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În perioada 3-4 noiembrie 2018, la sediul
Universitãþii Spiru Haret din ªoseaua Berceni
nr. 24, a avut loc prima ediþie a Concursului
Naþional de Interpretare Emil Pinghiriac. Organizat
de Fundaþia România de Mâine ºi Universitatea
Spiru Haret prin Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane
(programul de studii Muzicã), evenimentul s-a
bucurat de participarea a 32 de tineri muzicieni,
de la: Colegiul Naþional. de Muzicã George Enescu,
Liceul de Arte Ionel Perlea  Slobozia, Colegiul
Naþional de Arte Regina Maria, Colegiul Naþional
de Arte Dinu Lipatti, Colegiul german Goethe,
Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane - Universitatea Spiru Haret, Universitatea Naþionalã
de Muzicã Bucureºti, Universitatea de Arte
George Enescu Iaºi, ASE.
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Spuneþi generaþiilor
viitoare...

Conf.univ.dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ
Una dintre frazele pe care eroii neamului
o pot transmite urmaºilor sunã aºa:
Spuneþi generaþiilor viitoare cã noi am fãcut
supremul sacrificiu pe câmpurile de
onoare!. Generaþia de tineri liberali de la
sfârºitul celui de Al Doilea Rãzboi Mondial,
având ca exponent pe Radu Câmpeanu,
poate spune cã a avut curajul, nebunia,
speranþa ºi dorinþa de a opri drumul
României spre sistemul comunist.
Ultima mare confruntare popularã
împotriva parcursului spre valori strãine
specificului naþional a fost datã pe data de 8
noiembrie 1945. Este bine sã ne reamintim ºi
sã spunem ºi altora cã eroismul cavalerilor
medievali s-a manifestat pe toatã durata
primului secol de unitate naþionalã. Românii
au luptat pânã în ultima clipã împotriva
comunismului. Au fãcut-o chiar în timpul
ocupaþiei trupelor sovietice. Vitejia, curajul,
ambiþia de a-ºi stabili singuri destinul a fost
înãbuºitã de forþele mult superioare ale
comunismului sovietic. Dar au cedat numai
prin luptã. Iar dupã acea memorabilã
confruntare dintre forþele democraþiei ºi cele
ale comunismului, pe toþi liderii tinerilor liberali
i-a aºteptat închisoarea. La vârsta tuturor
speranþelor în viaþã este dureros sã ajungi în
puºcãrie. ªi-au asumat riscul. Au plãtit preþul
pentru speranþa libertãþii ºi democraþiei. Nu au
regretat niciun moment gestul din noiembrie
1945. (continuare în pag. 2)



Marele premiu
Emil Pinghiriac
a fost acordat studentului
haretist Adrian Dumitru
(an II) pentru un recital
fantastic, notat de juriu
cu 100 de puncte.
Premiul special Emil Pinghiriac 
care constã în interpretarea unui rol
pe scena Teatrului Naþional de Operã
ºi Operetã Nae Leonard din Galaþi 
a fost adjudecat de studentul
Andrei Cocîrlea (an I, U.N.M.B.),
care a obþinut un punctaj
total de 97 de puncte.

Metodologia de evaluare a studiilor
universitare de doctorat

Ministerul Educaþiei Naþionale a aprobat Metodologia de evaluare a studiilor
universitare de doctorat ºi a sistemelor de criterii, standarde ºi indicatori de
performanþã utilizaþi în evaluare.
Ministerul Educaþiei Naþionale a
reglementat - prin ordin - metodologia de
evaluare a studiilor universitare de
doctorat. De asemenea, prin intermediul
acestui document, au fost stabilite sistemele
de criterii, standarde ºi indicatori de
performanþã utilizaþi în acreditarea ºi
evaluarea periodicã, atât a domeniilor de
studii universitare de doctorat, cât ºi a ºcolilor
doctorale ºi a instituþiilor organizatoare de
studii universitare de doctorat (IOSUD).
Prin acest demers, solicitat de universitãþi
ºi de Consiliul Naþional al Rectorilor (CNR),
Ministerul Educaþiei Naþionale (MEN) a
creat cadrul legal pentru demararea
procesului de evaluare a studiilor
universitare de doctorat. Evaluarea se
realizeazã de Agenþia Românã de Asigurare
a Calitãþii în Învãþãmântul Superior
(ARACIS) sau de o altã agenþie de asigurare
a calitãþii din strãinãtate, înscrisã în EQAR,
cu cooptarea studenþilor ºi experþilor
internaþionali. ARACIS are obligaþia de a
elabora, în termen de 45 de zile de la
intrarea în vigoare a ordinului, ghidul de
evaluare a studiilor universitare de
doctorat, iar instituþiile organizatoare de
studii universitare de doctorat au obligaþia
de a realiza, pânã la data de 15 februarie
2019, raportul de evaluare internã ºi de a

solicita evaluarea de cãtre agenþia de
asigurare a calitãþii din þarã sau strãinãtate.
Ordinul de ministru clarificã ºi aspecte
cu privire la evaluarea ºcolilor doctorale.
Astfel, fiecare ºcoalã doctoralã este
evaluatã, din 5 în 5 ani, în cadrul procesului
de evaluare periodicã a IOSUD, în vederea
menþinerii acreditãrii. În ceea ce priveºte
evaluarea programelor de studii universitare de doctorat, aceasta se realizeazã pe
domenii de studii universitare de doctorat,
din 5 în 5 ani, pentru obþinerea sau menþinerea acreditãrii. Evaluarea ºcolilor
doctorale prevãzute în Legea 100/2018 ºi
care îºi menþin acreditarea pânã la realizarea procesului de evaluare periodicã, dar
nu mai târziu de 31 decembrie 2019, se
realizeazã în paralel ºi concomitent cu
evaluarea domeniilor de studii universitare
de doctorat. În cazul în care un domeniu
de studii universitare de doctorat este
organizat de mai multe ºcoli doctorale din
cadrul aceluiaºi IOSUD, evaluarea se
realizeazã o singurã datã, la nivelul IOSUD.
Proiectul aprobat prin ordin de ministru
a fost propus de ARACIS, supus dezbaterii
publice, discutat cu instituþiile de învãþãmânt superior ºi CNR ºi analizat în
Comisia de Dialog Social.
Biroul de comunicare al MEN

Universitatea Spiru Haret a participat la Târgul internaþional INDAGRA 2018
În perioada 31 octombrie - 4 noiembrie
2018, USH Pro Business împreunã cu
Universitatea Spiru Haret au participat
cu stand propriu la cea mai importantã
manifestare cu profil agricol Târgul
internaþional de produse ºi echipamente
în domeniul agriculturii, horticulturii,
viticulturii ºi zootehniei INDAGRA 2018.
Astfel, în data de
1 noiembrie 2018, USH Pro
Business a organizat o întâlnire
cu preºedintele clusterului Bio
Danubius, domnul Petriºor
Petrescu, ºi Michael Patrick
Curran, reprezentant al
Institutului de Cercetãri în
Agriculturã Ecologicã (FiBL),
Elveia. De asemenea, la stand
au fost prezenþi membrii
clusterului Bio Concept Valea
Prahovei.

Pe durata expoziþiei, la stand au fost
prezenþi studenþi ai Facultãþii de Medicinã
Veterinarã ai Universitãþii Spiru Haret
precum ºi ai altor facultãþi ale USH. Studenþii
au avut posibilitatea sã intre în contact cu
cele mai avansate experienþe în domeniul
agroalimentar oferite de firmele participante.

Expoziþia a reunit peste 550 de companii
din întreaga lume, dintre care peste 380 au
fost din România. Gradul de internaþionalizare a târgului a fost de 31%, participând þãri cu tradiþie în domeniul agricol,
export ºi import de produse ºi echipamente
performante.

A început UniFEST
Sub deviza consacratã Distracþie
gratis, nu degeaba!, studenþii din
România au acces gratuit la aceste
evenimente. Biletele se pot ridica
NUMAI PERSONAL în baza
carnetului sau a legitimaþiei de
student!, ca în fiecare an, la sediul
Uniunii Studenþilor din România
(Calea Plevnei nr 61, etaj 1, camera
9-10) în intervalul orar 16:00-19:00.

Diamante
pe revere zdrenþuite sau ?!
Mioara VERGU-IORDACHE
Când evenimentele din societate mã depãºesc, reduc totul
la familie. Mã întorc, cum ar fi, la sãmânþã. Aºa judec eu mai
bine. Ce e bine, ce e rãu, ce merge, ce nu merge, de ce, cine a
greºit, cine are dreptate, ce vrem sã facem, cu ce vom face
Mã bazez pe concretul existenþei noastre. De o vreme, nu mai
pot aplica acest scenariu! Mã împiedic de alte scenarii!
Profesioniste
ªi totuºi, indiferent de scenarii, sunt convinsã cã România
se schimbã. Încã mai cred cã sacrificiul involuntar, prin foc, al
îngerilor de la Colectiv, a dat startul purificãrii. Dar e mult de
fãcut. Tinerii pot aerisi atmosfera. Ceea ce a generat o realitate
pestilenþialã este comportamentul clasei politice, care a avut
efect contagios la nivelul întregii societãþi. Pânã când aceastã
epidemie nu este eradicatã, nici genialii ºcoliþi afarã  spre care
se îndreaptã mulþi ochi  nu pot face nimic. Trebuie sã facem
curãþenie ºi apoi sã-i chemãm, pe curat, pe copiii educaþi în
cele strãinãtãþi! Altfel, scarlatina/pesta/aviara corupþiei s-ar
putea sã-i îmbolnãveascã ºi pe ei, iar medicamentele... le-au
palmat corupþii.
A fost o vreme  parcã s-a mai diluat!  ideea cã vârstnicii
nici nu ar avea dreptul sã voteze. N-am înþeles exact de ce
vârsta ar fi un impediment. Sper cã avem voie sã gândim/
vorbim/ scriem! Un truism: vârsta biologicã nu este, nici virtute,
nici defect! Ne-am nãscut când ne-am nãscut. Ce am fãcut cu
viaþa care ni s-a dat ?! Este de discutat. Dar nu la grãmadã. Se
întâmplã cã recente studii ale pieþei forþei de muncã aratã cã
bãtrânii sunt preferabili, pentru cã sunt mai conºtiincioºi,
mai dornici sã înveþe, mai competenþi, mai adaptabili. E de
bine, e de rãu?! Da, tinereþea este o condiþie necesarã, dar nu
suficientã! Ea trebuie dublatã de competenþã, entuziasm, efort,
bunã credinþã! Generaþiile pot ºi trebuie sã colaboreze. Fiecare
generaþie are vârfurile ºi scursurile ei. Dar toþi ne dorim o
societate normalã, respirabilã, fãrã corupþie, democratã, în care
educaþia, sãnãtatea, cultura, justiþia sã se afle acolo unde le e
locul, o clasã politicã alcãtuitã din patrioþi profesioniºti, oameni
cinstiþi, cu o moralitate desãvârºitã. Sã nu repetaþi/repetãm
greºelile fãcute (ºi) de 29 de ani, când au hotãrât/ hotãrãsc
pentru noi cei care au strigat/strigã mai tare, cei care ºtiu jocurile.
Eºecul de azi este continuarea eºecului iniþial. Sã nu ne mai
lãsãm duºi dupã fentã, dupã valize, dupã zvonuri, dupã acari
Pãuni, dupã scenarii construite în altã parte ºi nu pentru binele
nostru. Haideþi sã gãsim oamenii capabili sã scrie scenarii
corecte, sã administreze schimbarea, pe baza unor criterii
obiective!
Voi, tineri, fiþi generaþia care construieºte, nu care dãrâmã!
Nu fiþi diamantele de pe revere zdrenþuite, fiþi broºele cu
diamante de pe costumul de galã!
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UNIVERSITARIA
Workshop

Bruxelles ºi calea spre succes
7 noiembrie 2018, ora 10:00

Asociaþia Internaþionalã a Întreprinderilor
Creative din Belgia (LAssociation
Internationale des Entreprises Créatives) ºi
USH Pro Business vã invitã în data de
7 noiembrie 2018, începând cu ora 10.00, la
workshop-ul Bruxelles ºi calea spre succes,
eveniment care vizeazã:
 prezentarea oportunitãþilor de dezvoltare
a afacerilor firmelor româneºti pe piaþa
belgianã;
 realizarea de proiecte cu finanþare
europeanã, din surse direct de la Bruxelles;
 organizarea unei misiuni economice de
afaceri în Belgia, în luna februarie 2019.

AGENDA EVENIMENT
 Bruxelles ºi calea spre succes
Costin Lianu, director general USH Pro Business
 Repere ºi oportunitãþi de business pe piaþa
belgianã pentru antreprenorii români
Cezar Calep, director executiv Asociaþia Internaþionalã
a Întreprinderilor Creative din Belgia
 Prezentarea Asociaþiei Internaþionale a Întreprinderilor Creative din Belgia ºi a surselor de finanþare
Viorel Stoica, preºedinte executiv
 TraciaLand, concept de business ºi brand integrat,
adresat producãtorilor autohtoni care doresc sã-ºi
promoveze ºi comercializeze produsele pe piaþa
belgianã

Evenimentul va avea loc la sediul USH Pro Business, din str. Nicolae Iorga nr. 34-36, etaj 1,
Sector 1, Bucureºti (fosta Ambasadã a Canadei  zona Piaþa Romanã)
Înscrierile se fac prin completarea Formularului de participare (www.ushprobusiness.ro) ºi trimiterea
lui la adresa de email office@ushprobusiness.ro pânã cel târziu la data de 6 noiembrie 2018.
Evenimentul nu implicã costuri de participare.

Fermele ecologice sunt mai bine pregãtite pentru
agricultura viitorului
Aceasta este concluzia seminarului Sustenabilitatea în agriculturã ºi fermele organice,
eveniment ce a fost organizat de centrul USH Pro
Business împreunã cu clusterele Bio Danubius ºi
Bio Concept Valea Prahovei, în data de 1 noiembrie
2018, cu participarea domnului Michael Patrick
Curran, reprezentant al Institutului de Cercetãri
în Agriculturã Ecologicã (FiBL), Elveþia.
În cadrul evenimentului a fost expus modelul
SMART, instrument de monitorizare a
sustenabilitãþii la nivel de fermieri ºi organizaþii
profesionale din întreaga lume. Acest model
poate fi aplicat ºi în România, cuprinzând un
numãr de peste 350 de indicatori de evaluare.
Din experienþa aplicãrii instrumentului
SMART în mai multe þãri din lume, a rezultat cã
fermierii în regim de agriculturã ecologicã au

indicatori de performanþã sustenabilã superiori
celor din sistemul convenþional, ceea ce este o
indicaþie clarã cã acest tip de agriculturã este
sustenabilã. Folosind modelul SMART, fermierii
pot convinge mai bine consumatorii cã produsele
lor sunt superioare.
În cadrul evenimentului, USH Pro Business a
anunþat crearea Asociaþiei Inter-Bio, care va reuni
asociaþii din domeniul agriculturii ecologice din
România.
Asociaþia Inter-Bio ºi USH Pro Business,
membru fondator al Asociaþiei, vor avea ca
obiectiv alinierea agriculturii ecologice la criterii
de sustenabilitate prin aplicarea instrumentelor
SMART la nivelul fermelor ºi structurilor
asociative, a declarat Costin Lianu, director
general USH Pro Business.
USH Pro Business
Evenimente, Comunicare
ºi Internaþionalizare
Str. Nicolae Iorga nr.
34-36, Bucureºti, sector 1
Tel: +40 216 500 014
E-mail:
office@ushprobusiness.ro
www.ushprobusiness.ro

Spuneþi generaþiilor viitoare...
(Urmare din pag.1)
Sunt mulþi cei care vorbesc
despre decalajele economice
dintre clasele sociale ale
României interbelice. Este greu
de înþeles mecanismul de
formare a ierarhizãrii sociale din
România acelor ani. ªtim însã
cã din punct de vedere spiritual,
unitatea între categorii sociale
ºi grupe de vârstã era foarte
puternicã. La semnalul unor
tineri, majoritatea studenþi
aparþinând aºa-numitei burghezii
naþionale de atunci, au rãspuns
persoane mature ºi vârstnici,
muncitori, þãrani, funcþionari,
meseriaºi. Toþi s-au strâns în
jurul mesajului tinerilor liberali.
Am avut în familie un
participant la manifestaþia din
8 noiembrie 1945. Îºi amintea
exact ce a scandat atunci: Regele
ºi Patria! L-am întrebat
(discuþia era în perioada
1980-1982) de unde venea
scandarea respectivã. Mi-a
spus cã studenþii o lansaserã.

Opinia
naþionalã

Din picãtura aceasta de istorie
vreau sã reþinem ºi sã repetãm
de câte ori putem câteva lucruri
importante. În România,
Democraþia a cãzut la datorie cu
arma în mânã. În România
Democraþia nu a negociat ºi nu
a capitulat în faþa ocupantului
sovietic. În România elitele ºi
oamenii simpli au sperat în
victoria Democraþiei pânã când
au fost copleºiþi de forþa
ocupantului. La temelia Europei
democratice de astãzi stã ºi
sacrificiul unei întregi generaþii
de români. Am plãtit cu sacrificii
imense locul european al þãrii
noastre.
Ce a fost dupã Ultima Mare
Bãtãlie. Dupã înfrângerea
revoltei din 8 noiembrie 1945,
lupta a continuat în forme
clandestine, în special în munþi.
Disperarea, idealismul, nebunia
tinereascã sau visul care nu putea
deveni realitate au fost imboldul
pentru toþi acei oameni. Vãzând
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instalate trupele sovietice în
punctele de decizie, încã de la
sfârºitul anului 1944, ei au
acþionat fãrã sã spere, au luptat
fãrã ºanse de reuºitã, s-au
sacrificat fãrã sã ºtie când le
vor fi recunoscute meritele.
Un vers superb al Poetului
Naþional Mihai Eminescu îmi
vine în minte sub formã de
întrebare: ce-i mâna pe ei în
luptã? Probabil au ºtiut cã
România este eternã, chiar dacã
ei sunt trecãtori. Din viaþa lor
scurtã au lãsat pe lespedea
onoarei naþionale simboluri de
care urmaºii sã fie mândri...
Cei care au apãrat Democraþia
în România acelor ani au
fost creºtini adevãraþi. Radu
Câmpeanu, de exemplu, a
reamintit apropiaþilor ceea ce
a declarat ºi public: îi iartã pe
toþi cei care i-au fãcut rãu în
închisoare. România viitoare
nu se poate construi pe urã ºi
rãzbunare.
REDACÞIA:
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FINALUL COMPETIÞIEI
PLANURILOR DE AFACERI



A fost stabilit ºi publicat Clasamentul Final dupã etapa Interviului de susþinere a Planurilor
de Afaceri în faþa JURIULUI Competiþiei de Planuri de Afaceri din cadrul proiectului
Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes, Cod SMIS 104098.
Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru financiarã a Planurilor de Afaceri înscrise în
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, Competiþie.
în calitate de beneficiar al proiectului, cofinanþat
Aceastã etapã a avut loc în perioada 25 - 30
din Fondul Social European prin Programul octombrie 2018, context în care JURIUL,
Operaþional Capital Uman 2014-2020, a alcãtuit din cinci membri - reprezentanþi ai
organizat Etapa a 7-a din competiþie, Interviul mediului de afaceri ºi patronatelor din regiunea
de susþinere a Planurilor de Afaceri în faþa de implementare, a participat la interviurile
JURIULUI, pornind de la obiectivului desfãºurate în cele douã locaþii de implementare
general al proiectului, respectiv, susþinerea a proiectului, respectiv, 25 - 26 octombrie 2018
antreprenoriatului ºi a ocupãrii pe cont propriu la Bucureºti  sediul Universitãþii Spiru Haret,
prin furnizarea de programe de formare str. Ion Ghica nr. 13, sector 3, etaj 2, cam. 511,
profesionalã în vederea înfiinþãrii de ºi 29 - 30 octombrie 2018, la Câmpulung
întreprinderi cu profil non-agricol în mediul Muscel  Facultatea de ªtiinþe Economice a
urban ºi crearea de noi locuri de muncã.
Universitãþii Spiru Haret, str. Traian nr. 223.
În conformitate cu prevederile Metodologiei
La finalul Competiþiei de Planuri de Afaceri
de organizare ºi desfãºurare a Competiþiei de au fost selectate pentru a fi finanþate 41 de
Planuri de Afaceri, în perioada 25 octombrie  Planuri de Afaceri în limita a maximum
30 octombrie 2018, s-a derulat Etapa a 7-a, 178.340 lei/Plan de Afaceri (40.000 euro la
respectiv, Interviul de susþinere a Planurilor de cursul inforeuro aferent lunii august 2016 de
Afaceri în faþa JURIULUI, activitate programatã 4,4585 lei/euro), respectiv, 37 de Planuri de
în cadrul subactivitãþii SA 4.1  Organizare afaceri din rândul Grupului Þintã ºi patru
Competiþie pentru Selecþie Planuri de Afaceri. Planuri de Afaceri din rândul Publicului Larg.
În data de 17 octombrie 2018 au fost publicate Domeniile de activitate sunt diverse, de la
Clasamentele Preliminare cu Planurile de utilizarea ºi calitatea TIC prin implementarea
Afaceri care s-au calificat pentru Etapa a 7-a, unor soluþii TIC în procesul de producþie /
respectiv, Interviul de susþinere a Planurilor de furnizare de bunuri, prestare de servicii ºi/sau
Afaceri în faþa JURIULUI.
execuþie de lucrãri, activitãþi economice care
Pentru aceastã etapã au fost selectate 44 de prevãd întreþinerea autovehicolelor, servicii de
Planuri de Afaceri, depuse în Competiþie de cãtre întreþinere, îngrijire la domiciliu, comerþ.
persoane fizice, care au îndeplinit condiþiile de
Detalii referitoare la Clasamentul Final cu
eligibilitate, printre care cele privind domiciliul Planurile de Afaceri din rândul celor care provin
sau reºedinþa în unul dintre judeþele din Regiunea din Grupul Þintã al proiectului ºi din rândul
Sud Muntenia ºi au dorit sã înfiinþeze o afacere Publicului Larg sunt disponibile pe websiteul
non-agricolã în mediul urban, cu sediul social ºi http://antreprenorismart.ro/, cât ºi pe Portalul
al punctelor de lucru în regiunea de implementare http://portal.antreprenorismart.ro/.
a proiectului.
Câºtigãtorii Competiþiei de Planuri de
Dintre acestea, 40 de Planuri de Afaceri Afaceri vor beneficia în continuare de un numãr
selectate au fost ale persoanelor fizice provenind de 40 de ore de practicã, în cadrul S.A 3.2 din rândul membrilor Grupului Þintã, iar un Desfãºurare stagii de practicã, în întreprinderi
numãr de patru Planuri de Afaceri au provenit cu obiect de activitate similar celui în care vor
din rândul Publicului larg.
sã-ºi dezvolte afacerea. De asemenea, vor
Menþionãm faptul cã toate cele 44 de Planuri beneficia ºi de sprijin sub forma unor sesiuni
de Afaceri au promovat etapele anterioare, de consultanþã/mentorat în vederea implerespectiv: Verificarea eligibilitãþii Planurilor de mentãrii Planurilor de Afaceri.
Afaceri ºi Analiza gradului de asemãnare între
Mult succes în continuare câºtigãtorilor
Planurile de Afaceri ºi Evaluarea tehnico- Competiþiei de Planuri de Afaceri!
Expert PR, Loredana POPESCU
Manager Proiect, Marin CRUCERU

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
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin
Programul Operaional Capital Uman 2014-2020

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ
Mioara Vergu-Iordache, Gabriela Moldoveanu
Mihãiþã Enache (fotoreporter),
este editatã de
Vasilichia Dinu, Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP).
FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE
Stimaþi cititori,
Tiparul executat de
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii, TIPOGRAFIA FUNDAÞIEI
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
ROMÂNIA DE MÂINE
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.

Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat
poºtal sau dispoziþie
de platã, se pot adresa
serviciului de difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.
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Concursul Naþional de Interpretare Emil Pinghiriac
În perioada 3-4 noiembrie 2018, la sediul Universitãþii Spiru Haret
din ªoseaua Berceni nr. 24, a avut loc prima ediþie a Concursului
Naþional de Interpretare Emil Pinghiriac. Organizat de Fundaþia
România de Mâine ºi Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de
ªtiinþe Socio-Umane (programul de studii Muzicã), evenimentul s-a
bucurat de participarea a 32 de tineri muzicieni de la: Colegiul
Naþional. de Muzicã George Enescu, Liceul de Arte Ionel Perlea 
Slobozia, Colegiul Naþional de Arte Regina Maria, Colegiul Naþional
de Arte Dinu Lipatti, Colegiul german Goethe, Facultatea de ªtiinþe
Socio-Umane - Univesitatea Spiru Haret, Universitatea Naþionalã de
Muzicã Bucureºti, Universitatea de Arte George Enescu Iaºi, ASE.
Misiunea juriului, compus din conf.
univ. dr. Georgeta Pinghiriac  decan
al Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane
Universitatea Spiru Haret, conf. univ.
dr. Iulia Isaev  solistã a Operei Române
din Bucureºti ºi cadru didactic la
Universitatea Naþionalã de Muzicã
Bucureºti (UNMB) ºi prof. univ. dr.
Corneliu Solovãstru de la Opera
Românã din Iaºi, nu a fost deloc uºoarã.
Dorinþa mea a fost ca membrii
juriului sã fie, atât cadre didactice, cât
ºi artiºti profesioniºti, pentru cã în
aceastã dublã calitate este posibilã o
evaluare cât mai obiectivã a fiecãrui
concurent în parte, a spus conf. univ.
dr. Georgeta Pinghiriac, decanul
Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane, care
a þinut sã precizeze ºi faptul cã
repertoriul propus de elevii, studenþii
ºi masteranzii înscriºi în concurs a fost
unul foarte ofertant.
Audiþiile s-au desfãºurat pe parcursul
primei zile, pentru ca cea de-a doua zi
sã fie rezervatã unui mic concert de
galã, precum ºi festivitãþii de premiere
a tuturor participanþilor.
O contribuþie remarcabilã la evoluþia
concurenþilor au avut-o profesorii
acompaniatori: Anta Barbu Agavriloae,
Martha Bãceanu Tudor, Andrei Racu,
Conf. univ. dr. Fernanda Romila,
Violetta ªtefãnescu, Krimhilda Cristescu,
Mãdãlina Marinescu, Cezara Petrescu,
Falan Eliodora.
Universitatea Spiru Haret a fost
reprezentatã la acest concurs de
studenþi ai Facultãþii de ªtiinþe SocioUmane: Neti Andreea Stoica (an II),
Adrian Dumitru (an II) ºi Iuliana Dana
Bosnea (Rãdulescu) (an III). Totodatã,
meritã menþionat faptul cã la acest
concurs de interpretare au participat ºi
absolvenþi ai facultãþii haretiste,
masteranzii Mândra Florescu ºi Radu
Theodor Mancaº.
Competiþia, extrem de strânsã, a
supus juriul unei îndelungate dezbateri,
pânã târziu în noapte.
Marele premiu Emil Pinghiriac a
fost acordat studentului haretist
Adrian Dumitru (an II) pentru un
recital fantastic, notat de juriu cu 100
de puncte.
Premiul special Emil Pinghiriac 
care constã în interpretarea unui rol pe
scena Teatrului Naþional de Operã ºi
Operetã Nae Leonard din Galaþi  a fost
adjudecat de studentul Andrei Cocîrlea
(an I, U.N.M.B.), care a obþinut un
punctaj total de 97 de puncte.
Celelalte premii au fost acordate
respectându-se categoriile de canto ale
concursului de interpretare.
Canto clasic, categoria A
 Premiul 1 - Mihaela Gabriela
Nicolae, clasa a X-a, Colegiul Naþional
de Muzicã George Enescu (98 pct.)
 Premiul 2 - Andreea Ana Maria
Silvestru, clasa a IX-a, Colegiul
Naþional de Muzicã George Enescu (93
pct.), ºi Andra Maria Ilie Baranga, clasa
a X-a, Colegiul Naþional de Muzicã
George Enescu (93 pct.)
 Premiul 3 - Daria Toader, clasa
a IX-a, Liceul de Arte Ionel Perlea,
Slobozia (89 pct.) ºi Claudia Marinescu,
clasa a XII-a, Colegiul Naþional de Arte
Regina Maria (86 pct.)
 Menþiune - Marta Popescu, clasa
a IX-a, Colegiul Naþional de Muzicã
George Enescu (85 pct.), Georgiana
Costache, clasa a X-a, Colegiul
Naþional de Muzicã George Enescu (82
pct.) ºi Cãtãlin Constantin, clasa a X-a,
Colegiul Naþional de Muzicã George
Enescu (82 pct.)
 Diplomã de participare - Bianca
Andreea Pârvu, clasa a X-a, Colegiul
Naþional de Muzicã George Enescu
(75 pct.).

Canto clasic, cat. B
 Premiul 1 - Simona Bucur, clasa
a XI-a, Colegiul Naþional de Muzicã
George Enescu (98 pct.)
 Premiul 2 - Iustina Bogdan, clasa
a XI-a, Colegiul Naþional de Arte
Regina Maria (85 pct.)
 Menþiune - Ana Maria Soponaru,
clasa a XI-a, Colegiul Naþional de Arte
Regina Maria (84 pct.).

Mihaela Gabriela Nicolae

Simona Bucur

Sandra Bãrãnescu

Adelina Maria Cociobanu

Neti Andreea Stoica

Ioan Dorin Rohat

Virineia Pirnãu

Andreea Codruþa Poschina

Iuliana Dana Bosnea (Rãdulescu)

Canto clasic, cat. C
 Premiul 1 - Sandra Bãrãnescu, clasa
a XII-a, Colegiul Naþional de Muzicã
George Enescu (97 pct.)
 Menþiune - Elvira Bolovan, clasa a
XII-a, Colegiul Naþional de Arte Dinu
Lipatti (83 pct.) ºi Astrid Gabriela
Stoica, clasa a XII-a, Colegiul Naþional
de Muzicã George Enescu (81 pct.).
Canto clasic, cat. D
 Premiul 1 - Adelina Maria
Cociobanu, an I, U.N.M.B. (98 pct.) ºi
Andrei Cocîrlea, an I, U.N.M.B. (97 pct.)
 Premiul 2 - Daniela Monica Luca,
an I, U.N.M.B. (94 pct.).
Canto clasic, cat. E
 Premiul 2 - Neti Andreea Stoica,
an II, Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane
USH (94 pct.).
Canto clasic, cat. G
 Premiul 1 - Ioan Dorin Rohat, an
IV, U.N.M.B.
 Premiul 2 - Sorana Nastasiu, an IV,
Universitatea de Arte George Enescu,
Iaºi (94 pct.).
Canto clasic, cat. F
 Premiul 1 - Virineia Pirnãu, an III,
U.N.M.B. (98 pct.).
Canto clasic, cat. H
 Premiul 1 - Andreea Codruþa
Poschina, an III, U.N.M.B. (98 pct.),
Andreea Marin, master, an II, U.N.M.B.
(96 pct.) ºi Laura Ionela Marin master,
an II, U.N.M.B. (96 pct.)
 Premiul 2 - Radu Theodor Mancaº,
master, an I, U.N.M.B. (94 pct.) ºi
Florescu Mândra, master, an I, U.N.M.B.
(93 pct.)
 Diplomã de participare - Gabriel
Eugen ªtefan, master, an I, U.N.M.B.
(76 pct.).
Canto clasic  amatori
 Premiul 1 - Iuliana Dana Bosnea
(Rãdulescu), an III, Facultatea de ªtiinþe
Socio-Umane USH (95 pct.)
 Premiul 2 - Mãdãlina Andreea
Cãlin, an I, ASE (90 pct.)
 Menþiune - Alina Maria Maci, a XI-a,
Colegiul german Goethe (80 pct.).

Mihãiþã ENACHE

Andreea Marin

Laura Ionela Marin
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Festivalul Naþional de Teatru LUDICUS 2018

 Marele Trofeul a fost câºtigat de trupa Bastion din Buftea
În perioada 12  14 octombrie,
oraºul Mioveni a fost gazda celei
de-a XV-a ediþii a Festivalului
Naþional de Teatru LUDICUS,
concurs care se adreseazã
exclusiv tinerilor viitori actori ºi
copiilor pasionaþi de arta
teatralã. Festivalului Naþional de
Teatru LUDICUS - 2018 a fost
structurat pe douã secþiuni gimnaziu ºi liceu. În cursa pentru
Marele Trofeu s-au înscris opt
trupe: Kidstar din Slatina,
Epic din Piteºti, Keyko din
Câmpulung Muscel, Ad-Hoc din
Piteºti, Protha din Panciu,
Scenart din Buzãu, Bastion din
Buftea ºi Phantasia din Craiova.
Evenimentul s-a desfãºurat în
sala de spectacole a Centrului
Cultural Mioveni, iar intrarea a
fost liberã. Deschiderea oficialã
a evenimentului a avut loc vineri,

CONCURS

12 octombrie, în sala de
spectacole a instituþiei, urmatã
de proiecþia filmului Faces
Places, regia Agnes Varda - în
parteneriat cu Asociaþia One
World România.
Sâmbãtã a fost competiþia
pentru trupele de liceu, pe
scenã evoluând: ScenArt
(Buzãu), Phantasia (Craiova),
Bastion (Buftea) ºi Protha
(Panciu). Competiþia a continuat
duminicã, cu trupele de
gimnaziu: Ah-Hoc (Piteºti),
Keyko (Câmpulung Muscel),
Epic (Piteºti), KidStar (Slatina).
Seara a avut loc Festivitatea
de premiere ºi închiderea
festivalului. La ediþia din acest
an au participat ºi un numãr de
10 voluntari, care au oferit sprijin
pe parcursul celor trei zile de
eveniment. Juriul a avut în

componenþa sa, ca preºedinte, pe
îndrãgita actriþã Paula Chirilã, ºi
ca membri pe talentata actriþã de
teatru ºi film Iulia Verdeº ºi
pe Laurenþiu Tudor, actor ºi
regizor independent.
Câºtigãtorii Festivalului Naþional
de Teatru Ludicus, Mioveni - 2018,
desemnaþi de cãtre juriul au fost,
dupã cum urmeazã:
GIMNAZIU
 Cea mai bunã actriþã în rol
secundar  Sofia Manu  Lucille
(Giordan cel trãsnit)  trupa
Keyko, Câmpulung Muscel
 Cel mai bun actor în rol
secundar  Flavius Popescu Rob de Rouã (Þara lui Gufi) 
trupa AdHoc, Piteºti
 Cea mai bunã actriþã în rol
principal  Evelina Popescu 
Iola (Þara lui Gufi)  trupa
AdHoc, Piteºti
 Cel mai bun actor în rol
principal  Ionel Cãtãlin Creþu 
Horea (Trãdarea lui Horea) 
trupa KidStar, Slatina
 Cea mai bunã trupã de
gimnaziu  KidStar, Slatina
(Trãdarea lui Horea)
LICEU
 Cea mai bunã actriþã în rol
secundar  Alexandra Ghimpu 
Doamna Alexander (O întâmplare
ciudatã cu un câine la miezul
nopþii)  trupa Protha, Panciu

Mesajul tãu pentru România
Cu ocazia Centenarului României, Biblioteca Judeþeanã
V. Voiculescu Buzãu organizeazã concursul Mesajul tãu pentru
România, la care sunt invitaþi sã participe toþi elevii care cunosc
o limbã strãinã.
Mesajele pentru România pot fi scrie într-o limbã strãinã, iar
corectitudinea, originalitatea ºi calitatea mesajului sunt
principalele criterii de desemnare a câºtigãtorilor.
Este un concurs pe echipe, astfel, elevii vor lucra în echipã ºi
fiecare clasã va participa cu o singura lucrare.
Festivitatea de premiere va avea loc pe data de 14 decembrie.



Marþi, 30 octombrie 2018,
la Sala Europa a Consiliului
Judeþean Prahova, Asociaþia
De profesie, OM în colaborare cu Palatul Copiilor
Ploieºti au organizat un
spectacol pentru Emanuela,
o tânãrã foarte bolnavã.

Printre cei implicaþi, alãturi
de copiii de la Palatul Copiilor
Ploieºti, ne face plãcere sã
constatãm cã se aflã ºi Agatha
Toma, Miss România 2014,
absolventã ºi a specializãrii
Muzicã din cadrul Universitãþii
Spiru Haret (prin sponsorizarea oferitã de Universitatea
Spiru Haret, ca premiu al
Organizaþiei Miss România),
membru de onoare al Asociaþiei
De profesie, OM. De asemenea,
domnului Adrian Rudãreanu,
de la TVH, i-a fost acordatã o
merituoasã diplomã.

IMPLICAÞI!

Mulþumesc mult pentru aceastã frumoasã surprizã Agathei
Toma, lui Ionel Veleat ºi Asociaþiei De profesie, OM. Vã apreciez
pentru toate proiectele minunate pe care le organizaþi. RESPECT
ºi Dumnezeu sã vã ajute! (Adrian Rudãreanu)

 Cel mai bun actor în rol
secundar  Eduard Crucianu Tata (O întâmplare ciudatã cu
un câine la miezul nopþii) 
trupa Protha, Panciu
 Cea mai bunã actriþã în rol
principal  Maria Stãnescu 
Maria (De cealaltã parte a
zidului)  trupa Bastion, Buftea
 Cel mai bun actor în rol
principal  Tiberiu Pancu  Tibi
(De cealaltã parte a zidului) 
trupa Bastion, Buftea
 Cea mai bunã trupã de liceu
 Protha, Panciu (O întâmplare
ciudatã cu un câine la miezul
nopþii)
PREMII SPECIALE ALE
JURIULUI:
 Cea mai bunã actriþã în rol
secundar  Floriþa Karyna  Vitea
(ªantaj)  trupa Phantasia,
Craiova
 Cel mai bun actor în rol
principal  Alexandru Stan 
Christopher (O întâmplare
ciudatã cu un câine la miezul
nopþii)  trupa Protha, Panciu
 Alexandru Geicu  Volodea
(ªantaj)  trupa Phantasia,
Craiova
 Cea mai bunã piesã  ªantaj
 trupa Phantasia, Craiova
MARELE TROFEUL al
Festivalului Naþional de Teatru
LUDICUS 2018, ediþia a XV-a,



a fost câºtigat de trupa Bastion ale teatrului (Thalia  muza
din Buftea cu piesa De cealaltã comediei ºi Melpomene  muza
parte a zidului, coordonator tragediei), felicitãri tuturor!
Salex Iatma.
Piesa de teatru pune în scenã
Conf. univ. dr.
povestea unui tânãr adolescent,
George V. GRIGORE
Tibi, care are o aplicaþie ce îi
transmite mamei sale, în timp
real, tot ce simte în fiecare
moment al existenþei lui.
Adolescenþii se îndrãgostesc, iar
tânãrul nostru nu este o excepþie.
De aici încep complicaþiile, dar
iatã, vin ºi premiile.
Organizatorii evenimentului
au fost Primãria oraºului,
Consiliul Local ºi Centrul
Cultural Mioveni.
Pentru aceste minunate
evenimente culturale, pentru
întâlnirea cu cele douã muze

Campionatul Mondial de ºah pentru juniori
(grupele 14, 16, 18 ani)

David Gavrilescu ºi Miruna Lehaci au
ocupat cele mai bune locuri ale jucãtorilor
români la Campionatul Mondial de ªah
pentru juniori (U14, 16,18) Porto Carras
(Grecia), 16-31 octombrie 2018.
David Gavrilescu a ocupat locul 9 cu 7,5
puncte, la categoria Open 16, iar Miruna Lehaci
locul 11, tot cu 7,5 puncte, la F 14.
Din þara noastrã au participat: Ema Obadã
(F14), George Stoleriu ºi David Gavrilescu la
(O16), Mihnea Costachi (O18) care au jucat ºi
la probele rapide.
Alþi jucãtori la ºah clasic au fost Valentina
Nistor (F18), Mãlina Aciu (F16), Miruna
Lehaci ºi Maria Anghel la (F14), Alexandru
Banzea (O18), Dragoº Antonicã ºi Mihnea
Ognean la (O14), sub conducerea Marelui
Maestru Vladislav Nevednichy.

Anul trecut, Miruna Lehaci, atunci elevã în
clasa a VI-a, la Colegiul Naþional Iaºi, a fost
campioanã mondialã la ºah, la grupa ei de
vârstã. Fata ºi-a bãtut, în nouã runde de meci,
toþi adversarii din lume.
La vârsta la care alþi copii sunt fascinaþi de
jucãrii sau gadgeturi, Miruna stãpâneºte cu
mãiestrie sportul minþii. Se antreneazã de când
avea ºase ani, iar roadele muncii ei s-au vãzut.
ªahul m-a atras pentru cã este deosebit de
celelalte sporturi. Nu alergi, nu sari. Stai ºi te
gândeºti. Pe lângã competiþiile sportive, Miruna
participã ºi la olimpiade ºcolare: matematica
mã ajutã sã calculez la ºah foarte mult, îmi
dezvoltã mintea. Directorul Colegiului Naþional
Iaºi, profesoara Elena Calistru spunea: Este un
copil excepþional, cu rezultate foarte bune la
învãþãturã, cu o medie generalã aproape de zece.
Ascunde în spate foarte multe ore de muncã.
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VITRALII
Vrei casã nouã. Munceºti pe brânci, pui
lacãt poftelor, întorci capul când treci pe
lângã o vitrinã cu bunãtãþi, mai cârpeºti o
hainã, mai consumi un iaurt, de preferat cu
Bifidus, te strângi la pungã, totul ca sã laºi
ceva în urmã. Problema e cã nu sã faci toate
astea e greu. Pentru a pune douã cãrãmizi
una peste alta e nevoie de aprobãri, avize,
autorizaþii. Aici intervine drobul de sare ºi
rolul sãu istoric în logica funcþionarului
public. Întocmeºti dosarul. Cu ºinã,
neapãrat. Pe care îl cumperi. Hârtiile trebuie
aºezate într-o anumitã ordine, altfel nu e
bine, eºti poftit sã pui actele cum trebuie.
Cum? Cãutaþi pe net. Cauþi, dar nu afli. Când
crezi cã ai totul gata, ajungi în faþa aceluiaºi
ghiºeu. Casa are adãpost pentru situaþii de

Drobul de sare
ºi consecinþele lui

calamitate? Nu, rãspunzi aiurit. Pãi, ºi în
caz de tornadã sau dezastru nuclear, ce-o
sã faci? Scrie în lege, trebuie musai.
Calculezi febril, mintea îþi lucreazã în tãcere.
Bine, fac adãpost, vãd eu de unde scot banii.
Dar aviz de la gaze sau de la apã-canal,
dar de la drumuri, aveþi? Casa e în câmp,
nu existã utilitãþi ºi nici drumuri, doar o
uliþã de acces, spui perplex. De cealaltã parte
a sticlei te privesc doi ochi holbaþi: ºi dacã
peste un timp se aprobã vreun plan, ºi
conductele de gaze sau apã îþi stricã curtea,
dacã o autostradã va trece fix peste casa la
care atâta ai trudit? E? Socoteºti rapid în
minte cam care ar fi ºansele producerii unei
tornade sau a unui atac nuclear, cam cât
timp ar trece pânã când o elegantã
autostradã sau niºte conducte, traversând
aiurea un câmp, te vor scoate din propria
casã. Funcþionarul e, în fond, amabil. Þi-a
sãdit deja în suflet îndoiala. Pleci convins
cã orice se poate întâmpla oricui.
Drobul de sare te va lovi fulgerãtor, la cea
mai micã eroare.

Dragoº CIOCÃZAN

Corul Madrigal
- turneu extraordinar
de Crãciun

A

treia stagiune a programului de jazz
Artist in Residence organizatã de
ARCUB, continuã cu É dream that I
am awake, un concert susþinut de
Sebastian Burneci Quintet în data de
8 noiembrie 2018, începând cu ora
20:00, la Sala Mare ARCUB.
Iniþiat la începutul anului 2018,
proiectul a fost lansat în cadrul Stagiunii
de Jazz a Teatrului ACT. George Natsis
(pian), Adrian Mircea Flautistu
(contrabas) ºi Vlad Popescu (baterie) sunt
membrii permanenþi sau colaboratori ai
Big Band-ului Radio, unde Sebastian
activeazã ca prim trompetist, iar Simona
Strungaru (electronice) a colaborat ca
pianist, orchestrator sau dirijor în
majoritatea producþiilor semnate de
Sebastian Burneci. Format, atât din
compoziþii mai vechi, cât ºi din piese noi,
proiectul I dream that I am awake
prezintã o chintesenþã a activitãþii din
ultimii cincisprezece ani a trompetistului
Sebastian Burneci.

În perioada 8 - 20 decembrie, Corul
Naþional de Camerã Madrigal - Marin
Constantin va fi în turneu naþional extraordinar de Crãciun, aducând magia sãrbãtorilor de iarnã în inimile publicului din
Bucureºti, Slatina, Braºov, Cluj ºi Ploieºti.
Turneul va fi susþinut alãturi de sute de copii
din Programul Naþional Cantus Mundi,
informeazã Rador.

Athena), Ucraina (Kherson Regional Academic
Music and Drama Theatre Mykola
Kulish), Georgia (Batumi Ilia Chavchavadze
Profesional State Drama Theatre). Invitat de
onoare al FIDC 2018 este câºtigãtorul
Marelui Premiu al ediþiei de anul trecut,
Teatrul Naþional Mihai Eminescu din
Chiºinãu, Republica Moldova.

Anonimul veneþian

a 100-a reprezentaþie la TNB
Cuceritorul spectacol, care ºi-a dovedit impactul emoþional
asupra unui public de toate vârstele, Anonimul veneþian, de
Giuseppe Berto, jucat de doi dintre cei mai cunoscuþi actori
ai Teatrului Naþional din Bucureºti, Ilinca Goia ºi Ioan Andrei
Ionescu, se va juca pe 8 noiembrie 2018 pentru a 100-a oarã
la Sala Atelier, unde a avut loc ºi premiera în iunie 2014.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Un mic demiurg
al propriului fragment de univers

Absolvent al Liceului de Artã din Timiºoara la clasa
profesorului Iuliu Podlipny ºi al Universitãþii Naþionale de Arte
Bucureºti, în anul 1956, la clasa de picturã a profesorului Alexandru
Ciucurencu, Traian Brãdean (4 iulie 1927 - 15 februarie 2013)
pictor ºi desenator român a fost profesor universitar la
Universitatea Naþionalã de Arte din Bucureºti. Pânã în 1987 a
fost profesor la Institutul de Arte Plastice din Bucureºti. Are
prima expoziþie personalã în 1957 la Galeria Galatea din Bucureºti,
unde este felicitat de cãtre maeºtrii Corneliu Baba ºi Cornel
Medrea, care îi cumpãrã câteva desene.
Traian Brãdean ºi-a revendicat în mod constant filiaþia artisticã
de la anticii greci, romani ºi egipteni, purtând-o prin marile
experienþe ale Renaºterii ºi situând-o chiar în proximitatea unor
titani moderni de talia lui Braque sau Picasso. Fireºte, nu este
vorba de influenþe directe ºi nici de comparaþii fãrã acoperire, ci
de asimilarea spiritului creaþiei cu adevãrat autentice, spirit pe
care l-a imprimat operei sale în funcþie de determinãrile induse de
contextele, impulsurile, dar ºi inevitabilele limitãri ale propriilor
aspiraþii realizabile.
Alãturi de toate acestea, este nevoie sã readucem în discuþie
rigoarea care caracterizeazã întreaga operã plasticã a artistului.
Repudierea ezitãrilor ºi a anarhiei pe care lipsa de preþuire a
acurateþii limbajului plastic le poate introduce în structura imaginii,

Valori româneºti

Ion BASGAN

Teatrul Naþional
Radiofonic
la FIDC 2018,
Braºov
Teatrul Naþional Radiofonic participã
la Festivalul Internaþional de Dramaturgie
Contemporanã de la Braºov (FIDC 2018) 
eveniment special în spaþiul cultural românesc,
organizat de Teatrul Sicã Alexandrescu
Braºov ºi Primãria Municipiului Braºov, pânã
pe 11 noiembrie 2018. În cadrul festivalului,
sunt prezentate producþii ale teatrelor din
România (Teatrul Act Bucureºti, Teatrul de
Comedie Bucureºti, Teatrul Evreiesc de Stat
Bucureºti, Teatrul Mic Bucureºti, Teatrul Odeon
Bucureºti, Teatrul Sicã Alexandrescu Braºov),
Ungaria (Csokonai Theatre Debrecen),
Grecia (National Theatre of Greece,
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viciind statutul de autenticitate al
acesteia, este vizibilã în fiecare
desen ºi în fiecare picturã a sa. Întrun comentariu din 1977, profesorul
Gheorghe Ghiþescu nota: Pictorul
oferã numai ceea ce înþelege plastic
ºi stãpâneºte tehnic, ºi aceasta dã
operei sale sinceritate. El poate
justifica toate detaliile demersurilor sale plastice ( ) Brãdean
nu se alãturã pictorilor care nu ºtiu ce sã creadã sau pe cine sã
creadã. El are certitudini câºtigate cu mari sacrificii, deoarece
opera sa emanã încredere. De remarcat în aceastã suitã de aprecieri
fãcute de autorul celebrei Anatomii artistice afirmaþia potrivit
cãreia pictorul poate justifica toate detaliile demersurilor sale
plastice. Este probabil cea mai sinteticã ºi cea mai aplicatã judecatã
criticã fãcutã vreodatã asupra operei lui Traian Brãdean. Spun
asta bazându-mã pe faptul cã, într-adevãr, artistul despre care sau scris aceste cuvinte a ºtiut întotdeauna, cu maximã precizie, de
ce, cum ºi ce face într-un anume fel cu punctul, cu linia, cu pata
de culoare. A fi în mãsurã sã motivezi fiecare astfel de amãnunt ºi
o datã cu el legãtura lui organicã cu ansamblul imaginii înseamnã
sã fii un mic demiurg al propriului fragment de univers, dupã
cum scria regretatul critic de artã Corneliu Ostahie. (G.M.)

 autorul celei mai valoroase
invenþii româneºti
Fie cã vorbim despre benzinã, motorinã sau de plastic, lumea în
care trãim ar arãta cu totul altfel fãrã produse petroliere. Un rol
extrem de important în dezvoltarea acestei industrii l-a avut Ion
Basgan ºi, pe scurt, savantul este, probabil, autorul celei mai
valoroase invenþii româneºti: o metodã de forare, care, la momentul
respectiv, permitea exploatarea unor zãcãminte aflate la mare
adâncime. Povestea celei mai valoroase invenþii româneºti începe la
Focºani unde se naºte Ion Basgan (24 iunie 1902 - 15 decembrie
1980, Bucureºti), fiul unui preot remarcabil în comunitatea vrânceanã.
Educaþia austriacã primitã la ªcoala Superioarã de Mine ºi
Metalurgie din Leoben ºi Teoria sonicitãþii, a altui român celebru,
Gogu Constantinescu, se împletesc fericit ºi se transformã, 32 de
ani mai târziu, într-o metodã net superioarã de foraj pentru sonde
petroliere care coboarã de la 1500 de metri, atât cât reuºiserã
americanii cel mai mult!, pânã la 12 000 de metri.
Ion Basgan îmbunãtãþise forajul rotativ luând în calcul presiunea
hidrostaticã ºi transmiterea energiei sonice la distanþã, prin utilizarea
prãjinilor grele în foraj prin rotaþie percutantã. Metoda a ajuns de
notorietate mondialã ºi a permis sã se obþinã sporirea cantitãþilor
de þiþei extras, într-o perioadã în care zãcãmintele de suprafaþã
erau aproape epuizate.
În 1998, a fost constituitã la Bucureºti, Fundaþia
Ion Basgan, în memoria strãlucitului inventator român,
profesor doctor inginer Ion ªtefan Basgan, nãscut la data
24 iunie 1902 ºi decedat în 15 decembrie 1980, din iniþiativa
primului sãu fiu Ion I. Basgan, realizându-se astfel o
dorinþã din timpul vieþii celui care a fost autorul mai multor
invenþii ºi a peste 50 de lucrãri remarcabile în planul creaþiei
tehnico-ºtiinþifice, în domeniul exploatãrii petroliere, care
au revoluþionat tehnica forajului ºi care au creat premizele forajului la adâncimi de pânã la 15 km.
Dacã o perioadã s-a aºternut valul tãcerii asupra creaþiei
acestui inventator de geniu român, din anul 1997 s-a început
organizarea unor manifestãri ºtiinþifice patronate de cele
mai reprezentative foruri ale ºtiinþei ºi tehnicii româneºti,
reuniuni în care oameni de ºtiinþã, cercetãtori, cadre didactice
universitare, reprezentanþi ai organelor de stat - au omagiat
personalitatea tatãlui meu, dr.ing. ªt.Ion Basgan.
Folosesc acest prilej pentru a vã invita sã vã alãturaþi
nouã în promovarea, sprijinirea ºi protejarea creaþiei
intelectuale româneºti, a concepþiilor privind libertatea
individualã ºi a drepturilor omului, precum ºi la organizarea
ºi realizarea de opere de caritate ºi acþiuni social-umanitare.
Altã descoperire majorã a ilustrului inginer a fost legatã de
verticalitatea forajului de adâncime. Metoda forajului cu prãjini
grele proporþionale ºi forajul rotativ simultan percutant au permis
coborârea masivã a centrului de greutate a garniturii de foraj în
funcþie de sarcina axialã pe sapã ºi volumul de lichide dezlocuit .
Pentru prima datã s-au realizat sonde perfect verticale.
În esenþã, invenþia constã în descoperirea metodei actuale de foraj
folositã în întreaga lume, care a înlocuit forajul deviat oblic anterior,
ce nu putea ajunge la adâncimi mai mari de 2000 m, cu metoda de
foraj rotativ percutant, care permite atingerea unor adâncimi de
10.000  15.000 m cu costuri substanþial mai reduse (cca 30%).
Invenþia dr. ing. Ion Basgan a adus, din 1934 ºi pânã în prezent,
câºtiguri uriaºe companiilor de exploatare petrolierã din întreaga
lume, în special celor din SUA.
Pe lângã bucuria realizãrii unor invenþii uriaºe pentru extracþia þiþeiului,
Basgan se confruntã cu imposibilitatea de a primi banii aferenþi brevetelor
de invenþie amintite. Participarea României alãturi de Germania nazistã
în luptele celui de Al Doilea Rãzboi Mondial îl pune pe Ioan Basgan pe
lista neagrã a guvernului american care îi blocheazã brevetele de invenþie.
Inginerul român este vãduvit de sumele aferente exploatãrii ideilor sale
de cãtre cele mai puternice firme din domeniu.
Cuantumul drepturilor de autor pe care le avea de încasat în
1965, când brevetul sãu este în sfârºit deblocat, ajunsese la
8 miliarde de dolari. De atunci încolo, viaþa ilustrului inventator a
fost un ºir de cãlãtorii, procese, întrevederi care sã-i permitã
obþinerea drepturilor sale, însã totul a fost în van. La 80 de ani de
la descoperirea acestor metode revoluþionare de foraj, urmaºii lui
Ion Basgan continuã procesele cu companiile care au folosit
valoroasele sale invenþii fãrã a plãti drepturile de autor care au
ajuns între timp la sute de miliarde de dolari.
De la tribuna Muzeului Tehnic Dimitrie Leonida din Bucureºti,
Ion Basgan ºi-a exprimat speranþa cã, atunci când va câºtiga acei
bani care i se cuveneau, îi va oferi cu generozitate tinerilor creatori
români din toate domeniile, ca un fel de Premiu Nobel.
Procesul este continuat ºi astãzi de cãtre urmaºii sãi ºi, ca sã vã
faceþi o idee despre cât de valoroasã este invenþia sa, trebuie sã
ºtiþi cã o comisie a unei bãnci germane spunea cã Ion Basgan ar fi
avut de încasat 8 miliarde de dolari. Dar asta se întâmpla acum
cinci decenii, timp în care invenþia sa a continuat sã fie folositã.
(sursa - www.eualegromania.ro)

Cristina MOLDOVEANU
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STRATEGIA UE PENTRU REGIUNEA DUNÃRII
România a preluat, din 1 noiembrie,
preºedinþia Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunãrii
(SUERD)

 România preia, pentru o perioadã de un an, .din 1 noiembrie, preºedinþia
Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunãrii (SUERD), poziþie în
cadrul cãreia va propune alocarea de resurse financiare suplimentare pentru
dezvoltarea potenþialului pe care îl are aceastã regiune.

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, declara recent,
într-un interviu acordat AGERPRES, cã aceastã preºedinþie reprezintã un
element extrem de important pentru þara noastrã, pentru cã practic vom
putea da o nouã direcþie acestei strategii.
De fapt, obiectivul nostru principal cu ocazia acestei preºedinþii este sã
revigorãm aceastã strategie promovând o serie de idei, de proiecte extrem de

precise (...) este a doua oarã când România deþine preºedinþia acestei strategii, ºi
atunci când am candidat anul trecut ne-am propus sã profitãm de ocazia oferitã
de preºedinþia noastrã la Consiliul Uniunii Europene pentru a pune în primplanul agendei europene ºi Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunãrii.
Practic, plecând de la acest nou statut pe care îl va avea România, þara noastrã
îºi propune în primul rând sã vorbeascã foarte mult de conectivitate. Mã refer
aici sã vorbim despre potenþialul pe care îl are aceastã regiune ºi de modul în
care putem îmbunãtãþi conectivitatea în jurul Dunãrii. Folosind Dunãrea ca
mijloc navigabil dar folosind ºi potenþialul existent în regiune prin prisma atragerii
de resurse financiare europene suplimentare, a spus Negrescu.
În viziunea oficialului român, þara noastrã este singura care a acordat din
fondurile structurale resurse dedicate Strategiei Uniunii Europene pentru
Regiunea Dunãrii.
Strategia Europeanã pentru Regiunea Dunãrii este a doua strategie macroregionalã a Uniunii Europene (din cele patru existente în prezent), preluând
modelul de cooperare dezvoltat prin Strategia Uniunii Europene pentru Marea
Balticã (adoptatã 2009) cu adaptare la specificul regiunii dunãrene. SUERD
reprezintã o iniþiativã politicã a României ºi Austriei, promovatã printr-o
scrisoare comunã la nivel de prim-ministru (iunie 2008) ºi adresatã
preºedintelui Comisiei Europene. În baza acestui demers ºi ca urmare a
consultãrii cu cele 14 state membre, la 8 decembrie 2010, Comisia Europeanã
a prezentat Comunicarea privind Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea
Dunãrii ºi Planul de Acþiune, iar în 13 aprilie 2011 documentul a fost adoptat
de Consiliul Uniunii Europene.
Lansatã în aprilie 2011, strategia reuneºte nouã state membre UE (Austria,
Cehia, Croaþia, Germania, Ungaria, Slovacia, Slovenia, România ºi Bulgaria)
ºi cinci þãri din afara spaþiului comunitar (Bosnia-Herþegovina, Moldova,
Muntenegru, Serbia ºi Ucraina). (AGERPRES)

Ambasadori Speciali ai Regiunii Dunãrii
 ceremonie de decernare a titlului onorific
cu ocazia Forumului Naþional SUERD
În marja Forumului Naþional al Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii, a
avut loc, în data de luni - 5 noiembrie 2018 (ora 19.00), la sediul Ingenius
HUB (str. General Praporgescu nr 9, zona Hotel Intercontinental), o scurtã
vizitã de documentare ghidatã pentru invitaþii ºi participanþii la evenimentul
organizat de Ministerul Afacerilor Externe la Palatul Parlamentului. Cu acest
prilej, va fi realizatã o succintã informare asupra stadiului acestui proiect
european ce are alocatã suma de 6 milioane euro pentru crearea a 130 de noi
întreprinderi inovative mici ºi mijlocii ºi formarea a 300 de antreprenori.
În acelaºi context, a avut loc ºi ceremonia decernãrii titlului onorific de
Ambasador Special al Regiunii Dunãrii din partea Catedrei Internaþionale
Onorifice Jean Bart în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii (CIOSUERD), proiect fondat în parteneriat cu Academia Românã în anul 2012.
Printre cei ce au fost onoraþi cu acest titlu se numãrã personalitãþi marcante în
diverse domenii, care doresc ºi pot contribui la promovarea macro-regiunii ºi
mai ales a Strategiei Dunãrii la nivel european, naþional ºi local:
 academician Nicolae-Victor Zamfir  director general, Institutul de
Fizicã ºi Inginerie Nuclearã Horia Hulubei, membru al Asociaþiei Mãgurele
Science Park;
 prof. univ. dr. Gheorghe Zaman, membru corespondent al Academiei
Române  director ªcoala Doctoralã a Institutului de Economie Naþionalã al
Academiei Române;
 Miklos Barabas  director European House Budapest/ coordonator
Danubiana Network;

 Rodica Lupu  preºedinte Loop Operations;
 Prof. univ. dr. Florin Stãnicã  prorector, Universitatea de ªtiinþe
Agronomice ºi Medicinã Veterinarã din Bucureºti;
 Simona Kadas  preºedinte Asociaþia Simona Kadas;
 Cãtãlin ibuleac  preºedinte Asociaþia de Management al Destinaþiei
Turistice Delta Dunãrii.
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 CIO-SUERD
C/o EUROLINK-Casa Europei

Începând cu data de 1 noiembrie
2018, EBSCO Information Services ºi
ROMDI-DAC în parteneriat cu Asociaþia Anelis Plus pun la dispoziþia unor
instituþii membre ale consorþiului
ANELIS Plus accesul gratuit (free trial)
la baze de date EBSCO.
15 baze de date vor fi disponibile pe
platforma EBSCOhost (http://search.
ebscohost.com) pentru un numãr total
de 58 de instituþii membre ale consorþiului, conform repartizãrii.
 Bazele de date care vor fi disponibile sunt urmãtoarele:
- În perioada
1.11.2018 - 30.11.2018
? INSPEC
? RILM Abstracts of Music
Literature with Full Text
? RILM Music Encyclopedias
- În perioada
1.11.2018 - 31.12.2018
? Academic Search Ultimate
? Applied Science and Technology
Source Ultimate
? Business Source Ultimate
? Computers & Applied Sciences
Complete
? CINAHL Complete
? Dentistry & Oral Sciences Source
? DynaMed Plus
? Humanities Source Ultimate
? MEDLINE Complete
? MLA International Bibliography
with Full Text
? Sociology Source Ultimate
? Sport Discus with Full Text
Accesul va fi disponibil pentru toþi
utilizatorii din cadrul instituþiei, din
interiorul sediului acesteia, pe baza
adreselor de IP. Utilizatorii din
instituþiile abonate la baze de date
EBSCO prin intermediul Anelis
Plus vor putea accesa platforma
EBSCOhost ºi de la distanþã, folosind
conturile de acces mobil pe care ºi
le-au creat.
Asociaþia Universitãþilor, Institutelor
de Cercetare  Dezvoltare ºi Bibliotecilor Centrale Universitare din
România Anelis Plus, bd. Carol I nr.11,
700506 Iaºi, România tel. 0040 232
201151; 0040 232 201025
Preºedinte: prof. univ. dr. Gheorghe
Popa - e-mail: ghpopa@uaic.ro

Economia României va fi afectatã tot mai puternic
de îmbãtrânirea rapidã a populaþiei ºi migraþia tinerilor
artificialã, înainte de vârsta pensionãrii, a sute de mii de oameni
de pe piaþa muncii cãtre sistemul de pensii.
Angajatorii trebuie sã redescopere aceastã comoarã ascunsã,
a angajaþilor seniori. Legea interzice oricãrui angajator sã refuze
un candidat din cauza vârstei sale, iar dacã a existat un sentiment
general în rândul profesioniºtilor din domeniul resurselor umane
potrivit cãruia candidaþii tineri sunt mai dornici sã munceascã din
Conform raportului, îmbãtrânirea rapidã a populaþiei în Europa greu, sã accepte ore suplimentare ºi sã înveþe mai repede lucruri
de Est pune economiile din regiune într-o situaþie delicatã. Ratele noi, aceastã culturã trebuie sã se schimbe ºi, în multe locuri, se
de natalitate scãzute, îmbunãtãþirea speranþei de viaþã ºi migraþia schimbã deja. Piaþa locurilor de muncã este în plinã expansiune,
forþei de muncã sunt factorii cheie ai îmbãtrânirii. Vârfurile
migraþiei se manifestã la vârsta de 30-55 de ani, ce reprezintã ºi
populaþia aflatã la capacitatea maximã de reproducere.
Prin urmare, societãþile din aceastã regiune nu sunt pregãtite
sã facã faþã numãrului tot mai mare de seniori ºi nici sã le ofere iar angajatorii descoperã cã tinerii candidaþi sunt mai mobili decât
infrastructura necesarã pentru a munci ºi a fi îngrijiþi în funcþie de forþa de muncã mai în vârstã. Mobilitatea crescutã a tinerilor
aduce dupã sine nevoia unor stâlpi - a unor candidaþi mai în
nevoile lor, se menþioneazã în document.
Raportul Inovantage - ediþia a doua  al Adecco aratã cã þãrile vârstã, seniori, cu abilitãþi deosebite de a comunica cu generaþia
din regiune trebuie sã adopte o serie de mãsuri, care, aplicate cu millenials ºi de juca un rol de mentor, afirmã Florin Godean,
succes, pot permite României sã se dezvolte ºi sã ajungã din country manager Adecco România.
urmã þãrile europene din Vestul Europei.
Roboþii ºi automatizarea proceselor de muncã pot contribui
Raportul propune majorarea treptatã a vârstei de pensionare la menþinerea seniorilor pe o perioadã mai lungã în câmpul
ºi permanente cursuri de reconversie profesionalã
muncii
În cazul carierelor seniorilor sunt necesare mãsuri de flexibilizare
Potrivit acestuia, multe altele trebuie sã se schimbe pentru a
ºi de suport pentru învãþare pe tot parcursul vieþii. Astfel, persoanele avea o atitudine adecvatã faþã de forþa de muncã mai în vârstã.
aflate în pragul pensionãrii pot lucra pânã la vârste mai înaintate, Mai întâi, aºa cum am menþionat la început, trebuie sã vedem
part time sau pe perioade determinate ºi îºi pot mãri ºansele de a comoara ascunsã, oamenii cu experienþã de lucru - nu neapãrat
rãmâne în activitate dacã se pot respecializa la locul de muncã. Se experienþa exactã de care ai nevoie - sunt pregãtiþi sã înveþe ºi ºtiu
creeazã astfel o perioadã de tranziþie în timpul cãreia seniorii pot cum sã înveþe, pentru cã au schimbat mai multe locuri de muncã
ºi poate mai mult de o specialitate. Deci, fiþi gata sã vã schimbaþi
rãmâne activi, pe baza unui program agreat de aceºtia.
În paralel, România, dar ºi alte þãri din CEE, trebuie sã opreascã cultura corporativã într-una care este incluzivã ºi deschisã cãtre
politicile de pensionare timpurie care au provocat migrarea mai mult de o generaþie, a spus Florin Godean.
Economia României va fi afectatã din ce în ce mai puternic de
îmbãtrânirea rapidã a populaþiei ºi migraþia tinerilor, iar autoritãþile
ºi angajatorii trebuie sã ia mãsuri urgente pentru a asigura
stabilitatea pieþei muncii ºi a bugetului asigurãrilor sociale,
se menþioneazã într-un raport realizat de Adecco România.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Raportul Inovantage aratã cã, pe mãsurã ce angajatorii din
Europa de Est gãsesc candidaþii potriviþi tot mai greu,
automatizarea poate sprijini menþinerea seniorilor în câmpul
muncii pe termen mai lung. Spre exemplu, posturi care presupun
muncã repetitivã sau care implicã manipularea greutãþilor pot fi
automatizate, iar angajaþii se pot ocupa de supravegherea maºinilor
sau revizuirea documentelor.
În plus, înlocuirea persoanelor în vârstã cu tineri, metodã de
diminuare a ºomajului în rândul tinerilor aplicatã de multe þãri, nu
mai este eficientã pentru cã inovarea creeazã noi locuri de muncã,
bazate pe cunoºtinþe ºi abilitãþi diferite de cele dezvoltate în timp
de cãtre seniori. În plus, comparativ cu tinerii, angajaþii în vârstã
sunt mai potriviþi pentru sarcini de management, chiar pentru
mentorat.
Seniorii depãºesc performanþa tinerilor în materie
de semanticã, abilitãþi de vorbire ºi limbã
De asemenea, spre deosebire de opinia convenþionalã, lucrãtorii
în vârstã pot fi de fapt o comoarã de experienþã, adaptabilitate
ºi productivitate, dacã li se oferã mediul ºi oportunitãþile potrivite.
Raportul Adecco menþioneazã cã lucrãtorii în vârstã tind sã
depãºeascã performanþa lucrãtorilor mai tineri în materie de
semanticã ºi abilitãþile de vorbire ºi limbã. Lucrãtorii mai în vârstã
oferã, de asemenea, abilitãþi cruciale pentru dezvoltarea firmei,
consolidarea cunoaºterii ºi continuitatea proceselor tehnologice. O
forþã de muncã diversã din punctul de vedere al vârstei poate,
astfel, chiar sã reducã costurile prin creºterea angajamentului
organizaþional.
*Adecco România este cel mai mare jucãtor din domeniul
resurselor umane, cu o cotã de piaþã de aproximativ 25% ºi cu o
cifrã de afaceri de 87,5 de milioane de euro în 2017.

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  6 noiembrie 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)
Destinaþii de cãlãtorie (r)
Film documentar
Film serial  A fost odatã ca niciodatã (r)
Film serial  Maria Clara
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic  Toate pânzele sus 
Misterele mãrilor (1976).
Regia: Mircea Mureºan; Genul: aventuri
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Radio Romance (1996);
Genul: aventuri/romantic
ªtiri (r)
Film serial  Mara Clara (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
O lume în 30 de minute (r)
Film serial (r)
Film documentar (r)
Film artistic (r)

SÂMBÃTÃ  10 noiembrie 2018
07:00
07:30
09:00
11:30
12:00
13:00
14:30
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
Secretele succesului
Film documentar
Film documentar
Crezi cã ºtii?
Film artistic (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Petrecere la han  Emisiune de folclor
Jurnal Viral
Film artistic românesc  Rocker
(2012). Genul: Marian Criºan.
Genul:dramã
Film artistic (r)
Film documentar
Film documentar
România spiritualã (r)

MIERCURI  7 noiembrie 2018
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
10:30
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
Secretele succesului (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã (r)
Film serial  Mara Clara
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odaþã ca niciodatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Toate
pânzele sus  Întâlnire în Atlantic
(1976); Regizor. Mircea Mureºan.
Genul: aventuri
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Sã crezi în dragoste 
(2002). Genul: romantic/comedie.
ªtiri (r)
Film serial  Mara Clara (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Poveºti franceze (r)
Film documentar
Film artistic

JOI  8 noiembrie 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  9 noiembrie 2018

Film documentar
ªtiri + Meteo (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film documentar
Film serial  A fost odatã ca niciodatã (r)
Film serial  Mara Clara
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Fata
Morgana (1980). Regia: Elefterie
Voiculescu; Genul: dragoste.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Jologs (2002). Regia:
Gilbert G. Perez. Genul: dramã/romatic.
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar
Film artistic (r)

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
Destinaþii de cãlãtorie (r)
Petrecere la han (r)
Crezi cã ºtii?
Poveºti franceze
Ochiul de veghe
O lume în 30 de minute
Film documentar
Film artistic  Anonima (2004)
Film artistic  Ultima comandã. (2012)
Genul: comedie
Film documentar
Film documentar (r)
Poveºti franceze (r)
Petrecere la han (r)
România spiritualã (r)

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

PROGRAMUL

Radio Seven

Aula Palatului Cantacuzino, sãlile Enescu, Operã
ºi Multimedia, Auditorium ale Universitãþii
Naþionale de Muzica Bucureºti, Salonul de muzicã
din Casa Artelor Dinu Lipatti, sala Dalles a
Universitãþii Populare Ioan I Dalles, sala Frescelor
a Universitãþii de Arhitecturã ºi Urbanism Ion Mincu,
sala Studio a Universitãþii Spiru Haret vor gãzdui
numeroase evenimente - de la conferinþe, expoziþii,
la recitaluri camerale, spectacole cross-media,
concerte camerale multimedia.
Festivalul Internaþional MERIDIAN 2018 s-a
deschis luni, 5 noiembrie ora 17:00 în Aula Palatului
Cantacuzino cu recitalul susþinut de GAUDEAMUS
QUARTET  Filarmonica Braºov. Patru creaþii în
primã audiþie absolutã compuse de Roman Vlad,
Adrian Pop, Dan Dediu ºi Adrian Iorgulescu împreunã
cu o lucrare de Ulpiu Vlad alcãtuiesc programul de
deschidere al proiectului. Evenimentul este realizat
integral cu spijinul Institutului Cultural Român.
Casa Artelor Dinu Lipatti va gãzdui în patru seri
consecutive, 8 - 11 nov, patru conferinþe pe teme
muzicale, ºapte recitaluri camerale în care arta
sunetelor va fi însoþitã de poezie, live electronics.

Film documentar
ªtiri + Meteo (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film documentar
Film serial  A fost odatã ca niciodatã (r)
Film serial  Mara Clara
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Destine
romantice (1981). Regia: Haralambie
Boroº; Genul: romantic
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Prima iubire
(2003). Genul: romantic.
ªtiri (r)
Film serial  Mara Clara (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar (r)
Film artistic (r)

LUNI 12 noiembrie 2018

22:30
23:00

MERIDIAN 2018, ediþia a XIV-a, dedicatã Centenarului Marii Uniri,
În cele trei spectacole de la Sala Dalles, 8  10 nov,
ce se desfãºoarã în Bucureºti între 5 ºi 11 noiembrie.
sunt propuse publicului trei aspecte diferite, incitante,
în faþa publicului, în rol principal, creaþii de muzicã
nouã ºi jazz - în primã audiþie absolutã sau primã
audiþie în România - îngemãnate cu prezenþa altor
arte: poezie, dans, arte plastice, arhitecturã, design
interior, video, film, teatrul de pãpuºi. Cu acest
demers se doreºte apropierea de o audienþã nouã,
neobiºnuitã cu astfel de evenimente, care sã
descopere un univers provocator, în continuã
schimbare, o adevãratã oglindã a epocii actuale
Festivalul Internaþional MERIDIAN 2018 vã
invitã la o sãptãmânã de întâlniri incitante, ocazii
remarcabile de a asculta ºi admira creaþii ºi artiºti
din România, Polonia, Austria, Venezuela, Israel,
Finlanda, Suedia, Mexic, Germania, Africa de Sud,
Italia, Sebia, Coreea de Sud, Irlanda ºi multe altele.
Festivalul Internaþional MERIDIAN 2018 prinde
viaþã datoritã celor 121 artiºti români ºi 12 muzicieni
din strãinãtate, care vor interpreta 134 de lucrãri,
dintre care 34 în primã audiþie absolutã ºi 54 în primã
audiþie româneascã. Vor avea loc 28 de evenimente
artistice, zece conferinþe, trei lansãri de partituri
muzicale ºi CD-uri cu muzicã contemporanã, douã
expoziþii pe teme de arhitectura.

22:30
23:00

DUMINICÃ  11 noiembrie 2018

Uniunea Compozitorilor ºi Muzicologilor din România organizeazã Festivalul Internaþional

Sub genericul CONFLUENE, festivalul aduce

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

rezultate din confluenþa unor expresii artistice diverse
 muzicã nouã, live lectronics, dans, proiecþii de film.
Aici, noutatea ºi îndrãzneala sunt vectorii imaginaþiei
nãscute deopotrivã în România ºi Polonia.
Partener tradiþional încã de la prima ediþie,
Universitatea Naþionalã de Muzicã Bucureºti, în cele
trei sãli ale sale, oferã cu generozitate scenele artiºtilor
pentru 11 recitaluri de o mare diversitate expresivã.
Remember VIERU - 20 de ani readuce în prim
plan creaþia unui compozitor al generaþiei de aur
într-un recital din Aula Palatului Cantacuzino.
Aceasta ediþie s-a realizat cu sprijinul financiar al
Ministerului Culturii ºi Identitãþii Naþionale, cel al
co-organizatorilor: Institutul Cultural Român, Casa
Artelor Dinu Lipatti, Universitatea Popularã Ioan I
Dalles  Primãria Capitalei ºi al partenerilor:
Universitatea Naþionala de Muzicã Bucureºti,
Universitatea de Arhitecturã ºi Urbanism Ion Mincu,
Universitatea Spiru Haret, Centrul de Informare
Muzicalã din România CIMRO, Muzeul Naþional
George Enescu. Sunt aduse în prim-plan evenimente
deosebite, susþinute de artiºti dedicaþi, care exploreazã
noi universuri expresive care sã stimuleze pe termen
lung interesul publicului pentru creaþia actualã.

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

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

Vineri

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Ochiul de veghe (r)
Film artistic (r)
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã (r)
Film serial  Mara Clara
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Culetin de
Bucureºti (1982). Regia: Virgil
Calotescu. Genul: comedie.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Livada de mango
(2002). Genul: dramã/romantic.
ªtiri (r)
Film serial  Mara Clara (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Film documentar (r)
Film artistic (r)

Organizatorul festivalului este Uniunea
Compozitorilor ºi Muzicologilor din
România (UCMR), organizaþia profesionalã
a breslei muzicienilor creatori. Ea este,
potrivit statutului, o organizaþie profesionalã
apoliticã, funcþionând ca persoanã juridicã de
drept privat, asociaþie fãrã scop patrimonial,
de utilitate publicã. Sediul central este în
Bucureºti, în Palatul Cantacuzino, donat în
beneficiul muzicienilor români de George
Enescu ºi de soþia acestuia.
*Programul tuturor evenimentelor
din festival: https://www.facebook.com/
MeridianFestival/

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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Reper care a stat la baza desãvârºirii României Mari, Adunarea
Naþionalã de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 a fost un
eveniment care, odatã cu recunoaºterea internaþionalã a noii
Românii, la finele lui iulie 1921, când au intrat în vigoare
prevederile Tratatului de pace semnat la Trianon la 4 iunie
1920, a dat prilejul poporului român sã sãrbãtoreascã înfãptuirea
operei cea mare.
În anii 20  30, Marea Unire din 1918 a fost marcatã cu fast.
Astfel, în 1923, când se împlineau cinci ani de la proclamarea
unirii Ardealului cu Patria-mamã, Asociaþia pentru literatura
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românã ºi cultura poporului român din Sibiu, condusã de Vasile
Goldiº se simþea datoare sã patroneze comemorarea vrednicã a
acestui eveniment. În acest sens, Universul îºi informa cititorii
cã pe teritoriul întregului Ardeal se vor organiza serbãri, în toate
oraºele ºi satele, pentru amintirea ºi sãrbãtorirea zilei de
1 decembrie 1918. La aceste serbãri se alãturã ºi fraþii din fostul
vechi Regat. Totodatã, românilor le era precizat faptul cã
organizarea de astfel de serbãri dincoace de Carpaþi reprezentau
fãrã îndoialã o datorie pentru a conferi Unirii toatã cinstirea
sufletelor curate pãtrunse de datoria naþionalã.

Nicolae Titulescu

I.G. Duca

Serbãri cu fast

Evenimentele dedicate sãrbãtoririi celor cinci ani scurºi de la
unirea Ardealului au fost anunþate laconic de ziarele vremii. Centrala
Caselor naþionale în unire cu societatea ardeleanã de culturã Astra
au comemorat ( ) unirea Ardealului cu Þara mumã printr-un mare
ºi înãlþãtor festival care a avut loc sâmbãtã searã (1 decembrie 1923
 n.a.) la ora 9 în amfiteatrul Fundaþiei Carol I, nota Universul.
Serbarea a fost onoratã cu prezenþa IPSS Mitropolitul primat dr.
Miron Cristea, Al. Lepãdatu  ministrul Cultelor ºi Artelor, precum
ºi de foarte mulþi fruntaºi ai oºtirii ºi ai culturii noastre de aici ºi de
dincolo de Carpaþi. Festivalul a fost deschis prin Imnul naþional ºi
Pe-al nostru steag, executate de corul Caselor naþionale acoperit
de aplauze ºi uralele unei sãli pline. Totodatã, evenimentul a inclus
ºi o conferinþã susþinutã de cãtre prof. Lupaº, în numele societãþii
transilvãnene, urmatã la final de un program artistic desfãºurat
sub conducerea prof. Aurel Eliade. Tot printre rânduri, Universul
consemna ºi faptul cã Partidul Naþional Român prin Cercul de
studii a organizat o ºedinþã festivã la care au participat ºi oameni ai
Unirii, în persoana lui Iuliu Maniu, Alexandru Vaida -Voevod ºi
ªtefan C. Pop, acesta din urmã susþinând o cuvântare.
Sãrbãtorirea Unirii a mobilizat comunitãþi întregi, cum a fost
cazul Braºovului. În ziua de 1 decembrie 1923, la ora 10 dimineaþa
în Piaþa Libertãþii se aflau toate ºcolile din localitate, detaºamente
din trupele garnizoanei, personalul tuturor autoritãþilor precum ºi
un numeros public, nota Universul. În mijlocul pieþei, pe o tribunã
improvizatã s-a oficiat un TeDeum de cãtre toþi preoþii din localitate.
Dupã aceea, dr. Voicu Niþescu a arãtat însemnãtatea zilei, aducând
elogii ( ) ostaºilor români morþi în rãzboiul pentru desrobirea
neamului ºi cãrora li se datoreazã aceastã Unire. A urmat apoi
defilarea trupelor în faþa generalului Butunoiu de la Corpul 5
Armatã. Dupã amiaza, braºovenii au participat la un festival dat
în sala Teatrului Naþional, eveniment la care au luat parte ºi
corurile de elevi ai Liceului Andrei ªaguna, sub conducerea prof.
Oancea. Potrivit Universului, festivalul s-a încheiat prin concertul
orchestrei orãºeneºti, tocmai pentru a da posibilitatea locuitorilor
de a asista, începând cu ora 18:30, la retragerea cu torþe a
militarilor din garnizoana Braºovului. Solemnitatea marcãrii unirii
Ardealului cu Þara mumã se încheia printr-o masã comunã la
restaurantul Maior Mura, moment rezervat exclusiv oficialitãþilor.

Combaterea revizionismului maghiar
Zece ani mai târziu, în 1933, Universul aloca întreaga paginã întâi
aniversãrii celor 15 ani de la Unire. Central, flancat de fotografii ale
suveranilor Unirii, precum ºi de chipul regelui Carol al II-lea, era
reprodus în facsimil cuvântul lui Nicolae Titulescu: Unirea noastrã
naþionalã este rodul unor suferinþe ºi nedreptãþi milenare. Acei care îºi fac
iluziunea cã vor putea schimba graniþele þãrii noastre se vor izbi de logica
implacabilã a dreptului ºi de rezistenþa nebiruitã a forþei noastre naþionale.
Cuvintele marelui diplomat aveau menirea de a fi tãiºul sabiei care (va)
combate propaganda revizionistã maghiarã, susþinutã de contele Bethlen.
Acesta din urmã, prin seria de conferinþe susþinute la Londra, pleda
pentru independenþa Transilvaniei, aceastã regiune sã nu aparþinã nici
României, nici Ungariei, iar cele trei popoare ce trãiesc pe teritoriul
transilvãnean: românii, ungurii ºi saxonii sã-ºi împartã frãþeºte exerciþiul
puterii publice. Din România, mesajul transmis prin intermediul
Universului era ferm: Nimeni nu va putea zdruncina acest aºezãmânt,
armonios construit al patriei noastre; nimeni nu va cuteza nepedepsit sã
violeze frontierele noastre ºi sã nesocoteascã drepturile consfinþite de
tratate. Acum când agitatorii revizionismului încearcã din nou sã reînvie
epoca asupririi popoarelor, trebuie sã ºtie toatã lumea de la Budapesta
pânã la Londra, cã românii, alãturi de Mica Înþelegere îºi vor sacrifica
viaþa, dar nu vor ceda un petic din teritoriul þãrii pe veci reîntregite! Dacã
amicii agitatori, de oriunde vor fi ei, doresc dezlãnþuirea rãzboiului, n-au
decât s-o spunã fãþiº. Asupra lor va cãdea rãspunderea, cãci frontierele
noastre de astãzi se confundã cu viaþa liberã a poporului român pentru
care s-au sacrificat 800.000 de vieþi!
La rândul sãu, Octavian Goga aprecia cã bucuria, pe care-o resimþeam
totdeauna la aniversarea Adunãrii de la Alba-Iulia, îmi apare astãzi
încadratã într-un chenar de doliu. Iatã, în sfârºit, cã slãbiciunea noastrã
crescândã în opera consolidãrii de stat a ajuns la scadenþã. Lipsa unei idei
conducãtoare, la adãpostul cãreia sã se organizeze metodic patrimoniul
unirii, dupã 15 ani ne-a dat atmosfera actualã de depresiune autohtonã
ºi hipertensiune minoritarã. ( ) Strãinismul triumfãtor ºi-a întins reþeaua
care începe sã ne strângã de gât. Firele urzite cu mult meºteºug
seresimt peste capetele noastre. Paralel cu aceastã subminare lãuntricã,
se desfãºoarã planul de acþiune externã a duºmanilor noºtri. O propagandã bine chibzuitã pusã în serviciul cauzei lor împânzeºte continentul.
Revizionismul în cercurile politice din Occident a atins proporþii
necunoscute încã. ( ) Sunt convins cã tocmai aceastã tristã pãrãginire
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va chema la viaþã germenul unei primeniri. România batjocoritã trebuie
sã se smulgã din umilirea ei. Un vânt nou de înnoire începe sã batã ºi
gânduri proaspete se ridicã din marele rezervor al mulþimii anonime.

Elementul românesc din Transilvania

În toate epocile, ca ºi astãzi, majoritatea absolutã a populaþiei
Transilvaniei, Maramureºului, Criºanei ºi Banatului a fost româneascã,
nota Universul în ediþia sa din 2 decembrie 1933. În ceea ce priveºte
Transilvania, conform datelor recensãmântului din 1923, aceastã
regiune numãra 5.487.966 locuitori, din care 929.500 la oraºe ºi
4.558.466 la sate. Românii au majoritatea absolutã - 58,9%, ungurii 27,7%, germanii - 10,2%, evreii - 3,7%, celelalte grupe etnice - 2,5%.
La sate, românii au procentul de 64,8%, pe când ungurii au un procent
de 21,6%, iar germanii 9,4% (saºi ºi ºvabi). În ciuda acestor cifre,
perspectivele de viitor ale Þãrii, la a 15-a aniversare a unirii Ardealului
cu Patria mumã, erau - în opinia lui Alexandru Lapedatu -, din nefericire,
destul de sumbre. ( ) N-am avut, se pare, conºtiinþa suficientã de
datoriile faþã de noua Românie. Am crezut cã, peste jertfele fãcute
pentru realizarea ei, nu mai este trebuinþã de altele. ªi nu i-am dat ceea
ce trebuia ºi eram datori sã-i dãm: sã-i închinãm toate puterile ºi tot
sufletul pentru consolidare ºi prosperitate.
Cel mai însemnat eveniment din istoria de veacuri a neamului românesc,
1 decembrie 1918, avea în opinia lui I.G. Duca însemnãtatea zilei reparãrii
nedreptãþilor istorice pe care le-a suferit neamul românesc. ªi fiindcã
astãzi suntem reîntregiþi în graniþele noastre etice ºi istorice, avem datoria
sã le apãrãm cu toatã fermitatea. Apãrãm, nu alcãtuirea fictivã a unor
hotãrâri diplomatice, ci aceea ce, în sfântã dreptate, e al nostru ºi numai
al nostru. În pofida vorbelor mari publicate cu litere de-o ºchioapã în
ziarele interbelice româneºti, România Mare mai avea de trãit doar ºapte
ani. În vara anului 1940, România avea sã piardã Basarabia ºi Bucovina
de Nord, Transilvania ºi Cadrilaterul. Astfel, se sfãrâma, dupã numai
22 de ani, idealul de veacuri al poporului român.
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