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Duminicã, 25 noiembrie, a avut loc ceremonia de sfinþire a Catedralei Mântuirii Neamului.
Aproximativ 50.000 de oameni au luat parte la eveniment, conform estimãrilor Patriarhiei.

SPRE ALBA-IULIA

Universitatea Spiru Haret organizeazã
sesiunea ºtiinþificã omagialã:

MAREA UNIRE DIN 1918
 eveniment fundamental
în istoria României
Lucrãrile sesiunii se desfãºoarã azi, 27 noiembrie 2018,
la Premium Wellness Institute, din str. Dumitru Brumãrescu
nr.1-3, în Sala de conferinþe, între orele 12 ºi 14.
PROGRAM:
 Conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea  Cuvânt de deschidere
 Acad. prof. univ. dr. Gheorghe Zaman  Particularitãþi ale
evoluþiei macroeconomice a României în perioada 1918-2018
 Prof. univ. dr. Virgiliu Constantinescu  Congresul de la
Roma, aprilie 1918, moment esenþial în pregãtirea ºi
realizarea unirii românilor cu români
 Prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu  100 de ani de
istorie bancarã
 Prof. univ. dr. Ioan Roºca  Teoreticieni români ai istoriei
în perioada de consolidare a Marii Uniri
 Prof. univ. dr. Emil Dinga  Semnificaþia Marii Uniri în
etosul românesc la început de mileniu
 Conf. univ. dr. Rodica Ursu  Conferinþa de la Paris ºi
recunoaºterea unirii Basarabiei

Venim din veacurile îndepãrtate
Venim din veacurile îndepãrtate
Trãdaþi am fost de neamuri de pãgâni
Dar am trecut de toþi ºi peste toate
ªi am rãmas aceiaºi buni români

Ce ne uneºte?

Ne conduceau pe vremuri în rãzboaie
Vitejii Mircea, Vlad, Mihai, ªtefan
A curs ºi sângele din ei ºiroaie
Din moþii Horea, Cloºca ºi Criºan

Mioara VERGU-IORDACHE

Sã nu uitãm nicicând de glia þãrii
ªi ce strãmoºii au înfãptuit
ªi Alba-Iulia sã nu o dãm uitãrii
Cãci este locul în care ne-am UNIT
Voi cei care ne conduceþi astãzi þara
Aminte întotdeauna sã luaþi
S-ar rãsuci strãbunii în morminte
O palmã de pãmânt de-nstrãinaþi
V-ar blestema pe veci o þarã întreagã
ªi pruncii care sunt nebotezaþi
Sebastian STAN

Foto: Stanca Urse
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FELICITÃRI

Proiectele de succes din Educaþie, premiate la ediþia a VI-a a Galei Edumanager
Peste o sutã de lideri ai instituþiilor de învãþãmânt româneºti au participat pe 21 noiembrie la o nouã ediþie a Galei Edumanager. Gala
a fost precedatã de Conferinþa Naþionalã Management Modern în Educaþie, unde s-a discutat despre aplicaþii ºi soluþii de comunicare
destinate instituþiilor de învãþãmânt universitar ºi preuniversitar, despre legislaþie, fonduri europene ºi management instituþional.
Cele mai valoroase proiecte înscrise la fiecare categorie, realizate în acest an, au fost premiate în cadrul Galei EduManager 2018,
în urma analizei efectuate de un juriu alcãtuit din specialiºti, alãturi de editorii portalului Edumanager.ro.

Binele, e drept, cam rar, nu ne uneºte! Suferinþa?! Doar pare
cã ne uneºte. Bucuria? Succesul? Cârcotim. Credinþa?! O
mimãm. La o privire superficialã (sau poate nu superficialã)
doar politica ne uneºte. Paradoxal, nu?! Urând sau iubind,
politica ne adunã, dacã nu ca naþiune, mãcar ca pãrþi. Partizane.
Sigur, cei mai mulþi afirmãm cã nu ne intereseazã. Dar numele
oamenilor politici au devenit substantive comune ce definesc
defecte. ªi totuºi, despre politicã ºi politicieni vorbim toþi.
Sigur, la grãmadã. Nu mai facem nicio distincþie. În mare parte
avem dreptate!
Am crezut cã mãcar aceste puþine zile rãmase pânã la
1 decembrie ne vor face sã uitãm de dezbinare, de urã, ºi sã
gândim ca un întreg, ca o naþiune liberã, iubitoare ºi stãpânã pe
destinele ei. Sã gãsim în istorie nãdejdea ºi resursele! Erau altfel
toþi politicienii români la 1918? Ce s-a întâmplat în timpul
Primului Rãzboi Mondial? Erau toþi românii conºtienþi cã
trãiesc, cã fac ISTORIE? Ce i-a unit? Chiar, ce i-a unit? Ce i-a
adus acasã?
Trebuie întrebaþi românii care zilele acestea au refãcut drumul
cãtre Alba-Iulia. Ce i-a fãcut sã îmbrace costumul naþional, sã
scoatã drapelele vechi, sã înhame caii la cãruþe ºi sã plece la
cetate? Ce-i face pe cei care-i întâmpinã sã le ofere pâine ºi
sare, simbol al ospitalitãþii ºi al dragostei? Ei sunt tot români.
Sau sã-i întrebãm pe cele câteva zeci de mii de români veniþi sã
fie martori la sfinþirea Catedralei Mântuirii Neamului. Sã-i
întrebãm pe cei care au dorit sã fie prezenþi ºi nu au ajuns.
Mulþi dintre noi ne împiedicãm privirea în incidente, în
aglomeraþie, în lipsa de disciplinã. (Dar când am fost noi un
popor disciplinat?! Niciodatã, pentru cã suntem un popor
inteligent. Nu ne place sã fim încolonaþi, deºi ne adaptãm!) Dar
dacã suntem mai atenþi?! Eu cred cã sunt dovezi cã ne dorim cu
toþii sã fim uniþi, sã fim aproape unii de alþii, sã ne dezpietrim
sufletele, sã avem încredere.
Prea mulþi bagã beþe prin gardul omeniei noastre, al
patriotismului nostru! Prea cãscãm gura la nimenea-n drum!
Ne e ruºine cu noi înºine! Pânã nu vom scãpa de acest flagel,
pânã nu vom recãpãta încredere în noi, ca întreg, slabã speranþã
de unire! ªi slabã speranþã sã scãpãm în învingãtori! Avem
încredere, admirãm individualitãþi (din pãcate cu mãcar o schiþã
de invidie rãutãcioasã!), dar nu am scãpat de meteahna bârfirii
celorlalþi pentru a încerca sã ne ridicãm noi înºine! Trist. ªi
tragic mi se pare cã n-am scãpat de pâra la Înaltele Porþi, de
oriunde vor fi fiind ele. Ce dovadã o fi aceasta? ªi, oare, ce-o fi
însemnând faptul cã încã nu avem curajul sã ne recunoaºtem
valorile, cã aºteptãm firmane, cã aºteptãm recunoaºteri din
afarã? ªi de ce încã suntem atenþi la efemeri conducãtori când
NOI avem atâta treabã pe care vrem ºi putem sã o facem?! Ce
NU ne uneºte?
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UNIVERSITARIA
Personalitãþi ale Fundaþiei România de Mâine
 premiate la Târgul de carte Gaudeamus 2018
pentru patriotism ºi apãrarea identitãþii naþionale

BIBLIOTECA

CENTENARÃ

Conf.univ.dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ
Pânã pe 7 decembrie,
Centrul Comercial Auchan
Crângaºi, Bucureºti,
te invitã sã te alãturi
campaniei#BibliotecaCentenarã.
Cum funcþioneazã?
1. Intri pe https://
biblioteca.bucurieimpreuna.ro/
ºi te înscrii ca sã donezi cãrþi din
perioada 1918 - 2018
2. Mergi în centrul comercial,
donezi cãrþile ºi intri în tombola
pentru un Kindle, numai bun de
citit poveºti faine
3. Urmãreºti pagina de Facebook
pentru a afla în ce comunitate
ajung cãrþile donate ºi cine este
câºtigãtorul tombolei
Hai ºi tu în cea mai mare iniþiativã
de donare de cãrþi din România.
Împreunã sãrbãtorim prin
lecturã #RomaniaCentenarã.
P.S. Primii 100 de donatori sunt
rãsplãtiþi cu premii surprizã!
http://bit.ly/RegulamentBibliotecaCentenara

În cadrul Târgului de carte
Gaudeamus am avut plãcerea ºi
onoarea sã particip la un eveniment care
a validat contribuþia Fundaþiei România
de Mâine, a Universitãþii Spiru Haret
la pãstrarea treazã a sentimentelor de
patriotism ºi apãrare a identitãþii
naþionale. Editura Semne-Artemis a
fãcut nobilul gest de a acorda premii
poetului Adrian Pãunescu, fost cadru
didactic la Universitatea Spiru Haret,
pentru întreaga sa activitate patrioticã,
ºi poetului Nicolae Dan Fruntelatã,
fost director general al postului TVRM
(actual TVH) al S.C. Mass-media
România de Mâine.
Motivaþia generalã a juriului de la
Editura Semne-Artemis în nominalizãrile pentru acordarea premiilor ne
onoreazã! Cei doi premiaþi au
participat la procesul de educaþie
organizat de Universitatea Spiru Haret.
Dacã persoane care au avut roluri cheie
în procesul de educaþie, direct de la
catedrã, în cazul lui Adrian Pãunescu,
prin intermediul televiziunii, în cazul
lui Nicolae Dan Fruntelatã, au fost
premiate pentru spiritul patriotic,
înseamnã cã studenþii Universitãþii
Spiru Haret au fost pe mâini bune.

Validarea pentru spiritul patriotic este
datã de cãtre o instituþie de prestigiu,
Editura Semne-Artemis, al cãrei sistem
de valori nu poate fi contestat. În Anul
Centenarului, Universitatea Spiru
Haret poate spune fãrã ezitare cã ºi-a
îndeplinit unul dintre obiectivele
stabilite de fondatori: educaþia patrioticã a tinerei generaþii.
Doresc sã fac în continuare câteva
consideraþii despre cei premiaþi:

foarte bine sã exprime esenþa sufletului
românesc. În acelaºi timp, Adrian
Pãunescu a fost ºi un mare ziarist, dar
ºi un foarte bun profesor pentru
studenþii Universitãþii Spiru Haret de
la specializarea jurnalism. În viaþa
politicã a susþinut interesul naþional ºi
a avut un comportament de adevãrat
cavaler, respectând ºi preþuind pe cei
care aveau alte opinii politice. Ar fi bine
sã recitim articolele sale din presã sau
luãrile de poziþii în probleme politice
pentru a înþelege mai bine filosofia interesului naþional. Pe Adrian Pãunescu l-au
inspirat frumuseþile patriei noastre, legendele ºi trecutul nostru istoric, faptele
de eroism ºi de mare demnitate fãcute
de toþi conducãtorii poporului român.
Poetul Nicolae Dan Fruntelatã va
fi reþinut în istorie pentru frumuseþea ºi
profunzimea versului sãu, pentru opera
sa literarã bogatã, dar ºi pentru
activitate de ziarist, inclusiv în cadrul
postului de televiziune educaþional,
naþional ºi cultural TVRM. Poate vom
gãsi soluþii ca activitatea sa din
televiziune sã nu rãmânã necunoscutã
celor care-l iubesc în calitate de scriitor.
Adrian Pãunescu este unul dintre În perioada în care poetul Nicolae Dan
cei mai citiþi poeþi români care a reuºit Fruntelatã a condus postul TVRM,

Conferinþele UB  ªtiinþa pe înþelesul tuturor

Strategia UE pentru Regiunea Dunãrii

Energizare, ghidaj practic ºi parteneriere prin
Reþeaua Europeanã a Comisarilor Dunãreni

Pentru experþi, consultanþi, manageri, cercetãtori ºi
inovatori, exercitarea Preºedinþiei Strategiei UE pentru
Regiunea Dunãrii (SUERD) de cãtre România reprezintã
o ºansã unicã privind agregarea de noi consorþii parteneriale
ºi îmbunãtãþirea expertizei, mai ales în context macroregional.
Întrucât toate judeþele þãrii sunt eligibile pentru un spectru
larg de proiecte dunãrene, cu ocazia finalizãrii proiectului
INTERREG Attractive Danube privind instrumentele de
planificare ºi de lucru în domeniul turistic ºi al inovãrii
urbane, Catedra Internaþionalã Onorificã Jean Bart în
sprijinul SUERD (CIO-SUERD), proiect fondat în anul
2012 de Fundaþia EUROLINK - Casa Europei, în
parteneriat cu Academia Românã, sprijinã desfãºurarea
sesiunii de informare, documentare ºi ghidaj referitoare la
diseminarea bunelor practici legate de interconectarea tuturor
zonelor ºi regiunilor din Statele Membre SUERD în cadrul
proiectului finanþat de Uniunea Europeanã prin Programul
Transnaþional Dunãrea. Evenimentul este gãzduit la
Bucureºti, în data 7 decembrie 2018. Detalii exacte cu
privire la locul evenimentului vor fi comunicate în timp util.
În partea a doua a zilei, organizatorii, împreunã cu
Asociaþia Comunitãþile Locale Riverane Dunãrii, au
iniþiat desfãºurarea unei reuniuni speciale de networking a
Reþelei Europene a Comisarilor Dunãreni în care este
reprezentatã ºi România prin Reþeaua Naþionalã, care a
fost activatã în luna ianuarie 2016. La eveniment este
invitat sã ia parte Comisarul ªef Dunãrean domnul
Peter LANGER, Coordonator General al Consiliului
Oraºelor ºi Regiunilor Dunãrii (CoDCR). Scopul
principal al reuniunii, ce are loc în ajunul unor importante
runde de apeluri de finanþare pentru proiecte diverse în
macroregiunea dunãreanã, este acela de a întãri ºi extinde
contribuþia ºi participarea la proiecte ºi afaceri cu valoare
adãugatã dunãreanã.
Dorind sã punã în valoare cât mai inteligent acest context
energizant ºi aplicativ, iniþiatorii vor favoriza în mod
concret discuþii pe grupuri de lucru ºi afilierea, cu
sprijinul lobbyiºtilor ºi partenerilor strategici, la
consorþiile formate sau emergente, nu doar în cadrul
SUERD, ci ºi al altor linii de finanþare UE ce au fost pânã
în prezent doar parþial fructificate.

Opinia
naþionalã

Reuniune specialã, Bucureºti
 7 decembrie 2018

Lista previzionalã a speakerilor ºi invitaþilor include
personalitãþi precum: din partea Agenþiei URBASOFIA
(Bucureºti-Roma), doamna Sabina LEOPA; din partea
Detente Consultants, domnul Jamil BENABDALLAH;
din partea Organizaþiei Patronale Mamaia -Constanþa,
doamna Anca PAVEL NEDEA; din partea USH
ProBusiness, domnul dr. Costin LIANU; din partea
Magurele Science Park, doamna Daniela MOCANU;
din partea INGENIUS HUB, doamna Rodica LUPU.
Moderator: domnul Sever AVRAM, Coordonator General
CIO-SUERD Jean Bart.
Cu acelaºi prilej, vor fi decernate ºi Diplome de Excelenþã
ºi Titlul de Ambasador Special al Regiunii Dunãrii unora
dintre invitaþii prezenþi la eveniment.
Informaþii suplimentare privind modalitãþile de înscriere,
participare ºi beneficiile aferente acesteia pot fi solicitate
Secretariatului Tehnic la adresa info@houseofeurope.ro
sau telefonic la tel./fax: 021.2304997.
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,
CIO-SUERD/EUROLINK-Casa Europei
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aproximativ 80% dintre studenþii
înscriºi la Universitatea Spiru Haret
menþionau pe formularele de înscriere
printre motivaþiile principale ale
opþiunii educaþionale programele
postului respectiv. Îmi face plãcere sã
mãrturisesc o realitate din familia mea.
În biblioteca tatãlui meu am gãsit una
dintre primele cãrþi scrise de Nicolae
Dan Fruntelatã. De la evenimentul de
premiere organizat de Editura SemneArtemis menþionez ºi faptul cã poetul
Nicolae Dan Fruntelatã a recitat douã
dintre ultimele sale poezii publicate.

REDACÞIA:

Spectacolul Chimiei

Luni, 26 noiembrie 2018, academicianul Marius Andruh, prof. univ. dr.
la Facultatea de Chimie a Universitãþii
din Bucureºti ºi cercetãtor cu recunoaºtere internaþionalã, a susþinut
conferinþa Spectacolul Chimiei la teatrul
Apollo 111 (str. Actor Ion Brezoianu nr.
23-25, Palatul Universul, Corp B,
subsol). Evenimentul, organizat de
Universitatea din Bucureºti, a deschis
seria conferinþelor ªtiinþa pe înþelesul
tuturor, serie dedicatã pasionaþilor de
ºtiinþe, informeazã Mirabela Amarandei,
purtãtor de cuvânt al Universitãþii din
Bucureºti
Chimia este ºtiinþa cu, probabil, cea
mai puternicã componentã esteticã.
Dincolo de frumuseþea demersului
experimental ºi teoretic, invocatã ºi de
alte ºtiinþe, chimiºtilor le place sã
vorbeascã despre frumuseþea moleculelor pe care le sintetizeazã, despre
frumuseþea proprietãþilor ºi a aplicaþiilor practice gãsite. De ce sunt moleculele frumoase? Ce apropie Chimia de
Artã, ce au în comun Chimia ºi Arhitectura,
creaþia ºtiinþificã ºi cea artisticã? Ce rol
are întâmplarea în cercetarea chimicã?
Ce înseamnã sã fii original în ªtiinþã?
Vorbim despre progres în ªtiinþã, dar în
Artã? Sunt câteva întrebãri la care acad.
Marius Andruh a rãspuns în cadrul
evenimentului.
Acad. Marius Andruh, nãscut în
Smeeni, Buzãu, în anul 1954, este
profesor de Chimie anorganicã la
Universitatea din Bucureºti, director al
Departamentului de Chimie anorganicã
de la Facultatea de Chimie ºi preºedintele Secþiei de ªtiinþe Chimice a
Academiei Române. Este membru al
Academiei Europaea, membru corespondent al Academiei Europene de
ªtiinþe, Arte ºi Litere, membru al
European Academy of Sciences,
Doctor Honoris Causa al Universitãþii

de Vest din Timiºoara, al Universitãþii
Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca ºi al
Universitãþii din Angers (Franþa). A fost
profesor invitat la Universitãþile din
Bordeaux, Göttingen, Brno, Angers,
Pierre et Marie Curie Paris, Jena,
Manchester, Paul Sabatier Toulouse,
Louis Pasteur Strasbourg, Valencia ºi
Unversidade Federal Fluminense
Niteroi/ Rio de Janeiro.
Rezultatele cercetãrilor sale (chimie
coordinativã ºi metalosupramolecularã)
sunt publicate în 267 articole, care au
adunat peste 7400 de citãri în literatura
de specialitate, fiind unul dintre cei mai
citaþi chimiºti români. A þinut, în þarã ºi
în strãinãtate, conferinþe pentru
publicul larg. Este implicat, de peste
30 de ani, în organizarea olimpiadelor
de chimie ºi în pregãtirea echipelor care
au reprezentat România la olimpiadele
internaþionale.

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.

Emi Gal - antreprenor de milioane la New York

Emi Gal este un antreprenor
de milioane la New York! Este
CEO la Ezra, un startup ce oferã
pachete de depistare a cancerului de prostatã în Statele Unite
ale Americii ºi a obþinut o investiþie de 4 milioane de dolari,
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potrivit publicaþiei americane
TechCrunch.com.
Emi Gal este un antreprenor în
serie în lumea startupurilor de
tehnologie. În 2006, când avea
doar 19 ani, el a fondat ºi startupul
Braineint, axat pe publicitate
prin clipuri video interactive,
difuzate pe Internet. ªi acel
startup a reuºit sã obþinã finanþãri
de 4 milioane de dolari, printre
investitori numãrându-se fondul
de capital de risc praghez Credo
Ventures, Atlas Venture, Estag
Capital, Sherry Coutu ºi Dave
McClure de la fondul de investiþii
early stage 500 Startups.
Emi Gal s-a nãscut în cartierul
bucureºtean Berceni în 1986. În

primul an de facultate (am studiat
informatica ºi matematica
aplicatã la Universitatea Spiru
Haret din Bucureºti, România),
am decis sã încep o companie de
outsourcing de software ºi sã
închiriez o grãmadã de prieteni.
Nu am avut clienþi, aºa cã am
început sã licitãm pentru proiecte
pe Rent A Coder, Elance ºi
Getafreelancer.com. Munca
noastrã a fost bunã ºi pe
parcursul anilor de colegiu am
devenit o echipa de 10 ingineri
construind software pentru
companii din Europa ºi SUA. În
timp ce creãm software pentru
alþii, lucrãm ºi la ideile noastre.
În 2009 am avut ideea de a

construi un instrument care sã
ajute agenþii de publicitate sã
creeze anunþuri video interactive
ºi personalizate. ( )
Produsul a decolat, astfel
încât în 2009 m-am mutat la
Londra pentru a strânge bani de
la investitori ºi pentru a construi
o echipã de vânzãri. Am ajuns la
o finanþare de 4 milioane de
dolari de la un numãr de
investitori uimitori, iar între
2009 ºi 2016 Brainient a devenit
o afacere cu clienþi în 20 de pieþe
din Europa. În 2016, Brainient
a fost achiziionat de Teads, unul
dintre clienþii noºtri ºi cea mai
mare piaþã video din lume. 
scrie Emi Gal pe blogul sãu.

Producãtor de încãlþãminte din Republica Moldova cautã noi parteneri în România
USH Pro Business a gãzduit în data de 26 noiembrie 2018,
începând cu ora 16.00, evenimentul de promovare Producãtor de
încãlþãminte din Republica Moldova cautã noi parteneri în România.
Fabrica de încãlþãminte Tellus produce încãlþãminte din piele
naturalã, pantofi din imitaþie piele, precum ºi din materiale textile,
cu talpã din PVC ºi poliuretan. Compania produce încãlþãminte
specializatã cu tãlpi injectate pentru instituþii medicale, companii
de curãþenie, lucrãtori din industria alimentarã ºi pantofi de
protecþie pentru locul de muncã.

SME INSTRUMENT MASTERCLASS
Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare ºi inovare
al Uniunii Europene, cu fonduri de aproape 80 de miliarde de
euro disponibile pe parcursul a ºapte ani (2014-2020), pe lângã
investiþiile private. O parte a programului Orizont 2020 este
instrumentul IMM-urilor.
Acest curs unic de formare permite organizaþiilor sã înþeleagã
mai bine ºi sã beneficieze de diversele oportunitãþi de finanþare
europene adecvate pentru IMM. Cursul este conceput pentru a
oferi participanþilor abilitãþi ºi know-how necesar pentru a realiza
propuneri de înaltã calitate ºi succes pentru Fazã 1 ºi 2.
Instrumentul IMM face parte din programul Orizont 2020,
cel mai mare sistem de finanþare pentru cercetare ºi inovare din
lume. Companiile sunt invitate sã prezinte propuneri de inovare

Cu acest scop, Tellus ºi Besco Inc au organizat un eveniment
de prezentare ºi promovare pe data de 26 noiembrie 2018, ora
16:00, la sediul USH Pro Business din Bucureºti, str. Nicolae
Iorga 34-36, sector 1. Acest eveniment a avut un obiectiv dublu:
lansarea publicã a diviziei de încãlþãminte medicalã a companiei
Tellus din Bender, Transnistria, Republica Moldova, ºi facilitarea
comunicãrii între firmele din grup ºi potenþialii ei parteneri din
România pe parte de prezentare-distribuþie încãlþãminte
medicalã ºi de lucru.
care vor fi acoperite cu 70% din costurile diferitelor activitãþi
de inovare pre-comerciale:
Faza 1 (subvenþie de 50.000 EUR): studiu de fezabilitate
tehnicã, economicã ºi de reglementare, realizarea unui plan de
afaceri elaborat
Faza 2 (pânã la 2,5 milioane EUR): testarea, optimizarea,
validarea, demonstrarea pe scarã largã a unui produs, proces sau
serviciu inovator
SME INSTRUMENT MASTERCLASS este un eveniment
organizat de USH Pro Business în parteneriat cu APPLIED
RESEARCH SOLUTIONS - ARS ºi va fi dedicat IMM inovatoare
care lucreazã la tehnologii cu un potenþial revoluþionar, care ar
putea schimba sau deschide noi pieþe europene.
AGENDÃ EVENIMENT
 Prezentare completã a Instrumentului pentru IMM-uri, Faza 1
ºi Faza 2
 Cele mai importante aspecte ale modelelor propuse
 Exemple de propuneri de Fazã 1 ºi de Fazã 2 câºtigãtoare
 Perspectiva evaluatorilor - DOs ºi DONTs
 Modele ale secþiunilor concepute în vederea maximizãrii ºanselor
de succes
 Privire de ansamblu asupra feedback-ului raportului Comisiei
Europene
Evenimentul va avea loc la sediul USH Pro Business,
str. Nicolae Iorga nr. 34-36, etaj 1, sector 1, Bucureºti (fosta
Ambasadã a Canadei/zona Piaþa Romanã), în data 17 decembrie
2018, începând cu ora 10.00.

UNIVERSITARIA
Conferinþa Internaþionalã
Psihologie, Educaþie ºi Dezvoltare Umanã:

Abordãri în traumã, supervizarea
ºi practica reflexivã

În perioada 23 - 25 noiembrie, Facultatea de Psihologie ºi
ªtiinþele Educaþiei Braºov a Universitãþii Spiru Haret a fost
gazda ºi organizatorul unui eveniment de excepþie - Conferinþa
Internaþionalã Psihologie, Educaþie ºi Dezvoltare Umanã, cu
tema Abordãri în traumã, supervizarea ºi practica reflexivã.
Trei psihologi de la British Psychological Society, Kyle
Hardcastle - London Metropolitan Police, Nicola Massie - Welsh
National Health Services, ºi Nistor Becia - Disability Network
Coordinator, au participat, în calitate de invitaþi de onoare.
Tematica conferinþei a facilitat schimbul de bune practici,
experienþe ºi abordãri actuale în traumã, supervizare ºi practica
reflexivã. Domeniile valorificate prin cercetãri ºi studii de caz,
prezentate în cadrul lucrãrilor ºi workshopurilor conferinþei,
sunt cele ale psihologiei clinice ºi psihoterapiei, psihologiei
pentru apãrare ºi securitate naþionalã, cât ºi a psihopedagogiei
speciale, a psihologiei educaþionale, consilierii ºcolare ºi
vocaþionale.
Alãturi de psihologi, consilieri, cadre didactice, practicieni,
în cadrul conferinþei ºi-au adus contribuþia specialiºti ºi
instituþii ca ISU, SMURD, Crucea Roºie, Academia Forþelor
Aeriene Henri Coandã, IPA, Jandarmeria, Politia, Agenþia
naþionalã Antidrog, mass-media, Grupul Parlamentar de
prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord,
Inspectoratul ªcolar Judeþean, Centrele de Resurse ºi Asistenþã
Educaþionalã, Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã,
asociaþii ºi societãþi de Psihologie.

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

Facultatea de Inginerie,
Informaticã ºi Geografie

Studenþii ºi masteranzii activi în
domeniul bazelor de date ºi domenii
conexe, de la Facultatea de Inginerie,
Informaticã ºi Geografie, vor
prezenta proiecte din portofoliul
acestora în cadrul workshop-ului
Baze de date, ediþia a doua, marþi, 4
decembrie între orele 9 ºi 18. Succes!

Foto facebook psihoterapeut Paraschivoiu Claudia Simona

Colegiul Universitar Spiru Haret  domeniul SANITAR
Bucuroºi de invitaþie ºi onoraþi
sã participe la
DEBUTUL ISTORIEI MODERNE
A ROMÂNIEI ÎNTREGITE,
un eveniment organizat de
Fundaþia Literar-Istoricã Stoika,
în parteneriat cu Primaria Capitalei
ºi Centrul cultural Palatele
Brâncovenesti.
Cursanþii Colegiului Universitar
Spiru Haret alãturi de Maria
Petrescu, cadru didactic, au luat
parte la acest eveniment deosebit
unde au fost invitaþi reprezentanþi ai
armatei române, istorici ºi artiºti.

În perioada 3-9 decembrie 2018 se
desfãºoarã proiectul

Hour of Code/
Ora de Programare

Cel mai mare eveniment de educaþie
din istorie, la care sunt aºteptaþi elevi,
studenþi, pãrinþi, voluntari sau
reprezentanþi ai unei companii!
Beneficiari sunt elevii ºi studenþii!
Hour of Code este un eveniment
global, la care participã oameni din
peste 180 de þãri. Aceastã miºcare
este prezentã ºi în România!
Hour of Code adunã în fiecare an
sute de milioane de participanþi ºi
susþinãtori, din toatã lumea.
Anul trecut au avut loc peste
3338 de evenimente Hour of Code
în toatã þara.

Profesia de asistent medical înseamnã promovarea sãnãtãþii, prevenirea bolilor ºi îngrijirea persoanelor bolnave de
toate vârstele. Cursanþii Colegiului Universitar Spiru Haret, domeniul Sanitar, se pregãtesc ºi învaþã practica
profesiei cu multã conºtiinciozitate.
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PREUNIVERSITARIA
Eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri

 Arta dezbaterilor ºi istoria lumii



Sala de conferinþe a Muzeului Naþional de Istorie a României a gãzduit miercuri, 21 noiembrie,
evenimentul Arta dezbaterilor ºi istoria lumii, organizat de Clubul de dezbateri din ªcoala
Metropolitanã ARC în parteneriat cu Muzeul Naþional de Istorie a României.
Au avut intervenþii: directorul Muzeului proclamaþia de unire a Transilvaniei cu Regatul
Naþional de Istorie Ernest Târnoveanu-Oberlander României.
 Discursuri celebre care au influenþat istoria,
Într-o lume în care informaþia falsã ºi ideile
cercetãtor Cristina Pãiuºan-Nuicã  Din istoria neîntemeiate sunt abundente, programele
diplomaþiei româneºti, Inspector ISMB Nadia educative de dezbateri creeazã o protecþie faþã
Bubueanu, drd. în istorie Alexandru Groza, Robert de manipulare, comoditate în gândire, prejudecãþi,
Gabriel Ciobanu, student Facultatea de ªtiinþe intoleranþã, lipsã de responsabilitate.
Politice a Universitãþii Bucureºti. Prin Exerciþii
Cursurile de debate introduse în ªcoala
de discurs creativ, profesori, elevi ºi studenþi au Metropolitanã A.R.C, dupã o programã proprie,
transmis opinii, perspective inedite ºi mesaje adaptatã la vârsta ºi interesele elevilor, dar ºi
publice sub forma unor mici intervenþii în care a Clubul de debate în limba englezã, organizat în
fost evidenþiat impactul pe care cuvintele colaborare cu instructorii Asociaþiei Române de
exprimate în spaþiul public îl pot avea asupra Dezbateri, Oratorie ºi Retoricã, creeazã abilitãþi
societãþii: Ce-ar fi fost, dacã atunci ?, Ce ar fi, academice, dar ºi atitudini sociale constructive
dacã azi ?, Mesajul meu cãtre lumea de azi!
necesare unui cetãþean implicat în comunitate ºi
unui lider autentic.
Credem cã fiecare copil poate schimba lumea
într-un mod profund, dacã înclinaþiile sale
naturale sunt valorificate responsabil în
deprinderi pentru tot parcursul vieþii, pentru a
contribui la o societate armonioasã ºi liberã
Evenimentul face parte dintr-o serie de acþiuni
iniþiate de ªcoala Metropolitanã ARC derulate în
colaborare cu MNIR, Asociaþia Româna de
Dezbateri, Oratorie ºi Retoricã, Facultatea de
ªtiinþe Politice din Universitatea Bucureºti,
C.N. Mihai Viteazul, C.N. Matei Basarab,
ªcoala Gimnazialã nr. 178, ªcoala Gimnazialã
Herãstrãu, C.N. Emil Racoviþã. Ne propunem
sã promovãm arta dialogului civic într-o societate
Toþi vorbitorii au apreciat valoarea educativã democraticã în rândul elevilor de gimnaziu ºi de
ºi civicã a acestui proiect ºi au felicitat elevii liceu, formarea abilitãþilor de analizã criticã ºi
care exerseazã arta discursului public, abilitatea exprimare a opiniilor în spaþiul public, dezvolde a folosi forþa cuvântului în mod creativ ºi tarea responsabilitãþi individuale ºi comunitare
responsabil într-o societate liberã ºi o democraþie în rândul elevilor bucureºteni  se specificã pe
funcþionalã! Felicitãri pentru toþi elevii care au pagina de facebook a ºcolii.
susþinut cu emoþie, dar ºi cu fantezie, stãpânire
de sine, expresivitate, mici discursuri cu mesaje
inspirate pentru colegii lor de generaþie, pentru
profesorii ºi pãrinþii care au fost alãturi de noi,
dar si pentru toþi cei care sunt responsabili de
mediul educaþional în care ei se formeazã! Din
ªcoala Metropolitanã ARC au luat cuvântul Sara
Cojocaru clasa a V-a, Matei Târþãu clasa a V-a,
Matei Ionescu clasa a V-a! Felicitãri ºi Mihnea
Bãluþã cls. a VI-a!
Un moment emoþionant a fost ascultarea unei
înregistrãrii din arhiva muzeului, în care am ascultat
vocea episcopului Iuliu Hossu, citind în 1968, la N.B. Miercuri, 21 noiembrie, la a VI-a ediþie a
vârsta de 83 de ani, discursul pe care l-a rostit la Galei EduManager, ªcoala Metropolitanã ARC
1 decembrie 1918 din însãrcinarea Marelui Sfat a primit Diploma de Excelenþã la secþiunea
Naþional Român, în faþa mulþimilor adunate la Inovaþie în educaþie pentru proiectul Arta
Marea Adunare Naþionalã de la Alba-Iulia: dezbaterii ºi cetãþenie europeanã.

Mult e dulce ºi frumoasã/ Limba ce-o vorbim,/
Altã limbã-armonioasã/ Ca ea nu gãsim.//

(Gheorghe Sion  Limba româneascã)

Ca sã nu fim slabi pregãtiþi,
Corect: slab pregãtiþi
El e slab pregãtit.
Ea e slab pregãtitã.
Ei sunt slab pregãtiþi.
Ele sunt slab pregãtite.

sã începem prin a conjuga corect verbul a fi!
Se scrie fii, cu doi i, numai la:
- imperativ afirmativ: Fii cuminte!
- conjunctiv prezent, forma afirmativã ºi forma negativã: Vreau sã fii cuminte.
Nu vreau sã fii obraznic.
În rest, e fi, cu un singur i
- imperativ negativ: Nu fi obraznic!
- condiþional prezent: aº fi ai fi
- condiþional perfect: aº fi fost ai fi fost ai fi spus ai fi vorbit
- conjunctiv perfect: sã fi ºtiut sã fi fost sã fi avut
- viitor: voi fi vei fi va fi
- verb + fi: pot fi poþi fi sã poatã fi sã poþi fi vei putea fi

Concursul de Chimie

Academician Cristofor Simionescu

Echipa Colegiului Naþional B.P. Hasdeu
Buzãu, participantã la Concursul de Chimie
Academician Cristofor Simionescu, ediþia a VI-a,
desfãºurat în data de 17 noiembrie 2018, la Iaºi,
a obþinut locul I, pe echipe, dupã ce a obþinut
586 puncte. Echipa a fost formatã din opt elevi:
Rãzvan-ªtefan Costea (Premiul I), PavelCristian Ioniþã (Premiul I), Cosmin Coºconea
(Premiul II), Ioana Constantin C (Premiul II),
Ionuþ Alexandru Stanciu (Premiul III), AndreeaIoana Bucur, Raluca Ana-Maria Prefac ºi Vlãduþ
Nicolae Stanciu. Elevii Colegiului Naþional
B.P. Hasdeu Buzãu au fost coordonaþi de
profesorul Viorica Laura Raicu.
Un rezultate excepþional, la acelaºi concurs,
l-a obþinut ºi Mihai Matei de la Colegiul
Naþional Mihai Eminescu Buzãu. Elevul,
coordonat de profesorul Iuliana Dobru, a
obþinut premiul III, la secþiunea Chimie pentru
licee ºi colegii teoretice.
Ediþia a VI-a din acest an a Concursului de
Chimie Academician Cristofor Simionescu a cuprins trei secþiuni: Chimie pentru licee ºi colegii
tehnologice; Chimie pentru licee ºi colegii teoretice ºi Protecþia mediului, filiera tehnologicã. La ediþia
a VI-a a concursului s-au întocmit clasamente separate în competiþia pe echipe, pentru echipele
formate din 5, 6, 7 respectiv 8 elevi, acordându-se diplome pentru locurile I, II ºi III, separat pentru
cele douã secþiuni. (https://www.buzaumedia.ro)

International Meeting for Byzantine Art, ediþia 2018
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
Cea de a III-a ediþie (aprilie-octombrie 2018) a
Simpozionului de Iconografie Bizantinã 2018/
International Meeting for Byzantine Art s-a încheiat
cu succes. Centrul Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Ilfov, dorind
promovarea adevãratelor valori româneºti, atât în
þarã cât ºi peste hotare, s-a implicat activ în
organizarea acestei ediþii. În acest an, Palatul Suþu,
Muzeul Municipiului Bucureºti, a gãzduit
expoziþia Imaginile invizibilului, vernisatã pe 18
mai 2018. Parte din proiectul International
Meeting for Byzantine Art 2018, ce a reunit
participanþi din Grecia, Italia ºi România, expoziþia
a reprezentat o sintezã a particularitãþilor
canonului bizantin prezente în cele trei þãri.
Icoanele au fost realizate de participanþi de toate
vârstele, artiºti ºi persoane ce au ales profesii
variate, dar uniþi în ideea de a cãuta ceva dincolo
de existenþa cotidianã.
Dimensiunile educaþionale ale acestui proiect sunt
evidente în special dacã observãm felul în care aceste
cursuri se adreseazã unor categorii de vârstã care nu
sunt vizate în mod frecvent de educaþia muzealã.
Participanþi au fost adulþi, cu vârste cuprinse între
30 ºi 77 de ani, dar ºi copii de 7-12 ani. Cursurile
seminariilor de iconografie din cele trei þãri au fost
concepute în aºa fel încât sã acopere atât tehnicile
artistice ºi procesul de pictare a unei icoane, cât ºi
suportul teoretic. De asemenea, proiectul a oferit
cursanþilor oportunitatea unor schimburi culturale
cu alte þãri, creând o perspectivã ineditã. În calitate
de profesor de iconografie în Kozani în cadrul
Asociaþiei Aristotelis, Christina Matiaki a dorit sã
ofere studenþilor sãi posibilitatea de a învãþa ºi de a
cunoaºte oameni cu interese similare. Prin urmare,
prima ediþie a evenimentului, iniþiatã de Christina
Matiaki ºi Roberta Capezzuoli, coordonatorul
cursurilor de iconografie în cadrul Associazione

Archeosofica din Florenþa, a facilitat schimbul cultural
ºi artistic între participanþii din Grecia ºi cei din
Italia. Evenimentul fiind unul de succes, tendinþa
fireascã de a organiza o nouã ediþie a inclus ºi
România. Vernisajul a fost urmat de un atelier teoretic
ºi practic susþinut de artistul ºi teologul Christina
Matiaki, ce s-a axat pe noþiunile introductive pentru
pictarea unei icoane. Profesorul ªtefan Tatu a vorbit
despre baza teologicã a icoanei, iar istoricul de artã
Alessandro Mazzucchelli a discutat despre
semnificaþia luminii în icoanã (La luce dellicona).
Sculptorii italieni din asociaþia culturalã ARtes Nel
cuore del legno au discutat despre ideea de a realiza
icoane sculptate în lemn. Prezentãrile au fost
susþinute în limba englezã, iar traducerile simultane
în limba românã s-au oferit la cerere.
A urmat un workshop la ªcoala nr. 2 din Voluntari
(Ilfov), ºi vizite ghidate în localitãþile Comana,
Drãgãneºti, Ciorogârla. Parteneri în acest proiect
îndrãzneþ au fost: Municipalitatea din Kozani
(Grecia); Associazione Archeosofica din Florenþa
(Italia); Asociaþia culturalã Aristotelis, Kozani
(Grecia); Muzeul Municipiului Bucureºti
(România); Inspectoratul ªcolar Judeþean Ilfov,
Direcþia Educaþie Cultural Sportivã ºi Identitate
Comunitarã Voluntari; Direcþia Asistenþã
Educaþionalã Voluntari. Organizatorii ºi coordonatorii acestui proiect au fost: Christina Matiaki
(teolog, istoric de artã, membru al Asociaþiei
culturale Aristotelis, Kozani), Alessandro
Mazzucchelli (istoric de artã, preºedinte al
Asociaþiei Archeosofica din Florenþa), dr. Roxana
Coman (istoric de artã, muzeograf, Muzeul
Municipiului Bucureºti), prof. ªtefan Tatu (ªcoala
Gheorghe Corneliu, Domneºti, Ilfov), prof. Bianca
David (inspector ºcolar, Inspectoratul ºcolar Ilfov),
prof. Iuliana Arsene (profesor, director al ªcolii
Gimnaziale nr. 2, Voluntari), inspector ºcolar general prof. Ioana Stoila (ªcoala Gimnazialã nr. 1,
profesor Florentina Ecaterina Costea, inspector Ciorogârla), prof. Florentina Botnariu (ªcoala
ºcolar general adjunct profesor dr. Cristina Ghiþã, Gimnazialã nr. 2, Voluntari), prof. Florentina Arsene

(ªcoala Gimnazialã nr. 2, Voluntari) ºi prof. Ana
Maria Dragomir (ªcoala Gimnazialã nr. 2,
Voluntari).
Activitãþile ce s-au desfãºurat în cadrul simpozionului au fost axate pe arta icoanei bizantine,
tezaur al identitãþii religios-culturale ºi tradiþionale,
specifice spaþiului ilfovean ºi românesc în
ansamblul sãu. Simpozionul a avut trei etape:
27-30 aprilie 2018 / 4-7 mai 2018 România, 8-11
iunie 2018- Kozani, Grecia, ºi 13-15 octombrie
2018, Florenþa, Italia. S-a urmãrit cunoaºterea,
însuºirea, valorificarea ºi transmiterea, pe baza
schimbului de experienþã ºi colaborare pe termen
lung, a evoluþiei artei bizantine - ortodoxe în tradiþii
artistice locale (Grecia, Italia ºi România), prin
seminarii, ateliere de lucru, vizite tematice pentru
participanþii implicaþi în acest proiect.
Obiectivele principale au fost realizarea de cãtre
elevi a icoanelor ce vor face parte din expoziþia
itinerantã în Bucureºti, Kozani ºi Florenþa, realizarea
ºi tipãrirea unui album foto care sã cuprindã toate
activitãþile desfãºurate, elaborarea unei broºuri cu
abstractele ºi concluziile activitãþilor din cadrul
simpozionului. Centrul Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Ilfov a asigurat
baza materialã (blaturi icoane, pensule, culori, rame
icoane, s.a), necesarã desfãºurãri workshop-urilor
ºi atelierelor de lucru. Prin aceastã valorificare a
patrimoniului de tradiþie bizantinã, s-a putut
descoperi un nou filon artistic ºi istoric folosit mai
apoi în desfãºurarea celorlalte activitãþi educative.
De asemenea a avut loc o stimulare a interesului
profesorilor pentru cercetare în domeniul artei
bizantine, dar ºi de identificare a unor noi parteneri
instituþionali ºi crearea unei colaborãri pe termen
lung. Astfel ne putem bucura de organizarea acestor
reale schimburi culturale între participanþii la
cursurilor de iconografie bizantinã din Ilfov
(România), Kozani (Grecia) ºi Florenþa (Italia), ca
adevãrate punþi de la suflet, la suflet.
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VITRALII
O ceaþã ca de început de lume ascunde
clãdirea umedã ºi cenuºie a unei gãri de la
marginea Bucureºtilor, o haltã cu peroane
crãpate la care trag, obosite, trenuri roºii
mirosind a pãcurã ºi a vremuri vechi. În
fiecare zi, a fiecãrui anotimp, indiferent
de vreme ºi vremuri, în crucea zorilor, un
puhoi pestriþ se revarsã din vagoanele
întunecate, ca un muºuroi spart acoperind
traversele unsuroase. Oameni oacheºi,
veseli ºi vorbãreþi, în salopetele lor
fluorescente, gunoierii noºtri cei de toate
zilele. Peste trei sute se scurg zilnic din
trenurile care opresc în halte de nimeni
ºtiute, spre a se revãrsa apoi spre

De Ziua Naþionalã a României,

Navetiºtii
mãruntaiele oraºului, pe care le curãþã, le
salubrizeazã, scãpându-ne de miasmele
vãtãmãtoare, de bãltirea imundã a
gunoaielor, pe care nepãsãtoarea forfotã
urbanã le produce cu o hãrnicie demnã de
o cauzã mai bunã.
Despre ei nu se ºtie mare lucru.
Doar cã, în general, mirosul hainelor
lor îngrozeºte oraºul acesta snob ºi
sclifosit, cã e bine sã nu îi atingi, sã fugi
pe celãlalt trotuar, uitând cã de truda lor
zilnicã depinde sãnãtatea ºi normalitatea
vieþii noastre. Doar cã, în general, veselia
lor e prea gãlãgioasã, iar colbul ridicat de
târnuri se lipeºte dizgraþios de frunþile ºi
braþele lor asudate. Trei sute de oameni
oacheºi venind în fiecare zi cu trenul lor
întunecat, neºtiuþi, ignoraþi, invizibili,
uneori dispreþuiþi, dar mereu acolo,
adunând în tãcere, ca o armatã de termite
cuminþi, repetabila mizerie a oraºului.

ACSINTE. 100,
expoziþie de fotografie,
se deschide
la Casa Dacia

Dragoº CIOCÃZAN

OEDIPE
- spectacol dedicat
Zilei Naþionale
a României,
pe scena Operei
Naþionale Bucureºti
Opera Naþionalã Bucureºti prezintã joi,
29 noiembrie, ºi sâmbãtã, 1 Decembrie, ora
18:30, Oedipe, de George Enescu  spectacol
dedicat Zilei Naþionale a României; regia
poartã semnãtura Valentinei Carrasco,
decorurile au fost realizate de cãtre Blanca
Aòón, costumele de cãtre Barbara Del Piano,
video-ul de cãtre Esterina Zarrillo, iar lighting
design-ul de cãtre Peter van Praet. La pupitrul
dirijoral se va afla maestrul Tiberiu Soare.
Maestru de cor: Daniel Jinga, maestru de cor
copii: Smaranda Morgovan. Cu participarea
Orchestrei, Corului ºi Ansamblului de Balet
al Operei Naþionale Bucureºti.
Îmi place aceastã idee  a lui Nietzsche 
cum cã zeii sunt precum copiii care se joacã
amuzaþi cu vieþile noastre. Se implicã pe ei
înºiºi în acest joc, precum copiii când sunt
concentraþi asupra jocului, ºi se pot rãzgândi
foarte repede, fãrã nicio explicaþie. De aceea
vieþile noastre pot pãrea atât de haotice sau
lipsite de sens câteodatã: ele sunt rezultatul
unui joc de copii, iraþional ºi proaspãt. Cred
cã Oedipe  ca noi toþi  este o victimã a acestui
joc. Cumva, cred cã este o uºurare faptul cã
destinul nostru este în mâinile copiilor. Fãrã
gravitate, fãrã fricã. Doar joc. - a declarat
Valentina Carrasco referitor la producþia
de pe scena Operei Naþionale Bucureºti.

ACSINTE.100, expoziþia itinerantã cu
fotografii de la începutul secolului 20, din
colecþia personalã a sergentului fotograf
Costicã Acsinte, va fi expusã în Bucureºti,
în perioada 1  4 decembrie, la Casa Dacia.
Dupã o cãlãtorie prin ºapte oraºe din þarã
în mai puþin de douã luni  Piteºti, Slobozia,
Iaºi, Constanþa, Timiºoara, Alba Iulia ºi
Cluj-Napoca  ACSINTE.100 ajunge la
Bucureºti de Ziua Naþionalã a României.
Vernisajul va avea loc sâmbãtã, 1 decembrie,
de la ora 18:00, la Casa Dacia (Bd. Dacia
nr. 12). Expoziþia de fotografie va putea fi
vizitatã ºi în urmãtoarele trei zile,
2  4 decembrie, în intervalul orar 12:00 
21:00. Intrarea este liberã. ACSINTE.100
cuprinde 100 de fotografii, în format print
ºi digital, semnate de Costicã Acsinte, ºi
acoperã trei teme distincte: Primul Rãzboi
Mondial, Portrete de militari ºi Viaþa socialã
în oraºul Slobozia în perioada 1930  1968.

Igor Cobileanski
- poveºti din Est
pentru
România Centenarã
Regizorul care a semnat Afacerea Est
sau seriile Umbre ºi Hackerville participã
la realizarea unui documentar colectiv
despre România. Am cunoscut oameni
ºi am vãzut locuri. Posibilitatea de a
povesti despre ele ºi altora este fabuloasã.
Sã vadã ce am vãzut eu, sã audã ce-am
auzit eu ºi, dacã este fãcut bine, sã simtã,
poate, ce am simþit eu, spune Igor
Cobileanski. Sã trec prin aºa de multe
locuri româneºti din Moldova, Basarabia
ºi Ucraina, sã încerc sã le înþeleg, sã întreb
ºi sã aflu ce s-a întâmplat cu ele în ultima
sutã de ani pentru mine înseamnã foarte

mult. Pietrele nu s-au schimbat. Deºi multe
s-au schimbat între timp, spune regizorul
basarabean Igor Cobileanski, unul dintre
cineaºtii care refac drumul fotografului
german Kurt Hielscher, artistul care a
prezentat Europei, în 1933, o Românie
recent devenitã mare. El pune faþã în faþã
trecutul cu prezentul proiectul O cãlãtorie
de 100 de ani, o iniþiativã a Fundaþiei
Domeniul Oteteliºanu, care se deruleazã
în parteneriat cu Ministerului Culturii ºi
Identitãþii Naþionale pentru aniversarea
Centenarului României (1918  2018) ºi a
Primului Rãzboi Mondial.

Din 29 noiembrie, Opera Comicã pentru
Copii va deschide porþile celei de-a treia
ediþii a Târgului Poveste de Crãciun, în
curtea sa interioarã din Calea Giuleºti nr.
16. Pe tot parcursul lunii decembrie ºi pânã
în 15 ianuarie, copiii, însoþiþi de familiile
lor, sunt invitaþi sã se întâlneascã cu
personajele lor favorite din spectacolele
OCC ºi sã se bucure de Patinoarul Copiilor.
Pe cei aproape 8.000 de metri pãtraþi,
suprafaþa pe care se întinde Târgul Poveste
de Crãciun, cei mici vor putea sã petreacã,
zi de zi, momente de distracþie ºi veselie la
patinoarul dedicat exclusiv copiilor,
Atelierele Spiriduºilor, Caruselul cu jucãrii,
Salonul lui Moº Crãciun, Curtea Renilor,
Magazinul brazilor împodobiþi ºi Scena
Cantus Mundi. Echipa Operei Comice a

Târgul
Poveste de Crãciun,
la Opera Comicã
pentru Copii
pregãtit ºi alte surprize pentru copiii de
toate vârstele: derdeluºul OCC, tãrâmul
oamenilor de zãpadã ºi o mulþime de cadouri
ºi produse culinare delicioase de sezon.
Colinde ºi cântece tradiþionale de Crãciun
vor rãsuna pe Scena colindãtorilor. Târgul
va fi deschis de luni pânã vineri între orele
16:00 ºi 21:30, iar sâmbãta ºi duminica între
orele 10:00 ºi 22:00.

Invitaþii în lumea artelor plastice

De la sculptura în lemn ºi mãtase
la arta abstractã
Mircea Paul Goreniuc, nãscut în 1942 la Bucureºti, a început
de la o vârstã fragedã sã sculpteze în rãdãcini de copaci  zmeie,
iele, balauri, mãºti impresionante, personaje. În 1970 a plecat în
Germania, unde a lucrat ca muncitor pe ºantiere de construcþii, a
cioplit monumente funerare, dar a ºi studiat la Academia de Artã
din Mûnchen. Dupã aceea a plecat în SUA, unde ºi-a fãcut studiile
la Universitatea din San Francisco, obþinând diploma de Master
of Fine Arts in Sculpture with Great Distinction. Accentul creaþiei
sale artistice este plasat în sculptura monumentalã, pacea, armonia
ºi mediul ecologic constituind lait-motivul creaþiilor sale.
A avut, pânã acum, 11 expoziþii personale în diferite þãri ale
lumii, a participat la 25 de expoziþii. Multe dintre sculpturile sale
se gãsesc în colecþii particulare, în muzee importante, unele sunt
montate în oraºe americane, aducând frumosul oamenilor ºi
mediului. A obþinut cu lucrãrile sale foarte multe premii.

Cu toate cã artistul este stabilit de
45 de ani în SUA, iubeºte meleagurile
sale natale, întorcându-se din când în
când în România. Anul acesta, în
primãvarã, a deschis o expoziþie
personalã în sectorul 2 din Bucureºti. Cu ani în urmã, a fãcut
portrete în bronz pentru Majestatea Sa Regele Mihai ºi soþia acestuia,
Regina Ana, precum ºi pentru ale unor personalitãþi marcante din
România, precum scriitorul Fãnuº Neagu, artistul Tudor Gheorghe,
regizorul de film Sergiu Nicolaescu ºi marele actor Radu Beligan.
Dacã o artã vizualã are nevoie de multã vorbãrie ºi explicaþii
îndelungate, acea artã pentru mine nu are valoare. Deoarece nu a
atins sufletul privitorului, fiindcã nu a avut magia respectivã. Arta
abstractã de calitate, care este un salt superior de la arta realistã,
creeazã ceea ce nu a mai existat înainte, ceva nou, original ºi magic.,
spunea, despre arta lui Goreniuc, profesorul Luo Dongquan. (G.M.)
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Corneliu E. GIURGEA -

inventatorul piracetamului
Cunoscãtor a cinci limbi, englezã, francezã, germanã, rusã si
românã, Corneliu E Giurgea a promovat succesiv în ierarhia ºtiinþificã
ºi în cea universitarã, ajungând ºef de secþie la Institutul de Fiziologie
al Academiei Române, profesor ºef de catedrã de Fiziologie normalã
ºi patologicã la Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Bucureºti
ºi secretar general al Societãþii Române de Fiziologie. Este recunoscut
pe plan mondial pentru inventarea piracetamului ºi a întregii
clase de medicamente nootrope, care ajutã la prevenirea îmbãtrânirii
cerebrale ºi la normalizarea activitãþii creierului.
Corneliu E. Giurgea s-a nãscut la 6 ianuarie 1923 în Bucureºti,
a absolvit în 1949 Institutul de Medicinã ºi Farmacie din Bucureºti
ºi a devenit, din 1952  la numai trei ani de la terminarea facultãþii,
doctor în ºtiinþe medicale la Leningrad (azi Sankt Petersburg).
A dobândit o experienþã unicã în neuroºtiinþe, având ca maeºtri
somitãþi ºtiinþifice recunoscute: în URSS pe acad. P. S. Kupalov
(la rândul sãu elevul preferat al laureatului Premiului Nobel,
I. P. Pavlov), la Institutul de Medicinã Experimentalã I.P. Pavlov
din Sankt Petersburg, iar în România pe consacraþii neurologi
acad. A. Kreindler ºi acad. O. Sager. Cunoscãtor a cinci limbi
(englezã, francezã, germanã, rusã, românã), a promovat succesiv în
ierarhia ºtiinþificã ºi în cea universitarã.
S-a afirmat la nivel internaþional din 1962 (la numai 39 ani)
în Belgia, unde ºi-a dezvoltat conceptele, cercetãrile ºi invenþiile,
pânã la sfârºitul vieþii, pe 30 decembrie 1995, la Bruxelles.
Prin talentul ºi munca sa neobositã a devenit o personalitate în
cercetarea experimentalã (preclinicã) europeanã ºi internaþionalã,
realizând valoroase studii, colaborãri, lucrãri ºi tratate.
În Belgia  þara care l-a adoptat, datoritã excepþionalei sale valori ºi
competenþe  a fost numit ºef al Departamentului de Neurofarmacologie
(1962-1983), apoi consilier ºtiinþific la Departamentul de Cercetare Dezvoltare al reputatului consorþiu internaþional bio-farmaceutic UCB,
Bruxelles, ºi ºef al Departamentului de Psiho-Biologie la Institutul
Albert Michotte. În ceea ce priveºte cariera universitarã, a fost profesor
la prestigioasa Universitate din Louvain.
Prof. dr. C. Giurgea a revoluþionat terapia encefalo-neuropsihotropã prin descoperirea ºi fundamentarea conceptului unei
noi clase terapeutice (farmacologice) în neuroºtiinþe  medicaþia
nootropã. Derivat ciclic al acidului gama aminobutiric (GABA) 
aminoacid neurotransmiþãtor din creier, piracetamul  datoritã lipsei
de toxicitate, eficacitãþii deosebite ºi utilizãrii sale pe scarã largã 
este produs în numeroase þãri din întreaga lume ºi este înregistrat cu
peste 50 de denumiri, dintre care cele mai rãspândite sunt: Nootropil,
Braintop, Cerebroforte etc. Medicaþia NOOTROPÃ susþine
normalitatea cerebralã ºi antagonizeazã etio-patogenic îmbãtrânirea
cerebralã patologicã prin acþiune simultanã (binarã).
În final, evidenþiem faptul cã prin realizãrile, autoritatea ºi expertiza
sa ºtiinþificã impuse de prof. dr. Corneliu Giurgea, UCB-Belgia ºi
filialele sale din întreaga lume au devenit lider mondial în producþia de
piracetam (Nootropil). Aceasta a susþinut dezvoltarea, extinderea ºi
globalizarea UCB-Pharma, care a devenit în 2006 lider mondial între
companiile de biotehnologie. Numai în cercetare & dezvoltare sunt
peste 8300 de angajaþi în 40 þãri. De asemenea, numai din clasa
racetamilor, UCB-Pharma a dezvoltat trei noi anti-epileptice:
Levetiracetam (Keppra®)  aprobat în Europa ºi USA, Brivaracetam
ºi Seletracetam fiind în Faza II de studii clinice (an 2006).
Prin talentul ºi munca sa continuã, a devenit o personalitate în
cercetarea experimentalã europeanã ºi chiar mondiala, realizând
valoroase studii, colaborãri, lucrãri ºi tratate. S-a afirmat la nivel
internaþional din 1962, la numai 39 de ani, în Belgia, unde ºi-a
dezvoltat conceptele, cercetãrile ºi invenþiile, pânã in 1995, la
sfârºitul vieþii, la Bruxelles.

Cristina MOLDOVEANU

Al Di Meola
ºi primul sãu
album compus
sub patronajul
fericirii
Al Di Meola ºi revenirea unui
chitarist fabulos, pe data de
27 noiembrie la Sala Palatului, întrun eveniment dedicat noului material
discografic, OPUS, interpretat
la Bucureºti sub umbrela fericirii.
Acest album marcheazã o nouã
erã în viaþa mea. Pentru prima datã
am compus muzica fiind complet fericit. Am o relaþie minunatã cu
soþia mea, am o fetiþã ºi o familie frumoasã, care mã inspirã în fiecare
zi. Cred cã se simte asta în muzica mea, a declarat chitaristul.
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CETÃÞEAN EUROPEAN

Comisia Europeanã informeazã:

Semestrul european 2019, pachetul de toamnã:
recomandãri pentru România privind reducerea deficitului structural
 Comisia Europeanã a publicat, pe 21 noiembrie,
pachetul de toamnã care lanseazã semestrul european
2019. Acesta stabileºte prioritãþile economice ºi
sociale ale UE pentru anul 2019 ºi cuprinde Analiza
Anualã a Creºterii, mãsuri în cadrul Pactului de
stabilitate ºi creºtere, avize pentru planuri bugetare,
recomandarea privind politica economicã a zonei
euro, precum ºi rapoarte privind mecanismul de
alertã, ocuparea forþei de muncã ºi supravegherea
consolidatã.
Pachetul de toamnã include ºi referiri
specifice pentru România:
 Mãsuri de urmat în cadrul Pactului de
stabilitate ºi de creºtere:
În cazul României, Comisia a constatat cã nu au
fost luate mãsuri eficace ca rãspuns la recomandarea
Consiliului din luna iunie ºi propune Consiliului sã
adopte o recomandare revizuitã în vederea corectãrii
abaterii semnificative de la obiectivul bugetar pe
termen mediu (MTO). În iunie 2018, Consiliul a
adresat României o recomandare de ajustare
structuralã anualã de 0,8% din PIB atât pentru

2018, cât ºi pentru 2019, în cadrul procedurii abaterii
semnificative de la MTO. În lumina evoluþiilor
ulterioare ºi a faptului cã România nu a adoptat mãsuri
eficace pentru a corecta abaterea semnificativã,
Comisia propune acum o recomandare revizuitã
privind o ajustare structuralã anualã de cel puþin 1%
din PIB în 2019. Deficitul structural a crescut în
România de la -0,5% în 2015 la -2,9% în 2016 ºi se
preconizeazã cã va ajunge la -3,3% în 2018, -3,4%
în 2019 ºi -4,7% în 2020, acest nivel al deficitului
fiind cel mai ridicat din UE.
 Raportul privind mecanismul de alertã
pentru 2019:
Raportul privind mecanismul de alertã (RMA),
care serveºte drept mecanism de detectare a
potenþialelor dezechilibre macroeconomice, a
identificat 13 state membre care vor face obiectul
unor bilanþuri aprofundate în 2019. Aceste
bilanþuri vor determina dacã respectivele state
membre se confruntã într-adevãr cu dezechilibre
macroeconomice. Statele membre cu dezechilibre
identificate în runda precedentã a procedurii privind

dezechilibrele macroeconomice (PDM) vor face,
din oficiu, obiectul unui bilanþ aprofundat în 2019:
Bulgaria, Croaþia, Cipru, Franþa, Germania, Irlanda,
Italia, ãrile de Jos, Portugalia, Spania ºi Suedia. La
acestea se adaugã, în 2019, Grecia ºi România.
Pachetul se bazeazã pe Previziunile economice
din toamna anului 2018 ºi pe prioritãþile formulate
în discursul preºedintelui Juncker privind
starea Uniunii din 2018. La nivel european, ciclul
de coordonare a politicilor economice ºi sociale ale
UE din cadrul semestrului european pentru 2019
începe în contextul unei creºteri susþinute, dar mai
puþin dinamice, într-un climat de mare incertitudine.
Etape urmãtoare:
Comisia invitã Consiliul sã discute pachetul ºi sã
aprobe orientãrile prezentate. De asemenea, Comisia
aºteaptã cu interes o dezbatere fructuoasã cu
Parlamentul European pe tema prioritãþilor de
politicã ale zonei euro ºi ale UE în general, precum ºi
o colaborare sporitã cu partenerii sociali ºi cu pãrþile
interesate de la toate nivelurile, în contextul
semestrului european.

Zona euro: 74% dintre europeni spun cã euro este un lucru bun pentru UE
 Pentru al doilea an consecutiv, sprijinul pentru euro
este la cote record în rândul cetãþenilor din cele 19 state
ale zonei euro. Un raport Eurobarometru, publicat în
20 noiembrie, aratã cã nu mai puþin de 74% dintre
respondenþi au declarat cã euro este un lucru bun pentru
Uniunea Europeanã. Este cel mai ridicat nivel de încredere
începând din 2010, de când a fost introdus în raport acest
aspect.
Aproape douã treimi dintre cetãþenii zonei euro, respectiv
64% (la fel ca în 2017), considerã cã euro este un lucru bun
pentru þara lor. Este cea mai ridicatã ratã din 2002, când a fost
lansat pentru prima datã acest raport. Aceastã tendinþã a crescut
constant, începând cu 2007, atingând, anul trecut, aceastã ratã
record. Acest sprijin pentru euro diferã, de la 85% în Irlanda, la
47% în Cipru, respectiv 42% în Lituania (singurele 2 state în care
încrederea e sub 50%).

De asemenea, o treime dintre respondenþi (27%) considerã cã euro îi face sã se
simtã mai europeni decât înainte de adoptarea monedei unice. Deºi este în continuare
o opinie minoritarã, aceasta este cea mai ridicatã cifrã din 2007.
În cele din urmã, 69% dintre cetãþeni (cu 2 puncte
procentuale mai mult faþã de anul anterior) considerã cã
ar trebui sã existe o mai mare coordonare a politicii
economice în rândul statelor membre din zona euro.
Mai mult de trei sferturi dintre cetãþeni (78%) sunt
de acord cã este nevoie de reforme semnificative pentru
a îmbunãtãþi performanþa economicã.
Context: Comisia Europeanã efectueazã în mod
regulat sondaje care mãsoarã percepþia monedei euro
în rândul cetãþenilor care trãiesc în statele membre
din zona euro. Acesta este cel de-al ºaptesprezecelea
raport începând din 2002.

Corpul European
de Solidaritate,
premiat
de cãtre Institutul
pentru Inovare
în Politicã
 Corpul European de Solidaritate (CES)
a primit premiul Institutului pentru
Inovare in Politicã din Viena la categoria
Civilisation.
De la lansarea sa în decembrie 2016, CES
a atras aproape 90.000 de tineri care ºi-au
exprimat interesul de a-ºi aduce contribuþia
la acþiuni de solidaritate în întreaga Europã,
dornici sã lucreze în cadrul unor proiecte care abordeazã diverse subiecte,
cum ar fi mediul, cultura, serviciile sociale, ajutorul pentru refugiaþi, migranþi,
copii sau persoanele în vârstã.
Corpul european de solidaritate înseamnã
mai mult decât voluntariatul. El le dã tinerilor
ocazia sã-ºi dezvolte abilitãþile ºi sã-ºi creascã
ºansele de angajare prin intermediul unui post
sau al unui stagiu.
Peste 2.000 de tineri din România se
înscriseserã în CES pânã în iunie 2018. De
asemenea, România este destinaþia cu cel mai
mare numãr de plasamente din UE, cu
aproximativ 500 de tineri participând în
programe de voluntariat ºi stagii plãtite pe
teritoriul statului membru. Programul este
deschis pentru persoanele în vârstã de 17-30 de
ani. Odatã înregistraþi, aceºtia pot fi invitaþi sã
participe la proiecte de cãtre organizaþiile care
au acces la baza de date a aplicanþilor. Aceste
organizaþii pot, de asemenea, sã promoveze
oportunitãþi pe portalul CES, astfel încât tinerii
sã poatã candida direct pentru poziþia anunþatã.
Odatã cu propunerea Comisiei de a aloca
1,26 de milioane de euro Corpului european de
solidaritate în urmãtorul buget al UE, cel puþin
alþi 350.000 de tineri vor putea participa la o
activitate de solidaritate în perioada 2021- 2027.

Principalele riscuri economice ºi de majorare a inflaþiei
descrise în minuta ºedinþei de politicã monetarã a BNR
2019, dar ºi potenþialelor majorãri viitoare aplicate salariilor în
sectorul public, dar ºi altor venituri, se spune în minuta BNR.
În ceea ce priveºte determinanþii creºterii economice, membrii
Consiliului au remarcat cã aportul consumului gospodãriilor
populaþiei la dinamica PIB ar putea fi devansat în acest an de cel
al variaþiei stocurilor, dar sã redevinã majoritar în 2019. S-a notat
cã, pe orizontul scurt de timp, este de aºteptat ca cererea de
consum sã fie susþinutã de sentimentul de încredere a populaþiei
Banca Naþionalã a României previzioneazã o ratã a inflaþiei de ºi de dinamica venitului disponibil real - reflectând inclusiv
2,9% în decembrie 2019 ºi de 3,1%, la finele orizontului proiecþiei, nivelurile în scãdere ale ratei anuale a inflaþiei - al cãror
respectiv trimestrul III din 2020, aratã minuta ºedinþei de politicã comportament viitor continuã sã fie totuºi incert.
monetarã a Consiliului de Administraþie al Bãncii Naþionale a
României, publicatã pe site-ul instituþiei. Astfel, în discuþiile privind
evoluþiile viitoare, membrii Consiliului au reliefat perspectiva scãderii
ample a ratei anuale a inflaþiei IPC pe parcursul trimestrului IV, pânã
Membrii CA al BNR considerã preocupantã problema contribuþiei,
la 3,5% în decembrie 2018 - reconfirmatã de noua prognozã pe
termen mediu, succedatã de probabila ei coborâre, dar ºi menþinere probabil negativã, adusã de formarea brutã de capital fix la avansul
ulterioarã, în jumãtatea superioarã a intervalului, pe o traiectorie PIB în acest an, cu implicaþii asupra echilibrelor interne ºi externe ale
descendentã pânã în trimestrul III 2019. S-a sesizat cã aceasta este economiei. S-au evocat contracþia amplã suferitã de volumul lucrãrilor
poziþionatã totuºi uºor deasupra valorilor previzionate anterior, de construcþii în primele opt luni ale anului, absorbþia sub nivelul
ajungând la 2,9% în decembrie 2019 ºi la 3,1% la finele orizontului programat a fondurilor europene ºi structura cheltuielilor bugetare
proiecþiei, faþã de nivelurile de 2,7% ºi respectiv 2,8%, indicate de tot mai defavorabilã investiþiilor publice. A fost semnalatã, de
asemenea, scãderea volumului investiþiilor strãine directe.
prognoza anterioarã pentru aceleaºi momente de referinþã.
Condiþiile tensionate de pe piaþa muncii, precum ºi conduita
politicii fiscale ºi a celei de venituri continuã sã fie surse de
riscuri, cel puþin în viitorul apropiat, aratã minuta ºedinþei de
politicã monetarã a Consiliului de Administraþie al Bãncii
Naþionale a României. Sunt câteva dintrre motivele pentru
care BNR a revizuit previziunile de inflaþie pentru anul viitor.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Din ce motive este viitorul inflaþiei incert
Referitor la perspectiva poziþiei ciclice a economiei, membrii
Consiliului au observat cã actuala prognozã indicã o încetinire
uºor mai modestã a creºterii economice în 2018 decât cea
previzionatã anterior. De asemenea, se anticipeazã o reaccelerare
a expansiunii economice peste ritmul potenþial în 2019, urmatã
de revenirea dinamicii ei în linie cu cea potenþialã în anul 2020.
S-a arãtat cã previziunile presupun atenuarea caracterului
expansionist al politicii fiscale în 2018, urmatã de menþinerea lui
neschimbatã în 2019 ºi de o atitudine cvasi-neutrã a acesteia în
2020, precum ºi o decelerare a dinamicii venitului disponibil real
al populaþiei, dar mai modestã decât s-a anticipat anterior. În
opinia membrilor Consiliului, condiþiile tensionate de pe piaþa
muncii, precum ºi conduita politicii fiscale ºi a celei de venituri
continuã sã fie surse de riscuri, cel puþin în viitorul apropiat, date
fiind mai ales caracteristicile execuþiei bugetare din primele trei
trimestre ale anului, precum ºi incertitudinile circumscrise
preconizatei rectificãri bugetare ºi programului bugetar al anului

Scade consumul ºi cresc stocurile
Referitor la poziþia ciclicã a economiei, membrii Consiliului au
arãtat cã ºi cea de-a doua variantã provizorie a datelor statistice
relevã accelerarea uºoarã a creºterii economice în trimestrul II, la
4,1%, de la 4% în trimestrul I, în condiþiile unei majorãri a dinamicii
sale trimestriale, reconfirmând reamplificarea mai pronunþatã decât
cea anticipatã a excedentului de cerere agregatã în acest interval. S-a
sesizat cã structura determinanþilor expansiunii economice pe partea
utilizãrii a suferit însã o schimbare semnificativã - probabil relevantã
din perspectiva presiunilor inflaþioniste, în condiþiile în care aportul
variaþiei stocurilor a fost revizuit în sus, devenind majoritar pentru
prima datã în ultimii cinci ani, în detrimentul celui aparþinând
consumului gospodãriilor populaþiei, care a fost ajustat în sens opus.
Totodatã, contribuþia formãrii brute de capital fix a coborât mai
mult în teritoriul negativ, în timp ce aportul negativ al exportului
net la avansul PIB s-a diminuat mai evident faþã de intervalul
precedent, în contextul unei decelerãri mai pronunþate a ritmului de
creºtere a importurilor în raport cu cea consemnatã de dinamica

exporturilor. Pe partea formãrii PIB, revizuirile au fost minore,
sectorul serviciilor rãmânând principalul resort al creºterii
economice, secondat de industrie, cu o contribuþie în uºoarã creºtere.

Creºterea economic ºi exporturile scad,
deficitul de cont curent creºte
În paralel, a fost remarcatã perspectiva deteriorãrii aportului
exportului net la creºterea economicã în acest an, concomitent cu
probabila mãrire a ponderii în PIB a deficitului de cont curent. În
acest context, membrii Consiliului au subliniat din nou necesitatea
unui mix echilibrat de politici macroeconomice, care sã evite o
supraîmpovãrare a politicii monetare, cu efecte indezirabile în
economie. Totodatã, cei mai mulþi membri ai Consiliului au reiterat
importanþa unui dozaj ºi a unei cadenþe de ajustare a conduitei
politicii monetare din perspectiva ancorãrii anticipaþiilor inflaþioniste
ºi a menþinerii ratei anuale a inflaþiei pe traiectoria evidenþiatã de cea
mai recentã prognozã pe termen mediu a BNR, în condiþii de
protejare a stabilitãþii financiare.
Membrii Consiliului au remarcat apoi cã evaluãrile cele mai noi
continuã sã indice o decelerare semnificativã a expansiunii
economice în termeni anuali în trimestrul III, în principal pe
fondul unor efecte de bazã, succedatã de o reaccelerare relativ mai
modestã a acesteia în trimestrul IV 2018, în condiþiile unor dinamici
trimestriale în temperare evidentã faþã de trimestrul II, dar uºor
superioare ritmului potenþial. Prin urmare, evoluþia face probabilã
prelungirea creºterii gap-ului pozitiv al PIB de-a lungul semestrului
II pe o traiectorie sensibil superioarã celei anticipate anterior, în
condiþiile redeschiderii acestuia peste aºteptãri în trimestrul II.
Din perspectiva celor mai recente evoluþii relevante, s-a apreciat cã
cererea de consum privat a redevenit în trimestrul III motorul creºterii
economice, dar a continuat sã fie ºi un determinant al încetinirii acesteia.
În schimb, formarea brutã de capital fix este posibil sã-ºi fi sporit
contribuþia negativã la dinamica PIB, ca, de altfel, ºi exportul net, datã
fiind reaccelerarea creºterii anuale a importurilor de bunuri în iulieaugust, concomitent cu scãderea dinamicii exporturilor. Preocupantã a
fost consideratã ºi reintensificarea ritmului anual de creºtere a deficitului
de cont curent - inclusiv pe seama relativei înrãutãþiri a balanþei
veniturilor primare, precum ºi a celei a veniturilor secundare -,
concomitent cu scãderea gradului de acoperire a acestuia
prin investiþii strãine directe ºi transferuri de capital.

Gabriela ÞINTEANU

Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri întâmpinate în lumea economico-financiarã, ne puteþi scrie la: opinia@spiruharet.ro
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PROGRAMUL TVH
MARÞI 27 noiembrie 2018
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30
22:30
23:00
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 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 românesc  Stejar,
extremã urgenþã (1973).
Regizor: Dinu Cocea. Genul: istoric
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Fraternitatea XO (2013).
Genul: dramã/comedie.
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  1 Decembrie 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 
Supravieþuitoarea (2012).
Genul: Gil Luna. Genul: fantastic
Film artistic (r)
Film documentar
Film documentar
România spiritualã (r)

MIERCURI  28 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 
Film cenuºa imperiului (1976);
Regizor. Andrei Blaier.
Genul: comedie.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Colegi de celulã 
(2011). Genul: dramã/comedie.
ªtiri (r)
Film serial  Mara Clara (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Poveºti franceze (r)
Film documentar
Film artistic

JOI  29 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  30 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  Am fost
ºaisprezece (1979). Regia: George
Cornea. Genul: istoric/dramã.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Ricky (2010). Regia:
Kevin Wagoner. Genul: dramã/comedie.
ªtiri (r)
Film serial  Mara Clara (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

LUNI 3 decembrie 2018

DUMINICÃ  2 decembrie 2018
07:30
09:00
11:30
12:00
13:00
16:00
17:00
18:00
18:30
19:00
20:00
22:00
00:00
00:30
01:00
02:00
05:00

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
Film artistic
Film documentar
Film documentar (r)
Poveºti franceze (r)
Petrecere la han (r)
România spiritualã (r)

Sezonul
România
- Franþa
2019 -

Sezonul România - Franþa 2019, manifestare de mare
anvergurã, ineditã, se va deschide festiv pe 28 noiembrie
ºi va dura pânã pe 14 iulie, atât în Franþa, cât ºi în România.
Afiºul Sezonului România-Franþa 2019 dã tonul, cu
deviza: Uitaþi cliºeele/ Oubliez vos cliches. Adicã ideile
preconcepute. Aluzie la ceea ce-ºi imagineazã majoritatea
francezilor despre România. ªi, în primul rând: Dracula.
Pe afiº, Dracula, cu un clonþ alb, faþa verde, o þine de
umeri pe Edith Piaf. Sub aceastã imagine, leit-motivul
unei operaþiuni grandioase: Europa, creaþia, inovaþia,
dialogul, descoperirile, diversitatea, tinereþea, surpriza. În
program: peste 600 de manifestãri, în ambele þãri, din toate
domeniile: arte plastice, artele scenei  teatru, dans, muzicã
(clasicã, folcloricã ºi jazz ), educaþie, ºtiinþã, cercetare,
gastronomie, vinuri.
Nãscut dintr-o voinþã politicã comunã, la cel mai înalt
nivel al celor douã state, informeazã Ministerul Culturii ºi
Identitãþii Naþionale, Sezonul România-Franþa 2019, a cãrui
desfãºurare coincide cu Preºedinþia României la Consiliul Uniunii Europene, dar ºi
cu celebrarea a douã Centenare: cel al Marii Uniri, implicit al României moderne,
respectiv al sfârºitului Primului Rãzboi Mondial, are pentru cele douã þãri vocaþia de
a:  actualiza imaginea ºi percepþia celor douã popoare unul faþã de celãlalt;  întãri
legãturile economice, ºtiinþifice, culturale si de societate care unesc cele douã þãri;
 arãta dinamismul ºi imaginaþia creatorilor ºi mediului de afaceri din cele douã þãri;
 reafirma ataºamentul celor douã þãri faþã de o Europã a pãcii, a ideilor ºi a cooperãrii.
Cei doi comisari generali - Andrei Þãrnea, Comisar General al Sezonului
în România, Jean-Jacques Garnier, Comisar General al Sezonului în Franþa
- au propus structurarea Sezonului în jurul a patru teme:  Douã þãri având culturi
plurale ºi latinitate comunã  Un secol de schimburi, împãrtãºiri ºi cooperare
 Perioade recurente de transformãri în oglindã de-a lungul unui secol

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

Sezonul va avea ramificaþii importante în afara capitalelor, în jurul
principalelor centre regionale din cele douã þãri:
 Braºov, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Galaþi, Iaºi, Timiºoara (Capitala
Europeanã Culturalã în 2021), Sibiu (Capitala Europeanã a Gastronomiei în
2019), Suceava, prioritare pentru România;
 Avignon, Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille-Roubaix, Lyon, Marseille,
Mulhouse, Nantes, Rennes, Strasbourg ºi Toulouse, pentru Franþa.
 Acestora li se adaugã cele 250 de oraºe ºi localitãþi înfrãþite ale celor douã þãri.

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

Radio Seven

PROGRAMUL

22:30
23:00
(1918 - 2018)  Oraºe de mâine ºi noi teritorii - ce rol au cultura,
ºtiinþa, creatorii ºi societatea civilã în acest nou context naþional
ºi european
Cele patru teme au fost baza elaborãrii unei programãri
structurate, pentru coerenþã ºi claritate, în jurul a trei capitole:
 Occident-Orient: pe urmele istoriilor noastre, latinitãþii ºi
francofoniei împãrtãºite  Mutaþii: cãi posibile
cãtre o nouã ecologie a ideilor ºi a vieþii în
Europa  Sezonul Virtual: între virtual ºi real,
inovaþia la baza unei intimitãþi regãsite.
Sezonul este orientat spre viitor, reprezentând
un spaþiu extins al exprimãrii ºi vizibilitãþii
pentru creatori contemporani ai generaþiei
emergente din cele douã þãri. De asemenea,
Sezonul trebuie sã foloseascã ºi sã se joace cu
stereotipurile existente, sã fie provocator ºi
curajos, ancorat în realitãþile acestei perioade,
dar ºi ocazia de a construi un dialog între patrimoniu ºi contemporaneitate, bazat pe o moºtenire comunã ºi pe un viitor ce urmeazã a fi
construit împreunã.

deschiderea
festivã
pe 28
noiembrie

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  Ecaterina
Teodoroiu (1978). Regia: Dinu Cocea;
Genul: dramã/istoric.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Întoarcerea lui Vodã
Lãpuºneanu (1980). Regia: Malvina
Urºianu. Genul: dramã/istoric
ªtiri (r)
Film serial  Mara Clara (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar (r)
Film artistic (r)

Miercuri

Joi

Ora

Luni

7-10

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

10-13

Morning After. Realizator: Tiberiu Ursan. emisiune live

13-16

Light Zone. Realizator: Robert Tache. emisiune live

16-19

Pâine ºi Kirk. Realizator: Kirk. emisiune live

19-22

7 Music. Realizator: Cãlin Gheorghe. emisiune live

Marþi

Vineri

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Ochiul de veghe (r)
Film artistic (r)
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
Film serial  A fost odatã 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  Iancu Jianu
Zapciul (1980). Regia: Dinu Cocea.
Genul: dramã.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Doamna Bovary (1974)
Genul: dramã.
ªtiri (r)
Film serial  Mara Clara (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Film documentar (r)
Film artistic (r)

CALENDARUL
SEZONULUI
 28 noiembrie 2018: Deschiderea
oficialã ºi protocolarã a Sezonului la
Paris
 28 noiembrie 2018  4 aprilie
2019: Sezonul România  Franþa în
Franþa
 5  14 aprilie 2019: perioadã de
tranziþie dedicatã unor evenimente
cheie în domeniile educaþiei,
cooperãrii
descentralizate
ºi
înfrãþirilor, dar ºi sportului
 18 aprilie 2019: Deschiderea
oficialã a Sezonului la Bucureºti
 19 aprilie  14 iulie 2019: Sezonul
România  Franþa în România.

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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foto: Nicolae Ceauºescu
adresându-se Adunãrii Populare de la Alba Iulia

Marea Unire în Societatea Multilateral Dezvoltatã (I)
Anii de dupã cel de Al Doilea Rãzboi Mondial au marcat pentru totdeauna România, atât din punct de vedere social,
dar mai ales politic. Proclamarea Republicii Populare dupã abdicarea regelui Mihai a deschis un nou capitol în istoria
României. Un capitol în care ceea ce fusese fãurit de generaþiile anterioare, înainte de 1947  inclusiv Marea Unire din 1918,
a fost muºamalizat. Spre exemplu, în 1963, momentul istoric de la 1 decembrie 1918, de la care se împlineau 45 de ani, a fost
eclipsat de realizarea barajului de la Porþile de Fier. Spaþiul editorial al Scînteii  organul de presã al Partidului Muncitoresc
Român  era mult prea preþios pentru a fi alocat unui eveniment ce amintea de burghezie. Cinci ani mai târziu, situaþia
avea sã se schimbe radical, principalul ziar al României comuniste alocând spaþii largi, pe parcursul mai multor zile, despre
aniversarea semicentenarului Unirii Transilvaniei cu România.

Manifestãri
pentru poporul muncitor
Seria manifestãrilor închinate sãrbãtoririi celor 50 de ani de la
memorabilul eveniment petrecut la 1 decembrie 1918 a inclus
nenumãrate expoziþii vernisate în diferite muzee din þarã, prezentate
pe scurt, de regulã într-un grupaj de ºtiri Agerpres intitulat simplu
manifestãri consacrate aniversãrii semicentenarului unirii
Transilvaniei cu România. Astfel, seria evenimentelor culturale a
fost deschisã la 21 noiembrie 1968 de expoziþia organizatã de
Muzeul Judeþean din oraºul Deva, unde peste 200 de documente
istorice, care înfãþiºau în mod sugestiv ideea unitãþii de neam,
[precum ºi] a legãturilor continue pe plan economic, politic ºi
cultural existente de-a lungul secolelor între cele trei þãri române.
Mai mult decât atât, la deschiderea expoziþiei au luat parte ºi un
numãr de 12 veterani ai înfãptuirii actului Unirii, care au evocat
aspecte ale evenimentului istoric ce a încununat aspiraþiile de
veacuri ale românilor pentru formarea statului naþional-unitar. La
Zalãu, Muzeul de Istorie ºi Artã expunea figurile unor participanþi
la înfãptuirea acestui important act istoric în viaþa poporului
nostru, alãturi de documente, fotocopii ale unor articole apãrute
în presa vremii, care reflectau evenimentele petrecute în judeþul
Sãlaj în decembrie 1918. Un eveniment similar a avut loc ºi în
oraºul Luduº (jud. Mureº), unde, pe lângã documente, fotografii,
lucrãri literare ºi artistice, care oglindeau momentul istoric de la
1918, era expus ºi steagul cu care, un grup de cetãþeni din Luduº
au luat parte la actul Unirii. La Târgu Cãrbuneºti (jud. Gorj),
Casa de Culturã din localitate a fost gazda expoziþiei de carte
Formarea statului naþional român, relata Scînteia. În continuare,
organul de presã al Partidului Comunist Român consemna faptul
cã expoziþii similare, care înfãþiºeazã procesul istoric al desãvârºirii
constituirii statului nostru naþional, se vor organiza în bibliotecile
din peste 60 de localitãþi ale judeþului Gorj. În acelaºi timp, în
întreprinderi, instituþii, în comunele judeþului, numeroºi profesori
expun conferinþe având ca temã unirea Transilvaniei cu România.
Manifestãrile consacrate semicentenarului unirii Transilvaniei cu
România au continuat la Cluj cu dezvelirea, la 25 noiembrie 1968,
a unei plãci comemorative pe clãdirea în care a funcþionat liceul
unde au studiat Avram Iancu, George Bariþiu, Al.-Papiu Ilarian,
Constantin Roman ºi numeroºi alþi revoluþionari ºi cãrturari
români. În aceeaºi zi, la Alba Iulia, clubul din incinta cetãþii a fost
gazda simpozionului Ideea unirii oglinditã în documente de-a lungul
veacurilor  prilej cu care profesorii de istorie din localitate, în
colaborare cu colectivul Casei de culturã ºi al Bibliotecii municipale
au prezentat auditorilor o seamã de documente din istoria luptei
poporului român pentru libertate socialã ºi naþionalã. La Craiova,
seria manifestãrilor ºtiinþifice a inclus ºi un simpozion organizat
de Societatea de ªtiinþe Istorice, eveniment ce a cuprins
comunicãrile asistenþilor universitari Ion Pãtroiu, care a vorbit
despre unele aspecte din lupta pentru unirea Transilvaniei cu
România, oglinditã în presa din Oltenia, ºi Virgil Joiþa, care a
prezentat figuri de luptãtori pentru desãvârºirea unitãþii statului
nostru. În Bucureºti, semicentenarul unirii Transilvaniei cu
România a fost marcat la Muzeul Pictor Gheorghe Tattarescu
prin organizarea unui simpozion în cadrul cãruia prof. dr. Vasile
Netea, cercetãtor principal la Institutul de Istorie Nicolae Iorga al
Academiei Române, a vorbit despre desfãºurarea ºi importanþa
actului de la 1 decembrie 1918. Totodatã, în cadrul evenimentului,
figura lui Badea Cârþan, cunoscut luptãtor pentru unirea
Transilvaniei cu România, a fost evocatã de Alexandra Slãtineanu
de la Colecþia de artã comparatã Slãtineanu. Mai mult decât atât,
seria manifestãrilor culturale din Bucureºti includea conferinþe ºi
seri literare. Astfel, la clubul întreprinderii de încãlþãminte
Progresul ºi la cel al întreprinderii de utilaje  Centrocoop, numeroºi
muncitori, tehnicieni ºi ingineri au audiat conferinþa 50 de ani de la
unirea Transilvaniei cu România. De asemenea, la clubul
întreprinderii Galenica a fost expusã conferinþa Importanþa istoricã
a unirii Transilvaniei cu România, iar la clubul I.S.E.B. a avut loc
o searã literarã cu tema Aspiraþiile poporului român pentru unire,
oglindite în literaturã. Totodatã, la Casa de Culturã a sectorului
1, numeroºi cetãþeni, tineri ºi vârstnici, au ascultat expunerea Unirea
Transilvaniei cu România, moment istoric important în viaþa
poporului român.

Nicolae Ceauºescu ºi Ion Gheorghe Maurer
pe strãzile oraºului Alba Iulia

Vizita lui Ceauºescu la Alba Iulia a inclus inaugurarea complexului
muzeistic, amenajat în interiorul cetãþii, înaintea tãierii panglicii,
primului tovarãº al þãrii fiindu-i conferitã cheia oraºului de cãtre Nicolae
Roºu, prim secretar al Comitetului municipal de partid ºi preºedintele
Consiliului Popular al municipiului Alba Iulia. A urmat apoi dezvelirea
Nicolae Ceausescu dând mâna cu veterani participanþi
statuii ecvestre a lui Mihai Viteazul  realizatã de sculptorul Oscar
la Marea Adunare Naþionalã de la 1 Decembrie 1918
Han, prezent la dezvelirea monumentului  ºi vizitarea clãdirii Babilon
complet renovatã ºi restauratã, în care sunt adãpostite acum câteva
secþii ale muzeului: arheologia ºi arta popularã. Potrivit Scînteii, în
sãlile impunãtoarei clãdiri, care gãzduieºte Muzeul Unirii  cea mai
Unirea Transilvaniei cu România a fost marcatã la Alba Iulia pe nouã unitate din complexul muzeistic, ºi, totodatã, cea mai importantã
28 noiembrie 1968 printr-o festivitate la care au participat prin semnificaþie ºi valoare (...) sunt expuse aproximativ 30.000 de
conducãtorii de partid ºi de stat, tovarãºii: Nicolae Ceauºescu, mãrturii documentare, un inestimabil tezaur istoric care înfãþiºeazã
Ion Gheorghe Maurer, Paul Niculescu-Mizil, Constantin Drãgan, lupta poporului român pentru fãurirea statului naþional unitar. Vizitarea
Janos Fazekaº, Vasile Vîlcu, ªtefan Voitec ºi Dumitru Popescu. muzeului s-a încheiat în Sala Unirii, unde conducãtorii de partid ºi de
Înalþii oaspeþi au fost întâmpinaþi pe peronul gãrii din Alba Iulia de stat au consemnat în cartea de onoare urmãtoarele: Azi, 28 noiembrie
George Homoºtean, prim-secretar al Comitetului Judeþean Alba al 1968, cu prilejul aniversãrii semicentenarului unirii Transilvaniei cu
PCR ºi preºedintele Consiliului popular judeþean, în vreme ce România, aici, la Alba Iulia, locul memorabilului eveniment de la
tradiþionala pâine cu sare le-a fost oferitã de Ioan Milaciu, 1 decembrie 1918, a fost dezvelit monumentul lui Mihai Viteazul 
preºedintele Cooperativei Agricole de Producþiei din comuna ªard. înfãptuitorul primei uniri a þãrilor române într-un singur stat, au fost
Importanþa aniversãrii acestui eveniment a fost subliniatã de inaugurate Muzeul Unirii ºi Muzeul de arheologie, istorie ºi etnografie.
prezenþa la manifestãrile de la Alba Iulia a conducãtorilor partidului (...) Clipele înãlþãtoare trãite aici acum o jumãtate de veac vor dãinui
ºi statului nostru, nota Scînteia. În acea zi de sfârºit de toamnã, întotdeauna în amintirea poporului nostru ca un moment luminos din
pe strãzile oraºului, o mulþime de oameni ai muncii  români, istoria patriei, ca un îndemn însufleþitor în vasta operã de edificare
maghiari ºi germani  îi întâmpinã pe conducãtorii de partid ºi de socialistã a þãrii, realizatã în strânsã unitate de clasa muncitoare,
þãrãnime, intelectualitate, de toþi oamenii
muncii, indiferent de naþionalitate,
sub conducerea PCR, închinat înfloririi
RSR, înfãptuirii idealurilor nobile ale
comunismului.
În a doua parte a vizitei la Alba Iulia,
conducãtorii de partid ºi de stat au participat
la o mare adunare popularã care a avut loc
pe platoul din faþa Sãlii Unirii, eveniment la
care au fost prezenþi numeroºi participanþi
la înfãptuirea actului unirii de acum 50 de ani,
precum ºi membri ai gãrzilor naþionale române
care au participat activ la lupta pentru unire.
A doua zi, dupã vizita la Alba Iulia, ºedinþa
Nicolae Ceauºescu inaugureazã
Vizitarea Muzeului Unirii
jubiliarã a Marii Adunãri Naþionale consacratã
actualul Muzeu al Unirii din Alba Iulia
semicentenarului unirii Transilvaniei cu
stat cu neþãrmuitã bucurie ºi entuziasm. (...) Pe frontispiciul România a fost transmisã în direct de la Sala Palatului de posturile
instituþiilor publice, al clãdirilor noi ºi mai vechi, unele datând de noastre de radio ºi televiziune. Pentru cei care nu au fost pe recepþie
veacuri, fluturã drapelele de partid ºi de stat. Principalele strãzi ale la momentul respectiv, Scînteia avea sã publice integral, pe parcursul
oraºului au fost împodobite cu ghirlande multicolore. La porþile mai multor ediþii, lucrãrile ºedinþei. În acelaºi timp, discursul fluviu
cunoscutei cetãþi din Alba Iulia  care dominã mândrã oraºul  þinut de Ceauºescu avea sã se materializeze într-o carte de 68 de
sunete prelungi de trâmbiþe vestesc sosirea oaspeþilor. Oºteni pagini, publicatã de Editura Politicã într-un tiraj de masã, sub titlul
îmbrãcaþi în costumele de epocã ale dacilor ºi romanilor strãjuiesc Expunere la ºedinþa jubiliarã a Marii Adunãri Naþionale consacratã
arcadele de la intrare. În incinta cetãþii, la obeliscul închinat martirilor sãrbãtoririi semicentenarului unirii Transilvaniei cu România
rãscoalei de la 1784  Horea, Cloºca ºi Criºan  fac de strajã în (29 noiembrie 1968). Totodatã, undeva ascuns printre coloanele
aceastã zi moþi veniþi din comunele Horea, Albac, Cãrpeniº, Avram Scînteii, românii puteau citi cã în cinstea aniversãrii a 50 de ani de la
Iancu, Vidra ºi Abrud, mulþi dintre ei participând la Marea Adunarea unirea Transilvaniei cu România, la Editura Politicã apãruse lucrarea
popularã care a avut loc la Alba Iulia acum 50 de ani. Se aud sunete semnatã de I. Gheorghiu ºi C. Nuþu, intitulatã sugestiv Adunarea
naþionalã de la Alba Iulia  1 decembrie 1918 (128 pag.).
de tulnice ºi fragmente din Oratoriul lui Horia.

Vizita lui Ceauºescu la Alba Iulia

(va urma)

Mihãiþã ENACHE

