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Vã oferim
un mãrþiºor virtual,
purtãtor de gânduri bune
pentru toþi cititorii noºtri!
Vã dorim
o primãvarã însoritã,
plinã de culoare
ºi miresme florale!

Producãtorii de vinuri
româneºti se pot promova
pe piaþa irlandezã

Ambiþii mari pentru exportatorii
români de produse ecologice

pag.
2
Ziua de Dragobete
a însemnat, pe de o parte,
Ziua Porþilor Deschise la
Grãdiniþa Prietenii Mei,
iar, pe de altã parte,
a rãspândit multã fericire,
bucurie, iubire ºi asta pentru
cã preºcolarii noºtri au
sãrbãtorit Ziua Prieteniei.
Deliciul zilei au fost pãrinþii,
fie cei care abia astãzi
ne-au cunoscut, fie pãrinþii
copilaºilor grãdiniþei noastre,
care au ales sã petreacã o zi
la grãdi alãturi de noi toþi.
Vino ºi tu
sã fii prietenul nostru
la Grãdiniþa Prietenii Mei!

 Tel. 021.222.46.42 / 0745.028.876  E-mail: gradinitaprieteniimei@gmail.com  Adresa: Bucureºti, bd. Metalurgiei nr. 87, sector 4

Prezumþia de incapacitate
Mioara VERGU-IORDACHE
Uitatul în grãdina altuia a devenit o îndeletnicire naþionalã.
Nu facem o miºcare în curtea noastrã fãrã sã tragem cu ochiul,
sã ne aliniem la interesele celorlalþi. Ignorãm propriile interese,
structura solului, soiul seminþelor, clima. În acest timp, ceilalþi
îºi vãd de treabã. Se uitã ºi ei peste gard, mormãind vreo vorbã
ce poate fi sau nu de apreciere. Noi suntem atenþi ºi sorbim cu
nesaþ vorba vecinului. Când din stânga, când din dreapta, aºa
cum le cere lor, vecinilor, interesul. Noi pãrem ca avem interesul
de a nu fi noi, de a nu avea interese. Ne-am îmbolnãvit de
neîncredere, de neputinþã. Ne e ruºine sã credem cã în grãdina
noastrã noi suntem buricul pãmântului. Cum fiecare, în grãdina
lui, este buricul pãmântului ºi rãdãcina vieþii, ºi untul
pãmântului. Trãim într-o permanentã tensiune de start. Mereu
suntem la început.
Ca un blestem, nu reuºim sã ducem nimic pânã la capãt
pentru cã privim ba la stânga, ba la dreapta, ba în sus, ba în jos,
temându-ne, parcã, sã nu vinã vreun oficial sã ne elimine de pe
foaia de concurs. Ceilalþi ne invitã pe la ei pentru a ne arãta
roade ºi ne privesc de sus, de la înãlþimea împlinirilor lor. Ne
dau ºi sfaturi. Care nu þin seama de realitãþile noastre. Sunt
rãuvoitori? N-aº putea spune. Mai curând nu au timp de noi
pentru cã au propriile interese, nevoi. De care ei þin seama!
Noi? Noi trãim parca vinovaþi cã existãm, cã avem calitãþi ºi
defecte. Ne culpabilizãm ºi otrãvim cu neîncredere orice dã sã
prindã rãdãcinã. Multe sunt otrãvite în þara noastrã. Dar cel mai
dramatic mi se pare a fi cianozarea sãnãtãþii ºi a învãþãmântului.
Adicã însãºi calitatea umanã. Calitatea ºcolii româneºti ... Care
are la baza meditaþiile. Sunt slab pregãtiþi profesorii? Doar la
ºcoalã. La meditaþii, nu. Sunt elevii incapabili sau puturoºi?
Doar la ºcoalã, la meditaþii, nu! Sunt pãrinþii sãraci? Unii, la
ºcoalã, la meditaþii, nu. Se pierd copii valoroºi? Da, la ºcoalã,
pentru cã sunt pãrinþi care nu pot plãti meditaþiile. Majoritatea
covârºitoare a copiilor noºtri nu se prezintã la niciun concurs
fãrã meditaþii. De fapt, la o privire mai atentã, întreaga societate
româneascã ia meditaþii: la politicã, la industrie, la agriculturã, la
sãnãtate. Meditaþi sunt conducãtorii. Plãtitori suntem noi,
poporul român. ªi dacã meditaþii iau, poate, examenele în faþa
meditatorilor-examinatori strãini, e limpede ca lumina zilei, au
rãmas repetenþi în faþa poporului român.
Cât despre sãnãtate... Mor oamenii cu zile, pacienþi ºi personal
sanitar. Salarii de mizerie, promisiuni fãrã acoperire, sãrãcie,
spitale în ruinã, absenþa echipamentelor, a medicamentelor, a
cãldurii, apei, apei calde ... ºi, iarãºi, noi plãtim asigurãri de
sãnãtate, iar algoritmul politic schimbã destinaþia banilor noºtri
ºi suntem lãsaþi în grija leacurilor bãbeºti ºi a clarvãzãtorilor.
Care clarvãzãtori nu ne dau prea multe speranþe.
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Societatea Antreprenorialã Studenþeascã (S.A.S)
USH Pro Business (centru specializat pentru activitãþi dedicate mediului
antreprenorial al Universitatii Spiru Haret) coordoneazã activitatea
Societãþii Antreprenoriale Studenþeºti (S.A.S)  structurã fãrã personalitate
juridicã dedicatã studenþilor din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
S.A.S. reprezintã un mecanism de sprijinire, dezvoltare ºi încurajare a spiritului
antreprenorial al studenþilor ºi absolvenþilor de învãþãmânt superior, în vederea
creºterii competitivitãþii universitãþii.
Activitãþi S.A.S. desfãºurate de USH Pro Business
1. Susþinerea programului Start-up  pentru care USH Pro
Business s-a preocupat, încã de la formarea sa. A reuºit sã atragã
membri din reþea, precum European Enterprise Network ºi Business
Angels, prin care reprezentanþii start-up-urilor au beneficiat de
servicii de consiliere pentru dezvoltarea ºi finanþarea afacerilor lor.
USH Pro Business a organizat, în cooperare cu Ministerul
Economiei, Comerþului ºi Relaþiilor cu Mediul de Afaceri
(MECRMA), o serie de evenimente dedicate studenþilor, cu scopul
dezvoltãrii abilitãþilor antreprenoriale.
Cele trei ediþii ale workshop-ului Primul meu business plan,
din cadrul programului USH Pro Antreprenoriat, au fost dedicate
studenþilor, cu scopul dezvoltãrii abilitãþilor antreprenoriale ºi,
implicit, dezvoltarea lor în cariere antreprenoriale, 19 octombrie,
27 octombrie, 8 noiembrie 2016.
Evenimentele au adus faþã în faþã studenþi cu oameni de afaceri
de succes, pentru a fi îndrumaþi spre opþiuni de carierã
antreprenorialã ºi întocmirea unor planuri de afaceri de succes.
Workshop-urile au premiat nouã idei de afaceri dezvoltate de
studenþi, urmare a lucrului efectiv cu aceºtia pe un plan de afaceri.
Studiul de piaþã Percepþii ºi tendinþe antreprenoriale în rândul
studenþilor Universitãþii Spiru Haret  studiu realizat pe un
eºantion reprezentativ de studenþi din cadrul facultãþilor universitãþii
- evidenþiazã înclinaþiile, abilitãþile, percepþiile ºi tendinþele
antreprenoriale, precum ºi perspectivele de orientare a pregãtirii ºi
nevoilor studenþilor.
2. Elaborarea Registrului Antreprenorilor  lista parteneriatelor
existente cu mediul de afaceri;
3. Coordonarea activitãþii: Participarea Universitãþii Spiru
Haret la exerciþiul HEInnovate (ca urmare a deciziei Ministerului
Educaþiei Naþionale de a fructifica oportunitatea înscrierii României
pentru a participa la exerciþiul HEInnovate iniþiat de cãtre OECD
ºi Comisia Europeanã)  activitate coordonatã de USH Pro
Business, prin care se evalueazã potenþialul antreprenorial ºi
inovativ al universitãþii, pornind de la auto-evaluare în raport cu
ghidul dezvoltat de cãtre OECD ºi Comisia Europeanã. Rolul
acestui instrument on-line este acela de gestionare eficientã a
schimbãrilor instituþionale ºi culturale.
4. Înfiinþarea de centre antreprenoriale la nivel naþional, în
cadrul facultãþilor Universitãþii Spiru Haret din Braºov,
Câmpulung  Muscel.
5. Coordonarea activitãþii de practicã a studenþilor
6. Lansarea programului Pro spirit antreprenorial ºi noi
competenþe, în scopul dezvoltãrii abilitãþilor antreprenoriale ºi

competenþelor practice ale studenþilor din cadrul Comunitãþii
Studenþilor Haretiºti (CSH), eveniment organizat de USH Pro
Business, la 2 martie 2017.
7. Activitãþi de mentorat pentru studenþi în vederea consolidãrii ºi dezvoltãrii unor elemente ale competenþelor
antreprenoriale necesare viitorilor absolvenþi:
- Participarea Centrului USH Pro Business la Târgul
internaþional de tehnologii, echipamente, utilaje ºi materiale pentru
construcþii - CONSTRUCT EXPO - 23-26 martie 2017. Activitãþile
de promovare au fost efectuate de studenþi ai Facultãþii de ªtiinþe
Economice ºi studenþi ai Facultãþii de Arhitecturã, în regim de
voluntariat, în cadrul Programului Pro spirit antreprenorial ºi noi
competenþe pentru studenþi. Facultatea de ªtiinþe Economice a
participat la eveniment cu studenþii: Cristian Bãlan; Cristina Rache;
Ginel Prioteasa. Facultatea de Arhitecturã a participat la eveniment
cu studenta: Ioana Petricã
8. Organizarea de activitãþi de susþinere a start-up-urilor în
proiecte cu finanþare naþionalã ºi internaþionalã:
 Includerea start-up-ului Arta Lemnului S.A., start-up creat
de Universitatea Spiru Haret printr-un program anterior,
în Proiectul: Servicii integrate de Export pentru IMM din România
 Programul de Cooperare Elveþiano-Român vizând reducerea
disparitãþilor economice ºi sociale în cadrul Uniunii Europene
extinse. Contract nr.: 81870/07.06.2017, proiect co-finanþat printrun grant din partea Elveþiei, prin intermediul contribuþiei elveþiene
pentru Uniunea Europeanã extinsã.
 Facilitarea inserþiei pe piaþa muncii a lui Ciprian
Pavelescu, absolvent al Facultãþii de Inginerie, Informaticã ºi
Geografie a Universitãþii Spiru Haret, specializarea Geografie,

care a participat la activitãþi de voluntariat în cadrul Centrului USH
Pro Business, pe parcursul anului universitar 2016-2017. Acesta a
fost angajat de una dintre firmele membre ale clusterului Danube
Engineering Hub.
9. Organizare evenimente naþionale de promovare a
Societãþii Antreprenoriale Studenþeºti (SAS)
 Rolul mentoratului în dezvoltarea tinerei generaþii ºi
sustenabilitatea economico-socialã, 23 ianuarie 2017, Bucureºti
 Pro spirit antreprenorial ºi noi compentenþe pentru studenþi,
2 martie 2017, Bucureºti
 Simpozion Internaþional Landscapes: Perception, Knowledge,
Awareness and Action, 26-28 mai 2017, Bucureºti
 Travel & Tourism Hackathon, 20-22 octombrie 2017, Bucureºti
 Experience Lab, 1 noiembrie 2017, Bucureºti
10. Evenimente internaþionale de promovare a Societãþii
Antreprenoriale Studenþeºti (SAS)
 USH Pro Business  activ în plan internaþional în
promovarea parteneriatului universitate-mediu de afaceri,
Adelaide, Australia/17 februarie 2017
 USH Pro Business partener activ în integrarea
europeanã, Bruxelles, 21-23 noiembrie 2017
 USH Pro Business a participat la ICT Proposers day 2017,
Budapesta/Ungaria, 9-10 noiembrie 2017
 Parteneriate pentru dezvoltarea afacerilor inovatoare la nivel
global CONNECT 2017, Maynooth, Dublin/Irlanda, 23 octombrie
2017
 USH Pro Business, un model atractiv pentru polii de creºtere
din regiunea Toliara, Madagascar, 4-5 octombrie 2017
 Misiune economicã la expoziþia internaþionalã Expo Astana
2017, Astana, Kazakhstan, 22-25 august 2017
 Travel & Tourism Hackathon, 20-22 octombrie 2017
 Experience Lab, 1 noiembrie 2017

Producãtorii de vinuri româneºti
Ambiþii mari pentru
exportatorii români de produse ecologice se pot promova pe piaþa irlandezã
În cadrul târgului Biofach Nürnberg 2018,
cel mai mare târg internaþional specializat în
domeniul ecologic din lume, România a înregistrat
participãri care denotã o creºtere a interesului
pentru produsele procesate ºi promovare sub
brand propriu, dar ºi pentru forme asociative
de reprezentare a producãtorilor români.

Astfel, au fost prezentate produse ecologice
de vin, ulei de floarea soarelui, produse lactate ºi
produse animale sau fructe uscate ºi sucuri de
fructe. Pe lângã extinderea gamei sortimentale de
produse, au existat standuri independente ale unor
branduri emergente pe pieþele internaþionale,
precum LTA Mondial, Casa Neacºu, Petras Bio
ºi brandurile cooperativei agricole Bio Carpathia,
o reuºitã a miºcãrii cooperatiste bio. Nu în ultimul
rând, remarcãm prezenþa la târg a membrilor Bio
Danubius, un cluster din ce în ce mai activ pe
pieþele internaþionale.
Remarcabil este cã aceste evoluþii pozitive vor
continua în cursul anului, prin Programul de
Cooperare Elveþiano - Român de susþinere a
sectorului, program în care mulþi dintre
participanþii la Biofach au beneficiat de asistenþã
prin Centrele de Afaceri pentru Export (CAE)
din Bacãu ºi Ploieºti.
Listarea primul vin românesc bio în reþeaua
de distribuþie Rapunzel din Germania se bazeazã
ºi pe sprijinul acordat de program, ce a început
sã dea rezultate. Programul se desfãºoarã,
conform calendarului, pânã în anul 2019,
inclusiv.
Conf. univ. dr. Costin LIANU,
director general, USH Pro Business
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În data de 21 februarie 2018, USH Pro Business
a organizat evenimentul Potenþialul pieþei irlandeze pentru exportatorii vinurilor româneºti,
eveniment la care au participat, atât producãtori
de vinuri, cât ºi specialiºti în domeniul vie  vin.
În cadrul seminarului s-a discutat despre
atractivitatea pieþei irlandeze în contextul Brexit,
precum ºi despre oportunitãþile de export oferite
de Programul de Cooperare Elveþiano-Român.
În contextul în care piaþa irlandezã este interesatã de înfiinþarea de asociaþii de afaceri între
producãtorii vinicoli români ºi comercianþii

irlandezi de import, astfel fiind îndreptatã atenþia
asupra comerþului importator pentru a încuraja
includerea de vinuri româneºti în portofoliul lor,
USH Pro Business a prezentat posibilitatea de a
promova vinurile româneºti cu ocazia evenimentului de Degustare de vinuri româneºti, ce
va fi organizat la data de 27 aprilie 2018 la Dublin.
Pe aceastã cale, invitãm producãtorii de vinuri
din România, care doresc sã se promoveze pe
piaþa irlandezã prin intermediul evenimentului
ce va fi organizat în aprilie la Dublin, sã ne
contacteze pentru informaþii suplimentare.

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

ISSN 1221-4019
ISSN 1841-4265 (online)
www.opinianationala.ro
www. facebook.com/opinianationala
Strada Fabricii nr. 46G, sector 6, Bucureºti
Telefon/fax: 021 316 97 91
Centralã: 021 316 97 85, 021 316 97 86, 021 316 97 87,
interioare 168 ºi 143
e-mail: opinia@spiruharet.ro; on@spiruharet.ro



REDACÞIA:





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.

pag. 3

OPINIA NAÞIONALÃ

811  27 februarie 2018

UNIVERSITARIA

ACÞIUNEA COST CA16204 DISTANT
READING FOR EUROPEAN LITERARY HISTORY
Luiza MARINESCU
Profesorul Christof Schöch (MC Chair), de la
Universitatea din Trier, Germania, este cell care
a propus ºi a câºtigat finanþarea proiectului COST

CA16204 Distant Reading for European Literary
History, proiect la care participã 24 de þãri
europene ºi douã þãri din afara spaþiului european:
SUA ºi Australia. MC Vice Chair al proiectului
acþiunii COST este profesorul Maciej Eder din
Polonia. La aceastã acþiune, Universitatea Spiru
Haret este reprezentatã de o echipã formatã din:
conf.univ.dr. Luiza Catrinel Marinescu,
prof.univ.dr. Ruxandra Vasilescu, prof.univ.dr.
George Volceanov de la Facultatea de Litere,
prof.univ.dr. Grigore Albeanu de la Facultatea
de Inginerie, Informaticã ºi Geografie, alãturi de
Universitatea Babes-Bolyai, prin centrul
DigiHUBB, instituþie coordonatoare pentru
România, reprezentatã de prof.univ.dr. Corina
Elena Moldovan ºi de cãtre substitut dr. Roxana
Patraº de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza
din Iaºi. Denumirea proiectului Distant reading
aduce în atenþie personalitatea lui Franco Moretti,
autorul lucrãrii cu titlul menþionat, publicatã în
2013 la Londra. Lucrarea sa, tradusã în 15 limbi,
aduce în atenþie metodele cantitative din
domeniul ºtiinþelor sociale în domenii care în mod
tradiþional aparþin ºtiinþelor umane.
La deschiderea acþiunii în data de 29 01 2018,
la Huygens Institute din Amsterdam, au participat
membrii grupului de lucru 4 (WG4: prof.univ.dr.
Christof Schöch, lector univ.dr. Justin Tonra,
prof.univ.dr. Maciej Eder, conf.univ.dr. Luiza
Catrinel Marinescu  Facultatea de Litere, USH,
Katerina Kanellopoulou, Corina Koolen,
prof.univ.dr. Katja Mihurko Poni  Fakulteta za
humanistiko/ School of Humanities, Univerza v

Novi Gorici / University of Nova Gorica, listele pentru oamenii interesaþi de acþiune, dar
Vipavska 13, SI-5000 Nova Gorica, Slovenija) care nu fac parte din comitetul de management
condus de dr. Justin Tonra (Lecturer in English, al acþiunii, pot fi adãugaþi.
3. Portalul ºi serviciile asociate
Grupul de lucru 4 (WG4) a adunat conþinutul
ºi a rugat un student asistent (Universitatea din
Trier) sã punã aceste informaþii în portal. Portalul
va conþine urmãtoarele informaþii dispuse pe
urmãtoarele pagini:
 About (Ce este Distant reading),  ELTeC
(colecþia de texte literare europene),  Working
groups (Grupurile de lucru: descriere; prezentarea
membrilor  nume sub forma unor carduri cu
reprezentarea muncii lor, a intereselor; s-a subliniat
cã va fi necesarã crearea unor filtre pentru
selectarea în funcþie de ariile de interes),
 Events (Evenimente),  Calls (Informaþii cu
privire la posibilitatea de a participa la diverse
acþiuni, conferinþe etc.),  Publications (Publicaþii),
 A list of associated groups and labs (O listã a
tuturor grupurilor asociate ºi a laboratoarelor de
cercetare în domeniu).
4. Strategia de diseminare
School of Humanities, National University of
Ireland Galway).
Agenda întâlnirii de la Amsterdam, distribuitã
ºi aprobatã de toatã lumea, a cuprins:
1. Cuvântul de bun venit ºi introducerea, rostite
de dr. Justin Tonra.
2. Sarcinile generale pentru grupul de lucru 4 (WG
4) au fost prezentate de cãtre prof.univ.dr. Christof
Schöch, care a explicat cã acestea nu au fost fixate
încã ºi cã, în consecinþã, pot fi schimbate.
a. determinarea portalului acþiunii. Portalul este
un punct de intrare în acþiune, nu doar un website
ºi ELTeC ar trebui sã fie vizibilã acolo, dar va fi
gãzduitã în alt loc. Participanþii au discutat cum
va funcþiona acest portal ºi cine va rãspunde de
el ºi pentru ce anume. (Task 1)
b. Coordonarea diseminãrii acþiunii presupune
anumite eforturi, iar grupul de lucru ar trebui sã
determine strategia de diseminare, sã pregãteascã
ghidurile pentru membrii acþiunii, sã-i susþinã în
implementarea lor ºi sã susþinã comunicarea ºi
strategia de management a proiectului. (Task 2)
c. Sã coordoneze eforturile acþiunii de
diseminare a managementului de proiect prin
wiki ºi prin consultarea de cãtre toþi membrii
proiectului a documentelor realizate (file
sharing). (Task 3)
Justin Tonra a comentat faptul cã existã deja
structuri, precum listele de emailuri pentru fiecare
grup de lucru, o listã a emailurilor celor care fac
parte din comitetul de management (MC).
Participanþii au fost de acord cã toþi cei care nu
sunt în listele MC pot fi adãugaþi pe acestea ºi cã

Grupul de lucru 4 (WG4) va scrie ghiduri
specifice, dar nu prescriptive.
5. Coordonarea grupului WG4
Cei prezenþi au fost de acord cu continuarea
muncii grupului 4 folosind instrumentele wiki ºi
Framapad pentru moment ºi sã îºi îmbogãþeascã
experienþa în acest sens.
6. Activitãþile ºi programul.
7. AOB Urmãtoarea întâlnire a grupurilor va avea
loc în ianuarie 2019 ºi va coincide cu aceea a
membrilor comitetului de management.

ACTIVITÃÞILE ªI PROGRAMUL

1 Including: http://fosl.ijp.pan.pl/labs/, http://literaryquality.huygens.knaw.nl/, and https://
sites.google.com/site/computationalstylistics/.
2 See https://kriesi.at/, https://pl.wordpress.org/plugins/filterable-portfolio/, and https://
pl.wordpress.org/plugins/awesome-filterable-portfolio/.
3 See COST Dissemination Guidelines: http://www.cost.eu/media/dissemination-corporate-identity
4 See: https://www.ehumanities.nl/archive/2013-2016/web-documentary-digital-humanities/ and https:/
/www.ehumanities.nl/archive/2013-2016/florian-thalhofer-berlin-based-artist-documentaryfilmmakerand-the-inventor-of-korsakow/

pentru
învãþãmântul
superior (Eche)

Carta Erasmus pentru învãþãmântul
superior (Eche) oferã cadrul general
calitativ pentru activitãþi europene ºi
internaþionale de cooperare între
instituþii de învãþãmânt superior (IIS),
efectuate în cadrul programului
Erasmus+.
Certificatul de Carta Erasmus pentru
învãþãmântul superior este o condiþie
prealabilã pentru toate instituþiile de
învãþãmânt superior (IIS), situate întruna din þãrile enumerate mai jos ºi care
doresc sã aplice ºi sã participe la
mobilitãþi în scop educaþional ale
persoanelor fizice ºi / sau cooperare
pentru inovare ºi bune practici în cadrul
programului Erasmus +. Pentru
instituþiile de învãþãmânt superior
situate în alte þãri, Eche nu este
necesarã, iar cadrul de calitate va fi
stabilit prin acorduri interinstituþionale
între instituþiile de învãþãmânt superior.

Carta se acordã pentru întreaga duratã
a programului.
Sunt eligibile instituþiile de învãþãmânt superior care au sediul într-una
din urmãtoarele þãri:
- statele membre ale Uniunii Europene,
- þãrile SEE-AELS (Islanda, Liechtenstein,
Norvegia),
- þãrile în curs de aderare (Serbia, Fosta
Republicã Iugoslavã a Macedoniei ºi
Turcia).
Carta se acordã pentru întreaga
duratã a programului.
Autoritãþile naþionale vor desemna,
printre candidaþi, instituþiile de

Universitatea Spiru Haret a fost prezentã, pavilionul B1 standul 58A,
la Târgul de Turism al României, organizat în cadrul Complexului
Expoziþional Romexpo în perioada 22-25 februarie 2018.

învãþãmânt superior care pot fi
considerate eligibile pentru a participa
la mobilitatea persoanelor ºi / sau
cooperare pentru inovare ºi bune
practici în cadrul programului de
învãþare, în teritoriile lor respective.
Data limitã: 22 martie 2018, 12:00
CET(prânz).
Toate detaliile pot fi gãsite la: https://
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/
funding/call-for-proposal-erasmuscharter-for-higher-education-20142020-selection-2017_en
Pentru asistenþã suplimentarã, puteþi
contacta EACEA.
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PREUNIVERSITARIA
Cursurile anului ºcolar 2018-2019
încep luni, 10 septembrie 2018
Ministrul Educaþiei Naþionale,
Valentin
Popa, a aprobat prin




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 ºtiinþe juridice, politice ºi administrative, educaþie fizicã ºi
veni în sprijinul viitorului candidat prin simplificarea sport, informaticã, medicinã veterinarã, psihologie ºi ºtiinþele
procedurilor administrative de înscriere la facultate. educaþiei, ºtiinþe economice sau ºtiinþe socio-umane.
Parcurgerea urmãtoarelor etape ale procesului de admitere
Dezvoltarea programelor educaþionale ale instituþiei de
în cadrul universitãþii este obligatorie.
învãþãmânt reprezintã o preocupare continuã pentru
Puteþi opta pentru una dintre cele 14 facultãþi din managementul universitãþii, care ºi-a propus ca acestea sã
Bucureºti ºi din þarã, prin completarea formularului de rãspundã cerinþelor reale ale societãþii contemporane ºi sã
preînscriere, disponibil la adresa http://www.spiruharet.ro/ aibã aplicabilitate pe piaþa muncii actuale.
facultate-preinscriere ºi, ulterior, prin confirmarea locului
Printre pilonii principali ai Strategiei europene în
pânã la data de 31 iulie.
domeniul Ocupãrii Forþei de Muncã definitã prin Tratatul
de la Amsterdam se numãrã promovarea iniþiativei ºi a
Admiterea propriu-zisã are loc în perioada
spiritului întreprinzãtor.
1 iulie-30 septembrie
În acest context, Universitatea Spiru Haret susþine ideile
Pentru a deveni studenþi, candidaþii trebuie sã depunã inovative de business ale studenþilor, aceºtia putându-se
dosarul de candidaturã (ce include formularul de preînscriere) implica în diverse proiecte cu finanþare europeanã (COST,
ºi sã susþinã probele de admitere specifice specializãrii ERASMUS+, TEMPUS), startup-uri, proiecte ºi stagii
alese. Ulterior obþinerii calificativului ADMIS, li se va de cercetare, sau se pot dezvolta personal ºi profesional
deduce taxa de înscriere din prima ratã de ºcolarizare.
prin intermediul internship-urilor, workshop-urilor,
Oferta educaþionalã a Universitãþii Spiru Haret este una seminariilor, pe care instituþia în parteneriat cu mediul de
variatã, viitorii haretiºti putând alege dintre specializãri precum afaceri le pune la dispoziþie.

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.

Reprezentanþa în România a UE informeazã:

Tinerii din Mehedinþi se pregãtesc sã vorbeascã la Bruxelles
Europa ta, pãrerea ta
În 16 februarie, elevi ai Colegiului Tehnic Decebal din Drobeta Turnu Severin, judeþul Mehedinþi, s-au
întâlnit cu Cristian Pîrvulescu, membru al Comitetului Economic ºi Social European (CESE), pentru a
pregãti participarea la acþiunea Europa ta, pãrerea ta (Your Europe, Your Say! - YEYS), care va avea loc la
Bruxelles, în perioada 15-16 martie 2018.
Elevi din treizeci ºi trei de ºcoli europene, din 28 de
 Ce poate face Uniunea Europeanã pentru a promova
state membre ºi 5 þãri candidate vor merge la Bruxelles ºi cultura (cinema, muzicã, dans, literaturã, teatru etc.) ºi a
se vor adresa instituþiilor europene, prezentându-ºi pãrerea proteja mai bine siturile patrimoniului cultural?
în legãturã cu rolul care îi revine culturii în viitorul Europei.
 Ce rol ar putea juca cultura în renaºterea economicã a
Vor cãuta rãspunsuri, vor dezbate ºi vor supune la vot trei regiunilor ºi oraºelor Europei?
propuneri, pe care instituþiile europene le vor lua în calcul
 Cum poate aceastã renaºtere sã le ofere tinerilor noi
în procesul de elaborare a politicilor.
oportunitãþi, concretizate în noi locuri de muncã?
Cristian Pîrvulescu va lucra cu elevii înaintea ºedinþei
Manifestarea, intitulatã Europa ta, pãrerea ta! (YEYS),
din martie, pentru a pregãti rãspunsuri la câteva dintre
principalele întrebãri referitoare la viitorul culturii este organizatã de Comitetul Economic ºi Social European
(CESE), vocea societãþii civile la nivel european, ºi
europene:
 Ce este cultura europeanã: este doar suma tradiþiilor constituie evenimentul emblematic al Comitetului dedicat
naþionale sau existã valori comune care ne fac pe toþi europeni? tinerilor. Prin aceastã iniþiativã, CESE doreºte sã se asigure
 Care este rolul culturii ºi al schimburilor culturale în cã opiniile, experienþele ºi ideile tinerei generaþii sunt luate
în considerare în procesul de elaborare a politicilor UE.
viaþa elevilor?
*Cristian Pîrvulescu este membru al CESE din 2007 ºi este activ în cadrul Grupului Activitãþi diverse.

ordin, structura anului ºcolar
2018-2019. Potrivit documentului, cursurile noului an ºcolar
încep luni, 10 septembrie, ºi
însumeazã 168 de zile lucrãtoare
(34 de sãptãmâni).
Structura anului ºcolar cuprinde
semestrul I (10 septembrie 2018
 1 februarie 2019) ºi semestrul
al II-lea (11 februarie 2019  14
iunie 2019).
Vacanþele elevilor din toate
ciclurile de învãþãmânt sunt programate astfel: vacanþa de iarnã
(22 decembrie 2018  13 ianuarie
2019), vacanþã intersemestrialã
(2-10 februarie 2019), vacanþa de primãvarã (20 aprilie  5 mai 2019) ºi vacanþa
de varã (15 iunie  15 septembrie 2019). Suplimentar, clasele din învãþãmântul
primar ºi grupele din învãþãmântul preºcolar beneficiazã de vacanþã în
sãptãmâna 27 octombrie  4 noiembrie 2018. Pentru clasele terminale din
învãþãmântul liceal, anul ºcolar se încheie în data de 31 mai 2019, iar pentru clasa
a VIII-a, în data de 7 iunie 2019.
Programul naþional ªcoala altfel are o duratã de 5 zile consecutive
lucrãtoare în timpul anului ºcolar ºi poate fi derulat în perioada
1 octombrie 2018  31 mai 2019, pe baza unei planificãri ce rãmâne la
decizia ºcolilor. Desfãºurarea programului ªcoala altfel nu coincide cu
perioada alocatã susþinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulã,
la finalul semestrelor, dupã parcurgerea programei ºcolare, cu cel puþin trei
sãptãmâni înainte de finalul semestrului. Etapele naþionale ale olimpiadelor
ºcolare se organizeazã, în general, în perioada vacanþei de primãvarã, potrivit
unui calendar specific.
Unitãþile de învãþãmânt ºi inspectoratele ºcolare vor marca prin manifestãri
specifice ziua de 5 octombrie  Ziua internaþionalã a educaþiei  ºi ziua de
5 iunie  Ziua învãþãtorului , în mãsura în care, prin contractul colectiv de
muncã aplicabil, nu sunt instituite ca zile nelucrãtoare.
În situaþii deosebite, bine fundamentate, în funcþie de condiþiile climatice ºi
de specificul zonei ºi al ºcolii, inspectoratele ºcolare judeþene pot aproba, la
cererea conducerii unitãþilor de învãþãmânt, modificãri ale structurii anului
ºcolar. Acestea se pot aproba numai în mãsura în care se asigurã parcurgerea
integralã a programelor ºcolare. Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare
a unor situaþii obiective de urgenþã (intemperii, epidemii, calamitãþi naturale)
nu se poate realiza în perioada vacanþelor ºcolare.
BIROUL DE COMUNICARE,
Ministerul Educaþiei Naþionale

Au început înscrierile la

CURSURILE
GRATUITE
DE INIÞIERE
ÎN GRAFICÃ 3D
ªI PRINTARE 3D
pentru elevii claselor
IX-XII

Aceste cursuri se vor desfãºura în fiecare weekend din luna martie, 3-4.03.2018;
10-11.03.2018; 17-18.03.2018; 24-25.03.2018; 31-01.04.2018,
Înscrierile se fac pe adresa educatiepmb@yahoo.com, pânã pe 1 martie 2018.
Pentru a te înscrie, trebuie sã trimiþi un mail cu NUME ºi PRENUME,
UNITATEA DE ÎNVÃÞÃMÂNT, CLASA ºi NUMÃRUL DE TELEFON.
Grupele ºi locul de desfãºurare vor fi anunþate pe data de 2 martie 2018 ºi se
vor afiºa pe site-ul www.proedus.ro.
Pentru mai multe detalii puteþi suna la numãrul de telefon 0732.746.381.

LICELIADA

lor.
Sunt tineri. Sunt cool. Sunt talentaþi. ªi au
Cea mai tare competiþie de talente a liceelor din România revine cu ediþia a
doua, de aceasta data la nivel NAÞIONAL!
Detalii în curând!
Prima ediþie a show-ului Liceliada a avut loc în luna aprilie 2016 în Bucureºti,
iar juriul a fost format din personalitãþi din lumea muzicii, coregrafiei, radioului
ºi televiziunii.
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One World Romania
 12 filme documentare, produse sau coproduse în România, selectate în festival
Douãsprezece documentare produse sau coproduse în þara noastrã vor fi prezentate la
Bucureºti la Festivalul Internaþional de
Documentar ºi Drepturile Omului One World
Romania, ediþia a 11-a, în perioada 16 - 25
martie, informeazã organizatorii într-un
comunicat de presã. Cinci dintre filmele
selectate în festival vor fi prezentate în
secþiunea work-in-progress, iar restul în
secþiunile Trecutul prezent, Caut þarã, Cultura
protestului, În faþa legii ºi Delicatessen.

Unul dintre cele mai aºteptate documentare
din selecþie este Licu, o poveste româneascã,
regizat de Ana Dumitrescu, câºtigãtorul
Marelui Premiu la Festivalul Dok Leipzig
2017. Dupã premiera internaþionalã de la
Berlinale, în secþiunea Forum, cel mai recent documentar al regizorului Corneliu
Porumboiu, intitulat Fotbal infinit, ajunge în
martie ºi la Bucureºti, la One World Romania.
Cea de-a 11-a ediþie a Festivalului Internaþional de Documentar ºi Drepturile
Omului One World Romania va avea loc la
CinemaPRO, Cinemateca Eforie, Cinemateca Union, Cinema Elvira Popescu, Cinema
Muzeul Þãranului, ARCUB, Rezidenþa BRD
Scena9 ºi la Muzeul Naþional de Artã
Contemporanã. Hub-ul central al
Festivalului One World Romania 11 va fi
organizat la ARCUB Gabroveni, unde vor
avea loc mai multe evenimente speciale, în
completarea proiecþiilor din Sala Mare.

La 100 de ani de la naºterea lui Ingmar
Bergman (1918-2007), Festivalul Internaþional de Film Transilvania organizeazã,
cu sprijinul Ambasadei Suediei în România,
o amplã retrospectivã dedicatã legendarului regizor ºi scenarist suedez. O selecþie
de filme din cariera sa - Vara mea cu Monika
(Summer with Monika, 1953), Fragii
sãlbatici (Wild Strawberries, 1957), A
ºaptea pecete (The Seventh Seal, 1957),
Persona (1966)-, proaspãt restaurate digital,
ºi o expoziþie multimedia despre influenþa
lui în modã ºi artã vor fi prezentate pentru
prima datã în România, în cadrul unei ample

Ada Solomon,
noua preºedintã
executivã
a European Womens
Audiovisual
Network
Producãtoarea Ada Solomon preia luna
aceasta preºedinþia EWA - European
Womens Audiovisual Network de la regizoarea Isabel de Ocampo. Misiunea
reþelei este de a încuraja egalitatea de gen
pentru femeile care lucreazã în domeniul
audiovizual, privind accesul ºi oportunitãþile de angajare ºi finanþare pe plan
european. Între obiectivele EWA se numãrã
crearea unei comunitãþi puternice a profesionistelor din domeniu, care împãrtãºesc
experienþe ºi se susþin reciproc, precum ºi
promovarea vizibilitãþii conþinutului audiovizual realizat de femei, în general, ºi de
membrele reþelei, în mod particular.
European Womens Audiovisual Network
acordã anual premii la festivalurile DOK
Leipzig, WEMW-Trieste ºi La Coruña.
Ada Solomon s-a implicat, de-a lungul
anilor, în multe dintre activitãþile EWA,
precum moderarea dezbaterii Gender

retrospective, intitulatã Closeup Ingmar
Bergman, la cea de-a 17-a ediþie TIFF,
între 25 mai ºi 3 iunie, la Cluj-Napoca.
#Bergman100 reprezintã celebrarea la
nivel mondial a Centenarului Ingmar
Bergman. Evenimentul a început încã din
toamna anului trecut, la iniþiativa fundaþiei
care poartã numele autorului ºi care administreazã arhiva Ingmar Bergman, inclusã
în 2007 în Lista patrimoniului mondial
UNESCO. Personalitate marcantã a cinematografiei mondiale ºi unul dintre cei mai
mari artiºti ai secolului XX, cineastul
suedez a realizat de-a lungul carierei în
teatru ºi cinema nu mai puþin de 60 de
filme. Trei dintre acestea au fost premiate
cu Oscarul pentru cel mai bun film strãin
de cãtre Academia Americanã de Film,
Bergman însuºi fiind distins cu un Oscar
omagial în 1971. Sofisticata cronicã de
familie Fanny ºi Alexander (Fanny and
Alexander, 1982) a primit patru Oscaruri
(printre care ºi cel pentru film strãin), un
Glob de Aur, Premiul César ºi numeroase
alte premii importante. Aceastã dramã
epicã, a cãrei acþiune se petrece la Uppsala,
oraºul în care a copilãrit Bergman,
este inspiratã de biografia cineastului.
photo credit Silvie Ghetie

Stagiunea The Royal Ballet continuã la
Happy Cinema Bucureºti cu Poveste de
iarnã, un spectacol modern de balet încãrcat
de emoþie, romantism ºi culoare, creat de
coregraful Christopher Wheeldon ºi
compozitorul Joby Talbot. Spectacolul
este programat pe 4 martie, de la ora 16:00.
Christopher Wheeldon, artist asociat al
The Royal Ballet, a realizat aceastã adaptare coregraficã inspiratã de tragi-comedia
Poveste de iarnã scrisã de Shakespeare. La
fel ca baletul modern Aventurile lui Alice
în Þara Minunilor, pentru care Wheeldon
a fost foarte apreciat, Poveste de iarnã a
fost un spectacol întâmpinat cu entuziasm de public datoritã originalitãþii ºi
mo dului emoþionant în care este transpusã povestea în paºi de dans.

foto: Bengt Wanselius

 la Happy Cinema Bucureºti

Centenarul
Ingmar Bergman
la TIFF

Ingmar Bergman

Poveste de iarnã

Representation in European Films, în 2014,
la Berlin, susþinerea unui masterclass la
adunarea anualã a membrilor EWA din 2017,
iar anul acesta, la Trieste, a participat la
schema de mentorat pentru producãtoarele
de film aflate la început de drum.
Nãscutã în Bucureºti, Ada Solomon ºi-a
început cariera în publicitate, iar în 1993 a
devenit producãtor de film. În 2004, a pus
bazele Hi Film Productions împreunã cu
Avi Karpick.
A produs ºi coprodus peste 50 de filme,
care însumat au primit peste 180 de
premii la festivaluri din întreaga lume. Ada
Solomon a coprodus filme în mai mult de
15 þãri din Europa, iar peliculele la care a
lucrat au fost vândute în peste 50 de teritorii.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Când apa se transformã
din subiect de meditaþie
în atracþie aproape religioasã
Dragoº Viþelaru s-a nãscut la 12 august 1951 în oraºul Giurgiu. În
1978 a absolvit Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din
Bucureºti. Membru al Uniunii Artiºtilor Plastici din 1980. Începând
cu 1987, a participat cu regularitate la Saloanele municipale ºi
republicane, precum ºi la expoziþiile omagiale, jubiliare ºi cu tematicã.
A fost prezent ºi în numeroase expoziþii de grup din þarã ºi strãinãtate,
la Viena (1986), la Roma (1988), la Myconos, Grecia (1989). În
1981, i s-a decernat Premiul revistei Tribuna pentru picturã. Lucrãri
ale sale se aflã în numeroase colecþii din þarã ºi din strãinãtate.
Vorbind în termeni strict biografici, relaþia lui Dragoº Viþelaru cu
lumea apelor pare bine consolidatã în date obiective. S-a nãscut la
Giurgiu ºi a copilãrit pe malurile Dunãrii. În plus, a stat ºi vreo trei

ani în Deltã, la Luncaviþa, unde a lucrat ca profesor de desen. Nu este
însã, aºa cum v-aþi aºtepta, un pescar înrãit sau vreun înotãtor
pasionat. Astfel de îndeletniciri denotã o percepere superficialã a
modului în care cineva, mai ales un artist, se raporteazã la apã ºi la
ceea ce aceasta poate oferi ca sursã de inspiraþie. Principiu nestatornic,
asociat cu nostalgia evadãrii spre limite întotdeauna mobile sau cu
fascinaþia adâncurilor tenebroase, apa a constituit pentru Dragoº
Viþelaru un subiect de meditaþie, de peregrinãri imaginare, sfârºind
prin a deveni subiectul unei atracþii cvasireligioase. Din punct de
vedere stilistic, artistul este un adept al expresionismului abstract,
ale cãrui principii sunt însã atent ºi subtil ajustate pentru a sluji
perfect intenþiilor sale, care includ uneori evoluþii spectaculoase la
limita suprarealismului, dar ºi a figurativului de tip clasic. Lucrãrile în
ulei se preteazã mult mai bine la
construcþii abstracte, cu o mare forþã
de sugestie, dar ºi cu un conþinut
polisemantic. Amplitudinea tuºelor de culoare poate ºi ea varia
între limite foarte largi, de la cele
nervoase tipice gestualismului, la
cele rafinate ºi abia sesizabile atât
de apreciate de miniaturiºti. Un ochi
gigantic de animal marin poate fi în
acelaºi timp ºi un hublou al unei
epave de mult înecate sau pânza
unui vas surprins de furtunã poate
fi privitã ºi ca un nor rãzleþ plutind în dreptul unui catarg. (G.M.)
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O viaþã
pe cele
mai mari
scene
de operã
ale lumii

mezzosoprana
Viorica CORTEZ

Protagonistã a unora dintre cele mai cunoscute pagini din istoria
scenei lirice, una dintre cele mai complete artiste ale ultimelor decenii,
Viorica Cortez a încântat publicul, de-a lungul timpului, pe cele mai
mari scene ale lumii, fie cã a fost cazul Scalei din Milano,
Metropolitan Opera din New York, Opera din Paris, Arena din
Verona, Gran Teatre del Liceu din Barcelona ori Lyric Opera din
Chicago, Teatrul Capitol din Toulouse sau Staatsoper din Viena.
Viorica Cortez s-a nãscut la Bucium, Iaºi, la 26 decembrie 1935.
Tatãl sãu cânta la pian ºi la orgã ºi obiºnuia sã gãzduiascã serate muzicale
acasã, oaze de muzicã ºi literaturã, în cadrul cãrora se scriau ºi foarte
multe poezii, de exemplu Nicola Labiº, dar ºi mulþi muzicieni, dându-ºi întâlnire aici. De altfel, Labiº a scris special pentru Viorica Cortez
poemul Contemplaþie.
Artista a început cariera muzicalã la vârsta de 17 ani, fiind solistã a
Corului Gavriil Musicescu din Iaºi, apoi a urmat cursurile ªcolii de Muzicã,
urmate de cele ale Conservatorului din Iaºi  primii trei ani de studiu. În
ultimii ani de liceu a fost selectatã ca solistã în corul Filarmonicii de stat
Moldova, iar de la Filarmonicã a ajuns solistã la Opera Românã din Iaºi.
Pregãtirea în arta liricã a fost încununatã de studiile de la Conservatorul
Ciprian Porumbescu din Bucureºti, la clasa Artei Florescu. În anul
1964, studentã fiind, a obþinut Marele Premiu la Concursul Internaþional
de Canto din Toulouse, o recunoaºtere a valorii prestaþiei sale artistice,
care avea sã îi deschidã calea spre afirmare pe marile scene ale lumii.
A avut astfel privilegiul de a nu mai trece prin perioada obiºnuitã a
rolurilor mici, semnând un contract, în Franþa, pentru partitura
principalã din opera Samson ºi Dalila, de Camille Saint-Saëns.
Cariera sa a fost încununatã cu numeroase alte premii precum
Marele Premiu special Kathleen Ferrier din Hertogenbosch  în Olanda,
în anul 1965, ºi Premiul I cu medalie de aur al Concursului Internaþional de Muzicã George Enescu din Bucureºti  în anul 1967.
A urmat angajarea sa la Opera din Bucureºti, însã a pãrãsit
România în anul 1971, obþinând cetãþenia francezã, pãstrându-ºi
însã ºi cetãþenia þãrii în care s-a nãscut. S-a cãsãtorit cu remarcabilul
sculptor Marcel Guguianu. A avut accesul interzis pe scenele din
România, pânã dupã Revoluþia din decembrie 1989.
Viorica Cortez a performat pe aproape toate marile scene ale
lumii, fiind extrem de apreciatã de public ºi criticii de specialitate.
A colaborat cu nume mari de artiºti lirici, dirijori ºi regizori  îi
menþionãm aici doar pe Luciano Pavarotti, Placido Domingo,
Montserrat Caballe, Alfredo Kraus, dintre artiºti, pe Franco Zeffirelli,
Luchino Visconti, Pier Luigi Pizzi ºi Margherita Wallmann, dintre
regizori, ºi pe Georges Prêtre, Jean-Claude Casadesus, Zubin Mehta
ºi Riccardo Muti  dintre dirijori.
În toate aceste colaborãri a abordat un repertoriu extrem de amplu
ºi a demonstrat o înzestrare artisticã fantasticã, devenind una dintre
cele mai complete artiste lirice din ultima jumãtate de secol.
Despre unul din rolurile interpretate alãturi de Placido Domingo,
Viorica Cortez declara într-un interviu: Eram la Metropolitan ºi
trebuia sã fac rolul Julietei. Mi-au dat o rochie albã, superbã, cu perle
cusute de mânã. Mi-au zis: Sã fiþi atentã, cã a costat 10 mii de
dolari. Eu îmi ziceam: Uite ce proºti sunt. Se duceau la o mercerie,
cumpãrau cu metrul ceva ºi ar fi avut acelaºi efect. Le-am spus:
Bine, am sã încerc. ªi am început duetul de dragoste cu Domingo,
pe niºte perne. Cum mã lua în braþe, mai crãpau câteva perle. Eu, în
gând: S-a mai dus o sutã de dolari. Pânã la urmã, am rãmas cu puþine
perle, pentru cã Domingo nu glumea.
În Franþa, Viorica Cortez a devenit soþia compozitorului Emmanuel
Bondeville, secretar al Academiei de Arte Frumoase, apoi, dupã
moartea acestuia, a istoricului de origine românã Adolf Armbruster.
Din prima cãsãtorie, Viorica Corteaz a avut o fiicã, pe Cãtãlina,
alãturi de care a locuit la Paris.
Ultimii ani i-au adus loviturã dupã loviturã. Mai întâi ºi-a pierdut
soþul într-un accident de maºinã, apoi a rãmas fãrã singurul copil,
Cãtãlina. ªi-a pãstrat, însã, umorul, cãci muzica i-a dat curaj de
fiecare datã, iar Viorica Cortez cântã pentru oameni.
Este cetãþean de onoare al municipiilor Iaºi ºi Cluj  Napoca ºi Doctor
Honoris Causa al Universitãþii de Arte George Enescu din Iaºi.

Cristina MOLDOVEANU

Concursul Naþional Ion Creangã
de creaþie literarã - POVEªTI
 Au început înscrierile în cadrul Concursului Naþional Ion Creangã
de creaþie literarã  POVEªTI, ediþia a XXVI-a, organizat de
Muzeul Naþional al Literaturii Române Iaºi. La concurs pot participa
români de pretutindeni, care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor
(inclusiv din Republica Moldova ºi Ucraina). Manuscrisele (maximum
15 pagini), dactilografiate la 2 rânduri, în 5 exemplare, vor fi însoþite de
un motto. Numele autorului, vârsta, adresa, numãrul de telefon, email-ul se vor afla într-un plic sigilat, pe care va fi scris acelaºi motto
ºi menþiunea Poveºti scrise de copii sau Poveºti scrise de adulþi.
Textele care nu vor respecta aceste rigori vor fi descalificate. Concurenþii
vor expedia lucrãrile în plic timbrat (imprimate), pânã la data de
31 martie 2018 (data poºtei) pe adresa: Muzeul Ion Creangã (Bojdeuca),
str. Simion Bãrnuþiu nr. 4, Iaºi, cod 700118, tel. 0747/499488.
De asemenea, în plic va trebui inserat formatul electronic al lucrãrilor.
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POATE VÃ INTERESEAZÃ
Stagii de practicã la Banca Mondialã

Stagii de formare
la Parlamentul European

Banca Mondialã oferã stagii de practicã tinerilor interesaþi sã afle viaþa oamenilor din întreaga lume. Programul oferã oportunitãþi de
mai multe despre problemele economice ºi sociale care afecteazã studiu ºi muncã celor interesaþi sã dobândeascã mai multã experienþã.
Programul de stagii al Bãncii oferã absolvenþilor ocazia de a-ºi
îmbunãtãþi abilitãþile ºi experienþa de muncã într-un mediu internaþional.
Stagiile plãtite sunt disponibile pentru programele de iarnã ºi varã.
Programul de stagii este deschis studenþilor din þãrile membre ale Bãncii.
Candidaþii trebuie sã aibã o diplomã de absolvire a unei facultãþi ºi sã fie
deja înscriºi într-un program normal de studiu (care va duce la obþinerea
gradului de Master sau de Doctorat, cu intenþia de a reveni la ºcoalã).
Programul acceptã candidaþi în urmãtoarele domenii: economic,
finanþe, dezvoltarea resurselor umane (sãnãtate publicã, educaþie,
alimentaþie, populaþie), ºtiinþe sociale (antropologie, sociologie),
agriculturã, mediu, dezvoltarea sectorului privat, precum ºi în alte
domenii conexe. Se cere fluenþã în limba englezã.
Banca plãteºte un salariu orar tuturor stagiarilor ºi, acolo unde
este cazul, asigurã o alocaþie pentru cheltuielile de cãlãtorie. Stagiarii îºi asigurã singuri cazarea. Majoritatea posturilor sunt în
Washington DC ºi au o duratã minimã de patru sãptãmâni.
Date limitã:
- Varã (iunie-septembrie) - perioada de înscriere pentru programul de varã este
1 decembrie - 31 ianuarie, în fiecare an.
- Iarnã (decembrie-martie) - perioada de înscriere pentru programul de iarnã este
1 septembrie - 31 octombrie, în fiecare an.
Înscrierea se face online.

Banca Mondialã oferã, de asemenea, diverse stagii de practicã
specifice regiunii.
Mai multe informaþii la: http://www.worldbank.org/en/
about/careers/programs-and-internships/internship

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni
Parlamentul European ºi Fundaþia pentru Premiul Internaþional Charlemagne din Aachen
invitã tinerii din toate statele membre ale UE sã participe la un concurs privind dezvoltarea
ºi integrarea UE, precum ºi aspecte legate de identitatea europeanã.

Tema concursului:
Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni se acordã
proiectelor care:
 promoveazã înþelegerea europeanã ºi internaþionalã,
 favorizeazã dezvoltarea unui sentiment comun al identitãþii ºi
integrãrii europene,
 reprezintã modele pentru tinerii care trãiesc în Europa ºi oferã
exemple concrete de cetãþeni  europeni care trãiesc împreunã în
aceeaºi comunitate.
Proiectele pot fi axate pe organizarea de manifestãri pentru tineri,
schimburi de tineri sau proiecte online care au o dimensiune europeanã.

Criterii de participare:
 participanþii trebuie sã aibã vârsta între 16 ºi 30 de ani;
 sã fie cetãþeni sau rezidenþi ai unuia dintre cele 28
de state membre ale UE;
 participanþii se pot înscrie individual sau colectiv;
 proiectele înscrise în concurs trebuie sã fi fost începute ºi sã fi fost
finalizate în cursul anului calendaristic (12 luni) care precede data limitã
de depunere a candidaturii actuale sau sã fie în curs de desfãºurare.
Premii:
Premiul pentru cel mai bun proiect este în valoare de 7.500
Euro, premiul doi este în valoare de 5.000 Euro ºi premiul trei este
în valoare de 2.500 Euro.
Reprezentanþii celor 28 de proiecte naþionale selectate vor fi invitaþi
la ceremonia de decernare a premiilor, la Aachen, Germania, în data
de 8 mai 2018.
Premiile acordate celor mai bune trei proiecte vor fi înmânate de
Preºedintele Parlamentului European ºi de cãtre reprezentantul
Fundaþiei pentru Premiul Internaþional Charlemagne din Aachen.
Ca parte a premiului, laureaþii vor fi invitaþi sã viziteze Parlamentul
European (de la Bruxelles sau Strasbourg).
Procedura de selecþie:
Selecþia proiectului câºtigãtor al Premiului Charlemagne pentru
tinerii europeni se va face în douã etape:
Etapa întâi: juriile naþionale, compuse din cel puþin doi deputaþi
în Parlamentul European ºi dintr-un reprezentant al organizaþiilor
de tineret, vor selecta un câºtigãtor naþional din fiecare dintre cele
28 de state member, pânã pe 15 martie 2018.
Etapa a doua: juriul european, compus din trei deputaþi în
Parlamentul European (PE), Preºedintele PE ºi patru reprezentanþi
ai Fundaþiei pentru Premiul Internaþional Charlemagne din Aachen,
va alege câºtigãtorul dintre cele 28 de proiecte propuse de juriile
naþionale, pânã pe 11 aprilie 2018.

Parlamentul European le oferã tinerilor care deþin o diplomã
care atestã absolvirea studiilor liceale (obþinutã înainte de
termenul limitã de depunere a candidaturii) corespunzãtoare
nivelului care permite admiterea în învãþãmântul universitar
sau care au urmat studii superioare sau tehnice echivalente
acestui nivel, posibilitatea de a efectua stagii de formare. Stagiile
sunt destinate în mod prioritar tinerilor care trebuie sã efectueze
un stagiu în cadrul studiilor, cu condiþia sã fi împlinit vârsta de
18 ani înainte de prima zi a stagiului.
Durata stagiilor de formare este de una pânã la patru luni, cu
posibilitatea de a beneficia de o derogare.
Condiþii generale pentru a candida:
 sã fie cetãþean al unui stat membru al UE sau al unei þãri
candidate;
 sã aibã vârsta de 18 ani la data stagiului de pornire;
 sã cunoascã temeinic una dintre limbile oficiale ale Uniunii
Europene, precum ºi o doua limbã strãinã;
 nu a beneficiat de niciun alt stagiu (plãtit sau neplãtit) sau
activitate plãtitã pentru o perioadã de mai mult de patru
sãptãmâni consecutive din bugetul Uniunii Europene;
În fiecare an sunt trei termene limitã de depunere a
candidaturii.
1. Stagii de formare neobligatorii
Datele de începere ºi datele limitã de primire a candidaturilor
pentru stagiile neobligatorii
Perioada de înscriere: 1 august  1 octombrie
Începutul stagiului (maximum 4 luni): 1 ianuarie
Perioada de înscriere: 1 decembrie  1 februarie
Începutul stagiului (maximum 4 luni): 1 mai
Perioada de înscriere: 1 aprilie  1 iunie
Începutul stagiului (maximum 4 luni): 1 septembrie
2. Stagii de formare obligatorii
Parlamentul European poate accepta candidaþii care
îndeplinesc condiþiile generale de admitere, în cazul în care un
stagiu este obligatoriu:
 în cadrul studiilor universitare sau al cursurilor unei instituþii
de învãþãmânt de nivel echivalent;
 în cadrul pregãtirii profesionale la nivel înalt organizate de
o instituþie fãrã scop lucrativ (mai ales institute sau organisme
publice);
 pentru a putea exercita o profesie, pe baza unei justificãri
din partea acestor organisme/entitãþi care acordã acces la
exercitarea unei profesii.
Datele de începere ºi termenele limitã de primire a candidaturilor pentru stagiile obligatorii:
Termenul limitã de înscriere: 1 octombrie
Începerea stagiului: între 1 ianuarie ºi 30 aprilie
Termenul limitã de înscriere: 1 februarie
Începerea stagiului: între 1 mai ºi 31 august
Termenul limitã de înscriere: 1 iunie
Începerea stagiului: între 1 septembrie ºi 31 decembrie
Pentru mai multe informaþii consultaþi: http://bit.ly/1HrtPka

Care mai sunt randamentele reale la economii?
Dar bãncile cu cele mai puþine comisioane ºi dobânzi mai mari?
Deºi Declaraþia 600 îþi cerea sã declari ºi veniturile din dobânzi
sau alte investiþii, dacã acestea împreunã cu alte venituri
extrasalariale depãºesc suma de 22.800 de lei pe an, câºtigurile
din dobânzi pe anul în curs sunt cu minus la ºase bãnci din
sistem. La Unicredit ºi ING Bank sunt cele mai mari pierderi
aferente unui depozit de economii. Doar cinci bãnci nu percep
comision de administrare ºi douã-trei dintre ele au dobânzi de
peste 1%. Care ar fi atunci cel mai bun depozit de economii?
Câºtigul real negativ de la cele ºase bãnci este valabil pentru
situaþia în care îþi retragi economiile dupã 12 luni ºi plãteºti
comisioanele de retragere de numerar, care au ajuns în unele cazuri
ºi la valori de 1%. La aceste comisioane percepute de absolut
orice bancã din România, adaugi comisioanele de administrare a
contului curent legat de depozitul de economii, în jur de 3-5-9 lei
pe lunã, indiferent de suma depusã (doar cinci bãnci nu îþi percep
ºi comisionul lunar de administrare).
Urmeazã apoi impozitul de 10% pe câºtigul din dobânzi, iar
dacã mai rãmâne ceva din randament, adaugi aceastã sumã la celelalte
venituri extrasalariale, dacã existã, ºi aplici un alt impozit de 10%
pentru asigurãrile de sãnãtate! Toate astea pentru dobânzi cuprinse
între 0,2% ºi 2,8% la un depozit constituit pe 12 luni.

În acest context, luãm în calcul un depozit bancar constituit pe 12
luni, cu capitalizarea dobânzii, de 18.000 de lei. Dacã facem calculul
pentru toate cele 27 de bãnci, care deþin acest produs (pe platforma
www.finzoom.ro), vom constata cã, la finalul celor 12 luni, avem
ºase bãnci care ne oferã un câºtig real negativ (din randament sunt
scãzute comisioanele bancare, inclusiv cele de retragere de numerar ºi
impozitul plãtit Ministerului Finanþelor Publice, de 10%).

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
Astfel, dupã 12 luni, de la Unicredit retragem cu 102 lei mai
puþini bani decât am depus, la ING Bank minusul este de 101,65
lei, la BCR minus 82,54 lei, la Raiffeisen Bank minus 68,95 lei, la
BRCI minus 27,60 de lei, iar de la BRD minus de 2,39 lei. Restul
bãncilor comerciale îþi oferã un câºtig real cuprins între 5,76 lei ºi
453,6 lei pentru un depozit de 18.000 de lei, þinut în banca respectivã.
Sã presupunem, însã, cã nu scoatem banii respectivi la scadenþã,
pentru cã poate nu vom avea nevoie de ei peste 12 luni, ºi atunci
depozitul se va prelungi automat ºi nu vom mai plãti comisionul
de retragere de numerar. Vom avea surpriza sã constatãm cã toate
randamentele sunt pozitive, chiar ºi dupã scãderea impozitului
cãtre stat ºi a comisioanelor lunare de administrare, unde este

cazul. Vedem aici câºtiguri, pentru acelaºi depozit de 18.000 de
lei, cuprinse între 21 de lei ºi 453 de lei dupã 12 luni.
Ce trebuie menþionat? Singurele bãnci care nu percep comision
lunar de administrare a contului sunt BCR, Banca Transilvania,
Libra Bank, Marfin ºi TBI Bank. Precizãm însã cã BCR are un
comision de retragere de numerar de 1% ºi o dobândã de 0,6%, în
timp ce Banca Transilvania are comision de retragere de numerar
de 0,5% din sumã ºi dobândã de 1,41% pe an. Celelalte trei bãnci
au comisioane zero la toate serviciile ºi dobânzi mai mari: Libra 
1,56%, Marfin -1,71% ºi TBI 2,8%.
Dacã luãm în calcul imaginea bãncilor luate în discuþie versus
randamentele oferite dupã tãierea taxelor (mai puþin CASS) ºi a
comisioanelor bancare, clasamentul celor mai bune bãnci pentru
economisire este: Banca Transilvania, randament 244,51 lei, Libra
Bank cu 252,7 lei (dar de mãrime mai micã) ºi BCR cu 97,46 de lei.
În afara Bãncii Transilvania, numãrul doi pe piaþa bancarã
româneascã, bãncile cu o cotã de piaþã de sub 3% oferã un randament
real cuprins între 200 ºi 350 de lei. Conform ultimelor date BNR,
depozitele în lei ale gospodãriilor populaþiei au crescut cu 3,0 la sutã,
pânã la 111 249,2 milioane lei. La 31 decembrie 2017, depozitele în
lei ale gospodãriilor populaþiei au înregistrat o creºtere de 7,3 la sutã
(3,9 la sutã în termeni reali) faþã de 31 decembrie 2016.

Gabriela ÞINTEANU

Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri întâmpinate în lumea economico-financiarã, ne puteþi scrie la: opinia@spiruharet.ro
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PROGRAMUL TVH
MARÞI  27 februarie 2018
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
12:00
12:30
13:30
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30

22:30
23:00
01:00
01:30
02:30
03:00
03:30
04:30
05:00

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 
Noaptea vine din India (2014)
Regia: Chema Rodrigues.
Genul: dramã
Film serial 
Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Istoria Dinastiei Han,
partea 17 - (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  28 februarie 2018
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
12:00
12:30
13:30
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30

22:30
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  Cel mai iubit dintre pãmânteni (1993). Regia: ªerban Marinescu.
Genul: dramã
Dream star (r)
Secrete spulberate (r)
Film documentar
România spiritualã (r)

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
12:00
13:00
14:30
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30
22:30
23:00
01:00
02:30
03:00
03:30
04:30
05:00

VINERI  2 martie 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
13:30
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30
22:30
23:00
00:30
02:30
03:00
04:30
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  Morgen (2015).
Regizor: Andrei Cohn.
Genul: comedie
Film serial 
Anii de liceu la vârsta a doua
Cabaret Show 
Emisiune de divertisment
Film artistic  Istoria Dinastiei Han,
partea 20 (2010). Gen film: istoric, acþiune
ªtiri + Vremea Live (r)
Transformarea
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)

LUNI  5 martie 2018

Duminicã  4 martie 2018

SÂMBÃTÃ  3 martie 2018
07:00
07:30
09:00
11:00
11:30
12:00
13:00
15:00
16:00
17:00
18:30
19:00
20:00
23:00
23:30

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 
Destine romantice (1981).
Regizor: Haralambie Boros.
Genul: dragoste
Film serial  Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Istoria Dinastiei Han,
partea 18 (2005). Gen film: istoric, acþiune
Transformarea (r)
ªtiri (r)
Film documentar
Poveºti franceze (r)
Film documentar
Film artistic

JOI  1 martie 2018

07:30
09:00
11:30
12:00
13:00
16:00
17:00
18:00
18:30
19:00
20:00
22:00
00:00
00:30
01:00
02:00
05:00

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
12:00
12:30
13:30
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30
22:30

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  Antrenoarea
Film artistic  La bani, la cap, la oase.
Regizor: Cristi Comeagã. Genul comedie
Film documentar
Film documentar
Poveºti franceze (r)
Petrecere la han (r)
România spiritualã (r)
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Nominalizãrile Premiilor Radio România Cultural 2018

01:00
02:30
03:00
03:30
04:30
05:00

Radio România Cultural va premia luni, 19 martie, pe scena Teatrului Odeon, cele mai importante reuºite ale culturii
din anul 2017. Juriul de specialitate a fãcut cunoscute nominalizãrile la cele opt categorii de premii care vor fi acordate
în cadrul celei de-a XVIII-a ediþii a Galei Premiilor Radio România Cultural.
 LITERATURÃ: Bogdan-Alexandru Stãnescu pentru
romanul Copilãria lui Kaspar Hauser, Editura Polirom, Dan
Coman pentru volumul de poezie Insectarul Coman, Editura
Charmides, Florin Chirculescu pentru cartea Greva pãcãtoºilor,
Editura Nemira, ºi Ioana Nicolaie pentru volumul Pelinul negru,
Editura Humanitas.
 TEATRU: Miki Braniºte pentru tenacitatea susþinerii
creaþiei tinerilor artiºti independenþi din România prin proiectele
Asociaþiei Colectiv A ºi cele zece ediþii ale Festivalului Temps
dImages de la Cluj, Lucian Vãrºãndan pentru excelenþa
managementului vizionar ºi coerenþa strategiei artistice a
Teatrului German de Stat din Timiºoara ºi Bogdan Sãrãtean
pentru consecvenþa dezvoltãrii Festivalului 25 de ore de teatru
non-stop ºi a proiectelor BIS Teatru de la Sibiu.
 FILM: Radu Jude pentru Þara moartã, Daniel Sandu pentru
producþia Un pas în urma serafimilor ºi Iulia Ruginã pentru
Breaking News.
 ARTE VIZUALE: Marian Zidaru pentru expoziþia
ePOCALIPS@, deschisã la Muzeul de Artã din Craiova ºi în alte
douã spaþii din oraº în octombrie 2017, Gheorghe Rasovszky
pentru expoziþia retrospectivã aNORMAL, deschisã la MNAC în

noiembrie 2017, ºi Irina Botea Bucan pentru expoziþia Totul
a început cu o ezitare a portarului, deschisã la MNAC în
ianuarie 2017.
 ªTIINÞÃ: echipa revistei ªtiinþã & Tehnicã pentru MAREA
EXPEDIÞIE AMERICANÃ , cea mai importantã expediþie din
istoria de peste 70 de ani a revistei ªtiinþã & Tehnicã, Doru Mugur
Paul, profesor asistent la Universitatea Hofstra din Long Island,
doctor în medicinã în cadrul Centrului de cancer Monter - Monter
Cancer Center  din Long Island, pentru a fi organizat, la Bucureºti,
primul Simpozion Translaþional de Oncologie Personalizatã pentru
combaterea cancerului din România - STOP cancer, ºi Marius
Robu, doctor în paleontologie la Institutul de Speologie Emil
Racoviþã din Bucureºti, pentru prima scanare din lume a bioglifelor
de urs de peºterã.
 EDUCAÞIE: UNICEF pentru Expoziþia multimedia (Vei
înþelege doar) DIN INTERIOR, organizatã în contextul Zilei
Internaþionale a Drepturilor Copilului, Alina Dumitraºcu pentru
volumul Ce este Constituþia? Joacã-te ºi vei afla!, apãrutã la
Editura Curtea Veche, ºi Asociaþia Astronomicã PLUTO pentru
Muzeul Iluziilor, un muzeu naþional itinerant creat între
magie, ºtiinþã ºi educaþie.

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

PROGRAMUL

Radio Seven

Ora

Luni

Marþi

Miercuri

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 
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)

 MUZICÃ: soprana Adela Zaharia pentru vocea excepþionalã
ºi pentru reuºitele ei, la nici 30 de ani, pianista Dana Ciocârlie
pentru lansarea integralei pieselor pentru pian solo, de Robert
Schumann, ºi compozitorul ºi poetul Adrian Berinde pentru albumul
ARCAN împreunã cu volumul de poezii Dumnezeu râde singur.
 IMPLICARE CIVICÃ: Melania Medealeanu ºi Vlad
Voiculescu pentru MAGICHome, o casã pentru pãrinþii copiilor
bolnavi de cancer, Clubul de Educaþie Alternativã din Ferentari
pentru efortul de a redefini oraºul dincolo de tensiunile dintre
centru ºi periferie, ºi Caravana Medicilor pentru campaniile
medicale ºi educative desfãºurate în comunitãþi izolate.
Celor opt categorii li se alãturã trei premii speciale, care urmeazã
sã fie anunþate.
A XVIII-a ediþie a Galei Premiilor Radio România Cultural
este un eveniment produs de Radio România Cultural, în
parteneriat cu Teatrul Odeon. Spectacolul va fi transmis în direct
onair ºi online de Radio România Cultural. Înregistrarea
show-ului va fi difuzatã de coproducãtorul galei, TVR.

Joi

Vineri

7-10

7 Dimineaþa. Realizatori: Mihai Cioceanu, Alex Crãciun emisiune live

10-13

Morning After. Realizator: Tiberiu Ursan

13-16

Light Zone. Realizator: Robert Tache emisiune live

16-17

ªapte la seven (emisiune produsã)

17-19

Cuvinte cu Vintilã.
Realizator: Marius Vintilã emisiune live

19-22

Seven Music. Realizator: Cãlin Gheorghe emisiune live

emisiune live

Sâmbãtã Duminicã

Ora

MUZICÃ

7-8

7 HEAVEN
Realizator:
Andreea Stan
emisiune live

8-12

12-13

MUZICÃ

Tech News 13-14

14-18
18-20

22-23
23-24
24-7

MUZICÃ

MUZICÃ

20-7
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Festivalul
mascat
al Cucilor
din
Brãneºti-Ilfov
Acum, dupã ce am trecut de sãrbãtorile de iarnã, odatã cu intrarea
în Postul Sfintelor Paºti, la Lãsata Secului de Brânzã, în BrãneºtiIlfov, apare un prilej de mare sãrbãtoare, pentru cã în aceste zile au
loc o serie de tradiþii. Este vorba despre Obiceiul cucilor sau Ziua
cucilor, cum mai este denumitã, aceasta fiind o manifestare popularã
tradiþionalã, care, în fiecare an de Lãsata Secului a Sfintelor Paºti,
transformã centrul satului în scena unui adevãrat carnaval popular
în aer liber.
Conform tradiþiei, tinerii sunt mascaþi în cuci ºi cucoaice care
lovesc sãtenii cu palma pe umãr pentru alungarea rãului ºi pentru
a avea sãnãtate.
Personajele principale cu care vã puteþi întâlni pe strãzile localitãþii
sunt:
Cucul  cel care are un costum bãrbãtesc, pe care ºi-l
confecþioneazã singur. Masca sa, numitã chip, este de-a dreptul
impresionantã, cu o cupolã mare, grea ºi împodobitã cu sute de flori
viu colorate din hârtie creponatã, ca o sorcovã imensã, din care, la
spate, atârnã zeci de plete din panglici de hârtie, lungi pânã la pãmânt,
apoi obrãzarul cu nasul lung, de care atârnã ciucuri sau clopoþei, cu
pomeþii roºii, bine conturaþi, ºi barba din blãniþã de iepure. Pe mascã
sunt fixate oglinzi ce simbolizau astrele majore: Soarele ºi Luna.
Costumul este compus din straie þãrãneºti, prevãzut cu ºtampile
cruciforme roºii ºi o centurã de clopoþei mici ºi rotunzi (lopci),
aºezaþi în diagonalã pe piept;
Cucoaicele  tineri îmbrãcaþi de data acesta femeieºte, cu mascã
de carton pe faþã ºi legaþi cu basma pe cap; ei îºi procurã rochiile, în
seara de urãlie, de la fetele cu care au legãturi de dragoste. Sunt
încinºi la mijloc cu o curea de acioi (centurã de clopoþei mari ºi
dubli) ºi poartã în mânã pãmãtuful (un bãþ ºi o sfoarã cu o opincã în
capãt sau un material din cauciuc).
Acompaniate de zgomotul asurzitor ºi înfricoºãtor al acioaielor,
cucoaicele sunt mai agresive, ele lovesc mai tare cunoscuþii ºi prietenii
pentru a avea sãnãtate tot anul. Astãzi, cucoaicele formeazã
majoritatea covârºitoare a mascaþilor, însã în alaiul cucilor pot fi
zãrite ºi alte personaje, din mitologia româneascã sau din viaþa
cotidianã, tot mai numeroase fiind mãºtile moderne.
Existã mai multe ipoteze referitoare la originea acestei tradiþii.
Unii etnografi îl considerã un carnaval de origine tracã cu douã
variante, una nord dunãreanã - jocul cucilor - ºi alta sud dunãreanã jocul kukerilor, între acestea petrecându-se influenþe reciproce din
cauza miºcãrilor de populaþii carpato-balcanice. Alþii sunt de pãrere
cã este de origine greceascã, cã jocul cucilor sau al kukerilor din
Bulgaria se trage din antesteriile dionisiace (sãrbãtorile lui
Dionysos), preluate de greci de la traci ºi adaptate în mod diferit.
Cucii ºi Kukerii ar avea la origine jocul kuklei sau al omului travestit
specific grecilor din Tracia. Academicianul etnograf Romulus
Vulcãnescu considerã cucii o manifestare legatã de unele rituri pastorale
ºi agrare la traci peste care s-au suprapus elemente greceºti din
antesteriile dionisiace ºi elemente slave din procesiunile lui Cupalo
(zeul bucuriei la slavi). Deºi existã ºi ipoteza unei variante româneºti,
în Brãneºti jocul este pus pe seama bulgarilor veniþi în localitate
începând cu sfârºitul sec. al XVIII-lea de prin pãrþile Silistrei ºi
Cadrilater, unde acest obicei se semnaleazã în forme asemãnãtoare.
Faþã de riturile jocului ºi varianta primarã s-au emis mai multe pãreri,
majoritatea regãsindu-se într-un fel sau altul în jocul cucilor de astãzi.
În perioada 26-28 ianuarie 2018, Cucii din Brãneºti au participat
la cea de-a 27 ediþie a Festivalului Internaþional al Obiceiurilor cu
Mãºti, care are loc, începând cu 1966, an de an, în Pernik, Bulgaria.
Surva  aºa cum este numit acest festival - este cel mai mare ºi mai
faimos festival de jocuri cu mãºti din estul Europei. Pentru aceasta,
Pernik a fost declarat din anul 2009 Capitala Europeanã a
Obiceiurilor cu Mãºti. La ediþia din acest an au participat, pe lângã
cele 104 grupuri din întreaga Bulgarie, ºi circa 450 de formaþii
reprezentând numeroase grupuri din afara Bulgariei, precum: Italia,
Spania, Grecia, Macedonia, Serbia, Ucraina, Slovenia, Albania etc.
ºi, nu în ultimul rând, Cucii din Brãneºti-Ilfov, care au reprezentat
cu cinste nu doar localitatea, dar ºi România.
Ca în fiecare an, la intrarea în Postul Paºtelui, Brãneºtiul s-a
transformat din nou într-un mare carnaval popular al primãverii,
intitulat Ziua Cucilor. Pentru aceastã manifestare, unicã în judeþ ºi
în regiunea de sud a þãrii, care a avut loc în acest an pe 19 februarie,
pregãtirile au fost cu totul speciale. Pe lângã grupurile de Cuci locali,
care au manifestat spontan în centrul satului, ºi-au desfãºurat forþele
primãvãratice grupuri de mascaþi din localitãþi cu obiceiuri
similare din Vrancea ºi Maramureº, dar ºi din strãinãtate, cum ar fi
cele din regiunea Sardinia, din Italia, sau din localitãþile Alfatar,
Silistra, Yambol ºi, bineînþeles, cei din Pernik, din Bulgaria.
Manifestãrile au fost organizate de Asociaþia Culturalã Brãneºti
ºi Primãria Brãneºti, având ca parteneri Consiliul Judeþean Ilfov,
Centrul Pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Ilfov, Casa Corpului Didactic Ilfov, dar ºi unitãþile de învãþãmânt din
localitate.

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE

Oaspeþi la Ziua Cucilor din Brãneºti

Cucii din Kaynardzha, Bulgaria.
Centura lor de clopoþei este identicã
cu centura de acioi a Cucilor de la Brãneºti.

Kukerii din localitatea Kabile,
regiunea Yambol-Bulgaria.

Mascaþii din Sardinia (Italia). URTHOS E BUTTUDOS sunt din localitatea FONNI.

