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Gaudeamus igitur
Iuvenes dum sumus! ( )
Vivat academia!
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet;
Vivant membra quaelibet;
Semper sint in flore.
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Cuvântul rectorului Universitãþii Spiru Haret,
conferenþiar universitar doctor Aurelian A. BONDREA,
cu prilejul deschiderii anului universitar 2018-2019

Dragi studenþi,
distinºi colegi,
stimatã audienþã,
Am deosebita onoare de a mã adresa, din nou,
dumneavoastrã, cu prilejul deschiderii noului an
universitar 2018-2019 ºi vã mãrturisesc cã emoþia
este la fel de puternicã! Îi felicit pe toþi cei care
au ales sã facã anul acesta primul pas în
comunitatea noastrã academicã ºi urez bun venit
tuturor studenþilor Universitãþii Spiru Haret!

Albert Einstein considera cã Scopul educaþiei
este pregãtirea unor oameni care sã acþioneze ºi
sã gândeascã independent ºi care, în acelaºi timp,
sã vadã în slujirea comunitãþii realizarea supremã
a vieþii lor. Din aceastã perspectivã, drumul pe
care unii dintre dumneavoastrã abia au pãºit,
ceilalþi îl continuaþi, va fi plin de satisfacþii ºi
împliniri profesionale, transpuse în performanþã
manifestatã în domeniul pentru care aþi optat.
Pentru toate acestea, însã, este nevoie de
implicare, seriozitate, colaborare ºi consecvenþã
în întreg demersul pregãtirii universitare. Efortul
pe care-l veþi depune va fi în permanenþã sprijinit
ºi îndrumat de Universitatea noastrã, care vã oferã
un mediu academic stimulativ ºi competitiv. Aici
veþi dobândi cunoºtinþele teoretice de care aveþi
nevoie, de la întregul corp profesoral de elitã. Veþi
avea posibilitatea sã vã dezvoltaþi aptitudinile,
competenþele ºi experienþa practicã, în cadrul
programelor create în acest scop, prin intermediul

structurilor conexe universitãþii: USH ProBusiness,
Premium Wellness Institute, Radio Seven, postul
de televiziune TvH, instituþiile de învãþãmânt
preuniversitar concepute ca ºcoli de aplicaþie,
tipografia ºi editura universitãþii. Toate acestea
completeazã oferta noastrã educaþionalã, întregind imaginea Universitãþii Spiru Haret ca
instituþie de învãþãmânt superior la standarde
internaþionale.
Dragi studenþi, ca parte a comunitãþii noastre
academice, aveþi ocazia sã vã dezvoltaþi
competenþele transversal, atât de necesare în
circuitul competiþional al pieþei muncii, ºi sã vã
demonstraþi valoarea ºi þinuta personalã ºi
profesionalã. Vã invit sã profitaþi din plin de
experienþa anilor de studenþie!
Misiunea noastrã, ca echipã managerialã, a fost
ºi va fi obþinerea de performanþe maxime, prin
implementarea ºi perfecþionarea învãþãmântului
ºi cercetãrii ºtiinþifice la cel mai înalt nivel calitativ,

Bucureºti  Campus Didactica

pornind de la principiile eficienþei educaþionale,
transparenþei manageriale ºi responsabilitãþii
financiare.
Corelarea valorilor educaþionale, ºtiinþifice ºi
culturale cu exigenþele mediului antreprenorial
naþional ºi internaþional asigurã studenþilor noºtri
o pregãtire relevantã pentru momentul în care
vor face tranziþia de la contextul academic la cel
profesional.
Stimaþi colegi, dragi studenþi, Universitatea
Spiru Haret ºi Fundaþia România de Mâine au
facilitat, timp de aproape trei decenii, accesul
tinerilor cãtre educaþie de calitate. Astfel, am
devenit principala forþã în dezvoltarea capitalului
uman, ca principalã resursã a societãþii noastre
în construirea României de Mâine. Vã felicit
pentru implicarea ºi dedicarea dumneavoastrã
constantã! Studenþilor noºtri haretiºti le urez
succes deplin în noul an universitar!
Vã mulþumesc!

Speranþe
la un nou început
Mioara VERGU-IORDACHE

Bucureºti  Campus Berceni

Craiova

Constanþa

Câmpulung

Alte imagini în pagina 3

A început un nou an universitar. Dar Mai trebuie studii
superioare? Mai sunt necesare? La ce folosesc? Studiile
superioare sunt generaliste sau de niºã? Înveþi ca sã ai
sau ca sã fii? Ce faci dupã ce eºti posesor de diplomã de
licenþã? Unde îþi cauþi ºi îþi gãseºti loc de muncã? Specializãrile
din timpul ºcolarizãrii au legãturã cu piaþa muncii? Este
interesat angajatorul de studiile tale? Ce vrea acesta de la
tine? Dar tu ce vrei de la el? Este util sã vorbeºti ºi sã scrii
corect româneºte? Comportarea civilizatã este un avantaj
sau un dezavantaj în relaþiile cu ceilalþi? Cât ne putem bizui
pe tânãra populaþie maturã aflatã în bãnci ºi amfiteatre? Doar
eu mã întreb? Cred cã nu.
Date recente date publicitãþii nu sunt liniºtitoare, nici pentru
prezent, nici pentru viitor, dacã nu ne resposabilizãm cu
toþii! Consiliul Investitorilor Strãini (FIC) sublinia recent cã,
pentru prima datã din 2015 pânã în prezent, de când
realizeazã un chestionar în rândul membrilor sãi, majoritatea
respondenþilor a declarat cã România nu mai este competitivã
din punctul de vedere al disponibilitãþii forþei de muncã
calificate. Oficiul Naþional al Registrului Comerþului a fãcut
publice mai multe date înregistrate în primele opt luni ale
acestui an, date care aratã ca numãrul societãþilor cu capital
strãin înfiinþate în România a scãzut faþã de cel înregistrat în
urmã cu un an, în aceeaºi perioadã, ceea ce înseamnã cã
încrederea investitorilor strãini în economia româneascã s-a
diminuat, în contextul situaþiei politice instabile de la noi din
þarã ºi pe fondul lipsei infrastructurii, lipsei forþei de muncã,
birocraþiei, corupþiei.
Investitorii români ºi strãini se plâng adesea cu privire la
nivelul scãzut al forþei de muncã din þara noastrã, atât numeric,
ca o consecinþã a faptului cã în ultimii 20 de ani tot mai mulþi
români au plecat în strãinãtate, numãrul profesioniºtilor
rãmaºi în þarã scãzând dramatic, cât ºi calitativ, formarea
profesionalã a forþei de muncã disponibile în România fiind
nemulþumitoare pentru investitori. De exemplu, conform unui
sondaj, doar 13% dintre companiile germane din România
sunt mulþumite de nivelul profesional al angajaþilor lor.
Existã explicaþii pentru fiecare dintre aceste situaþii. Dar
ne putem mulþumi cu ele? La ce ne ajutã dacã nu facem
efortul de a ieºi din veritabilul cerc vicios în care ameþim
justificând o incapacitate de fond ºi formã?!
Tânãra generaþie maturã, aflatã acum în amfiteatre, are
capacitatea, forþa ºi mijloacele de a sparge înþelenitele tipare
în care ne miºcãm acum. Prin efort intelectual, învãþãturã,
prin practicã, prin entuziasm, optimism, prin patriotism,
prin valorificarea mijloacelor intelectuale ºi materiale care le
sunt puse la dispoziþie. Succes!

pag. 2

831  2 octombrie 2018

OPINIA NAÞIONALÃ

UNIVERSITARIA
I
M
P
L
I
C
A
Þ

Axa prioritarã 6 Educaþie ºi competenþe
Obiectivul specific 6.13 Creºterea numãrului absolvenþilor de învãþãmânt terþiar universitar ºi
nonuniversitar care îºi gãsesc un loc de muncã urmare a accesului la activitãþi de învãþare la un
potenþial loc de muncã/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenþial competitiv
identificate conform SNC ºi domeniile de specializare inteligentã conform SNCDI
Obiectivul specific 6.14 Creºterea participãrii la programe de învãþare la locul de muncã al
elevilor ºi ucenicilor din învãþãmântul secundar ºi terþiar non-universitar, cu accent pe
sectoarele economice cu potenþial competitiv identificate conform SNC ºi din domeniile de
specializare inteligentã conform SNCDI
Titlul proiectului: Pregãtiþi pentru viitor
Contract POCU/90/6.13/6.14 - 107375

CONFERINÞA DE LANSARE A PROIECTULUI

PREGÃTIÞI PENTRU VIITOR
Universitatea Spiru Haret, prin Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice ºi
Administrative Craiova, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociaþia Engage
in Education, anunþã lansarea proiectului Pregãtiþi pentru viitor, numãr de identificare
POCU/90/6.13/6.14  107375 .
Conferinþa de lansare a proiectului a avut loc în data de 1 octombrie 2018 la
sediul Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Economice ºi Administrative Craiova, str. Vasile
Conta nr. 4, sala 400, începând cu ora 13.
Proiectul este cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional
Capital Uman, Axa prioritarã nr.6 Educaþie ºi competenþe .
Valoarea totalã eligibilã a proiectului este de 2.094.054,25 lei (inclusiv TVA), din
care: 2.055.390,91 lei reprezintã asistenþa financiarã nerambursabilã.
Proiectul se vã desfãºura pe o perioadã de un an, cuprinsã între 5 septembrie
2018 ºi 4 septembrie 2019.

Prin USH Pro Business,
Shenzhen, al treilea mare oraº din China,
þinteºte afacerile ºi meseriile viitorului cu România
Delegaþia chinezã din zona de vest, a oraºului
Shenzhen a organizat în data de 24 septembrie 2018,
împreunã cu Centrul USH Pro Business, evenimentul
Shenzhen/China  Romania Investment Cooperation
Exchange Conference, eveniment desfãºurat la
Centrul USH Pro Business, cu scopul de a promova
oportunitãþile pe care cel mai inovativ oraº din China,
le pune la dispoziþie.
În cadrul evenimentului, domnul Youming WANG,
reprezentant Invest Shenzhen, a adus argumente în
favoarea regiunii Shenzhen, ca poartã principalã de
dezvoltare a afacerilor inovative pentru firmele din
România. Membrii delegaþiei chineze au prezentat
Zona Specialã de Cooperare, hub-ul ºtiinþific ºi
tehnologic, arii tematice de start up-uri inovative,
precum ºi o serie de cercetãri ºi aplicaþii ºtiinþifice.
Pe de altã parte, participanþii români, reprezentanþi ai instituþiilor: Ministerul Mediului de
Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat, Ministerul
Cercetãrii ºi Inovãrii, Agenþia Românã pentru
Investiþii Strãine (ARIS) au prezentat oportunitãþile
de afaceri ºi investiþii oferite de România. De
asemenea, partenerii USH Pro Business, respectiv
clustere din domeniile IT&C, energie, produse agro-

alimentare, engineering, precum ºi reprezentanþi de
firme cu soluþii inovative au avut oportunitatea de
a prezenta domeniile de activitate ºi oferta de producþie a firmelor, precum ºi experienþele de afaceri
avute în regiunea Shenzhen.
Anterior întâlnirii, USH Pro Business a organizat
o vizitã a delegaþiei chineze la ELI-NP Mãgurele. ªeful
delegaþiei chineze, Youming Wang a apreciat implicarea
USH Pro Business în buna organizare a vizitei ºi a
evenimentului ºi a declarat cã: Primul pas al cooperãrii
directe cu municipalitatea Shenzhen a fost realizat,
dupã care vor urma ºi alþii, care vor da substanþã
parteneriatului încheiat. Vizita acestei delegaþii din
Shenzhen este semnificativã, deoarece, pentru prima
datã, se dezvoltã un canal de colaborare direct cu
autoritãþile locale ale unui oraº de 20 milioane de
locuitori, extrem de inovativ ºi atractiv pentru mediul
de afaceri. USH Pro Business va întãri parteneriatul
cu Shenzhen. Cei prezenþi în salã au putut constata
cã oraºul Shenzhen este puternic orientat spre
inovare ºi locul unde se croiesc afacerile ºi meseriile
viitorului. Am avut plãcerea ca în salã sã avem firme
inovative, atât din Shenzhen, cât ºi din România, a
declarat domnul Costin Lianu.
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Shenzhen pune pe harta sa România talentelor

În luna septembrie, o importantã delegaþie de
investitori, oameni de afaceri ºi autoritãþi a
municipalitãþii Shenzhen a vizitat România în cadrul
unui turneu european care a cuprins, alãturi de þara
noastrã, þãri precum Danemarca, Olanda, Polonia,
Cehia, Bulgaria, cu scopul de a prospecta
cooperarea între aceste þãri ºi Shenzhen.
La încheierea turneului european, conducerea
delegaþiei chineze considerã vizita în România,
organizatã de USH Pro Business, un moment de
succes, întrucât au putut vizita cel mai mare proiect
de cercetare din România, Extreme Light
Infrastructure (ELI-NP) din Mãgurele ºi au
beneficiat de întâlniri cu companii româneºti
inovative din domeniile: tehnologia informaþiilor,
energie, comunicaþii, industrii creative º.a.
Delegaþia chinezã a apreciat interesul foarte mare
al start up-urilor inovative din România pentru ceea
ce ei numesc Zona Specialã de Cooperare, un hub
ºtiinþific ºi tehnologic ce situeazã oraºul Shenzhen
la nivelul oraºelor Beijing ºi Shanghai în ceea ce
priveºte inovarea.
Prezenþa româneascã în astfel de hub-uri
inovative s-a orientat cu precãdere spre oraºele
Beijing, Hong Kong ºi Shanghai. Este momentul
sã fim mai activi în Shenzhen.
Nu sunt puþini aceia care spun cã Shenzhen va fi
un nou Silicon Valley, datoritã existenþei tuturor
ingredientelor de succes: infrastructurã, prezenþa
masivã a cercetãrii academice ºi la nivel de firme,
mediu atractiv pentru start up-uri ºi tinere talente,
predilecþia pentru sistemul de inovare open source.
Prin centrul sãu de transfer tehnologic, USH Pro
Business se va implica în viitor în hub-ul din
Shenzhen, a declarat Costin Lianu, director general
USH Pro Business.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creºterea competenþelor
profesionale ºi a gradului de ocupare pentru viitorii absolvenþi ai Facultãþii de
ªtiinþe Juridice, Economice si Administrative Craiova, din cadrul Universitatii Spiru
Haret, prin dezvoltarea aptitudinilor de muncã ale acestora în cadrul stagiilor de
practicã, orientarea lor în carierã ºi promovarea parteneriatelor în tranziþia de la
ºcoalã la viaþa activã.
Obiectivele specifice ale proiectului rezidã în creºterea competenþelor profesionale
cerute pe piaþa muncii pentru 250 de studenþi ai Universitãþii Spiru Haret, Facultatea
de ªtiinþe Juridice, Economice ºi Administrative Craiova, în crearea unui sistem de
informare în domeniul ocupãrii ºi formãrii profesionale, vizând creºterea angajãrii
absolvenþilor cu studii superioare ºi în facilitarea tranziþiei de la ºcoalã la viaþa activã
prin activitãþi de consiliere ºi orientare profesionalã, stagii de practicã performante,
participarea la întâlniri cu potenþiali angajatori ºi vizite de studiu.
Grupul þintã va fi alcãtuit din 250 de studenþi (dintre care 10 vor proveni din mediul
rural) din cadrul Universitãþii Spiru Haret, Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice ºi
Administrative Craiova. Aceºtia vor efectua stagii de practicã ºi vor participa la
activitatea unor firme de exerciþiu, beneficiind de activitãþi de informare ºi consiliere
profesionalã, de subvenþii, în valoare de 900 lei/student, precum ºi de premii.
Beneficiile pe termen lung ale proiectului constau în: creºterea calitãþii
pregãtirii profesionale a absolvenþilor Universitãþii Spiru Haret; creºterea numãrului
de absolvenþi cu studii superioare care îºi gãsesc un loc de muncã la finalizarea
studiilor; creºterea productivitãþii muncii în întreprinderile ce vor angaja studenþii
participanþi la activitãþile din prezentul proiect (având deprinderi de muncã formate
în timpul stagiilor de practicã, dupã angajare, studenþii care vor participa activ la
activitatea economicã a întreprinderii nu vor mai efectua ºi alte stagii de instruire
prealabilã); creºterea numãrului de persoane cu un traseu profesional optim (studenþii
din grupul þintã vor beneficia de servicii de orientare în carierã).
Informaþii suplimentare puteþi obþine de la
 Daniela Stãnciulescu, responsabil informare ºi publicitate, telefon 0749.087.208,
e-mail: daniela.stanciulescu@spiruharet.ro sau
 la sediul Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Economice ºi Administrative Craiova, str. Vasile
Conta nr. 4, telefon 0251.42.33.95.
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Capital Uman 2014- 2020
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UNIVERSITARIA

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019
Bucureºti  Campus Didactica,
Facultatea de Inginerie, Informaticã ºi Geografie

Bucureºti  Campus Didactica,
Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele educaþiei

Bucureºti  Campus Didactica, Facultatea de ªtiinþe economice

Bucureºti  Campus Berceni, Facultatea de Educaþie fizicã ºi Sport

Bucureºti  Campus Berceni, Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane

FACULTATEA DE ªTIINTE
ECONOMICE DIN CÂMPULUNG

STRUCTURA
ANULUI UNIVERSITAR
2018-2019

ªi la Facultatea de ªtiinþe Economice din Câmpulung a avut loc
deschiderea anului universitar 2018-2019 într-un cadru festiv!
Am primit ºi în acest an, în familia noastrã academicã, o nouã
generaþie de studenþi, pentru care, împreunã, ne asumãm
responsabilitatea de a-i îndruma ºi de a le cãlãuzi paºii spre aceastã
profesie nobilã, în vederea formãrii lor ca specialiºti de excepþie în
domeniul economic.
La eveniment au fost invitaþi ºi au participat prof. Margarin
Blidaru, viceprimar, de la Primãria municipiului Câmpulung, preot
prof. ªtefan ªtefãnescu  director la Biblioteca Municipalã Ion
Barbu din Câmpulung, ec.dr. Ion Ilinca  ºef Serviciu Fiscal, cadre
didactice, studenþi, masteranzi, reprezentanþi ai mass-media.
Dupã intonarea imnului Gaudeamus, a fost prezentat mesajul
rectorului Universitãþii Spiru Haret, conf.univ.dr. Aurelian
A. Bondrea.
Toþi invitaþii ºi-au prezentat alocuþiunile ºi au urat bun venit
studenþilor haretiºti din facultatea noastrã.

Cristina NÃFTÃNÃILÃ

CAMPUS UNIVERSITAR CONSTANÞA
Pãºind cu emoþie în noul an universitar, studenþii, masteranzii ºi
cadrele didactice din cadrul Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe
Economice din Constanþa, au participat luni, 1 octombrie 2018, la
Festivitatea de deschidere.
La eveniment, care a avut loc la sediul Universitãþii din Constanþa,
strada Unirii nr.32-34, au luat cuvântul decanul Facultãþii, profesor
universitar doctor Mihnea Claudiu Drumea, ºi conferenþiar
universitar doctor Iuliana Pârvu, directorul Departamentului de
ªtiinþe Economice ºi conferenþiar universitar doctor Roxana Elena
Topor, directorul Departamentului de ªtiinþe Juridice.
Mesajul rectorului Universitãþii Spiru Haret, conferenþiar
universitar doctor Aurelian A. Bondrea, pentru Festivitatea de

deschidere a anului universitar 2018-2019, a fost transmis ºi la
Constanþa de cãtre decanul Facultãþii. Domnia sa a subliniat faptul
cã este nevoie de implicare, seriozitate, colaborare ºi consecvenþã
în întreg demersul pregãtirii universitare pentru sporirea capacitãþii
de construire a unei cariere profesionale de succes.
Profesor universitar doctor Mihnea Claudiu Drumea, decanul
Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice Constanþa, le-a urat
Bun venit! studenþilor din anul întâi, iar celorlalþi participanþi la
eveniment le-a transmis dorinþa domniei sale de continuare, ºi în noul
an universitar, a excelenþei educaþiei academice în cadrul Facultãþii.

Adina TRANDAFIR

SEMESTRUL I
(studii universitare de licenþã/master)
Luni 1.10.2018 - Deschiderea noului an universitar
Luni 1.10.2018 - Vineri 21.12.2018 - ACTIVITATE DIDACTICÃ
Luni 24.12.2018 - Duminicã 06.01.2019 - Vacanþã de Crãciun ºi
Anul Nou
Luni 7.01.2019 - Vineri 18.01.2019 - ACTIVITATE DIDACTICÃ
Luni 21.01.2019 - Duminicã 10.02.2019 - Sesiune de examene
de iarnã (semestrul I)
Luni 11.02.2019 - Duminicã 17.02.2019 - Vacanþã de iarnã
Luni 11.02.2019 - Duminicã 17.02.2019 - Sesiune de examene:
finalizare studii - licenþã ºi disertaþie (iarnã)
SEMESTRUL II
(studii universitare de licenþã/master)
Luni 18.02.2019 - Vineri 26.04.2019 - ACTIVITATE DIDACTICÃ
Luni 29.04.2019 - Duminicã 05.05.2019 - Vacanþã de Paºte
Luni 6.05.2019 - Vineri 31.05.2019 - ACTIVITATE DIDACTICÃ
Luni 3.06.2019 - Vineri 21.06.2019 - Sesiune de examene de
varã (semestrul II)
Luni 3.06.2019 - Vineri 14.06.2019 - Sesiune de examene de
varã (semestrul II) pentru anii terminali
Marþi 18.06.2019 - Sâmbãtã 22.06.2019 - Sesiune de examene
restante pentru anii terminali (semestrul I ºi semestrul II;)
Luni 24.06.2019 - Sâmbãtã 29.06.2019 - Sesiune de credite ºi
diferenþe pentru anii terminali
Luni 8.07.2019 - Duminicã 14.07.2019 - Sesiune de examene
finalizare studii - licenþã /disertaþie / DPPD (varã)
Luni 1.07.2019 - Sâmbãtã 31.08.2019 - Vacanþã de varã
Luni 2.09.2019 - Vineri 6.09.2019 - Sesiune de examene de
toamnã (restanþe, reexaminãri, credite ºi diferenþe)  pentru
toþi anii
Luni 9.09.2019 - Vineri 13.09.2019 - Sesiune de examene de
toamnã (restanþe, reexaminãri, credite ºi diferenþe)  pentru
toþi anii
Luni 23.09.2019 - Vineri 27.09.2019 - Sesiune de examene
finalizare studii - licenþã /disertaþie / DPPD (toamnã)
Notã:
 Aceastã structurã generalã a anului universitar 2018-2019 va
fi adaptatã la specificul fiecãrui domeniu de licenþã/master,
în limitele perioadelor definite mai sus, þinându-se cont, în toate
cazurile, de normele ARACIS privind desfãºurarea activitãþilor
didactice ºi a modului de organizare a practicii, inclusiv
pregãtirea privind elaborarea lucrãrii de licenþã/diplomã/
disertaþie în vederea susþinerii (douã sãptãmâni).
 În zilele declarate sãrbãtori legale nu se organizeazã activitãþi
didactice sau de examinare ( vineri 30 noiembrie 2018  sâmbãtã
1 decembrie 2018  marþi 25 decembrie 2018  miercuri 26 decembrie
2018  marþi 1 ianuarie 2019  miercuri 2 ianuarie 2019  joi 24
ianuarie 2019  duminicã 28 aprilie 2019  luni 29 aprilie 2019
 miercuri 1 mai 2019  sâmbãtã 1 iunie 2019  duminicã 16 iunie
2019  luni 17 iunie 2019  joi 15 august 2019)
* Fiecare facultate va planifica sesiunile de examen în perioadele
stabilite în funcþie de specificul ºi particularitãþile acesteia.
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PREUNIVERSITARIA
Elevii se pot desãvârºi prin artã

Trupa de teatru Bastion din Buftea, premiatã la Timiºoara
Trupa de teatru Bastion din Buftea (jud. Ilfov) a primit Premiul I în cadrul
Festivalului
Naþional de Teatru pentru Tineri ºi Copii Copil în Europa, ediþia a XI-a.
 Elevul Tiberiu Pancu a fost recompensat cu Premiul de interpretare, ca o
recunoaºtere a calitãþilor sale artistice ºi interpretative.

Casa de Culturã Buftea (jud. Ilfov) are o
multitudine de activitãþi cultural-artistice, dintre
care se evidenþiazã în mod cert Ansamblul Folcloric
Doina Ilfovului, coordonat de cãtre coregrafa
Daniela Mândroc, dar ºi Trupa de teatru Bastion,
coordonatã de actorul ºi regizorul Salex Iatma. De
curând, în perioada 7  16 septembrie 2018, aceastã
trupã de tineri artiºti entuziaºti au participat la
Festivalul Naþional de Teatru pentru Tineri ºi Copii

 Copil în Europa, ediþia a XI-a, desfãºurat la
Timiºoara, la Casa Tineretului (FITT).
Festivalul a reunit nume sonore la nivel naþional
ºi internaþional, aici fiind invitaþi sã joace în cadrul
spectacolelor sau sã þinã workshop-uri pentru
participanþi artiºtii Paul Cimpoieru, Alex
ªtefãnescu, Mãdãlina Ghiþescu Petre, Julieta
Georoiu, Rasmina Cãlbãjos, Alin Costea, Claudiu
Puºcãu, Irksousi Mohamed ºi alþii. Având ajutorul
partenerilor culturali tradiþionali, festivalul s-a
putut bucura de prezenþa urmãtoarelor spectacolele
invitate: 9 piese de teatru remixate, Homo
Americanus, Mergi pe drumul tãu!, UNWILLING
 scurtmetraj realizat în cadrul Festivalului Naþional
de Teatru pentru Tineri Copil în Europa (XI). Pe
lângã spectacolele invitate, au mai urmat douã zile
pline de spectacole în concurs: 14 ºi 15 septembrie
2018, fiind selectate 12 trupe din toatã þara ºi de 20
de elevi, la monolog, probe susþinute tot pe scena
Casei Tineretului. În afara spectacolelor, au mai
fost ºi o serie de workshop-uri de dezvoltare a
abilitãþilor elevilor-actori, axate, ediþia aceasta, pe
importanþa îmbunãtãþirii calitãþii vocii ºi expresiei
corporale: music-hall, actorie, coregrafie, canto,
freestyle, miºcare scenicã, film, voce etc. De

Platformã naþionalã integratã
 Wireless Campus
 Executivul a adoptat în ºedinþa de
Guvern din 27 septembrie o hotãrâre
pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea ºi oportunitatea
efectuãrii cheltuielilor aferente
proiectului de investiþii Platformã
naþionalã integratã - Wireless Campus.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintã crearea unei
platforme naþionale integrate de tip campus care sã asigure,
cu prioritate în ºcoli de nivel gimnazial, serviciul de acces
fãrã fir la reþele de date deschise interconectate, inclusiv la
internet.
Proiectul se va derula în cadrul Programului Operaþional
Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritarã 2: Tehnologia
Informaþiei ºi Comunicaþiilor (TIC) pentru o economie
digitalã competitivã  Prioritatea de investiþii 2c 
Consolidarea aplicaþiilor TIC pentru e-guvernare, e-învãþare,
e-incluziune, e-culturã, e-sãnãtate, având o valoare totalã
de 209.921 mii lei, 85% reprezentând finanþarea europeanã
nerambursabilã.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. crearea infrastructurii tehnice necesare utilizãrii resurselor
ºi serviciilor de tip OER ºi WEB 2.0 în educaþie pentru
minimum 2.000 de ºcoli;
2. dotarea în cadrul proiectului a unui numãr de 4.500 de
unitãþi gimnaziale cu echipamente wireless;
3. creºterea ponderii profesorilor care utilizeazã internetul
prin wireless-campus la 15%, pânã la finalul perioadei de
sustenabilitate a proiectului.
Beneficiarul principal al investiþiei, Agenþia de
Administrare a Reþelei Naþionale de Informaticã pentru
Educaþie ºi Cercetare, va asigura buna funcþionare a
echipamentelor achiziþionate ºi a platformei create în cadrul
proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite.
Proiectul va contribui indirect la atingerea valorilor-þintã
ale indicatorilor din Agenda Digitalã, ºi anume a procentului
instituþiilor de învãþãmânt preuniversitar care folosesc OER
(Open Educational Resources), Web 2.0 în educaþie, þinta
fiind stabilitã pentru 50% pânã în 2020.

Biroul de Comunicare, MEN

asemenea, tinerii au putut comunica cu actorii
Claudia Ieremia ºi Ion Rizea, în cadrul sesiunilor
de discuþii ce au avut loc pe parcursul festivalului
de teatru.
Juriul festivalului a fost format din actorii:
Constantin Rãdoacã, Alina Ilea, Ana Maria Pandele
Andone, Jasmina Mitrici ºi Iuliana Þoancã Crãescu.
Evenimentul teatral din Timiºoara a fost
organizat de Asociaþia Culturalã Pentagon ºi este
cofinanþat de Consiliului Judeþean Timiº, prin
Centrul de Culturã ºi Artã al Judeþului Timiº, având
ca parteneri Fundaþia Judeþeanã pentru Tineret,
Teatrul Naþional Mihai Eminescu Timiºoara,
Primãria Municipiului Timiºoara ºi alþii.
Trupa de teatru Bastion din Buftea (jud. Ilfov),
aflatã sub îndrumarea regizorului-scenaristuluiactorului-compozitorului Salex Iatma, ºi formatã
din copiii îndrumaþi de el în cadrul Atelierului de
teatru din Centrul Cultural Buftea, au prezentat
piesa De cealaltã parte a zidului, o piesã care aduce
în faþa spectatorilor o interpretare modernã a unor
probleme moderne, cu care se confruntã copiii din
ziua de astãzi. Piesa, care a inclus mai multe
elemente bazate pe jocuri de lumini ºi umbre,
completate cu muzica originalã a lui Salex Iatma,
are valenþe science-fiction, care stau la baza
interpretãrii unor probleme actuale: dependenþa de
tehnologie a copiilor a cãror relaþie cu pãrinþii este
supusã zãgazului epocii moderne, în care
necesitatea luptei pentru supravieþuire ºi a asigurãrii
unui trai decent îi transformã pe pãrinþi în niºte
strãini interconectaþi cu proprii lor copii prin
intermediul unor programe de calculator. Chiar dacã
piesa are câteva elemente umoristice, pe deplin
gustate de public, în esenþã, atât subiectul, cât ºi
mesajul pe care-l transmite, este unul trist. Copiii
care încearcã sã rupã barierele unei realitãþi care se
confundã cu realitatea virtualã, controlul excesiv al
emoþiilor survenite într-o societate postmodernistã
cãtre care pare cã ne îndreptãm implacabil, lipsa
aproape totalã a pãrinþilor (de fapt în întreaga piesã
nu apare niciun pãrinte, în afara mamei interpretului

principal, prin prisma unei iluzorii convorbiri
telefonice), controlul rece ºi impersonal al trãirilor
unor adolescenþi care se aflã la vârsta experimentelor
ce se petrec la graniþa dintre copilãrie ºi pubertate,
testarea limitelor sub controlul strict al unor
maºinãrii impersonale, ascunse sub chipuri umane,
toate sunt surprinse cu mãiestrie în aceastã piesã a
trupei de teatru Bastion.
Pentru aceastã deosebitã piesã Trupa de teatru
Bastion din Buftea (jud. Ilfov) a primit Premiul I
în cadrul Festivalului Naþional de Teatru pentru
Tineri ºi Copii Copil în Europa, ediþia a XI-a, ce
s-a desfãºurat la Timiºoara, dar ºi Premiul de
interpretare pentru Tiberiu Pancu, interpretul
personajului Tibi din acest spectacol, ca o
recunoaºtere a calitãþilor artistice ºi interpretative.
De aici, elevii talentaþi pot urca mai sus o treaptã
pe calea desãvârºirii lor artistice sau profesionale.
Succes!

George V. GRIGORE

EDUCAÞIE RUTIERÃ

Ateliere nu doar pentru copii

Cea de-a IV-a ediþie a Salonului Translogistica, dedicat
camioanelor ºi vehiculelor comerciale, organizatã în pavilionul
B1 din cadrul Romexpo s-a încheiat ieri. Schimburile de idei,
ofertele comerciale sau profesionale au fost presãrate ºi cu
evenimente de o altã facturã, cum ar fi atelierele educative. Deja
o tradiþie la astfel de întâlniri, atelierele sunt dedicate celor care
vor sã ºtie, indiferent dacã sunt copii sau adulþi.
Asociaþia Siguranþa Auto a organizat douã astfel de ateliere,
împreunã cu partenerii tradiþionali Skoda, Michelin, ªcoala
gimnazialã Ferdinand I ºi Poliþia localã a Sectorului 2. Un atelier
de educaþie rutierã ºi unul de prim ajutor, discipline neregãsite
în programa ºcolarã. Educaþia rutierã fiind materie opþionalã,
maxim 2 ore pe lunã, în condiþiile în care ºcolarii se deplaseazã
zilnic de acasã spre ºcoalã ºi înapoi Cât despre primul ajutor se
fac unele timide ºi locale experimente, dar tot în afara programei
ºcolare! Ieri, elevii au deprins ºi exersat apoi Manevra de
resuscitare cardio-pulmonarã ºi Manevra Heimlich, ambele
salvatoare oriunde ne-am afla ºi fãrã echipamente medicale, altele
decât puterea propriilor braþe ºi a propriei respiraþii, pe care, cu
totul întâmplãtor, le avem permanent asupra noastrã.
Timp de 2 ore, aceºti elevi s-au bucurat, nu putem spune cã
au ºi învãþat, cã ar fi prea mult, de faptul cã au putut face ºi
altceva, cã au aflat lucruri noi pe care, cu puþin noroc le vor fi
povestit ºi acasã. Noi vom continua sã extindem cât putem aceste
experienþe, plãcute ºi pentru noi, la cât mai multe ºcoli din
Bucureºti ºi din þarã, numãrul elevilor care au beneficiat pânã
acum de aceste douã ateliere ridicându-se la peste 40.000 în
aproximativ 15 ani!
Mulþumim pentru sprijin tuturor celor implicaþi!

Virgil MIHAILOVICI
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Festivalul
Internaþional
de Literaturã
ºi Traducere Iaºi -

FILIT

 FILIT a anunþat programul celei de a
VI-a ediþii, care va reuni la Iaºi, în perioada
3-7 octombrie 2018, sute de invitaþi
din lumea culturalã internaþionalã. În avanpremiera FILIT 2018, luni, 1 octombrie,
a avut loc o întâlnire cu Éric Vuillard, laureat
al Premiului Goncourt, 2017.
Programul conþine peste 100 de
evenimente dedicate publicului larg ºi
profesioniºtilor. Evenimentele sunt
structurate astfel: întâlniri ale scriitorilor
în liceele ieºene, la cluburile de lecturã
Alecart ºi Logos, la Casa Fantasy
(Biblioteca Judeþeanã Gheorghe Asachi
Iaºi, Filiala Ion Creangã), la Casa
Copilãriei (Palatul Copiilor Iaºi), întâlniri
ale scriitorilor ºi poeþilor la Casa FILIT
(în Piaþa Unirii), mese rotunde ºi evenimente specializate, maratoane de filme
fantasy, concerte, Noaptea Albã a Poeziei,
târguri de carte ºi expoziþii care valorificã
patrimoniul Muzeului Naþional al
Literaturii Române Iaºi, totul culminând
cu Serile FILIT La Teatrul Naþional
Vasile Alecsandri din Iaºi.
De asemenea, în cadrul FILIT vor avea
loc ºi lansãri ale cãrþilor din colecþia Scriitori
de poveste, în prezenþa autorilor care au
scris biografiile romanþate ale scriitorilor
reprezentaþi în reþeaua Muzeului Naþional
al Literaturii Române Iaºi
Intrarea la evenimentele FILIT este
gratuitã, iar programul complet poate fi
consultat pe site-ul www.filit-iasi.ro.
Festivalul Internaþional de Literaturã ºi
Traducere Iaºi (FILIT) este un proiect
cultural finanþat de Consiliul Judeþean Iaºi
prin Muzeul Naþional al Literaturii
Române Iaºi. Ediþia de anul acesta are ca
invitaþi cunoscuþi scriitori din þarã ºi din
strãinãtate, în cadrul unor evenimente
deschise publicului larg. Printre invitaþi
se regãsesc nume importante ale literaturii mondiale, precum Jonathan Franzen
(SUA), Veronica Roth (SUA), Jón
Kalman Stefánsson (Islanda), Kamila
Shamsie (Marea Britanie), Sylvie
Germain (Franþa) etc., alãturi de zeci de
scriitori ºi poeþi români, precum ºi
traducãtori din lumea întreagã. La
eveniment vor mai participa ºi manageri
culturali, editori, jurnaliºti din þarã ºi din
strãinãtate.

WEST MEETS EAST
- Povestea continuã,
în spiritul lui
Ravi Shankar
ºi Yehudi Menuhin
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Valori româneºti

 Un turneu în patru oraºe
ºi o experienþã muzicalã
la confluenþa
între Orient ºi Occident
West meets East revine pe scenele
româneºti cu un nou proiect menit sã
conecteze Occidentul ºi Orientul prin
muzicã, în spiritul viziunii nãscute cu peste
o jumãtate de secol în urmã, din colaborarea
celor doi monºtri sacri ai muzicii: violonistul
Yehudi Menuhin ºi sitaristul Ravi Shankar.
Aflat la a doua ediþie în România, proiectul
West meets East  Povestea continuã
propune o întâlnire ineditã între muzica
româneascã ºi cea clasicã a Indiei, în
interpretarea lui Alexandru Tomescu  la

vioarã, Udhai Mazumdar  la tabla, Sînziana
Mircea  la pian, Rohan Dasgupta  la sitar
ºi Bhaskar Das  la bansuri (flaut de
bambus). Turneul West meets East 2018 va
include patru concerte: la Timiºoara
(miercuri, 3 octombrie, la Filarmonica
Banatul), la Cluj-Napoca (luni, 7 octombrie,
la Auditorium Maximum), la Bucureºti
(sâmbãtã, 13 octombrie, la sala Auditorium
a Muze-ului Naþional de Artã) ºi la Piteºti
(luni, 15 octombrie, la Filarmonicã). Toate
concertele vor începe la ora 19:00.

Salonul BD Braºov,
România 100 în benzi desenate

În perioada 4-7 octombrie 2018, la Braºov
se va desfãºura primul salon de bandã
desenatã cu o tematicã aleasã în mod exclusiv
din istoria recentã a României. Prin
intermediul proiectului România 100 în benzi
desenate (istoria României în perioada 19182018), artiºtii de bandã desenatã au ºansa de
a (re)descoperi ºi de a valoriza istoria recentã,

sub semnul Centenarului, în contextul
contemporan european. Obiectivul proiectului este stimularea producþiei de bandã
desenatã cu tematicã istoricã ºi valorificarea
lucrãrilor obþinute prin organizarea unei
expoziþii în cadrul salonului ºi realizarea unui
catalog care va cuprinde lucrãrile selectate
pentru expoziþie ºi prezentarea artiºtilor.

Noaptea Albã
a Galeriilor
 70 de spaþii alternative
ºi ateliere de artist
vor fi deschise în Bucureºti
pe 5 octombrie
Vernisaje, performance-uri, spaþii
alternative, galerii de artã ºi ateliere de
artist vor fi deschise pe 5 octombrie, de
Noaptea Albã a Galeriilor, în 13 oraºe din
þarã, începând cu ora 19.00.
O nouã ediþie a Nopþii Albe a Galeriilor
invitã publicul sã parcurgã un traseu
nocturn în compania artei contemporane
prin spaþii din Bucureºti, Arad, Braºov,

Cluj Napoca, Craiova, Iaºi, Miercurea Ciuc,
Petrila, Reºiþa, Sfântu Gheorghe, Sibiu,
Târgu Mureº ºi Timiºoara.
În Bucureºti, traseul cultural va fi realizat
prin participarea a peste 70 de galerii de
artã, instituþii culturale, spaþii alternative
ºi ateliere de artist.
Programul ediþiei disponibil pe
www.noapteagaleriilor.ro

Invitaþii în lumea artelor plastice

Pictura ca un ansamblu
monumental arhaic

Matei Enric (nãscut în 1978 în Bucureºti), licenþiat în
Restaurare-picturã muralã la Facultatea de Teologie Ortodoxã
din Bucureºti, a organizat nouã expoziþii personale ºi a participat
la peste cincizeci de expoziþii de grup în þarã ºi strãinãtate. Printre
expoziþiile personale menþionãm: Solve et Coagula (2013, Galeria
Alchemia, curator Mãdãlina Mirea), Agapa (2012, De lart dans
mon jardin, curator Francois Launay), Gotic (2008, Galeria La
Perne, curator Cosmin Nãsui) ºi Refacerea Fragmentului (2014,
Galeria Occidentului, eveniment fãcând parte din Bucharest
Art Week). Cele mai reprezentative expoziþii de grup la care a
participat sunt: Identitãþi (2011, Institutul Francez din Bucureºti,
curator Armelle de Saint Dezauzie ºi Ruxandra Demetrescu),
a cincea ediþie a EU Open House (2011, Ambasada Românã din

Washington ºi Biblioteca
din Cleveland Park,
SUA) ºi expoziþia A
Symphony of Symbolism
(2008. Agora Gallery, New York, SUA).
Despre arta sa, Matei Enric afirmã: Lucrãrile mele sunt de
tip ansamblu; mai multe fragmente de lemn reclãdesc o imagine
ca într-un puzzle ºi creeazã senzaþia de picturã monumentalã
arhaicã. Acest tip de picturã-ansamblu creeazã o legãturã cu
ambientul, prin integrarea spaþiului ce circumscrie lucrarea
(peretele, spaþiul vital din jurul imaginii), care este inserat în
lucrare, devenind astfel un element compoziþional. Imaginea
nu mai este închisã într-o formã clarã, limitatã de margini,
ci se extinde, depãºindu-ºi cadrul ºi se
combinã cu exteriorul. Este precum o
refacere a fragmentului. Graniþa dintre
lucrare ºi spaþiul ce o
înconjoarã se dizolvã
ºi astfel devine parte
a ambientului, obþinându-se un impact
mai puternic asupra
privitorului.
(G.M.)

Victor CIOCÂLTEA

unul dintre cei mai de seamã
olimpici ai ºahului românesc

Victor Ciocâltea, unul dintre cei mai mari ºahiºti ai României ºi
unul dintre puþinii oameni care l-au învins pe cel mai mare jucãtor
de ºah al tuturor timpurilor, americanul Bobby Fischer. Participant
la peste 100 de turnee internaþionale de ºah, dintre care 11 olimpiade
internaþionale, Victor Ciocâltea a fost de opt ori campion naþional
la ºah. Este printre primii teoreticieni ai ºahului modern în România.
Victor Ciocâltea s-a nãscut pe 16 ianuarie 1932, la Bucureºti. Înainte
sã joace ºah de performanþã a fost component al lotului naþional de
juniori la... tenis de masã! S-a remarcat la ºah la un campionat organizat
la Liceul Gheorghe Lazãr, unde învãþa. În 1952, la vârsta de 20 de ani,
a devenit pentru prima datã campion naþional, succes pe care l-a
repetat de alte ºapte ori. În 1962, la Olimpiada de ºah desfãºuratã la
Varna, pe litoralul bulgãresc, l-a învins pe Bobby Fischer, americanul
ciudat considerat de mulþi cel mai mare ºahist al tuturor timpurilor
(în 1966, Bobby Fischer avea sã fie învins ºi de alt român, marele
maestru internaþional Florin Gheorghiu).
În anii 70, Victor Ciocâltea, din calitatea de mare maestru
internaþional, a fost unul dintre cãpitanii echipei naþionale a României.
Datoritã caracterului sãu foarte prietenos a dobândit titlul de cel mai
îndrãgit jucãtor de ºah din România. Ciocâltea avea un stil de joc
foarte spectaculos, care îi fascina chiar ºi pe jucãtorii cei mai avizaþi.
În cele trei decenii de activitate a concurat la peste 100 de turnee
internaþionale. Ultimul a fost un turneu desfãºurat în Spania, la
Manresa (60 de kilometri de Barcelona), în septembrie 1983...
Victor Þacu, ºahist, medic ºi bun prieten, îºi aminteºte cã Victor
avea un anevrism. A fãcut un accident vascular ºi a murit în câteva
minute. I se putea întâmpla oricând. S-a întâmplat în Spania. S-a spus
cã a murit la masa de ºah, dar nu e adevãrat. A murit în salvarea
care-l ducea de la hotel la spital. Prietenii ºi foºtii colegi aveau sã
povesteascã mai apoi cã Victor Ciocâltea era un fumãtor ºi un cafegiu
înrãit, care ardea trei pachete de þigãri pe zi ºi bea cel puþin 7-8 cafele.
Statul român nu s-a implicat în niciun fel pentru a ajuta familia sã
repatrieze corpul neînsufleþit al marelui maestru internaþional român.
Elena Ciocâltea a fost nevoitã sã aleagã între douã variante: sã-ºi
înmormânteze soþul în Spania sau sã accepte incinerarea ºi sã-i
aducã urna cu cenuºã în România. A ales a doua variantã ºi a venit cu
urna în maºinã 2.600 de kilometri. Toate formalitãþile de incinerare
au fost suportate de Federaþia Catalanã de ªah. Ajunsã la Bucureºti,
urna cu cenuºã a fost înhumatã în Cimitirul Ghencea civil.
ªahul este un joc nãscut din geometrie ºi numere, o gimnasticã
pur intelectualã, cel mai frumos joc din lume, care atinge limitele
artei- spunea Victor Ciocâltea. Dintre cele mai notabile rezultate
ale sale se numãrã câºtigarea Turneului internaþional al României în
1975. La acestea se adaugã victorii în alte turnee importante, dintre
care amintim Sofia (1962), Reggio Emilia (1967 ºi 1969), Tunis
(1973), Dortmund (1974). A participat la trei ediþii ale turneelor
zonale ale ciclului pentru titlul mondial de ºah: Marianske Lazne
(1954), Halle (1967) ºi Bãile Herculane (1982). Pentru România,
Victor Ciocâltea a jucat 11 ediþii ale Olimpiadei de ºah, începând din
1956 pânã în 1982. La Varna, în 1962, a câºtigat cu Bobby Fischer,
iar la Lucerna, în 1982, a fost cãpitanul echipei naþionale.
Cele opt titluri de campion naþional au fost câºtigate de Victor
Ciocâltea în anii 1952, 1959, 1961, 1969, 1970, 1971, 1975 ºi
1979. Timp de 36 de ani cât a durat cariera lui Victor Ciocâltea,
din 1948 în 1984, românul a participat la 123 de turnee.
O altã laturã important a activitãþii lui Victor Ciocâltea este cea
formativ-educativã, concretizatã prin publicarea a numeroase
articole în Revista Românã de ªah ºi în reviste din strãinãtate,
precum ºi co-autor împreunã cu Sergiu Samarian al celebrei (la
timpul respectiv) lucrãri în douã volume, Teoria modernã a
deschiderilor. A câºtigat patru titluri sportive: Maestru al sportului
(1951), Maestru Internaþional (1957), Maestru Emerit al sportului
(1973), Mare Maestru Internaþional (1978).

Cristina MOLDOVEANU
Asociaþia Pro Valores, Centrul
Cultural Palatele Brâncoveneºti,
Uniunea de Creaþie Interpretativã
a Muzicienilor din România,
prin Pro-gramul Oportunitãþi la tine
acasã, Radio România Cultural,
Inspectoratul ªcolar al Municipiului Bucureºti ºi ExcesMusic
îi invitã pe tinerii muzicieni nãscuþi
între 1 ianuarie 1992 ºi 31 decembrie 2006 sã se înscrie la cea
de-a IX a ediþie a Concursului
Drumul spre celebritate. Competiþia se va desfãºura în
perioada 31 octombrie  3 noiembrie 2018, în spaþiile încãrcate de
istorie ºi frumuseþe ale Palatului
Mogoºoaia. Concursul este deschis pianiºtilor, interpreþilor la

Concursul
Drumul
spre
celebritate,
ediþia a IX-a
instrumente cu coarde ºi de suflat
ºi, de asemenea, tinerilor artiºti
lirici. Aceºtia se vor lupta pentru
obþinerea Trofeelor la cele patru
categorii de instrumente ºi totodatã pentru a primi ºansa unor
reale oportunitãþi de afirmare.
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Târgul
de Cãrþi
ºi
Arte
Frumoase

Arca
lui
Gutenberg

va fi prezentã, în perioada 3  7 octombrie 2018, în Atrium
nivel 0, Palas Mall Iaºi, unde se va desfãºura a patra ediþie a
Târgului de Cãrþi ºi Arte Frumoase Arca lui Gutenberg, eveniment
organizat de SEDCOM LIBRIS Iaºi, reþea de librãrii cu tradiþie
din 1949, trust editorial, tipografie, birou de traduceri ºi creaþie
publicitarã, galerii de artã ºi studio de înregistrãri.
Principalii parteneri ai evenimentului sunt Primãria
Municipiului Iaºi, Instituþia Prefectului Iaºi, Palas Mall Iaºi,
Organizaþia Patronalã AGORA a Societãþilor pentru Difuzarea
Tipãriturilor ºi a altor Bunuri Culturale din România,
Inspectoratul ªcolar Judeþean Iaºi, Muzeul Naþional al Literaturii
Române, Iaºi, Teatrul pentru Copii ºi Tineret LUCEAFÃRUL
Iaºi, Festivalul Internaþional de Literaturã ºi Traducere Iaºi
(FILIT), Festivalul Internaþional de Teatru pentru Publicul Tânãr
Iaºi (FTIPTI), Mobexpert.
Invitaþii de anul acesta ai Târgului de Cãrþi ºi Arte Frumoase
Arca lui Gutenberg sunt urmãtorii: scriitorul ºi psihiatrul Ion
Vianu, conferinþa cu tema Post omul ºi psihiatria, joi, 4 octombrie
2018, ora 18.00, Atrium nivel 0, Palas Mall Iaºi; criticul ºi istoricul
literar Alex ªtefãnescu, Conferinþa cu tema Cine mai are nevoie
azi de lecturã?, vineri, 5 octombrie 2018, ora 18.00, Atrium nivel
0, Palas Mall Iaºi; eseistul, istoric al artei, publicistul ºi filosoful
Andrei Cornea, conferinþa cu tema Era ignoranþei, sâmbãtã,
6 octombrie 2018, ora 18.00, Atrium nivel 0, Palas Mall Iaºi.
La aceastã ediþie participã aproximativ 80 de expozanþi din întreaga
þarã ºi Republica Moldova (edituri, companii de difuzare de carte
româneascã ºi strãinã, difuzori de papetãrie, galerii de artã, instituþii
culturale etc, organizaþi în 35 de standuri distribuite pe o suprafaþã
construitã de aproximativ 1.000 mp. Cu harta cãrþilor preferate în
mânã, cititorul este invitat sã facã ocolul lumii în cinci zile livreºti.
Târgul de Cãrþi ºi Arte Frumoase Arca lui Gutenberg prezintã oferte
editoriale la preþuri reduse, noutãþi editoriale, volumele autorilor
prezenþi la FILIT, lansãri de carte incluse în
JURNALUL DE BORD al târgului ºi diverse
momente artistice.
Sâmbãtã, 6 octombrie 2018, la ora 13.00,
vor fi decernate Diplomele Arca lui Gutenberg
pentru direcþii editoriale de prestigiu.
Componenþa Comisiei de jurizare Arca lui
Gutenberg : preºedinte: Ioan Holban, scriitor
ºi critic literar; membri: Valeriu Stancu, scriitor
ºi traducãtor; Cassian Maria Spiridon, scriitor,
preºedinte al Filialei Iaºi a Uniunii Scriitorilor
din România; prof. univ. dr. Nicu Gavriluþã,
Facultatea de Filosofie ºi ªtiinþe Social-Politice,
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaºi;
prof. univ. dr. Antonio Patraº, Facultatea de
Litere, Catedra de Literaturã Românã, Garabet
Ibrãileanu, critic literar, Universitatea
Alexandru Ioan Cuza din Iaºi; prof. MihaiCezar Zaharia, Inspector ªcolar General pentru
Limba ºi Literaturã Românã, reprezentant al
Inspectoratului ªcolar Judeþean Iaºi; un
reprezentant al Muzeului Naþional al
Literaturii Române Iaºi; conf. dr. ec. Petru Radu,
director al Librãriilor SEDCOM LIBRIS
Iaºi, preºedinte al Organizaþiei Patronale
AGORA; Alina Hucai, redactor ºi organizator
al evenimentului.

Anunþ
Oportunitate sporitã
de cooperare macroregionalã
prin lansarea Academiei
Dunãrene a Inovãrii Integrale

Conferinþa de evaluare - Bucureºti,
9 octombrie 2018

Demararea procesului de implementare a noii guvernanþe a Strategiei UE pentru
Regiunea Dunãrii (SUERD) la nivel naþional, prin H.G. 462/28.06.2018,
deschiderea Punctului Focal - Secretariatul Tehnic SUERD la Bucureºti, în tandem
cu Municipalitatea Viena, precum ºi apropiata preluare a Preºedinþiei SUERD de
cãtre România cu ocazia Forumului Anual al Dunãrii (Sofia, octombrie 2018)
oferã oportunitatea deosebitã atât a revigorãrii Strategiei Macroregionale, cât ºi
a conturãrii/prioritizãrii acelor iniþiative ºi proiecte cu valoare adãugatã
dunãreanã, care dobândesc ºanse sporite de promovare ºi de finanþare concretã.
Tocmai de aceea, în acest context, Catedra Internaþionalã Onorificã Jean Bart
în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii (CIO-SUERD), Asociaþia
Comunitãþile Locale Riverane Dunãrii (CLDR), Fundaþia EUROLINK - Casa
Europei ºi Universitatea Spiru Haret ºi-au asumat organizarea Conferinþei de
evaluare a campaniei REGIONAL DANUBE STRATEGY SUMMIT, care va avea
loc la Bucureºti - Palatul Învãþãmântului ºi Culturii - Sala Senatului
Universitãþii Spiru Haret, în data de marþi, 9 octombrie 2018, între orele 10.00
ºi 12.30. Evenimentul se bucurã se prezenþa ºi amabilul sprijin al Coordonatorului
Naþional SUERD  Ministerul Afacerilor Externe.
Obiectivele vizate în principal rezidã în prezentarea rezultatelor campaniei
REGIONAL DANUBE STRATEGY SUMMIT ºi a principalelor recomandãri/
propuneri avansate anterior de invitaþi ºi participanþi; promovarea participãrii la
Misiunea Oficialã CLDR la Forumul Anual SUERD ºi la Conferinþa Reþelei Europene
a Comisarilor Dunãreni; prezentarea programelor platformei de internaþionalizare
educaþionalã Academia Dunãreanã a Inovãrii Integrale. La finalul reuniunii,
reprezentanþii mediului academic ºi al societãþii civile prezenþi sunt invitaþi sã
adopte Declaraþia - Apel de la Bucureºti în favoarea sprijinirii obiectivelor
Preºedinþiei SUERD a României subsumatei temei dominante alese privind creºterea
rolului clusterelor dunãrene în promovarea inovãrii ºi consolidãrilor lanþurilor
valorice umane ºi economice la nivel macro-regional prin cooperare transfrontalierã
intensificatã.
Participarea se face exclusiv în baza unei solicitãri prealabile în scris, precum
ºi în baza confirmãrii exprese din partea organizatorilor, în limita numãrului de
locuri rãmase disponibile, pânã cel târziu în data de 4 octombrie 2018. Pentru
informaþii suplimentare, vã rugãm sã consultaþi siteul http://
ciosuerd.houseofeurope.ro/lansare-academia-dunareana sau sã contactaþi
Secretariatul la tel./fax: 021,2304997 sau e-mail: academia@houseofeurope.ro
*Parteneri Media Asociaþi: Agenþia Naþionalã de Presã AGERPRES, TVH, Radio7,
Opinia Naþionalã, Juridice.ro. Parteneri Media: CaleaEuropeana.ro, Comunicaþii
Mobile, CalendarEvenimente.ro, Finantare.ro, Tribuna Economicã, PRwave.ro,
SmartFinancial.ro, BrandInfo.ro, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, Buletin Dunãrean.

Pentru conformitate,
Secretariatul Consorþiului Organizatoric
academia@houseofeurope.ro

Circa 15% din activele financiare stocate în depozite
s-ar putea îndrepta în urmãtorii ani ºi cãtre fintech-urile Robo-advisory
Pe o piaþã de zeci de miliarde de euro la nivel mondial,
fintech-urile nou înfiinþate sau pe cale de a lua fiinþã în România
s-au înscris deja printre jucãtori. Industria este la început de
drum, fintech-urile prezente pe piaþa noastrã aparþinând doar
la douã categorii din cele 15 tipuri de fintech-uri existente la
nivel mondial. Poate cel mai interesant tip de fintech - roboadvisorii - sunt pe cale sã aparã. Robo-advisorii aduc serviciile
de private banking la preþuri de contractare mult mai mici ºi
randamente mai mari.
Robo-advisorii sunt practic cele mai temute fintech-uri pentru
administratorii de fonduri de investiþii ºi bãnci, dat fiind faptul
cã oferã servicii alternative ºi independente de consiliere
financiarã, la costuri mult mai mici. Estimãrile din 2016 ale PwC,
prezentate într-un studiu dat publicitãþii, indicã faptul cã 64%
dintre administratorii de fonduri de investiþii sau portofolii
individuale administrate de societãþi de administrare de investiþii
vor pierde în viitor o parte semnificativã din business-ul lor, în
favoarea fintech-urilor din categoria robo-advisors. Aceste fintechuri reuºesc sã înlocuiascã modelele actuale de business din acest
sector, în principal, prin unul bazat pe algoritmizarea ºi
automatizarea proceselor ºi utilizarea în mod pragmatic a noilor
descoperiri ale ºtiinþelor economice din domeniul finanþelor
comportamentale- a spus Sorin Mititelu, cofondator ºi CEO al
companiei Optimus Fintech, companie din categoria fintech, care
oferã consultanþã de investiþii ºi care este în proces de autorizare
în România. Sorin Mititelu a condus BCR Asigurãri de Viaþã, a
fost ºi director al Direcþiei managementul segmentelor retail în
cadrul BCR, iar în perioada 2005-2007 a fost ºeful diviziei de
retail la Banca Româneascã.
Printre cele mai cunoscute companii din aceastã categorie, roboadviser, la nivel mondial, se aflã: Wealthfront, Betterment,
Personal Fianance, CharlesSwabb, Vanguard, Future Advisor,
SigFig, Nutmeg, Scalable Capital, Ginmon, Yomoni, Indexacapital,
TrueWealth. Spre exemplu, în domeniu de investiþii, unde bãncile
ºi brokerii de investiþii au deþinut supremaþia în Vest, companiile

fintech se bazeazã pe algoritmi pentru a pune în mâna clientului
decizia de tranzacþionare, potrivit profilului de risc, explicã
Mititelu. Firmele pot sã aibã procese atât de automatizate,
încât costul a ajuns la cel pe care îl obþineau doar clienþii
instituþionali sau de private banking, spune Mititelu. El indicã o
sumã de plecare de minimum 1000 de euro, dar optim ar fi o
sumã de la cel puþin 4.000. Practic, fintech-urile de acest fel
recomandã ca posesorul activelor sã nu fie ºi custodele lor, iar
investiþiile propriu-zise sunt dictate de o platformã IT care oferã
circa 300.000 de probabilitãþi de investire a banilor în funcþie de
profilul de risc ales ºi de condiþiile de piaþã existente.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
Aceste platforme IT înlocuiesc practic consultantul financiar ºi
oferã mult mai multe probabilitãþi pentru investiþii. La ora actualã,
în România existã doar 25 de consultanþi financiari acreditaþi. Avem,
de asemenea, câteva bãnci care s-au certificat pentru a oferi
consultanþã financiarã; de fapt, ele sunt pregãtite sã vândã produse
complexe de investiþii. Este practic o profesie nouã care stã sã
aparã. De altfel, statisticile BNR aratã cã existã active financiare
de peste 100 de miliarde de euro deþinute de populaþia din România
ºi majoritatea sunt stocate în depozite bancare. Aceste active
financiare sunt folosite suboptimal. Un studiu al McKinze
apreciazã cã, pânã în 2030, 15% dintre aceste active financiare din
bãnci se vor reorienta cãtre societãþi de investiþii financiare de alt
gen decât bãncile, probabil ºi cãtre acest gen de fintech-uri.
În cazul acestor fintech-uri, lucrurile au fost automatizate atât
de mult încât inclusiv bãnci, precum Merrill Lynch (Bank of
America), l-au scos în faþa clienþilor. Liderul pieþei, Betterment,
are active în administrare de 12 miliarde de dolari. Alte companii
se bazeazã pe alinierea ofertelor de finanþare în faþa clienþilor,
cum se întâmplã cu Ant Financial  companie care oferã variante
de finanþare ºi plãþi în China. El este la ora actualã cel mai valoros
fintech din lume ºi este parte a grupului Alibaba. Aceastã companie

a fost evaluatã recent la 150 de miliarde de dolari, peste valoarea
de piaþã a unor bãnci precum Goldman Sachs.
Viitorul este cel care va confirma, pânã la urmã, ce este viabil ºi util
sau nu, atât pentru investitorii instituþiilor financiare, vechi sau noi,
cât ºi pentru clienþi. Cel mai probabil, parte dintre actualele fintech-uri
se vor integra în sistemele instituþiilor financiare tradiþionale, altele vor
continua sã fie în opoziþie, chiar concurente cu acestea, altele vor
dispãrea, iar cel mai probabil altele vor colabora, se vor afla în diverse
forme de parteneriat cu instituþiile financiare tradiþionale. Oricât de
utile ar fi aceste fintech-uri, va fi aproape imposibil ca acestea sã preia
rolul jucat de marile instituþii financiare tradiþionale ce au reuºit sã
acumuleze, în decursul multor ani (în unele cazuri chiar foarte multor
ani), încrederea clienþilor, mult capital, dar ºi mult know-how în
administrarea riscurilor, precizeazã Sorin Mititelu.
În esenþa lor, fintech-urile sunt inovative, dar ceea ce le deosebeºte
de celelalte inovaþii (mai ales cele din extinsul domeniu al
digitalizãrii) este caracterul lor disruptiv. Probabil, acesta este ºi
motivul pentru care fintech-urile sunt dificil de internalizat în
existentele instituþii financiare. Când se încearcã realizarea unui
tablou al acestor noi tipuri de instituþii financiare, se realizeazã
clasificãri în funcþie de domeniul lor principal de activitate în
corelaþie cu produsele ºi serviciile instituþiilor financiare tradiþionale.
La ora actualã, din cele 15 categorii de fintech-uri existente pe
piaþa internaþionalã, în România funcþioneazã câteva în domeniul
transferurilor ºi alte câteva în cel al marketplace-urilor. Fintechurile din prima categorie au putut sã aparã mai ales datoritã
interesului bãncilor de retail, dar ºi a furnizorilor de utilitãþi de a
scoate plãþile de facturi de la ghiºee, apãrând astfel o bunã
oportunitate pentru fintech-uri.
Marketplace-urile în România au apãrut ºi s-au dezvoltat fãrã
implicarea instituþiilor financiare, dar, încet-încet, nevoia pentru
plãþi cu cardul a crescut, iar cel de a oferi clienþilor posibilitatea
de a cumpãra mãrfuri pe credit este la început de drum.
Perspectivele de apariþie a unor noi instituþii financiare de tip
fintech ºi pe piaþa din România sunt totuºi favorabile, întrucât
putem identifica cu mare uºurinþã ingredientele necesare.

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  2 octombrie 2018

SÂMBÃTÃ  6 octombrie 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  ªarpele alb (2004).
Genul: dramã
Film artistic (r)
Film documentar
Film documentar
România spiritualã (r)

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  Dragoste oarbã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Magnatul
(2004). Regia: ªergan Marinescu;
Genul: dramã.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Yamada: samuraiul din
Ayothaya (2010). Regia: Seigi Ozeki;
Genul: comedie.
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Poveºti franceze (r)
Film documentar
Film artistic

JOI  4 octombrie 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  5 octombrie 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  Ticãloºii
(2007). Regia: ªerban Marinescu;
Genul: dramã.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Ultima comandã (2012).
Regia: Greg Garthe; Genul: comedie.
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar
Film artistic (r)

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

07:30
09:00
11:30
12:00
13:00
16:00
17:00
18:00
18:30
19:00
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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  Antrenoarea (China)
Genul: dramã
Film artistic  Secretul lui Gingis Han.
Genul: acþiune (2015).
Film documentar
Film documentar (r)
Poveºti franceze (r)
Petrecere la han (r)
România spiritualã (r)

Luni, 8 octombrie 2018, va debuta cel de-al doilea sezon al
Stagiunii de colecþie la Biblioteca Naþionalã a României (Bd. Unirii
nr. 22), parte din proiectul ambiþios 100 de ani în 100 de
concerte derulat de UCIMR. În urma succesului înregistrat la primul
sezon, organizatorii au pregãtit o serie nouã de evenimente prin care
vor fi revalorificate partiturile rare din patrimoniul Bibliotecii Naþionale
a României prin concerte, expoziþii ºi prezentãri interactive ale
lucrãrilor puse în luminã cu fiecare eveniment.
Publicul va fi invitat ºi de aceastã datã sã descopere nu doar poveºtile
unor partituri semnate de compozitori celebri, ci ºi sã le asculte, dupã
notaþiile personale ale compozitorilor, în interpretarea a numeroºi artiºti
invitaþi de pe marile scene ale României. Partiturile alese sunt Ediþii
Princeps ale unor lucrãri celebre, versiuni rare ºi, deopotrivã, fac parte
din colecþiile personale ale unor mari personalitãþi. În completare,
noutatea acestui sezon va aduce spectacole de lecturã tematice susþinute
de mari actori care mãrturisesc o a doua pasiune, a muzicii clasice.
Stagiunea de colecþie se va desfãºura în perioada 8 octombrie 
26 noiembrie 2018, în fiecare zi de luni, de la ora 17:30,
la Sala Symposium a Bibliotecii Naþionale a României.
Evenimentul este organizat de Uniunea de Creaþie Interpretativã
a Muzicienilor din România, cu sprijinul Ministerului Culturii ºi
Identitãþii Naþionale ºi a Administraþiei Fondului Cultural Naþional.

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 
Rãzboi în bucãtãrie (2001).
Regia:Marius Th. Barna; Genul: dramã
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Sparkle ºi Tooter (2001).
Genul: comedie.
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar (r)
Film artistic (r)

LUNI  8 octombrie 2018

DUMINICÃ  7 octombrie 2018

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

La primul spectacol, pe 8 octombrie, creaþii de Mihai Eminescu,
George Enescu ºi Dinu Lipatti vor rãsuna sub genericul Coloane
Culturale Româneºti, în interpretãri semnate de actorul Adrian
Titieni ºi de pianistul Horia Maxim. Apoi, pe 15 octombrie,
Ansamblul Musica Viva, alcãtuit din pianista Andreea Butnaru,
violoncelistul Florin Mitrea ºi soprana Miruna Iancu, va prezenta, sub
titulatura Centenar, lucrãri româneºti inedite. Bursierii Icon Arts 
viitorii mari muzicieni  vor evolua în faþa publicului în data de
22 octombrie. În ultima zi de luni din octombrie, pe
29, excepþionalul Duo Kitharsis, alcãtuit din chitariºtii Alexandra
Petriºor ºi Dragoº Horghidan, va susþine un program 100% românesc.
Pe 5 noiembrie, soprana Sorina Munteanu, pianista Viorela
Ciucur ºi actorul Marius Bodochi vor readuce în atenþia spectatorilor,
cu ocazia spectacolului România 100, creaþia poeticã ºi muzicalã de
la 1918. Multe tangouri româneºti, dar ºi din America de Sud, vor fi
interpretate pe 12 noiembrie de Analia Selis ºi ArgEn Tango.
Cea de-a doua ediþie a Stagiunii de Colecþie de la Biblioteca Naþionalã
a României se va încheia pe 26 noiembrie, cu evoluþia laureaþilor
ediþiei a IX-a a Concursului Drumul spre celebritate, competiþie
internaþionalã de valoare care se va desfãºura în curând la Palatul
Mogoºoaia.
Accesul publicului la toate cele ºapte manifestãri este liber.
Gazde ºi ghizi printre manuscrise, tipãrituri, artiºti ºi expoziþii sonore
vor fi Raluca Bucinschi ºi Sebastian Crãciun. (Revista Muzicalã Radio)

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  Inelul
Nibelungilor  partea 1.
Regia: Uli Edel. Genul: acþiune/SF
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Mega Pãianjenul
Genul: comedie/SF.
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Film documentar (r)
Film artistic (r)

Mai multe amãnunte pe: www.ucimr.ro ºi pe pagina de Facebook.com/UCIMR

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro
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Radio Seven

22:30
23:00

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  Inelul Nibelungilor
 partea a II-a. Regia: Uli Edel;
Genul: acþiune/SF.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Dragoste de frate
(2015). Regia: Mark Carter 
Genul: acþiune
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)

PROGRAMUL
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MIERCURI  3 octombrie 2018

Miercuri

Joi

Ora

Luni

7-10

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

10-13

Morning After. Realizator: Tiberiu Ursan. emisiune live

13-16

Light Zone. Realizator: Robert Tache. emisiune live

16-19

Pâine ºi Kirk. Realizator: Kirk. emisiune live

19-22

7 Music. Realizator: Cãlin Gheorghe. emisiune live

Marþi

Vineri

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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GEORGE LUNGOCI
a pornit la pas
pe Uliþa spre Europa

George Lungoci, actorul, voice-over-ul, scenaristul ºi realizatorul de
emisiuni TV, vine de pe malurile Bãgãi, din oraºul cu rezonanþe istorice ºi
revoluþionare Timiºoara. Nãscut la 21 ianurie 1969, George Lungoci s-a
dovedit creativ încã de mic. Urmeazã cursurile Liceului de Filologie 
Istorie din Timiºoara. Dar, dupã ce îºi petrece aici copilãria ºi adolescenþa
 unde tatãl sãu era actor al naþionalului timiºorean  îndrãgostindu-se
iremediabil de teatru, aleargã spre capitalã ºi în perioada 1990  1994
urmeazã cu brio cursurile Facultãþii de Teatru din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, la clasa profesorului ºi regizorului Cristian Munteanu. Susþine
examenul de licenþã în cadrul A.T.F. Bucureºti, la specializarea Arta
actorului, din cadrul Facultãþii de Teatru în anul 1997. Ca studii, neliniºtit
ºi cu o dorinþã de cunoaºtere neîmpãcatã, George Lungoci se înscrie la un
curs de Master regie film  programe audiovizuale, în cadrul Facultãþii de
Film ºi Televiziune - UNATC Bucureºti, ºi îºi continuã pregãtirea
profesionalã, urmând acest curs în perioada 2005-2007.
Dupã absolvirea facultãþii de teatru în anul 1994, George Lungoci nu se
opreºte, ci abordeazã cu încredere scena Teatrului Naþional din Timiºoara,
preluând într-un fel ºtafeta de la tatãl sãu. Joacã aici în perioada 1994  1997,
dar se implicã ºi în viaþa Teatrului Maghiar de Stat din Timiºoara, jucând ºi aici
în perioada 1996  1997. Dintre rolurile pe care le-a interpretat la cele douã
teatre timiºorene putem aminti: Edgar, în Regele Lear de W. Shakespeare
(regia Ioan Ieremia), Valeriu, în ªcoala bãrbaþilor de Moliere (regia Duºan
Mihailovici), Clifford, în Henric al VI-lea de W. Shakespeare (regia Ioan
Ieremia), Trufaldino, în Femeia ºarpe de Carlo Gozzi (regia Mihaela
Lichiardopol), Hangiul, în Cei doi Pierrot de Edmond Rostand (regia Anda
Gandi, la Teatrul Maghiar de Stat din Timiºoara). În anul 1997 drumurile
sale îl readuc în Bucureºti, unde joacã la Teatrul Evreiesc de Stat, pânã în anul
2000. Aici interpreteazã urmãtoarele personaje: Tadeusz, în Golem (regia
Cãtãlina Buzoianu); Ronnie, în ªi miniºtrii calcã strâmb de Ray Cooney
(regia C. Dinischiotu); Mendel, în Scripcarul pe acoperiº de Shalom Alehem
(regia Harry Eliad), ºi Rabinul, în Vânzãtorii de haloimis (regia Harry Eliad).
De aici începe o nouã etapã în viaþa actorului George Lungoci, care se va
dedica televiziunii. Ca angajat al TVR, el va evolua de la simplu actor, la
scenarist, copywriter, realizator, prezentator ºi voice-over. În anul 2000
îl vom gãsi, cu umoru-i caracteristic, ca prezentator la emisiunea Jurnalul
Academiei Caþavencu (TVR1). Din 2001, George Lungoci se aflã la Direcþia
tiri, având funcþia de reporter. În 2002 este voice-over la TVR2. Tot în
anul 2002 apare ca reporter Info Cultural (la TVR Cultural). În perioada
2001-2004 este actor, realizator ºi prezentator al emisiunii Aleea cu ghimpi
de la TVR 2. Între anii 2002-2003 este prezentator ºi realizator al emisiunii
Cool-tura strãzii (TVR Cultural). În perioada 2004-2009, George Lungoci
este realizator, scenarist ºi actor la cunoscutul serial Uliþa spre Europa, de
la TVR, care a încercat sã ne familiarizeze cu politica ºi legile europene în
198 de episoade. Între anii 2009 ºi 2010 este realizator, scenarist ºi actor

la sitcomul SAT-TV (pe TVR 2), în 20 de episoade. Apoi, în 2011-2012,
este scenarist ºi actor în emisiunea La mustaþã (TVR 2), iar din 2013 ºi
pânã în prezent este copywriter, la TVR 2.
Aflat în proxima vecinãtate a celor care creau teatru TV, actorul George
Lungoci a fost solicitat ºi a apãrut în distribuþia multor producþii teatrale
de televiziune, dintre care amintim rolurile: Moiseica din Salonul nr. 6 de
Cehov (2015; regia: Vitalie Lupaºcu); Ilcin din Roman teatral de
M. Bulgakov (2014; regia: Vitalie Lupascu); Securist din Efectul Genovese
(2015; regia: Ion Gostin). A apãrut ºi în producþiile Curat Caragiale,
Parol! (realizator Cornel Mihalache; TVR 1); Cinci minute de culturã
(realizator Cornel Mihalache; TVR 1); serialul tv Martorii (regia ªerban
Marinescu; TVR 1) ºi serialul La urgenþã (regia Andrei Zincã).
Fiind expresiv ºi talentat, actorul George Lungoci apare ºi pe afiºele
unor filme de lung ºi scurt metraj, naþionale ºi internaþionale, precum
Afacerea est (regia Igor Cobileanski), Garcea ºi oltenii (regia Sam Irvin),
E perricoloso sporgersi (regia Nae Caranfil), Neînvinsã-i dragostea (regia
Mihnea Columbeanu), Filantropica (regia Nae Caranfil), Margo (regia Ion
Cãrmãzan), Legiunea strãinã (regia Mircea Daneliuc), Werewolf: The Beast
Among Us (regia: Louis Morneau), Life on top (regia James Michaels) etc.
Ca voce (voice-over), actorul George Lungoci apare în pelicule cunoscute
precum: Tom ºi Jerry (the movie) - personajul Tom, sau Tata, în Viaþa cu
Louie; Stefano, în Madagascar 3; Ham  în Toy story - 1, 2, 3; el este
vocea lui Filip, Capitan, în Sammys Adventures, este Norocel, Linie Roºie,
în The nut job, este Curaj, în Curaj, câinele cel fricos (Cartoon Network),
este Snack  Piratul, în Jack cel teribil, apare în Ed, Edd ºi Eddy - Dublu D
(Cartoon Network), în Viaþa cu Louie este Andy Anderson (Fox Kids),
apare în Copiii de la 402 - (Jetix), în Uimitoare lume a lui Gumball (între
alte voci; Cartoon Network), etc, etc, cu toate aceste interpretãri bucurând
copiii, dar ºi pe pãrinþii acestora, cu o interpretare unicã în care îºi face
semnalatã prezenþa sentimentului copilãresc de uimire, de curiozitate, de
credinþã ºi implicare totalã.
Prin tot ceea ce a fãcut ºi face, ca scenarist, actorul George Lungoci a
oferit ºansã ºi altor actori sã se împlineascã profesional. El joacã ºi se
joacã încã cu fiul sãu Veniamin, care a crescut într-un mediu artistic,
bucurându-ºi tatãl cu viitoarele valenþe artistice ce se întrezãresc acum, la
18 ani. De la prezentarea aºa numitei culturi de stradã, pânã la explicarea
legislaþiei europene, în Uliþã spre Europa, George nu a fãcut altceva decât
sã ne aducã Europa mai aproape, dar ºi America ºi întregul Vest civilizat,
atât de dorit ºi de cãutat în perioada de dinainte de 89.
Mergând la pas pe Uliþa spre Europa, dar ºi pe sena de teatru, în platourile
de televiziune, dar ºi în viaþa de zi cu zi, George Lungoci este un om creativ,
permanent curios ºi jucãuº. ªi toate acestea vin dintr-un prea plin sufletesc
ce irumpe ºi se cere pus în paginã, ca ºi creaþie! La mai mare, George!

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE

Vãzãtorule nu fi un melc,
de Matei Visniec,
regia Mihaela Gaita Lichiardopol,
1995

Uliþa spre Europa - cu Ioana Chirita, Alin Panc,
Petre Lupu, Neculai Predica, Oancea Damian Victor,
George Lungoci ºi Mihail Sebastian Arghiropol.

