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În acea noapte de 14 spre 15 mai 1948 au fost arestaþi peste 10.000
de tineri anchetaþi ulterior, condamnaþi ºi repartizaþi în
puºcãriile unde urmau sã execute fiecare condamnarea. Suntem
conºtienþi de nume mari ca ale pãrintelui Nicolae Steinhardt,
pastorului Richard Wurmbrand, episcopului greco-catolic Iuliu
Hosu, pãrintelui greco-catolic Tertulian Langa, politicianului
Iuliu Maniu, poetului Radu Gyr ºi soþiei sale sau Mircea
Vulcãnescu, Aurelian Bentoiu între mulþi alþii care au pãtimit în
temniþe. Se impune aºadar ca aceastã zi sã fie cinstitã ºi declaratã
ca zi naþionalã a acestor martiri care ºi-au adus darul înaintea
istoriei, care s-au jertfit ei pentru ca nouã sã ne fie mai bine.
(Din expunerea de motive a Legii 127 din 30 mai 2017)
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Conºtientizare ºi Acþiune

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.
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.

PREÎNSCRIERI ONLINE
 înorganizeazã
perioada 1 februarie-30 iunie 2018

Viitorii studenþi pot opta pentru unul 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

Simpozionul Internaþional Interdisciplinar
Provocãri ale tranziþiei de la ºcoalã
la piaþa muncii. Competenþã ºi carierã

Oaspeþi de la Universitatea Economicã din Izmir
în vizitã la Facultatea de Litere

Mobilitãþi didactice în cadrul
Programului Erasmus+

În perioada 7-11 mai a.c., cadrele
didactice ºi studenþii Facultãþii de
Litere s-au bucurat sã o aibe în
mijlocul lor pe prof. Zeliha
KABADAYI, de la Universitatea
Economicã din Izmir (Turcia).
Prezenþa profesoarei de limba
italianã se datoreazã mobilitãþilor
europene realizate în cadrul
Programului Erasmus+, ca urmare a parteneriatului semnat între cele douã
universitãþi, Universitatea Spiru Haret ºi Universitatea Economicã din Izmir.
Pe parcursul mobilitãþii Eramus+, cu toþii, cadre didactice ºi studenþi, am
avut ocazia sã schimbãm cu prof. Zeliha KABADAYI impresii legate de
cultura italianã ºi de cea turcã, în cadrul cursurilor ºi seminariilor de limba
italianã, dar ºi în afara sãlilor de curs. A fost un bogat schimb de experienþã
aflat sub semnul interculturalitãþii. De asemenea, pentru noi, cadrele didactice,
a fost un prilej de a pune în discuþie tema metodelor de predare  învãþare
folosite în cadrul cursurilor ºi a seminariilor din cele douã instituþii de învãþãmânt
superior, a conþinuturilor curriculei de limba strãinã, a structurii ºi organizãrii
celor douã instituþii, a programelor de mobilitãþi Erasmus+.
La rândul nostru, i-am prezentat prof. Zeliha KABADAYI, pe de o parte,
materialele ºi resursele de învãþare de care dispune catedra de limbã italianã, pe
de altã parte, activitatea ºtiinþificã desfãºuratã la nivel de facultate: conferinþele
anuale, ºcolile de iarnã ºi de varã organizate de Facultatea de Litere, programele
de formare ºi de mobilitãþi europene.
Ne bucurãm cã, o datã în plus, Facultatea de Litere s-a aflat pe lista preferinþelor
programului de mobilitãþi Erasmus+ a universitãþii partenere menþionate.
Considerãm, aºadar, cã a fost un schimb de experienþã bogat pentru ambele
pãrþi ºi având convingerea cã am fost gazde bune, nu putem decât sã sperãm cã
ne vor vizita ºi celelalte cadre didactice, precum ºi studenþii Universitãþii
Economice din Izmir, ghidaþi de dorinþa de a ne cunoaºte, de a ne descoperi ºi
de a ne împãrtãºi unii altora experienþe didactice ºi culturale de succes.

Lect. univ. dr. Daiana DUMBRÃVESCU

Suntem contemporani cu gesturi, fapte, cuvinte
care vor rãmâne în istorie. Poate nu în manuale, dar, în
arhivele ce vor fi studiate, da. Vrem nu vrem, suntem
personaj. Sigur, nu personaj principal, dar mãcar
personaj secundar. Se ºtie cã, la început de carierã,
artiºti celebri au dus tava. ªi au fost remarcaþi ºi
distribuiþi în roluri principale. Nu toþi. Doar cei serioºi,
aceia care au înþeles cã trebuie sã înveþe, sã fure meserie,
sã fie serioºi, sã trateze cu seriozitate orice rol au de
jucat. Aºa este ºi în teatrul numit viaþã, istorie.
Cum se prezintã România astãzi, în anul
Centenarului, în aceste momente istorice? Divizatã
în multe bucãþi, pe straturi. Clasa politicã este
împãrþitã dupã propriile interese, în niciun caz interes
naþional. Societatea, împãrþitã, de asemenea, tot dupã
propriile interese. Unii declamã interesul naþional,
alþii se mulþumesc cu o creºtere iluzorie a veniturilor.
Lupta este la vedere. Între generaþii, între profesii,
între sexe, nivelul de studii, între nu conteazã pe ce
criterii. Între sisteme, între protocoale (!)
Preºedintele þãrii stã izolat la Cotroceni, pare cã
se amuzã  haz de necaz!  cot la cot cu chibiþii de
ocazie, de gafele lingvistice ale premierului. Se mai
supãrã ºi atrage atenþia cã i se preiau, samavolnic,
atribuþiile. Solicitã demisia premierului. Premierul
zice cã nu-ºi dã demisia dacã este susþinutã de ºefii
partidelor de la guvernare. Un soi de sâc-sâc! Prin
Constituþie, politica externã intrã în sarcina ºi
decizia preºedintelui. Nu conteazã! Guvernul ia
decizii de politicã externã în numele României.
Preºedintele pare sã surâdã. România este tristã.
Noi nu ºtim pe ce planetã trãim.
Lumea se miºcã disciplinat. Noi suntem ironici.
Cu oricine, despre orice. Ameninþãrile zboarã din
toate pãrþile. Ne-am obiºnuit. Unii se înfurie, alþii
râd. Ne acuzãm unii pe alþii. Încercãm sã gãsim
vinovaþi. Dar ceilalþi îi considerã nevinovaþi. ªi
reciproca este valabilã.
Cãutãm în marasmul în care trãim o luminã, o
cãrare... Cãutãm ceva ce ar trebui sã ne uneascã. Ar fi.
Este necesar un conducãtor. Trebuie un OM în care
sã avem încredere. Dar mai avem încredere? În cine
avem încredere? Justiþia nu se simte bine. În locul
supunerii în faþa legii, unii dintre slujitorii ei au preferat
piruete... sereiste. Cum sã ai naivitatea de a crede?!
Suspiciunea ºi scenarita ne-au îmbolnãvit. Suntem
bombardaþi de ºtiri preponderent negative,
referitoare la hranã, la sãnãtate, la educaþie... Tupeul
politic este stupefiant. Este valabilã zicerea mori
cu dreptatea-n mânã.
În jur, lumea se miºcã, fiecare þarã pe orbita
bunãstãrii ei, demnitãþii locuitorilor. Demnitarii
acestor þãri lucreazã în folosul celor care i-au ales.
Oare demnitarii români pentru cine lucreazã?!?
Pentru români?!
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Universitatea Spiru Haret  prin centrul USH Pro Business
 contribuie la creºterea competitivitãþii sectorului agriculturii ecologice
La 9 mai, la sediul USH Pro
Business, a avut loc seminarul
Paºaport de export pentru firmele
româneºti  Importanþa brand-ului ºi
asocierii în exportul de produse
ecologice. Invitat la eveniment,
Laurent Vonwiller, membru al Comisiei
de Import a Organizaþiei Elveþiene
pentru Agricultura Ecologicã Bio
Suisse, a analizat rolul structurilor
asociative în dezvoltarea sectorului
agriculturii ecologice. Analiza s-a bazat
pe modelul elveþian de succes al Bio
Suisse, o asociaþie cu mai mult de
6.423 de membri, reprezentând peste
95% dintre fermele ecologice elveþiene.
În cadrul seminarului au fost
discutate aspecte referitoare la
modalitãþile de pãtrundere pe marile
pieþe internaþionale, experienþa
elveþianã privind organizarea pieþei de
produse ecologice, canale de distribuþie
ºi cerinþele pieþei de produse ecologice,
importanþa brandului în exportul de
produse ecologice, aplicarea noilor
tehnologii în agricultura ecologicã
precum ºi constituirea Organizaþiei
Interprofesionale pentru Agricultura
Ecologicã (OIPA-AE).
Seminarul a fost precedat de o
conferinþã de presã, în cadrul cãreia au
fost anunþate rezultatele intermediare
ale proiectului Servicii integrate de
export, pentru IMM-urile din România,

finanþat prin Programul de Cooperare
Elveþiano-Român, vizând reducerea
disparitãþilor economice ºi sociale în
cadrul Uniunii Europene extinse,
proiect prin intermediul cãruia producãtorii sunt susþinuþi sã comercializeze
produse româneºti cu valoare adãugatã
mare prin procesarea localã a materiei
prime.
Pânã în aceastã etapã, participanþii
celor 88 de firme selectate din cadrul
sectoarelor agriculturii ecologice ºi
producþiei de mobilã au parcurs primele
module de curs din cele ºapte ale programului de instruire pentru a deveni
competitivi la export. Înþelegând importanþa abordãrii strategice a pieþelor
internaþionale, au pus bazele unui plan
elaborat de export care include: selecþia
produselor cu potenþial pentru export;
profilul pieþelor internaþionale þintite;
analiza condiþiilor de acces pe pieþe;
canalele de distribuþie potenþiale; politica
de preþuri ºi planul de promovare. Astfel,
se urmãreºte creºterea ºi diversificarea
exporturilor acestor firme pe pieþele noi.
De asemenea, cu scopul de a sprijini
micii producãtori la export, s-a înfiinþat
în cadrul proiectului cluster-ul Bio
Concept Valea Prahovei, care reuneºte
procesatori de cãtinã, miere, legume ºi
fructe sub umbrela unui brand comun.
La eveniment au luat parte operatori
din sectorul agriculturii ecologice,

reprezentaþi ai autoritãþilor publice,
clustere ºi asociaþii profesionale de
profil, cooperative agricole ºi reprezentanþi ai mediului de afaceri.
Universitatea Spiru Haret este
singura universitate din þarã care are
în componenþa sa doua clustere bio
(Bio Danubius ºi Bio Concept
Valea Prahovei), implicându-se activ
în promovarea exportului de produse
ecologice, susþinând prin acestea
obiectivele Strategiei Naþionale

de Export ºi a Programului de
cooperare elveþiano-român Servicii
integrate de export, pentru IMM-urile
din România
De asemenea, tot la 9 mai, Universitatea Spiru Haret ºi USH Pro Business
au primit o delegaþie a Universitãþii de
Agrobusiness ºi Dezvoltare Ruralã Plovdiv, Bulgaria, cu care vor dezvolta
proiecte de cooperare pe linia cercetãrii
aplicate ºi pregãtirii fermierilor în
domeniul produselor ecologice.

USH Pro Business promotor OIPA-AE România
În data de 9 mai 2018, în cadrul seminarului PAªAPORT DE EXPORT PENTRU
FIRMELE ROMÂNEªTI  Importanþa
brandului ºi a asocierii în exportul de
produse ecologice, USH Pro Business a
facilitat acþiunea de aderare a asociaþiilor
din sectorul de agriculturã ecologicã la
organismul Organizaþia interprofesionalã pentru produse agroalimentare
ecologice din România O.I.P.A. - A.E.

La eveniment au participat, alãturi de
reprezentanþii asociaþiilor de profil din
sectorul de agriculturã ecologicã care au
semnat Actul de constituire al O.I.P.A. A.E., domnul Laurent Vonwiller, expert
Bio Suisse, membru al Comisiei de Import
al Organizaþiei Elveþiene pentru Agricultura
Ecologicã, reprezentanþi ai Ministerului
Agricul-turii ºi Dezvoltãrii Rurale,
reprezentanþi ai Ministerului Economiei.

În cadrul întâlnirii, Laurent Vonwiller
a apreciat demersul iniþiat de USH Pro
Business ºi a prezentat experienþa sa
valoroasã în acest domeniu, evidenþiind
importanþa filierelor de produs în
agricultura ecologicã, precum ºi modelul
Bio Suisse al Organizaþiei Elveþiene
pentru Agricultura Ecologicã. Din
prezentarea domnului Laurent
Vonwiller a rezultat faptul cã Bio Suisse
este promotorul celor mai avansate
sisteme de calitate în domeniul
produselor agroalimentare ecologice.
Organizaþia O.I.P.A.  AE a reunit
ºapte asociaþii din sectorul de
agriculturã ecologicã din România:
1. Asociaþiei Bioagricultorilor din
România BIOTERRA,
2. Asociaþia Românã pentru
Agriculturã Durabilã - A.R.A.D.
3. Asociaþia Operatorilor din
Agricultura Ecologicã BIO ROMÂNIA
 Filiala Tulcea,
4. Asociaþia Proecologic Sistem,

5. Asociaþia POPAM  Asociaþia
Producãtorilor, Prelucrãtorilor ºi
Utilizator de Plante Medicinale ºi
Aromatice din România;
6. Asociaþia Organic Land
7. Asociaþia Producãtorilor de Vinuri
ºi Produse Vitivinicole - Însurãþei
(APVPV - Însurãþei)
În cadrul Consiliului Director a fost
desemnat preºedinte O.I.P.A.- AE dr.
ing. Ion Toncea, preºedinte - Asociaþia
Românã pentru Agriculturã Durabilã
(A.R.A.D.)
Organizaþia O.I.P.A.  AE va
apãra ºi promova interesele producãtorilor, procesatorilor ºi comercianþilor în mod unitar, transparent ºi
cu o singurã voce, în sistem de certificare
ecologic pentru a elimina confuziile
existente în piaþã între organismele de
certificare din agricultura convenþionalã
ºi agricultura ecologicã. - a declarat
directorul general al USH Pro Business,
Costin Lianu.

Secretele
antreprenoriale
ale industriilor
creative
15 mai 2018, ora 10.00, Bucureºti
USH Pro Business, CTT Pro Transfer,
Asociaþia Bucureºtiul Creativ,
Academia de Afaceri pentru Acasã
organizeazã, pe data de 15 mai 2018,
ora 10:00, evenimentul
SECRETELE ANTREPRENORIALE
ALE INDUSTRIILOR
CREATIVE. Evenimentul va avea loc
la USH Business Center,
Strada Nicolae Iorga nr. 34-36,
sector 1 Bucureºti (fosta Ambasadã
a Canadei/zona Piaþa Romanã).
Seminarul aduce în dezbare teme
precum: Cum ajung sã fiu profitabil
în showbiz?; Casa de producþie;
Proprietatea intelectualã;
Cultura de securitate
organizaþionalã: nevoia de
securitate; analiza riscurilor;
politici ºi mãsuri; condiþionalitãþi
ºi beneficii; Start-ul, un pas
important în carierã; Consumul
de muzicã online ºi offline; Ti-ar
plãcea sã primeºti sfaturi despre
piesele tale, faþã în faþã, de la unii
dintre cei mai buni specialiºti în
compoziþie ºi producþie muzicalã
din þarã ºi din lume?

Workshop organizat de USH Pro Business în cadrul

THE 10-th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GEOGRAPHY
În cadrul Simpozionului Internaþional de
Geografie, ce a avut loc în perioada 11-13 mai
la Cheia, USH Pro Business, împreunã cu
Programul de Cooperare Elveþiano  Român,
a organizat un workshop internaþional privind
rolul ariilor protejate în dezvoltarea producþiei
ºi a exportului de produse ecologice.
La simpozion au participat secretar de stat
Ionel Petre, vicepreºedinte al Agenþiei Naþionale
pentru Arii Naturale Protejate (ANANP),
Laurent Vonwiller, membru al Comisiei de
Import  Organizaþia Elveþianã pentru
Agriculturã Ecologicã Bio Suisse, precum ºi
reprezentanþi ai mediului de afaceri ºi
preºedinþi ai Clusterelor Bio Concept Valea
Prahovei ºi Bio Danubius. Aceºtia din urmã
au prezentat oferta lor pregãtitã în cadrul
proiectului Servicii integrate de export, pentru
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IMM-urile din România, finanþat prin
Programului de Cooperare Elveþiano-Român.
Dupã prezentãrile rezultatelor intermediare
ale acestui program, expertul elveþian Laurent
Vonwiller a prezentat bune practici de
cooperare pentru zonele protejate ºi mediul
de afaceri din Elveþia, pentru valorificarea
produselor ecologice provenite din aceste arii.
A rezultat interesul agenþiei Naþionale pentru
Arii Naturale Protejate de a elabora împreunã cu
USH Pro Business un studiu privind modul în
care ariile protejate dezvoltã activitãþi economice
durabile bazate pe bioeconomie. Numeroºi
oameni de afaceri prezenþi la eveniment s-au arãtat
interesaþi sã beneficieze de sprijin, prin Centrele
de Afaceri pentru Export Ploieºti (CAE Ploieºti)
ºi Bacãu (CAE Bacãu), ai cãror reprezentanþi au
fost prezenþi la eveniment.

USH Pro Business Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare

Str. Nicolae Iorga nr. 34-36, Bucureºti, sector 1

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

Sunt invitaþi sã participe
reprezentanþi ai operatorilor
din sectorul Industrii creative
(advertising, arhitecturã, arte,
meºteºuguri, design, modã, film,
video & fotografie, software &
computer game, muzicã, arte vizuale
& performing arts, publishing,
televiziune & radio), companii de
impresariat artistic, clustere,
asociaþii profesionale de profil,
profesori de muzicã, ºcoli de arte,
ºcoli vocaþionale, licee, grãdiniþe,
primãrii (Direcþiile cultural artistice),
organizatori de evenimente, pãrinþi
interesaþi de formarea ºi dezvoltarea
carierei muzicale a copiilor.
*Pentru informaþii suplimentare la:
adresa office@ushprobusiness.ro sau la
telefon 021-650.00.14 /021-794.35.18 sau
consultaþi www.ushprobusiness.ro
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UNIVERSITARIA
FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE BUCUREªTI
SESIUNEA DE COMUNICÃRI ALE STUDENÞILOR ªI MASTERANZILOR  8 mai 2018

Realitãþi economice ºi sociale ale României în condiþiile unei Europe în schimbare/
Economic and social reality of Romania in a changing Europe
Absolvenþi ai Universitãþii Spiru Haret
continuã studiile în Anglia

Marþi 8 mai 2018, la sediul Facultãþii
de ªtiinþe Economice Bucureºti s-a
desfãºurat Sesiunea de comunicãri ale
studenþilor ºi masteranzilor cu
participarea studenþilor ºi masteranzilor
din Marea Britanie de la University of
Suffolk, Suffolk Business School, însoþiþi
de profesorul universitar Daba
Chowdhury. Acesta a participat, anul
trecut, împreunã cu studenþii ºi masteranzii din Marea Britanie, la Conferinþa
Economicã Naþionalã CEN 2017, unde
s-a întâlnit cu profesorii ºi studenþii de
la Universitatea Spiru Haret.
În luna noiembrie 2017, Universitatea
Spiru Haret a organizat, în parteneriat
cu Suffolk Business School, University
of Suffolk, Conferinþa internaþionalã
ICESBA 2017(www.icesba.eu) , la care
au participat numeroºi cercetãtori,
profesori, masteranzi, studenþi de la
universitãþi din þarã ºi strãinãtate.
Studenþii de la Suffolk Business
School sunt înscriºi la programul de
Master Business and Management
(MSc BM) ºi, aflându-se în vizitã de
studiu în România, au manifestat
interes pentru participarea la Sesiunea
de comunicãri ºtiinþifice ale studenþilor
ºi masteranzilor, organizatã de cãtre
Facultatea de ªtiinþe Economice
Bucureºti.
Sesiunea de comunicãri a studenþilor ºi masteranzilor, mai 2018,
ocazioneazã schimbul de idei academice
între profesori ºi cercetãtori, dar mai ales
între studenþii români ºi cei din
strãinãtate care sunt interesaþi de
cunoaºterea realitãþilor economice din
România.
Prof.univ.dr. Luminiþa Ionescu,
directorul Departamentului de ªtiinþe
Economice Bucureºti, a deschis conferinþa ºi a adresat studenþilor ºi profesorilor din Marea Britanie invitaþia de
a participa la evenimente viitoare
organizate de cãtre Facultatea de ªtiinþe
Economice Bucureºti. Tema actualei
conferinþei a pus accentul pe mediul de

afaceri ºi antreprenoriatul din România
în contextul unei Europe în schimbare.
Prof.univ.dr. Manuela Epure, organizatoarea evenimentului, a prezentat
importanþa realitãþilor economice ºi
sociale ale României în contextul unei
Europe în schimbare. Tema prezentatã
de cãtre prof.univ.dr. Manuela Epure
împreunã cu prof.univ.dr. Daba
Chowdhury, cu titlul Managementul
cunoºtiinþelor în afaceri ºi mediul
academic, a detaliat, în manierã comparativã, coordonatele producerii, partajãrii, gestionãrii ºi diseminãrii cunoºtinþelor, subliniindu-se avantajele
competitive ale unui sistem integrat de
management al cunoºtinþelor, indiferent
de domeniul de activitate.
Dintre masteranzii strãini prezenþi la
lucrãrile sesiunii s-a remarcat Ionuþ
Neacºu, masterand al University of
Suffolk, Suffolk Business School, dar ºi
absolvent al Facultãþii de Management
Financiar-Contabil Bucureºti, promoþia
2008, care a prezentat tema: The
development of entrepreneurial spirit:
Romania versus Great Britain  a
comparative approach.
Un subiect interesant a abordat
Joseph Paul Jr, University of Suffolk,
Suffolk Business School. Lucrarea sa,
Knowledge Management and Its
Applications in The United States Army,
demostreazã importanþa managementului la nivelul managementului public.
Masteranzii de la programul de studii
universitare de master Audit FinanciarContabil, Facultatea de ªtiinþe Economice, Bucureºti, au fost interesaþi de
acest eveniment ºtiinþific cu participare
internaþionalã, iar doi dintre aceºtia,
respectiv Mãdãlina Amza ºi Valentin
Popinciuc au prezentat tema: Planul de
afaceri  instrument al managementului
modern, temã care a trezit interesul
participanþilor.
Masteranda Tapiwa Cleopatra
Tamocha, originarã din Botswana, a
prezentat tema: Profitability and

Cei opt masteranzi sosiþi din Anglia
urmeazã cursurile programului de studii
universitare Master Business and
Management MSM în cadrul Suffolk Business
School, directorul programului de master fiind
profesorul universitar Daba Chowdhury.
Dintre aceºtia s-a remarcat Ionuþ Neacºu, care
este absolvent al Universitãþii Spiru Haret,
Facultatea de Management FinanciarContabil Bucureºti, licenþiat în Contabilitate
ºi informaticã de gestiune, promoþia 2008.
Întânirea cu studenþii de la programul de studii
CIG, precum ºi masteranzii de la programul
Audit Financiar-Contabil a fost emoþionantã,
deoarece Ionuþ Neacºu ºi-a amintit cu plãcere de anii petrecuþi la
Universitatea Spiru Haret, de colegi, dar mai ales profesorii care i-au fost
apropiaþi. Masteranzii de la programele de contabilitate au fost foarte
interesaþi sã afle impresiile pe care le are absolventul Ionuþ Neacºu la 10
ani de la terminarea facultãþii.
Ionuþ Neacºu, în prezent, masterand al University of Suffolk, Suffolk
Business School, a plecat în Anglia în anul 2015, împreunã cu familia, ºi a
iniþiat un business în domeniile transportului, consultanþei în afaceri ºi
serviciilor imobiliare. A fost interesat întotdeauna de contabilitate, pentru
cã este în strãnsã legãturã cu managementul ºi ºtiinþa afacerilor, iar domeniile
sale de interes în viitor sunt planul de afaceri ºi managementul. Ionuþ Neacºu
a primit invitaþia de participare la sesiunea din 8 mai de la prof.univ.dr.
Manuela Epure. Iniþial nu a ºtiut cã se organizeazã la Universitatea Spiru
Haret, ulterior, aflând acest amãnunt, a dorit foarte mult sã participe
împreunã cu ceilalþi colegi din Anglia.
Masterandul Ionuþ Neacºu a prezentat tema: The development of
entrepreneurial spirit: Romania versus Great Britain  a comparative
approach, valorificând experienþa sa de business din România, dar ºi din
Anglia, unde a dezvoltat o afacere de succes. Ionuþ Neacºu l-a avut
coordonator la aceastã temã pe prof. univ. Daba Chowdhury.
Ionuþ Neacºu le-a transmis studenþilor ºi masteranzilor de la Facultatea de
ªtiinþe Economice Bucureºti: Sã aibã întotdeauna încredere deplinã în ideile
lor, sã lupte pentru punerea acestora în practicã, iar în tot ceea ce vor sã facã,
sã punã suflet. Sã încerce sã vadã lucrurile pozitive în tot ceea ce fac. Sã
dezvolte o bunã comunicare între ei ºi profesorii lor, pentru cã am vãzut deschiderea domnilor profesori de la Universitatea Spiru Haret cãtre nou în general.
Prof.univ.dr. Luminiþa IONESCU,
director al Departamenului de ªtiinþe Economice, Bucureºti

Organizational Culture, care a stârnit
numeroase dezbateri în rândul participanþilor la acest eveniment, iar masteranzii Aurelia Curcan ºi Rãzvan
Chiriþã, de la programul de studii
universitare de master Marketing ºi
Relaþii Publice în Afaceri, au prezentat
tema: Comportamentul consumatorilor: o radiografie a specificului
românesc.
Evenimentul s-a încheiat cu o masã
rotundã, Mobilitãþi ERASMUS 
oportunitãþi de a valorifica experienþele de predare, învãþare, cercetare;
dezbaterile s-au concentrat pe importanþa ºi beneficiile pe care mobilitãþile Erasmus le pot aduce ambelor
instituþii participante. De altfel, între
cele douã instituþii, Universitatea Spiru
Haret ºi University of Suffolk existã
un acord Erasmus încã de acum 3 ani.
Intervenþii intersante au venit din partea
prof.univ. dr. Manuela Epure 
Universitatea Spiru Haret ºi a
prof.univ.dr. Daba Chowdhury,
University of Suffolk, Suffolk Business
School, ambii fiind beneficiari ai
programului de mobilitãþi Erasmus.
Numeroase întrebãri au venit din partea
studenþilor, masteranzilor, dar ºi a
cadrelor didactice prezente la
dezbatere, toþi fiind interesaþi de posibilitatea de a participa la aceste mobilitãþi, conectându-se la mediul academic din þara partenerã ºi fluxul european
de informaþii de naturã ºtiinþificã.
Sesiunea de comunicãri a studenþilor ºi masteranzilor se desfãºoarã în
fiecare an la Facultatea de ªtiinþe
Economice Bucureºti ºi se bucurã de
un succes deplin în rândul studenþilor,
masteranzilor, dar ºi al altor invitaþi,
care participã cu deosebitã plãcere la
aceste evenimente ºtiinþifice.

Prof.univ.dr. Luminiþa IONESCU
Prof.univ.dr. Manuela EPURE

FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE ªI ªTIINÞE ECONOMICE CONSTANÞA

Concursul de Educaþie Juridicã pentru Liceeni KNOW THE LAW
Concursul de Educaþie Juridicã pentru
Liceeni Know the Law a ajuns la sfârºitul celei
de a doua ediþii. Sâmbãtã, 12 mai 2018, în
sala Remus Opreanu a Consiliului Judeþean
Constanþa a avut loc finala!
La concursul de anul acesta, organizat de
cãtre Universitatea Spiru Haret, Facultatea de
ªtiinte Juridice ºi ªtiinte Economice
Constanþa, în parteneriat cu Asociaþia Voci
pentru Democraþie ºi Justiþie, Cabinet
Notarial Individual Ciprian Alexandrescu,
Asociaþia Ecsia Social Org, Rotary Club
Cetatea Tomis Constanþa ºi Asociaþia
Naþionalã Antidrog Constanþa  Centrul de
Prevenire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog al
judeþului Constanþa s-au înscris elevi din ºase
licee constãnþene:  elevii Liceului George
Cãlinescu Constanþa, coordonaþi de cãtre
profesor Vasile Mihãilã;  elevii Liceului
Teoretic Traian Constanþa, coordonaþi de

 la finalul celei de a doua ediþii

cãtre profesor Dorina Chivu, director;  elevii
Colegiului Naþional Mihai Eminescu
Constanþa, coordonaþi de cãtre profesor
Bianca Ibadula, director, ºi profesor Mihai
Paris;  elevii Liceului Callatis Mangalia,
coordonaþi de cãtre profesor Adrian Ambruº;
 elevii Liceului Teoretic Lucian Blaga
Constanþa, coordonaþi de cãtre profesor
Mariana ªtefan;  elevii Liceului Tehnologic
Lazãr Edeleanu, coordonaþi de cãtre profesor
Geladin Aiten.
În finalã s-au confruntat elevii Liceului
Teoretic Traian din Constanþa ºi cei ai
Liceului Lazãr Edeleanu din Nãvodari.
Câºtigãtorii acestei ediþii sunt elevii
Liceului Lazãr Edeleanu din Nãvodari.
Felicitãri câºtigãtorilor!
Mulþumiri tuturor participanþilor ºi cadrelor
didactice implicate!

Lector univ. dr. Adina TRANDAFIR
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Unirea prin sacrificiul naþiunii s-a fãcut!

Eroinele
României Mari.

Fãrã a uita pe nimeni din cei care au colaborat la aceastã faptã
a Unirii, de la general ºi de la fruntaº ardelean, pânã la ultimul ostaº
ºi þãran omagiul recunoºtinþei noastre sã se îndrepte azi cãtre poporul
acesta întreg de oriunde ºi toate veacurile, martir ºi erou.
(Nicolae Iorga)

Destine
din Linia Întâi

În anul Centenarului Marii Uniri ºi de Ziua Regalitãþii, în data
de 10 mai a.c. a avut loc în Aula Bibliotecii Centrale Universitare
Carol I lansarea albumului Eroinele României Mari. Destine
din Linia Întâi ºi vernisarea expoziþiei cu acelaºi titlu în prezenþa
Alteþei Sale Regale Principesa Elena a României.
Albumul a fost realizat de 16 cercetãtori din Bucureºti, Cluj ºi
Reºiþa, sub coordonarea prof. univ. dr. Adina Berciu-Drãghicescu,
în parteneriat cu Muzeul Naþional al Literaturii Române, Biblioteca
Centralã Universitarã Carol I, Arhivele Naþionale ºi Muzeul de
Istorie al României. Albumul a fost tipãrit sub auspiciile Muzeului
Naþional al Literaturii Române.
În deschidere au luat cuvântul conf. univ. dr. Mireille Rãdoi,
director general al Bibliotecii Centrale Universitare Carol I,
ºi Ioan Cristescu, directorul Muzeului Naþional al Literaturii
Române, care au arãtat importanþa femeii române în calitatea ei fie
de reginã, medic sau sorã de caritate, luptãtor opozant în faþa
ocupantului, artist implicat în aciuni de caritate, intelectual luptând
pentru idealul naþional.
Au mai fost prezenþi cu scurte intervenþii: gen. (r) prof. univ.
dr. Teodor Frunzetti arãtând importanþa albumului ca fiind o carte
de excepþie, de colecþie ºi bine structuratã, arâtând ºi importanþa
Regelui Ferdinand, întregitorul ºi a Reginei Maria, viceprimarul
Capitalei, Michaela Tomnia Florescu, care a prezentat mesajul
primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, specificând cã anul
acesta va fi dezvelitã în Bucureºti statuia Regelui Ferdinand, arhim.
Nectarie ªofelea, care a transmis felicitãri ºi cuvinte de laudã din
partea Patriarhiei Române, ºi, bineînþeles, cordonatorul albumului,
prof. univ. dr Adina Berciu-Drãghicescu, care a subliniat activitatea
femeilor militante, admiraþia femeilor române ºi cã femeile au fost
veºnic rãbdãtoare ºi neclinite, citând din cuvintele Reginei Maria.
Un capitol este dedicat exclusiv acþiunilor Reginei Maria a
României, supra-numitã mama rãniþilor care a publicat
Calendarul Regina Maria 1918, în noiembrie 1917, fiind destinat
ostaºilor, ca un cuvânt de mângâiere ºi de îmbãrbãtare, cu ocazia
Crãciunului din iarna lui 1917 ºi a Anului Nou 1918. Cuvintele
Reginei Maria ºi desenele Principesei Ileana publicate în Calendar
au slujit foarte mult la reînãlþarea sufletelor apãsate ºi la renaºterea
speranþelor în inimile celor care începuserã sã se îndoiascã.
În toate intervenþiile a fost accentuatã contribuþia femeii române
la realizarea statului naþional unitar în urma cãrora a rãmas o
Românie întregitã în plinã ascensiune economicã ºi afirmare politicã.
ªi la acest eveniment Aula Bibliotecii Centrale Universitare
Carol I a fost neîncãpãtoare.

Maria Andreia FANEA

Casa de Culturã Tudor Arghezi din Chitila a primit
cu braþele deschise lansarea proiectului dedicat
Centenarului Marii Uniri cu tema Unirea prin
sacrificiul naþiunii s-a fãcut!, proiect care aparþine
Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Ilfov, reprezentat de
Alexandrina Niþã, director, în ziua de 27 aprilie 2018.
Au participat la eveniment, din partea Consiliului
Judeþean Ilfov - vicepreºedinte Rizia Tudorache,
de la Institutul Naþional al Patrimonului - director
ºtiinþific Dana Mihai, de la Arhivele Judeþului Ilfov
- director Cristina ineghe, de la Inspectoratul ªcolar
Ilfov - inspector Rori Gheorghiºor, de la ªcoala
Gimnazialã nr. 1 Ion Viºoiu din Chitila - director
adj. Anca Palamar, de la Casa de Culturã Buftea director Robert Nagy, de la Agenþia Judeþeanã de
Ocupare a Forþei de Muncã  director adj. Iulian
Gavrilescu, dar ºi reprezentanþi ai
presei judeþene, ai Casei de Culturã
Tudor Arghezi din Chitila - Bogdan
Stãnescu, din partea Primãriei
Oraºului Chitila, oameni de culturã
din judeþ, cadre didactice ºi peste
200 de elevi.
În cadrul evenimentului a avut
loc simpozionul cu tema Monumentele Eroilor Marelui Rãzboi,
concursul judetean de artã-plasticã
cu tema Sacrificiul, Jertfa, o expoziþie cu reproduceri
fotografice ale personalitãþilor implicate în Marea
Unire, personalitãþi marcante care au contribuit la
întregirea þãrii, în anul 1918. Lucrãrile de artã plasticã
au fost realizate de copii ºi tineri din judeþ, cu vârste
între 6 ºi 18 ani. Pe parcursul întregii manifestãri au
fost proiectate pe un ecran portretele personalitãþi
marcante care au contribuit la actul Marii Uniri,
spre a fi într-un anume fel prezente ºi ele la acest act
cultural. De asemenea, atmosfera a fost susþinutã de
acordurile cunoscutelor opere ale compozitorilor
Ciprian Porumbescu ºi George Enescu, fapt ce a
creat o încãrcãturã de o naturã cu totul specialã.
Dupã intonarea Imnului Naþional al României, a
urmat emoþionantul cuvânt de deschidere al doamnei
director Alexandrina Niþã, din partea CJCPCT Ilfov.
Doamna Dana Mihai, cunoscut istoric de artã ºi
director ºtiinþific al Institutului Naþional al Patrimonului a prezentat simpozionul cu tema Monumentele Eroilor Marelui Rãzboi, exemplificând cu
materialul expoziþional prezentat pe panopliile ºi
ºevaletele aflate în vecinãtate publicului, pe scenã,
pe lateralele sãlii mari de spectacol ºi pe holurile

Casei de Culturã. Domnul vicepreºedinte Rizia
Tudorache, din partea Consiliului Judeþean Ilfov, a
transmis un mesaj vibrant despre patriotismul românilor care au dat sacrificiul suprem în Marele
Rãzboi, pentru ca România sã fie întregitã, iar tinerei
generaþii sã-ºi iubeascã þara ºi sã nu-ºi uite înaintaºii.
A urmat eleva Andreea Stãnescu, din clasa a VIII-a
(ªcoala Gimnazialã nr. 1 Ion Viºoiu din Chitila)
participantã la Olimpiada de Istorie (profesor
îndrumãtor Palamar Cristian), care a prezentat
lucrarea Despre MAREA UNIRE.
Dupã o trecere în revistã ºi prezentare a personalitãþilor care au contribuit la actul Marii Uniri,
s-au acordat premiile participanþilor la Expoziþia 
Concurs de artã plasicã Sacrificiul, Jertfa. Au fost
prezentate în concurs 83 de lucrãri, semnate de
76 de elevi participanþi, împãrþiþi pe douã categorii:
de la clasa 0 pânã la clasa a IV-a
ºi de la clasa a V-a, la clasa a VIII-a.
Juriul expoziþiei  concurs a fost
format din urmãtorii: Mihnea
Badea (ªcoala Gimnazialã nr.1,
Buftea), Palamar Cristian (ªcoala
Gimnazialã nr. 1 Ion Viºoiu din
Chitila), Mariana Badea (ªcoala
Gimnazialã nr. 1 Ion Viºoiu din
Chitila) ºi Popa Anica (CJCPCT
Ilfov). Aceºtia au notat ºi au deliberat, fiind acordate 17 Premii I, 8 Premii II, 17
Premii III ºi 34 de Menþiuni. Profesorii îndrumãtori
ai acestor minunaþi ºi talentaþi copii sunt preot ªtefan
Niþã (Parohia Paºcani din Moara Vlãsiei), profesor
Maria Niþã (ªcoala Generalã nr.1, Moara Vlãsiei),
Mirela Niþã (Centrul Cultural Social de pe lângã
Parohia oraºului Bragadiru), profesor Roxana
Popescu (Liceul Teoretic Ioan Petruº din Otopeni),
profesor Ioana Stoilã (ªcoala Gimnazialã nr.1,
Ciorogârla), profesor Ana Rãdulescu (ªcoala
Gimnazialã nr.1 Berceni; Liceul Teoretic Al. Rosetti
din Vidra) ºi profesor Mariana Tãnase (ªcoala
Gimnazialã nr.1 Buftea).
Mulþumind gazdelor pentru ospitalitate ºi organizatorilor pentru crearea acestui moment special,
cei peste 200 de participanþi au aplaudat îndelung
ºi au cãutat apoi din nou spaþiul expoziþional spre
a mediatiza fotografic, pe reþelele de socializare,
evenimentul ce s-a desfãºurat la Chitila ºi care va
lãsa amintiri plãcute în memoria noastrã.

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE

Din 25 mai, ºtergerea din Biroul de Credit devine posibilã.
Raportãrile se vor face online, iar creditul multiplu nu va mai fi accesat
Începând cu data de 25 mai anul acesta, apar câteva noutãþi
semnificative în materie de protecþie a datelor cu caracter personal. Odatã cu implementarea Regulamentului general privind
protecþia datelor cu caracter personal (GDPR), accesarea unui
credit de consum devine online pe site-ul Biroului de Credit,
ceea ce împiedicã samsarii de credite sã acceseze mai multe
credite la mai multe bãnci în acelaºi timp doar cu veniturile
suficiente unui singur credit. În plus, Biroul va permite clienþilor
sãi sã îºi ºteargã printr-o aplicaþie electronicã accesul la datele
personale, dacã au un motiv întemeiat.
Cel mai mare impact al Regulamentului general privind
protecþia datelor cu carecter personal este asupra operatorilor
a cãror activitate principalã este prelucrarea datelor ºi/sau prelucrarea unor date sensibile. Printre acestea se numãrã ºi Biroul
de Credit. Potrivit declaraþiei directorului general al Biroului de
Credit, ªerban Epure, Regulamentul introduce necesitatea unui
nivel ridicat de transparenþã ºi de protecþie a drepturilor
persoanelor vizate. În consecinþã, ºi Sistemul Biroului de Credit
se va adapta acestor cerinþe, inclusiv printr-o informare riguroasã
a persoanelor vizate în ceea ce priveºte drepturile acestora ºi
modalitatea de exercitare.

Cum pot fi controlate datele din Biroul de Credit
De asemenea, ªerban Epure precizeazã cã Biroul de Credit
a dezvoltat o aplicaþie de exercitare a drepturilor persoanelor
vizate (dreptul de acces, de ºtergere, de rectificare, de opoziþie
sau de restricþionare a prelucrãrii), care va transmite solicitãrile,
pentru dreptul de acces cãtre Biroul de Credit, sau, pentru celelalte

drepturi, cãtre Participantul care a înregistrat informaþiile
în cauzã, care trebuie sã decidã dacã solicitarea este justificatã
ºi sã comunice persoanei vizate decizia sa.
Cu toate acestea, când accesezi aplicaþia despre care vorbeºte
directorul general al Biroului de Credit trebuie sã ai motive ºi
dovezi temeinice cã solicitãrile tale de pãstrare a intimitãþii personale sunt justificate. Ai nevoie de un motiv foarte temeinic pentru
a solicita mutarea datelor de la Biroul de Credit ºi totul se va
face pe bazã de consimþãmânt, spune ªerban Epure.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
În plus, sistemul online de raportare a celor care acceseazã
credite va permite o serie de modificãri ºi la Biroul de Credit,
modificãri ce vor permite celorlalte bãnci sã constate dacã unul
dintre clienþii care urmeazã sã acceseze un împrumut de la ei a
mai fãcut una sau douã trageri în aceeaºi zi de la alte bãnci.
Într-adevãr, acest sistem va permite restrângerea acestei practici
de supraîndatorare a unui client la mai multe bãnci, el având
aceleaºi venituri. ªerban Epure spune cã va avea loc aceastã
restrângere, dar ºi cã, aceastã facilitate este oferitã de Biroul de
Credit. În cazul transmiterii de cãtre un Participant a informaþiei
referitoare la acordarea creditului, informaþia va fi accesibilã
în câteva secunde celorlalti Participanþi.
Ce reprezintã GDPR
Regulamentul GDPR are impact asupra celor care monitorizeazã
cu regularitate ºi în mod sistematic persoanele pe scarã largã.
Aceºti operatori vor trebui, cel mai probabil, sã desemneze un

responsabil cu protecþia datelor, sã efectueze o evaluare a impactului asupra protecþiei datelor ºi sã notifice cazurile de încãlcare
a securitãþii datelor, dacã existã un risc pentru drepturile ºi
libertãþile persoanelor fizice. Dimpotrivã, operatorii, în special
IMM-urile, a cãror activitate principalã nu constã în operaþiuni
de prelucrare cu risc ridicat, nu vor face, în mod normal, obiectul
acestor obligaþii specifice prevãzute de regulament.
Un element esenial ºi totodatã de noutate pe care Regulamentul
îl introduce este instituirea desemnãrii la nivelul operatorului a
unui responsabil cu protecþia datelor. Prevederile acestui act
normativ european stabilesc cã responsabilul cu protecþia datelor
trebuie sã fie desemnat pe baza calitãþilor profesionale ºi, în
special, a cunoºtinþelor de specialitate în dreptul ºi practicile din
domeniul protecþiei datelor, precum ºi pe baza capacitãþii de a
îndeplini sarcinile prevãzute în cuprinsul Regulamentului.
Responsabilul cu protecþia datelor poate fi angajat al operatorului
/persoanei împuternicite de operator sau poate sã-ºi îndeplineascã
atribuþiile în baza unui contract de prestãri servicii.
Este, de asemenea, important ca operatorii ºi persoanele
împuternicite de cãtre operatori sã efectueze analize aprofundate
ale ciclului lor de politici privind datele, astfel încât sã identifice în
mod clar datele pe care le deþin, în ce scop ºi în baza cãrui temei
juridic (de exemplu, mediu cloud; operatori în sectorul financiar).
Aceºtia trebuie, de asemenea, sã evalueze contractele în vigoare, în
special cele dintre operatori ºi persoanele împuternicite de cãtre
operatori, cãile pentru transferurile internaþionale ºi guvernanþa
globalã (mãsurile de tehnologia informaiei ºi mãsurile organizatorice
de instituit), inclusiv numirea unui responsabil cu protecþia datelor.

Gabriela ÞINTEANU

Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri întâmpinate în lumea economico-financiarã, ne puteþi scrie la: opinia@spiruharet.ro

OPINIA NAÞIONALÃ

820  15 mai 2018

pag. 7

PROGRAMUL TVH
MARÞI  15 mai 2018

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

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
O lume în 30 de minute (r)
Film documentar
Film serial  A fost odatã (r)
Film serial  Arsene Lupin
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Schimb
valutar (2008). Regia: Nicolae
Mãrgineanu; Genul: dramã
Film serial 
Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Istoria Dinastiei Han
(2005)  partea 12
ªtiri (r)
Film serial  Arsene Lupin (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
O lume în 30 de minute (r)
Film serial (r)
Film documentar (r)
Film artistic (r)

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30

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

SÂMBÃTÃ  19 mai 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
01:30
03:30
04:30
05:00

ªtiri + Meteo (r)
Film pentru copii
România spiritualã
Film documentar
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
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  Vikingdom  Eclipsa
însângeratã (2013). Regizor: Yury Kru.
Dream star (r)
Secrete spulberate (r)
Film documentar
România spiritualã (r)

JOI  17 mai 2018

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Poveºti franceze (r)
Film documentar
Film serial  A fost odatã (r)
Film serial  Arsene Lupin
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc 
Morgan (2010).
Regizor: Marian Criºan.
Genul: Dramã
Film serial 
Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Istoria Dinastiei Han
(2005)  partea 13
ªtiri (r)
Film serial  Arsene Lupin (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Poveºti franceze (r)
Film documentar
Film artistic

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

VINERI  18 mai 2018

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film documentar
Film serial  A fost odatã (r)
Film serial  Arsene Lupin (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Cabaret Show
 emisiune de divertisment
Film serial Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Istoria Dinastiei Han
(2005)  partea 14
ªtiri (r)
Film serial  Arsene Lupin (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar
Film artistic (r)

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

DUMINICÃ  20 mai 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

Sculpturã la Puterea 2

expoziþia
@ Teatrul Naþional I. L. Caragiale Bucureºti
 Un eveniment Contemporanii,
semnat Mircea Roman ºi Aurel Vlad

Marþi, 15 mai 2018, ora 18:30, în Rotonda Teatrului Naþional Ion
Luca Caragiale Bucureºti, va avea loc vernisajul ºi lansarea
catalogului expoziþiei Sculpturã la Puterea 2, ce aduce în primplan doi sculptori, unii dintre cei mai importanþi artiºti români,
Mircea Roman ºi Aurel Vlad. Organizatori: Proiectul Cultural
Contemporanii ºi TNB; coorganizator Institutul Cultural Român.
Deschisã pentru public timp de patru luni, la km 0 al Bucureºtiului,
expoziþia aduce laolaltã douã reprezentãri artistice asupra Puterii cu
un înalt nivel de expresivitate. Sculpturã la Puterea 2 este organizatã
în spiritul (re)cunoaºterii valorilor româneºti, a personalitãþilor care
înregistreazã performanþe pe teren cultural ºi reprezintã cu excelenþã
România la cele mai importante manifestãri culturale internaþionale.
În deschidere vor lua cuvântul Ion Caramitru, directorul general al TNB, Adriana Popescu, director de comunicare ºi relaþii
internaþionale al TNB, ºi Maria Paºc, Proiectul Contemporanii.
Acest eveniment expoziþional este realizat cu sprijinul Apulum 
Fabrica de Porþelan Alba Iulia, Dedeman, Titan Mar, Domeniile
Sâmbureºti ºi Aqua Carpatica.

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

PROGRAMUL

Radio Seven

*Proiectul Cultural Contemporanii este iniþiat ºi derulat de Asociaþia
Fãuritori ce îºi propune valorizarea culturii româneºti actuale, prin
favorizarea actului de creaþie, abordat într-o perspectiva unitarã cu creatorul.
Proiectul are ca obiectiv organizarea ºi susþinerea de activitãþi artistice ºi
social-culturale, pentru educarea sensibilitãþii estetice a publicului.

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film documentar
Film serial  A fost odatã (r)
Film serial  Arsene Lupin
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc 
Iancu Jianu Zapciul (1980).
Regizor: Dinu Cocea. Genul: dramã.
Film serial 
Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic 
Istoria Dinastiei Han (2005)
- partea 15
ªtiri (r)
Film serial  Arsene Lupin (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar (r)
Film artistic (r)

LUNI  21 mai 2018

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 
Ducesa de Langeais (1966)
Film artistic
 Poveste sentimentalã
Film documentar
Film documentar
Poveºti franceze (r)
Petrecere la han (r)
România spiritualã (r)

Despre artiºtiiexpozanþi

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30

MIERCURI  16 mai 2018

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30

22:30
23:00

Mircea ROMAN (n. 1958, Bãiuº, Maramureº). În 1984 a
absolvit cursurile Academiei de Arte Plastice Ion Andreescu din Cluj, secþia
sculpturã. Premii ºi distincþii: 1988  Premiul Atelier 35 Bucureºti; 1992
 Marele Premiu al Trienalei de la Osaka pentru sculpturã; 1993/1994 Bursa Delphine Studio, Londra; 2000  decorat cu Ordinul Naþional
Serviciul Credincios în Grad de Ofier; 2008  Medalia de Aur a Uniunii
Artiºtilor Plastici din Republica Moldova. Este membru al Uniunii Artiºtilor
Plastici din România ºi din 2016 preºedintele filialei de sculpturã a UAP.
În 2017 a primit Premiul Uniunii Artiºtilor Plastici pentru sculpturã.

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

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
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc 
Tache (2007).
Regizor: Igor Cobileanski.
Genul: Comedie
Film serial 
Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Istoria Dinestiei Han
(2005)  partea 16
ªtiri (r)
Film serial  Arsene Lupin (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Film documentar (r)
Film artistic (r)
Expoziþia Sculpturã
la Puterea 2 va fi
deschisã pentru public
pânã în data de
10 septembrie 2018
ºi va putea fi vizitatã
zilnic, între orele
14.00  19.00,
cu excepþia zilelor
de luni.
Accesul publicului
în Rotonda
expoziþionalã
se face pe la intrarea
la Sala Micã a TNB,
dinspre bd. Carol.
Intrarea este liberã.

Aurel VLAD (n. 1954, Galaþi). În 1984 a absolvit Institutul de
Arte Plastice Nicolae Grigorescu, secþia sculpturã. Din 2005 este Doctor în
Arte Vizuale ºi profesor universitar la Universitatea Naþionalã de Arte
Bucureºti. Premii ºi distincþii: 1986 - Bursa Dimitrie Paciurea; 1990 Premiul pentru sculpturã al Uniunii Artiºtilor Plastici din România; 1998 Marele Premiu al Salonului Municipiului Bucureºti; 2000 - Ordinul
Naþional Pentru Merit în Grad de Comandor; 2002 - Premiul Ion Andreescu
al Academiei Române pentru sculpturã; 2003 - Premiul al III-lea la
Simpozionul Internaþional de Sculpturã din Fuente Palmera, Spania; 2009
 Marele Premiu Constantin Brâncuºi, Bienala de Picturã, Sculpturã, Arad;
2010 - Marele Premiu Constantin Brâncuºi- Bienala de Picturã, Sculpturã,
Timiºoara; 2011 - Diploma de Excelenþã ºi Premiul pentru Culturã al
Centrului Cultural George Apostu, Bacãu; 2014 - Premiul pentru excelenã
în artã, acordat de Uniunea Artiºtilor Plastici din România; 2016 Premiul Constantin Brâncuºi, acordat de M.L.N.R. ºi Academia Românã.

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

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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In memoriam

Ion Dodu BÃLAN

5 octombrie 1929 - 6 mai 2018
L

a 6 mai a plecat la cele veºnice profesorul univ. dr. Ion Dodu
Bãlan, reprezentantul de semã al culturii româneºti la îngemãnarea celor
douã secole. A plecat dintre noi poetul, istoricul literar, publicistul,
criticul ºi neîntrecutul exeget, Omul drept ºi vertical, dascãl al câtorva
generaþii de profesori ºi condeieri. Se odihneºte acum sub teii din
Cimitirul Belu, alãturi de marii scriitori ai neamului, dupã o suferinþã
care l-a rãpus nãpraznic. Întâlnirea pe care ne-am dat-o telefonic,
dacã va mai avea loc, va fi pe de-acum pe alte tãrâmuri.
Ion Dodu Bãlan va rãmâne în memoria posteritãþii drept figura cinstitã
ºi onestã a copilului nãscut la þarã, în comuna Vaidei din Ardealul Sfânt, ºi care - ajuns la Bucureºti s-a ridicat
pânã la cele mai înalte demnitãþi, prin propria trudã. N-a uitat niciodatã satul natal, învecinat cu Binþiþul în
care s-a nãscut ºi Aurel Vlaicu, pe care l-a evocat cu mare cãldurã în scrierile sale.(Ion Dodu Bãlan, Aa a fost
sã fie..., (însemnãri, evocãri, aprecieri critice), Editura Anamarol, 2014). A urmat gimnaziul de la Orãºtie ºi
apoi Liceul Sf. Sava din capitalã. În condiþiile extrem de grele ale României anilor 50 a absolvit cu strãlucire
Facultatea de litere a Universitãþii bucureºtene, de vreme ce renumitul Ion Vianu l-a reþinut ca asistent la
catedra sa. Cu hãrnicia copiilor care au vegheat ºi participat la semãnatul ºi creºterea hodelor, Ion Dodu
Bãlan a trecut prin toate treptele universitare: de la asistent, lector, conferenþiar, profesor, ºef de catedrã,
decan ºi rector al Universitãþii absolvite. Iatã un drum intelectual strãlucit. Dupã 1989, aproape douã
decenii a funcþionat ca profesor la Universitatea Spiru Haret, unde s-a bucurat de cele mai înalte aprecieri;
aici a fost înconjurat cu stimã ºi preþuire de colegi ºi în acelaºi timp de studenþi.
Tudor Vianu a fost cel care i-a remarcat talentul, vâna de scriitor; a fost cel care l-a sprijininit
ºi în cariera publicisticã, încât, simultan cu activitatea de la catedrã, a funcþionat ca redactor la Viaþa
Româneascã, Tânãrul scriitor ºi Luceafãrul. Ulterior, timp de decenii a colaborat cu toatã presa culturalã
româneascã. A fãcut criticã de întâmpinare de aleasã þinutã, a sprijinit ºi încurajat cordial tinerele
talente, a fost nu numai un îndrumãtor, ci un prieten adevãrat al generaþiei lui Labiº, Nichita Stãnescu,
Adrian Pãunescu. Portretele ºi cãrþile sutelor de scriitori pe care i-a promovat ºi propagat sunt pilduitoare.
Istoricii literari ai acestui secol trebuie sã apeleze la exegezele sale pentru a-i înþelege mai bine pe Antim
Ivireanul, Iorga, Sadoveanu, Eminescu, Cãlinescu, Vianu, Arghezi, Alexandru A. Philippide, Alexandru
Rosetti, Camil Petrescu, Noica, Sorescu, Petru Dumitriu, D.R. Popescu, Romulus Vulpescu, Hãulicã,
Dumitru Popescu, Ion Gheorghe, Nicolae Dragoº, Nicolae Dan Fruntelatã, ªtefan Mitroi etc. A lãsat
risipit în paginile publicaþiilor din toatã þara aproape 2000 de articole, studii, contribuþii.
Ca poet s-a remarcat cu trei florilegii de liricã meditativã, care se gãsesc în volumele: Neliniºtea
fântânii (1978), Arbori pentru veºnicii (1981) ºi Cutremur de suflet (1996). O selecþie s-ar cuveni alcãtuitã
ºi retipãritã de familie, eventual împreunã cu alte manuscrise. Ion Dodu Bãlan este ºi autorul unui poem
în prozã închinat aviatorului Aurel Vlaicu: Copilãria unui Icar 1974, premiat de Uniunea Scriitorilor. De
la autor cunosc faptul cã, în ultimul timp, a lucrat la un studiu monografic despre George Coºbuc,
cosângean, ardelean, pe care îl considerã drept poet al românismului, nu doar al þãrãnimii, potrivit
matricei impusã de Gherea în mentalul românesc, cât ºi de critica anilor 50.
Ion Dodu Bãlan rãmâne în istoria literaturii române, a culturii româneºti, în ansamblu, pentru efortul
fãcut, ca exeget, în restituirile redactate cu sârg ºi curaj a operei aparþinând lui Octavian Goga. Niciun
confrate de-al sãu n-a avut curajul lui Dodu Bãlan de a-l retipãri ºi propaga. El a început, din 1970, cu
multã persuasiune sã îl prezinte pe Goga drept Poet al pãtimirii noastre, al dezrãdãcinãrii, al Transilvaniei
înrobite, considerându-l un poeta vates (prooroc, vizionar ºi mesianic), un Tirteu al cântecelor fãrã þarã,
un deschizãtor de drumuri noi, erou al ideii de unire naþionalã (sublinirea mea N.M. - în acest an jubiliar).
În monografia pe care i-a consacrat-o lui marelui poet, apãrutã într-un tiraj de 30.000 de exemplare /
ambele ediþii/ îl considerã pe înaintaºi drept crainic al dezrobirii neamului, un formidabil ziarist ºi orator
de zile mari. (Ion Dodu Bãlan, Octavian Goga  Monografie, ediþia II-a revizuitã ºi adãugitã, Editura
Minerva 1975, p. 5.) A putut face acest lucru doar Demnitarul Ion Dodu Bãlan, cu prestaþia sa universitarã
ireproºabilã, cu notorietatea la care ajunsese. Cine putea sã spunã rãspicat precum ardeleanul din Vaideni,
din satul în care au fost trase clopotele la înmormântarea consãteanului lor la Belu?! Observãm în treacãt
 spune Ion Dodu Bãlan  cã blestemul lui Goga e rareori rostit; el rãmâne adesea mut, pietrificat parcã,
la picioarele unei revolte surde ºi zadarnice, pentru moment, dar nu lipsitã de nãdejdi în schimbãri
viitoare. Este o revoltã þâºnitã în versurile poetului din lumea satelor ardelene, din suferinþa plugarilor,
având credinþa, datornicã uneori a semãnãtorismului, cã numai acolo zac energiile uimitoare, nebãnuite ale
poporului, singurele în stare sã realizeze prin lupta lor o dreptate naþionalã ºi socialã; de aceea, sufletul
poetului se apleacã smerit în faþa martirilor satelor.( Idem p. 172) Se ºtia bine atunci cã martirii satelor
nu dispãruse din România anilor de tristã amintire.
La fel s-a întâmplat ºi cu marele scriitor ºi diplomat vertical, ardelean, Aron Cotruº, cel exilat în
America în 1944. Pentru cititorul român, restituirea celor doi mari poeþi ºi a altor creatori s-a înscris ca
un capitol plin de strãlucire din viaþa istoricului literar Dodu Bãlan. Pentru istorie amintesc volumele/
ediþiile/ sale publicate de-a lungul anilor, cu care puþini istorici literari se pot mândri: Vasile Alecsandri, Poezii
populare, prefaþa editorului, Bucureºti, 1956; Mihai Eminescu, Literatura popularã, prefaþa editorului,
Bucureºti, 1956; Spiridon Popescu, Pagini alese, prefaþa editorului, Bucureºti, 1959; Moº Gheorghe la
expoziþie, prefaþa editorului, Bucureºti, 1962; Mioriþa. Balade populare, prefaþa editorului, Bucureºti,
1961; I.I. Mironescu, Furtunã veteranul, prefaþa editorului, Bucureºti 1961; Ion Slavici, Teatru, prefaþa
editorului, Bucureºti, 1963; George Coºbuc, Balade ºi idile, prefaþa editorului , Bucureºti, 1964; Octavian
Goga, Opere, I-III, introducerea editorului, Bucureºti, 1967-1972; Precursori, introducerea editorului,
Bucureºti, 1989; Costache Negruzzi, Alexandru Lãpuºneanu, postfaþa editorului, Bucureºti, 1973; Barbu
Nemþeanu, Stropi de soare, prefaþa editorului, Bucureºti, 1973; Cartea înþelepciunii populare, prefaþa
editorului, Bucureºti, 1974; St. O. Iosif, Poezii, Bucureºti, 1975; Panait Cerna, Poezii, postfaþa editorului,
Bucureºti, 1976; Eugen Goga, Cartea facerii, prefaþa editorului, Bucureºti, 1984; Douã Siberii, prefaþa
editorului, Bucureºti, 1997; Aron Cotruº, Versuri, postfaþa editorului, Bucureºti, 1985.
De asemenea, amintesc despre volumele de exegezã semnate: Influenþe folclorice în poezia noastrã
actualã, Bucureºti, 1955; Delimitãri critice, Bucureºti, 1964; Octavian Goga, Bucureºti, 1966; Valori
literare, Bucureºti, 1966; Condiþia creaþiei, Bucureºti, 1968; Cuvintele au cuvântul, Iaºi, 1971; Octavian
Goga, Bucureºti, 1971; ediþia II, Bucureºti, 1975; Ethos ºi culturã sau Vocaþia tinereþii, Bucureºti, 1972;
La Politique culturelle en Roumanie, Paris, 1974; Copilãria unui Icar, Bucureºti, 1974; Artã ºi ideal,
Bucureºti, 1975; În focarul timpului, Bucureºti, 1977; Neliniºtea fântânii, Bucureºti, 1978; Constelaþii
diurne, Bucureºti, 1979; Resurecþia unui poet: Aron Cotruº, Bucureºti, 1981; ediþia (Aron Cotruº),
Bucureºti, 1995; Arbori pentru veºnicii, Bucureºti, 1981; Þara omeniei ºi oamenii sãi, Bucureºti, 1983;
Ioan Slavici sau Roata de la Carul Mare, Bucureºti, 1985; Pietre pentru templul lor, Bucureºti, 1985;
Peisaj interior, Bucureºti, 1986; Ei l-au cunoscut pe Aurel Vlaicu, Bucureºti, 1986; Repere critice,
Bucureºti, 1988; Momente ale liricii româneºti în secolul XX, Bucureºti, 2000. Fãrã a fi nostalgic, pentru
buna cunoaºtere a realitãþilor din timpul ministeriatului sãu la culturã, cãrþile clasicilor literaturii române
ºi universale se publicau atunci într-un tiraj de pânã la 200.000 de exemplare, nu în 50, cum a ajuns sã se
tipãreascã azi, ºi aceasta în regie proprie.
Greu mã împac cu gândul cã de mâine nu voi mai avea pe cine sã caut la telefon, sã merg cu el prin parcul
Ioanid ºi sã îi aud idei, judecãþi drepte despre contemporaneitate. Ion Dodu Bãlan îmi va lipsi. Mã voi
bucura de opera ºi scrierile sale pe care am dorit sã le reamintesc cititorilor spre luare aminte, pentru a
cunoaºte de ce OM ne despãrþim.

Nicolae MAREª

(Grafica de Mihu Vulcãnescu)
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Un timbru unic

in ara Literaturii Române ne mai lipseºte o voce. A plecat dintre noi profesorul
Ion Dodu Bãlan.
Se spune cã primul lucru care se uitã în cazul celor care pleacã în lumea, pe care ne place
ºi ne face bine sã ne-o imaginãm cã e mai bunã, este timbrul vocii. Înãlþimea, intensitatea
ºi timbrul dau caracteristica vocii omeneºti. Se spune cã Dumnezeu le dãruieºte fiecãruia
dintre noi în momentul în care a hotãrât rostul vieþii respective pe pãmânt.
Talentat pamfletar ºi prozator, stãpânind arta evocãrii, a descrierii plastice a unui
trecut recent pitoresc ºi realist, Profesorul Ion Dodu Bãlan a fost înzestrat cu talentul
povestirii, conºtient cã memoria trecutului recent se rescrie, se cultivã ºi prin cãrþi.
Fertila sa activitate creatoare cuprinde lucrãri precum: Influenþe folclorice în poezia
noastrã actualã (1955), Delimitãri critice (1964), Octavian Goga (1966), Valori
literare (1966), Condiþia creaþiei (1968), Cuvintele au cuvântul (1971), Octavian
Goga (1971), ed. II (1975), Ioan Slavici sau Roata de la Carul Mare (1985). Cursurile
ºi tomurile înscriu în cultura românã efigia unui spirit întemeietor. A publicat studii,
eseuri, cãrþi de criticã ºi istorie literarã, volume de versuri ºi prozã  din care monografia
Octavian Goga a fost premiatã de Academia Românã ºi romanul pentru tineret
Copilãria unui Icar  premiul Uniunii Scriitorilor din România al cãrui membru este
din 1955. Pentru întreaga activitate i s-a acordat Premiul Titu Maiorescu de cãtre
Societatea Academicã omonimã, în 1999. De-a lungul activitãþii a primit numeroase
diplome, medalii. În 1998 a fost declarat Cetãþean de onoare al oraºului Orãºtie.
Cine îºi cunoaºte puterile vocii îºi înþelege rostul în lume. Energia de lider a unei voci
e legatã de capacitatea de a acþiona cu înþelepciune. Profesorul Ion Dodu Bãlan a fost
hãrãzit cu un destin de excepþie ºi cu un condei inspirat, care i-au oferit ºansa sã poatã
privi ºi relata evenimentele din perspective inedite: profesor la catedra de Literaturã
românã ºi comparatã a Universitãþii din Bucureºti, redactor la Viaþa româneascã,
Tânãrul scriitor ºi Luceafãrul, critic literar ºi autor al amplei exegeze despre opera lui
Octavian Goga, pe care l-a restituit culturii române în vremea epocii ceauºiste (1971),
lucrare de referinþã, a cãrei ediþie a doua a fost premiatã de Academia Românã, autor al
monografiei Resurecþia unui poet: Aron Cotruº în 1981, dedicatã restaurãrii unui
autor interzis de regimul stalinist, lector de limba românã la Universitatea din Toulouse,
vicepreºedinte al Consiliului Culturii ºi Educaþiei Socialiste din RSR între 1971-1977,
Rector al Universitãþii din Bucureºti, membru fondator ºi profesor universitar de
literaturã românã la Facultatea de Limbã ºi Literaturã Românã ºi la Facultatea de
Litere a Universitãþii Spiru Haret. Posturile diverse implicã o varietate a perspectivelor
ºi o constantã mãsurã în toate, cãci în viziunea autorului Omul adevãrat se cuvine
sã rãmânã Om, indiferent de rãsturnarea vremurilor.
Timbrul este ceea ce se ascunde în spatele celor 16 sunete ale vocii, aºa numitele
armonice, complexul de însuºiri care face diferenþa dintre sursele sonore asemãnãtoare,
cel care dã personalitatea sunetului prin modulaþie, articulaþie, armonie, emisie. Vocea
liderului ajuns demnitar nu se distinge prin agresivitate, ci prin felul de inspira pe cei
din jur în mod autentic. Unei asemenea voci îi trebuie mult prea multã energie pentru
a ºopti. Profesorul Ion Dodu Bãlan scria: Eu am fãcut tot ce mi-a stat în putere sã
rãmân echilibrat, echidistant, dar nu insensibil la pãsurile semenilor noºtri, pe care
i-am ajutat cum am putut, fie ºi numai cu un sfat, o sugestie, o povaþã, cu scopul de
a-i ajuta sã depãºeascã unele greutãþi ale vieþii ºi sã se menþinã pe calea cea dreaptã.
Vocile grave, baritonale au un numãr redus de vibraþii pe secundã ºi cu cât numãrul
de vibraþii este mai mic, cu atât omul este mai calm. Cu cât stresul pune stãpânire pe
viaþa sa, cu atât vocea capãtã mai multe vibraþii pe secundã, subþiindu-se. Intensitatea
vocii e rezultatul posturii drepte a corpului, cu axa uºor înclinatã spre în faþã a
acestuia, cu respiraþia fãcutã cu ambii lobi inferiori ai plãmânilor, cu gândurile adunate în corp spre a percepe mesajele acestuia ºi cu utilizarea musculaturii abdominale a primului pãtrat. Ceea ce rezultã din aceastã emisie este adevãrul vorbelor
dincolo de cuvinte.
M-am strãduit sã fiu eu însumi, - scria Profesorul Ion Dodu Bãlan - statornic în
idealurile mele umaniste, neschimbãtor ºi neinfluenþabil în funcþie de cum adia vântul.
Mi-a plãcut sã îmi exprim liber gândurile (în mãsura în care acest lucru era posibil),
iar ca orientare politicã am fost ºi am rãmas un intelectual cu vederi de stânga, mereu
atent la suferinþele þãrii. De aceea am militat pentru dreptate socialã autenticã realã,
care sã cuprindã toate pãturile sociale, þãrani, muncitori, intelectuali.
O voce densã de intensitate se aude de dincolo de uºile capitonate, cãptuºite
cu lânã, iarbã de mare sau plastic în spatele cãrora stratul izolator este inutil. Profesorul Ion Dodu Bãlan era înzestrat cu o voce baritonalã, profund educatã, cu reflexii
de bas, cu o texturã confortabilã, ce nu putea sã încapã în birourile capitonate unde
nu se vinde istoria în rate , cum scria Aurel Baranga.
E lesne de observat cã tema centralã a scrierilor mele a fost ºi continuã sã fie vatra
strãmoºeascã, þara pe care o respect pentru trecutul ei glorios ºi o apãr de toþi cei ce
încearcã sã-i zãdãrniceascã viitorul, sã-i denigreze istoria ºi prezentul, aºa, incert, cum
pare a fi.
Totalitatea armonicelor din voce dau amprenta sonorã. Este proprietatea care face
posibilã recunoaºterea persoanelor dupã voce. Cu o experienþã profesionalã vastã,
domnul profesor Ion Dodu Bãlan a fost în perioada 1953  1959 redactor la revista
Viaþa Româneascã. Între 1959  1967 a fost ºeful secþiei de criticã de la revista
Luceafãrul ºi redactor ºef adjunct. În paralel, a fost ºi asistent la catedra de Literaturã
Universalã, condusã de Tudor Vianu, ºi lector la Catedra de Literaturã românã de la
Universitatea din Bucureºti. În perioada 1967  1969 a avut ºansa de a preda, în
calitate de lector, literatura, limba ºi civilizaþia românã, la Universitatea din Toulouse
 Franþa. În perioada 1970  1984 a fost profesor la Catedra de Literatura românã la
Faculatea de Litere, Universitatea Bucureºti, iar în perioada 1984  1990 a fost ªeful
catedrei de Literatura românã de la Facultatea de litere din cadrul Universitãþii din
Bucureºti. Cu un an înainte de Revoluþie, în perioada 1989  1990, a fost rector al
Universitãþii Bucureºti. În perioada 1990  1996 a fost profesor la Catedra de Literatura
Românã  Facultatea de Litere, Universitatea Bucureºti. În perioada 1996  2000
a fost ªef de catedrã la Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine ºi membru în Senatul
Universitãþii Spiru Haret.
Timbrul unei voci rezultã ºi din culoarea ºi din tonalitatea sa. El îi permite celui care
ascultã sã distingã vocea din suprapunerea cotidianã. Vocea Profesorului Ion Dodu
Bãlan avea un vibrato, care îi dãdea autenticitatea omenescului ºi calibrul adevãratelor
spirite.
Din þara Literaturii Române ne mai lipseºte o voce.

Luiza MARINESCU

