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27 martie 1918.
Hotãrârea Sfatului
Þãrii

foto: http://radiochisinau.md/

Manifestaþia s-a încheiat cu adoptarea unei Proclamaþii prin care se cere din nou unirea Republicii Moldova
cu România.
În documentul votat se aratã cã unirea Basarabiei cu România este unica soluþie de supravieþuire ºi progres.
Cerem celor douã parlamente sã primeascã delegaþii ale Marii Adunãri Centenare, iar la ºedinþa solemnã din
27 martie 2018, Parlamentul de la Bucureºti sã adopte o decizie prin care sã se implice reîntregirea naþionalã
prin mijloace paºnice ale democraþiei parlamentare ºi în limitele Constituþiei României, în conformitate cu
normele dreptului internaþional ºi ale Actului Final de la Helsinki, se spune în textul Proclamaþiei.

,,În numele poporului Basarabiei,
Sfatul þãrii declarã:
Republica Democraticã Moldoveneascã
(Basarabia) în hotarele ei dintre Prut, Dunãre,
Nistru, Marea Neagrã ºi vechile graniþe cu
Austria, ruptã de Rusia acum o sutã ºi mai
bine de ani din trupul vechei Moldove,
în puterea dreptului istoric ºi dreptului de
neam, pe baza principiului ca noroadele
singure sã-ºi hotãrascã soarta lor de azi înainte
ºi pentru totdeauna se uneºte cu mama sa
România... Trãiascã Unirea Basarabiei cu
România deapururi ºi pentru totdeauna!

Pe 27 martie 2018 va fi organizatã o ºedinþã solemnã comunã a Senatului ºi Camerei Deputaþilor,
dedicatã împlinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. Vor fi invitate toate autoritãþile
române - preºedinte, Guvern, º.a.m.d. Va fi invitat ºi preºedintele Parlamentului Republicii
Moldova (...) cu o delegaþie de parlamentari. (Agerpres)

Patriarhia Românã
anunþã urmãtorul
program al acestei zile
aniversare:

Conform radio Chiºinãu, pânã la 25 martie 2018,
au fost semnate peste 140 de asemenea

Declaraþii de Reunire

ora 10.00  participarea
Preafericitului
Pãrinte Daniel,

...Reunirea paºnicã ºi liberã cu Patria noastrã
istoricã ºi etnicã România este cea mai bunã
formã de desãvârºire a suveranitãþii românilor
dintre Prut ºi Nistru.
Dorim sã revenim la sânul Patriei noastre
România pentru ca fiii ºi nepoþii noºtri sã
trãiascã într-o þarã prosperã, liberã ºi sigurã,
bucurându-se de binefacerile unei vieþi naþionale
în unitate. Împreunã vom fi mai puternici.
Prutul trebuie sã ne uneascã, nu sã ne separe.
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

ora 11.00  Catedrala Patriarhalã:
slujba
de Te Deum ºi Trisaghion

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
la ºedinþã comunã a celor douã
Camere ale Parlamentului
dedicatã evenimentului aniversat,
la Palatul Parlamentului României;

pentru membrii Sfatului Þãrii,
care au votat Unirea Basarabiei
cu România ºi pentru toþi susþinãtorii
acestui act istoric;
ora 12.00  sala Europa
Christiana
a Palatului Patriarhiei

100 ani de la Unirea
Basarabiei cu România
În anul Centenarului Marii Uniri, Romfilatelia celebreazã
revenirea românilor dintre Prut ºi Nistru în graniþele þãrii,
la 27 martie 1918, prin emisiunea de mãrci poºtale
100 ani de la Unirea Basarabiei cu România.
Noua emisiune este lansatã marþi, 27 martie 2018,
la Parlamentul României, în cadrul ºedinþei comune
solemne pentru Celebrarea Centenarului Unirii Basarabiei
cu România.  informeazã RADOR.
Emisiunea de mãrci poºtale
100 ani de la Unirea Basarabiei cu România
este disponibilã începând de marþi, 26 martie 2018,
în magazinele Romfilatelia din Bucureºti, Bacãu, Braºov,
Cluj-Napoca, Iaºi, Timiºoara, precum ºi în magazinul
online: http://romfilatelia.ro/store/.

Române: vernisajul Expoziþiei
de documente, fotografii ºi cãrþi
referitoare la Unirea Basarabiei
cu România;

ora 13.00  la cimitirul
Mãnãstirii
Cernica, precum ºi în alte
cimitire din Bucureºti ºi din þarã,
unde sunt înmormântaþi fãuritori
ai Unirii Basarabiei cu România,
se va oficia slujba de parastas pentru
pomenirea acestora;

potrivit hotãrârii Sfântului Sinod
al Bisericii
Ortodoxe Române,

nr. 1.127 din 15 februarie 2018,
cu prilejul aniversãrii Unirii
Basarabiei cu România vor fi oficiate
slujbe de Te Deum ºi se vor trage
clopotele în toate bisericile din
cuprinsul Patriarhiei Române
timp de un minut.
Biroul de presã al Patriarhiei Române

Moºtenitorii României  un proiect Radio România
Moºtenitorii României, un titlu pe cât de copleºitor, pe atât de
generos. Ne duce cu gândul la noi, cei de azi ºi la cei care ne vor
urma ºi leagã trecutul de prezent ºi viitor. Sub acest titlu, în acest
an, Radio România va pune la un loc, va difuza ºi comunica cele
mai bune proiecte editoriale dedicate Centenarului Marii Uniri.
Principalele proiecte ale tuturor posturilor Radio România,
naþionale, internaþionale ºi regionale, dar ºi cele ale Agenþiei de
Presã Rador, vor fi subsumate aceluiaºi demers.
Campania Moºtenitorii României este lansatã pe 27 martie,
ziua când se împlinesc 100 de ani de la unirea Basarabiei cu
România. Fiecare material difuzat va fi identificat prin formula
Moºtenitorii României, un proiect Radio România.

Demersul are ca scop o comunicare unitarã
ºi coerentã la nivelul întregii corporaþii a
proiectelor dedicate Centenarului.
Moºtenitorii României va continua ºi dupã 1
Decembrie 2018, cu proiecte care sã aibã în
vedere aspiraþiile tinerilor români: ce îºi
doresc ei ºi ce ar trebui sã le oferim noi. O
altã direcþie de comunicare se va referi la tinerii români supradotaþi:
cum îi descoperim ºi ce facem pentru dezvoltarea lor.
În anul Centenarului vorbim despre cei care au creat aceasta
þarã ºi-i lãsãm sã vorbeascã pe cei care o vor duce mai departe.
Pentru cã ei sunt Moºtenitorii României.

E basarabeancã, mamã!
Mioara VERGU-IORDACHE
La parter, într-un apartament cu o camerã, o bucãtãrie ºi
un hol, locuia o doamnã care mã fascina. Era altfel. În primul
rând, pãrea cã nu-i lipseºte nimic. Era foarte curatã. Lucra
formidabil macrameuri. Zâmbea ºi nu se plângea. Avea mereu
un leac pentru orice suferinþã. Nu avea aragaz ºi nici frigider.
Gãtea senzaþional pe o lampã de gãtit cu gaz. Drept rãcitor
folosea apã rece în ligheane. Pe noptiera din dormitor, în
fiecare searã îºi punea o lingurã de dulceaþã sau miere într-o
chisea ºi un pahar cu apã, pe care le consuma la trezire. Nu
era zi în care sã nu mãnânce o felie de pâine cu unt sau douãtrei crestãturi de slãninã. Când avea vreo indispoziþie, gãsea
leacul în borcanele cu plante medicinale. Era mereu dispusã
sã ajute cu un sfat, cu vorbã bunã. Eram fascinatã de doamna
Elena Profir. O întrebam orice ºi îmi rãspundea. O datã, i-am
spus mamei cât de mult o admir pe doamna. Mama, care ºi ea
o iubea ºi admira, mi-a spus e basarabeancã, mamã! Prin
câte a trecut, femeia asta!
Aºa am aflat ºi eu cã doamna Profir era refugiatã din
Basarabia. Cã a fost angajatã fatã în casã la familia colonelului
Profir. A îngrijit-o cu devotament pe doamna casei, care era
bolnavã, ºi pe copilul familiei, astfel cã aceasta i-a cerut soþului
ca dupã moartea ei sã o ia în cãsãtorie pe Elena, sã nu mai
rãmânã fãrã vreun rost în viaþã. Aºa s-a întâmplat. A fost în
þarã ºi o vreme i-a fost bine, ca doamna colonelului. Acesta
era în vârstã. Într-o sâmbãtã, domnul a vrut sã plece, cu
trenul, la Râmnicu Sãrat. Elena l-a rugat sã nu plece, i-a spus
cã nu se pleacã sâmbãta la drum, a plâns, l-a implorat, chiar
s-au certat. Pe domnul îl chema... Domnul. În garã a fost lovit
de tren ºi a murit. A rãmas, din nou, singurã, cu câteva prietene
în vârstã, cu care, din când în când, îºi bea cafeaua, apa rece ºi
dulceaþa aferentã. N-am vãzut-o tristã, n-am vãzut-o
plângând. Nu mã îndoiesc cã era tristã ºi uneori plângea.
Nu-i plãcea sã se ºtie, sã se vadã. Era basarabeancã!
Dupã 1977, când casa din Unirii s-a dãrâmat, a primit o
garsonierã, pe care ºi-a aranjat-o cum a ºtiut mai bine ºi mai
frumos. A fãcut împrumuturi la Casa de Ajutor Reciproc,
ºi-a cumpãrat aragaz, frigider... A continuat sã lucreze, sã
aibã manichiurã ºi pedichiurã perfecte, sprâncene impecabil
pensate, un pic de roºu în obraji ºi pe buze... La 92 de ani,
când pentru unii viaþa e de mult terminatã, a mai fãcut un
împrumut: ca sã-ºi schimbe niºte pãturi. L-a plãtit ºi pe
acela... Apoi a plecat, cu aceeaºi demnitate cu care a trãit.
Între timp, am cunoscut mulþi basarabeni, în special
basarabence, de aici ºi din Basarabia. Toate sunt extraordinare,
inteligente, exemple de tenacitate ºi frumuseþe, de hãrnicie ºi
generozitate. Sunt luptãtoare ºi, mai ales, învingãtoare. Avem
multe de învãþat de la domniile lor!
* Înainte de cutremurul din 1977, locuiam, în Buzãu, pe
strada Filimon Sîrbu/Unirii, într-o locuinþã naþionalizatã,
un fost hotel. O construcþie cu etaj, din paiantã, în care,
alãturi de foºtii proprietari, îºi aveau domiciliul vreo zece
familii, cu copii ºi fãrã, de diferite vârste ºi profesii, din
oraº sau veniþi de la sat, dar ºi de etnii diferite: români,
greci, þigani, basarabeni... ceea ce, practic, nu prea ne interesa.
Ne mutasem în 1960. Eram un copil curios, care prefera sã
cunoascã ºi sã înveþe lucruri de la oamenii mari. S-a dovedit
cã unii au fost ºi speciali.
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PROIECT

START FORMARE ANTREPRENORIALÃ

IMPLICAÞI!

Antreprenori SMART  Tineri Responsabili,
Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes

În calitate de Beneficiar al proiectului POCU 82/3/7/ Cod
SMIS:104098 Antreprenori SMART  Tineri Responsabili,
Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes, Asociaþia Societatea Naþionalã
Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã anunþã începerea
desfãºurãrii Cursului de Competenþe Antreprenoriale din data de
24 martie 2018, în cadrul Activitãþii 3 Formare antreprenorialã,
Subactivitãþii 3.1 Furnizare curs Competenþe Antreprenoriale.
Diagrama de desfãºurare a Cursului de Competenþe
Antreprenoriale este afiºatã atât pe website-ul proiectului:
www.antreprenorismart.ro, cât ºi pe portalul proiectului:
www.portal.antreprenorismart.ro.
Primele cursuri de Competenþe Antreprenoriale se vor desfãºura
în judeþul Argeº, dupã cum urmeazã:
- Grupa 1 AG în oraºul Câmpulung, strada Traian nr. 223, în
sediul Universitãþii Spiru Haret;
- Grupa 2 AG în oraºul Piteºti, strada Zimbrului nr. 3, în sediul
ªcolii Gimnaziale Mircea cel Batrân.
Cursul de Competenþe Antreprenoriale pentru Grupa 1 AG ºi
Grupa 2 AG se va desfãºura în perioada 24 martie 2018 -14 iulie
2018.
Cursul de Competenþe Antreprenoriale este un program de
formare profesionalã de nivel PERFECÞIONARE, se desfãºoarã
pe o duratã de 60 de ore ºi este structurat pe 5 module, dupã cum
urmeazã:
Modul 1  Utilizarea sistemelor informatice în business;
Modul 2  Management operaþional ºi resurse umane;
Modul 3  Comunicare, negociere în afaceri ºi elemente de
marketing;
Modul 4  Management financiar ºi elaborare Plan de Afaceri;
Modul 5  Managementul mediului ºi dezvoltãrii durabile.
Dorim succes cursanþilor în atingerea obiectivelor personale în
cadrul proiectului Antreprenori SMART-Tineri Responsabili,
Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes.

Marin CRUCERU, manager proiect
Cãtãlin RADU, expert PR

Telefon: 021.312.23.01  E-mail: officeantreprenorismart@gmail.com.  https://www.facebook.com/antreprenorismart
 https://www.linkedin.com/company/antreprenori-smart/  http://antreprenorismart.ro/  http://portal.antreprenorismart.ro/

Rãbdarea, o virtute fãrã seamãn.
Cum sã o sporim în viaþa cotidianã

SuperKoncept Pro Business Choeling
al cooperãrii dintre Centrul Rabten
 Un nou eveniment
pentru Înalte Studii Tibetane din Elveþia ºi
Universitatea Spiru Haret
sprijinã tinerii cu idei
Vineri, 23 martie, sala Studio a fost arhiplinã, graþie
întâlnirii cu Venerabilul Markus, sub auspiciile unei
teme de consistenþã în educaþie: Rãbdarea, o virtute
de afaceri inovatoare
fãrã seamãn. Cum sã o sporim în viaþa cotidianã.
În cursul sãptãmânii trecute, în zilele dupã lansarea
evenimentului SuperKoncept Pro Business, au avut loc interviuri
cu studenþii ºi tinerii care s-au prezentat, fiind identificate
competenþele lor în zonã, în domenii de afaceri precum: design
interior, nutriþie, tehnologia informaþiei, kinetoterapie, pregãtire
sportivã, produse ecologice, º.a.
Aceste interviuri vor continua ºi în zilele urmãtoare, dupã
care vor fi selecþionaþi participanþii pentru implicarea în acþiuni
concrete de dezvoltare a afacerilor pe platforma SuperKoncept.
26 martie 2018

USH Pro Business Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare
Str. Nicolae Iorga nr. 34-36, Bucureºti, sector 1
Tel: +40 216 500 014
E-mail: congress@olimpic.ro; office@ushprobusiness.ro
www.ushprobusiness.ro
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Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Centrul
Rabten Choeling pentru Înalte Studii Tibetane din
Elveþia ºi Asociaþia Rabten Compassionate Wisdom.
Ca urmare a semnãrii, cu patru ani în urmã, a unui
memorandum de cooperare între Centrul Rabten
Choeling pentru Înalte Studii Tibetane din Elveþia ºi
Universitatea Spiru Haret, personalitãþi de mare þinutã
ale tradiþiei tibetane au conferenþiat pe teme de educaþie
fundamentalã în cadrul proiectelor Universitãþii Spiru
Haret: Venerabilul Gonsar Tulku Rinpoche, Venerabilul
Jampa Lungtog ºi Venerabilul Markus.
Vineri, Venerabilul Markus a fãcut o incursiune de
esenþã în psihologie tibetanã, cu precãdere asupra
contextelor intersubiective care angajeazã trãiri din
spectrul negativ. A înþelege, a observa ºi a nu reacþiona
violent sunt elementele necesare pentru a susþine relaþii
umane profunde, în care emoþiile negative, precum furia
ºi invidia, nu mai au puterea de a produce suferinþã.
Venerabilul Markus, vorbitor fluent de tibetanã,
cunoscãtor de consistenþã al tradiþiei, este implicat în
proiecte educaþionale dedicate autocunoaºterii ºi creãrii
unei societãþi întemeiate pe valori perene.
Urmãtorul eveniment internaþional se va desfãsura
în data de 19 aprilie a.c., va fi susþinut de Gabriel Caciula
(SUA), profesor în cadrul Asociaþiei Japoneze
Urasenke, Belgia, cu tema Valori perene în tradiþia
japonezã  Chanoyu, ceremonia ceaiului.
Vã aºteptãm!
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Evaluarea întreprinderii ºi diagnostic financiar-contabil
În luna martie 2018 a fost publicat
volumul intitulat Evaluarea întreprinderii ºi diagnostic financiarcontabil, autori: prof. univ. dr. Dumitru
Nica ºi prof. univ. dr. Luminiþa
Ionescu, care a fost primit cu interes
de cãtre studenþi ºi masteranzi.
Cartea trateazã o problematicã
complexã ºi de actualitate a evaluãrii
întreprinderii ºi a diagnosticului
financiar-contabil, în perioada postcrizã. Aceastã lucrare prezintã elemente teoretice, dar ºi studii de caz,
cazuri particulare ºi speþe din experienþa profesionalã a autorilor. Sunt
prezentate aspecte cu privire la principii fundamentale de evaluare ºi
principii de evaluare a întreprinderii,
standardele de evaluare ºi importanþa
lor în economia post-crizã, precum ºi
standarde pentru evaluarea întreprinderilor.
Aceastã lucrare cu caracter de cercetare conþine aspecte teoretice ºi
practice cu privire la factorii determinanþi ai valorii întreprinderii, categorii
de valori utilizate în evaluarea întreprinderii, legãtura dintre contabilitate, control financiar, audit ºi evaluare
în procesul de diagnostic financiarcontabil. Este prezentatã profesia de
evaluator, alãturi de cea de expert
contabil, contabil autorizat ºi auditor
financiar, cu avantajele exercitãrii
profesiilor liberale. Conform Standardardelor ANEVAR, evaluatorul

Journal of Academic Research in Economics, revista
ce apare sub egida Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe
Economice Constanþa, Universitatea Spiru Haret, a
ajuns la volumul cu numãrul 10, dupã o serie
neîntreruptã de trei apariþii pe an de la primul sãu numãr
din martie 2009.
Revista este indexatã în baze de date internaþionale
(EBSCO, Cabells Directory,Central and Eastern
European Online Library CEEOL, ECONIS, Research
Papers in Economics RePEc, Contemporary Science
Association CSA, Index Copernicus, etc.), iar în
paginile sale au publicat cercetãtori de la universitãþi de prestigiu din 20 de
state (SUA, Germania, Italia, Japonia, Turcia, Bulgaria, Albania, Iran, Polonia,
Thailanda, Malaezia, Nigeria, India, Tunisia, Pakistan, Algeria, Bangladesh,
Libia, Indonezia, România).
Jurnalul se adreseazã, în principal, cercetãtorilor din domeniul economic,
acoperind o gamã largã de discipline: Management, Marketing, Finanþe,
Contabilitate ºi alte subiecte interdisciplinare.
La ceas aniversar, îi urãm: La cât mai multe apariþii!

Lector univ.dr. Adina TRANDAFIR
este o persoanã fizicã sau juridicã ce
are calitatea de evaluator autorizat în
condiþiile Ordonanþei Guvernului nr.
24/2011 privind unele mãsuri în
domeniul evaluãrii bunurilor, aprobatã
prin Legea nr. 99/2013, cu modificãrile
ulterioare.
Un capitol aparte cuprinde aspecte
cu privire la diagnosticul tehnic, tehnologic ºi de exploatare având ca obiectiv
privincipal estimarea performanþelor
tehnice ale întreprinderii ºi identifica-

rea soluþiilor de ordin tehnic, care sã
asigure viabilitatea ºi dezvoltarea
acesteia pe termen mediu ºi lung.
Acest volum este util pentru profesioniºtii din domeniul contabilitãþii,
auditului ºi evaluãrii patrimoniale,
dar ºi pentru studenþii sau masteranzii
din cadrul facultãþilor economice din
cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Adresãm mulþumiri Editurii Fundaþiei
România de Mâine care a fãcut
posibilã apariþia acestei cãrþi.

Întâlnire între studenþi ºi angajatori

Prof.univ.dr. Luminiþa IONESCU,

director al Departamentului de ªtiinþe Economice Bucureºti

REVISTA MAMIS la a V-a ediþie
Revista Management, Accounting
and Management Information
Systems (MAMIS) este o publicaþie de
prestigiu, care recent a sãrbãtorit cinci
ani de la prima apariþie. Revista a fost
fondatã de cãtre colectivul de cadre
didactice al Facultãþii de Management Financiar -Contabil Bucureºti
în anul 2013 cu sprijinul Centrului de
Cercetãri în domeniile Managementului, Contabilitãþii ºi Informaticii de Gestiune (CCDMCIG).
Prima ediþie a Revistei MAMIS a
lansat tema Criza Economiei sau
Economia de Crizã. Oportunitãþi ºi
provocãri ale pieþei româneºti, unde
au fost prezentate cele mai recente
studii ºi idei cu privire la managementul ºi contabilitatea în condiþii de
crizã, dar ºi soluþii pentru gestionare
eficientã a resurselor sau optimizarea
cash-flowului afacerilor, concomitent
cu provocãrile comportamentului
organizaþional în era informaticii.
Ajunsã la a V-a ediþie, Revista
MAMIS promoveazã tema Europa
încotro? Riscuri ºi oportunitãþi
pentru România, temã dezbãtutã în
cadrul Conferinþei Economice
Naþionale (CEN) 2017. În prezent,
Revista MAMIS beneficiazã de
sprijinul Institutului Central de
Cercetare ªtiinþificã (ICCS) ºi
Centrului de Cercetãri Aplicate în
Economice (CCAE). Din consiliul
ºtiinþific ºi editorial al Revistei
MAMIS fac parte personalitãþi de
prestigiu ale mediului academic,
profesori universitari, cercetãtori de
la Academia Românã, Universitatea
Spiru Haret Bucureºti, Academia de
Studii Economice Bucureºti,
Universitatea din Craiova, etc.
În acest ultim numãr sunt prezentate aspecte cu privire la stagiile de
practicã în concordanþã cu piaþa
muncii, dar ºi manifestarea economiei
circulare globale, managementul
cunoaºterii, dezvoltãri privind contabilitatea finanþãrii din fonduri
europene, aspecte privind eficienþa ºi
rolul contabilitãþii în nou management public.
Aºa cum se menþiona la prima ediþie
a Revistei MAMIS, activitatea de
cercetare ºtiinþificã este una continuã,
care se bazeazã pe rezultatele obþinute

Revista Facultãþii de ªtiinþe Juridice
ºi ªtiinþe Economice Constanþa,
la ceas aniversar!

În data de 23 martie 2018, la Facultatea de ªtiinþe Economice Câmpulung
a avut loc o întâlnire între reprezentanþi ai potenþialilor angajatori ºi studenþi,
masteranzi, elevi, cadre didactice, având drept scop punerea la dispoziþie a
unor informaþii legate de cerinþele ºi exigenþele pieþei muncii; sprijinirea
procesului de orientare în carierã, formarea teoreticã ºi practicã a tinerilor ºi
consultanþã de specialitate în realizarea unor proiecte comune.
La acest eveniment au participat 20 de studenþi de la programul de licenþã Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune, cadre didactice ºi reprezentanþi ai firmelor:
SC Eurobusiness Family SRL, SC Alb Lux Fresh SRL ºi SC Silvo Com SRL.
Principalele puncte discutate au fost:
- parteneriatele pentru desfãºurarea stagiilor de practicã;
- potenþiale cerinþe de angajare pentru economiºti;
- învãþarea pe tot parcursul vieþii  o atitudine potrivitã pentru un economist;
- modificãri ale legislaþiei fiscale aplicabile în anul 2018, din domeniile:
decontãrilor cu personalul, impozitãrii profitului/venitului, declararea
impozitului pe venit si a contribuþiilor sociale în cazul activitãþilor independente
Studenþii au avut posibilitatea sã intre în contact direct cu angajatorii, sã
cunoascã mai bine companiile participante ºi sã adreseze întrebãrile, în mod
direct, care îi frãmântã în legãturã cu piaþa muncii.
Astfel au aflat cã angajatorii doresc ca, pe lângã deþinerea unor competenþe
specifice, în domeniul economic, cunoaºterea unei limbi strãine creºte ºansele
unui candidat, având în vedere cã o parte dintre angajatorii prezenþi în cadrul
evenimentului recruteazã candidaþi care cunosc urmãtoarele limbi strãine:
engleza, germana, franceza, italiana, spaniola.
Întâlnirea a fost apreciatã de cãtre studenþi ºi masteranzi, aceºtia lansând
invitaþia de a organiza ºi alte întâlniri de acest gen.

Lect. univ. dr. Cristina NÃFTÃNÃILÃ

în urma eforturilor de cercetare susþinute. Universitatea Spiru Haret promoveazã susþinut cercetarea ºtiinþificã
în coordonatele stabilite prin iniþiativa
Ariei Europeane a Cercetãrii ºi îºi
coordoneazã activitatea specificã cu
activitãþile de cercetare desfãºurate la
nivel naþional ºi european.
Facultatea de ªtiinþe Economice
Bucureºti încurajeazã permanent
activitatea de cercetare, promovarea de
noi proiecte de cercetare, teme individuale sau colective, care pot fi prezentate la conferinþele anuale sau în cadrul
articolelor publicate la Revista MAMIS.
Contributori la Revista MAMIS sunt
atât cadre didactice, cât ºi cercetãtori,
doctoranzi bursieri ºi masteranzi cercetãtori, care sunt interesaþi de calitatea
materialelor publicate ºi a studiilor de

specialitate detaliate în cadrul acestei
publicaþii. Revista MAMIS este publicatã anual la Editura Universitarã, care
s-a impus în mediul academic prin
apariþiile sale dedicate ºtiinþei ºi
culturii, fiind recunoscutã de cãtre
Consiliul Naþional al Cercetãrii
ªtiinþifice.
Studenþii ºi masteranzii cu înclinaþii cãtre activitatea de cercetare
sunt invitaþi sã participe atât la
Conferinþa Economicã Naþionalã
CEN 2018, dar ºi la proiectele de
cercetare ºi publicaþiile promovate de
cãtre conducerea Facultãþii de ªtiinþe
Economice Bucureºti.

Prof.univ.dr. Luminiþa IONESCU
Conf.univ.dr. Lucian ILINCUÞÃ

Sunteþi aºteptaþi miercuri, 28 martie, de la ora 19.00, în Sala Perpessicius a
Muzeului Naþional al Literaturii Române, la primul atelier de discuþie
ARTLIT, Dramele traducãtorului în budoarul autorului. Cum traducem
limbajul licenþios, care va fi moderat de Ioana Miruna Voiculescu,
traducãtoare literarã cu preocupãri antropologice, ºi îi va avea ca invitaþi
pe Luana Schidu, traducãtoarea trilogiei Jurnalul dragostei de Anais Nin,
ºi George Volceanov, cunoscut pentru isprava retraducerii lui Shakespeare,
cu expresiile obscene la locul lor. Intrarea este liberã.
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CERCETAREA  LA INTERSECÞIA CU ISTORIA ªI CULTURA
Conf.univ.dr. Vasile Miltiade STANCIU
În data de 20 a lui Mãrþiºor, care mai
degrabã seamãnã cu prima jumãtate a lui
Fãurar ºi nicidecum cu Vestirea primãverii, ce trebuia anunþatã de Baba Dochia,
un grup de masteranzi ai anului I de la
programul de Masterat Marketing ºi
Relaþii Publice în Afaceri ºi studenþi din
anul terminal al programului de licenþã
Marketing, din cadrul Facultãþii de ªtiinþe
Economice, Bucureºti, însoþiþi de prof.
univ. dr. Manuela Epure ºi conf. univ. dr.
Vasile Miltiade Stanciu, s-au încãpãþânat
sã urmeze activitãþile de seminar aferente
disciplinei, Metode de cercetare în
Marketing, din anul I al Masteratului
Marketing ºi Relaþii Publice în Afaceri
(MRPA), ºi au înfruntat frigul ºi gerul
neobiºnuit al lui Mãrþiºor, pentru a face o
vizitã de documentare la Biblioteca
Centralã Universitarã Carol I (BCU).
Scopul principal al vizitei a fost acela
de a-i familiariza pe masteranzi cu
identificarea ºi evaluarea surselor de
documentare, în vederea selecþiei acestora
pe baza unor criterii riguroase, obligatorie
într-o cercetare de marketing.
Cu ajutorul colegilor de la BCU ºi în
mod special prin informaþiile, harul ºi
sufletul Omului-Profesionist, oferite cu
generozitate de doamna Amelia Costoiu,
am intrat preþ de câteva ore în fascinanta
lume a comunicãrii prin carte ºi nu numai,
a surselor de documentare oferite de
Biblioteca Centralã Universitarã Carol I,
dar ºi într-o parte a istoriei ºi culturii
poporului român, din care facem parte
integrantã, cu care ne identificãm ºi
mândrim, deopotrivã.
Impresiile vizitei nu pot fi redate mai
bine decât prin cuvintele celor cãrora li
s-a adresat, adicã masterazii ºi studenþii,
care ne-au transmis urmãtoarele:
Toþi participanþii au considerat aceastã
vizitã foarte interesantã. Atât din punct de
vedere cultural, prin prisma faptului cã
turul de prezentare a fost cumva mai mult
decât o vizitã la un obiectiv încãrcat de
istorie, cât ºi din punct de vedere educativ,
prin prisma oportunitãþilor pe care le oferã
din punct de vedere documentar... Cu
siguranþã au fost câteva ore consumate
eficient pentru toþi cei prezenþi. (Nu este o

presupunere, este o constatare, toþi cei
prezenþi fiind realmente încântaþi de vizitã!)
 Rãzvan Chiriþã, masterand anul I în cadrul
Masteratului de Relaþii Publice în Afaceri
de la Facultatea de ªtiinþe Economice,
Bucureºti.
Mi-a plãcut mult vizita la BCU. Cele 2
ore petrecute cu colegii, domnii profesori
ºi ghidul au fost foarte interesante. Am
descoperit o grãmadã de lucruri care îmi
vor fi folositoare pe viitor. Au fost
prezentaþi exact paºii care trebuie parcurºi
pentru a ne documenta pentru examene,
în cele 3 corpuri ale bibliotecii. La finalul
evenimentului am plecat încântat,
deoarece am reuºit sã asimilez foarte
multe informaþii noi, fiind o experienþã
extrem de plãcutã ºi bogatã. Recomand
tuturor Biblioteca Centralã Universitarã
Bucureºti -Mihai Badea, an I, MRPA.
Într-o erã cu înclinaþii tot mai mari spre
tehnologizare ºi digitalizare, o simplã
plimbare la o bibliotecã de stat probabil
pentru mulþi nu ar însemna ceva, sau cel
puþin nu le-ar stârni un interes aparte.
Din comoditate probabil sau lipsa unui
interes mai aprins, prefer, ºi, probabil,
ca mine sunt mulþi, sã utilizez un simplu
buton, prin apãsarea cãruia sã rezulte
aprinderea unui display de mãrimea unei
cãrþi, urmând sã gesticulez cu degetele
pentru a trece la pagina urmãtoare.
Probabil, prin lansarea pe piaþã a unui
dispozitiv cum este ebook reader-ul ºi
faptul cã îþi dã posibilitatea sã stochezi
mii de titluri într-un dispozitiv ultraportabil, am conºtientizat faptul cã nimic
nu poate depãºi aceastã senzaþie.
Odatã cu vizita fãcutã la Biblioteca
Centralã Universitarã Carol I, am realizat
cã, în tot acest timp, respectivul dispozitiv
practic mi-a blocat calea spre o altã lume
ºi o nouã experienþã. De la intrare am
rãmas plãcut impresionat de curãþenie,
de arhitectura recondiþionatã ºi pãstratã
pânã la cel mai mic detaliu. Am început
vizita prin Corpul Dacia, urmat de cel al
Fundaþiei ºi ajungând într-un final în
Corpul Boema. Este foarte important din
punctul meu de vedere ca acest traseu sã
fie parcurs întocmai, deoarece felul în care
sunteþi transpuºi din vechi în contemporan

este de-a dreptul fascinant. Veþi fi captivaþi
de holuri, de picturile personalitãþilor ce
au condus biblioteca în tot acest timp, de
atmosfera extrem de caldã ºi liniºtitoare
a sãlii Aula, unde au loc ºi în prezent
evenimente dedicate culturii. Însã de
departe încãperea ce îþi taie respiraþia ºi
care efectiv te transpune în timp este Sala
Profesorilor. Dacã reuºeºti sã înlãturi
mental obiectele din prezent, precum
monitoarele, laptopurile sau veiozele
acþionate prin comutator, te vei simþi în
acea salã un straºnic student din secolul
al-XVIII-lea.
Finalul turului a fost în clãdirea Boema,
o laturã a bibliotecii alcãtuitã în mare
parte din elemente moderne ºi care la
rândul ei are la bazã trei sãli: sala
Europa, sala Minerva ºi sala G. Dem.
Teodorescu. Toate aceste trei sãli sunt
împãrþite pe mai multe discipline ºi diferite
titluri de profil. Este un loc bine organizat,
la fel de curat ºi cu suficiente resurse,
unde poþi gãsi rãspunsuri la întrebãrile
cu care ai venit de acasã. Tot acest tur
dureazã probabil 2 ore, pe care eu
personal nu le-am simþit. Mulþumesc pe
aceastã cale d-lui profesor Miltiade
Stanciu pentru iniþiativã ºi d-nei Amelia
Costoiu (din partea BCU) pentru scurta
lecþie de istorie oferitã.
Pe parcursul turului trebuie sã pãstrãm
în minte faptul cã, în unele locaþii, incendiul
provocat de evenimentele din anul 1989
a mistuit interiorul ºi structura clãdirii în
proporþie de 99%. Modul ºi detaliile
aplicate la reconstrucþia anumitor pãrþi
din clãdire sunt absolut fenomenale. O
adevãratã pasãre Phoenix. Mã întorc
pentru scurt timp la momentul 1989, doar
pentru a reaminti faptul cã doar o lipsã
acutã de culturã te poate pune în situaþia
de a incendia o bibliotecã, dar pe care nu
o poþi reclãdi decât prin educaþie ºi
cunoaºtere..., Cosmin Enache, anul III,
Învãþãmânt cu frecvenþã, Specializarea
Marketing.
Pentru toate acestea le mulþumim, atât
colegilor de la BCU, cât ºi masteranzilor ºi
studenþilor noºtri ºi nutrim speranþa cã acest
pas va fi urmat ºi de alþii, în folosul ºi
beneficiul cunoaºterii ºi educaþiei de calitate!

PREUNIVERSITARIA

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

te pregãteºte

pentru BACALAUREAT!

organizeazã

PREÎNSCRIERI ONLINE în perioada 1 februarie-30 iunie 2018

studenþi pot opta pentru
unulViitorii
dintre cele 48 de programe de
studii de licenþã ºi 34 de programe
de studii de masterat. (http://
admitere.spiruharet.ro/)

Cei care aleg sã se preînscrie
online
vor fi scutiþi de taxa de
înscriere

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 aºteaptã 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.

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 facultãþile 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

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.
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Ziua Mondialã
a Teatrului 
27 martie

La cea de-a 70-a aniversare a Institutului
Internaþional de Teatru (ITI), pentru a
sublinia aspectul transcultural ºi internaþional al teatrului ºi al ITI, Consiliul Executiv ITI a selectat cinci personalitãþi (câte
unul pentru fiecare regiune UNESCO:
Africa, America, Þãrile arabe, Asia ºi
Europa) pentru a scrie un mesaj cu prilejul
Zilei Mondiale a Teatrului  27 martie.
Iatã un fragment din mesajul european.
( ) Mulþi sunt cei care spun cã teatrul
nu schimbã sau nu poate schimba nimic
din toate acestea. Dar teatrul nu va pleca.
Pentru cã teatrul e un loc, sunt tentat sã
spun un refugiu. Unde oamenii se adunã
ºi formeazã instantaneu comunitãþi. Aºa
cum am fãcut dintotdeauna. Toate teatrele
sunt de mãrimea primelor comunitãþi
umane, de la 50 pânã la 14.000 de suflete.
De la o caravanã nomadã la o treime din
Atena anticã. ( ) Simon McBurney,
Marea Britanie  actor, scriitor, regizor de
teatru ºi co-fondator Théâtre de
Complicité (Europa) - https://
www.uniter.ro/ziua-mondiala-a-teatrului27-martie/

Aºa vãzut-a Zaharia.
Improvizaþii
într-o lume captivã

Harta Daciei
ºi a României interbelice,
tema unui nou concert
Cartografii sonore de Ziua Unirii Basarabiei
cu România
ªi în 2018, la Muzeul Naþional al Hãrþilor
ºi Cãrþii Vechi, la fiecare final de lunã,
muzica va dezvãlui povestea unei hãrþi cu
însemnãtate din colecþiile muzeului.
Marþi, 27 martie, de la ora 18:00, de Ziua
Unirii Basarabiei cu România, publicul
este invitat în saloanele Muzeului din
strada Londra nr. 39 la un concert 
eveniment susþinut de Duo Kitharsis.
Harta în jurul cãreia se va contura
evenimentul lunii martie reprezintã teritoriile României Mari ºi se numeºte Harta
ºcolasticã a Daciei ºi a României de azi,
realizatã de ing. Grigore Bejan ºi publicatã

la Bucureºti în preajma anului 1920.
Mai multe despre configuraþia acestei hãri
va prezenta muzeograful Despina Haºegan,
în deschiderea evenimentului. Harta
aleasã va deveni, ca ºi pânã acum, harta
lunii urmãtoare la MNHCV ºi va beneficia
de o expunere aparte.
Având o carierã internaþionalã impresionantã, Duo Kitharsis va aborda
mari searã un program inedit de chitarã
clasicã, ce propune un itinerariu plin de
energie, melancolie ºi pasiune în istoria
muzicii tradiþionale româneºti.

Gabriel Garcia Marquez
 omul ºi scriitorul

Institutul Cervantes din Bucureºti
organizeazã, în Sala Auditorium, pe
28 martie, la ora 19,00, o searã literarã
dedicatã scriitorului Gabriel García
Márquez, pornind de la titlurile memoria-

listice publicate de Editura RAO de-a lungul
timpului. Evenimentul prilejuieºte un dialog
între Tudora ªandru Mehedinþi, traducãtoarea cãrilor lui Márquez, scriitoarea
Simona Vasilache ºi hispanistul Horia Barna,
pe marginea câtorva volume de memorii
cum ar fi: Gabo. Scrisori ºi amintiri, scrisã
de Plinio Apuleyo Mendoza, Cãlãtoria
spre obârºie, semnatã de Dasso Saldívar,
dar ºi Cãlãtorind prin Europa de Est, o
serie de cronici realizate de Márquez în
urma cãlãtoriei sale în ãrile socialiste de
dincolo de Cortina de Fier. Intrarea
liberã în limita locurilor disponibile.
Rezervãri: cultbuc@cervantes.es.

Târgul de Florii
la Muzeul Þãranului
Român
Recent descoperitã în podul unei
case abandonate, la 200 km de Chiºinãu,
arhiva fotograficã a lui #ZahariaCuºnir
ne oferã astãzi ºansa rarã de a privi viaþa
ruralã din Basarabia de dupã rãzboi
într-o manierã care ocoleºte realitatea
îngrãdirilor dictate de propaganda ºi
discursul oficiale ale epocii. Vernisajul
a fost miercuri, 21 martie 2018, ora 18:30
în Sala Foaier, #MR. Organizatori: Muzeul Naþional al Þãranului Român în
parteneriat cu Ambasada Republicii
Moldova în România. Puteþi vizita
expoziþia pânã pe 22 aprilie.

De peste 20 de ani, Muzeul Naþional
al Þãranului Român þine aceastã sãrbãtoare
ºi îºi aºteaptã vizitatorii, timp de trei zile,
sã vinã la primul târg de meºteri de peste
an. Duminica cea de pe urmã din Pãresimi
sau din Postul mare este cunoscutã sub
numele de Florii, Duminica Floriilor sau
Duminica Vlãstarelor. La Târgul de
Florii participã încondeietoare, þesãtoare,
cusãtorese, împletitoare, olari, iconari, lingurari, pielari, rudari... meºteri vechi, care
ºi-au dovedit iscusinþa de-a lungul timpului
ºi care duc mai departe tradiþia meºteºugului
lor. De vineri, 30 martie, pânã duminicã,
1 aprilie 2018, de la orele 10 dimineaþa pânã
la 6 seara, vei avea prilejul sã-i întâlniþi ºi
sã târguiþi o mulþime de lucruri frumoase,
meºteºugite cu sârg ºi încãrcate cu semne

Invitaþii în lumea artelor plastice

ºi înþelesuri. Ouã încondeiate, icoane,
obiecte din lemn, ceramicã, þesãturi, jucãrii,
instrumente muzicale, podoabe, mobilier
pictat ºi multe altele vor putea fi tocmite ºi
cumpãrate la Târgul de Florii de la Muzeul de la ªosea. De-ale gurii gãsiþi: cozonaci ºi plãcinte, fel ºi fel de dulciuri
din Teleorman, turtã dulce de Harghita,
miere de albine, polen ºi propolis, ierburi
de leac, pãlincã ºi dulceaþã. Preþ bilet: 4 lei,
2 lei (elevi, studenþi, pensionari).

Pe firul visului, de la manuscrise istorice
la tapiserii postmoderne

Pentru Nicolae Zîmbroianu, firul conferã compoziþiilor sale
textile nu numai modulãri picturale în bidimensional, ci ºi o
somptuozitate condusã spre monumental ºi arhitectonic în
tratarea tridimensionalã a formei. Calitatea materiei ºi valorile
expresive ale contexturii sunt susþinute de rafinamentul cromatic,
determinat de valorãri, de tonuri potolite sau vivante, în funcþie
de mesajul vizual pe care lucrarea doreºte sã îl amplifice. Viziunea
spaþialã, prin redarea volumului ºi altoreliefului în unele dintre
compoziþiile parietale, demonstreazã forþa sa de creaþie, care nu
se rezumã la planitatea tradiþionalã a tehnicii, spune criticul de
artã Ana Amelia Dincã.
Abordarea lui Nicolae Zîmbroianu se înscrie în demersul
postmodern, prin diversitatea experimentelor sale în zona
formulelor estetice de transpunere a formei, transformând
ornamentul prin stilizare, jucându-se cu detaliul, lãsând figurativul
sã se exprime pânã la limita interpretãrilor abstracte ºi evocând
pictura prin formulãrile coloristice ale materialului ºi prin stil.

Dorinþa lui Nicolae Zîmbroianu de a
descoperi spaþiul prin potenþarea sistemului fibrilar în geometrii care se
descompun, dar se reaºeazã în componentele instalaþiei ca preocupare
structuralã, lãsând la vedere alãturarea
organicã a unor semne prin folosirea
principiile artei decorative ºi prin recursul la un mod de figurare ce merge
dinspre analitic spre formula elipticã a reprezentãrii, nu determinã
decât o fericitã accentuare a potenþelor tehnice ale artistului, aºezate
în marca atât de înºelãtoare a esteticului.
S-a nãscut pe 18 februarie 1947, la Bogaþi, jud. Argeº. Artistul
decorator creeazã tapiserii parietale în tehnicã mixtã, din materiale
diverse sau tapiserii tridimensionale, obiect textil ºi tapiserii realizate în tehnici de broderie. Din 1973, de la debut, participã la majoritatea saloanelor ºi expoziþiilor de tapiserie organizate
de U.A.P. ºi expune
la numeroase expoziþii în România ºi
în strãinãtate. Este
membru UAP din
1990. A studiat
Institutul de Arte
Plas-tice Nicolae
Grigorescu Bucureºti, Facultatea
de Arte Decorative,
specialitatea Arte
textile  tapiserie
ºi contexturi (promoþia 1974). (G.M.)
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Valori româneºti

Pan
HALIPPA,
o viaþã
de cãrturar
închinatã
Marii Uniri
Una dintre personalitãþile care au contribuit decisiv la Unirea Basarabiei
cu România a fost Pantelimon Halippa, preºedintele Sfatului Þãrii,
Parlamentul Basarabiei, care a decis Unirea cu România pe 27 martie
1918. El era considerat un adevãrat erou al Basarabiei, cu un statut
asemãnãtor cu cel al lui Iuliu Maniu în Transilvania. Pantelimon Halippa
a fost luptãtor împotriva absolutismului þarist ºi a fost arestat de ultimul
þar al Rusiei, Nicolae al II-lea. A ocupat funcþii de ministru în diferite
guverne. A fost persecutat politic de regimul comunist ºi închis la
Sighet. Membru corespondent al Academiei Române exclus în 1948,
repus în drepturi în 1990.
Publicistul, scriitorul ºi omul politic Pantelimon (Pan) Halippa
s-a nãscut la Cubolta, judeþul Soroca, Basarabia, la 1 august 1883.
A urmat cursurile ºcolii primare din localitatea natalã, unde predarea se
fãcea în limba rusã, apoi pe cele ale ªcolii Spirituale din Edineþ ºi ale
Seminarului Teologic din Chiºinãu. Dupã absolvirea acestuia în 1904,
s-a înscris la Facultatea de ªtiinþe Naturale a Universitãþii din Dorpat
(azi Tartu, Estonia), unde absolvenþii seminarului erau admiºi fãrã examen,
conform volumului Pantelimon Halippa neînfricat pentru Basarabia
(Ion Constantin, Editura Biblioteca Bucureºtilor, 2009). Izbucnirea
primei revoluþii ruse din 1905-1907 a fãcut sã nu-ºi poatã termina studiile.
S-a întors la Chiºinãu, unde a luat legãtura cu profesorul Constantin
Stere de la Universitatea din Iaºi, avocatul Emanuil Gavriliþã, Ion Pelivan,
Paul Gore ºi boierul Vasile Stroescu, ºi a participat la înfiinþarea Partidului
Naþional Moldovenesc (PNM). În 1906 a plecat la Moscova, la Congresul
Uniunii þãranilor din întreaga Rusie, fiind delegatul þãrãnimii basarabene.
Aici a fost arestat, închis în închisoarea Butîrca, iar apoi eliberat.
A contribuit la apariþia primului numãr al ziarului Basarabia, la 24 mai
1906, prima publicaþie în limba românã cu caractere latine, apãrutã la Chiºinãu.
În toamna anului 1908, a fugit în România. Aici, susþinut de Constantin
Stere, a urmat cursurile Facultãþii de litere a Universitãþii din Iaºi, primind ºi
bursã pentru studii (1908-1912). În aceastã perioadã a colaborat la Viaþa
Româneascã, unde a avut o rubricã permanentã Scrisori din Basarabia.
În 1913, a revenit la Chiºinãu, unde a condus revista Cuvânt moldovenesc.
Activitatea sa politicã s-a intensificat. La 3/16 aprilie 1917, Pantelimon
Halippa împreunã cu Vasile Stroescu, Paul Gore, Vladimir Herþa ºi
transilvãneanul Onisifor Ghibu a înfiinþat Partidul Naþional Moldovenesc.
Programul sãu cuprindea revendicãri social-politice (organizarea democraticã a þãrii, împroprietãrirea þãranilor) ºi naþionale (obþinerea celei mai
largi autonomii administrative, judecãtoreºti, bisericeºti, ºcolare ºi economice a Basarabiei) ºi introducerea limbii române în administraþie ºi
forurile importante de conducere.
Cu ajutorul sãu a fost adoptat programul de autonomie al Basarabiei, cu
armatã, justiþie ºi ºcoalã proprii, singura cale de a ieºi din anarhia care
copleºea þara. Pan Halippa a fãcut parte din Societatea Culturalã
Moldoveneascã reînfiinþatã în 1917. Între 21 noiembrie/4 decembrie - 2/
15 decembrie 1917 s-au desfãºurat, la Chiºinãu, lucrãrile Sfatului Þãrii. În
contextul nou creat, Sfatul Þãrii, devenit organul suprem al puterii de stat
în Basarabia ºi Transnistria, a luat cele mai importante mãsuri ºi hotãrâri
(apãrarea populaþiei de anarhia ºi jaful soldaþilor ruºi, numirea de comisari
în fiecare judeþ, adunarea dezertorilor ºi expulzarea lor în Rusia).
Pantelimon Halippa a redactat ºi a citit de la tribuna Sfatului Þãrii, la
2 decembrie 1917, proclamaþia prin care Basarabia devenea Republica
Moldoveneascã Autonomã. La începutul anului 1918, Pantelimon Halippa
se afla în fruntea curentului unionist, având o contribuþie esenþialã la acþiunile care pregãteau unirea Basarabiei cu România. La propunerea sa, la
24 ianuarie 1918 (de ziua Unirii Principatelor Române), Republica
Moldoveneascã Autonomã s-a proclamat independentã. La 27 martie/
9 aprilie 1918, Pantelimon Halippa se afla în prezidiul ºedinþei în cursul
cãreia Republica Independentã Moldoveneascã, prin votul Sfatului Þãrii,
s-a unit cu patria mamã România, cu 86 voturi pentru, 3 contra, 13 absenþi
ºi 36 abþineri. A participat ca delegat al Basarabiei la marile momente ale
Unirii. A fost prezent la Cernãuþi la Congresul General al Bucovinei (15
noiembrie 1918) ºi la Alba Iulia (1 decembrie 1918). A fost preºedinte al
Partidului Þãrãnesc din Basarabia (1918-1921), care a fuzionat cu Partidul
Þãrãnesc (iulie 1921) condus de Ion Mihalache. Ca o recunoaºtere a
meritelor sale a primit mai multe funcþii de ministru în mai multe guverne.
Pantelimon Halippa a continuat, ºi dupã Unire, sã manifeste un deosebit
interes pentru problemele Basarabiei: a întemeiat Universitatea Popularã
din Chiºinãu (18 februarie 1918); Conservatorul Moldovenesc, Societatea
Scriitorilor ºi Publiciºtilor Basarabeni, Societatea de Editurã ºi Librãrie
Luceafãrul din Chiºinãu (1940). Din 1932 ºi pânã în 1945, Pantelimon
Halippa a publicat ºi a condus revista Viaþa Basarabiei ºi ziarul cotidian
omonim. La sfârºitul anului 1937 a fost ales vicepreºedinte al partidului,
alãturi de Mihai Popovici, Ion Mihalache ºi dr. N. Lupu. A devenit membru
corespondent al Academiei Române la 15 octombrie 1918. A fost exclus
din noua Academie a RPR în 1948, fiind repus în drepturi la 2 februarie
1990. A fost decorat cu ordinele: Ferdinand I în grad de Mare Ofiþer;
Coroana României în grad de Mare Cruce; Serviciul Credincios în grad
de Comandor; medaliile: Crucea de Rãzboi, Peleº º.a.
Aflat la Bucureºti, dupã 1940, fruntaºul basarabean ºi-a continuat lupta
pentru Basarabia ºi în contextul instaurãrii regimului comunist prosovietic
în România (martie 1946). Pentru tenacitatea sa ºi pentru propaganda
fãcutã în faþa autoritãþilor comuniste pentru rezolvarea situaþiei în care se
afla Basarabia, cerând reîntregirea þãrii, a fost arestat la 5/6 mai 1950 ºi închis
la Sighet pânã în 1952, când a fost predat Uniunii Sovietice. Aici a fost
condamnat la 25 de ani de muncã silnicã. A fost returnat în 1955 guvernului
român, fiind din nou închis la Aiud pânã în 1957.
Pantelimon Halippa a murit la vârsta de 95 de ani, la 30 aprilie 1979,
la Bucureºti, cu credinþa nestrãmutatã cã viitorul nu poate fi decât în
folosul unirii Basarabiei cu România. Altfel, aceastã provincie ar fi jertfitã
pentru niºte idei care n-au nici un rost în viaþa omenirii. Popoarele
trebuie sã trãiascã aºa cum le dicteazã interesul, sufletul ºi conºtiinþa.

Cristina MOLDOVEANU
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Plafonarea dobânzilor este o soluþie?
Conf.univ.dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ
A apãrut în spaþiul public din România soluþia plafonãrii
dobânzilor. Este vãzutã ca o mãsurã de protecþie a populaþiei în
faþa bãncilor. Au fost invocate urmãtoarele argumente:
a) se practicã de þãri cu economie de piaþã dezvoltate ale lumii
b) este necesarã, cu atât mai mult la noi, unde majoritatea
populaiei nu are cunoºtinþe minime financiar bancare; astfel, statul
trebuie sã intervinã prin reguli legale pentru a proteja populaþia
c) este o realitate practicarea unor dobânzi la credite de peste
8%, total incorecte faþã de cele practicate în þãri dezvoltate cum
ar fi Germania, de sub 1% .
La aceste argumente am anumite observaþii. O þarã care
plafoneazã orice tip de preþ sau venit nu are în totalitate o
economie de piaþã. Poate fi o economie dezvoltatã, dar nu una
de piaþã. România nu are o economie dezvoltatã. Ea trebuie sã
urmãreascã legislaþia ºi politicile þãrilor care au ajuns dezvoltate
din perioada în care acestea s-au dezvoltat, nu din faza în care au
ajuns deja la dezvoltarea actualã.
Referitor la plafonarea dobânzilor, dacã este privitã ca o
mãsurã pentu protecþia celor sãraci, este bine sã ne punem
câteva întrebãri. O primã întrebare sunã aºa: De ce sã plafonãm
numai dobânzile ºi sã nu plafonãm preþul la pâine, bânzã, lapte,
cartofi? Comparativ cu Germania, în România majoritatea
articolelor sunt mai scumpe. Pâinea, laptele, brânza, cartofii
sunt în România mai scumpe faþã de cele din þãri precum
Germania, uneori fãrã sã luãm în calcul puterea de cumpãrare
sau calitatea. Pe ele le consumã toatã lumea. Nu sunt cazuri
izolate, ca la creditele cu dobânzi aberante. Pe ele de ce nu le
plafonãm? La ele de ce sã nu intervinã statul?.Fãrã credit trãiesc
marea majoritate a oamenilor, dar fãrã pâine, lapte, brânzã, cartofi
nu trãieºte nimeni!!! Vom ajunge la concluzia cã totul poate fi
plafonat. Dar, aºa cum aratã experienþa, nivelul de trai sigur va fi
mai mic dupã plafonare, nu mai ridicat.
Vrem sã nu se mai îmbogãþeascã bãncile. Foarte bine!. Atunci
statul de ce nu îºi plafoneazã dobânda pentru creditele sale?
Valorile cele mai mari ale creditelor nu sunt nici pentru populaþie,
nici pentru firme. Statul este organizaþia care ocupã locul I
la creditele primite. Dacã vrem sã fie reduse sumele încasate de
bãnci prin dobânzi trebuie sã ne concentrãm pe valorile cele mai
mari ale creditelor, nu pe sume mici cu apariþie întâmplãtoare.
Limitarea dobânzii poate duce la reducerea valorii creditelor
disponibile pentru economie. Se pune firesc întrebarea dacã cei
care vor sã facã o afacere au prea multe opþiuni de creditare. În
România este o separare mult mai puternicã decât în alte þãri
între cei care au idei ºi vor sã facã ceva, faþã de cei care au avut
ºansa de a avea bani, dar nu mai ºtiu unde sã-i investeascã.
Nivelul dobânzii practicat într-o þarã conþine o componentã
importantã legatã de stabilitatea economicã. Germania are
dobânzi mai mici pentru cã acolo statul, indiferent cine a
guvernat, a urmãrit stabilitatea economicã. Dacã dorim dobânzi
mici apare fireascã întrebarea: de ce statul amplificã în România
instabilitatea din economie prin  revoluþii
fiscale permanente? Dacã plafonãm nivelul dobânzii suntem în stare sã plafonãm
nivelul de instabilitate economicã pe care
îl creeazã puterea publicã? Analizând
atent vom înþelege cã principalii vinovaþi
de dobânzile prea mari pe care le plãtim
sunt tocmai cei care au iniþiat proiectul de
plafonare a dobânzilor. Ei, membrii

Comisiei economice a Parlamentului României, de astãzi ºi de
ieri, nu au fost capabili sã facã legi stabile în timp. Recordurile
negative la frecvenþa schimbãrii legislaþiei ne face sã plãtim
dobânzi mai mari ºi sã primim salarii mai mici decât meritãm
Instabilitatea economicã pe care ei au creat-o ne face mai sãraci.
Dacã nu au reuºit sã facã legi stabile nu vor putea sã se implice
nici în educaþia financiarã a populaþiei, aºa cum ar fi firesc ºi
cum este scris în Fiºa lor de post. Dacã ar fi citit atent istoria
ar fi aflat cã în vremurile de avânt ale economiei României oamenii
politici erau primii care fãceau educaþie financiarã cetãþnilor.
Comparaþia cu Germania privind nivelul dobânzii ne conduce
la o observaþie referitoare la diferenþele de legialaþie în ce priveºte
fiinþa umanã. La noi legislaþia creeazã drame sociale care la rândul
lor genereazã o nevoie urgentã de împrumut. De exemplu în
Germania nu poþi fi dat afarã din locuinþa retrocedatã decât dacã
noul proprietar se mutã efectiv în ea pentru cã nu are altã variantã
similarã. În România, pentru cã poþi fi dat afarã din locuinþa
în care ai trãit zeci de ani, poate sã aparã nevoia presantã de
împrumut. Pentru cine riscã sã ajungã cu bagajele în stradã,
viteza de acordare a creditului este mult mai importantã
decât dobânda perceputã.
Persoanele care au luat credite cu dobânzi exagerate au încercat
foarte probabil la diferite unitãþi bancare, dar au fost refuzate.
Dacã vrem sã ajutîm în asemenea situaþii, putem sã înfiinþãm
unitãþi bancare având capital de stat cu aceastã menire. Dar
iniþiativele legislative se referã la impunerea de reguli pentru
proprietatea privatã. Mã întreb în aceste condiþii de ce parlamentarii
respectivi nu deschid din fondurile lor proprii o instituþie financiarã
centratã pe acordarea de credite cãtre astfel de persoane. Sigur
nu vor accepta aºa ceva. Ei au fãcut proiectul de lege pentru banii
altora, nu pentru banii lor. Nu seamãnã cu oamenii politici de la
începutul secolului XX care au înfiinþat Banca Româneascã.
Deºi are o relevanþã pur formalã, ne întrebãm dacã esenþa
iniþiativei de plafonare a dobânzilor în România este liberalã
sau social-democratã. Nu este nici liberalã, nici social-democratã. Liberalii se concentreazã pe crearea de valoare, nu pe
redistribuirea ei, nici pe controlul absurd al tranzacþiilor. Dupã
o astfel de iniþiativã nu vom avea acelaºi volum de credite cu
dobânzi mai mici. Vom avea credite mai puþine, dar mai scumpe.
Social-democraþia urmãreºte sã ajute categoriile defavorizate.
Cei care fac parte din categorii defavorizate în România nu
au cont bancar. Majoritatea dintre ei nu au curajul sã intre
într-o bancã. Sigur adevãratele categorii sociale defavorizate
nu vor beneficia de plafonarea dobânzii la credite.
Dacã parlamentarii din Comisia economicã s-ar gândi întradevãr la prioritãþi ale României cu impact major pentru
dezvoltare ar trebui sã genereze iniþiative pentru: creºterea
gradului de absorbþie al fondurilor alocate României de la Uniunea
Europeanã, creºterea ponderii sumelor câºtigate în competiþii
directe ale Uniunii Europene de cãtre organizaþii din România,
reducerea risipei din fondurile publice,
încadrarea cheltuielilor publice în veniturile încasate, fãrã sã mai fie nevoie sã
luãm împrumuturi bancare pentru a
acoperi nevoile exerciþiilor financiare
curente. Atunci chiar ar reduce dependenþa cetãþenilor ºi a României faþã
de bãnci. Dar probabil nu sunt pregãtiþi
pentru asemenea activitãþi complexe.

Festivalul Internaþional
de Film Economic

All About Economy
În perioada 27-29 martie 2018, Festivalul Internaþional
de Film Economic All About Economy se desfãºoarã
la Universitatea din Bucureºti. Proiectul este susþinut de
Ambasada Elveþiei în România ºi de Fondul Cultural Elveþian
Swiss Sponsors Fund, fiind organizat în parteneriat cu
Université de Fribourg, Hochschule Luzern ºi ASCENT
Swiss Business Management AG Elveia. Evenimentul se
desfãºoarã sub patronajul Bãncii Naþionale a României.
Festivalul îºi propune sã prezinte studenilor ºi
profesorilor, într-o manierã informalã, teme diverse din
domeniul economico-financiar cum ar fi moneda Bitcoin,
mecanisme financiare ºi cele de pe Wall-Street. Nu în
ultimul rând, filmele ºi dezbaterile ulterioare din cadrul
festivalului vor aborda ºi dimensiunea eticã ºi a responsabilitãþii sociale.
Participanþii vor putea vedea nouã filme, dintre care
ºase documentare (Talking Money; Money - A Confused
Users Guide; Cleveland versus Wall Street; The Bitcoin
Gospel; Chaebols and Chabolas; Economics of
Happiness) ºi trei filme de ficþiune (Toni Erdmann;
Margin Call ºi Eastern Business).
În deschiderea oficialã a evenimentului, care va avea loc
mari, 27 martie 2018, în Amfiteatrul II al Palatului Facultãþii
de Drept (Bulevardul Mihail Kogãlniceanu nr. 46), vor
participa Excelenþa Sa Domnul Urs Herren, Ambasadorul
Elveþiei în România, prof. Mircea Dumitru, Rectorul Universitãþii din Bucureºti, prof. Magdalena Iordache-Platis,
Prorector al Universitãþii din Bucureºti, Michael Derrer,
Co-Iniþiator ºi Director al Festivalului de Film Economic
All About Economy, Virgile Perret, Director AREF Elveþia,
ºi reprezentanþi ai Bãncii Naþionale a României. De
asemenea, la eveniment vor participa cadre didactice
din cadrul Universitãþii din Bucureºti, precum ºi profesori
ºi studenþi din Albania, Bulgaria, Rusia ºi Ucraina.
Mai multe informaþii se gãsesc pe site-ul oficial al evenimentului www.economy-filmdays.info. Ataºat puteþi
consulta agenda Festivalului Internaþional de Film
Economic.
Intrarea este liberã.

CFA: Euro ar putea ajunge la maximum 5 lei, în urmãtoarele 12 luni.
ROBOR la 3 luni va urca pânã la 5%
 Ultimul sondaj realizat de Asociaþia Analiºtilor Financiari
(CFA România) anticipeazã o creºtere maximã a cursului de
schimb de pânã la 5 lei pentru un euro ºi un nivel maxim
al Robor la 3 luni de 5%. Previziunile se referã la evoluþiile
pe urmãtoarele 12 luni a indicatorilor analizaþi de cei peste
215 membri ai CFA România.

CFA crede cã activele imobiliare
din România sunt supraevaluate

În luna februarie 2018, indicatorul de încredere macroeconomicã al CFA România a crescut cu 0,7 puncte pânã la valoarea
de 46,7 puncte. Aceastã evoluþie s-a datorat componenþei de
condiþii curente a indicatorului. Astfel, indicatorul condiþiilor
curente a crescut cu 9,9 puncte, pânã la valoarea de 67,1 puncte,
Dupã ce a anunþat o creºtere marginalã a indicatorului de încredere în timp ce indicatorul anticipaþiilor a scãzut cu 3,8 puncte pânã la
economicã pe luna februarie de 0,7%, analiza CFA aratã cã, în valoarea de 36,6 puncte, mai aratã autorii sondajului.
ceea ce priveºte cursul de schimb EUR/RON, peste 81% dintre
participanþi anticipeazã o depreciere a leului în urmãtoarele
12 luni (comparativ cu valoarea actualã). Astfel, valoarea medie a
anticipaþiilor pentru orizontul de 12 luni a cursului anticipat este
de 4,7651, în timp ce valoarea maximã este de 5 lei pentru
un euro, cu un minim de 4,6 lei în acest orizont de timp.
Începând cu luna februarie 2018, în cadrul sondajului au fost
Nici la anticipaþiile de majorare a ratelor de dobândã la leu adãugate douã noi întrebãri: Cum considerã participanþii la sondaj
nu stãm mai bine. Faþã de valorile actuale ale dobânzilor aºteptãrile preþul acþiunilor listate pe Bursa de Valori Bucureºti (sub-, corect,
sunt tot de creºtere. Astfel, atât pentru scadenþele pe termen scurt supra- evaluate)?, respectiv Cum considerã participanþii la
(3 luni), cât ºi pentru cele pe termen mediu (5 ani), 96% ºi, respectiv, sondaj preþul activelor imobiliare din oraºele din România?. În
88% dintre participanþii la sondaj anticipând aceastã evoluþie.
exerciþiul din luna februarie, aproximativ 55% dintre participanþi
În concluzie, rata medie a ROBOR cu scadenþã de 3 luni anticipatã considerã activele imobiliare ca fiind supraevaluate.
peste 12 luni este de 3,13%, cu un maxim de 5% ºi un minim de 2%.
Indicatorul CFA România de Încredere Macroeconomicã a fost
De altfel, la o inflaþie medie de 4,5% pe urmãtoarele 12 luni faþã de lansat de cãtre CFA România în luna mai 2011, reprezentând un
momentul actual, este greu de crezut cã Robor mai poate sta la indicator prin care cuantificã anticipaþiile analiºtilor finaniari cu
2,03% la momentul actual. Totodatã, randamentul obligaþiunilor privire la activitatea economicã în România pentru un orizont de
suverane denominate în lei cu scadenþa de 5 ani este de 4,60%, timp de un an.
dar nu este exclus ºi un maximum de 7% pentru urmãtoarele 12 luni.
Sondajul este realizat în ultima sãptãmânã a fiecãrei luni, iar
Rata anticipatã a inflaþiei pentru orizontul de 12 luni (martie participanþii sunt membri ai CFA România ºi candidaþii pentru
2019/martie 2018) a înregistrat o valoare medie de 4,11% (valoare nivelurile II ºi III ale examenelor CFA.
medianã 4,50%). De asemenea, peste 84% dintre participanþi
Indicatorul de încredere macroeconomicã ia valori între 0 (lipsa
anticipeazã o majorare a raþei inflaþiei în urmãtoarele 12 luni (la încrederii) ºi 100 (încredere deplinã în economia româneascã) ºi
momentul realizãrii sondajului, rata inflaþiei avea o valoare de 4,32%). este calculat pe baza a ºase întrebãri cu privire la condiþiile curente
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referitoare la mediul de afaceri ºi piaþa muncii ºi anticipaþiile,
pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri,
piaþa muncii, evoluþia venitului personal la nivel de economie ºi
evoluþia averii personale la nivel de economie.

Cine sau ce este CFA?
Potrivit CFA, pe lângã întrebãrile necesare pentru calculul
indicatorului de încredere macroeconomicã, sondajul evalueazã ºi
anticipaþiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru ratã
inflaþiei, raþele de dobândã, cursul de schimb leu/euro, indicele bursier
BET, condiþiile macroeconomice globale ºi preþul petrolului.
Titlul CFA este unul dintre cele mai prestigioase din lume în
rândul profesioniºtilor din domeniul financiar. Administrat de cãtre
CFA Institute, programul CFA este un program post-universitar,
care pregãteºte ºi testeazã candidaþii în domeniul eticii ºi standardelor
profesionale, analizei situaþiilor financiare, economiei, managementului de portofoliu, analizei ºi evaluãrii diverselor instrumente
financiare ºi de investiþii. Astãzi, în lume existã peste 150.000
de deþinãtori ai acestui titlu, majoritatea fiind afiliaþi la cele peste
148 societãþi membre ale CFA Institute.
În prezent, CFA România are peste 215 de membri, majoritatea
deþinãtori ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA) sau
candidaþi pentru unul dintre cele trei niveluri ale examinãrii care
conduce la acordarea acestui titlu. Profesioniºtii care sunt membri
CFA România lucreazã pentru instituþii de reglementare, instituþii
supranaþionale, instituþii bancare, firme de asigurãri, firme de
intermediere de valori mobiliare, firme de asset management,
fonduri de pensii, firme de consultanþã, sectorul public, instituþii
de învãþãmânt, companii care activeazã în diverse sectoare
economice etc.

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 martie 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)
O 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 
Premiera (1976)
Regia: Mihai Constantinescu.
Genul: comedie
Film serial 
Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Ducesa de Langeais,
Gen film: romantic.
Transformarea (r)
Film serial (r)
ªtiri (r)
Film documentar
O lume în 60 de minute
Film documentar
Film artistic (r)

MIERCURI  28 martie 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  Jocul asasinilor:
Provocarea (2013).
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 
Tache (2007).
Regizor: Igor Cobileanschi.
Genul: comedie
Film serial  Anii de liceu la vârsta
a doua
Film artistic  Cehov ºi Maria, (2007)
Gen film: dramã
Transformarea (r)
ªtiri (r)
Film documentar
Poveºti franceze (r)
Film documentar
Film artistic

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  30 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 
Camera ascunsã/Cobai (2004).
Regizor: Bogdan Dumitrescu.
Genul: dramã
Film serial Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic 
Secretul de la Arrow Lake (2009).
Gen film: dramã
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

07:00
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

Film documentar
Film pentru copii
România spiritualã
Film documentar
Sitcom  Secrete spulberate (r)
Petrecere la han (r)
Crezi cã ºtii?
Poveºti franceze
Ochiul de veghe
Film documentar
O lume în 60 de minute
Film artistic  Pãcalã (1974).
Regizor. Geo Saizescu. Genul: comedie
Film artistic  Pãcalã se întoarce (2006).
Regizor: Geo Saizescu. Genul: comedie
Film documentar
Film documentar
Poveºti franceze (r)
Petrecere la han (r)
România spiritualã (r)

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
12:00
13:00
14:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30
22:30
23:00

Chiºinãu. Expoziþia Marea Unire. De la victoria în Primul Rãzboi Mondial
la Încoronarea Suveranilor României Mari

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

PROGRAMUL

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

inedite, din patrimoniul MNC, surprinse la întoarcerea suvernarilor
în Bucureºti, în perioada tratativelor de pace sau la ceremonia de
încoronare de la Alba Iulia din 1922.
Deschidem seria manifestãrilor din 2018 cu acest program
expoziþional dedicat Unirii, pe care intenþionãm sã îl putem prezenta
unui public cât mai larg, prin itinerarea lui, dupã aceastã primã lunã
în care expoziþia poate fi vizitatã la Muzeul Naþional Cotroceni. Nu
întâmplãtor am ales sã sãrbãtorim Ziua Culturii Naþionale - motiv
de bucurie pentru toþi cei care gândesc ºi vorbesc româneºte - cu un
program dedicat Marii Uniri. Anul Centenarului, care este ºi anul
european al patrimoniului, este un bun moment sã conºtientizãm
eforturile pe care trebuie sã le depunem pentru dezvoltarea
infrastructurii culturale, pentru punerea în valoare a creatorilor români
ºi a operelor lor artistice, pentru o Românie educatã, o Românie care
se dezvoltã prin culturã., a precizat directorul general al Muzeului
Naþional Cotroceni, Liviu Sebastian Jicman, în cadrul vernisajului
de la Muzeul Naþional Cotroceni.
Expoziþia va fi deschisã publicului din Chiºinãu în perioada
23 martie  14 aprilie 2018, în incinta Muzeului Naþional de Istorie
a Moldovei.

Radio Seven

Muzeul Naþional Cotroceni, în colaborare cu Institutul Cultural
Român Mihai Eminescu la Chiºinãu, a organizat joi, 22 martie 2018,
în incinta Muzeului Naþional de Istorie a Moldovei, vernisajul
expoziþiei Marea Unire. De la victoria în Primul Rãzboi Mondial la
Încoronarea Suveranilor României Mari.
Marea Unire. De la victoria în Primul Rãzboi Mondial la
Încoronarea Suveranilor României Mari este un proiect fotodocumentar care se înscrie în seria manifestãrilor culturale pe care
MNC le-a dedicat Centenarului Marii Uniri.
Dupã Braºov, Iaºi ºi Galaþi, Muzeul Naþional Cotroceni îºi propune
sã itinereze aceastã expoziþie ºi în afara þãrii. În mod simbolic, periplul
internaþional al expoziþiei Marea Unire. De la victoria în Primul
Rãzboi Mondial la Încoronarea Suveranilor României Mari s-a
deschis la Chiºinãu, în contextul celebrãrii a 100 de ani de la Unirea
Basarabiei cu România.
Prin intermediul acestei expoziþii, Muzeul Naþional Cotroceni
evidenþiazã rolul Familiei Regale a României în desãvârºirea unitãþii
naþionale a statului român.
Pe lângã fotografii care îi înfãþiºeazã pe Regele Ferdinand ºi Regina
Maria pe frontul Marelui Rãzboi, publicul va putea vedea ºi imagini

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: dragoste.
Film serial 
Anii de liceu la vârsta a doua
Cabaret Show 
Emisiune de divertisment
Film artistic  Prima zãpadã (1977).
Gen film: romantic
ªtiri + Vremea Live (r)
Transformarea
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)

LUNI  2 aprilie 2018

DUMINICÃ  1 aprilie 2018

SÂMBÃTÃ  31 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

JOI  29 martie 2018

Miercuri

Joi

Ora

Luni

7-10

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

10-13

Morning After. Realizator: Tiberiu Ursan. emisiune live

13-16

Light Zone. Realizator: Robert Tache. emisiune live

16-19

Pâine ºi Kirk. Realizator: Kirk. emisiune live

19-22

7 Music. Realizator: Cãlin Gheorghe. emisiune live

Marþi

Vineri

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Ochiul de veghe (r)
Film artistic (r)
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
Film serial  A fost odatã (r)
Film serial  Arsene Lupin
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Pãdureanca
(1986). Regizor: Nicolae Mãrgineanu.
Genul: dramã.
Film serial 
Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Legenda lui Nethiah
(SUA)
ªtiri (r)
Film serial  Arsene Lupin (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Film documentar (r)
Film artistic (r)

Duminicã

Sâmbãtã
Happy Weekend.
Realizator:
Liviu Damian
Experienþa
Urbanã.
Realizator:
Maria Duda

8-12

-//-

12-13
13-14
Tech News
Tibi Ursan

7 la Seven.

Realizator:
Echipa
Radio Seven

15-16
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Actriþa Georgeta MARIN VÎLCU

Avem datoria
de a întoarce
cãtre lume
talentul
ºi copilãria!
Tânãra actriþã Georgeta Marin Vîlcu a absolvit Facultatea de Teatru,
secþia Actorie din cadrul Universitãþii Spiru Haret, în anul 2002,
la clasa profesorilor Adriana Piteºteanu ºi Vlad Rãdescu.
În prezent este actor colaborator cu state vechi la Teatrul Naþional
I.L. Caragiale Bucureºti, dar ºi actor-dansator în Compania Passe-Partout
Dan Puric. Din anul 2014 joacã în spectacolul miracol Înºir-te mãrgãrite,
în regia maestrului Dan Puric, la Teatrul Naþional I.L. Caragiale.
Între anii 2001 ºi 2018, a interpretat roluri diferite, de dramã ºi comedie, în
spectacole precum Cei 150 (în regia lui Dan Puric, Compania Passe-Partout,
pe scena TNB) ºi Testament (regia Fineta Grigorescu; spectacol al Companiei
Passe-Partout, dedicat foºtilor deþinuþi politici ºi jucat pe scena Teatrului de
pe Lipscani); Tabloul de Eugen Ionesco (regia Dan Victor, spectacol al Teatrului
Arca); O altã Lecþie, dupã Eugen Ionescu, la Centrul Cultural Nicolae Bãlcescu);
Efectul razelor gamma asupra anemonelor de Paul Zindel, Lacuna dupã
Eugen Ionescu ºi Lecþia dupã Eugen Ionescu, toate spectacolele aflate în regia
de scenã a doamnei profesoare univ. Adriana Piteºteanu, ridicate scenic
sub egida Teatrului Hanul cu Tei, ºi prezentate ºi pe scena de la Green Hours
 Bucureºti.
A jucat în filme artistice, seriale ºi producþii TV, precum: Românce în
politic ºi Iancu de Hunedoara (ambele producþii filmice în regia lui Radu
Gãinã, tip docudramã, producþii TVR); Henry al VIII - lea (regia Doug Shultz,
docudramã, producþie Naþional Geographic, USA); serial La Bloc (producþie
Media Pro  Buftea); Vezuviu (film docudramã, producþie Germania ZDF);
Nevasta (regia Violeta Eremia, scurt metraj Media Pro); Dracula resurrection
(regia Patrick Loussier, film artistic coproducþie SUA  Castel Film România);
The Second Coming of Christ (regia Daniel Anghelcev, producþie SUA - 2016);
Mama Anna (regia Diana Angelson, producþie SUA - 2017).
Dacã puteþi lãsa ziarul din mânã, sau telefonul mobil, pentru câteva minute,
pe actriþa Georgeta Marin Vîlcu o puteþi vedea pe ecranele televizoarelor
dumneavoastrã, apãrând în numeroase reclame video, audio ºi foto (la firmele
Zapp, Bomboane Morbide, Tuborg Strong, Tide, BRD, Domo, Piraeus Bank,
Eufonica, Vel Pitar, Vodafove, Dufa-Living 10, Cosmote, Danone, E-MAG2012 etc.).
Având ºi un timbru vocal deosebit, Georgeta Marin Vîlcu a înregistrat
numeroase audio poveºti (aflate pe CD-uri), dar apare ºi pe CD-ul Învãþaþi
limba românã, creat în cadrul unui proiect amplu al Institutului Cultural
Român. Pentru a se perfecþiona dupã absolvirea Facultãþii de Teatru, actriþa
Georgeta Marin Vîlcu a participat cu aplomb ºi dãruire la workshop-uri de
tap dance cu dansatorul ºi coregraful american Jason Samuels Smith (care
lucreazã pe Broadway) ºi cu dansatoarea ºi coregrafa Roxane Butterfly (de la
Institutul Jimmy Slyde din Barcelona - Spania).
Pentru cã îºi doreºte în continuare sã descopere noi valenþe ale artei
interpretative, dar doreºte sã aducã ºi zâmbetul pe obrazul unor copii,
Georgeta Marin Vîlcu continuã sã studieze în cadrul Asociaþiei Române de
Psihodramã Clasicã, dar predã ºi cursuri de improvizaþie scenicã ºi artã
teatralã în cadrul ºcolii de Teatru Victoria Art. Astfel a înþeles actriþa Georgeta
Marin Vîlcu sã întoarcã darul talentului ºi al harului pe care i l-au cizelat
profesorii din cadrul Facultãþii de Teatru, secþia Actorie din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, predând, la rândul sãu, mãiestria artei interpretative, al sondãrii
unui alt univers, al unei lumi de basm cãreia îi suntem datori cumva cu
toatã copilãria noastrã, cu toatã copilãria omenirii.

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
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