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Prima ºcoalã gimnazialã de excepþie s-a deschis în Sudul Bucureºtiului!
Ieri, 10 septembrie, ºi-a deschis porþile ªcoala Gimnazialã
INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST, o
instituþie de învãþãmânt complexã, competitivã, la standarde
internaþionale, al cãrui scop principal este formarea ºi dezvoltarea
elevilor ca personalitãþi autonome ºi creative, cu competenþe reale
pentru viitorul lor social ºi profesional de succes.
Oferta educaþionalã a ªcolii cuprinde pe lângã activitãþile didactice
cotidiene ºi activitãþi vocaþionale opþionale (cluburi), toate incluse
în taxa ºcolarã.
Profilurile ªcolii sunt Educaþie fizicã ºi sport: Înot, Fotbal ºi
Tenis, Limbi moderne: Limba englezã, Limba germanã, Limba
francezã, Matematicã-Informaticã.
INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST este
creatã de specialiºti în învãþãmântul ºcolar ºi adaptatã în permanenþã
nevoilor de cunoaºtere ºi dezvoltare ale fiecãrui elev. ªcoala pune
accent pe aspectele esenþiale în dezvoltarea ºcolarilor precum:
promovarea consecventã a triadei elev-ºcoalã-familie, conturarea
identitãþii proprii prin valorificarea potenþialului fizic ºi psihic,
sprijinirea pentru a dobândi cunoºtinþe, capacitãþi ºi atitudini necesare
activitãþii ºi vieþii ºcolare, extinderea orizonturilor creative ºi interacþiunea
cu o multitudine de domenii educaþionale, culturale ºi artistice.
Programul zilnic al fiecãrui ciclu de învãþãmânt cuprinde atât
activitãþile didactice cotidiene prevãzute în Curricula Naþionalã
(inclusiv Curriculum la Decizia ªcolii), cât ºi activitãþi liber-alese,
activitãþi vocaþionale ºi 2 mese (masa de prânz ºi gustarea de dupãamiazã). Astfel, programul elevilor rãspunde deopotrivã solicitãrilor
pãrinþilor, cu un program de lucru prelungit ºi, mai ales, nevoilor
educaþionale ale ºcolarilor, raportate la echilibrul dintre activitate
intelectualã  activitate fizicã  relaxare.
DOTÃRI: INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF
BUCHAREST gãzduieºte elevii într-un spaþiu de peste 6000 mp,
care cuprinde:  18 sãli de clasã, cu aparaturã ultramodernã
(smartboard cu acces direct la Internet) ºi materiale didactice de
predare-învãþare-evaluare variate, rãspunzând standardelor ºi
normativelor naþionale ºi europene în vigoare  laboratoare
(Geografie, Istorie, Biologie ºi ªtiinþele Naturii, Limba românã ºi
limbi moderne, Fizicã, Chimie, Matematicã-Informaticã)  cabinete
de specialitate (Cabinet de Consiliere educaþionalã ºi mediere
ºcolarã, Cabinet de logopedie, Cabinet fonic de muzicã, Cabinet
metodic)  bibliotecã cu salã de lecturã  salã ºi terenuri de
sport indoor ºi outdoor, balon exterior ca bazã sportivã, bazin
de înot  salã de mese  spaþii de joacã, agrement ºi relaxare
atât în interiorul, cât ºi în exteriorul ºcolii  grupuri sanitare la
standarde performante.

FACILITÃÞI:  Manuale ºcolare, mijloace didactice ºi
logistice necesare desfãºurãrii procesului instructiv-educativ
 Uniformã ºcolarã personalizatã; aceasta este procuratã de cãtre
IPSB ºi pusã la dispoziþia pãrinþilor spre achiziþie  Personal
didactic, auxiliar ºi nedidactic calificat/specializat  Platformã
on-line de comunicare cu pãrinþii, comunitatea, elevii ºi întreg
corpul profesoral  Supraveghere video ºi control permanent
 Asistenþã medicalã. Controale medicale de specialitate,
periodice: stomatologie, oftalmologie  Servicii de consiliere
educaþionalã ºi logopedie  Transport cãtre ºi de la ªcoalã
 Bibliotecã ºi salã de lecturã pentru elevi; salã de lecturã pentru
pãrinþi  Curte interioarã modernã, cu spaþii sportive ºi de
agrement, precum ºi spaþii de joacã/relaxare (nisipar, bãnci, mese,
complex de joacã multifuncþional)  Bazin de înot semiolimpic,
indoor ºi outdoor, terenuri de tenis acoperite ºi teren de fotbal,
situate în cadrul Premium Wellness Institute (cu care ªcoala noastrã
este în colaborare. Acest complex este situat la distanþã de aprox.
2 km faþã de ªcoalã, iar transportul elevilor de la ºi cãtre ªcoalã este
asigurat de cãtre instituþia de învãþãmânt).

A început ªCOALA!
Mioara VERGU-IORDACHE

Pentru mai multe detalii acceseazã www.scoalapremium.ro sau telefoneazã la:
021.334.53.24 sau 0745.02.88.76 sau 0728.24.10.73.

A X-a ediþie a ªcolii Internaþionale de Varã

Facultatea de Litere
a Universitãþii Spiru Haret
a organizat, în perioada
18 septembrie 2018,
a X-a ediþie
a ªcolii Internaþionale de Varã
în colaborare
cu Societatea Germaniºtilor
din Sud-Estul Europei,
cu Universitatea Tehnicã de
Construcþii Bucureºti,
cu Universitatea Al. I. Cuza
din Iaºi ºi cu Universitatea
Ovidius din Constanþa.
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Un gând la început de an ºcolar:
educaþie pentru o viaþã mai bunã
Conf.univ.dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ
Urarea mea preferatã pentru studenþi este: mulþi bani în
carierã! Aceastã urare este valabilã ºi pentru elevi. Acum, la
început de an ºcolar, trebuie sã fim sinceri cu ei. Destul de puþini
gustã din plãcerea de a învãþa, aºa cum a fost ºi în generaþiile
anterioare. Copiii se bucurã mai mult dacã se joacã, iar adolescenþii
dacã se distreazã. Aºa a fost mereu ºi probabil datele statistice nu
se vor schimba repede. Trebuie sã le repetãm însã cã orice efort
fãcut astãzi pentru educaþie se poate transforma mâine în bani.
Iar acei bani pot, la rândul lor, sã asigure multe plãceri.
Recomand elevilor ºi pãrinþilor elevilor din clasele terminale,
a VIII-a ºi a XII-a, atunci când proiecteazã noua etapã din viaþã,

sã þinã cont de acest etalon universal, banul. Orice demagogie
sau ipocrizie nu are rost. Tânãrul face un sacrificiu de timp
pe durata educaþiei. El trebuie sã obþinã în viitor bani pentru
acest efort. Pãrinþii fac, la rândul lor, eforturi financiare pentru
a-i susþine. Este recomandat ca ºi ei sã facã toate calculele
necesare: câþi bani cheltuie pentru educaþia copiilor ºi câþi bani
vor câºtiga aceºtia în urma parcurgerii traseului de educaþie
planificat.
Închei prin a ura elevilor de astãzi sã câºtige suficienþi bani care
sã justifice eforturile fãcute de ei ºi de familiile lor pe durata
studiilor. Le mai doresc sã nu uite sacrificiul fãcut de pãrinþi ºi de
dascãli.
Un an ºcolar plin de bucurii!

Vreau sã cred cã indiferent de ziua din luna septembrie în care
începe anul ºcolar, emoþiile sunt, dacã nu aceleaºi, mãcar
asemãnãtoare. Pentru cã de la aceste emoþii, generate de întâlnirea
cu colegii, cu doamna /domnul învãþãtoare/învãþãtor, dirigintã/
diriginte, profesor preferat, de la aceste emoþii se nasc interesul
ºi pasiunea pentru învãþãturã. Sigur, la început de an ºcolar, cam
fiecare copil promite ºi îºi promite cã va fi conºtiincios, cã va
învãþa, cã nu va chiuli, cã va fi respectuos. Eh, sigur, socoteala
de-acasã nu se potriveºte cu aceea din târg!
Începerea anului ºcolar este un eveniment (sau ar trebui sã
fie!) pentru tot românul pentru cã, nu-i aºa?!, educaþia este un
domeniu prioritar în þara noastrã. Mai ales educaþia în învãþãmântul
preuniversitar, cred eu, pentru cã absolvenþii lui sunt viitorii
studenþi. Avem învãþãmânt preuniversitar bun, vom avea ºi
învãþãmânt universitar performant!
ªi iatã-ne la începutul anului ºcolar 2018-2019. Pe repede-nainte, cum începem? Pe de o parte, ºcoli bine dotate, profesori
calificaþi, pe de altã parte, peste 4000 de ºcoli nu au autorizaþii,
multe ºcoli din mediul rural se închid ºi copiii sunt obligaþi sã
facã naveta, manualele ºcolare sunt depãºite înainte de a ajunge
la elevi, (unele) cadre didactice s-au împotmolit la examenele de
titularizare sau de definitivat programele ºcolare  spun
specialiºti, nu eu!  nu þin pasul cu vremurile. Semnele ar trebui
sã fie mai bune!
Cum, în general, suntem predispuºi sã preluãm (nu mereu cu
discernãmânt!) ceea ce se întâmplã la marile curþi ale Europei, ce
credeþi cã fac francezii, care au constatat cã nici ei nu stau prea
bine la capitolul educaþie. I-au mãsuri. Pentru cã au constatat cã
rezultatele ºcolarilor francezi la testele PISA sunt din ce în ce
mai slabe, ministerul Educaþiei a hotãrât sã revinã la învãþãmântul
clasic, obligativitatea dictãrilor, a extemporalelor la matematicã
ºi ºtiinþe ºi la interzicerea folosirii telefonului mobil în ºcoalã.
Nu am auzit ce mãsuri se iau la noi! Mi-ar plãcea ca doar eu sã nu
fi auzit!
Sigur, 10 septembrie, anul acesta, este o zi festivã pentru
învãþãmântul românesc. Este o zi de bucurie. Dar nu se poate sã
nu vedem cã sunt aºa de multe de fãcut, de reparat. Dacã nu
spunem nu înseamnã cã nu existã lipsuri. Trebuie consemnate,
asumate ºi eliminate, înlocuite cu împliniri.
Noi toþi avem sau ar trebui sã avem trei rânduri de pãrinþi:
biologici - mama ºi tata, spirituali - naºa ºi naºul, ºi educatori 
învãþãtori ºi profesori. Iubirea, profesionalismul, interesul fiecãrui
pãrinte genereazã oameni iubitori, profesioniºti, performanþi,
interesanþi ºi interesaþi. Eu am încredere în educatori! Succes în
noul an ºcolar! Rezultate bune ºi satisfacþii pe mãsurã!
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Întâlnirea de lucru a membrilor clusterului Danube Furniture Cluster
Cercetarea japonezã
dedicatã economiei muncii

În data de 24 iulie 2018, USH Pro Business a organizat o nouã
întâlnire de lucru a membrilor clusterului Danube Furniture, la
Palatul Patriarhiei, în Bucureºti.
În cadrul ºedinþei s-a stabilit, conform agendei de lucru, pentru
activitatea de export a clusterului, participarea membrilor clusterului
la Expoziþia Home Design Autumn, ediþia de toamnã, 12-14 octombrie
2018, ce va avea loc la Budapesta, Ungaria; participarea clusterului
la BIFE SIM 2018, târgul internaþional de mobilã, echipamente ºi
accesorii, ce va avea loc la Bucureºti în perioada 12-16 septembrie
2018; pentru activitatea de marketing s-au stabilit detalii tehnice ºi
de conþinut pentru construirea ºi dezvoltarea site-ului clusterului,
logo-ul clusterului, iar în ceea ce priveºte activitatea de management
a clusterului au fost fãcute propuneri pentru numirea conducerii
entitãþii de management a clusterului.

România la export pe piaþa structurilor în construcþii
În cadrul seminarului Cum pãtrundem pe piaþa francezã a
tâmplãriilor?, eveniment organizat, în data de 25 iulie 2018, de
USH Pro Business în colaborare cu Patronatul Producãtorilor de
Tâmplãrie Termoizolantã (PPTT), au fost analizate ºansele
afirmãrii exportatorilor români în domeniu pe cele trei componente
importante: aluminiu, PVC ºi lemn pentru ferestre ºi uºi, în special,
dar ºi pentru alte structuri în construcþii.
Conform datelor furnizate de PPTT ºi USH Pro Business,
România se situeazã pe locul 2 dupã Polonia în Estul Europei, ca
producþie în acest domeniu, dar, sub aspectul organizãrii ºi
pregãtirii exportului, Polonia este mai eficientã. România are la
nivelul anului 2017 o creºtere aproape dublã a cotei de piaþã în
Europa Centralã ºi de Est, pentru ferestre din PVC, lemn ºi
aluminiu fãrã faþade cu geam, ajungând la 14%, faþã de 7,5% în
2017. La nivelul anului 2017 existã un export românesc în valoare
de peste 200 milioane euro faþã de 79,4 mil euro la nivelul anului
2008 numai pentru structuri de tâmplãrie.

Vineri, 17 august 2018, la sediul USH Pro Business ne-a vizitat,
pentru o comunicare ºtiinþificã, profesorul Shingo Takahashi de la
Universitatea Hiroshima, domnia sa fiind specializat în domeniul
economiei muncii ºi a economiei personalului care lucreazã în
mediul de business.
Tema expunerii sale vizeazã un domeniu de cercetare de niºã
legat de evaluarea subiectivã a performanþelor. Cercetarea
profesorului Takahashi este bazatã pe date statistice din industria
auto din Japonia, concentrându-se pe decalaje de evaluare negativã
ºi modul în care aceste decalaje afecteazã performanþele în vânzãri.
Cercetarea este întocmitã împreunã cu alþi coautori din Japonia ºi
poate avea aplicabilitate ºi în industriile din România în care
activitatea agenþilor de vânzare este evaluatã de supraveghetori,
ca o funcþie managerialã distinctã a organizaþiei.
Dezbaterile care au urmat expunerii, la care au participat
profesori, studenþi ºi reprezentanþi ai mediului de afaceri, au
evidenþiat faptul cã cercetarea a fost extrem de bine recepþionatã,
fiind identificate posibile aplicãri ale acestei metode de cercetare
în industrii din România, cum ar fi industria auto, firme de
arhitecturã, real estate º.a.
Centrul USH Pro Business va dezvolta legãturi de colaborare,
atât cu Universitatea din Hiroshima, cât ºi alte universitãþi, pentru
dezvoltarea unor astfel de cercetãri în colective comune. Este
vizat, atât domeniul economiei muncii, management, comerþ
internaþional, cât ºi ecosisteme de inovare.

De asemenea, cotele de piaþã la nivelul României în funcþie de tipul
de material sunt distribuite astfel: metal - 26,6%, lemn - 10,7%,
PVC - 60,4%, conform datelor cuantificate la nivelul anului 2016.
Nivelul de export pe piaþa francezã pentru tâmplãrii realizate în
construcþii în anul 2017 a fost estimat la un numãr de 350.000 buc.
Trendul crescãtor al ferestrelor de PVC continuã pe piaþa þãrilor
estice ºi central europene, atât pe segmentul rezidenþial, cât ºi pe
segmentul nerezidenþial.
De asemenea, piaþa francezã absoarbe în special tâmplãrie de
lemn (74% din total) ºi tâmplãrie PVC (25 % din total ), în timp ce
tâmplãria din aluminiu este mai puþin performantã (cifre 2017, sem
I). Totuºi, tâmplãria din aluminiu începe sã câºtige tot mai mult
teren pe pieþele internaþionale.
Concluziile evidenþiate în cadrul evenimentului sunt:
 firmele româneºti nu dispun de resurse suficiente care sã le
permitã investiþii majore în producþie, inovare, transfer tehnologic
sau cercetare de piaþã;
 producãtorii din România pot concura cu producãtorii din
Europa de Vest dacã acþioneazã într-o manierã concertatã pentru
cucerirea pieþelor, urmând exemplul Poloniei sau al altor þãri
performante;
 bazarea reputaþiei brand-ului pe managementul calitãþii,
performanþele produsului ºi aderenþa la mãrci de calitate recunoscute
pe piaþa francezã sau alte pieþe internaþionale;
 creºterea capacitãþii de ofertare de produse smart (sisteme de
senzori ºi sisteme de gestionare a interacþiunii clãdirilor cu mediul
extern, pentru a spori eficienþa operaþionalã ºi energeticã);
 necesitatea informãrii permanente, atât asupra reglementãrilor,
certificãrilor, cerinþelor, condiþiilor de vânzare pentru sectorul
tâmplãriei exterioare dedicate pieþei franceze, cât ºi asupra condiþiilor
de finanþare a societãþilor start-up pe piaþa francezã;
 necesitatea constituirii de consorþii de export ca scheme de
cooperare între producãtori, dar ºi o cooperare mai accentuatã pe
lanþ în clusterele inovative de export.
USH Pro Business, prin Centrul de Afaceri pentru Export ºi Centrul
de Transfer Tehnologic a încurajat firmele prezente la seminar sã se
organizeze într-un consorþiu sau cluster de export, urmând ca acest 30-31 august 2018
lucru sã demareze pânã la sfârºitul anului 2018. Prin acest cluster,
firmele împreunã cu Patronatul Producãtorilor de Tâmplãrie
Termoizolantã (PPTT), USH Pro Business ºi alte structuri interesate
vor pregãti o strategie de pãtrundere pe piaþa francezã a tâmplãriilor,
dar ºi pe alte pieþe þintã atractive din UE ºi afara UE, a declarat
Costin Lianu, director general USH Pro Business.

Prezenþe remarcante la standul
USH Pro Business
din cadrul evenimentului
International Business Forum

Participarea USH Pro Business la Conferinþa Concluzii  Modulul I al proiectului
Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România
În cadrul Conferinþei Concluzii  Modulul I al proiectului
Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România,
26 iulie 2018, USH Pro Business a prezentat experienþa sa în
domeniul susþinerii exporturilor, atât sub aspectul
internaþionalizãrii, ca Centru de Afaceri pentru Export, cât ºi al
inovãrii, ca Centru de Transfer Tehnologic.
De asemenea, a fost evidenþiatã implicarea centrului în
dezvoltarea de clustere de export, dintre care douã activeazã în
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domeniul produselor ecologice (Bio Concept Valea Prahovei ºi Bio
Danubius) ºi unul în domeniul produselor de mobilã (Danube
Furniture).
În cadrul manifestãrii, USH Pro Business a pledat pentru ideea
de a dezvolta Centre de Afaceri pentru Export la nivelul tuturor
regiunilor de dezvoltare ale României, dar ºi pentru o implicare
academicã universitarã în dezvoltarea acestor centre pornind de la
experienþa acumulatã de centrul nostru. În cadrul evenimentului,
atât clusterul Bio Concept Valea Prahovei
precum ºi alþi exportatori au prezentat
produselor lor .
Prin Centrul de Afaceri pentru Export, USH
Pro Business va oferi în viitor servicii integrate
de export dupã modelul programului Elveþiano
 Român ºi pentru alte domenii decât mobila
sau produsele ecologice, contribuind astfel la
replicarea acestor iniþiative. Se au în vedere
iniþiative de stimulare a exporturilor în domenii
precum structuri în construcþii din lemn, metal
sau PVC, produse ale industriei textile, produse
ºi servicii ale industriilor creative º.a. a declarat
Costin Lianu, director general USH Pro
Business.
REDACÞIA:

USH Pro Business a participat cu un stand propriu la
International Business Forum, eveniment la care s-au expus, atât
serviciile Universitãþii Spiru Haret ºi ale Centrului USH Pro
Business, cât ºi produse ºi servicii oferite de clusterele în care
Universitatea este activã: Bio Danubius, Bio Concept Valea
Prahovei, Danube Engineering Hub, Cermand ºi Smart Alliance.
Prezenþa Universitãþii Spiru Haret la acest eveniment a fost
remarcatã de cãtre organizatori, respectiv Ministerul pentru
Mediul de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat. Standul a fost vizitat
de cãtre secretarul de stat Paula Pârvãnescu ºi de ministrul ªtefan
Radu Oprea. La stand s-au remarcat ºi ambasadorii Indoneziei,
Elveþiei ºi Egiptului, diplomaþi economici ºi comerciali din cadrul
Ambasadelor României în strãinãtate, precum ºi firme ºi diplomaþi
comerciali din strãinãtate.
Echipa USH Pro Business a luat parte ºi la atelierele de lucru,
organizate pentru prezentarea unor pieþe de maxim interes, precum
Statele Unite ale Americii, Germania, Maroc ºi Africa de Sud. În
cadrul contactelor avute, reprezentanþii USH Pro Business au
promovat Universitatea ºi Centrul Antreprenorial ºi au identificat
noi oportunitãþi de colaborare cu mediile academice ºi centrele
antreprenoriale similare din alte þãri.
Televiziunea Universitãþii, TVH, a prezentat acest eveniment
ºi a intervievat demnitari români.
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UNIVERSITARIA
Profesorul haretist. Profesionalism. Implicare. Performanþã

Prof. univ. dr. George VOLCEANOV, Facultatea de Litere:
Am înfruntat tot felul de greutãþi, viaþa nu mi-a oferit nimic pe tavã,
aºa cã mottoul meu, sintetizat într-un cuvânt, este tenacitatea (II)
(Continuare din nr. 813)
Primul volum pe care l-aþi tradus?
A fost un volum tradus din limba maghiarã, am
debutat cu mai multe titluri din maghiarã pentru
colecþia numitã Biblioteca Kriterion, care publica
traduceri în limba românã ale minoritãþilor
naþionale, o colecþie care scotea titluri în tiraje de
7.000 de exemplare care se epuizau rapid. Exista
un interes la vremea respectivã pentru literatura
minoritãþilor ºi exista o punte foarte trainicã între
cititorii români ºi autorii respectivi.
Care a fost cea mai dificilã carte de tradus?
Cu ce provocãri v-aþi confruntat?
Au fost douã provocãri foarte mari: cea dintâi
provocare au fost romanele din tetralogia Rabbit a
lui John Updike, autorul american etern candidat
la Premiul Nobel pânã acum câþiva ani, când s-a
stins din viaþã. O provocare mai recentã a fost
romanul lui Anthony Burgess, o biografie romanþatã
ºi uºor fantasmagoricã a lui William Shakespeare Ochii doamnei mele este titlul în limba românã.
Ambii autori se remarcã printr-o extraordinarã
bogãþie a vocabularului folosit ºi, atunci când ai
un vocabular foarte bogat, riºti sã nu fie înþeles nici
de cãtre vorbitorii limbii tale, ca sã nu mai vorbim
de un traducãtor care vine dintr-o altã culturã.
Atunci când ai cuvinte mai rare din fondul lexical
al unei limbi, te duci la dicþionare precum Oxford
sau Merriam sau Longman ºi ai surpriza neplãcutã
cã, în dreptul respectivului cuvânt, figureazã 60-80
de sensuri, subsensuri, nuanþe semantice. Au fost
niºte teme foarte dificile pentru traducãtor. Este mult
mai uºor sã traduci Shakespeare decât un astfel de
autor de secol XX-XXI pentru cã, atunci când
traducem Shakespeare, avem, de exemplu, marile
ediþii critice britanice, precum Arden Shakespeare,
Oxford Shakespare, New Cambridge Shakespeare.
De multe ori spunem cã, de fapt, nu îl traducem pe
Shakespeare, ci notele interpretative ale criticilor
britanici. Eu, de exemplu, dau toate sensurile
propuse de exegeþi, pentru cã mi se pare cã este
cea mai cinstitã soluþie sã le oferi actorilor ºi
regizorilor toate interpretãrile posibile ºi sã-ºi
aleagã fiecare pe aceea care i se pare potrivitã.
Cum alegeþi volumele pe care le traduceþi?
De regulã, volumele îl aleg pe traducãtor. La
început de carierã te bucuri cã primeºti ceva de
tradus, chiar dacã primeºti niºte cãrþi care îþi
repugnã, când eºti începãtor te bucuri cã îþi vezi
numele pe o carte, te bucurã grafica respectivului
volum etc., cã intri în posteritate cu o contribuþie
oricât de modestã ºi treaba asta se poate perpetua
pânã la sfârºitul carierei, pentru cã, de fapt, editorul
este cel care are strategia editorialã, îºi fixeazã un
plan editorial, poartã corespondenþa cu agenþiile
ºi editurile din strãinãtate. În momentul în care am
început proiectul Shakespeare, aveam deja o cotã
foarte ridicatã în breaslã, iar ideea de a retraduce
opera shakespearianã cu o echipã coordonatã de
mine a fost rapid îmbrãþiºatã de editori.
Ce înseamnã meseria de traducãtor în
România? Cum este perceputã?
Traducãtorii, din pãcate, nu se bucurã de respectul
pe care l-ar merita, la noi sunt foarte prost plãtiþi
faþã de celelalte þãri europene. Au existat numeroase
cazuri de încãlcare a unor drepturi de proprietate
intelectualã, cãrþi retipãrite fãrã acordul sau mãcar
ºtirea traducãtorului, au existat, de asemenea, cazuri
de traducãtori intimidaþi ºi târâþi în faþa justiþiei, deºi
ei erau victimele. Un caz este cel al celebrei Doina
Cerãceanu, cãreia i s-a reeditat în mod abuziv, în
3-4 tranºe uriaºe de tiraj, romanul de mare
succes Shogun, al lui James Clavell; în cele din urmã,
aceasta a avut probleme cu justiþia pentru cã
îndrãznise sã reclame respectivii editori. Lipsa de
respect faþã de traducãtori se manifestã mai ales în
lumea teatrului, unde este o constantã faptul cã de
multe ori numele traducãtorului nu apare pe afiº sau
în caietul programului.
Breasla a luat atitudine în faþa acestor abuzuri?
Existã, pe de o parte, filiale de traducãtori din
cadrul Uniunii Scriitorilor, care se agitã pe tema asta,
ºi existã un organism paralel, mai exact o asociaþie
a traducãtorilor literari, înfiinþatã, acum 2-3 ani, prin
iniþiativa lui Ciprian ªulea, la care au aderat ºi unii
colegi din Uniunea Scriitorilor. Existã întruniri
periodice, se fac dezbateri, mai vin oaspeþi din þãrile
occidentale, care fac instructaje, dar nu am vãzut
niciodatã un sindicat care sã ia atitudine publicã
împotriva abuzurilor. Personal, am reuºit sã
recuperez niºte bani de la o editurã, care nu mã plãtise
timp de 12 luni. Am trimis o notificare prin care le
spuneam cã ne întâlnim în instanþã dacã nu primesc
plata în 48 de ore. Am observat cã la astfel de
notificãri editorii devin foarte receptivi. Pentru ca
traducãtorul sã fie respectat, el trebuie sã ridice capul
ºi sã aibã curajul sã-ºi cearã drepturile. Cu Editura
Nemira, de exemplu, colaboram pe alt palier, fãceam
referate de lecturã, adicã le ofeream sugestii privind
preluarea sau nu a unui volum pentru traducerea

din limba englezã. Era o activitate prost plãtitã, dar
îmi plãcea sã citesc noutãþi editoriale. Un exemplu
de carte pe care am lansat-o în România este
Dicþionarul lui Lemprière de Lawrence Norfolk, care
a fost considerat de critica britanicã, la lansare, în
1995, o carte mai bunã decât Numele trandafirului al lui Umberto Eco. Volumul este tradus de
cãtre Rodica ªtefan, fost conf. univ. dr. la
Universitatea Spiru Haret.
De ce aþi optat pentru traduceri din limba
englezã ºi limba maghiarã?
Limba englezã a fost limba strãinã pe care am
agreat-o din copilãrie. Am avut niºte pãrinþi cu
venituri modice, dar foarte preocupaþi de educaþia
celor doi copii. Aceºtia aveau obiceiul ca în fiecare
lunã, la salariu, sã cumpere carte în valoare de 100
de lei. La noi se citea foarte mult, se citea literaturã
de toate genurile. Învãþarea limbilor strãine a fost
o altã preocupare a pãrinþilor. Am început de mic
lecþii de limba francezã, pe care le-am întrerupt.
Au existat ºi lecþii de chitarã, de tenis, de scrimã 
floretã. Pânã astãzi regret cã nu am continuat sã
practic scrima, pentru cã este un sport frumos ºi,
chiar dacã nu ajungi la performanþã, te ajutã sã îþi
menþii sãnãtatea. Dacã aº putea sã îmi reiau viaþa
de la capãt, cred cã foarte multe opþiuni nu mi
le-aº schimba, însã atitudinea faþã de floretã, da.
Am avut un antrenor excepþional, pe profesorul
Cornel Pelmuº, fost campion de floretã al României.
Era un pedagog extraordinar.
Ulterior lecþiilor de francezã, au urmat, un an ºi
jumãtate, lecþii de limba germanã, timp în care
fratele dumnealui lua lecþii de limba englezã.
Copilul George Volceanov a fost atras de aceasta
din urmã ºi s-a axat pe studierea acesteia.
Începuturile studierii limbii engleze au coincis cu
o epocã culturalã fabuloasã, care a dat muzicii, artei
mondiale, generaþia Beatles. Am crescut ascultând
Beatles ºi am învãþat engleza ascultând muzicã.
Enumãr doar câþiva muzicieni preferaþi: The Beatles,
The Rolling Stones, Bee Gees, Creedence Clearwater
Revival, Pink Floyd etc. Pasiunea pentru limba
englezã a mers mânã în mânã cu pasiunea pentru
muzica pop. Am convingerea cã limba englezã este
limba cea mai vorbitã în lume datoritã impactului
generaþiei Beatles. De acolo a plecat aceastã uriaºã
deschidere spre limba englezã.
În ceea ce priveºte traducerile din limba maghiarã,
acesta precizeazã cã a ajuns pe o filiaþie genealogicã,
mama dumnealui fiind originarã din judeþul
Harghita, iar bunicii secui.
Coordonaþi proiectul editorial Un Shakespeare
pentru mileniul trei, proiect care se încheie în
2018. De unde aceastã chemare spre opera
shakespearianã?
Chemarea a început în anii de liceu, când
manualele conþineau ºi câteva lecþii pe baza unor
fragmente din teatrul shakesperian. Pânã la
manualul de clasa a XI-a avusesem mai multe
întâlniri cu opera shakespearianã. Prima piesã
pentru adulþi, la care m-au dus pãrinþii la vârsta de
zece ani, a fost Troilus ºi Cresida, jucatã la Teatrul
de Comedie în regia lui David Esrig, cu o superdistribuþie de aur, care îi includea pe Grigore Gonþa,
Iurie Darie, Dem Rãdulescu, Gheorghe Dinicã,
Mircea Albulescu, Marin Moraru, Valentin
Plãtãreanu, Sanda Toma etc. A fost un spectacol
memorabil pentru copilul de la acea vârstã.
Shakspeare era o permanenþã pe afiºele teatrelor
din România. Avându-l profesor pe Leon Leviþchi,
am studiat cu el partea de literaturã veche pânã la
1660 ºi bineînþeles cã opera lui Shakespeare a þinut
capul de afiº.
Aveþi o operã preferatã a scriitorului englez?
Este foarte greu sã te apleci asupra unui singur
titlu, pentru cã Shakeaspeare a scris în stiluri ºi
registre diferite. Din totalul de peste 40 de piese care
compun opera lui ºi care nu au fost suprimate de
cenzurã, cam 15 sunt considerate capodopere. Îmi
plac mai multe dintre piesele lui: în genul comic,
m-aº opri la A douãsprezecea noapte, o poveste cu o
fatã travestitã în bãiat, care rãmâne fascinantã pânã
în ziua de azi; dintre piesele istorice, m-aº opri asupra
piesei Henric al IV-lea, unde apare ºi prinþul Hal,
unul dintre eroii shakesperieni care îmi plac foarte
mult ºi pe care îl consider un alter-ego al autorului;
în genul tragic, m-aº opri asupra lui Hamlet, pentru
cã, spunea un critic literar al secolului al XIX-lea,
William Hazlitt, Hamlet suntem noi, fiecare dintre
noi se poate identifica foarte uºor cu acest personaj.
Aþi tradus Scorpia de Anne Tyler, bestseller
Sunday Times ºi New York Times, distins cu
premiul Romanul anului 2016 de publicaþia
World Magazine. Cum a fost acesta primit de
publicul român ºi ce dificultãþi aþi întâmpinat la
traducere?
Scorpia a fost un volum bine primit la lansare,
am avut o salã plinã la Librãria Humanitas
Ciºmigiu ºi îmi amintesc cu plãcere cã studenþii
noºtri de la Facultatea de Litere erau jumãtate din

auditoriu. Marea noastrã anglistã Pia Brînzeu a
scris despre acest roman, în revista Orizonturi, o
cronicã favorabilã. Scorpia este o carte care apare
în seria de romane lansatã de Editura Humanitas
Fiction într-un proiect ce cuprinde o serie de ºaseopt romane de autori contemporani, bazate pe
rescrierea unor texte shakespeariene. Cred cã acest
roman a avut cel mai mare succes de pânã acum.
Mi-aº dori ca romanul lui Margaret Atwood, Pui
de cotoroanþã, care s-a lansat pe 24 noiembrie 2017,
la Târgul Gaudeamus, sã batã recordul de vânzãri
al Scorpiei, pentru cã este o carte care mie, ca
traducãtor, mi se pare ºi mai bunã.
Autoarea redã perfect psihologia ºi limba unor
persoane obiºnuite ale zilelor noastre. Scrierile ei
nu reprezintã o mare dificultate pentru traducãtor,
dar existã, totuºi, un risc: aceastã uºurinþã ºi
cursivitate a stilului ei poate sã pãcãleascã un
traducãtor debutant, de exemplu, pentru cã, aºa cum
spunea ºi Radu Paraschivescu, traducãtor ºi
comentator avizat al traducerilor literare, cãrþile
scrise într-o limbã uºoarã sunt cel mai greu de
tradus. Toatã cartea am tradus-o într-un limbaj
paralel, adicã am redat aceleaºi idei, stãri de spirit,
sentimente, emoþii, procese mentale, prin alte
cuvinte decât cele din original. Este un experiment
literar foarte interesant: o carte uºoarã care se
traduce prin parafrazã, nu prin traducere literalã.
Ce înseamnã un traducãtor bun?
Traducãtorul bun trebuie sã conºtientizeze cã
literatura de traducere este altceva decât traducerea
tehnicã. Existã un consens asupra faptului cã
traducãtorul trebuie sã fie om de culturã, sã aibã
culturã generalã, pentru cã existã riscul sã îþi scape
aluziile culturale dacã nu ºtii cultura, istoria,
geografia, civilizaþia þãrii a cãrei limbã o traduci.
Traducãtorul nu este un simplu prestator de servicii,
aºa cum îl (des)considerã multe edituri sau teatre, ci
un om cu o pregãtire excepþionalã. Ceea ce nu
conºtientizeazã multã lume este faptul cã soarta unui
text care intrã într-o altã limbã depinde foarte mult
de erudiþia traducãtorului, de talentul personal, de
capacitãþile lui interpretative. De fapt, traducãtorul
este primul exeget, primul critic, primul interpret al
textului respectiv. Pe scurt, în primul rând, chiar dacã
traducãtorul nu are o erudiþie formidabilã la o
anumitã vârstã, poate compensa acest deficit prin
informarea/documentarea de pe internet, dar
condiþia sine qua non a unui traducãtor profesionist
este buna cunoaºtere a limbii þintã, respectiv a limbii
române, în cazul nostru, la toate nivelurile, inclusiv
la cel argotic.
Povestiþi-ne o întâmplare care v-a rãmas
întipãritã în amintire de pe vremea studenþiei.
O întâmplare care m-a marcat foarte mult a avut
loc la începutul anului III de facultate, când, dupã
marele cutremur din 1977, toatã lumea, la indicaþiile
preþioase ale partidului unic, fusese cuprinsã de
fervoarea muncii patriotice, aºa cã s-a luat hotãrârea
ca studenþii din toate facultãþile din Bucureºti sã
participe la campania de recoltare a tot felul de fructe,
legume, cereale etc. Aºadar, am fost îmbarcaþi în niºte
trenuri cu diferite destinaþii. Am avut plãcerea de a
face aceastã campanie de muncã patrioticã în tabãra
ºcolarã de la Nãvodari. Pot spune cã a fost, mai mult,
o vacanþã la mare. Dimineaþa eram îmbarcaþi în niºte
autobuze cu burduf, eram duºi la câteva zeci de
kilometri, în pustiu, unde ne aºteptau niºte mormane
de porumb de proastã calitate, în mare parte
mucegãit, pe care noi trebuia sã îl depãnuºãm. A
fost un fel de experienþã hipiotã, în care colegii mei
studenþi cântau la chitarã, jucau mimã pe filme ºi
cãrþi celebre, povesteau, dansau. Îmi aduc aminte
cã nu eram aprovizionaþi cu apã, m-am ales ºi cu o
piatrã la rinichi din cauza lipsei de apã. La doi
kilometri de acest loc, însã, era un magazin unde
mergeau bãieþii ºi cumpãrau la sticle de un litru un
vin de foarte proastã calitate; aia era apa cu care ne
hidratam peste zi. La sfârºitul fiecãrei zile, se fãcea
o cântãrire a masei de porumb depãnuºate, iar
într-una din zile, un inginer cam viclean a vrut sã ne
pãcãleascã cu câteva tone. A izbucnit un conflict
verbal, iar în cele din urmã, fiind eu mai impulsiv de
felul meu, i-am zis vreo douã vorbe de mamã ºi l-am
luat la fugã pe arãturã. Când ne-am îmbarcat în
autobuze, sã ne întoarcem în tabãra de la Nãvodari,
toþi colegii care asistaserã la incident, inclusiv cei
mai mari, mi-au deschis drum printre ei ºi m-au
aplaudat. Am fost eroul zilei, dar a doua zi era sã fiu
þapul ispãºitor, pentru cã au venit cei de la judeþeana
de partid Constanþa, sã ancheteze cazul de anarhie,
scandal, rebeliune. În acel moment, mi-a luat
apãrarea un om minunat, profesorul ªtefan
Stoenescu, care ºi-a riscat, practic, cariera ºi postul
la Universitate, spunând cã le dã dreptate studenþilor
ºi cã a fost o acþiune îndreptãþitã. Îmi amintesc cu
plãcere de serile petrecute în tabãra din Nãvodari
unde aveam program de discotecã, toatã lumea
dansa, era la modã Boney M, iar seara le dãdeam

de lucru grãnicerilor, pentru cã aprindeam focuri de
tabãrã pe malul mãrii, chestie care era interzisã, erau
oamenii speriaþi cã le-om fi transmiþând semnale
submarinelor inamice ºi s-ar putea lãsa cu o
debarcare. Se fãcea baie în mare la jumãtatea lui
octombrie, dar frigul din aer fãcea sã ni se parã apa
mãrii mai caldã, se cânta la chitarã repertoriul pop
britanic ºi american al acelor ani. La un moment
dat, discoteca a fost închisã, sub pretextul cã ar fi
izbucnit o epidemie de holerã ºi nu e bine sã se adune
prea multã lume în locuri publice, deºi doar studenþii
noºtri erau cei care frecventau în extra-sezon
respectivul local. Þin minte cã la vremea aceea era
în top melodia Cest la vie, a lui Emerson, Lake and
Palmer, iar colegii mei au compus o variantã de text
adaptatã situaþiei, care suna cam aºa: Cest la vie,
la holera cest ici, holera bântuie-n Nãvodariiii. A
fost o experienþã absolut nebuneascã aceastã tabãrã
ordonatã de partid. Când s-a tras linie ºi s-a fãcut
un calcul aritmetic, autoritãþile ºi-au dat seama cã
au ieºit în pierdere economicã. Au costat mai mult
transportul, masa ºi cazarea noastrã decât valoarea
muncii prestate, iar noi ne-am ales cu o minunatã
vacanþã sui generis. A fost cea mai coloratã ºi ineditã
experienþã din toatã studenþia.
De la acea vârstã fragedã am urât minciuna,
m-am considerat un mic justiþiar, poate de asta îmi
ºi place foarte mult romanul Cireºarii, de Constantin
Chiriþã, dedicat vârstei adolescenþei petrecute
într-un mod constructiv, ºi, în general, pânã astãzi
cred cã am rãmas acelaºi om: adicã am curajul sã
gândesc liber, sã spun lucrurilor pe nume ºi sã am
coloanã vertebralã. Dacã îmi citeºte cineva
rapoartele oficiale de director de departament,
poate sã constate cã nu-mi place deloc sã cosmetizez
o realitate urâtã. Atunci când e urâtã, desigur.
Care este artistul preferat ºi ce gen de muzica
ascultaþi?
De regulã, rãmânem cu toþii ancoraþi în
preferinþele adolescenþei, atunci avem prima iubire
pentru muzicã, pentru cinematografie, aºa cã The
Beatles rãmân pentru mine marea pasiune, ei fiind
consideraþi pânã astãzi cei care au revoluþionat
muzica pop. Dintre Beatles, favoritul meu este
George Harrison, dar am ºi alþi artiºti preferaþi,
precum Robin Gibb de la Bee Gees.
Ce hobby-uri aveþi?
Traducerea literarã ºi meseria de profesor de
literaturã reprezintã, de fapt, douã mari hobby-uri
ºi poate cã datoritã acestui fapt mã ºi consider o
persoanã împlinitã. Niciodatã nu mi-am fãcut
calcule meschine, nu m-am gândit la profitul
economic, nu am acumulat averi, cred cã toatã viaþa
am fost fericit pentru cã am fãcut ceea ce mi-a
plãcut. În afarã de aceste douã ocupaþii, muzica
rãmâne un hobby constant; sunt ºi un mare
consumator de teatru ºi film, de evenimente
culturale. Îmi place miºcarea în aer liber, fie cã e
vorba de plimbare sau ciclism; la altã vârstã îmi
plãcea ºi înotul, însã Bucureºtiul nu este un oraº
normal, care sã îþi ofere niºte piscine cu program
normal ºi condiþii normale de practicare a acestui
sport. Îmi place sã ºi vizionez sport la televizor,
indiferent cã este vorba de un turneu de tenis, la
care participã Simona Halep sau celelalte fete care
ne reprezintã þara, sau o cursã de motociclism sau
un concurs de schiuri.
Care este motto-ul dupã care vã ghidaþi viaþa?
Trãgând linie la tot ce am fãcut în viaþã, cred cã
Ad astra per aspera mã caracterizeazã, am înfruntat
tot felul de greutãþi, viaþa nu mi-a oferit nimic pe
tavã, aºa cã mottoul meu, sintetizat într-un cuvânt,
este tenacitatea, rãmâne principala mea trãsãturã
de personalitate.

TEST-FULGER:

Filmul favorit: Blood Theatre (film britanic
horror, cu numeroase trimiteri la opera
shakespearianã, cu o distribuþie de cinci stele, în
frunte cu Vincent Price ºi Diana Rigg)
Piesa de teatru favoritã: Richard al II-lea - aºa
cum a regizat-o marele regizor japonez Yukio
Ninagawa, cu puþin înainte de moartea lui, în 2016
Artistul/Artista preferatã: George Harrison, the
quiet Beatle, Aretha Franklin
Actorul preferat: Jean-Paul Belmondo
Þara unde aþi reveni oricând: Austria
Cea mai bunã decizie pe care aþi luat-o pânã
în prezent: Aceea de a intra în corpul profesoral
al Universitãþii Spiru Haret.
Cuvântul care vã defineºte cariera: Tenacitate.

Proiectul Profesorul haretist.
Profesionalism. Implicare. Performanþã
este realizat de Centrul de presã al USH
 http://presa.spiruharet.ro/
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Proiectul Twinsketches: notre monde en scene/s

- pledoarie pentru o lume mai bunã sau lumea vãzutã ca o scenã
Proiectul e-twinning
Twinsketches: notre
monde en scene/s, desfãºurat în anul ºcolar
2017  2018 de cãtre
elevii ªcolii Gimnaziale Grigore Moisil
Ploieºti, coordonaþi
de profesoara de limba
francezã Cristina Stan,
este o continuare a proiectului Twinlettres: regards critiques
sur le monde, derulat în anul ºcolar anterior.
Proiect francofon interdisciplinar de scriere ºi interpretare
colaborativã a unor scenete ºi benzi desenate despre situaþii din
viaþa de zi cu zi a elevilor, inspirat de piese clasice de teatru francez,
Twinsketches: notre monde en scene/s a permis adolescenþilor
sã-ºi exprime propria viziune asupra societãþii din jurul lor, sã-ºi
exercite gândirea criticã ºi sã dezvolte o cetãþenie activã.

Prezentând tema incluziunii, proiectul a avut ca parteneri ºcoli
din România (ªcoala Gimnazialã Grigore Moisil Ploieºti), Grecia,
Italia, Spania, Tunisia ºi Belgia.
Produsul final este o carte electronicã creatã de 207 de elevi
din ºapte ºcoli (colegii ºi licee) din Belgia, Spania, Grecia ºi
România. În ªcoala Gimnazialã Grigore Moisil Ploieºti, proiectul
s-a desfãºurat cu elevii claselor a VI-a, anul 2 de studiu.
Planificarea activitãþilor a vizat cultivarea competenþelor secolului XXI la elevi ºi promovarea valorilor incluziunii printr-o
abordare interdisciplinarã ºi interculturalã, activitãþi active, interactive ºi distractive ºi organizarea în grupuri, urmând principiile
pedagogiei diferenþiate, fiind concepute în conformitate cu Cadrul
european comun de referinþã pentru limbi ºi curriculum-ul diferitelor
þãri pentru limbile strãine ale nivelurilor A1 +, -A2, -B1.
Pedagogia proiectului a permis obþinerea unor serii de competenþe precum: dezvoltarea abilitãþilor de comunicare într-o limbã

strãinã (ascultare, vorbire, citire ºi scriere), cunoaºterea valorilor
umanitare ale limbii strãine pe care o învaþã, definirea regulilor
genului dramatic ºi ale benzilor desenate, dezvoltarea competenþei
digitale, cultivarea imaginaþiei ºi a creativitãþii, dobândirea unei
conºtiinþe ºi a unei exprimãri culturale, cultivarea abilitãþilor secolului XXI: gândirea criticã, comunicarea, creativitatea, promovarea
valorile de bazã ale incluziunii ºi înþelegerea valorilor comune,
sensibilizarea cetãþenilor de mâine cu privire la cetãþenia activã ºi
încurajarea atitudinilor de nediscriminare, stereotipurilor ºi
generalizãrilor abstracte, dezvoltarea înþelegerii reciproce între
popoare, conºtientizarea interculturalã ºi descoperirea celuilalt,
cultivarea cooperãrii, empatiei sociale, responsabilizãrii, încrederii,
respectului, autonomiei.

Proiectul a utilizat toate instrumentele disponibile în spaþiul virtual
eTwinning, texte, imagine, fotografie, caricaturi ºi desene, video,
înregistrãri, scenete, benzi desenate ºi tot ce înseamnã corespondenþa
astãzi: cãrþi poºtale, scrisori, telefon, internet, Facebook ºi alte
reþele sociale, skype, sms, e-mail, forumuri, bloguri etc.
Elevii români au creat personaje fictive, comice, care au format
duete comice cu personajele create de partenerii din alte þãri.
Schimbul de scrisori între parteneri, punerea în scenã a benzilor
desenate/scenetelor ºi filmarea sau participarea la un spectacol
teatral au fost foarte apreciate de cãtre toþi partenerii implicaþi.
Elevii s-au bucurat sã citeascã fragmente ºi sã înveþe despre o
piesã, sã completeze scenele comice ale altor clase. Principalele
lor dificultãþi au fost însã exprimarea în limba francezã, deoarece
elevii români participanþi studiazã limba francezã doar de 2 ani,
ºi lucrul diferit în clasã.
Elevii au putut, prin intermediul limbii franceze ºi al activitãþilor proiectate, sã se manifeste creativ ºi sã împãrtãºeascã
frânturi din cultura româneascã.

Prof. Cristina STAN

ªcoala Gimnazialã Grigore Moisil Ploieºti

Tinerii elevi talentaþi din Ilfov, premiaþi la
Olimpiada Meºteºuguri artistice tradiþionale
de la Sibiu
În perioada 25  29 iulie 2018, Muzeul ASTRA a gãzduit cea
de a XXIII-a ediþie a fazei naþionale a Olimpiadei Meºteºuguri
artistice tradiþionale. Evenimentul a fost organizat în parteneriat
cu Inspectoratul ªcolar al Judeþului Sibiu, iar proiectul cultural
este cofinanþat de Administraþia Fondului Cultural Naþional cu
suma de 75.000 lei. Tema nu a putut fi în acest an alta decât
Împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire din 1918. Ediþia din
acest a reunit 260 de participanþi, din 32 de judeþe ale þãrii,
inclusiv Sibiu ºi municipiul Bucureºti, dar ºi din strãinãtate,
respectiv: Republica Bulgaria R.P. Chinezã, Republica Moldova
ºi Mexic. Elevii înscriºi în concurs au participat la diferite
secþiuni, precum: þesut la rãzboi vertical ºi orizontal, brodat,
cusut, confecþionat piese de port popular, confecþionat podoabe,
confecþionat pãpuºi în port popular, confecþionat opinci, dantelã
cu ciocãnele, dantelã cu suveica, împletit, prelucrarea artisticã a
lemnului, sculpturã lemn, sculptat icoane de vatrã, xilogravurã,
pirogravurã, metaloplastie, prelucrarea cornului, prelucrarea
metalului, încondeiat ouã, pictat icoane pe sticlã ºi pe lemn, picturã
naivã, ceramicã figurativã, modelat ceramicã, olãrit, confecþionat
mãºti. Participanþii au avut vârste cuprinse între 6 ºi 18 ani. De
miercuri, 25 iulie, pânã duminicã, 29 iulie, micii meºteºugari
costumaþi în straiele specifice locurilor de origine au însufleþit prin
atelierele interactive gospodãriile din Muzeul în aer liber din
Dumbrava Sibiului, a declarat Elena Gãvan, muzeograf Muzeul
ASTRA. Pe lângã atelierele din Muzeul în aer liber, în zilele de
vineri, 27 iulie, ºi sâmbãtã, 28 iulie, participanþii au demonstrat la
Casa Artelor, în Piaþa Micã (centrul istoric al Sibiului), cât de iscusiþi
sunt în practicarea meºteºugului preferat. Din program nu au lipsit în
acest an spectacolele folclorice care au fost programate sâmbãta, pe
28 iulie, cu invitaþi speciali: Orchestra de Tineret din Drente (Olanda)
ºi Palatul Copiilor Sibiu. Duminicã, 29 iulie, a fost Festivitatea
de Premiere pe scena de pe lacul din Muzeul în aer liber.
Dintre cei selectaþi în judeþul Ilfov pentru aceastã competiþie au
fost premiaþi urmãtorii: Locul I  Andrada Maria Matei (ªcoala
Gimnazialã Prof. Ion Viºoiu Chitila, clasa a VI-a, artã naivã pe
sticlã), Maria Voicu (de la aceeaºi ºcoalã, clasa a VII-a, icoane pe
sticlã), Denisa Georgiana Dãnilã (tot din Chitila, clasa a VII-a,
icoane pe sticlã; ea a reprezentat Centrul Judeþean de Conservare
ºi Promovare a Culturii Tradiþionale Ilfov  CJCPCT Ilfov,
îndrumãtor Mariana Badea), Andreea Sava (tot ºcoala din Chitila,
clasa a VIII-a, icoanã pe sticlã, îndrumãtor Anica Popa inspector
în cadrul CJCPCT Ilfov) ºi Nicoleta Grigore de la clasa I, Liceul
Teoretic Radu Popescu din Popeºti  Leordeni, secþia cusãturi

(îndrumãtor Daniela Dragne). Un
merituos loc doi a fost obþinut de
Gabriela Stoian, care a reprezentat
CJCPCT Ilfov, de la Liceul Teoretic
Ioan Petruº din Otopeni, clasa
a VIII-a, la secþia artã naivã pe pânzã
(îndrumãtor Anica Popa). Pe locul al
III-lea s-au situat Izabela Ana Pop
(clasa a VII-a, Liceul Ioan Petruº din
Otopeni, la secþia icoane pe sticlã,
îndrumãtor prof. Roxana Marcela
Popescu), Alexandra Ruxandra Þicu
(ªcoala Gimnazialã nr. 1 din Buftea,
clasa a VII-a, la picturã pe lemn),
Georgiana Florentina Dragomir
(ªcoala Gimnazialã nr. 2 din Buftea,
clasa a VII-a, la picturã pe lemn;
îndrumãtor prof. Mihnea Badea) ºi
Matei Nedelea (ªcoala Gimnazialã
nr. 1 Voluntari, clasa a VIII-a, la
icoanã pe lemn, îndrumãtor prof.
Iuliana Arsene). ªi în acest an, s-a
desfãºurat, în paralel cu Olimpiada,
cea de a X-a ediþie a Taberei de
meºteºuguri Fãrã limite  Împreunã
întru tradiþie, dedicatã copiilor ºi
tinerilor cu dizabilitãþi din întreaga
þarã. Aproape 30 de beneficiari ai
asociaþiilor din Sibiu (Diakoniewerk,
UCOS) ºi ai Centrului Blijdorp
din Suceava, cu vârste cuprinse între
7 ºi 23 de ani, cu dizabilitãþi cumulate (autism, motorii ºi psihice) au
avut ocazia sã înveþe meºteºuguri
tradiþionale (þesut, brodat, olãrit:
modelaj ºi roata olarului, confecþionat pãpuºi, împâslit etc) într-una
dintre gospodãriile din muzeu
(Monument nr. 97, Gospodãrie-atelier de fluierari, Hodac,
jud. Mureº). Proiectul s-a desfãºurat în contextul Anului European
al Patrimoniului Cultural (EYCH 2018). Tuturor participanþilor
ºi, mai ales, premianþilor sincere felicitãri!

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE

¨

Calendarul Evaluãrii Naþionale
(EN VIII) în anul ºcolar 2018 - 2019
ºi informaþii despre
organizarea admiterii
în învãþãmântul liceal de stat
Ministerul Educaþiei Naþionale a aprobat calendarul de desfãºurare a Evaluãrii Naþionale pentru absolvenþii clasei
a VIII-a (EN VIII) în anul ºcolar 2018-2019.
Astfel, prima probã scrisã din cadrul EN VIII (limba ºi
literatura românã) va avea loc în data de 18 iunie 2019.
Urmãtoarea probã scrisã (matematicã) se va desfãºura în data
de 20 iunie, iar ultima (limba ºi literatura maternã - pentru
elevii care au studiat aceastã disciplinã) este programatã în data
de 21 iunie.
Afiºarea primelor rezultate este prevãzutã pentru data de
25 iunie (pânã la ora 12:00), procedurã urmatã de înregistrarea
contestaþiilor, în intervalul orar 14:00 - 20:00. Examenul se va
încheia sâmbãtã, 29 iunie, cu afiºarea rezultatelor finale.
Precizãm cã înscrierea absolvenþilor clasei a VIII-a în vederea
participãrii la Evaluarea Naþionalã se face în perioada 3 - 7 iunie
2019. Conform ordinului de ministru privind structura anului
ºcolar 2018 - 2019, cursurile pentru clasa a VIII-a se vor încheia
vineri, 7 iunie 2019.
Ulterior afiºãrii rezultatelor, în perioada 3 - 7 iulie, absolvenþii
clasei a VIII-a ºi pãrinþii acestora, asistaþi de diriginþii claselor a
VIII-a, vor completa opþiunile din fiºele de înscriere pentru
admiterea la liceu. Vor parcurge aceeaºi procedurã ºi absolvenþii
clasei a VIII-a care doresc sã fie admiºi în licee din alt judeþ.
Verificarea de cãtre pãrinþi ºi candidaþi a fiºelor, corectarea
greºelilor în baza de date computerizatã ºi listarea fiºelor corectate
din calculator sunt prevãzute în intervalul 4 - 8 iulie.
Repartizarea computerizatã în învãþãmântul liceal de
stat a absolvenþilor clasei a VIII-a este programatã vineri,
12 iulie 2019.
Media de admitere, pe baza cãreia se realizeazã înscrierea în clasa
a IX-a de liceu a absolvenþilor învãþãmântului gimnazial, se
calculeazã ca medie ponderatã între media generalã la evaluarea
naþionalã susþinutã de absolvenþii clasei a VIII-a, care are o
pondere de 80%, ºi media generalã de absolvire a claselor a
V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei
de admitere.

BIROUL DE COMUNICARE al MEN

Calendarul examenului naþional
de Bacalaureat 2019
Ministerul Educaþiei Naþionale a aprobat calendarul de desfãºurare
a examenului naþional de Bacalaureat în anul ºcolar 2018-2019.
Înscrierile pentru susþinerea examenului în prima sesiune se fac în
sãptãmâna 27-31 mai 2019.
Cursurile pentru clasele a XII-a ºi a XIII-a se încheie vineri, 31 mai.
Prima sesiune a examenului naþional
de Bacalaureat 2019
Luni, 3 iunie - proba de evaluare a competenþelor lingvistice
de comunicare oralã în limba românã (proba A). Conform
calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua
în data de 4 iunie ºi va fi urmatã de evaluarea competenþelor
lingvistice de comunicare oralã în limba maternã (5 - 6 iunie).
7, 10 ºi 11 iunie - evaluarea competenþelor digitale (proba D)
12-13 iunie se va desfãºura evaluarea competenþelor
lingvistice într-o limbã de circulaþie internaþionalã
(proba C).
Candidaþii de altã confesiune decât cea ortodoxã, care
sãrbãtoresc Rusaliile în data de 10 iunie, pot fi programaþi
pentru susþinerea probei D în zilele de 7 ºi 11 iunie.
luni, 1 iulie - Limba si literatura românã
 proba scrisã Ea)
marþi, 2 iulie - Limba ºi literatura maternã
 proba scrisã Eb)
miercuri, 3 iulie - proba obligatorie a profilului
 proba scrisã Ec)
joi, 4 iulie - proba la alegere a profilului
ºi specializãrii  proba scrisã Ed)
Afiºarea primelor rezultate este programatã pentru data de
8 iulie (pânã la ora 12:00) ºi e urmatã de depunerea contestaþiilor
(orele 12:00 - 16:00).
Între 9 ºi 12 iulie vor fi soluþionate contestaþiile.
Afiºarea rezultatelor finale este prevãzutã pentru
data de 13 iulie.
A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2019
are urmãtoarea structurã:
- 15 - 19 iulie: înscrierea candidaþilor
- 26 iulie: înscrierea candidaþilor
care au promovat examenele de corigenþe
- 21 august: limba si literatura românã
 proba Ea) - proba scrisã
- 22 august: limba si literatura maternã
 proba Eb) - proba scrisã
- 23 august: proba obligatorie a profilului
 proba Ec) - proba scrisã
- 26 august: proba la alegere a profilului ºi specializãrii
 proba Ed) - proba scrisã
- 27 & 28 august: evaluarea competenþelor lingvistice de
comunicare oralã în limba românã  proba A
- 29 august: evaluarea competenþelor lingvistice de
comunicare oralã în limba maternã  proba B
- 30 august & 2 septembrie: evaluarea competenþelor digitale
 proba D
- 23 septembrie: evaluarea competenþelor lingvistice într-o
limba de circulaþie internaþionalã  proba C
- 3 septembrie: afiºarea rezultatelor la probele scrise
(pânã la ora 12:00) ºi depunerea contestaþiilor
(orele 12:00 - 16:00)
- 3 - 6 septembrie: rezolvarea contestaþiilor
- 7 septembrie: afiºarea rezultatelor finale.
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Laboratorul
de Teatru DENS
 ediþia a III-a

În perioada 10-17 septembrie 2018,
Primãria Municipiului Bucureºti, prin
Teatrul Nottara, organizeazã cea de-a treia
ediþie a Laboratorului de Teatru DENS,
coordonat de Oleg Loevski, critic,
profesor, producãtor de teatru, director
artistic, membru al Asociaþiei Internaþionale a Teatrelor pentru Copii ºi Tineret
din Rusia, director adjunct al Teatrului
pentru Tineret din Ekaterinburg. Unele
dintre cele mai apreciate spectacole ale
Teatrului Nottara sunt rezultate în urma
Laboratorului de Teatru DENS: în 2017,
Iubirea la oameni, de Dmitri Bogoslavskii,
8 femei, de Robert Thomas, ºi, în 2018,
MOLIÈRE/ERÉILOM, dupã un scenariu
de Roman Feodori ºi Raluca Rãdulescu,
în regia lui Roman Feodori.

Concursul Naþional
de Caligrafie, ed. II, 2018

Zilele Atelierelor Deschise
de Arte Textile, septembrie, Bucureºti
 Modã, tapiserie ºi design textil
în Spaþii de Creaþie Deschise ºi în Expoziþie la TNB
Care este diferenþa dintre tapiþerie ºi
tapiserie? În ce fel pot contribui lucrãrile
de arte textile pentru înfrumuseþarea
caselor noastre? ºi mai ales Ce înseamnã
sã fi la modã ºi de ce moda este o artã?
Cum se naºte un creator de modã?
Ediþia a II-a a Zilelor Atelierelor
Deschise de Arte Textile, un eveniment
organizat în cadrul Proiectului Cultural
Contemporanii, oferã o nouã ºansa publicului de a face cunoºtinþã cu arta ºi
artiºti reprezentativi vizuali români, cu
specializarea textile! Startul ediþiei va fi
marcat de deschiderea expoziþiei Zilele
Artelor Textile Bucureºti la TNB, în timp
ce, douã weekenduri consecutive, vor fi
deschise pentru vizitare spaþiile de creaþie
de tapiserie, imprimerie, broderie modã
sau obiect textil!
Expoziþia Zilele Artelor Textile
Bucureºti în Rotonda TNB
Marþi, 11 septembrie 2018, ora 19:00,
în Sala Rotonda a Teatrului Naþional
Bucureºti I. L. Caragiale are loc deschiderea expoziþiei Zilele Artelor Textile,
Bucureºti, ediþia a II-a, 2018. Expoziþia,
ce va marca inclusiv deschi-derea stagiunii TNB, va reuni lucrãri semnate de
19 artiºti ºi va putea fi vizitatã în perioada
11 septembrie  11 octombrie 2018, în
intervalul 14:00  19:00, cu excepþia zilelor
de luni. Accesul publicului în salã se
face pe la intrarea la Sala Micã a TNB,
dinspre Bd. Carol.

Turneul Muzica
Palatelor României

Asociaþia Liber la Educaþie, Culturã
ºi Sport (www.educatie.ong ) în parteneriat cu Ministerul Culturii ºi ªcoala
de Caligrafie din Tallinn, Estonia,
organizeazã a doua ediþie a Concursului Naþional de Caligrafie, având ca
susþinãtori Radio România, Târgul
Internaþional de Carte GAUDEAMUS,
TVR Internaþional ºi Biblioteca Naþionalã a României. Proiectul  concurs dedicat tuturor categoriilor de vârstã, se va
desfãºura în perioada 1 septembrie 
3 decembrie 2018. Grupe de vârstã:
copii (8-12 ani), tineri (13-19 ani), adulþi
(20  39) ºi seniori (40+). Lucrãrile vor
consta în realizarea, într-o manierã caligraficã originalã, a copertei operei literare
preferate. Termenul limitã de trimitere a
lucrãrilor este 20 octombrie 2018 (data
poºtei). Regulamentul de concurs este
disponibil pe pagina www.educatie.ong
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În perioada 22  30 septembrie 2018,
va avea loc, în spaþii pline de istorie ºi
frumuseþe arhitecturalã, ediþia a VI-a a
Turneului Naþional Muzica Palatelor
României, organizat de Asociaþia Pro
Valores. Protagonistul Turneului Muzica
Palatelor României este Fernando
Mihalache - la acordeon ºi bayan.
Dupã incredibilul succes al concertului
semnal care a avut loc pe 3 iunie la Palatul
Brâncovenesc de la Mogoºoaia, protagonistul evenimentului itinerant  acordeonistul Fernando Mihalache va concerta la: Castelul Peleº (sâmbãtã 22
sept., ora 16), Cetatea Neamþ (duminicã
23 sept., ora 12,30), Palatul Sturdza de
la Miclãuºeni (duminicã 23 sept., ora
18), Palatul Cuza  Muzeul Unirii din

Ateliere de Arte Textile Deschise
pentru public
Artiºti cu specializarea textile vã aºteaptã
la adresele atelierelor lor în weekendurile
15/16 ºi 22/23 septembrie 2018, în
intervalul orar 12:00-20:00. O ocazie rarã
pentru a primi explicaþii ºi pentru a fi martor
la tehnici de lucru specifice. Informaþii
despre eveniment precum ºi adresele
atelierelor artiºtilor sunt disponibile pe
site-ul www.ateliere.net sau în aplicaþia
pentru Smartphone Ateliere ce poate fi
descãrcatã de pe platformele App Store
sau Google Play. Accesul publicului
este gratuit.
Artiºtii participanþi în aceastã ediþie:
Marijana Biþulescu, Sergiu Chihaia,
Gabriela Cristu Sgraburã, Gabriela
Drãghici, Rãzvan Dumitran, Constantina
Dumitru, Daniela Frumuºeanu, George
Gogescu, Irina Hasnaº Hubbard, May
Oana Isar, Ruxandra Sibil Mermeze, Mihai
Moldovanu, Ruxandra ªtefana Munteanu,
Claudia Muºat, Cela Neamþu, Dan
Roºeanu, Oana Roºca, Ileana ªtefãnescu,
Rãzvan Vasilescu, Victoria Zidaru.
Zilele Atelierelor Deschise de Arte Textile
2018, ediþia a II-a, este un eveniment
organizat în parteneriat cu Primãria Municipiului Bucureºti prin CREART, în
colaborare cu Uniunea Artiºtilor Plastici
din România ºi Universitatea Naþionalã
de Arte Bucureºti, susþinut de siropurile
Naturale Laurul.

 Editura Fundaþiei România de mâine a fost reprezentatã la ediþia a
XII-a a Colocviului de la Putna, care a avut tema Unitatea de limbã,
credinþã ºi neam. Sensul culturii române, desfãºurat în perioada
23-26 august. Cu aceastã ocazie a fost lansat volumul Generaþia
Marii Uniri. Repere istorice, din colecþia Centenarul Marii Uniri,
iniþiatã de FRM în noiembrie 2017.

Într-o lume din ce în ce mai agitatã, uitãm adesea sã respirãm, sã ne
tragem sufletul (ºi mintea), sã zãbovim cu gândul la lucruri cu adevãrat
importante, esenþiale pentru condiþia noastrã de om.
Insulele de spiritualitate sunt mai puþine, iar cei care o alcãtuiesc se
simt cumva anacronici, în acest secol al frãmântãrilor, al agresivitãþii,
al rãsturnãrii valorilor.
Poate ºi de aceea, clipele de pace adevãratã ajung sã reprezinte tot
atâtea clipe de mirare bucuratã, de liniºtire neaºteptatã a spiritului.
O asemenea insulã a reprezentat ediþia a XII-a a Colocviului de la
Putna, desfãºurat în perioada 23-26 august la prima mãnãstire ctitoritã de
ªtefan cel Mare, în urma sfatului primit de la Daniil Sihastrul.
Tema din acest an, deosebit de generoasã  Unitatea de limbã, credinþã ºi
neam. Sensul culturii române , a atins (ºi) problema spinoasã a unitãþii,
pusã din ce în ce mai mult sub semnul întrebãrilor cotidiene ale unei perioade
dificile, când ne aflãm în anul Centenarului Marii Uniri. Fãrã nicio nuanþã
patriotardã sau fals festivistã, zilele de sfârºit de varã petrecute în Casa
domneascã a Mãnãstirii Putna au prilejuit oamenilor de culturã prezenþi sã
discute la un nivel înalt despre multiple domenii: limba românã, istorie,
teologie, literaturã, filosofie, antropologie, muzicã, film, arte plastice,
criticã de artã etc. Departe de a exista un acord perfect între conferenþiari,
discuþiile, controversele, intervenþiile permanente au dovedit încã o datã cã
disputele au substanþã atunci când sunt purtate pe un ton civilizat, cu
argumente de fiecare parte, cu rãbdarea de a asculta, de a descoperi adevãruri
Maria PAªC ºi în ceea ce rosteºte adversarul de idei. Sprintene sau mai lente,
prezentãrile celor veniþi de pe toate teritoriile României Mari au ridicat la
rampã probleme extrem de acute ale zilelor noastre, aproape toate avânduºi originea în istoria deloc comodã a românilor, dar ºi în prezentul delãsãtor.
Glasuri din Bucovina pierdutã, din Basarabia, din Moldova de dincoace de
Prut, din Þara Româneascã, Dobrogea sau Transilvania s-au fãcut auzite ºi
au trezit în noi, cei prezenþi, sentimente, gânduri ºi întrebãri deopotrivã
dureroase ºi luminoase. Aproape totul era amestecat  nu ºtiai spre ce
paginã sã te apleci mai întâi, dacã sã te laºi pãtruns de tristeþe sau de
optimism, de adevãr sau de speranþã, de luciditate sau de visuri. Probabil,
de toate la un loc.

Iaºi (marþi 25 sept., ora 18), Palatul
Culturii din Iaºi (miercuri 26 sept., ora
18), Cetatea de Scaun a Sucevei (joi 27
sept., ora 18), Palatul Manuc Bey de la
Hînceºti - Republica Moldova (vineri 28
sept., ora 17), Palatul Teodor Cincu 
Muzeul de Istorie din Tecuci (sâmbãtã,
29 sept., ora 18), Palatul Episcopal din
Galai - Muzeul Istoriei, Culturii ºi
Spiritualitãþii Creºtine de la Dunãrea de
Jos (duminicã 29 sept., ora17).

Cristian Soleanu Sextet I Remember Johnny

fi ascultate live din toamnã la ARCUB,
în cadrul Artist in Residence, anunþã noul
curator al stagiunii, saxofonistul Cristian
Soleanu. În concertul de deschidere a
 Începe a treia sesiune de jazz
stagiunii, din 13 septembrie, ora 20, Sala
la ARCUB
Mare, curatorul Cristian Soleanu aduce
Colaborãri de jazz în premierã, lansãri un omagiu celebrului Johnny Rãducanu
discografice ºi nume internaþionale pot alãturi de alþi cinci jazzmani din România.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Sugestia plasticã
în relaþie prietenoasã cu privitorul
Nãscutã pe 15 iulie 1976 la Olteniþa în judeþul Cãlãraºi,
licenþiatã în Filosofie la Facultatea de Filosofie Bucureºti,
secþia Istoria Culturii ºi Religiilor, cu tema Aniconism ºi
Icoanã, Vali Irina Ciobanu s-a ocupat de restaurare la Catedrala
Catolicã din Blaj sub îndrumarea prof. Nicolae Sava, la Casa
Vernescu în echipa dlui Iliescu ºi la Casa Universitarilor
din Bucureºti sub îndrumarea prof. C. Apostol.
Universul pictoriþei Vali Ciobanu respirã un aer de catedralã:
serviciul religios s-a încheiat ºi magnetismul sacralitãþii lasã pentru
scurtã vreme locul gesturilor comune. Peisajele sale, obsedate de
unghiuri gemene ºi de efecte de acuarelã, amintesc de Balcic, de
ªirato, de Tonitza, fãrã a le fi datoare acestor maeºtri pânã la
capãt. Marinele îmbinã tehnici mixte, preponderent
impresioniste, în timp ce icoanele sale au un sfumato renascentist
bine dozat, spune criticul de artã Victor Cireº.

O insulã de spiritualitate

Privind cu melancolie ºi admiraþie motivul pictural provenit din
specificitatea satului, artista cautã
aspecte ascunse ale naturii privitã
de la firul ierbii în nuanþe puternice relaþionate cu griuri, ceea ce îi
permite sã jongleze, într-un mod
fericit, cu planurile structurale ale
compoziþiei. Raportarea la zone pitoreºti ca la un reper exterior
nu exclude experienþele interioare, care amprenteazã cu un plus
de sensibilitate tablourile sale. Preluând elemente recognos-cibile
din microcosmosul imediat ºi transformându-le pe pânzã cu
mijloacele picturii, Vali Irina Ciobanu integreazã fiecare element
într-o notã de vitalitate, acordându-i identitate ºi frumuseþe.
Creaþiile îndelung ºi rafinat artizanate ale Valentinei Irina
Ciobanu ne îndreptãþesc la un spor
de partizanat artistic. Au tot ce le
trebuie ca sã câºtige, cu trecerea timpului, în adevãr, în afectivitate ºi în
sugestia plasticã. Sunt concepute cu
duratã, pentru un parcurs în veac bine
susþinut profesional. Ele fac o relaþie foarte prietenoasã cu privitorul,
ceea ce în contextul contemporan
al unor confruntãri estetice de guerrillã
înseamnã mult. Dacã nu cumva
totul.(G.M.)

Editura Fundaþiei România de mâine a participat cu mare bucurie la acest
eveniment ºi a prezentat Colecþia Centenarul Marii Uniri, iniþiatã în
noiembrie 2017. De asemenea, a fost lansat volumul Generaþia Marii Uniri.
Repere istorice, cea mai recentã apariþie a colecþiei, volum coordonat de
prof. univ. Viorica Moisuc. Cartea a trezit, aºa cum era de aºteptat, un
interes crescut atât în rândul istoricilor, cât ºi al specialiºtilor în alte domenii.
Colocviul de la Putna a fãcut, fãrã nicio îndoialã, loc speranþei. În cazul
în care ne mai întrebam dacã existã oameni responsabili, cu suflet, dar fãrã
patimã, cu minte limpede ºi dãruitã, profesioniºti în meseria lor ºi, în
acelaºi timp, patrioþi (cu toatã devalorizarea acestui cuvânt), în aceste
zile am putut sã ne dãm un rãspuns: da, ei existã. ªi trebuie aduºi în faþã,
lãsaþi sã vorbeascã în faþa unui microfon uriaº, pentru ca ideile, propunerile
ºi soluþiile lor sã ajungã la cât mai mulþi, pânã când se vor transforma întro realitate frumoasã, inteligentã.
Cultura este singura care ne poate salva.

Odilia ROªIANU,

director Editura Fundaþiei România de Mâine

Îmi este indiferent
dacã în istorie vom
intra ca barbari
 propunerea României
pentru o nominalizare
la Oscar 2019
Filmul Îmi este indiferent dacã în
istorie vom intra ca barbari, regizat
de Radu Jude, a fost desemnat
propunerea României pentru o
nominalizare la categoria Cel mai
bun film într-o limbã strãinã
a premiilor Oscar 2019. Lungmetrajul, recompensat cu Globul de

Cristal la Festivalul de la Karlovy
Vary 2018, a primit majoritatea
voturilor în ºedinþa Comitetului
de Selecþie Anualã a Filmului
Românesc pentru participarea la
secþiunea Cel mai bun film
într-o limbã strãinã a premiilor
Oscar.

Congresul Academiei Americano-Române
de Arte ºi ªtiinþe  ediþia a 42-a
Întemeiatã în anul 1975, la Universitatea California
Berkeley, din iniþiativa unui mic grup de intelectuali de
origine românã, Academia Americano-Românã de Arte
ºi ªtiinþe (ARA) ºi-a propus, iniþial, ca scop cultivarea
tradiþiei româneºti pe pãmântul american, la un înalt
nivel ºtiinþific ºi artistic. Din anul 1983, o datã cu
refacerea statutelor, s-a reformulat ºi scopul activitãþii
Academiei, care ºi-a propus sã stimuleze interesul unor
personalitãþi ale ºtiinþei, artei, culturii din toate þãrile
lumii faþã de spaþiul românesc.
Congresele anuale reprezintã, alãturi de editarea unor
cãrþi, a Buletinului (ARA Journal) ºi a revistei Libertas
Mathematica, condusã, de la apariþia primului
numãr în 1981, de cãtre acad. prof.univ. dr. Constantin
Corduneanu, una dintre cele mai cunoscute ºi mai
eficiente activitãþi de cunoaºtere ºi valorificare a
realizãrilor tuturor celor preocupaþi de cultura româneascã. Astãzi, revista Libertas Mathematica  serie
nouã apare sub editarea prof. univ. dr. Vasile Staicu de
la University of Aveiro, Portugalia. Numãrul de anul
acesta este omagial, dedicat în exclusivitate acad.
prof. univ. dr. Constantin Corduneanu. La început,
congresele s-au desfãºurat la diverse universitãþi din
SUA ºi Canada: University of California, Berkeley,
1976; California State University, Humboldt,
California, 1977; California State University, Long
Beach, California, 1978; Mamouth College, Long Beach,
New Jersey, 1979; Northeastern University, Boston,
1980; University of Texas, Arlington, 1981; Pomona
College, Claremont, California, 1982; Brown
University, Providence, 1984; University California,
Berkeley, 1985; University of Colorado, Boulder,
1986; Paris, 1987; Portland State University, Portland,
1988; University of Southern California, Los Angeles,
1989; Ëcole Polythechnique de Montreal, Canada,
1990; University of Bucharest, 1991, California State
University, Northridge, 1992; Chiºinãu, 1993; Smith
College, Northampton, Massachussetts, 1994;
University of Nevada, Reno, 1995; Victoria University,
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Columbia, Canada, 1996, Universitatea Valahia din
Târgoviºte, 1997; University of Rochester, USA,
1998. ARA ajuns la cel de-al 42-lea Congres anual, a
avut loc anul acesta la Iaºi, în perioada 26-29 august, la
Universitatea Tehnicã Gh. Asachi, având ca temã
Romania at the Greater Union Centennial Anniversary
(România la Centenarul Aniversãrii Marii Uniri).
Preºedintele de Onoare al Congresului a fost
Preºedintele ARA, prof. univ. dr. Constantin
Corduneanu (University of Texas, Arlington, USA),
General Chair, doamna prof. univ. dr. Ileana Costea
(California State University, Northridge, USA), cochair, doamna dr. Oana Leonte, (Berkeley Polymer
Technology, California, USA), iar, din Iaºi, Local
Chairman, prof. dr. Constantin Simirad, Universitatea
Al. I. Cuza, co-chairman dl. Florin Simion Egner,
manager Botoºani Metropolitan Area, iar local-deputy
chairman prof. dr. Alexandru Sãlceanu, Universitatea
Tehnicã Gh. Asachi, Facultatea de Inginerie Electricã.
Timp de patru zile, vechiul centru cultural al þãrii,
Iaºi, a fost alãturi de românii din exil ºi l-au sãrbãtorit
pe acad. prof. univ. dr. Constantin Corduneanu cu
ocazia împlinirii frumoasei vârste de 90 de ani (26 iulie).
La Congres, au participa cu lucrãri oameni de ºtiinþã,
scriitori, oameni de artã, nume cunoscute în ºtiinþa
ºi cultura occidentalã.
Sesiunile Congresului s-au þinut în Aula Universitãþii
Tehnice Gheorghe Asachi ºi expoziþiile în Sala Paºilor
Pierduþi din faþa Aulei.
La Congres, au vorbit academicianul Bogdan C.
Simionescu, profesorul univ. dr. Octavian Pãstrãvanu,
Univesitatea Tehnicã Gh. Asachi, Iaºi, Preºedinta
Asociaþiei Internaþionale de Mediere, Beatrice BlohornBrenneur, Nancy Nemes  manager la Google. Doina
Tetcu a susþinut un seminar Qigong. Irina Margareta
Nistor a vorbit despre Cinematografia Româneascã ºi
actorul Radu Gabriel a dezvãluit Întâlniri Esenþiale.
Au fost mai multe expoziþii (de carte, de artã, de
fotografie ºi de arhitecturã cu proiecte ale studenþilor de
la Universitatea Tehnicã Gh.
Asachi). Douã recitaluri de poezie
ºi muzicã eminescianã au fost fi
susþinute de Lucia Olaru Nenati
ºi Lidia Lazu.
În ziua de 28 august sesiunile
s-au desfãºurat la Muzeul
Eminescu din Botoºani.
Lucrãrile Congresul au avut o
þinutã spiritualã la nivelul prestigioasei tradiþii istorice a oraºului
Iaºi.

Consultare naþionalã privind iniþiativele
ºi acþiunile în cadrul Preºedinþiei
Strategiei UE pentru Regiunea Dunãriiseria de conferinþe

REGIONAL DANUBE
STRATEGY SUMMIT -

În pregãtirea preluãrii de cãtre România
a Preºedinþiei Strategiei UE pentru
Regiunea Dunãrii (SUERD), cu ocazia
Forumului Anual al Dunãrii de la Sofia
(octombrie 2018), Asociaþia Comunitãþile Locale Riverane Dunãrii (CLDR),
membrã CoDCR, ºi Fundaþia EUROLINK
- Casa Europei, membrã EUNET, au luat
iniþiativa organizãrii unei serii de Conferinþe Regionale sub genericul REGIONAL
DANUBE STRATEGY SUMMIT. Acestea
se vor desfãºura în urmãtoarele centre
urbane: Cluj-Napoca (7 septembrie 2018),
Timiºoara (10 septembrie 2018), Craiova
(12 septembrie 2018), Iaºi (18 septembrie
2018), Galaþi (19 septembrie 2018),
Brãila (20 septembrie 2018), Constanþa
(24 septembrie 2018) ºi Tulcea (25 septembrie 2018). În luna octombrie 2018, la
Bucureºti, va avea loc conferinþa de evaluare finalã a campaniei naþionale de
promovare a SUERD ºi a Preºedinþiei
României.
Menþionãm cã aceste evenimente vor
fi organizate cu amabilul sprijin ºi în
prezenþa reprezentantului Coordonatorului Naþional al Strategiei Dunãrii Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene, dr. Victor Negrescu, precum ºi
graþie contribuþiei E.S. Ambasadorului
Special al Regiunii Dunãrii, dr. Bogdan
Dumitrache.
Întrucât România a pus în centrul
atenþiei, pentru anul care urmeazã,
INOVAREA, prin clustere ºi hub-uri,
precum ºi în sensul popularizãrii noii
Hotãrâri de Guvern nr. 462/2018, din care
rezultã o nouã structurare administrativã
pentru gestionarea procesului implementãrii SUERD, aplicabilã în toate cele
41 de judeþe, ca ºi în Capitala României,
organizatorii lanseazã invitaþia tuturor

deþinãtorilor de interese ºi altor entitãþi
co-interesate în domeniu sã se implice ºi
sã transmitã propunerile ºi sugestiile lor
cu privire la acþiunile pe care, alãturi de
CLDR ºi partenerii sãi, doresc sã le iniþieze
în cursul Preºedinþiei române.
La aceste reuniuni, sunt invitaþi sã
participe reprezentanþii conducerii
Forumului Naþional SUERD, ai Biroului
Coordonatorului Naþional al Strategiei din
cadrul MAE, Ministerul Culturii ºi
Identitãþii Naþionale, din alte ministere
de resort implicate în organizarea
Preºedinþiei române, ai Preºedinþiei
României, BNR, Academiei Române, ai
Comisiei Europene ºi ai Corpului
Diplomatic acreditat în þara noastrã,
precum ºi ai altor entitãþi publice ºi
private implicate în transpunerea
SUERD în România.
Participarea este posibilã în baza
invitaþiei din partea organizatorilor, în
limita locurilor rãmase disponibile,
precum ºi în baza exprimãrii opþiunii
pentru o anumitã locaþie. Pentru detalii
suplimentare, cei interesaþi pot contacta
Secretariatul Consorþiului Organizatoric
la e-mail asociatiacldr@gmail.com sau
info@houseofeurope.ro .
Parteneri Media Asociaþi: Agenþia
Naþionalã de Presã AGERPRES, TVH,
Radio7, Opinia Naþionalã, Juridice.ro.
Parteneri Media: CaleaEuropeana.ro,
Comunicaþii Mobile, Calendar Evenimente.ro, Tribuna Economicã, PRwave.ro,
SmartFinancial.ro, BrandInfo.ro, Tomisul
Cultural,
CalendarEvenimente.ro,
24PHarte.ro, Buletin Dunãrean.

Pentru conformitate,
Secretariatul Consorþiului
Organizatoric

Maria Andreia FANEA

Peste 25.000 de tineri ar putea lua în 2018 credite de studii cu dobândã zero
prin programul Investeºte în tine!
Comisia Naþionalã de Strategie ºi Prognozã (CNSP) a pus
în dezbatere publicã Normele pentru aplicarea Ordonanþei de
Urgenþã a Guvernului nr. 50/2018 (apãrutã în M.O. partea I,
nr. 516/2018) pentru implementarea programului naþional
Investeºte în tine!. Dupã publicare, bãncile care vor dori sã
participe la aceastã schemã de finanþare se vor înscrie în
program ºi vor afiºa în locaþiile în care pot fi solicitate aceste
credite sintagma Programul Investeºte în tine finanþat de
Guvernul României 2018. Zero costuri. Zero dobândã. Totalul
garanþiilor care pot fi acordate de stat în 2018 a fost stabilit la
600 de milioane de lei, iar al subvenþiilor de 5 milioane de lei.
Normele de aplicare a programului credite de studii cu dobândã
zero, puse în dezbatere publicã de CNSP, stabilesc garanþii de 600
de milioane de lei pentru 2018, bani suficienþi pentru peste 25.000
de beneficiari doar în acest an. Comisia de prognozã estimeazã cã în
doi ani de derulare a programului se vor executa de cãtre bãnci sub
3% din garanþiile acordate de cele douã fonduri de garantare.
În condiþiile în care garanþiile acordate de stat în cadrul
programului Investeºte în tine! sunt în proporþie de 80% din
valoarea totalã a creditului aprobat de bancã, înseamnã cã în 2018
se vor acorda credite pentru studii de circa 750 de milioane de lei,
cu valori cuprinse între maximum 35.000 sau 40.000 de lei, în
funcþie de categoria în care este inclus solicitantul de credit. În
concluzie, minimum 25.000 de persoane ar putea apela încã din
2018 la credite de finanþare a studiilor propriu zise sau a celor de
reconversie profesionalã.
Plafonul garanþiilor în 2018 este de 600 de milioane de
lei; cel al subvenþiilor este de 5 milioane de lei
Potrivit Normelor, Ministerul Finanþelor Publice mandateazã
Fondul Naþional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri
(FNGCIMM) ºi Fondul Român de Contragarantare (FRC) pentru
emiterea garanþiilor aferente creditelor din cadrul programului.

Mai exact, statul va suporta: rata dobânzii formatã din Robor la
3 luni plus o marjã a bãncii de maximum 2%, comisionul de analizã
de maximum 0,1% din valoarea finanþãrii. Nivelul comisionului
de gestiune a garanþiilor se va stabili anual de cãtre MFP, CNSP ºi
fondurile de garantare.
În Nota de Fundamentare a Normelor Metodologice, CNSP
estimeazã pentru perioada 2018 - 2020 o ratã de executare a garanþiilor
de pânã în 3%, care s-a calculat prin raportare la utilizarea plafonului
de garantare de 600 milioane lei. Având în vedere caracteristicile
programului (categoriile de beneficiari, perioada de creditare, destinaþia
creditelor), pentru toatã durata de creditare estimãm o ratã a creditelor
neperformante de cca 17 %, precizeazã aceasta.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
În ceea ce priveºte garanþiile care vor fi solicitate beneficiarilor,
acestea vor fi similare cu cele solicitate de cãtre bãnci pentru
creditele de consum, respectiv veniturile ºi disponibilitãþi bãneºti
în lei ºi valutã prezente ºi viitoare ale beneficiarului ºi
codebitorului(ilor) care se încadreazã în categoria celor care pot fi
valorificate de cãtre Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã ºi
reglementate prin Codul de procedurã fiscalã. În acelaºi timp,
Normele Metodologice stabilesc ºi condiþii pentru finanþatorii
care se vor înscrie în program dupã aprobarea ºi publicarea
Normelor Metodologice: Bãncile participante la program au
obligaþia sã afiºeze la toate unitãþile ºi ghiºeele unde se efectueazã
operaþiuni în cadrul acestui program materiale publicitare care sã
includã urmãtorul mesaj Programul Investeºte în tine! finanþat de
Guvernul României 2018. Zero costuri. Zero dobândã.
Dimensiunile materialelor publicitare ºi modalitatea de prezentare
a mesajului vor fi explicitate în convenþiile - cadru de platã semnate
între C.N.S.P. ºi finanþator.

Ce persoane sunt eligibile pentru un credit de studii cu
dobândã zero
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 50/2018 privind
implementarea programului guvernamental Investeºte în tine! a fost
publicatã în Monitorul Oficial în luna iunie. Potrivit acesteia, tinerii
cu vârsta de pânã la 26 de ani ºi fãrã venituri vor putea solicita
credite fãrã dobândã de pânã la 40.000 de lei. Programul se va
adresa tinerilor fãrã un loc de muncã sau care sunt încã în perioada
studiilor. Creditul este destinat acoperirii nevoilor tinerilor, ºi anume
a cheltuielilor legate de educaþie, sãnãtate, culturã, sport ºi altele.
Durata creditului ce va putea fi contractat de cãtre tinerii de pânã
la 26 de ani va fi de maximum zece ani, inclusiv perioada de graþie de
maximum cinci ani. Pot beneficia de acest program ºi persoanele cu
vârsta cuprinsã între 26 ºi 55 de ani care sunt în sistemul de
învãþãmânt sau care urmeazã cursuri de reconversie profesionalã.
Aceste persoane pot beneficia de credite de 35.000 lei. Mai mult,
toþi beneficiarii pot beneficia în plus de 20.000 de lei dacã sunt
angajaþi sau se angajeazã în timpul derulãrii programului.
Potrivit Guvernului, actul normativ va avea un impact favorabil
în integrarea tinerilor pe piaþa muncii ºi creºterea ocupãrii cu circa
10 000 de persoane anual. Rata dobânzii pentru creditul acordat,
precum ºi cheltuielile privind comisioanele de analizã ºi de gestiune
a garanþiilor vor fi suportate din bugetul de stat, prin bugetul Comisiei
Naþionale de Strategie ºi Prognozã, cu condiþia plãþii la scadenþã a
ratelor creditului. Împrumutul se va acorda sub formã de linie de
credit ºi tragerea treptatã din aceasta în funcþie de facturile prezentate
la decontare sau plata directã a furnizorului pe baza facturii proformã.
Beneficiarul împreunã cu finanþatorul stabilesc de comun acord
o perioadã de graþie, cu obligaþia finanþatorului de a asigura o
perioadã de graþie cel puþin egalã cu perioada studiilor, nu mai
mult de 5 ani. Pentru acordarea creditului beneficiarul va fi însoþit
de cel puþin un codebitor, dacã nu este el angajat.

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  11 septembrie 2018
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
04:00
04:30
05:00

Film documentar
ªtiri + Meteo (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
O lume în 30 de minute (r)
Film documentar
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film serial  Destine furate
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  Dragoste oarbã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Acasã la tata
(2015). Regia: Andrei Cohn; Genul:
dramã/comedie.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Protectorii (2010) 
Genul: comedie
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
O lume în 30 de minute (r)
Film serial (r)
Film documentar (r)
Film artistic (r)

SÂMBÃTÃ  15 septembrie 2018
07:00
07:30
09:00
11:30
12:00
13:00
15:00
16:00
17:00
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 artistic (r)
Film documentar
Crezi cã ºtii?
Film artistic (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Petrecere la han  Emisiune de folclor
Jurnal Viral
Film artistic românesc  Scene de
viaþã (2012). Genul: dramã.
Film artistic (r)
Film documentar
Film documentar
România spiritualã (r)

MIERCURI  12 septembrie 2018
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
10:30
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

Film documentar
ªtiri + Meteo (r)
Film documentar
Film documentar
România spiritualã  live
Film documentar
Poveºti franceze (r)
Film documentar
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film serial  Destine furate
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Puºtiul
(1962). Regia: Elisabeta Bostan;
Genul: dramã.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Defcon (2012).
Genul: acþiune/SF.
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Poveºti franceze (r)
Film documentar
Film artistic

JOI  13 septembrie 2018
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  14 septembrie 2018

Film documentar
ªtiri + Meteo (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film documentar
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film serial  Destine furate
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  Dragoste oarbã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc 
ªtefan Luchian. (1981). Regia: Nicolae
Mãrgineanu; Genul: dramã.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Vikingdom  Eclipsa
însângeratã (2013).
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar
Film artistic (r)

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

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

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

Film pentru copii
România spiritualã
Film documentar
Film documentar (r)
Petrecere la han (r)
Crezi cã ºtii?
Poveºti franceze
Ochiul de veghe
O lume în 30 de minute
Film documentar
Film artistic  Puterea legii (2012).
Genul: acþiune/dramã
Film artistic  Tigru ºi dragon (2000).
Genul: acþiune
Film documentar
Film documentar (r)
Poveºti franceze (r)
Petrecere la han (r)
România spiritualã (r)

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

Muzeul Naþional George Enescu, Salonul de Muzicã al Palatului Cantacuzino
- Calea Victoriei 141, Bucureºti -30 august 2018

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

Radio Seven

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Ochiul de veghe (r)
Film artistic (r)
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film serial  Destine furate
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  Dragoste oarbã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Stâlpii
Pãmântului  partea 1 (2010).
Regia: Sergiu Mimica Gezzan.
Genul: acºiune/SF
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Skillls (2011).
Genul: dramã.
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Film documentar (r)
Film artistic (r)

Uji palnoci blizitsia din opera Dama de picã de
Piotr Ilici Ceaikovski  Aria Cleopatrei - Piangero
la sorte mia din opera Julius Cesar de Georg
Friedrich Händel  Cîntec din pãdure de Mansi
Barberis  Împãcare de Piotr Ilici Ceaikovski  Aria
Rusalkai din opera Rusalka de Antonin Dvorak.
RADU MANCAª  bas, anul III. - Universitatea
Spiru Haret, secia Muzicã, prof. îndrumãtor
conf.univ.dr. Georgeta Pinghiriac:  Aria lui Xerxes
- Ombra mai fu din opera Xerxes de Georg Friedrich
Händel  O del mio dolce ardor de Christoph
Willibald von Gluck  Aria lui Sarastro - O Isis und
Osiris din opera Flautul fermecat de Wolfgang
Amadeus Mozart  Aria lui Sarastro - In diesen
heilgen hallen din opera Flautul fermecat de
Wolfgang Amadeus Mozart  Aria lui Leporello Notte e giorno faticar din opera Don Giovanni de
Wolfgang Amadeus Mozart  Aria negustorului
varang din opera Sadko de Nikolai RimskiKorsakov  Aria lui Varlaam din opera Boris
Godunov de Modest Musorgski  Ich grolle nicht de
Robert Schumann  Veselie de Pascal Bentoiu.
La pian: prof. Ieronim BUGA.

ATELIER
DE CANTO

PROGRAMUL

Film documentar
ªtiri + Meteo (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film documentar
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film serial  Destine furate
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Instanþa
amânã pronunþarea (1976).
Regia: Dinu Cocea; Genul: dramã
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Secretul de la Arrow
Lake (2009). Genul: dramã.
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar (r)
Film artistic (r)

LUNI  17 septembrie 2018

DUMINICÃ  16 septembrie 2018

Program Recital absolvenþi 30.08.2018

ªi-au dat concursul:
GABRIEL ªTEFAN - bariton, anul IV. Universitatea de Muzicã Braºov, prof. îndrumãtor
conf.univ.dr. Cristina Soreanu, care a interpretat:
 Aria Per la gloria dadorarvi din opera Griselda
de Giovanni Bononcini  Aria lui Leporello - Notte
e giorno faticar din opera Don Giovanni de
Wolfgang Amadeus Mozart  Aria lui Bartolo - La
Vendetta din opera Le nozze di Figaro de Wolfgang
Amadeus Mozart  Lied românesc - Cântec
haiducesc II. de Tiberiu Brediceanu  Aria lui
Fiesco - Il lacerato spirito din opera Simone
Boccanegra de Giuseppe Verdi  Cântec napoletan
- Dicitencellovuie de Rodolfo Falvo  Lied
românesc - Rea de platã de Nicolae Bretan  Aria
lui Doolittle - Get me to the church on time din
musicalul My Fair Lady de Frederick Loewe
MÂNDRA FLORESCU  sopranã, anul III. 
Universitatea Spiru Haret, secia Muzicã, prof.
îndrumãtor conf.univ.dr. Georgeta Pinghiriac:
 Aria Doamnei Fluth - Nun eilt herbei din opera
Nevestele vesele de Otto Nicolai  Aria Lizei -

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

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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A X-a ediþie a ªcolii Internaþionale de Varã
Prof. univ. dr. Sorin GADEANU
Facultatea de Litere a Universitãþii Spiru Haret a organizat,
în perioada 18 septembrie 2018, a X-a ediþiea ªcolii
Internaþionale de Varã în colaborare cu Societatea
Germaniºtilor din Sud-Estul Europei, cu Universitatea
Tehnicã de Construcþii Bucureºti, cu Universitatea Al.
I. Cuza din Iaºi ºi cu Universitatea Ovidius din Constanþa.
Studenþi de la aceste universitãþi au vizitat sediul central al
Universitãþii Spiru Haret ºi au
participat împreunã cu studenþii
Facultãþii de Litere la cursurile intensive de limba germanã
oferite de 14 studenþi ai Universitãþii din Viena: Aria Askari, Safi
Abouel-Magd, Eva Bayomy,
Lorina Bosiok, Merve Cabar,
Zsuzsanna File, Stephanie
Lahner, Marina Käfer, Christine
Karasek, Kathrin Krenn, Marie
Theres Murko, Josephine Reinisch,
Lukas Schöppl ºi Lena Starkl.
Cursurile s-au desfãºurat în
perioada 1-4 septembrie, între
orele 9:30 ºi 12:30, precum ºi
între 14:00 ºi 17:00.
În data de 5 septembrie,
participanþii la ªcoala Internaþionalã de Varã au luat parte la
o excursie la Castelul Peleº, iar
în 6 si 7 septembrie lucrãrile
ªcolii de Varã au continuat la
Universitatea Ovidius din
Constanþa.
În cadrul ªcolii de Varã s-au
organizat mai multe evenimentele speciale, printre care
Expoziþia Aniversarã cu titlul
10x, în care alumni Facultãþii de
Litere a USH, Laurenþiu Ghiþã ºi
Georgiana Voicu, au expus,
împreunã cu colega lor, Laura
Vasilescu de la Universitatea de
Medicinã Carol Davila, lucrãri
de graficã, fotografie ºi picturã
ce s-au bucurat de un real succes
la numerosul public prezent.
Luni, 3 septembrie, au avut loc
douã prelegeri tematice în cadrul
ªcolii Internaþionale de Varã:

IMPLICAÞI

 prof. univ. dr. Mariana Nicolae,
de la ASE Bucureºti, a conferenþiat pe tema: What languages
do we speak? Why?, aducând în
discuþie variate dimensiuni ale
plurilingvismului contemporan,
precum ºi implicaþiile de ultimã
orã ale evoluþiei tehnologice în
cercetarea lingvisticã aplicatã,
insistând asupra posibilelor
direcþii de cercetare în viitor;
 lect. univ. dr. Cristina Spinei,
de la Universitatea Al. I Cuza
Iaºi, a conferenþiat despre istoria
germanisticii româneºti ºi
despre continuitatea învãþãmântului de limba germanã în
România.
Discuþiile fructuoase pe diferite teme, dar ºi participarea
intensivã la cursurile de germanã
au conturat relaþiile profesionale
dintre studenþii participanþi,
îmbogãþindu-le acestora orizontul lingvistic, dar ºi pe cel
cultural.
În vreme ce instructorii de
limbã austrieci au avut ocazia
sã-ºi extindã experienþa de
predare, studenþii de la universitãþile româneºti au trãit
contactul real cu vorbitori nativi
ai germanei ºi ºi-au aprofundat
cunoºtinþele de limba germanã.
La ediþia a XI-a a ªcolii Internaþionale de Varã a Facultãþii de
Litere, ce va avea loc în septembrie 2019, ºi-au anunþat deja
prezenþa diferite personalitãþi ale
germanisticii, printre alþii ºi prof.
univ. dr. Detlef Haberland,
preºedintele Asociaþiei Germaniºtilor din din Sud-Estul Europei.

Comitetul de organizare: prof.
univ. dr. Ruxandra Vasilescu,
decanul Facultãþii de Litere,
prof. univ. dr. Sorin Gadeanu,
Universitatea Spiru Haret /
UTCB / University of Vienna,
prof. univ. dr. George Volceanov,
directorul departamentului
Filologie USH, conf. univ. dr.
Maria Muscan ºi lector univ.
Ionela Duduta, Universitatea
Ovidius, lector univ. dr. Marina
Rotaru, UCTB, conf. univ. dr.
Denisa Draguºin ºi lector univ.
dr. Daiana Dumbrãvescu,
Universitatea Spiru Haret.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN  Programul Operaþional Capital Uman 2014-2020  Axa prioritarã 3  Locuri de muncã pentru toþi
 Cod apel: POCU/82/3/7/Creºterea ocupãrii prin susþinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbanã
 Titlul proiectului: Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes
 Beneficiar: Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã  Cod SMIS: 104098  Aria de implementare: Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia

START competiþiei pentru SELECÞIA PLANURILOR DE AFACERI!
- viitorii antreprenori SMART pot sã-ºi înscrie ideile de afaceri în competiþie -

A început Competiþia pentru Selecþia de
Planuri de afaceri din cadrul proiectului
Antreprenori SMART - Tineri Responsabili,
Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes!
Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã,
în calitate de beneficiar al proiectului
Antreprenori SMART - Tineri Responsabili,
Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes, cofinanþat din
Fondul Social European prin Programul
Operaþional Capital Uman 2014-2020,
organizeazã Competiþia de Planuri de afaceri,
în cadrul subactivitãþii SA4.1  Organizare
competiþie pentru selecþie Planuri de afaceri.

Competiþia completeazã celelalte activitãþi
derulate deja în cadrul proiectului în Regiunea
Sud Muntenia, respectiv, furnizare Curs
Competenþe Antreprenoriale, în cadrul cãruia
au fost dezvoltate competenþe complexe ºi
integrate necesare iniþierii de noi afaceri ºi, implicit,
crearea de noi locuri de muncã în judeþele aferente
regiunii Sud Muntenia.
Desfãºurarea Competiþiei pentru Selecþia
Planurilor de Afaceri ºi Afiºarea rezultatelor
în conformitate cu Graficul desfaºurarii
activitãþilor din cadrul proiectului se va realiza în
lunile septembrie ºi octombrie.
Înscrierea în Competiþie se realizeazã în perioada
3 septembrie-14 septembrie 2018.
În cadrul competiþiei de planuri de afaceri vor fi
selectate 42 de planuri de afaceri în limita a
maximum 178.340 lei / Plan de afaceri (40.000
euro la cursul aferent lunii august 2016 de 4,4585
lei/euro) ºi în limita bugetului total alocat
subvenþiilor de maximum 7.490.280 lei, din care:
§ 38 planuri de afaceri vor fi selectate dintre
planurile depuse de membrii grupului þintã al
proiectului, absolvenþi ai cursului de formare
profesionalã Competenþe antreprenoriale;

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

§ 4 planuri de afaceri vor fi selectate dintre
planurile depuse de persoane din publicul larg.
În perioada 3 iulie  31 august au avut o serie
de întâlniri informative în judeþele din Regiunea
Sud Muntenia. În data de 3 iulie a avut loc primul
eveniment de informare la Câmpulung.
Urmãtoarele evenimente de informare, în cadrul
cãrora au fost prezentate etapele importante ale
competiþiei ºi condiþiile de eligibilitate, au avut
loc la Piteºti, Slobozia ºi Alexandria, Ploieºti,
Giurgiu, Cãlãraºi ºi Târgoviºte.
Competiþia de Planuri de afaceri reprezintã
o oportunitate pentru Regiunea Sud Muntenia
ºi ne-am bucurat sã vedem cã existã interes
pentru proiectul nostru.
Mai multe despre Competiþia de Planuri de
Afaceri pe: http://antreprenorismart.ro;
http://portal.antreprenorismart.ro/
Mult succes în Competiþia de Planuri de Afaceri!
Expert PR: Loredana POPESCU
Manager Proiect: Marin CRUCERU

