorie pe care le-a scris. Probabil am obþinut ultimul sau
unul dintre ultimele autografe pe care le-a dat. Era lansarea
din noiembrie 2017 la Târgul Gaudeamus a cãrþii O istorie
a Marii Uniri a Românilor, scrisã de profesorul ªtefan
Lache ºi pusã la dispoziþia cititorilor cu sprijinul Editurii
Fundaþiei România de Mâine. Cartea a deschis colecþia
Centenarul Marii Uniri, al cãrei coordonator a fost domnul
profesor ªtefan Lache.

Când a sunat telefonul ºi doamna care apela mi-a spus cã o cheamã Ionescu,
mi s-a pus un nod în gât. A urmat vestea rea. Pe 9 februarie a plecat dintre noi
domnul Alexandru Constantin Ionescu!
A fost unul dintre stâlpii revistei Opinia naþionalã: secretarul general de
redacþie. Înainte vreme a avut multe alte demnitãþi. Printre altele, a fost director
general al AGERPRES. Era o istorie. ªtia foarte multe despre secolul trecut.
Istorie trãitã. I-am propus sã scrie toate acele întâmplãri istorice la care a fost
martor. Cu bune ºi rele. Mi-a spus cã nu crede cã ar interesa pe cineva. Eram ºi
sunt convinsã cã ar fi interesat foarte multã lume! A fost martorul unor evenimente
de politicã externã formidabile pentru istoria României.

(Continuare în pag. 3)
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Bune intenþii.
Avortoni
Mioara VERGU-IORDACHE
Mã mir cã ne mai mirãm. Doar drumul spre iad e pavat
cu bune intenþii. Putem sã afirmãm cu mâna pe inimã cã
nu suntem noi în topul naþiunilor lumii cu cele mai bune
intenþii pe cap de locuitor?! Eu cred cã nu. Sã luãm, de
pildã, ultimii ani. Bune intenþii: accelerarea reformei ºi
însãnãtoºirea economiei, creºterea nivelului de trai,
sprijinirea þãrãnimii, moralitatea guvernanþilor, separarea
realã a puterilor în stat. .. Sã vã mai dau exemple? Ce rost
are? Sunt suficiente cele de mai sus pentru a ne arãta
lumina de la capãtul tunelului ... flãcãrile iadului.
Ce-au fost, ce sunt, ce-au devenit ele, bunele intenþii?!
Avortoni.
Printre ultimele bune intenþii este majorarea pensiilor
ºi salariilor. Unii au îndrãznit sã o caracterizeze drept
loviturã electoralã. Guvernanþii s-au grãbit sã rãspundã
cã ea, majorarea, (ca intenþie) era prevãzutã în chiar
plãmãdeala guvernãrii. ªi eu vã garantez cã ea,
majorarea, ca bunã intenþie, existã de când s-au inventat
pensiile ºi salariile.
Semnele cã s-a trecut/se trece la treabã ar fi trebuit
chiar sã aparã. (De bune intenþii au fost ºi vor fi pline
toate promisiunile electorale.) Numai cã bunele intenþii
ale conducãtorilor îºi gãsesc rezolvarea tot în veniturile
noastre pipernicite, supte de nevoi.
Conducãtorii se comportã ca niºte musafiri care
comandã caviar ºi ºampanie pe banii gazdei. Bunele lor
intenþii se bazeazã pe capacitatea noastrã de a accepta
sã mai strângem cureaua, sã ne mai privãm de un beneficiu
al civilizaþiei, sã mâncãm mai prost ºi mai puþin, sã ne
refuzãm vacanþe, odihnã, distracþii, adicã pe renunþarea
noastrã la tot ce am visat pe vremea când am ieºit în
strada ºi-am forþat schimbarea unui regim care devenise
odios tocmai pentru cã ne era frig, foame, eram triºti ºi
îngrãdiþi într-un þarc ideologic. Nu mai avem þarc
ideologic, dar avem un procent înfricoºãtor de oameni
care trãiesc în sãrãcie, avem foarte mulþi, prea mulþi
copii care abandoneazã ºcoala, avem prea mulþi cerºetori,
prea multã violenþã, prea multã corupþie ...
În unele situaþii, la nivelul intenþiilor, guvernanþii au o
atitudine paternalistã, de pãrinte bãtut de soartã ºi fãrã
noroc, care-ºi priveºte odraslele ca pe o adunãturã de
asistaþi social, de milogi cu mâna-ntinsã, alteori, deºi se
fac cã nu vãd, ei înºiºi, guvernanþii, întind mâna slabã,
osoasã ºi apucãtoare cãtre noi, ãºtia mulþi ºi nevoiaºi.
Când, fãrã bune intenþii  de care suntem sãtui , totul ar
fi rezolvabil fãrã prea multã filozofie, prin muncã
eficientã, fãrã mitã electoralã. Se ºtie doar ca unui flãmând
nu-i dai un peºte, îl înveþi sã pescuiascã ºi-i oferi o undiþã.
Mã întreb ca prostul: dacã nu se produce în industrie,
agriculturã, turism, culturã, servicii, de unde vor mai
promite conducãtorii noºtri verzi ºi uscate fardate în
bune intenþii?!

pag. 2

810  20 februarie 2018

OPINIA NAÞIONALÃ

21 februarie 2018

UNIVERSITARIA
Performanþele României
în domeniul sectorului agriculturii ecologice

SEMINAR

Potenþialul pieþei irlandeze pentru
exportatorii vinurilor româneºti

- niºa de piaþã a produselor ecologice viti-vinicole
O statisticã recentã fãcutã la nivelul Uniunii Europene aratã cã România este
a 5-a þarã ca suprafaþã viticolã, dupã Spania, Franþa, Italia ºi Portugalia.
Pentru România, vinurile sunt singurul exemplu de domeniu de succes.
Producem vinuri foarte bune. Industria vinului a absorbit toate fondurile
europene pe care le-a avut la dispoziþie în ultimii ani, fiind folosite pentru a
dezvolta crame impresionante.
Sectorul vinurilor pe piaþa irlandezã este interesatã de înfiinþarea de asociaþii
de afaceri între producãtorii vinicoli români ºi comercianþii irlandezi de import.
Astfel va fi îndreptatã atenþia asupra comerþului importator pentru a încuraja
includerea de vinuri româneºti în portofoliul lor.
USH Pro Business ºi Camera de Comerþ ºi Industrie Bacãu vã invitã sã
participaþi la seminarul Potenþialul pieþei irlandeze pentru exportatorii vinurilor
româneºti - Niºa de piaþã a produselor ecologice viti-vinicole, eveniment ce va
avea loc în data de 21 februarie 2018, începând cu ora 14,00.
Pe aceastã cale, dorim sã vã supunem atenþiei organizarea unui eveniment de
degustare de vinuri, în colaborare cu Ambasada României la Dublin. Evenimentul
va avea loc în data de 27 aprilie 2018 la Dublin. În cadrul evenimentului vor fi
invitaþi clienþi cheie ai restaurantelor, off-licence, sectorul hotelier ºi wine bar,
precum ºi cumpãrãtori din grupurile de supermarket-uri ºi grupuri de specialiºti
off licence. Accentul se pune pe vinurile de niºã, care nu au o distribuþie în
masã, ºi, care prin urmare, oferã un punct de diferenþã. România are potenþialul
de a viza acest sector în Irlanda în vederea extinderii distribuþiei. Aceasta oferã
cel mai bun potenþial pentru creºtere vânzãrilor de vinuri româneºti.

În cadrul seminarului Innovation networks in the Central
Eastern European region for increasing value chain
development in the organic sector, organizat în data de 14
februarie 2018 la Expo Biofach Nürnberg, cel mai mare târg
internaþional specializat în domeniul ecologic din lume,
România a fost menþionatã, într-un studiu FIBL Elveþia
(Institutul de Cercetare a Agriculturii Ecologice Elveþia 
FIBL, cel mai prestigios for de cercetare în domeniul
sectorului ecologic din lume), cu performanþe modeste faþã
de alte þãri din zona Est Europeanã. Astfel, dintre cele 23
de þãri est-europene analizate în studiu, care ocupã
împreunã doar 0,7 % din totalul mondial al suprafeþei
cultivate ºi certificate ecologic, numai România ºi Polonia
înregistreazã declin al suprafeþelor certificate ecologic, fiind
considerate din acest punct de vedere contra-performeri.
Chiar ºi aºa, Polonia ºi România se aflã totuºi în topul
primelor 10 þãri ca suprafaþã totalã agricolã ecologicã
(Polonia  locul 1, România  locul 7). Dacã însã raportãm
ponderea suprafeþelor ecologice faþã de total suprafeþe
cultivabile, România nu se aflã în primele 10 locuri, locurile
fruntaºe fiind ocupate de þãri mai mici precum Estonia,
Lituania sau Cehia. De fapt, aceste þãri se situeazã printre
primele 10 ºi în topul mondial al intensitãþii agriculturii
ecologice raportat la suprafaþa agricolã ecologicã totalã.

România, alãturi de Polonia, se aflã în declin ºi ca numãr
total al operatorilor agricoli ecologici. Ca vânzãri de produse
ecologice în þãrile lor, pe cap de locuitor, performanþele cele
mai mari le au Slovenia, Croaþia, Republica Cehã, urmate
de Polonia ºi România, ceea ce denotã cã ultimele douã þãri,
deºi sunt în declin ca suprafaþã ºi operatori economici,
beneficiazã de un volum mai mare de vânzãri interne, bazat
pe creºterea interesului de consum a populaþiei.
Concluziile raportului FIBL, folosind date statistice
comparabile din 2016, este cã zona se dezvoltã într-un
ritm mai scãzut decât alte regiuni ale lumii sub aspectul
sectorului ecologic, evoluþiile fiind marcate de un consum
mai scãzut ºi orientate spre export de materii prime ºi nu
de produse procesate sunt brand propriu. Croaþia a fost
indicatã ca prim performer în ceea ce priveºte raportul
între performanþe la export ºi dezvoltare a pieþei interne.
În ceea ce priveºte þãrile cu performanþe scãzute, printre
care ºi România, au fost prezentate ca posibile explicaþii
lipsa subsidiilor, aspecte de instabilitate ale reglementãrilor
ºi a pieþei interne, imaginea modestã sau negativã pe pieþele
externe a performanþelor sectorului. Lipsa cunoºtinþelor ºi
tehnologiilor în domeniu, a finanþãrii, a unor reþele coerente
de susþinere la nivel naþional, lipsa înþelegerii principiilor ºi
lanþurilor valorice în acest domeniu, precum ºi a cunoºtinþelor
privind pieþele de export, au fost subliniate ca posibile
explicaþii.
În cadrul seminarului a fost prezentat interesul USH
Pro Business de a se integra în reþele regionale de inovare în
acest sector prin intermediul clusterelor în domeniul
ecologic, în care Universitatea Spiru Haret este membru
activ, respectiv: Bio Danubius Tulcea ºi Bio Concept Valea
Prahovei.

Tematica

pieþei Irlandeze în contextul Brexit-ului
 Atractivitatea
de export oferite de Programul de Cooperare
 Oportunitãþi
Elveþiano-Român
de constituire a unor Clustere în domeniul vinurilor ecologice
 Modalitãþi
Misiune Economicã la Dublin pentru sectorul vinurilor
 Sisteme
de certificare pentru vinuri ecologice


Evenimentul va avea loc în data de 21 februarie 2018, ora 14.00, la sediul
USH Pro Business, str. Nicolae Iorga nr. 34-36, etaj 1, sector 1, Bucureºti
(Zona Piaþa Romanã).
Pentru înscrieri ºi participare puteþi accesa: http://ushprobusiness.ro/ro/
http://ushprobusiness.ro/ /584-potentialul-pietei-irlandeze



Conf. univ. dr. Costin LIANU,

director general USH Pro Business

USH Pro Business Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare
Str. Nicolae Iorga nr 34-36, Bucureºti, sector 1 Tel: +40 216 500 014 E-mail: office@ushprobusiness.ro www.ushprobusiness.ro







Lansarea programului de formare ºi sprijin

Ofiþeri pentru protecþia datelor cu caracter personal (DPO)
Vineri, 16 februarie 2018, la sediul Bibliotecii Academiei Române
a avut loc conferinþa de lansare a programului de formare ºi sprijin
Ofiþeri pentru protecþia datelor cu caracter personal (DPO). Pentru
a dezbate problema protecþiei datelor cu caracter personal au fost
invitaþi prof. univ. dr. Gheorghe Duda, vicepreºedinte RENAR/
CLDR, Oana Luisa Dumitru, ºef birou Relaþii Internaþionale
(Autoritatea Naþionalã de Supraveghere a Prelucrãrii Datelor cu
Caracter Personal), dr. ing. Viorel Gaftea, Academia Românã 
Secþia ªtiinþã ºi Tehnologia Informaþiei  secretar ºtiinþific, dr. Cornel
Lepãdatu, directorul Bibliotecii Academiei Române, Cãtãlin
Mosoia, Biroul de Presã al Academiei Române, Ion Vaciu,
preºedintele Consiliului Consultativ IT&C ºi Sandu Zamfirescu,
KM Specialist  Asociaþia CLDR. Moderatorul întâlnirii a fost
prof. Sever Avram, coordonatorul general CIO  SUERD.
Pornind de la articolul 3 din Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului conform cãruia orice fiinþã umanã are dreptul la viaþã, la
libertate ºi la securitatea persoanei sale, prof. Sever Avram a fãcut
o trecere în revistã a situaþiei actuale a domeniului de protejare a
datelor personale: Regulamentul pentru Protecþia Datelor
Personale (GDPR) impune tuturor instituþiilor ºi organizaþiilor sã
desemneze un responsabil cu protecþia datelor cu caracter personal
(Data Protection Officer  Ofiþer Protecþia Datelor) dacã colecteazã
sau/ºi proceseazã date cu caracter personal. Baza legalã a GDPR
prevede ca respectivul ofiþer «este desemnat pe baza calitãþilor
profesionale ºi, în special, a cunoºtinþelor de specialitate în dreptul
ºi practicile în domeniul protecþiei datelor, precum ºi pe baza
capacitãþii de a îndeplini sarcinile unui Ofiþer Protecþia Datelor.» În
ziua de astãzi, ameninþãrile informatice ºi atacurile cibernetice apar
sãptãmânal ºi de multe ori vizeazã datele personale. Regulamentul
pentru Protecþia Datelor Personale reglementeazã modalitãþile în
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proiect fondat în parteneriat cu Centrul de Biodiversitate al Academiei
Române, Departamentul de Formare ºi Consiliere al Asociaþiei CLDR
România, precum ºi cu suportul tehnic ºi logistic al Euro Market
Solutions, care oferã suplimentar servicii de audit ºi aliniere la GDPR,
inclusiv serviciile de externalizare pentru funcþia de DPO. În mod
practic, programul este conceput sã rãspundã atât nevoilor
autoritãþilor publice locale ºi judeþene, a altor instituþii din sectorul
public, cât ºi companiilor private care colecteazã ºi/sau prelucreazã
date cu caracter personal. Persoanele fizice care doresc sã îºi
consolideze informaþiile ºi pregãtirea profesionalã pot aborda cu
încredere acest curs de DPO. Meritã precizat faptul cã acest curs de
desfãºoarã în sistem online (la distanþã) ºi este format din ºase module
pe durata a douã zile. Participanþii vor primi acces la un cont
personalizat cu materiale de curs, care va fi disponibil prin platforma
e-learning pusã la dispoziþie de organizatori. Concret, prin intermediul
acestei platforme, cursanþii vor avea acces la documente descãrcabile
cu privire la activitatea DPO: check list-uri, modele de inventariere
ºi cartografierea datelor, modele de rapoarte de analizã a datelor ºi
riscurilor, modele de notificãri privind incidente ºi soluþionarea
care datele sensibile ºi personale sunt expuse în cadrul organizaþiei cererilor, model de plângere cãtre autoritate, distrugerea datelor,
ºi pe internet prin intermediul site-ului acesteia, platforme online politici de confidenþialitate, criptarea datelor ºi multe altele.
Conform datelor oferite de organizatorii evenimentului, prima
comune cu terþi, depozitele de tip cloud, e-mail, telefon mobil etc.
Implementarea sistemelor ºi a proceselor solicitate de GDPR va serie de cursuri a început luni, 19 februarie 2018, iar ulterior, în
ajuta organizaþiile sã evite penalizãri potenþiale semnificative, dar funcþie de solicitãri, vor fi organizate noi serii de cursuri. La finalul
va fi, de asemenea, ºi o oportunitate pentru creºterea eficienþei ºi cursului, absolvenþii primesc un certificat de absolvire, eliberat în cotutelã de Catedra Internaþionalã Onorificã Jean Bart (CIO-SUERD),
gradului de confidenþialitate oferit beneficiarilor.
Totodatã, coordonatorul general CIO  SUERD a punctat în câteva Departamentul de Formare ºi Consiliere al Asociaþiei CLDR România,
idei structura ºi conþinutul cursului de Ofiþer Protecþia Datelor, precum ºi cu suportul tehnic ºi logistic al Euro Market Solutions. În
precizând printre altele: Cursul nostru DPO reprezintã un program acelaºi timp, prin participarea la acest curs, organizaþiile pot
de instruire, perfecþionare, responsabilizare ºi analizã pentru demonstra conformitate cu articolul 37  39 din Regulamentul GDPR
certificarea personalului afectat în calitate de Ofiþer Protecþia Datelor, cu privire la obligaþia formãrii de bazã a angajaþilor care utilizeazã
fiind realizat ºi transmis într-un limbaj accesibil, cu aplicaþii practice, date personale ºi obligaþia desemnãrii unui Ofiþer Protecþia Datelor.
oferit prin Catedra Internaþionalã Onorificã Jean Bart (CIO-SUERD),
Mihãiþã ENACHE
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UNIVERSITARIA
Universitatea Spiru Haret  prezentã la cea de-a treia
ediþie a celui mai mare Summit Educaþional

EURIE  EURASIA
Higher Education Summit

(Urmare din pag. 1)
Evenimentul internaþional a reunit reprezentanþi ai universitãþilor de top
din peste 150 de þãri de pe întreg mapamondul, atât preºedinþi, rectori sau
prorectori ai universitãþilor membre EURIE, cât ºi leaderi ai universitãþilor
interesate de cooperare internaþionalã instituþionalã.
Încã din 2008, Eurasian Universities Union s-a remarcat ca un puternic
promotor ºi dezvoltator al procesului de internaþionalizare a educaþiei
superioare, prin crearea unei reþele internaþionale via Europa ºi Asia.
Având deja, din 2014, un Memorandum de cooperare cu Istanbul Aydin
University, universitate al cãrei preºedinte este ºi preºedintele EURAS, în
persoana lui Mustafa Aydin, Universitatea Spiru Haret a aderat la Uniune în
vara anului 2017, devenind membru EURAS cu drepturi depline,
Sub semnul unui Bun venit în Noua Erã a Educaþiei Internaþionale, Summitul EURIE 2018 s-a desfãºurat pe parcursul a trei zile, sub forma unor paneluri,
seminarii, mese rotunde ºi workshop-uri ce au avut ca protagoniºti reprezentanþii
universitãþilor participante, atât la dezbateri, comunicãri, schimb de experienþe,
cât ºi la vizitarea standurilor de prezentare a ofertei educaþionale a instituþiilor
ce au optat pentru aceastã metodã de creºtere a vizibilitãþii internaþionale.
În cadrul comunicãrii internaþionale au fost abordate teme precum: noi
modele de educaþie transnaþionalã, metode de dezvoltare a dimensiunii
regionale în Educaþia Internaþionalã, soluþii de internaþionalizare a
învãþãmântului superior, dezvoltarea unor noi modele ºi trenduri în procesul
de mobilitate a studenþilor ºi staff-ului universitãþii.
Târgul Educaþional EURIE 2018 s-a organizat pe toatã durata Summitului, reunind universitãþi, asociaþii instituþionale promotoare ale procesului
de internaþionalizare interuniversitar, instituþii internaþionale de educaþie,
agenþii ºi agenþi de recrutare a studenþilor internaþionali din SUA, Franþa,
Spania, Italia, Germania, România, Grecia, Cipru, UK, Rusia, Kazakhstan,
Azerbaidjan, Malaezia, Iran etc., dovedindu-se o realã oportunitate de întâlnire
a parþilor interesate de o colaborare instituþionalã internaþionalã.
Personalitãþi, precum: Idris Jusoh, Ministry of Higher Education Malaysia,
Feridun Hamdullahpur, President and Vice-Chancellor, University of Waterloo,
DeeDee Trotter, U.S Olympian and gold medalist in the sport of track and
field, au participat la Summit în calitate de speakeri, împãrtãºind din experienþa
profesionalã personalã ºi întãrind nevoia de comunicare instituþionalã
internaþionalã, prin puternice discursuri motivaþionale cu scopul de a promova
valorile educaþionale fãrã bariere pe principiul: Nothing is Impossible!
Conf. univ. dr Ramona Olivia Mihãilãªtefãnescu, prorectorul cu Relaþiile
Internaþionale al Universitãþii Spiru
Haret, s-a înscris ºi a luat parte la
numeroase dezbateri, amintind pe cele
care s-au remarcat prin renumele participanþilor ºi calitatea discuþiilor, cum au
fost: Taking internationalization beyond
the International Office and Erasmus;
Current and Future Trends in Supply and
Demand for International Education in
Eurasia; How to promote your Regional
University on the International Stage;
European Perspective in HE Funding and
Quality Assurance; Innovative Approaches and the Use of Technology in HE sau
International Cooperation in Research and Innovation.
Contactele stabilite, dar ºi comunicarea cu reprezentanþi ai altor universitãþi
reprezintã o bazã de pornire în lansarea unor parteneriate cu universitãþi din
þãri unde Universitatea Spiru Haret nu are încã reprezentare, dar îºi doreºte
sã-ºi extindã oferta educaþionalã internaþionalã.

Proiectul

Antreprenori SMART  Tineri Responsabili,
Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes
Eveniment de informare a publicului

În data de 15 februarie, Facultatea
de ªtiinþe Economice din Câmpulung
Muscel a fost gazda unui eveniment de
informare a publicului cu privire la
programul de formare antreprenorialã
ºi metodologia de selecþie a grupului
þintã în cadrul proiectului Antreprenori
SMART  Tineri Responsabili,
Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes. În
calitate de Beneficiar al proiectului
POCU 82/3/7/ Cod SMIS:104098,
Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã va implementa, începând cu
data de 3 martie 2018, acest proiect,
care se va desfãºura în Regiunea de
dezvoltare Sud-Muntenia, respectiv, în
judeþul Argeº, Dâmboviþa, Cãlãraºi,
Giurgiu, Ialomiþa, Prahova ºi
Teleorman.
Obiectivul general al proiectului
constã în susþinerea antreprenoriatului
ºi a ocupãrii pe cont propriu prin
furnizarea de programe de formare
profesionalã, în vederea înfiinþãrii de
întreprinderi cu profil non-agricol în
mediul urban ºi crearea de noi locuri
de muncã, cu efecte pozitive pe termen
lung asupra mediului antreprenorial din
Regiunea Sud-Muntenia.
Proiectul ãºi propune selecþia unui
numãr de 42 de planuri de afaceri, în
cadrul unei competiþii la care se vor
înscrie absolvenþii cursului de
competente antreprenoriale, pentru
care se vor acorda subvenþii de pânã la
40.000 euro, în douã tranºe, a doua
tranºã fiind condiþionatã de îndeplinirea criteriilor de performanþã.
Informarea participanþilor a fost
realizatã de cãtre managerul de proiect
 Marin Cruceru  ºi de cãtre asistent
manager - Cristina Spãtariu.
În deschiderea evenimentului a
vorbit decanul Facultãþii de ªtiinþe
Economice  lector univ. dr. Laurentia
Avram, care a mulþumit tuturor
participanþilor pentru prezenþã, apoi
moderatorul evenimentului  Radu
Cãtãlin  a dat cuvântul invitaþilor:
 Paul Petrescu, director al Agenþiei
Locale a Ocupãrii Forþei de Muncã
Câmpulung Muscel;

 Dan Zãrnescu, director al Bãncii
Transilvania;
 Violeta Iarca, director economic,
Primãria municipiului Câmpulung
Muscel;
 dr. Cristian Militaru, reprezentant al
Bibliotecii municipale Ion Barbu din
Câmpulung Muscel.
În salã au fost prezente cadre
didactice, reprezentanþi ai mediului de
afaceri muscelean, reprezentanþi mass-

Ultimul autograf.
Profesorul ªtefan LACHE
Au scãzut tarifele de verificare a dosarelor  la capãtul unei cariere
pentru validarea ºi înregistrarea, respectiv excepþionale
înscrierea unui program universitar de studii
de licenþã, master sau de studii postuniversitare
în Registrul Naþional al Calificãrilor din
Învãþãmântul Superior

Pentru programele de licenþã, pentru primul program de master dintr-un
anumit domeniu ºi pentru programele de studii postuniversitare de
calificare, aceste tarife se situeazã, ca urmare a scãderii menþionate, la nivelul
salariului minim net pe economie. Mai mult decât atât, în cazul celui de-al doilea
ºi eventual urmãtoa-relor programe de master din acelaºi domeniu, tariful perceput
este de 25% din valoarea salariului minim net, pentru fiecare program în parte.
Mãsura a fost luatã la sfârºitul de cãtre ministrul Educaþiei Naþionale, Valentin
Popa, prin ordinul nr. 3194/09.02.2018, ºi are ca scop încurajarea instituþiilor
de învãþãmânt superior de a finaliza înscrierea în RNCIS a tuturor
programelor de studii pe care le gestioneazã, cu un efort financiar minim
din partea acestora.
Decizia MEN rãspunde astfel necesitãþii adaptãrii programelor de studii
la cerinþele mediului economic ºi social, dar ºi nevoii de alegere
informatã pentru tinerii aflaþi în situaþia de a opta pentru cel mai potrivit parcurs
academic, potrivit aspiraþiilor personale ºi profesionale. Nu în ultimul rând,
considerãm cã o astfel de mãsurã contribuie la creºterea calitãþii ºi relevanþei
programelor de studii universitare.
Prin înscrierea în RNCIS, pot fi recunoscute ºi relaþionate rezultatele învãþãrii
dobândite în cadrul sistemului de învãþãmânt superior cu ocupaþiile din piaþa
muncii. Este, astfel, asiguratã coerenþa calificãrilor ºi a titlurilor acordate.
Înscrierea calificãrilor în RNCIS este o condiþie necesarã pentru autorizarea/
acreditarea programelor de studii oferite de cãtre instituþiile de învãþãmânt
superior pentru a demonstra legãtura dintre ocupaþiile ºi cerinþele mediului socioeconomic ºi calificãrile obþinute.
_______________________________________
BIROUL DE COMUNICARE
Ministerul Educaþiei Naþionale

(Urmare din pag. 1)
Lansarea cãrþii a reprezentat o bucurie sincerã pentru profesorul
Lache. Pe lângã specialiºti în istorie, pe care îi cunoºtea bine, unii
fiind colegi în colectivele de la Universitatea Spiru Haret, a avut ocazia
sã cunoascã personal cititori pasionaþi ai cãrþilor de istorie ale domniei
sale. Eu mã numãram printre aceºti cititori. Bucuria a fost ºi mai mare
când a constatat cã eram în temã cu lucrarea pe care tocmai o lansa ºi
cu ce scrisese pânã atunci. Mi-a acordat autograful cu satisfacþia
scriitorului care vede cã munca sa este apreciatã. Cartea O istorie a
Marii Uniri a Românilor, ultima apariþie de anvergurã din opera vastã
a profesorului ªtefan Lache, face parte din categoria cãrþilor-document,
formatoare de opinie publicã ºi de conºtiinþã civicã. Este o lucrare
scrisã frumos, pe baza documentelor istorice disponibile despre etapele
realizãrii visului multor generaþii de români. Citind atent trecutul, chiar
cel referitor la un proiect încununat de succes, înþelegem cã
determinismul istoric presupune sacrificii ºi inteligenþã.
A venit totui momentul ca profesorul ªtefan Lache, dupã ce a scris
foarte multe cãrþi de istorie, sã intre el însuºi în istorie. Va face parte
din seria marilor dascãli care au format generaþii de specialiºti. Îl vom
gãsi în istoria erudiþilor care au lãsat generaþiilor viitoare materiale de
studiu a istoriei, arme redutabile în lupta pentru a apãra identitatea
naþionalã. Va rãmâne în Cartea de Aur a instituþiei noastre, în calitate
de membru al Consiliului Director al Fundaþiei România de Mâine ºi
în cea de membru al Consiliului de Administraþie al Universitãþii Spiru
Haret.
Din ultima discuþie avutã cu profesorul ªtefan Lache, cea de la
Târgul Gaudeamus, doresc sã mai menþionez recunoºtinþa sa faþã de
soþie, cea care l-a susþinut mereu în proiectele sale intelectuale.
Dumnezeu sã-l odihneascã pe profesorul ªtefan Lache! Opera sa
sã ne fie ghid de conºtiinþã româneascã!

Conf.univ.dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ

media, studenþi ºi masteranzi, viitorii
formatori ºi consultanþi în proiect.
Dupã informarea cu privire la
programul de formare antreprenorialã
a avut loc o sesiune de întrebãri din
partea publicului, la care managerul de
proiect a rãspuns punctual. Dezbaterile
au continuat în clubul studenþesc,
într-o atmosferã destinsã.

Cristina NÃFTÃNÃILÃ

Ne-a pãrãsit
Alexandru Constantin
IONESCU
(Urmare din pag. 1)
Uneori, când ne lãsa timpul, mai povestea.
Cu modestie ºi claritate. A înþeles foarte bine
timpul pe care-l trãim. Era zâmbitor ºi atent,
plin de solicitudine. Dupã ce s-a pensionat, o
vreme, rar, ne mai vizita. Dacã nu ajungea în
Didactica, la sediul nostru, oricum mergea în
Ghica, la sediul central al Universitãþii Spiru
Haret, pentru a lua revista ca sã o citeascã. A
fost ºi aceasta una dintre iubiri! Cum îºi iubea
soþia ºi copilul, ºi casa de la Breaza, alte
subiecte dragi de discuþie. Apoi, mi-a spus cã
se deplaseazã greu, din ce în ce mai greu.
Glumea, amar, cã e la mâna soþiei! Se împãca
greu cu aceastã incapacitate de deplasare. Dar
vocea ºi gândirea îi erau tinere.
Îmi pare rãu cã nu l-am cãutat mai des, cã
am crezut cã mai avem timp sã vorbim, sã-l
rog sã-mi mai povesteascã despre evenimentele la care a luat parte, sã-mi mai povesteascã despre oamenii pe care i-a cunoscut,
cu care a fost prieten. Nu mi s-a pãrut cã
amestecã subiectivismul prieteniei cu
obiectivitatea ziaristului participant la istorie.
Am pierdut un prieten. Al colectivului
redacþional, al revistei. A plecat un om care
ºtia meserie, un om cald, poate uºor resemnat
din cauza întâmplãrilor acestor aproape trei
decenii. Îi pãstrãm o frumoasã amintire ºi
gândul bun îl însoþeºte în cãlãtoria printre
stele.
Dumnezeu sã vã aibã în paza Lui, domnule
Alexandru Constantin Ionescu!

Mioara VERGU-IORDACHE
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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.

Universitatea Spiru Haret organizeazã
PREÎNSCRIERI ONLINE în perioada 1 februarie-30 iunie 2018



Viitorii studenþi pot opta pentru unul dintre cele 60 de programe de studii de licenþã ºi 40 de programe de studii
de masterat. (http://admitere.spiruharet.ro/) Cei care aleg sã se preînscrie online vor fi scutiþi de taxa de înscriere



Sistemul implementat încã din anul 2017 are rolul de a veni în
sprijinul viitorului candidat prin simplificarea procedurilor
administrative de înscriere la facultate. Parcurgerea urmãtoarelor etape
ale procesului de admitere în cadrul universitãþii este obligatorie.
Puteþi opta pentru una dintre cele 14 facultãþi din Bucureºti ºi
din þarã, prin completarea formularului de preînscriere, disponibil
la adresa http://www.spiruharet.ro/ facultate-preinscriere ºi,
ulterior, prin confirmarea locului pânã la data de 31 iulie.
Admiterea propriu-zisã are loc în perioada
1 iulie-30 septembrie
Pentru a deveni studenþi, candidaþii trebuie sã depunã dosarul
de candidaturã (ce include formularul de preînscriere) ºi sã susþinã
probele de admitere specifice specializãrii alese. Ulterior obþinerii
calificativului ADMIS, li se va deduce taxa de înscriere din prima
ratã de ºcolarizare.
Oferta educaþionalã a Universitãþii Spiru Haret este una variatã,
viitorii haretiºti putând alege dintre specializãri precum ºtiinþe

Semnal de alarmã
cu privire la ofertele private privind
documentele de evaluare a ºcolilor

juridice, politice ºi administrative, educaþie fizicã ºi sport,
informaticã, medicinã veterinarã, psihologie ºi ºtiinþele educaþiei,
ºtiinþe economice sau ºtiinþe socio-umane.
Dezvoltarea programelor educaþionale ale instituþiei de învãþãmânt reprezintã o preocupare continuã pentru managementul
universitãþii, care ºi-a propus ca acestea sã rãspundã cerinþelor
reale ale societãþii contemporane ºi sã aibã aplicabilitate pe piaþa
muncii actuale.
Printre pilonii principali ai Strategiei europene în domeniul
Ocupãrii Forþei de Muncã definitã prin Tratatul de la Amsterdam
se numãrã promovarea iniþiativei ºi a spiritului întreprinzãtor.
În acest context, Universitatea Spiru Haret susþine ideile
inovative de business ale studenþilor, aceºtia putându-se implica
în diverse proiecte cu finanþare europeanã (COST, ERASMUS+,
TEMPUS), startup-uri, proiecte ºi stagii de cercetare, sau se pot
dezvolta personal ºi profesional prin intermediul internship-urilor,
workshop-urilor, seminariilor, pe care instituþia în parteneriat cu
mediul de afaceri le pune la dispoziþie.

Agenþia Românã de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Preuniversitar
(ARACIP) trage un semnal de alarmã cu privire la practicile apãrute în
ultima vreme, în ceea ce priveºte procesul de evaluare a unitãþilor de
învãþãmânt din þarã.
Astfel, ARACIP semnaleazã cã firme private trimit oferte conducerilor
ºcolilor cu documente standard cerute la evaluare (inclusiv privind
implementarea Codului de Control Managerial Intern), punând astfel sub
semnul lipsei autenticitãþii ºi utilitãþii documentelor de planificare necesare:
proiecte de dezvoltare, planuri operaþionale, planuri manageriale etc.
Reacþia vine ca urmare a semnalelor transmise din þarã de cãtre evaluatorii
ARACIP, care au constatat cã numeroase firme de consultanþã se adreseazã
ºcolilor, propunându-le sã le furnizeze la cheie documentele mai sus
menþionate, lucru care contravine responsabilitãþii legale a managerilor de
ºcoli, de a întocmi propriile documente interne. Mai mult, prin modul de
redactare a acestor documente, cu formulãri vagi ºi foarte generale, valabile
pentru orice unitate de învãþãmânt, nu se dã mãsura eforturilor concrete
pe care fiecare unitate de învãþãmânt le face pentru îmbunãtãþirea calitãþii.
Documentele furnizate de cãtre aceste firme, ºi nu de cãtre persoanele
care fac parte din conducerile ºcolilor, nu reflectã specificul ºi nici nevoile
de dezvoltare ale unitãþilor de învãþãmânt în cauzã.
ARACIP dezavueazã practicile acestor firme, considerându-le imorale
ºi pentru cã induc ºi menþin, în rândul conducerilor unitãþilor de
învãþãmânt, ideea cã evaluarea calitãþii este una formalã ºi se reduce la
evaluarea unor hârtii. Nu în ultimul rând, atragem atenþia cã, pentru
realizarea documentaþiei respective, reprezentanþii firmelor private capãtã
acces la informaþii confidenþiale ºi la datele de interes personal, ceea ce
contravine, de asemenea, prevederilor legale.
ARACIP face apel la directorii de ºcoli sã refuze astfel de oferte, care
contravin principiilor unui management sãnãtos ºi responsabil faþã de
comunitatea ºcolarã. Pe de altã parte, menþionãm cã ARACIP nu a solicitat
ºi nu solicitã alte documente în afara celor prevãzute explicit în legislaþia
în vigoare. Activitatea de evaluare externã are în vederea evaluarea calitãþii
activitãþii din ºcoalã prin rãspunsuri (formulate în raportul de evaluare
externã) la întrebãri fundamentale privind capacitatea unitãþii de
învãþãmânt de a obþine rezultatele învãþãrii ºi de a asigura starea de bine a
preºcolarilor/elevilor, precum ºi privind capacitatea managerialã.
Tocmai pentru a nu transforma acest proces într-unul formal, experþii
ARACIP au fost formaþi ca, în timpul vizitelor de evaluare, sã punã
accent pe observarea directã a activitãþii ºi a facilitãþilor oferite de ºcoalã,
pe evaluarea satisfacþiei tuturor pãrþilor interesate, pe cunoaºterea ºi
aplicarea legislaþiei în vigoare. În mod expres, s-a solicitat evaluatorilor
externi sã nu consume mai mult de 1/3 din timpul dedicat vizitei de
evaluare externã studiului ºi analizei documentelor ºcolii.
Mai mult, pentru a uºura munca directorilor de ºcoli ºi pentru a
eficientiza activitatea de evaluare externã, reprezentanþii unitãþilor de
învãþãmânt pot folosi platforma https://calitate.aracip.eu, unde pot încãrca,
în timp, documentele necesare evaluãrii.
ARACIP reitereazã faptul cã, în cazurile în care evaluatori solicitã o
cantitate excesivã sau nejustificatã de documente, directorii unitãþilor de
învãþãmânt pot semnala acest lucru prin chestionarele completate la
sfârºitul vizitei de evaluare (ºi la care au acces numai experþii din aparatul
propriu al ARACIP). În astfel de situaþii, semnalate ºi confirmate, au
fost luate mãsurile corective necesare.
Persoanã de contact: Virginia Marcus  virginia.marcus@edu.gov.ro
Preºedinte ARACIP, Constantin-ªerban Iosifescu

Prim plan pe liceul tãu
Centrul de Proiecte Educaþionale ºi Sportive al Municipiului Bucureºti  PROEDUS
organizeazã în perioada 12 februarie -18 mai 2018, concursul de afiºe  Prim plan pe liceul tãu
- pentru elevii de liceu bucureºteni, în vederea încurajãrii ºi promovãrii unitãþilor de învãþãmânt
prin mijloace artistice ºi multimedia.
Unitãþile de învãþãmânt înscrise în concurs ºi validate ca participante vor putea realiza conceptul
grafic al afiºului în intervalul 06.03.2018-30.03.2018. Ulterior, o comisie întocmitã de
Organizator, va juriza afiºele înscrise în concurs, astfel încât acestea sã respecte specificaþiile
menþionate în Regulamentul postat pe site-ul www.scoalatv.ro . Cele care vor respecta toate
condiþiile vor fi postate pe pagina de facebook ªcoala Tv Oficial ºi supuse votului publicului.
La finalul concursului, PROEDUS va tipãri toate afiºele care au intrat in etapa votului. În perioada
14.05.2018-18.05.2018, în cadrul evenimentului Târgul Oferta Educaþionalã, va avea loc
ceremonia de premiere a câºtigãtorilor ºi expunerea afiºelor. Echipele ale cãror afiºe primesc
cele mai multe voturi din partea publicului vor fi recompensate cu premii în bani ºi tabere.
Succes ºi multã inspiraþie!
Concursul de afiºe Prim plan pe liceul tãu este un proiect
Multimedia, care are ca scop încurajarea si promovarea
abilitãþilor elevilor de liceu bucureºteni pasionaþi de design ºi
concepte grafice, dar ºi promovarea unitãþilor de învãþãmânt
prin mijloace artistice ºi multimedia.
Obiectivele concursului sunt:  identificarea nevoii elevilor
pentru perfecþionarea in domeniul designului grafic  promovarea
viziunii si a limbajului artistic din spatele unei creaþii grafice
create de elevii de liceu  identificarea cunoºtinþelor de baza în
domeniu ºi încurajarea creativitãþii prin realizarea unor afiºe ce
promoveazã unitatea de învãþãmânt participantã
Tematica concursului face referire la modalitãþi unice ºi
creative de promovare a unitãþii de învãþãmânt, designul grafic
al afiºului respectând specificul fiecãrui liceu.
Concursul se adreseazã elevilor de liceu din Bucureºti, din
clasele IX  XII. Fiecare liceu înscris în concurs poate participa
cu o echipã formatã din 3-5 membri ºi un profesor coordonator.
Echipa (formatã din elevi ºi profesorul coordonator) se va
înscrie în concurs prin completarea formularului de înscriere
postat pe paginile de facebook ale organizatorului, ªcoala Tv
Oficial ºi Proedus, dar ºi pe site-ul www.scoalatv.ro.
Fiecare liceu se poate înscrie în concurs cu un singur afis.
Concursul Prim plan pe liceul tãu se desfãºoarã în perioada
29 ianuarie  18 mai 2018 astfel:
a. 29.01.2018-02.02.2018  promovarea evenimentului la
nivelul unitãþilor de învãþãmânt liceale din Bucureºti, prin ISMB,
pe paginile de facebook (Scoala Tv Oficial ºi Proedus) ºi pe
site-urile Beneficiarului (www.scoalatv.ro, www.proedus.ro)
b. 12.02.2018-28.02.2018  completarea formularului de
înscriere
c. 01.03.2018-05.03.2018  perioada de evaluare a formularelor
de înscriere
d. 06.03.2018-30.03.2018  perioada de realizare a conceptului
grafic pentru afiº
e. 01.04.2018  06.04.2018  perioada de evaluare ºi jurizare
a afiºelor ºi postarea acestora pe pagina de facebook Scoala
Tv Oficial
f. 09.04.2017-30.04.2018  perioada în care publicul îºi
exprimã votul
g. 14.05.2018 -18.05.2018  expunerea afiºelor în cadrul TOE
ºi ceremonia de desemnare a câºtigãtorilor.

Sunt eligibile ºi vor intra în procesul de votare afiºele care
îndeplinesc urmãtoarele condiþii:  respectã formatul solicitat,
iar conceptul se încadreazã în specificaþiilor solicitate de organizator prin prezentul Regulament  compoziþia elementelor
fundamentale dintr-o lucrare de design grafic precum: configuraþia, proporþia, echilibrul ºi armonia pãrþilor componente
 îmbinarea culorilor în designul afiºului  viziunea din spatele
imaginii  claritatea, dar ºi consistenta mesajului transmis (scris
sau/ºi vizual)  originalitatea ºi creativitatea  îmbinarea tuturor
elementelor
Câºtigãtorii vor fi desemnaþi pe baza voturilor obþinute. În
ordine descrescãtoare, vor fi stabiliþi câºtigãtorii locurilor I,
II, III.
Premii ºi ceremonia de premiere
Organizatorul va asigura tipãrirea afiºelor selectate pentru
competiþie ºi va organiza o expoziþie unde vor fi premiaþi
câºtigãtorii concursului.
Câºtigãtorii vor fi premiaþi în cadrul unei ceremonii care va
avea loc la Târgul Oferta Educaþionalã, ce se va desfãºura în
perioada 14  18 mai 2018.
În cadrul prezentului concurs se vor acorda premii ce
constau în bani ºi tabere pe litoralul românesc astfel:
Locul I  500 lei + Tabãrã la Costineºti pentru fiecare elev,
membru al echipei ºi 500 lei + Stagiu de pregãtire la Vama
Veche pentru profesorul coordonator.
Locul al II-lea  300 lei + Tabãrã la Costineºti pentru
fiecare elev, membru al echipei ºi 300 lei + Stagiu de pregãtire
la Vama Veche pentru profesorul coordonator.
Locul al III-lea  200 lei + Tabãrã la Costineºti pentru
fiecare elev, membru al echipei ºi 300 lei + Stagiu de pregãtire
la Vama Veche pentru profesorul coordonator.
Toþi participanþii la concurs, elevi ºi profesori coordonatori, care au înscris un poster eligibil vor obþine diplome de
participare.
Posterele câºtigãtoare, dar ºi alte postere, selectate de juriu,
vor fi promovate pe site-urile ºi paginile de facebook ale
Organizatorului, dar vor fi folosite ºi în realizarea materialor
informative.
Întrebãri, nelãmuriri sau informaþii suplimentare pot fi
adresate organizatorilor la adresa: scoalatv@gmail.com sau la
telefon 0374.832.309, persoana de contact: Corina Crãciun.
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Mircea Cãrtãrescu
este câºtigãtorul
Premiului Thomas Mann
pentru literaturã 2018

Disearã la 7
la Teatrul de Comedie
Miercuri, 21 februarie, la ora 19.30, la
Sala Studio a Teatrului de Comedie din
Bucureºti va avea loc premiera spectacolului Disearã la 7, de Aurelian
Bãrbieru, în regia lui Chris SimionMercurian. Piesa într-un act Disearã la 7
a câºtigat Premiul I la ediþia a XII-a a
Concursului de Comedie Româneascã,
organizatã de Teatrul de Comedie în 2017.

Acordat de Academia Bavarezã de Arte
Frumoase ºi de oraºul Lübeck, Premiul
Thomas Mann pentru literaturã 2018, unul
dintre cele mai prestigioase premii literare
germane, va fi decernat scriitorului român în
cadrul unei ceremonii organizate la Teatrul
Lübeck, pe 17 noiembrie 2018. Laudatio va fi
susþinutã de scriitorul german Uwe Tellkamp.

Conferinþã Alex ªtefãnescu

- Eminescu ºi noi

Disearã la 7 vorbeºte despre singurãtate,
însingurare ºi întâlniri deloc întâmplãtoare,
care scot la ivealã adevãruri ascunse.
Cu umor, presãrat uneori cu reflecþii serioase,
personajele  un El ºi o Ea  aratã cã speranþa vine de unde nu te aºtepþi.
Din distribuþia spectacolului fac parte
Ilona Brezoianu ºi Alexandru Conovaru.
Scenografia este semnatã de Adina
Mastalier, iar coregrafia îi aparþine Ioanei
Marchidan.
Aceasta este prima datã când Chris
Simion-Mercurian monteazã un spectacol
la Teatrul de Comedie.

Dan C. Mihãilescu
în dialog
cu Radu Paraschivescu

Valori româneºti

Din motivaþia juriului: În ultimele patru
decenii, Mircea Cãrtãrescu a devenit cea
mai importantã voce din literatura românã, la început prin poemele sale, apoi prin
romanele, povestirile ºi eseurile sale. Cu
«Orbitor», aceastã fascinatã trilogie polifonicã, Mircea Cãrtãrescu s-a înscris în
literatura universalã.

Despre Eminescu
se poate vorbi la prezent mereu, nu credeþi?

Muzeul Naþional al Literaturii Române ºi
Filiala Bucureºti - Criticã. Eseisticã ºi Istorie
Literarã a USR vã invitã la conferinþa Eminescu
ºi noi, susþinutã de Alex ªtefãnescu, critic ºi
istoric literar, miercuri, 21 februarie 2018,
ora 17.00, la sediul MNLR din str. Nicolae
Creþulescu nr. 8 (în spatele Bisericii Albe).
Pentru cã s-a sãturat de modul în care
poezia eminescianã era comentatã, Alex.
ªtefãnescu a ales sã demonstreze cã se poate
vorbi despre Eminescu în cuvinte simple
ºi idei proaspete. Analiza sa cuprinde
observaþii culturale pe gustul elevilor, tinerilor ºi iubitorilor de literaturã care (re)descoperã astãzi poezia eminescianã. Numai
un scriitor de geniu poate crea un personaj
care sã ajungã mai cunoscut decât el.
Aºa cum Hamlet egaleazã celebritatea lui
Shakespeare, iar Don Quijote pe cea a
lui Cervantes, ºi Eminescu este concurat
ca notorietate de unul dintre personajele
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sale, luceafãrul. Alex. ªtefãnescu considerã
cã poetul a fost numit pânã la saþietate
luceafãrul poeziei româneºti, ºi cã la
aceastã expresie ar trebui sã se renunþe.
Meritã analizate astãzi versuri scrise
în secolul al XIX-lea? Alex ªtefãnescu susþine cã da.
De câte ori îºi aminteºte cã Eminescu este
un autor român se bucurã. Este un noroc
pentru noi cã avem drept limbã maternã chiar
limba în care a scris marele poet. Existã strãini
care învaþã limba românã numai ca sã-l poatã
citi pe Eminescu. Noi nu trebuie decât sã-i
deschidem cãrþile, spune Alex ªtefãnescu.
Intrarea este liberã, în limita locurilor
disponibile.

150 de ani de la naºterea
pictorului
ªtefan LUCHIAN
Acest început de februarie a marcat 150 de ani de la naºterea
pictorului ªtefan Luchian! Condamnat la paralizie de la vârsta de
33 de ani, cu pensula legatã de încheietura mâinii, Luchian ºi-a pus
amprenta în istoria artei româneºti prin crearea seriei de flori,
încununatã cu inconfundabilele Anemone. Dragostea sa pentru
picturã, devenitã mistuitoare odatã cu boala, poartã simbolul florilor.
Poþi sã desenezi bine, sã ai culoare cât de frumoasã, dacã nu pui
simþire, nu iese nimic, spunea ªtefan Luchian. Luchian a ales
pensula. Ea trebuia sã-i fie pururi cãlãuza. Are flerul artistic de a
evita capcanele academismului, promovat aproape cu forþa de Aman
ºi Andreescu, ºi descoperã pictura adevãratã, prin Grigorescu,
Eduard Manet sau Gauguin ºi Van Gogh.

Licu,
o poveste româneascã,
în competiþia
In Focus: New Europe
a festivalului ZagrebDox

La Librãria Humanitas de la Ciºmigiu,
miercuri, 21 februarie, ora 19, are loc o
nouã ediþie Cãrþile care ne-au fãcut oameni,
cu Dan C. Mihãilescu. Scriitorul ºi
traducãtorul Radu Paraschivescu va fi
invitatul serii, iar tema dezbaterii va fi
Traducerile: descurajare sau fertilizare?.
Accesul la eveniment este gratuit în baza
unei rezervãri prealabile prin Eventbook.

Documentarul Licu, o poveste româneascã,
în regia Anei Dumitrescu, a fost selectat în
secþiunea In Focus: New Europe a festivalului ZagrebDox. Prestigiosul eveniment,
din capitala Croaþiei, va avea loc în perioada
25 februarie - 4 martie. Filmul, recompensat la sfârºitul anului trecut cu trofeul
Porumbelul de Aur/Golden Dove la DOK
Leipzig, va fi prezentat la cea de-a 14-a ediþie
a festivalului de la Zagreb pe 2 martie.

Licu, o poveste româneascã este un
documentar, produs de compania Jules et
Films, despre trecerea timpului ºi despre
bãtrâneþe, o meditaþie despre propria
condiþie ºi efemeritate. La vârsta lui, Licu
a rãmas singur cu amintirile sale - despre
familie ºi momentele importante ale vieþii
lui. Fiecare secvenþã de film este construitã
precum o fotografie dintr-un album.
Filmul va fi lansat în România, pe
24 august 2018, de ROLLERCOASTER
PR, ºi este distribuit la nivel internaþio-nal de Taskovski Films.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Eul interior
ºi scena dramaticã a lumii

Pictura lui Andrei Damo porneºte de la o idee prestabilitã, având
punctul de plecare în literaturã, în atitudini ale personajelor contemporane sau în tradiþiile unor culturi. Eminamente umanistã ºi
figurativã, cu aserþiuni în zona abstractului, arta sa se bazeazã pe
secretele desenului, din care nu lipseºte cea de a patra dimensiune,
timpul. Monumentale scenografii ºi note barocizante caracterizeazã
compoziþiile de gen, naturile statice ºi portretele, care, locuind spaþiul

fizic al tabloului, compun o
lume secretã, plinã de taine
ºi labirinturi. Alãturi de aplicarea platã a culorii, pictorul
utilizeazã ºi tuºe ritmice,
fragmentate, o concesie în favoarea expresiei plastice descriptive, care nu este o atitudine nouã faþã de abordãrile de pânã
acum., spune criticul de artã Ana Amelia Dincã.
Pentru Andrei Damo, chipul este un pretext de a jongla cu
grafisme ºi culori, þesute pe o structurã raþionalã a imaginii. Reþele
complicate de linii realizeazã o corelaþie ingenioasã între planurile
cromatice, lãsând valorile picturalitãþii sã concureze cu semne
scrise, suprapuse, cu ecouri plastice în spaþiul compoziþional.
Acestea analizeazã vestimentaþia personajelor, creând trasee de
culoare ºi scriituri schiþate cu pensula într-un soi de grafisme,
aflate în antitezã cu tratarea drapajelor rochiilor de carnaval, peste
care lumina strãluceºte, creând volume din formele ivite ºi
abandonând umbra în cutele texturii pictate cu mãiestrie. Concordanþele dintre personajele aparþinând unor straturi sociale
diferite sunt observaþii directe ale artistului, care sunt alãturate,
uneori, dupã noþiunile unui pamflet, tratat cu discrete ºi inteligente
ironii, alteori, Andrei Damo privind în interiorul experienþelor
sale, scena dramaticã a lumii.
Pictura sa este fundamentatã pe reactualizarea figurativului,
aflat sub impulsul ideii de perfecþiune a formei, fie cã investigarea
se aflã în acord stilistic cu precepte renascentiste, incluse în compoziþii mai echilibrate, statice, fie cã o anumitã recuzitã implicã
variabile structurale ale imaginii, cu trimiteri spre teatralitate,
prin scene ce nu aparþin cotidianului, ci asociaþiilor mentale ale
artistului, punând în discuþie situaþii ºi concepte. (G.M.)

Natura nu trebuie s-o imiþi, nici sã o copiezi, trebuie sã lucrezi în
felul ei... Cum se poate lucra în felul ei? Sã ºtii sã observi, asta-i
cheia... Natura îþi dã poveþe, când te pricepi sã observi. Noi, artiºtii,
privim cu ochiul, dar lucrãm cu sufletul. (ªtefan Luchian)

La 1 februarie 1868, la ªtefãneºtii Botoºanilor, se nãºtea ªtefan
Luchian. Frãmântãrile politice ale vremii, între plecarea lui Cuza ºi
venirea, încã nedoritã de popor, a lui Carol de Hohenzolern, fac
sã ajungã în acest colþ de þarã familia maiorului Dimitrie Luchian,
susþinãtor al lui Cuza.
Despre ªtefan Luchian, Nicolae Grigorescu a exclamat: În sfârºit,
am ºi eu un succesor! iar Iosif Iser îl socotea cel mai român dintre
pictorii noºtri.
Între 1885 ºi 1889, ªtefan Luchian a studiat la ªcoala de Belle
Arte din Bucureºti, apoi la Munchen, unde, timp de un an, a fost
student al Academiei Regale de Arte Frumoase. ªi-a desãvârºit studiile la Academia Julian din Paris, între 1891 ºi 1892.
Luchian se afirmã, încã din 1892, ca unul dintre cei mai valoroºi
pictori din epocã, expunând la societatea Tinerimea artisticã, al cãrei
scop era dezvoltarea artei dincolo de convenþiile academice. Motivele
ce revin pe tot parcursul carierei artistului amintesc de influenþele
specifice curentului Art Nouveau, la care pictorul a fost deosebit de
sensibil în perioada de formare. Fie cã este vorba despre peisaje colþuri pitoreºti de naturã din Bãrãgan, Brebu, Govora, Poiana Ialomiþei
sau Filipeºtii de Pãdure (precum Moara, Peisaj de câmp sau Turnul
de la Brebu, expuse astãzi la Muzeul K.H. Zambaccian), despre
portrete, precum Lorica, Portret de copil sau Moº Niculae Cobzarul,
autoportretul denumit, cu modestie, Un zugrav, sau naturi statice,
tablourile lui Luchian au un tainic echilibru, în care impresiile din
realitatea înconjurãtoare sunt transpuse cu o deosebitã delicateþe.
Când, la vârsta de 33 de ani, din cauza bolii, peisajele îi devin
inaccesibile, Luchian îºi concentreazã întreaga atenþie asupra florilor,
dintre care, anemona este cea care întruchipeazã cel mai bine, la
nivel simbolic, tragicul destin al pictorului ªtefan Luchian.
Octavian Paler afirma: A vedea florile lui Luchian fãrã a ºti ce se
aflã în spatele frumuseþii lor ar echivala cu gestul de a smulge
dinlãuntrul corolei anemonelor grãuntele de frig, de noapte, care
face ca petalele sã ardã ºi mai intens. Despãrþirea creaþiei lui Luchian
de suferinþa lui Luchian ne-ar priva de cel mai clar exemplu din
pictura noastrã cã suferinþa nu dã talent, dar pune un om talentat
la o rãspântie de unde poate ieºi un învins sau un învingãtor.
ªtefan Luchian a trecut în eternitate în noaptea de 27 spre 28
iunie a anului 1916, la Bucureºti, fiindu-i conferit, post-mortem,
titlul de membru de onoare al Academiei Române.
În Bucureºti, pe strada Mendeleev, este casa ce poartã pe perete
plãcuþa comemorativã care sintetizeazã biografia pictorului: În
aceastã casã a trãit, a lucrat, a suferit ºi a murit neînþeles pictorul
ªtefan Luchian (1868-1916).
Opere importante din creaþia lui ªtefan Luchian sunt expuse la
Muzeul Zambaccian din Bucureºti, aflat pe strada Muzeul
Zambaccian nr. 21A.

Cristina MOLDOVEANU
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Biroul Prezidiului Academiei Române prezintã:

PROGRAMUL ACADEMIEI ROMÂNE DE SÃRBÃTORIRE

A CENTENARULUI MARII UNIRI

(urmare din pag. 1)

1. Seria bilingvã de sinteze Civilizaþia româneascã/
Romanian Civilization
Constatând precaritatea cunoºtinþelor asupra realizãrilor româneºti
din sfera culturalã ºi ºtiinþificã atât pe plan naþional, cât ºi mai cu
seamã dincolo de hotare, forurile savante din þarã au datoria de a ne
reliefa în mod documentat ºi cu obiectivitate potenþialul intelectual
în consonanþã cu parcursul evolutiv derulat pe alte meridiane. În acest
sens, Academia Românã îºi propune elaborarea de cãtre specialiºti de
înaltã calificare a unei serii de volume, în care sã fie sumarizate
evoluþiile din România, din cele mai vechi timpuri pânã astãzi ºi va
trata urmãtoarele domenii: agricultura, biologia, chimia, fizica,
geografia, demografia, dreptul, instituþiile ºi relaþiile internaþionale,
economia, arta teatralã ºi cinematograficã, muzica, etnologia, evoluþia
limbii, arhitectura, artele vizuale, bisericile ºi cultele, filosofia, învãþãmântul, literatura, matematica ºi astronomia, moneda ºi sistemul
bancar, tehnica, medicina, sociologia, istoria generalã, fiind prevãzut
sã aparã un numãr de 25 volume. Fiecare volum va fi publicat în
românã ºi englezã, eventual ºi în alte limbi de largã circulaþie.
2. Extinderea reþelei de institute de cercetãri ale Academiei
Române din strãinãtate
Unul dintre obiectivele strategice ale Academiei Române a fost ºi
este formarea elitelor culturale ºi ºtiinþifice româneºti. În condiþiile în
care ne confruntãm cu o serie de provocãri tehnologice ºi intelectuale,
când asistãm la un veritabil exod cãtre Occident al creierelor, aceastã
direcþie de acþiune a Academiei trebuie sã se bucure de o atenþie prioritarã.
Folosul adus de institutele româneºti de cercetãri de la Roma ºi Veneþia,
de la înfiinþarea lor ºi pânã astãzi este dincolo de orice discuþie. Existenþa
unor astfel de instituþii, al cãror exemplu a fost preluat ºi de þãrile
vecine, a asigurat o legãturã organicã între ºtiinþa româneascã ºi cea din
þãrile occidentale, permiþând acumularea unei cantitãþi impresionante
de date ºi informaþii ºtiinþifice referitoare la România, dar mai ales
deprinderea unor abilitãþi profesionale de vârf.
Propunem extinderea reþelei institutelor româneºti de cercetãri din
strãinãtate prin deschiderea unor noi centre, deocamdatã, la Freiburg,
Berlin, Viena, Paris, Madrid ºi Istanbul. În toate aceste oraºe, importante
pentru cultura ºi ºtiinþa româneascã, existã clãdiri ºi aºezãminte care
vor fi sau pot fi dobândite de statul român sau de Academia Românã.
Suntem în mãsurã sã începem realizarea acestui proiect prin alocarea unor spaþii de cazare cercetãtorilor români la Viena, în clãdiri
ce aparþin Fundaþiei Elias. De asemenea, drept urmare a acordului
Institutului Român de Cercetãri de la Freiburg de a-ºi desfãºura
activitatea sub egida Academiei Române, credem cã ºi în acest caz
existã condiþii concrete în vederea extinderii reþelei institutelor
româneºti de cercetãri în strãinãtate.
Împreunã cu Ministerul de Externe, Institutul Cultural Român ºi
Ministerul Culturii ºi Identitãþii Naþionale, care ºi-au exprimat
disponibilitatea de a participa la acest demers, Academia Românã îºi
asumã sarcina elaborãrii planurilor ºtiinþifice de perspectivã pentru
viitorii sãi bursieri ºi dotarea imobilelor cu literaturã ºtiinþificã adecvatã.
3. Colecþia Basarabica
Introducerea constantã în circuitul ºtiinþific din România a celor
mai valoroase contribuþii ale specialiºtilor din Republica Moldova
reprezintã o altã direcþie prioritarã de acþiune a Academiei Române.
Cu sprijinul Institutului Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de
pretutindeni, Academia Românã a lansat în decembrie 2016 colecþia
Basarabica, în care au apãrut deja douã lucrãri de o valoare incontestabilã, altele trei aflându-se în pregãtire.
4. Programul de restaurare ºi funcþionalizare a patrimoniului constituit din proprietatea Academiei Române
Academia Românã are în proprietate o serie de imobile, care
odatã restaurate pot fi funcþionalizate, astfel încât sã ofere spaþiile
ºi facilitãþile necesare unor veritabile centre culturale. Acestea vor
acoperi nu doar nevoile Academiei, dar ºi pe acelea ale altor instituþii, fapt care le-ar putea face autofinanþabile, în condiþiile unui act

modern de management cultural, dat fiind deficitul acut de spaþii
culturale, cel puþin în Capitalã, cât ºi în alte centre. Între altele, propunem includerea proiectelor de restaurare ºi funcþionalizare a
Clubului Oamenilor de ªtiinþã, caselor memoriale Coandã,
Cãlinescu, Oprescu din Bucureºti ºi a Conacului Ghica din Cãciulaþi.
5. Elaborarea unui program naþional de promovare a artei
monumentale destinat aniversãrii Centenarului ºi evocãrii personalitãþilor cu rol important în Primul Rãzboi Mondial ºi în
realizarea Marii Uniri
Împreunã cu Ministerul Culturii, Academia Românã se va implica
în elaborarea unui program naþional de artã monumentalã, care
sã dea coerenþã diverselor iniþiative în acest sens.
Programul în cauzã trebuie sã punã la dispoziþie autoritãþilor
locale ºi centrale o listã a personalitãþilor a cãror memorie este de
dorit sã fie onoratã prin arta monumentalã, dezvelirea plãcilor
memoriale, inscripþionarea pe monumente etc.
6. Programul de conferinþe naþionale ºi internaþionale
dedicate Centenarului Marii Uniri ºi Primului Rãzboi Mondial
În vederea marcãrii Centenarului, Academia îºi propune sã
organizeze o serie de conferinþe ºtiinþifice internaþionale ºi de prelegeri
ale unor personalitãþi ºtiinþifice româneºti. Pânã în momentul de
faþã sunt deja convenite conferinþe ºi prelegeri care se vor desfãºura
la Viena, Freiburg, Chiºinãu, Cluj-Napoca, Iaºi ºi Bucureºti.
În vederea unui impact ºtiinþific durabil, în cazul tuturor
evenimentelor deja amintite se prevede publicarea de volume, care sã
conþinã cele mai valoroase contribuþii. Se impune standardizarea
normelor de publicare a comunicãrilor ºi prelegerilor ºtiinþifice, astfel
încât acestea sã aibã un format grafic uniform ºi sã respecte standarde
academice, dând astfel posibilitatea constituirii unei colecþii editoriale
dedicate marcãrii Centenarului.
7. Academica Romanian Index  arhiva electronicã a
publicaþiilor ºtiinþifice româneºti, aflate sub egida Academiei
Române
Circulaþia internaþionalã a informaþiei ºtiinþifice româneºti poate fi
impulsionatã semnificativ prin editarea în format electronic a
publicaþiilor de sub egida Academiei. Baza de date, formatã din numerele curente ale revistelor ºi din arhiva lor electronicã, va fi indexatã
conform unui sistem de evaluare academicã ce urmeazã sã fie elaborat
de secþiile de profil ale Academiei. Proiectul va fi derulat sub egida

Bibliotecii Academiei Române. Ulterior, baza de date poate include ºi
publicaþii ºtiinþifice care nu funcþioneazã sub egida Academiei Române.
8. Program de consolidare a cunoºtinþelor istorice adresat
tinerelor generaþii
Academia Românã urmeazã sã elaboreze împreunã cu Ministerul
Educaþiei Naþionale, Ministerul Cercetãrii ºi Inovãrii ºi Ministerul
Culturii ºi Identitãþii Naþionale un program complex de mãsuri
care vizeazã consolidarea cunoºtinþelor istorice în rândul tinerilor
ºi al copiilor, care va include cicluri de conferinþe, vizite la locuri
ale memoriei istorice ºi publicarea în mediul virtual a conþinuturilor
ºtiinþifice istorice în formate destinate tinerelor generaþii.
Necesitatea unui astfel de program este dictatã de scãderea dramaticã
a nivelului de cunoaºtere a istoriei naþionale în rândul tinerilor,
fenomen ce poate avea consecinþe dramatice în viitorul apropiat.
Menþiuni finale
 Pentru realizarea proiectelor menþionate, la care se pot adãuga
altele, este necesar un efort organizatoric ºi logistic susþinut din partea
Academiei Române. Evident, realizarea lor depãºeºte posibilitãþile
financiare actuale ale instituþiei noastre, dar resursele intelectuale ºi
prestigiul forului academic central ºi a reþelei celor 70 de institute ºi
centre de cercetare în toatã þara, din subordinea Academiei Române,
suntem convinºi cã vor întruni adeziunea autoritãþilor centrale ºi
locale, dar ºi a altor instituþii care au în administrare resurse financiare
semnificative, precum ºi a întreprinderilor private.
 În vederea pregãtirii marcãrii Centenarului, s-au demarat
consultãri cu privire la încheierea de parteneriate cu Institutul Cultural
Român, Primãria Municipiului Iaºi, Banca Naþionalã a României,
BRD-Groupe Société Générale, Banca Comercialã Românã, Muzeul
Brãilei Carol I, care ºi-au declarat disponibilitatea de a sprijini
logistic ºi financiar realizarea proiectelor propuse.
 Contãm în continuare pe sprijinul Guvernului României
(Ministerul Culturii ºi Identitãþii Naþionale, Ministerul Educaþiei
Naþionale, Ministerul Românilor de Pretutindeni, Ministerul Apãrãrii
Naþionale, Departamentul Centenar), al Preºedinþiei, Parlamentului
(Comisia parlamentarã comunã pentru marcarea Centenarului Marii
Uniri ºi al Primului Rãzboi Mondial), al Primãriei Bucureºti, al
primãriilor marilor municipii, universitãþilor, al companiilor private
ºi al organizaþiilor profesionale, cu scopul capacitãrii resurselor
necesare realizãrii unor proiecte de importanþã naþionalã.

Acord de parteneriat Academia Românã - Institutul Cultural Român
Academia Românã ºi Institutul Cultural Român au semnat
joi, 15 februarie 2018, un acord de parteneriat instituþional,
ce are ca scop promovarea creaþiei culturale ºi ºtiinþifice
româneºti în þarã ºi mai ales în strãinãtate.
Ceremonia de semnare a avut loc la sediul Academiei Române,
din Calea Victoriei 125, Bucureºti, în Clubul Academicienilor.
Evenimentul a fost urmat de o conferinþã de presã, susþinutã
de acad. Cristian Hera, preºedintele Academiei Române,
acad. Victor Spinei, vicepreºedinte ºi coordonator al programului
Centenar, Liliana uroiu, preºedintele Institutului Cultural
Român, ºi Mirel Taloº, vicepreºedinte al Institutului Cultural
Român.
Acordul de parteneriat are în vedere constituirea unui
mecanism permanent, care sã asigure cadrul instituþional
pentru crearea ºi întreþinerea unei emulaþii culturale ºi ºtiinþifice,
luând în considerare rolul esenþial al instituþiilor în promovarea
culturii, educaþiei ºi cercetãrii.
Parteneriatul dintre Academia Românã ºi Institutul Cultural
Român acordã o importanþã majorã activitãþii de cercetare
ºtiinþificã multidisciplinarã, cu implicarea ºi valorificarea
potenþialului creator al tinerilor. Astfel, între obiectivele

principale se numãrã: constituirea unor reþele de cooperare, în
interiorul ºi în afara graniþelor þãrii, pentru asigurarea desfãºurãrii
activitãþilor culturale ºi de cercetare-dezvoltare; susþinerea
participãrii cercetãtorilor la diferite forme de perfecþionare
pluridisciplinarã; formarea academicã a tinerilor din România
ºi din regiunile cu populaþie româneascã de peste hotare ºi
facilitarea accesului acestora la programe de formare ºi instruire
de înalt nivel ºtiinþific.
O direcþie importantã prevãzutã în acest parteneriat o
constituie dezvoltarea de proiecte cultural-ºtiinþifice destinate
creºterii vizibilitãþii valorilor spirituale româneºti, cu deosebire
în contextul marcãrii Centenarului Primului Rãzboi Mondial ºi
al Marii Uniri. Între acestea se aflã derularea unui program de
traduceri din literatura istoriograficã româneascã, cu scopul de a
spori circulaþia internaþionalã a informaþiei ºtiinþifice româneºti
ºi de a promova punctele de vedere româneºti în lume.
Nu în ultimul rând, cele douã instituþii semnatare îºi propun
conºtientizarea factorilor de decizie, pentru sprijinirea acþiunilor
ºi proiectelor din domeniile vizate de aceastã cooperare.

Biroul de presã al Academiei Române

Ce va alege BNR? Restricþionarea creditãrii
prin una din cele douã variante existente sau majorarea dobânzilor la credite?
Proiectul legislativ de restricþionare a creditãrii, despre care
se vorbeºte de peste jumãtate de an, are douã variante de
limitare: majorarea avansului prin creºterea gradului de
acoperire a creditului cu garanþii ºi limitarea ratei împrumuturilor la un anume procent din venitul net al solicitantului,
undeva la 55% sau chiar mai jos. Cu sau fãrã restricþionarea
creditãrii, dacã BNR va controla mai devreme implementarea
IFRS 9 în sistemul nostru bancar, dobânzile la credite ar
putea fi crescute de bãnci la niveluri prohibitive pentru
populaþie. De peste jumãtate de an se vorbeºte de accelerarea
creditãrii ºi de implementare unor mãsuri pentru
restricþionarea acesteia. Dupã cum a explicat guvernatorul
BNR, un astfel de proiect de reglementare existã, dar ar trebui
aprobat de Comitetul Naþional pentru Supravegherea
Macropudenþialã (CNSM), lucru ce s-ar putea întâmpla sau
nu în luna martie.
Face parte din mãsurile pe care le va hotãrî Comitetul
Macroprudenþial. Le va recomanda Bãncii Naþionale ºi ea va
reacþiona. Ceea ce pot sã vã spun acum este cã le-am discutat în
ºedinþa precedentã, nu s-a luat o decizie, le-am discutat ºi în comitetul
de politicã monetarã, cu toate cã nu s-a dorit acest lucru. Monetariºtii
de la Banca Naþionalã vor sã rãmânã monetariºti mai puri, dar asta
e lumea cãtre care ne îndreptãm. Tangenþial, le-am discutat ºi în
Consiliul de Administraþie, a spus Mugur Isãrescu.
Potrivit acestuia, mãsura privind restricþiile la creditarea populaþiei
intrã într-un mix mai mare. Se va spune: mixul de politici monetare
ºi fiscale, vom pune acolo ºi ceva macroprudenþialitate. Mulþi dintre
colegii mei nu sunt de acord cu ce v-am spus. Lumea se schimbã, ne
schimbãm ºi noi cu ea ºi încercãm sã facem lucrurile sã meargã mai
bine. Dacã se vor lua asemenea mãsuri, probabil prin primãvarã
vor fi, a precizat guvernatorul BNR.

Cele douã variante de restricþionare despre care vorbeºte la ora
actualã sistemul bancar se referã la modificarea ponderii Loan to
Value în suma creditului sau scãderea gradului de îndatorare, în
sensul revenirii la sistemul din trecut, când BNR impunea prin
regulament rata lunarã a creditului, ce nu are voie sã depãºeascã
35% din veniturile nete ale clientului.
LTV - în sens larg, Loan To Value - reprezintã de fapt ponderea
creditului în valoarea garanþiei imobiliare. Mai exact, dacã un imobil
este evaluat de bancã la 60.000 de euro, creditul permis nu poate
depãºi o valoare de maximum 85% din valoarea imobilului/garanþiei
aduse, ceea ce înseamnã un avans de 15% pentru client. O intervenþie
pe acest indicator ar conduce la solicitarea unei valori de 75%-80%
din valoarea garanþiei pentru obþinerea unui credit, ceea ce echivaleazã
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cu necesarul unui avans de 20%-25%pentru obþinerea unui credit
ipotecar. Surse din mediul bancar spun însã cã o astfel de mãsurã ar
fi destul de durã ºi nu ar avea efect decât asupra creditelor ipotecare
ºi în special asupra creditului Prima Casã, în condiþiile în care
creditul de consum este cel care a avut cea mai rapidã creºtere.
Cealaltã variantã se referã la limitarea prin regulament BNR a
gradului de îndatorare permis, dupã modelul aplicat acum câþiva
ani, când limitarea era impusã la 35%-40% din venituri.
Propunerea, la ora actualã, este ceva mai laxã, undeva în jurul a
55% din veniturile nete - nivelul maxim al ratei lunare. Trebuie
însã precizat cã acum vorbim de venituri nete (venitul net al
clientului, din care se scad: coºul zilnic de cumpãrãturi de
subzistenþã, cheltuielile cu facturile la utilitãþi, asigurãrile ºi alte
rate de credit). La ora actualã, fiecare bancã, în funcþie de mãrime
ºi de portofoliul, are un anumit grad de îndatorare, grad de
îndatorare care variazã ºi în funcþie de profilul de risc al clientului.
În general, la bãncile mari, clienþii cu venituri mari pot ajunge ºi la

un grad de în datorare de 70-85% din venituri. Impunerea scripticã
a unui astfel de prag de 50%-55% ar elimina astfel de practici,
limitând creºterea creditului de retail în general.
Practica a arãtat însã cã mãsurile reglementatoare impuse de
BNR au fost mai devreme sau mai târziu ocolite de cãtre bãnci. De
aceea, piaþa considerã cã BNR a pasat aceastã decizie Comitetului
Macroprudenþial, din care mai face parte ºi Autoritatea de Supraveghere Financiarã ºi Ministerul Finanþelor Publice. Pentru cã,
dacã banca central ar intra mai rapid în control la bãnci pentru a
vedea cum au implementat acestea normele IFRS 9, s-ar constata
cã riscul de creditare este incorect evaluat în marja instituþiei de
credit ºi, atunci, bãncile ar trebui automat sã creascã dobânzile la
credite, în special la Prima Casã. Situaþia se explicã prin faptul cã,
la ora actualã, riscul calculat de bãnci se face pe orizont de un an,
iar normele IFRS 9 cer acum un risc calculat pe 30 de ani în
cazul creditului ipotecar ºi pe cinci ani în cazul celui de consum.
Conform unui raport al Bãncii Naþionale a României (BNR),
valoarea totalã a creditelor restante în lei ale populaþiei ºi firmelor,
înregistratã în luna noiembrie 2017, se cifra la 5,46 miliarde de lei,
în scãdere cu 0,84% faþã de suma raportatã în octombrie 2017.
Restanþele la creditele în valutã erau în scãdere cu 9,47%, la
6,25 miliarde de lei (echivalent). Totalul creditelor în lei atingea,
în noiembrie, 145,89 miliarde de lei (cu 1,35% peste valoarea din
luna precedentã), din care 62,32 miliarde de lei erau sume
contractate de agenþii economici ºi 79,5 miliarde de lei împrumuturi
efectuate de populaþie. De asemenea, creditele în valutã totalizau
92,484 miliarde echivalent lei în noiembrie 2017 (cu 0,09% mai
mult faþã de octombrie 2017), din care 47,10 miliarde de lei
împrumuturi contractate de agenþii economici ºi 42,25 miliarde de
lei credite luate de populaþie. Bucureºtenii aveau, la finele lunii
noiembrie, credite în lei restante în sumã de 1,7 miliarde de lei ºi
în valutã de 2,8 miliarde de lei (echivalent). Totalul creditelor în
lei contractate în Capitalã ajungea la 51,63 miliarde de lei, iar al
celor în valutã la 44,63 miliarde de lei (echivalent).

Gabriela ÞINTEANU

Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri întâmpinate în lumea economico-financiarã, ne puteþi scrie la: opinia@spiruharet.ro
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PROGRAMUL TVH
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Film documentar
ªtiri (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Prin lume în 60 de minute (r)
Film serial
Film serial (r)
Transformarea
Film artistic
Film serial
Vremea Live
Film artistic
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc 
Cãsãtorie cu repetiþie (1985)
Regia: Virgil Calotescu.
Genul: comedie
Film serial 
Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Istoria Dinastiei Han,
partea 12 - (2005). Gen film: istoric, acþiune
Transformarea (r)
Film serial (r)
ªtiri (r)
Film documentar
O lume în 60 de minute
Film documentar
Film artistic (r)

MIERCURI  21 februarie 2018
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07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
12:00
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23:00
01:00
02:30
03:00
03:30
04:30
05:00

01:30
03:30
04:30
05:00

ªtiri + Meteo (r)
Film pentru copii
România spiritualã
Film documentar
Film documentar
Film documentar
Dream Star  Emisiune muzicalã
Sitcom  Secrete spulberate
Crezi cã ºtii?
Cabaret Show (r)
Film documentar (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Petrecere la han  Emisiune de folclor
Jurnal Viral
Film artistic  Websitestory (2010).
Regia: Dan Chiºu. Genul: acþiune/dramã
Gen film: dramã
Dream star (r)
Secrete spulberate (r)
Film documentar
România spiritualã (r)

Film documentar
ªtiri (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Poveºti franceze (r)
Film serial
Film serial (r)
Transformarea
Film artistic
Film serial
Vremea Live
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc 
Nunta mutã (2008).
Regizor: Horaþiu Mãlãele.
Genul: comedie/dramã
Film serial  Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Istoria Dinastiei Han,
partea 13 (2005). Gen film: istoric, acþiune
Transformarea (r)
ªtiri (r)
Film documentar
Poveºti franceze (r)
Film documentar
Film artistic
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VINERI  23 februarie 2018

Film documentar
ªtiri (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial
Transformarea
Film documentar
Film artistic
Film serial
Vremea Live
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc 
Kyra Kyralina (2014).
Regizor: Dan Piþa. Genul: dramã
Film serial - Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Istoria Dinastiei Han,
partea 14 - (2005). Gen film: istoric, acþiune
Transformarea (r)
ªtiri (r)
Film documentar
Crezi cã ºtii? (r)
Film documentar
Film artistic

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
12:00
12:30
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15:00
17:00
18:00
18:05
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00:30
02:30
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05:00
07:00

Film documentar
ªtiri (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial
Film serial (r)
Transformarea
Film artistic
Film serial
Vremea Live
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Carmen (2015).
Regizor: Doru Niþescu.
Genul: dramã
Film serial 
Anii de liceu la vârsta a doua
Cabaret Show 
Emisiune de divertisment
Film artistic  Istoria Dinastiei Han,
partea 15 (2005). Gen film: istoric, acþiune
ªtiri + Vremea Live (r)
Transformarea
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)

LUNI  26 februarie 2018

Duminicã  25 februarie 2018

SÂMBÃTÃ  24 februarie 2018
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JOI  22 februarie 2018
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Film pentru copii
România spiritualã
Film documentar
Sitcom  Secrete spulberate (r)
Petrecere la han (r)
Crezi cã ºtii?
Poveºti franceze
Ochil de veghe
Film documentar
O lume în 60 de minute
Film artistic  Ducesa de Langeais
Film artistic  Moartea domnului
Lãzãrescu (2005).
Regizor: Cristi Puiu. Genul dramã
Film documentar
Film documentar
Poveºti franceze (r)
Petrecere la han (r)
România spiritualã (r)

 Expoziþia personalã a artistei Alexandra Pirici
la New Museum, din New York, 6 februarie - 15 aprilie 2018
Artista Alexandra Pirici combinã sculptura, coregrafia ºi performance-ul
pentru a reflecta asupra manifestãrilor simbolice ale istoriei prin ipostaze care
definesc prezenþa corporalã, atât în spaþiul real, cât ºi în cel virtual.
Co-natural (2018)  noul sãu proiect, conceput special pentru spaþiul
expoziþional South Galleries al New Museum, din New York  ia forma unei acþiuni
continue, în care performeri live vor dansa, timp de nouã sãptãmâni, alãturi de un
interpret virtual - o hologramã realizatã dupã ultimele tehnologii, ca lucrare sitespecific. Proiectul abordeazã dispersia în creºtere a prezenþei umane ºi a sinelui în
societatea contemporanã, ca urmare a tehnologiilor digitale ºi a influenþei tot mai
puternice a instituþiilor financiare, ºi, în sens extins, ca urmare a disocierii moderne
dintre naturã ºi culturã, dintre corp ºi spirit, dintre individ ºi colectivitate. Co-natural
continuã interesul recent al artistei române pentru corpul colectiv, prin coregrafii
care conecteazã evenimente din spaþii ºi timpuri diferite în prezent. Alexandra Pirici
contextualizeazã holograma, un fragment al unui întreg, prin acþiunea live;
holograma devine un mediator al prezenþei, dezvãluind cãile prin care imaginile ºi
corpurile vii se influenþeazã reciproc. Co-natural propune un organism unic, modular, construit atât din materie vie, cât ºi din materie digitalã, care se reuneºte
treptat ºi se disperseazã din nou, pe parcursul fiecãrei zile a expoziþiei.
Expoziþia-performance, curatoriatã de Helga Christoffersen, de la New Museum,
este prima personalã a artistei din România în SUA ºi va putea fi vizionatã, în
perioada 6 februarie - 15 aprilie 2018, în South Galleries, un spaþiu expoziþional
recent inaugurat, destinat premierei noilor producþii artistice la New Museum, fondat
în 1977, singurul muzeu din New York City dedicat exclusiv artei contemporane,
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Co-natural
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un centru de expoziþii, informaþii ºi documentare despre artiºti din întreaga lume.
De la începuturile sale, ca un birou cu o camerã pe Hudson Street, la inaugurarea
primei clãdiri independente de pe Bowery Street, în 2007, New Museum continuã
sã fie un loc de experimentare ºi un centru pentru artã nouã ºi idei noi.
Alexandra Pirici: Co-natural este interpretat de performerii: Juli Brandano, Farid
Fairuz, Paula Gherghe, Miguel Angel Guzmán, Jordan Isadore ºi Jennifer Tchiakpe.
Lumini, scenografie, design holografic: Andrei Dinu. Holograma tip Fantoma lui
Pepper: Archi3D Limited. Director de imagine: Barbu Bãlãºoiu.
Alexandra Pirici (n. 1982) locuieºte ºi lucreazã la Bucureºti. Având o formaþie de
dansator clasic, este una dintre cele mai interesante artiste care lucreazã în prezent în
mediul performativ, la nivel internaþional. Proiectele sale au fost prezentate în ultimii
ani la: Neuer Berliner Kunstverein, din Berlin (2017); Skulptur Projekte Münster
(2017); Bienala de la Berlin (2016), Tate Modern Londra ºi Tate Liverpool (2016);
Off-Biennale, Budapesta (2015); Muzeul de Artã Modernã, Varºovia (2015); Manifesta
10, St. Petersburg (2014); Centre Pompidou, Paris (2014); Van Abbemuseum,
Eindhoven (2014). În colaborare cu artistul Manuel Pelmuº, a reprezentat România
la cea de a 55-a ediþie a Bienalei de la Veneþia (2013). În 2015, a fost primit Premiul
de Excelenþã în Coregrafie, de la Centrul Naþional al Dansului, Bucureºti.
Alexandra Pirici: Co-natural este un proiect organizat de New Museum.
Proiectul a fost posibil datoritã suportului major din partea European ArtEast
Foundation ºi a Art Encounters, precum ºi cu sprijinul Toby Devan Lewis
Emerging Artists Exhibitions Fund ºi al Artemis Council of the New Museum.
Expoziþia este realizatã în colaborare cu Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles.
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Luni

Marþi

Miercuri

Joi

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Ochiul de veghe (r)
Film artistic (r)
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
Film serial
Film serial (r)
Transformarea
Film artistic
Film serial
Vremea Live
Film artistic
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc 
Cu buletinul la Paris (2015).
Regizor: ªerban Marinescu.
Genul: dramã
Film artistic 
Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Istoria Dinastiei Han,
partea 16 - (2005). Gen film: istoric, acþiune
Transformarea (r)
ªtiri (r)
Film documentar
Interviurile lui Matei Georgescu
Film documentar (r)
Film artistic (r)

Foto: ICR NY
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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
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12-13

MUZICÃ
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24-7
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Actriþa
Gabriela DIMA-PICUª
trãieºte într-o lume de basm
pe scena Teatrului de Pãpuºi
Cãrãbuº din Brãila
Actriþa Elena  Gabriela Dima (Picuº  prin cãsãtorie) se naºte la
Bacãu, pe 20 iunie 1962, iar în anul 1981 termina studiile în cadrul Liceului
Vasile Alecsandri din acest municipiu, urmând în paralel - datoritã pasiunii
pe care o are pentru arta interpretativã - ºi ªcoala Popularã de Artã, Secþia
Actorie ºi Secþia Regie, clasa prof. Ion Ghelu Destelnica, pe care o absolvã
în anul 1980. La numai 12 ani, în 1974, îºi face debutul pe scena Casei de
Culturã din municipiul Bacãu cu rolul Cãtãlinei în dramatizarea poemului
Luceafãrul de Mihai Eminescu. Urmeazã în 1975 rolul Anicãi
în spectacolul Soacra cu trei nurori, regizat de prof. Ion Ghelu Destelnica
pe aceeaºi impozantã scenã municipalã, apoi, în 1976, un recital actoricesc
intitulat Unde pleacã soarele, dupã cunoscuta poveste Micul Prinþ de
Antoine de Saint-Exupery, în regia prof. Val Mãnescu. Anul 1977 vine cu
rolul Corinei din spectacolul Jocul de-a vacanþa (în regia prof. Ion Ghelu
Destelnica), iar în 1978 rolul Norei în spectacolul Balada celor 40
(în regia prof. Ion Ghelu Destelnica).
Dupã liceu, în perioada anilor 1981-1982, actriþa Elena  Gabriela
Dima apare angajatã în colectivul actoricesc al Teatrului Victor Ion Popa
din Bârlad ºi interpreteazã personaje diverse.
În anul 1982, cu acel curaj specific actorilor care ºtiu cã trebuie sã facã
un pas în viitor pentru propria carierã ºi sã îndrãzneascã a schimba ceva
în viaþa lor, actriþa Elena  Gabriela Dima se transferã la cochetul Teatru
Maria Filotti din Brãila, unde va juca cu aplomb ºi devotament pânã în
anul 1987. În cei cinci ani pe care-i va petrece aici va interpreta diverse
tipologii, cum ar fi: Lucietta în Bãdãranii de Carlo Goldoni (regia Marius
Popescu), Cechina în Frumoºii nebuni ai marilor oraºe de Fãnuº Neagu
(regia Constantin Codrescu), Primãvara lui Boticelli în spectacolul
Floare de cactus (regia Zoe Anghel Stânca), Mãicuþa din spectacolul
Vlaicu Vodã de Alexandru Davilla (regia George Motoi).
Simþind nevoia unei noi schimbãri de carierã artisticã care sã o reprezinte,
actriþa Elena  Gabriela Dima (Picuº) schimbã scena Teatrului Maria
Filotti cu scena Teatrului de copii Cãrãbuº, tot din Brãila. Aici, începând
cu anul 1997, joacã în lumea basmelor create pe scena acestui teatru
pentru toþi copiii acestui municipiu de pe malul fluviului Dunãrea. Este
tot ce ºi-a dorit sã fie, respectiv Drãcuºorul din spectacolul Dãnilã
Prepeleac (regia Mihai Pãun); Zeinab, ªarpele ºi Înþeleptul din spectacolul
Aladin ºi lampa fermecatã (regia Laurenþiu Budãu); Slujitorul în spectacolul
Peºtiºorul de aur (regia Mihai Frunzã); Vestitorul ºi Balaurul în spectacolul
Frumoasa din pãdurea adormitã (regia George Popa); Iepuraºul din
spectacolul Scufiþa Roºie (regia Geta Miroiu); Judecãtoarea în spectacolul
Ursul pãcãlit de vulpe (regia Bogdan Ulmu); Strãjer 1 în spectacolul

Viaþa nu
se explicã,
ci se trãieºte...
(Luigi Pirandello)

Cenuºãreasa (regia Victor Ignat); Pisica mamã în spectacolul Vreau sã
fiu mare (regia Marius Exarhu); Albãstrica în spectacolul Urâtul
pãmântului (regia Francisca Simionescu); Tatãl, Piticul, Bunica ºi Regele broaºtelor în spectacolul Dumbrava minunatã (regia Francisca
Simionescu); Mama ºi Fricosul în spectacolul Albã ca zãpada (regia
Sofia Catruna); Fetiþa ºi Peºtiºorul, în spectacolul Poveste din adâncuri
(regia Dan Ganea); Povestitoarea din spectacolul Rãþoiul cel urât (regia
Mihai Pãun); Prinþesa mijlocie ºi iganca în Sarea în bucate (regia George
Popa); Nevasta lui Stan în Stan Pãþitu (regia Bogdan Ulmu); Fata babei
în Creanga umblã creanga (regia Victor Ignat); Zâna în Zâna zorilor
(regia Mihai Pãun); Prinþ în Motanul încãlþat (regia Valentin Dobrescu);
Pupãza în Amintiri din copilãrie (regia Bogdan Tudor) ºi Vulpea în
spectacolul Pinochio (regia Valentin Dobrescu) etc, etc. În tot acest timp,
actriþa Elena - Gabriela Dima  Picuº a colaborat cu mari regizori de teatru,
precum: Constantin Codrescu, Constantin Dinischiotu, Marius Popescu,
Zoe Anghel Stanca, George Motoi, Matei Varodi, Bogdan Ulmu, Mihai
Pãun, Victor Ignat, Cristian Nacu ºi mulþi, mulþi alþii.
Pentru cã a existat din totdeauna dorinþã de perfecþionare ºi profesionalism autentic în tot ceea ce a creat ºi a interpretat actriþa Gabriela
Dima  Picuº, aceasta s-a înscris la examenul de admitere de la Facultatea
de Arte din cadrul Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti, specializarea
Artele spectacolului (Actorie), în anul 2000. Odatã declaratã studentã,
este admisã la clasa profesorilor Adriana Piteºteanu, Vlad Rãdescu,
Sorin Dinculescu ºi Vladimir Anton. Pe parcursul celor trei ani de studiu
aprofundat ea a abordat cu nonºalanþã ºi curaj personaje memorabile din
dramaturgia noastrã naþionalã, dar ºi internaþionalã. Absolvã facultatea
cu diplomã de licenþã în anul 2013, având nota finalã 9,16, ºi se întoarce
în lumea de basm a Teatrului de copii Cãrãbuº din Brãila, unde se
dãruieºte actului artistic interpretativ.
Pentru a-i cunoaºte
cariera ºi meritele este
de ajuns sã citim aprecierile apãrute în diferite cronici dramatice din
presã, precum: Revista
Teatrul, România Literarã,
Contemporanul, Înainte
(presã localã, Vaslui),
Libertatea  Brãila, Monitorul de Brãila etc. La
toate acestea trebuie sã
adãugãm zecile de mii,
milioanele de aplauze
ale celor mici ce au stat
cu sufletul la gurã atâta
timp cât personajele interpretate de cãtre actriþa
Elena  Gabriela Dima  Picuº s-au desfãºurat pe
scena unde basmele prind viaþã.
Ghidându-se în viaþã dupã principiul Viaþa nu se
explicã, ci se trãieºte... (Luigi Pirandello), actriþa
Gabriela Dima  Picuº, absolventa Facultãþii de Arte
din cadrul Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti,
specializarea Artele spectacolului (Actorie), trece prin
metamorfoze artistice ºi caractere dramatice precum
crisalida unui fluture ce zboarã purtat de vânt
primãvãratic peste unde danubiene... Un zbor uºor...
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