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Premiul Cartea Anului 2018

ªtiri, ºtiri
Mioara VERGU-IORDACHE

Laureatul Premiului Cartea Anului 2018, acordat de revista România literarã, decernat vineri,
7 decembrie, la sediul Uniunii Scriitorilor din România, este prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, preºedintele
Academiei Române, pentru volumul Istoria, adevãrul ºi miturile (Ed. ªcoala Ardeleanã)
Prof. univ. dr. George Volceanov, pentru volumul 14 al ediþiei Shakespeare, s-a numãrat printre
cei 11 nominalizaþi.
Alãturi de nume uriaºe ale literaturii române contemporane, precum profesorii Ioan-Aurel
Pop ºi Mihai Zamfir, romancierii Gabriela Adameºteanu ºi Alexandru Ecovoiu, criticul Gabriel
Dimisianu, poetul Adrian Popescu ºi clasicistul Alexander Baumgarten într-o companie atât de
selectã, o nominalizare face cât mai multe alte premii la un loc. Mulþumiri României literare, care
a promovat de la bun început, cu generozitate, proiectul editorial Un Shakespeare pentru mileniul
trei, derulat la Editura Tracus Arte!  ne-a spus prof. univ. dr. George Volceanov, directorul
Departamentului Filologie, Universitatea Spiru Haret.

Moº Crãciun existã, credeþi-i pe copii!!!
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Universitatea Spiru Haret în
colaborare cu Uniunea
Ziariºtilor Profesioniºti din
România  UZPR organizeazã
în zilele de 14 ºi 15 decembrie
2018, la Premium Wellness
Institute, sala de Conferinþe ºi
Evenimente, strada Dumitru
Brumãrescu nr.1-3, sector 4,
Bucureºti, workshop-ul

Bune practici
privind
elaborarea unui
articol ºtiinþific
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La Mogoºoaia
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Informaþia aduce cu ea putere, dar atunci când nu este
verificatã ºi verificabilã induce decizii incorecte, multã neliniºte,
nervozitate incontrolabilã ºi inexplicabilã. Din bune intenþii,
pentru cã suntem impresionaþi, aproape fiecare dintre noi ne
facem purtãtori de ºtiri falsificate/ fake news, de ºtiri rele/ bad
news sau de ºtiri false/ false news. Cu atât mai mult avem parte
de astfel de veºti din partea celor interesaþi de angoasa noastrã!
Ce e de fãcut? Cum ne apãrãm? Prin informaþii! Accesând cât
mai multe ºtiri, dar cãutând sursele lor, fãrã sã ne lãsãm amãgiþi,
impresionaþi de dramatismul lor, accesându-ne luciditatea,
cunoºtinþele teoretice ºi practice, fãcând comparaþii cu fapte
similare din istorie.
Trãim zile tulburi în care suntem împinºi spre manifestãri
radicale. Ni se propun scenarii catastrofice ºi soluþii paliative,
suntem hrãniþi cu neîncredere. Fiecare se simte un mai mic sau
mai mare lider, care propune o rezolvare salvatoare, dar în
fiecare existã violenþã. Am început sã uitãm  unii n-au ºtiut,
probabil, niciodatã  sã dialogãm cinstit, pe baza argumentelor.
Se impune cine þipã mai tare. Promovãm impostura, ascultãm
ºi auzim mai ales ceea ce ne convine, respingem afirmaþiile
incomode, ne isterizãm în faþa necunoscutului. Acolo unde ar
trebui sã fim realiºti suntem, excesiv, fie optimiºti, fie pesimiºti.
Ca regulã, ca tradiþie, ºtirea este cã aceastã perioadã este o
lunã a bucuriei, a sãrbãtorii. Dar aproape am uitat care este
sãrbãtoarea! Nu naºterea lui Hristos o sãrbãtorim, ci comerþul,
fala, masa bogatã, excursiile în zonele exotice ªi asta se
întâmplã la fiecare mare sãrbãtoare! Mistificãm sensuri. Repet!
Nu generalizez, dar nici nu pot sã mã/vã amãgesc. Sunt copii
flãmânzi ºi dezbrãcaþi, sunt pãrinþi disperaþi, fãrã casã, fãrã loc
de muncã, sunt zone de þarã rãmase în Evul Mediu, sunt
analfabeþi ºi analfabeþi funcþionali, sunt ºcoli neîncãlzite ºi cu
toaletele în curte, sunt blocuri care iau foc pentru cã au fost
construite în dispreþul legii Sunt toate acestea ºtiri adevãrate!
Nu toþi suntem dispuºi sã le facem sã disparã, sã ajutãm la
transformare, dincolo de o lacrimã virtualã! Sunt ºtiri îndeajuns
de rele ca sã ne tulbure. Nu mai avem nevoie de alte ºtiri  fake,
bad sau false  pentru a fi neliniºtiþi!
E adevãrat, în jurul nostru, pe bãtrânul continent, lumea se
miºcã ºi nu pare a se miºca a bine. Ce putem face noi? Ar trebui
sã ne miºcãm ºi noi, sã înþelegem de ce se întâmplã ce se întâmplã
ºi sã acþionãm. ªi dacã încã mai vrem ºtiri adevãrate ºi cu
adevãrat triste, iatã: România este depopulatã pe zi ce trece,
începem sã ne confruntãm cu accentuarea crizei de forþã de
muncã, iar perspectivele se contureazã a fi dramatice. Sigur,
nici aceastã ºtire nu ne dã putere! Dar poate ne trezeºte ºi ne
face sã acþionãm în sens pozitiv.
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Relaþiile UE  China, pe agenda prioritarã,
la preluarea de cãtre România
a Preºedinþiei Consiliului Uniunii Europene
Relaþiile Uniunii Europene
cu China au fost atent radiografiate la o întâlnire recentã a forumului Europa  China organizatã la Bruxelles în data de 28
noiembrie 2018, cu participarea
unor înalþi funcþionari ai
Comisiei Europene, ai ambasadei Chinei la Bruxelles ºi a
numeroºi experþi ºi reprezentanþi ai mediilor academice
europene ºi chineze.
Un important mesaj al dezbaterii a fost acela cã anul 2019
poate fi decisiv pentru dezvoltarea unui parteneriat strategic
cu China, fiind în acest sens important, pe lângã dosarul negocierilor pentru comerþ ºi investiþii,
sã se avanseze pentru dezvoltarea platformei de conectivitate
China  UE. Astfel, existã
progres în armonizarea punctelor de vedere ºi strategiilor de
conectivitate TEN-T (Trans
European Transport Network)
europeanã ºi chinezã (Belt and
Road) urmând sã fie luate decizii
importante privind opþiunile de
conectare multimodalã care sã
permitã o accelerare a schimburilor. Se au în vedere în special
alternative euro-asiatice de coridoare care sã fie eficiente ºi cât
mai sigure în contextul actual
geopolitic.
Din luãrile de cuvânt ale reprezentanþilor mediului academic ºi ai factorilor de decizie
din China a rezultat ºi angajamentul acesteia de a se deschide
cãtre un comerþ ºi climat investiþional cât mai liber, transparent ºi atractiv, care sã conducã

Oraºul inteligent
 Teorie ºi acþiune socialã concretã
prin douã evenimente recente
Conf.univ.dr.Aurelian Virgil BÃLUÞÃ

la o accelerare a schimburilor pe
noile coridoare logistice ºi de
transport.
Universitatea Spiru Haret ºi
Centrul USH Pro Business, ca
Think Tank al iniþiativei 16+1 de
dezvoltare a relaþiilor Chinei cu
þãrile est-europene, au participat
activ la dezbatere pe linia
implicãrii academice ºi de
cercetare în relaþiile bilaterale.
Cooperarea în cercetare a fost,
de asemenea, un aspect în care
s-a convenit întãrirea relaþiilor.
Credem cã anul 2019 este
important pentru România, dacã
doreºte sã se implice mai activ în
relaþiile UE  China, prin pre-

luarea Preºedinþiei Consiliului
UE. De mulþi ani s-a tot vorbit
de proiectul strategic românesc
EGP (European Gateway
Project), care ar fi trebuit sã militeze pentru coridoare multimodale prin România venind
dinspre China, cu portul
Constanþa ºi cursul inferior al
Dunãrii, ca pivoþi ai comerþului
cu China. Proiectul este menþionat în Strategia Naþionalã de
Export 2014-2020 ºi cam atât,
din pãcate. Între timp, alte centre
multimodale din alte þãri esteuropene au acþionat mult mai
bine  a declarat Costin Lianu,
director general USH ProBusiness.

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

În ultima perioadã au avut loc douã evenimente
care au ca reper conceptul de oraº inteligent sau
smart city, cum a fost preluat ºi în limba românã.
Cele douã evenimente le putem sintetiza în
sintagma de la teorie la acþiune socialã concretã.
ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi
Administrative a organizat, în perioada 6-7
decembrie 2018, a VI-a ediþie a Conferinþei
dedicate oraºelor inteligente/ Smart Cities
Conference. Prin natura ei, conferinþa a fost în
principal un demers pe plan teoretic, conceptual,
dar a avut ºi numeroase intervenþii din zona
instituþionalã. Organizatorii au urmãrit
intensificarea dialogului dintre mediul academic,
societatea civilã, reprezentanþii ofertei de bunuri
specifice oraºelor inteligente, factorii de decizie
politicã.
Manifestarea Smart Cities Conference a fost
o iniþiativã având ca obiectiv lãrgirea dialogului
formal ºi informal între cei interesaþi. Obiectivul
a fost atins dacã privim lista participanþilor.
Prin prezentãrile fãcute s-a reuºit, printre
altele, promovarea ºi înþelegerea mai bunã a
conceptului de oraº inteligent, atât din punctul
de vedere al ofertei tehnice, cât ºi din cel al
utilizatorilor reali, locuitorii oraºelor care au
devenit deja sau sunt pe cale sã devinã
inteligente. În ceea ce priveºte Bucureºtiul, oraºul
în care locuiesc, am aflat cã este cea mai sigurã
capitalã din Uniunea Europeanã.
Schimbul de idei între actorii principali
implicaþi în realizarea oraºului inteligent permite
dezvoltarea proceselor necesare atingerii
obiectivelor asumate. Valorificarea experienþei
naþionale, regionale ºi internaþionale este deosebit
de utilã pentru a uºura drumul cãtre un model
de societate pe care nu îl cunoaºtem, dar îl dorim
cei mai mulþi dintre noi. Numai prin extinderea
conexiunilor dintre comunitãþile urbane putem
spera cã cei mai mulþi dintre parametrii oraºului
inteligent vor putea fi atinºi într-un orizont de
timp scurt.
Din punct de vedere al procesului didactic
universitar, am fost bucuros sã constat cã
proiectul de înfiinþare a Fundaþiei România de
Mâine a fost unul vizionar, capabil sã acopere
teme prezente ºi viitoare. Evoluþia universitãþilor
include etapa centratã numai pe învãþãmânt,
etapa în care învãþãmântul este îmbinat organic
alãturi de cercetare-dezvoltare, urmând ca, în
oraºul inteligent, sã fie atinsã etapa a treia de
dezvoltare a universitãþilor, aceea în care rolul
antreprenoriatului ºi a formãrii pentru
antreprenoriat este decisiv. Universitatea Spiru
Haret a avut, prin proiectul FONDATORILOR,
încã de la început, obiective legate de
antreprenoriat ºi conectarea la cerinþele pieþei

muncii. Componenta antreprenorialã a educaþiei
în Universitatea Spiru Haret a fost extinsã în
permanenþã, astfel încât astãzi sã fim mândri cã
suntem racordaþi la cerinþele viitorului, inclusiv
ale oraºului inteligent.
Printre factorii de acþiune socialã concretã în
direcþia formãrii oraºelor inteligente în România
se numãrã Asociaþia Românã pentru Smart City
ºi Mobilitate ( ARSCM), partener al Universitãþii
Spiru Haret.
Cel mai prestigios eveniment anual al ARSCM,
Gala Smart City Industry Awards 2018, a avut
loc luni, 10 decembrie 2018, la Camera de
Comerþ ºi Industrie a României, sala Aurel
Ghibuþiu. Gala a fost prezentatã de domnul
Constantin Rudniþchi.
Asociaþia Românã pentru Smart City ºi
Mobilitate premiazã anual cele mai inovatoare
companii ºi organizaþii din domeniul smart city,
în timp ce personalitãþile publice sunt premiate
pentru implicarea în promovarea Industriei Smart
City din România ºi dezvoltarea comunitãþilor
creative ºi inteligente.
Printre noutãþile prezentate în cadrul ediþiei
2018 a Galei Smart City Industry Awards se
numãrã:
Renato de Castro, în calitate de invitat special
cu o intervenþie despre viitorul proiectelor Smart
City;
invitaþi din Israel, Spania, Iordania ºi Tunisia;
prezentarea Strategiei Smart City a Municipiului Bucureºti;
prezentarea Strategiei Naþionale de Smart City
a României;
Smart City Audit pentru Administraþiile
Locale;
actualizarea Hãrþii Proiectelor Smart City din
România prin prezentarea oraºelor ºi regiunilor
cu proiecte Smart City în derulare ( 321 proiecte
în implementare);
lansarea volumului Smart Cities de la idee la
implementare (autori Cãtãlin Vrabie ºi Eduard
Dumitraºcu);
lansarea numãrului 8 al revistei Smart City
Magazine.
Despre relevanþa evenimentului Smart City
Industry Awards pe plan naþional vorbesc cifrele
ediþiei 2017:
peste 130 personalitãþi prezente;
10 ambasade participante
20 de reprezentanþi ai unor mari municipii;
participare reprezentanþi de la Comisia
Europeanã;
participare personalitãþi din Parlamentul
României;
implicarea în desfãºurarea evenimentului a
celor mai reprezentative companii din domeniu.













La Mogoºoaia s-a plantat Stejarul Centenarului
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
Pe aleile încãrcate de istorie ale Parcului din Mogoºoaia s-au
adunat cu mic, cu mare, personalitãþile de marcã ale judeþului ºi
localitãþii, spre a da curs proiectului cultural intitulat 1 Decembrie
1918  Unirea cea Mare. Aici, Consiliul Judeþean Ilfov, prin Centrul
Judeþean de Conservare ºi Promovare a Culturii Tradiþionale Ilfov,
ºi în colaborare cu Primãria oraºului Mogoºoaia s-au implicat în
realizarea unei serii de manifestãri dedicate Anului Centenar a Marii
Uniri din 1 Decembrie 1918. Evenimentul a început cu o slujbã
religioasã, un concert de fanfarã ºi o ceremonie oficialã la Monumentul
Eroilor din localitate, unde s-au depus coroane de flori.
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Ca un moment de o înaltã semnificaþie, a fost plantat un stejar ºi
a fost fixatã o plachetã cu urmãtorul text: Stejarul Centenar  Acest
copac a fost sãdit ca mãrturie peste timp a unitãþii neamului
românesc. 1918  2018. Mogoºoaia  Ilfov  România. 1 Decembrie 2018. Primãria Mogoºoaia  Consiliul Judeþean Ilfov.
Programul a continuat în parc, unde a fost amplasatã o scenã de
spectacol, echipatã cu instalaþii de sonorizare, de iluminare ºi de proiecþie
pe ecrane multimedia. În spectacolul mult aºteptat au concertat artiºti
ºi formaþii, precum Fuego, Amieroaie Ilona & Denisa, Haiducii,
Ansamblul folcloric Doina Ilfovului din Buftea ºi un spectacol de
teatru pentru copii. Au fost prezenþi pe aleile parcului ºi meºteºugarii
ªcolii de la Piscu, fierari, pictori, olari, rãchitari. Programul de mai sus
REDACÞIA:

a continuat deschiderea Ambasadei lui Moº Crãciun ºi aprinderea
luminiþelor de Crãciun, urmate de un concert de colinde. Seara s-a
încheiat magic, în acordul colindelor, cei prezenþi purtând în suflet
cãldura ºi sentimentul patriotic al apartenenþei la vatra strãmoºeascã.
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UNIVERSITARIA
FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE BUCUREªTI

susþine cercetarea ºi sprijinã studenþii
în dezvoltarea carierei profesionale

Prof. univ. dr. Luminiþa IONESCU,

directorul Departamentului de ªtiinþe Economice
Facultatea de ªtiinþe Economice din cadrul
Universitãþii Spiru Haret s-a înfiinþat în anul
2015 prin fuzionarea celor trei facultãþi cu specific economic din Bucureºti, respectiv:
Facultatea de Management Financiar-Contabil
(înfiinþatã în anul 1991), Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale
(înfiinþatã în anul 1996) ºi Facultatea de Finanþe
ºi Bãnci (înfiinþatã în anul 2002).
Facultatea organizeazã programe de studii universitare de licenþã în domeniile marketing, management ºi contabilitate, care s-au desfãºurat cu
succes, iar absolvenþii au urmat cursuri de masterat
ºi doctorat la universitãþi de prestigiu din þarã ºi
strãinãtate. Aceste programe de studii universitare
de licenþã sunt Marketing, Management ºi
Contabilitate ºi informaticã de gestiune.
Planurile de învãþãmânt destinate studiilor
universitare de licenþã sunt armonizate cu standardele ARACIS în vigoare la nivelul anului
universitar 2018-2019, precum ºi cu planurile
de învãþãmânt de la alte instituþii de prestigiu
din Uniunea Europeanã.
În anul universitar 2018-2019 funcþioneazã
programe de studii universitare de masterat în
domeniile Contabilitate, Marketing ºi Finanþe,
respectiv: Audit financiar contabil (AFC);
Contabilitatea agenþilor economici ºi a instituþiilor
publice (CAEIP); Marketing ºi relaþii publice în
afaceri (MRPA); Managementul ºi finanþarea
proiectelor publice ºi private (MFPPP) ºi
Valorizarea patrimoniului prin marketingul
proiectelor culturale (VPMPC).
Recent, în luna noiembrie 2018, a fost încadrat,
de cãtre ARACIS, în domeniul de studii Management, programul de studii universitare de
masterat Managementul integrat al afacerilor
(MIA), astfel încât absolvenþii programului de
studii Management vor putea continua pregãtirea
de specialitate în managementul afacerilor.
Directorul programului de studii universitare de
masterat Managementul integrat al afacerilor
(MIA) este conf.univ.dr. Mariana Iatagan,
specialist în domeniul Management, prodecan al
facultãþii.
Departamentul de ªtiinþe Economice al
facultãþii organizeazã periodic diferite evenimente cu caracter ºtiinþific ºi academic, la care
sunt invitaþi studenþi ºi masteranzi alãturi de cadre
didactice, cercetãtori ºi oameni de afaceri. Un
eveniment de mare interes în rândul cadrelor
didactice ºi al studenþilor, Zilele Bibliotecii la
Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti, a
avut loc în perioada 24-26 octombrie 2018. Cu
aceastã ocazie a fost lansatã oferta pentru

studenþii ºi masteranzii noºtri de a accesa gratuit
bazele de date puse la dispoziþie de cãtre Universitatea Spiru Haret. Astfel, pot fi citite, gratuit ºi
comod, cursuri, manuale ºi articole care sunt
indexate în bazele de date internaþionale.
În cadrul Departamentului de ªtiinþe Economice existã colective de cercetare, care, alãturi
de activitatea de la proiecte ºi teme, elaboreazã
manuale ºi cursuri universitare pentru studenþi
ºi masteranzi. Ca o noutate în domeniul academic, în planurile de învãþãmânt, începând cu
promoþia 2018-2019, a fost introdusã disciplina
de Eticã ºi integritate academicã. La începutul
lunii ianuarie 2019 va apãrea pentru prima data
cursul având aceastã temã, Eticã ºi integritate
academicã, elaborat de un colectiv format din
nouã cadre didactice, coordonat de decanul
Facultãþii de ªtiinþe Economice Bucureºti,
prof.univ.dr. Zenovic Gherasim. Acest volum, cu
caracter de cercetare, prezintã normele de bunã
conduitã ºi procedurile destinate respectãrii
acestora, care vin, atât în sprijinul procesului
educaþional, cât ºi al cercetãrii ºi inovãrii. Etica
ºi buna conduitã în învãþãmânt ºi în activitatea
de cercetare ºtiinþificã constituie probleme de
interes ºi actualitate în contextul gobalizãrii.
Conducerea Facultãþii ºi a Departamentului de
ªtiinþe Economice încurajeazã permanent activitatea de cercetare, promovarea de noi proiecte de
cercetare, teme individuale sau colective, care pot
fi pregãtite pe baza volumelor ºi revistelor
existente la bibliotecã, dar mai ales prin accesul
direct la bazele de date facilitate prin conexiunea
la internet ºi calculatoarele instalate în sãlile de
lecturã. Astfel, studenþii ºi masteranzii sunt invitaþi
sã participe la ediþia 2019 a competiþiilor JA
internaþionale de antreprenoriat ºi sã participe la
competiþia JA Business Plan Challenge 2019, cu
scopul de a-ºi dezvolta spiritul antreprenorial ºi
de a interacþiona cu tineri antreprenori din alte
domenii de activitate. Competiþiile JA sunt cele
mai mari competiþii europene de antreprenoriat,
adresate tinerilor care doresc sã dezvolte un
concept de business  JA Business Plan Challenge
2019  ºi sã îl testeze ulterior pe piaþã, prin lansarea
ºi conducerea unei afaceri pilot sau a unui startup, împreunã cu prietenii ºi colegii lor  JA
Company of the Year 2019.
La Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti
se remarcã o bunã implicare a studenþilor ºi masteranzilor în activitatea de cercetare, la activitatea
cercurilor ºtiinþifice, dar ºi la conferinþele anuale,
alãturi de cadre didactice ºi cercetãtori; de asemenea, ei dovedesc un real interes pentru participarea
la proiecte finanþate din fonduri europene.

Universitatea Spiru Haret în colaborare cu Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti
din România - UZPR organizeazã în zilele de 14 ºi 15 decembrie 2018,
la Premium Wellness Institute, sala de Conferinþe ºi Evenimente, strada
Dumitru Brumãrescu nr.1-3, sector 4, Bucureºti, workshop-ul

Bune practici privind
elaborarea unui articol ºtiinþific

 Coordonator al evenimentului - prof. univ. dr. Maria Andronie, prorector al Universitãþii
Spiru Haret
Lectori:
 prof. univ. dr. Vasile Dinu, membru al Academiei Oamenilor de ªtiinþã din România,
redactor-ºef al revistei Amfiteatru Economic
 prof. univ. dr. habilitat Gheorghe Sãvoiu, membru al Comitetului Român de Istoria ºi
Filosofia ªtiinþei ºi Tehnicii, redactor al revistei Amfiteatru Economic
 conf. univ. dr. habilitat Dan Cristian Dabija, redactor al revistei Amfiteatru Economic
Invitaþi speciali:
Doru Dinu Glãvan, preºedintele UZPR
Prof. univ. dr. Puiu Nistoreanu, membru al UZPR ºi al Consiliului ºtiinþific al revistei
Amfiteatru Economic
Teme prezentate la Workshop:
 Elementele structurale ale unui articol ºtiinþific
 Redactarea unui articol ºtiinþific
 Modalitãþi de prezentare a unui articol ºtiinþific
 Criterii relevante în alegerea unei reviste ºtiinþifice
 Bune practice privind optimizarea citãrilor
 Criterii de evaluare a performanþei ºtiinþifice
 Plagiatul, legislaþia antiplagiat ºi etica cercetãrii
 Publicarea gratuitã a rezultatelor cercetãrii ºtiinþifice în reviste indexate în Web of Science
 Cercetarea economicã în contextual general al cercetãrii ºtiinþifice
 Baze de date internaþionale în domeniul ºtiinþelor economice
În cadrul workshop-ului, va fi lansat volumul: A concepe, a redacta ºi a publica un articol
ºtiinþific. O abordare în contextul cercetãrii economice. Autori: Vasile Dinu, Gheorghe Sãvoiu
ºi Dan Cristian Dabija
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Joi, 13 decembrie 2018,
de la ora 16,00, la sediul
din str. Ion Ghica nr.13,
Sala de consiliu,
Universitatea Spiru Haret
ºi Centrul pentru Tineret al
Municipiului Bucureºti
vã invitã la prezentarea
rezultatelor proiectului
Bucureºti  Capitala Educaþiei.

Recent, 3 decembrie,
Cursanþii Colegiului
Universitar SpiruHaret
ºi studenþii
Universitãþii Spiru Haret
au dezbãtut pe larg subiectul
legat de actul educaþional.
Scopul dezbaterii a fost acela
de a culege ºi de a sistematiza
cât mai multe informaþii
ºi propuneri viabile în folosul
creºterii convergenþei,
calitãþii ºi dezvoltãrii
actului educaþional,
atât în plan formal,
cât ºi din perspectivã
nonformalã.
Organizat în parteneriat
cu Centrul pentru Tineret
al Municipiului Bucureºti,
proiectul
Bucureºti  capitala educaþiei
a fost primit cu încredere
spre viitor de tinerii studenþi
ºi cursanþi.
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UNIVERSITATEA SPIRU HARET la

Studenþi 3.0
În perioada 8-9 decembrie 2018,
Universitatea Spiru Haret a fost
reprezentatã cu succes la evenimentul
Bucharest Gaming Week, desfãºurat la
Romexpo, de jocul 2D NAHIFT.
Realizat de unii dintre cei mai buni
studenþi ai Facultãþii de Inginerie,
Informaticã ºi Geografie, studenþii din
anul III: Robert Balaurea, Cãtãlin
Buzatu ºi Mihaela Peiu, jocul a fost
testat ºi apreciat de gameri, care au
participat la importantul eveniment.
Vorbind despre realizarea jocului,
Robert Balaurea  desemnat de colegii
sãi ca fiind capul rãutãþilor  a
precizat cã proiectul NAHIFT a fost
creat într-un timp extrem de scurt, de
numai trei sãptãmâni. Facultatea ne-a
oferit oportunitatea de a reprezenta
universitatea noastrã la acest eveniment
important. Ideea a fost spontanã, însã
la transpunerea acesteia în realitatea 2D
au contribuit toþi membrii echipei. Nu
ar fi exagerat dacã am spune cã NAHIFT
a fost un puzzle pe care l-am asamblat
împreunã, cu multã migalã.

Lucrând contracronometru, studenþii
haretiºti au trebuit sã facã faþã
provocãrilor acestui proiect. Una dintre
acestea a fost legatã de faptul cã aveam
un singur membru al echipei care se
pricepe sã deseneze, astfel cã misiunea
realizãrii graficii trailer-ului prezentat în
cadrul acestui eveniment i-a revenit în
întregime, ceilalþi doi studenþi-gameri
concentrându-se pe realizarea de animaþii
ºi programarea propriu-zisã.
În ceea ce priveºte acþiunea jocului,
aceasta este conturatã în jurul lui Jacob,
membru veteran al organizaþiei Nahift,
care pleacã într-o misiune în timpul
cãreia rãmâne blocat într-o altã
dimensiune. De aici începe aventura
jocului, spune Robert. Pentru a
proteja Pãmântul de puterile demonice,
Jacob trebuie sã lupte în arenã cu diverºi
monºtri. Odatã parcurse un numãr de
arene, jucãtorul va putea face diferite
upgrade-uri lui Jacob, cum ar fi, de
exemplu, o sabie mai mare. Îndeplinirea misiunii îl va duce pe Jacob pe
tãrâmuri necunoscute pânã atunci,
ajungând sã cunoascã o demoniþã.
Odatã cu apariþia acesteia, jocul îþi va
oferi posibilitatea sã joci ºi cu acest

coechipier, însã numai dacã o vei putea
învinge într-o luptã, detaliazã Robert.
Scenariul a fost gândit astfel încât,
atunci când joci cu Jacob, joci într-o
altã dimensiune, în vreme ce demoniþa
va lupta pe Pãmânt. Deºi este o
combinaþie între douã lumi distincte, în
final, cele douã personaje vor ajunge
împreunã ºi vor scoate NAHIFT 2,
pentru cã planurile noastre nu se opresc
aici, la acest eveniment.
Pe termen lung, studenþii haretiºti
ºi-au propus sã realizeze o poveste
mult mai amplã ºi sã o publice.
Drumul pânã acolo va fi unul lung, dar
roadele muncii lor au început sã se arate
încã din prima zi a evenimentului
Bucharest Gaming Week.
Specialiºti care lucreazã în studiourile
de gaming au apreciat proiectul nostru
ºi ne-au dat sfaturi constructive pentru
a face NAHIFT cât mai dinamic ºi
interactiv, spune Robert. Însã, de
departe, cele mai avizate impresii au
fost cele ale vizitatorilor.
Pe parcursul celor douã zile ale
evenimentului, puncteazã Robert,
standul nostru a fost vizitat în
proporþie de 70% de copii cu vârste

cuprinse între 10 ºi 15 ani, asta datoritã
designului jocului. În continuare,
Robert oferã câteva exemple: A fost
un copil care a fost captivat de joc mai
mult de o orã, timp în care l-a însoþit pe
Jacob în misiunile sale de mai multe ori.
A urmat apoi un alt copil, care s-a
declarat fan al lui Jabob, la final, pãrinþii
sãi întrebându-ne de unde pot
achiziþiona jocul. De asemenea, ne-au

vizitat ºi persoane peste 18 ani, în mare
parte studenþi, care au fost interesaþi în
mod special de cum am reuºit efectiv
sã creãm jocul ºi cât timp ne-a luat
fiecare proces în parte. Interacþiunea cu
aceºtia a reprezentat o realã bucurie
pentru noi, deoarece nu ne aºteptam la
astfel de reacþii.

Mihãiþã ENACHE

Moº Crãciun existã, credeþi-i pe copii!!!
Acum, cã Moº Nicolae a vizitat Grãdiniþa Prietenii Mei, toþi preºcolarii se
simt chiar mai motivaþi sã îºi continue pregãtirile pentru cea mai minunatã
perioadã a anului, Crãciunul. Jocurile de miºcare, dansul ºi exerciþiile fizice i-au
încãlzit bine ºi i-au fãcut sã se simtã puternici, agili ºi graþioºi precum fulgii
de zãpadã.
Uºurinþa ºi entuziasmul cu care cei mici au creat brãduþi simpatici sau
cizmuliþe de sezon sunt încã o dovadã  a câta, oare?!  cã magia e chiar în
sufletele copiilor, în sufletele noastre...
Vino sã te bucuri de sãrbãtorile de iarnã alãturi de ei!
Cu mic, cu mare credem în magie, în fantezii ºi în culoare,
Dar când vine iarna, ne pregãtim cu toþii de-o mare sãrbãtoare.
Dar iatã, cadouri multe, dorinþe împlinite, emoþii ºi bucurii,
Trãim cu toþii eeeiii,
Convinge-te cã magia sãrbãtorilor existã la Grãdiniþa Prietenii Mei!
Îi gãseºti în Bucureºti, sectorul 4, bdul Metalurgiei nr.87,
www.gradinitaprieteniimei.ro
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VITRALII
Statistica spune cã, în ultimii 25 de ani, în
Bucureºti au fost puse la pãmânt mai multe
clãdiri-monument istoric decât au distrus la
un loc bombardamentele americane din
1944, cutremurele din 1940 ºi 1977 ºi furia
buldozerelor din anii 80. Oraºul aºa cum îl
ºtim dispare din faþa ochilor noºtri, lãsând
loc unui talmeº-balmeº de forme ºi culori
kitsch, o asociere bizarã de corpuri
geometrice din oþel ºi sticlã iþindu-se aiurea
printre clãdiri de patrimoniu, case
somptuoase, întunecând faþadele strãjuite
de coloane, umbrind faustic abside ºi
ornamente antropo ºi zoomorfe, lucarne
acoperite de iederã, grãdini multicolore ºi
parfumate, porþi vechi din lemn, mirosind
a om grãbit sã le treacã pragul.
Acest asediu continuu, sãlbatic, a ajuns
de curând ºi la unul dintre simbolurile
capitalei: cândva elegantul Magazin
Bucureºti, care, alãturi de Vulturul de mare
ºi Galeries Lafayette, a constituit, începând
cu anii 30 ºi pânã târziu, la începutul anilor

Oraºul sub asediu

Masha
ºi Ursul,
la Sala
Polivalentã
Bucureºti

80, un pol al bunului gust, al shoppingului bucureºtean. Cei care au trecut pragul
faimosului stabiliment nu vor uita niciodatã
rafturile pline cu jucãrii de la etajul patru,
cofetãria de la etajul ºase sau terasa deschisã,
la care ajungeai urcând alene cu un lift vechi
îmbrãcat în catifea violet, pentru a privi
fascinat, printre litere sclipitoare de neon,
oraºul acesta veºnic viu, sofistic, exasperant.
De câteva
zile, celebra clãdire nu mai
existã. S-a topit
în fãlcile excavatoarelor, s-a
nãruit izbitã de
uriaºe bile de
fier, a dispãrut
în mormane de
moloz. Pentru
asta nu va rãspunde, probaMagazinul Bucureºti,
bil, nimeni. Nu
1970
vor fi vinovaþi.
La urma urmei, progresul asta înseamnã:
rupere violentã de trecut, negare, tabula rasa,
neant. În locul acela gol se va înãlþa, cu siguranþã, un paralelipiped din sticlã. Rece ºi impersonal. Pentru noi, cei care nu uitãm, acolo
vor fi mereu luminile dragului nostru magazin,
doar puþin înceþoºate de lacrimile despãrþirii.

Spectacolul Masha ºi Ursul revine în atenþia
publicului cu douã reprezentaþii ce vor avea
loc la Sala Polivalentã din Bucureºti pe 11 ºi
12 decembrie 2018. Inspirat dintr-un basm,
adorat de copiii din 120 de þãri, Masha ºi
Ursul este un serial rusesc de desene animate
tradus în 25 de limbi. Acesta a ajuns în
primele zece cele mai vizionate canale de
Youtube din lume. Spectacolul de la Sala
Polivalentã va fi dublat în limba românã.

Teatrul Stela Popescu
în turneu naþional

Dragoº CIOCÃZAN

Festivalul
Internaþional
de Film NexT:

Douã spectacole a cãror premierã a fost
realizatã în aceastã toamnã de Primãria
Municipiului Bucureºti, prin Teatrul Stela
Popescu, condus de un an de actorul Nicolae
Pungã, vor fi prezentate în turneu în luna
decembrie, dupã cum urmeazã: Hoþul de
mãrgãritare, pe 11 decembrie, ora 19,00, la
Casa de Culturã Fãgãraº, ºi Mareºalii,
Þãranului din Bucureºti, ºi marcheazã pe 14 decembrie, ora 17,00, la Teatrul
încheierea unui capitol important din George Ciprian din Buzãu.
povestea filmului românesc. Ediþia de anul
acesta va fi una restrânsã, care se întoarce la
originile evenimentului ºi aduce în prim-plan
Cea de-a 12-a ºi ultima ediþie a Festivalului scurtmetrajele selecþionate în competiþie,
Internaþional de Film NexT va avea loc în noile voci ale cinemaului de mâine, se aratã
perioada 14-17 decembrie, la Cinema Muzeul in comunicatul organizatorilor.

ultima ediþie

Corul Madrigal
- la Braºov

Pe 16 decembrie, începând cu ora 19:00,
Corul Naþional de Camerã Madrigal - Marin
Constantin ºi copiii din Programul Naþional
Cantus Mundi vor susþine un concert care
vesteºte apropierea Crãciunului. Acesta are
loc la sala Patria din Braºov. Printr-o tradiþie
susþinutã de peste 50 de ani, ansamblul coral
aduce, an de an, în sufletele românilor, emoþia
ºi bucuria Crãciunului, prin magia interpretãrii
desãvârºite, dar ºi prin repertoriul ales. Din
programul concertelor de Crãciun nu vor lipsi
lucrãri de marcã din repertoriul internaþional, specifice sãrbãtorii naºterii Domnului,
dar ºi lucrãri tradiþionale româneºti

Invitaþii în lumea artelor plastice

Spectacolul Hoþul de mãrgãritare, în regia
Amaliei Ciolan, scenografia Mihaelei
Popescu ºi coregrafia Ioanei Macarie, este
una dintre cele mai recente premiere ale
Teatrului Stela Popescu. Distribuþia e
compusã majoritar din actori tineri, în rolul
principal, Eliabar, fiind Cristian Neacºu,
alãturi de care evolueazã Daniel Filipescu/
Alexandru Floroiu, Paul Cimpoieru, Sorin
Aurel Sandu, Cãtãlin Frãsinescu, Tamara
Roman/Amalia Popa, Teodora Calagiu /Ana
Maria Carablais, rolul Eli fiind jucat
de Viorel ªtefan Pãunescu.

Când epopeele de cuvinte
sunt scrise cu pensulele culorii

,,În tehnica acrilicului pe pânzã Georgian
Mazerschi procedeazã la fel ca Pierre
Menard  personajul emblematic al
argentinianului Borges  care se încumetã
sã transcrie /copieze epopeea lui Cervantes
în materialitatea sa verbalã realizând,
paradoxal, un alt Don Quijote, de astã
datã modern, dar, în acelaºi timp, ºi recunoaºterea etalonului spaniol. Procedeele plasticianului sunt aici diferite, dar,
ca finalitate, coalescente: decuparea, suspendarea aplatizatã ºi resemantizarea
grupurilor statuare extrase din clasicul
Dürer; ostentaþia autoportretului, de obicei
jubilativ (Amen) sau histrionic ºi cu spatele
la noi, dar scrutând spectacolul lumii de
ilustratã poºtalã plasabilã într-un fin de
siecle (Luntraºul); dublul autoportret din
Stay I/II  cu fizionomie sau fãrã, calchiat

pe modelul nipon al luptãtorului de sumo
 surprins în efortul, probabil zadarnic, de
a-ºi apropria Lumea pe un portativ
modern; imaginea bãrcii, împrumutatã
dintr-un afiº dar aici aproape încorporatã
în momentul unui carpe diem alcãtuit, ca
în rubayatele lui Khayam, de prezenþa
femeii ºi a bãuturii (Yo Ha Vista A.Nalia);
admirabila prelucrare a profilului
feminin într-un roºu aproape viºiniu, parcã
înrudit cu acela din pânzele lui Lautrec etc.
 toate aceste lucrãri alcãtuiesc un textum
imagistic unitar ce reclamã re-cunoaºterea
de cãtre noi, emuli sui-generis ai lui Pierre
Menard, a motivelor ºi scenelor de plecare
în poetica plasticianului, dar înveºmântate
acum în anvelopa postmodernã sumativã,
totalizatoare, spune Mircea Muthu
despre opera pictorului bãcãuan.

Sergiu Georgian Mazerschi s-a nãscut
pe data de 23 noiembrie 1979 la Bacãu. În
anul 2003 artistul devine absolvent al
Universitãþii de Artã Ioan Andreescu din
Cluj-Napoca la secþia Graficã. Începând
cu anul 2009 Georgian Mazerschi este
membru U.A.P., filiala Bacãu. În prezent
profesor la Liceul de Arte Vizuale Romulus
Ladea ºi doctorand al Universitãþii de Artã
ºi Design din Cluj-Napoca, artistul se
remarcã prin participarea activã la mai
multe expoziþii de grup în þarã ºi strãinãtate,
dar ºi expoziþii personale. (G.M.)
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Valori româneºti
ªtefania
MÃRÃCINEANU
primul fizician
român
care a încercat
sã creeze
ploaia artificial
Pe vremea când foarte puþine femei erau în lumea ºtiinþei,
o româncã lucra la doctorat în laboratorul lui Marie Curie, la
Paris, cercetând radioactivitatea. A obþinut doctoratul în numai
doi ani, între 1922 ºi 1924. ªtefania Mãrãcineanu a fost prima
fizicianã româncã importantã, o fizicianã inspiratã, care a
formulat o serie de ipoteze despre radioactivitatea artificialã,
ipoteze care nu s-au dovedit a fi corecte. A încercat apoi sã
obþinã ploaie artificialã cu ajutorul radioactivitãþii artificiale.
ªtefania Mãrãcineanu s-a nãscut în Bucureºti în anul 1882.
Nu se ºtie prea multe despre copilãria sa. A absolvit facultatea în
1910, cu o diplomã în fizicã ºi chimie. Dupã absolvire a lucrat ca
profesoarã la ªcoala Centralã de Fete din Bucureºti. Dupã mai
mult de 10 ani, obþinând sprijinul financiar al Ministerului ªtiinþelor
din România, ºi-a început studiile pentru doctoratul în fizicã.
A plecat în Franþa sã lucreze în laboratorul lui Marie Curie.
A obþinut doctoratul dupã numai doi ani, în 1924.
Una dintre sarcinile sale în laboratorul Curie a fost mãsurarea cu
precizie a timpului de viaþã a poloniului (element radioactiv descoperit
de Marie Curie). A mai pus la punct ºi o metodã de mãsurare a
surselor intense de particule alfa. La terminarea doctoratului a încercat
sã obþinã postul de ºef al Laboratorului Român de Radioactivitate,
care urma sã se înfiinþeze în România. Din motive necunoscute
(a fost refuzatã sau postul respectiv nu a mai fost înfiinþat), nu a
obþinut slujba ºi a lucrat încã un an în laboratorul Curie.
Apoi a lucrat cu faimosul astronom Frances Deslandes pânã în
1930, când s-a întors în România. În þarã a studiat o posibilã
corelaþie între radioactivitate ºi ploaia artificialã. A murit în august
1944, când trupele sovietice intrau în þarã.
Pe când studia radioactivitatea poloniului, ªtefania Mãrãcineanu
a observat cã timpul de înjumãtãþire a poloniului pare sã depindã de
materialul pe care este depozitatã proba de poloniu. Pentru a explica
fenomenul, a emis ipoteza cã particulele alfa emise de poloniu ar
transforma materialul substratului într-un element radioactiv. Alþi
cercetãtori au arãtat cã particulele alfa nu pot penetra plumbul
(unul dintre materialele folosite ca substrat) ºi cã explicaþia corectã
ar fi cã resturi radioactive ale descompunerii nucleului de poloniu
contamineazã substratul, prin intermediul unui efect de recul.
Controversa a continuat timp de mai mulþi ani.
ªtefania Mãrãcineanu s-a lansat ºi în alte ipoteze controversate,
cum ar fi influenþa razelor de soare sau chiar a apei de ploaie asupra
radioactivitãþii. Ipoteza cã razele de soare ar putea induce radioactivitate
artificialã a fost dezbãtutã îndelung în comunitatea ºtiinþificã de atunci,
având suporteri ºi opozanþi, atât în Franþa, cât ºi în Germania ºi
Anglia. Se pare cã disputa a fost destul de aprinsã ºi a contribuit la
izolarea ªtefaniei Mãrãcineanu de grupul de la laboratorul Curie.
Fenomenul de radioactivitate artificialã a fost observat în mod
clar ºi confirmabil de soþii Irene ºi Frederic-Joliot Curie, care au
primit Premiul Nobel pentru aceasta. ªtefania Mãrãcineanu a lansat
ipoteza radioactivitãþii artificiale (sau induse) înaintea celor doi
Curie. Din articolele disponibile se pare cã nu a observat, de fapt,
acest fenomen, ci altceva. Este de neconstestat cã a emis ipoteza
radioactivitãþii induse înaintea soþilor Curie (Irene ºi FredericJoliot), dar probabil cã nu a observat fenomenul ca atare.
Întoarsã în þarã în 1930, ªtefania Mãrãcineanu a început sã
studieze posibilitatea producerii ploii artificiale cu ajutorul
radioactivitãþii. Ideea se baza pe anumite observaþii din perioada în
care a studiat efectul razelor de soare asupra radioactivitãþii. Pe
baza acestor observaþii a emis ipoteza cã radioactivitatea ar putea
induce ploaia. Pentru a testa aceastã ipotezã a plecat în Algeria,
unde a condus experimente într-o regiune deºerticã. Conform
autoritãþilor algeriene, rezultatele experimentelor nu au fost
încurajatoare. Guvernatorul general a trimis o scrisoare în care aprecia
efortul ºi perseverenþa fizicienei românce. În România a continuat
sã facã observaþii meteorologice în urma cãrora a emis ipoteza cã ar
exista o corelaþie între cutremure ºi precipitaþii.

Cristina MOLDOVEANU

Regal Vienez

- concert extraordinar
la Deva
Ukrainian Radio Symphony
Orchestra va susþine concertul Regal
Vienez - Concert Extraordinar de
Crãciun la Centrul Cultural Drãgan
Muntean din Deva pe 15 decembrie
2018, începând cu ora 20:00. Orchestra
va interpreta cel mai important
repertoriu al Balului Operei din Viena,
care va cuprinde opere ale dinastiei Strauss, Franz Lehar, Emmerich
Kalman, Joseph Lanner ºi ale altor compozitori celebri ai muzicii vieneze
din secolele 18 ºi 19. Orchestra va fi compusã din 36 de instrumentiºti, iar pe acordurile vieneze va dansa Corpul de Balet Aniko Ballet.
Ukrainian Radio Symphony Orchestra este recunoscutã
pentru arta sa pe plan naþional ºi internaþional. Timp de mai multe
decenii, activitatea orchestrei a contribuit la îmbogãþirea tezaurului
culturii naþionale muzicale. Orchestra Simfonica Radio din
Ucraina a fost creatã pe 5 octombrie 1929.
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CETÃÞEAN EUROPEAN

Reprezentanþa România informeazã:

 Scrumbia de Dunãre afumatã, al cincilea produs românesc
recunoscut ºi protejat în UE
România are, începând cu 3 decembrie, un nou nume pe
lista produselor recunoscute oficial, la nivel european. Scrumbia de Dunãre afumatã a primit aprobarea
Comisiei Europene pentru a deveni produs cu indicaþie
geograficã protejatã (IGP).
Scrumbia de Dunãre este un peºte sãlbatic care migreazã
din Marea Neagrã în Dunãre. Specia nu poate fi crescutã în
acvaculturã ºi este capturatã numai în cursul migraþiei pe
Dunãre. Are 250-400 grame ºi între 25-30 centimetri ºi
este recunoscut drept cel mai bogat peºte în grãsimi, din
lume, raportat la talia sa.
Scrumbia este pregãtitã sub formã întreagã, dupã curãþare,
sãratã ºi afumatã la rece dupã o metodã veche, din aria

geograficã definitã. Peºtii afumaþi sunt de culoare aurie,
metalizatã, datoratã procesului de afumare.
Pentru localnicii din Delta Dunãrii, pescuitul este
principala ºi cea mai veche îndeletnicire. Prin urmare, aceastã
activitate este bine înrãdãcinatã în cultura locuitorilor din
Delta Dunãrii, fãcând totodatã parte, ca trãsãturã
caracteristicã, din memoria numeroºilor turiºti din lumea
întreagã care viziteazã localitãþile din Delta Dunãrii.
Scrumbia de Dunãre afumatã se alãturã celorlalte patru
produse alimentare româneºti protejate în UE: Novac
afumat din Þara Bârsei, Telemea de Ibãneºti, Salam de
Sibiu ºi Magiun de prune de Topoloveni. În total, la nivelul
UE, sunt înregistrate 1440 de produse protejate.

 Exporturi UE: România, cea mai bunã reprezentare
a femeilor angajate în domeniu, la nivel european

România se numãrã printre þãrile cu cei mai mulþi angajaþi
care desfãºoarã activitãþi corelate cu exporturile Uniunii
Europene la nivel mondial, respectiv 1,4 milioane de români.
Dintre aceºtia, femeile reprezintã 44%, cel mai mare nivel din
Uniunea Europeanã. Jumãtate dintre exporturile României în
afara Uniunii sunt legate de diferite servicii, conform studiilor
publicate de Comisia Europeanã în 27 noiembrie.
Exporturile UE la nivel mondial sunt mai importante ca
oricând, sprijinind 36 de milioane de locuri de muncã în
întreaga Europã, cu douã treimi mai multe decât în anul
2000. Dintre acestea, 14 milioane sunt ocupate de femei.
În plus, exporturile UE cãtre exterior genereazã în Uniune
o valoare adãugatã de 2.300 de miliarde euro. La nivelul
României, acestea se ridicã la aproape 20 miliarde euro.
În România, aceste locuri de muncã se regãsesc în sectoare
precum: serviciile (50%), materie primã (24%), maºini ºi
echipamente de transport (11%), altele (15%). Aceºti
angajaþi reprezintã 16,2% din forþa de muncã de la nivel
naþional, iar cei mai mulþi dintre ei (61%) au o educaþie medie.
Cu toate cã este a opta þarã din UE în funcþie de numãrul
total al angajaþilor care depind de exporturile Uniunii la
nivel mondial, România a avut una dintre cele mai mici
creºteri la acest capitol între 2000-2017, de 26% (de la 1,1
milioane, la 1,4). Þãrile cu cel mai mare avans au fost Bulgaria
(312%), Slovacia (213%) ºi Portugalia (172%). La nivelul
României, din aceºti cei 1,4 milioane angajaþi, 300.000 au
locuri de muncã legate de exporturile altor state membre
UE. De asemenea, exporturile României susþin alte 56.000
locuri de muncã din celelalte þãri UE.
Cele mai multe locuri de muncã din UE susþinute de comerþul
cu restul lumii depindeau în 2017 de exporturile din
Germania (8,4 milioane, din care 1,6 milioane în alte
state membre), Marea Britanie (4,2 milioane), Franþa
(3,4 milioane) ºi Italia (3,2 milioane).

Raportat la totalul forþei de muncã din UE, aceºti
angajaþi reprezintã 15,3%. De la preluarea mandatului de
cãtre actuala Comisie, în 2014, numãrul de locuri de muncã
susþinute de exporturi a crescut cu 3,5 milioane. Acestea
sunt, în medie, cu 12% mai bine plãtite decât locurile de
muncã din restul economiei.

Context
Comisia Europeanã a identificat politica comercialã drept
o componentã esenþialã a strategiei 2020 a Uniunii Europene.
Având în vedere schimbãrile rapide din peisajul economiei
mondiale, este mai important ca niciodatã sã se înþeleagã pe
deplin modul în care fluxurile comerciale afecteazã ocuparea
forþei de muncã. Acest lucru poate fi realizat doar prin
colectarea de informaþii ºi analize cuprinzãtoare, fiabile ºi
comparabile, pentru a sprijini elaborarea de politici bazate
pe date concrete.
Pornind de la acest obiectiv, Centrul Comun de Cercetare
(JRC) al Comisiei Europene ºi Direcþia Generalã Comerþ a
Comisiei au lucrat împreunã pentru a elabora o publicaþie
care îºi propune sã fie un instrument valoros pentru factorii
de decizie ºi pentru cercetãtorii din domeniul comerþului.
În continuarea primei ediþii din 2015, raportul conþine o
serie de indicatori care ilustreazã în detaliu relaþia dintre
comerþ ºi ocuparea forþei de muncã pentru UE în ansamblu
ºi pentru fiecare stat membru, folosind ca principalã sursã
noua bazã de date mondialã în materie de intrãri ºi ieºiri
pentru anul 2016. Aceste informaþii au fost completate cu
date privind ocuparea forþei de muncã în funcþie de vârstã,
de calificare ºi de gen. Toþi indicatorii se referã la exporturile
UE cãtre restul lumii, pentru a reflecta anvergura politicii
comerciale a UE.

 Strategia UE pentru 2050 privind schimbãrile
climatice, susþinutã de europeni
Comisia Europeanã a adoptat, în 28 noiembrie, o viziune strategicã pe termen
lung pentru o economie prosperã, modernã, competitivã ºi neutrã din punctul de
vedere al impactului asupra climei pânã în 2050  O planetã curatã pentru
toþi. Conform celui mai recent sondaj Eurobarometru, 85% dintre români, aceeaºi
proporþie ca la nivelul UE, sunt de acord cã lupta împotriva schimbãrilor climatice
ºi utilizarea mai eficientã a energiei pot genera creºtere economicã ºi locuri de
muncã în Europa.
Vicepreºedintele Comisiei responsabil pentru uniunea energeticã,
Maro efèoviè, a declarat: Nu putem trãi în siguranþã pe o planetã a cãrei climã
este în afara oricãrui control. Însã acest lucru nu înseamnã cã, pentru a reduce
emisiile, ar trebui sã sacrificãm mijloacele de subzistenþã ale europenilor. În ultimii
ani, am arãtat cum pot fi reduse emisiile, creând în acelaºi timp prosperitate,
locuri de muncã locale de înaltã calitate ºi îmbunãtãþind calitatea vieþii oamenilor.
În mod inevitabil, Europa va continua sã se transforme. Strategia noastrã aratã
acum cã pânã în 2050 putem, în mod realist, face în aºa fel încât Europa sã devinã
atât neutrã din punctul de vedere al impactului asupra climei, cât ºi prosperã, fãrã
a lãsa în urmã niciun cetãþean european ºi nicio regiune.
Strategia aratã modul în care Europa poate deschide calea cãtre neutralitatea
din punctul de vedere al impactului asupra climei prin investiþii în soluþii
tehnologice realiste, prin responsabilizarea cetãþenilor ºi prin alinierea acþiunilor
în domenii-cheie, cum ar fi politica industrialã, finanþele sau cercetarea,
asigurând, în acelaºi timp, echitatea socialã pentru o tranziþie echitabilã.
Conform celui mai recent sondaj Eurobarometru special (noiembrie 2018), 84% dintre români (93% media UE) considerã cã schimbãrile
climatice sunt provocate de activitatea umanã. De asemenea, majoritatea românilor
(89%, la o medie UE de 92%) considerã cã sunt necesare mai multe astfel de
mãsuri implementate la nivelul statelor membre. Printre efectele schimbãrilor
climatice care se vor intensifica pânã în 2050, românii au enumerat degradarea
solurilor ºi deºertificarea (52%, la o medie europeanã de 49%), lipsa
hranei ºi a apei potabile (48%, faþã de 63% media UE) ºi nu în ultimul
rând rãspândirea bolilor infecþioase ºi a epidemiilor (44%, la o medie UE de 34%).
Rãspunzând invitaþiei adresate de Consiliul European în martie 2018,
viziunea Comisiei pentru un viitor neutru din punctul de vedere al impactului
asupra climei înglobeazã aproape toate politicile UE ºi respectã obiectivul
Acordului de la Paris de a
menþine creºterea temperaturii
mult sub 2°C ºi de a continua
eforturile pentru menþinerea
acesteia la nivelul de 1,5°C.
Pentru UE, rolul de lider
mondial în ceea ce priveºte
neutralitatea din punctul de
vedere al impactului asupra
climei înseamnã realizarea acestui lucru pânã
în 2050.
Etapele urmãtoare
Comisia Europeanã invitã Consiliul European, Parlamentul European,
Comitetul Regiunilor ºi Comitetul Economic ºi Social sã analizeze viziunea UE
privind o Europã neutrã din punctul de vedere al impactului asupra climei pânã
în 2050. Pentru a-i pregãti pe ºefii de stat ºi de guvern din UE sã dea un nou
contur viitorului Europei în cadrul Consiliului European din 9 mai 2019 de la
Sibiu, miniºtrii din cadrul tuturor formaþiunilor relevante ale Consiliului ar
trebui sã desfãºoare dezbateri politice de amploare privind contribuþia domeniilor
lor de politicã la viziunea de ansamblu.

Dobânzile la depozitele în lei merg spre 3%. Sistemul bancar a intrat pe deficit
În afara câtorva bãnci axate mai mult pe zona corporate
sau care au în continuare lichiditãþi foarte mari, instituþiile de
credit ºi-au întors din nou faþa cãtre economiile populaþiei.
Pe termen scurt, pe final de an, randamentele de 3% sunt o
normalitate. În rest, dobânzile sunt în jur de 2,5%, în
condiþiile în care media pe sistem bancar pentru persoane
fizice era de 1,47% la sfârºitul lunii august, potrivit BNR.
Mai existã totuºi o singurã instituþie de credit care
remunereazã depozitele pentru populaþie cu sub 1%, în timp
ce unele oferte promoþionale merg spre 4% ºi 4,25%.
ªi totuºi, achiziþia masivã de titluri de stat pentru finanþarea
deficitului a lãsat bãncile fãrã lichiditãþi.
Surse oficiale din piaþa bancarã sunt de pãrere cã sistemul nostru
bancar a intrat pe deficit, în mare mãsurã din motive fiscale. Astfel,
pe lângã vârfurile de platã ale companiilor cãtre stat din aceste
sãptãmâni ºi demararea unei noi perioade de constituire a rezervelor
minime obligatorii de cãtre bãncile comerciale la BNR, instituþiile
de credit se confruntã cu lipsa de lichiditate ºi din alte cauze.
Principalul motiv este cã instituþiile de credit au achiziþionat
prea multe titluri de stat în aceastã parte a anului, titluri de stat
care au strâns mare parte din lichiditatea din piaþã. De aceea
bãncile au nevoie ca de aer de operaþiunile REPO ale BNR ºi nu de
alte tipuri de operaþiuni interbancare care ar putea furniza profit
mai mare, dar care necesitã existenþa unor lichiditãþi. În plus, în
ultimele zile, jucãtori strãini au achiziþionat titluri de pe piaþa
româneascã, ducând nivelul dobânzilor la operaþiunile swap la
8%. Trebuie precizat cã nivelul dobânzilor ROBOR este generat
de activitatea bãncilor româneºti, care, dacã primesc o dobândã
de 8% la swap-urile strãinilor, plaseazã cu uºurinþã leii la aceste
dobânzi chiar cu riscul unui deficit de lichiditate. Pentru obþinerea
unor astfel de câºtiguri, bãncile preferã sã se împrumute de la
BNR prin REPO, chiar dacã banca centralã nu este totdeauna
fericitã cã trebuie sã facã astfel de injecþii de lichiditate în sistem.

gestionare preventivã a lichiditãþilor. Mai exact, temându-se de
faptul cã BNR va opri operaþiunea REPO în curând, cã deficitul
bugetar este oricum la cote de alarmã ºi cã statul nu va mai cheltui
la fel de mulþi bani pe final de an ca de obicei, instituþiile de credit
preferã sã se împrumute în avans de la BNR pentru a nu se trezi
în viitorul apropiat fãrã lichiditãþi. Toatã lumea a aºteptat data de
28 noiembrie, când a expirat o emisiune de titluri de stat de opt
miliarde de lei, fapt care a conducus la un exces de lichiditate a
leilor pe piaþa interbancarã.
Un alt motiv al apariþiei deficitului de lichiditate în sistemul
bancar este dat de faptul cã, pe final de an, bãncile comerciale
generaliste trebuie sã atragã mai multe lichiditãþi sub formã de
depozite ale persoanelor fizice pentru a îndeplini doi indicatori
de lichiditate solicitaþi de ABE.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
Acesta este ºi motivul pentru care multe bãnci au majorat
dobânzile la depozitele persoanelor fizice. Unele dintre ele dau ºi
un bonus, care este aproape dublu faþã de nivelul dobânzii clasice,
dacã îþi menþii depozitul la respectiva bancã pentru urmãtoarele
trei sau ºase luni.
Sistemul bancar românesc este unul solid care are indicatorii de
solvabilitate cu mult peste media europeanã, repetã Banca Centralã,
dar momentan se confruntã cu o crizã de lichiditate (pe care o va
rezolva, probabil, tot BNR). Criza este generatã în special de
împrumuturile masive ale statului de pe piaþa internã. ªi probabil
un rol important îl joacã ºi deficitul comercial, nu doar cel bugetar.

Dobânzile pentru populaþie în uºoarã creºtere.
Derapajele de dobândã sunt în grafic
Lipsa de lichiditate de pe piaþa bancarã ºi faptul cã, pe final de an,
cum am spus, bãncile comerciale generaliste trebuie sã atragã mai multe
lichiditãþi sub formã de depozite ale persoanelor fizice au determinat
De ce preferã bãncile sã împrumute bani de la BNR?
bãncile comerciale sã majoreze în ritm ceva mai alert ca pânã acum
În afara câºtigurilor rapide oferite de tranzacþiile swap nivelul randamentelor. Chiar dacã dobânzile la depozitele clasice
(investitorii strãini au scos mai mulþi bani din þarã decât de obicei ale populaþiei constituite pe o perioadã de un an sunt încã mult
în ultima perioadã), bãncile româneºti au preferat sã facã o sub rata inflaþiei, evoluþia acestora din ultimele douã luni atrage atenþia.

Bãncile cu lichiditãþi mari, gen BCR ºi BRD nu se grãbesc sã
majoreze dobânzilor. În cazul BCR, dobânda la 12 luni abia a
ajuns la 1,40%. La BRD nivelul acesteia nu a depãºit 1% (fiind
între 0,80% ºi 0,90% în funcþie de nivelul sumelor depuse în
depozit) rãmânând cea mai micã din piaþa bancarã. Tot micã este
ºi dobânda oferitã de Raiffeisen Bank, nivelul acesteia fiind chiar
de 1,3% pentru un depozit pe 12 luni ºi 1,70% pe 24 de luni. Tot
sub nivelul de 2% este ºi dobânda utilizatã de Unicredit, de 1,8%
pentru depozitele populaþiei pe 12 luni.
Dacã în cazul Unicredit dobânda mai micã se justificã prin
orientarea corporate a bãncii, nu acelaºi lucru se întâmplã în cazul
ING Bank, unde acelaºi tip de depozit este remunerat cu 1,4%,
iar în ultimul timp banca olandezã a fost destul de agresivã în a
promova activitatea de retail. Totuºi, interesant este cã ING Bank
are o promoþie pe final de an. Acum poþi sã îþi pui fondurile noi
din ING Economii într-un depozit Bonus pe 4 luni ca sã se
înmulþeascã cu o dobândã de 3% pe an. În plus, poþi retrage
oricând banii fãrã sã pierzi dobânda, anunþã site-ul bãncii.
În rest, majoritatea celorlalte bãnci (Alpha Bank, Piraeus Bank,
mIntesa Sanpaolo Bank, Credit Agricole, Libra Bank, OTP, Patria,
Credit Europe, ProCredit ºi Marfin) au dobânzi cuprinse între
2,20% ºi 2,85%. Dintre bãncile mari se remarcã Banca Transilvania
cu o dobândã de 2,5% pentru scadenþa la 12 luni, 3% la 24 de luni
ºi 3,50% pentru scadenþa depozitului peste trei ani. Dobânzile
mai mari practicate de Banca Transilvania se justificã prin
necesitatea de a susþine creºterea instituþiei de credit dupã
asimilarea Bancpost, cumpãratã anul acesta de banca româneascã.
Cele mai mari dobânzi din piaþa bancarã la depozitul pentru
populaþie constituit pe 12 luni le oferã Banca Româneascã, cu
3,75%. Banca Româneascã se aflã în proces de vânzare ºi o dobândã
avantajoasã poate cosmetiza unii indicatori financiari ai bãncii.
Ca ordin de mãrime a randamentului în piaþã urmeazã Garanti
Bank, care oferã 4% pentru depozitele nou constituite pânã la 31
decembrie. Suma minimã pentru deschiderea unui astfel de depozit
este de 4.000 de lei. Iar cea mai mare dobândã din piaþã o are TBI
Bank, dacã îþi constitui depozitul online. În acest caz, dobânda
este de 4,25% pentru depozitul constituit pe 12 luni.

Gabriela ÞINTEANU

Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri întâmpinate în lumea economico-financiarã, ne puteþi scrie la: opinia@spiruharet.ro
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PROGRAMUL TVH
MARÞI  11 decembrie 2018
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30
22:30
23:00
01:00
01:30
02:30
03:30
04:00
04:30
05:00

Film documentar
ªtiri + Meteo (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
O lume în 30 de minute
Film documentar
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film serial  Destine furate
Film serial  Alesul inimii
Film artistic (r)
Film serial  Dragoste oarbã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
O lume în 30 de minute (r)
Film serial (r)
Film documentar (r)
Film artistic (r)

SÂMBÃTÃ  15 decembrie 2018
07:00
07:30
09:00
11:30
12:00
13:00
15:00
16:00
17:00
19:00
20:00
23:00
23:30
01:30
03:30
04:30
05:00

ªtiri + Meteo (r)
Film pentru copii
România spiritualã
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Film documentar
Crezi cã ºtii?
Film artistic (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Petrecere la han  Emisiune de folclor
Jurnal Viral
Film artistic
Film artistic (r)
Film documentar
Film documentar
România spiritualã (r)

MIERCURI  12 decembrie 2018
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00

10:30
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30
22:30
23:00
01:00
01:30
02:30
03:30
04:30
05:00

Film documentar
ªtiri + Meteo (r)
Film documentar
Film documentar
România spiritualã  live 
Catedrala Patriarhalã din Bucureºti 
Sf. Ierarh Spiridon  Arhiepiscopul
Trimitundei
Film documentar
Poveºti franceze (r)
Film documentar
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film serial  Destine furate
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  Dragoste oarbã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc 
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Poveºti franceze (r)
Film documentar
Film artistic

JOI  13 decembrie 2018
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30
22:30
23:00
01:00
01:30
02:30
03:30
04:30
05:00

VINERI  14 decembrie 2018

Film documentar
ªtiri + Meteo (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic
Crezi cã ºtii? (r)
Film documentar
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film serial  Destine furate
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  Dragoste oarbã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar
Film artistic (r)

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

LUNI 17 decembrie 2018

DUMINICÃ  16 decembrie 2018
07:30
09:00
11:30
12:00
13:00
16:00
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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)
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ALT.Crãciun

patra ediþie, 13 - 21 decembrie 2018

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

PROGRAMUL

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  Dragoste oarbã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Film documentar (r)
Film artistic (r)

La ALT.Coffee Shop, vizitatorii ALT.Crãciun îºi iau porþia
de dulce, se încãlzesc cu bãuturi calde ºi se rãsfaþã cu sucuri
naturale, iar ALT.Gift Shop este ticsit de cadouri, accesorii ºi
decoraþiuni ale artiºtilor adunaþi sub umbrela Dizainãr.
Dizainãr, magazinul dedicat exclusiv creaþiei româneºti,
vã invitã sã exploraþi idei inedite de cadouri în selecþia de anul
acesta de la ALT.Crãciun. Cred cã un cadou proiectat ºi produs
de cineva de aici, din România, poate transmite mult mai bine
cãldura sãrbãtorilor de iarnã decât ceva produs în masã, undeva
în Asia, spune designerul Mihnea Ghilduº, fondator Dizainãr.
La ALT.Crãciun 2018, programul concertelor zilnice din
pasajul Gabroveni începe joi, 13 decembrie,
cu un playlist format din melodii rock, pop,
corale ºi folk.
De luni pânã vineri, concertele cu acces
gratuit de la ARCUB încep de la ora 19,
urmând ca, în zilele de weekend, programul
muzical ALT.Crãciun sã înceapã de la 18.30.
Programul complet al concertelor ºi
designerilor prezenþi la ALT.Crãciun 2018 va
fi disponibil pe www.arcub.ro ºi pe aplicaþia
ARCUB.
Accesul este gratuit.

Radio Seven

Un proiect iniþiat de Primãria Capitalei prin ARCUB,
ALT.Crãciun sãrbãtoreºte în 2018 cea de-a patra ediþie cu nouã
zile de concerte live ºi târguri de fashion, bijuterii, jucãrii,
accesorii ºi obiecte de design 100% româneºti.
ALT.Crãciun sau tradiþia sãrbãtorilor de iarnã petrecute altfel
la ARCUB aduce între 13 ºi 21 decembrie, la Hanul Gabroveni,
nume cool din muzica româneascã, delicatese culinare ºi un
târg de cadouri cu obiecte de design semnate de cei mai în
vogã artiºti autohtoni.
Un moment special al ediþiei ALT.Crãciun din acest an este
concertul - spectacol Apolodor, susþinut de Ada Milea joi, 20
decembrie, de la ora 18.00, la Sala Mare ARCUB. Spectacolul
inspirat de Cartea lui Apolodor de Gellu Naum este unul dintre
cele mai populare proiecte muzicale semnate Ada Milea, o
hartã muzicalã a cãlãtoriilor pinguinului inventat de Gellu
Naum. Alãturi de Ada Milea, vor urca pe scenã artiºtii Dorina
Chiriac ºi Radu Bânzaru. Biletele pentru concertul special Ada
Milea de la ALT.Crãciun 2018 pot fi achiziþionate online pe
arcub.ro ºi la casa de bilete ARCUB.
În perioada 13-21 decembrie, programul shop-urilor ALT.Crãciun
din pasajul Gabroveni este de la ora 12 la ora 20, zilnic.
ALT.Fashion Shop prezintã o selecþie de haine, bijuterii ºi
accesorii create de designeri români.

Film documentar
ªtiri + Meteo (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film documentar
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film serial  Destine furate
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  Dragoste oarbã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar (r)
Film artistic (r)

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

Miercuri

Vineri

Duminicã

Sâmbãtã
Happy Weekend.
Realizator:
Liviu Damian
Experienþa
Urbanã.
Realizator:
Maria Duda

8-12

-//-

12-13
13-14
Tech News
Tibi Ursan

7 la Seven.

Realizator:
Echipa
Radio Seven

15-16
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Valentin
CORNEANU:

Teatrul este ca o ºampanie frapatã
Nãscut pe 3 aprilie 1984 la Bucureºti, viitorul actor Valentin
Valentin Corneanu colaboreazã foarte bine, ca actor ºi manager
Corneanu urmeazã Liceul Traian Vuia, specializarea Metrologie,
de proiect, de-a lungul anilor, cu Asociaþia Artextract care este o
în perioada 1998  2002. Apoi, pasiunea pentru arta
organizaþie culturalã non-guvernamentalã ºi non-profit, înfiinþatã
interpretativã îl face sã susþinã examen de admitere la Facultatea
în 2008, care îºi propune încurajarea inovaþiei ºi valorificarea
de Teatru din cadrul Universitãþii Spiru Haret, urmând cursurile
artei contemporane autohtone prin dezvoltarea de proiecte
acesteia între anii 2004  2008, la specializarea: Artele
educative, culturale ºi de popularizare a acestui câmp cultural,
Spectacolului de Teatru  Actorie. Profesorii Constantin
în beneficiul copiilor ºi tinerilor din România. Predã cursuri de
Codrescu ºi Vlad Rãdescu îl distribuie în diverse roluri pe timpul
dezvoltare personalã prin tehnici de actorie, la Liceul Alexandru
facultãþii, precum: Ion în Aceºti îngeri triºti, de D. R. Popescu,
Ioan Cuza, în perioada 2006  2007. Este agent imobiliar la
Nil în Micii burghezi, de M. Gorki, Miroiu în Steaua fãrã nume,
Company Name Imob Shop (aprilie 2007  februarie 2008),
de M. Sebastian, Florindo în Slugã la doi stãpâni, de C.
apoi asistent manager la Company Name An Contab (iulie 2009
Goldoni, Ferdîºcenko în Idiotul, de F.M. Dostoievski, Hamlet
 aprilie 2013). În tot acest timp este ºi actor colaborator al
în Hamlet, de W. Shakespeare, Tipãtescu în O scrisoare
Teatrului Nottara din Bucureºti (2011  pânã în octombrie 2016),
pierdutã, de I.L.Caragiale, Mosbie în Arden din Feversham,
urmând a deveni marketing specialist cu aceastã ultimã datã,
Scanarelle în Doctor fãrã voie, de Jean Baptiste Moliere, Pierrot
pânã în prezent. Pentru cã actorul Valentin Corneanu încã face
în Don Juan, de Jean Baptiste Moliere, Pullcinella în Commedia
studiu de caz asupra personajelor sale, dar ºi asupra vieþii ºi
dell Arte, de Andreea Perrucci, Zmeul în Înºir-te mãrgãrite, de
timpului veºnic curgãtor, el urmeazã în perioada 2015 - 2017
Victor Eftimiu, Joe în În aºteptarea lui Lefft, de Clifford Odets,
cursuri de management în cadrul SNSPA. Dar asta nu înseamnã
Melchior în Deºteptarea primãverii, de Frank Wedekind; Goºu
cã renunþã la teatru. Lucreazã cu elevi de liceu la mai multe
în ªatra, de Zaharia Stancu, El în Nostalgia, de Mircea
spectacole de teatru, printre care ºi Ce înseamnã sã fii onest, de
Cãrtãrescu, Biricã în Moromeþii, de Marin Preda.
Oscar Wilde, semnând regia artisticã alãturi de colega sa, actriþa
Pe scenele teatrelor profesioniste a urcat pentru rolurile: Sezar
Crenguþa Hariton. Spectacolul, desfãºurat în parteneriat cu Liceul
din spectacolul 3 nopþi cu Madox, de Matei Viºniec (regia Radu
Teoretic Jean Monnet, este rezultatul proiectului Sus, tot mai
Bãrbulescu; 2009; la Galeria Montage ºi Teatrul Nottara 
sus ... pe scenã, care îºi propune sã ofere posibilitatea liceenilor
Bucureºti ºi Teatrul Sicã Alexandrescu - Braºov) ºi Izbut din O
de a lucra într-un cadru artistic profesionist. Vineri, pe 1 iunie
zi de varã, dupã Slawomir Mrozek, la Teatrul Nottara (regia:
2018, au rãspuns apelului Televiziunii Române ºi au sãrbãtorit
Marcel Þop). În filme, a interpretat rolul principal în scurt
împreunã Ziua Internaþionalã a Copilului! De la ora 18.00, în
metrajul Cocorul (regia Mihai Racoviþan; 2007) ºi El în filmul
curtea TVR a fost prezentat spectacolul Ce înseamnã sã fii
Repetiþie (regia Alexandra Condurache). A primit rol episodic în
Onest, realizat de elevii de la Liceul Teoretic Jean Monnet, sub
sitcom-ul Nimeni nu-i perfect (Prima TV), rol episodic în sitcomîndrumarea actorilor Crenguþa Hariton ºi Valentin Corneanu, în
ul Secretul Mariei (Antena 1) ºi un rol de figuraþie specialã
colaborare cu Teatrul Nottara. În luna septembrie 2018 actorul
în producþia internaþionalã Bunraku (2008). Actorul Valentin
Valentin Corneanu repetã la spectacolul Fiul cel Mare în regia
Corneanu apare ºi în spoturi de reclame Tv, precum Aderafina
artisticã a Elenei Nevejina, în cadrul Laboratorului de Teatru 
(rol  Zugrav); Ak Bank rol (rol: Spiriduº) ºi Zapp rol (2008;
Dens al Teatrului Nottara. Dens este un proiect mai amplu care
rol: Pretendentul). Repetã ºi joacã în spectacolul O zi de varã,
a cuprins un numãr de 40 de actori de la teatrele din Târgoviºte,
dupã Slawomir Mrozek, în regia lui Marcel op (rol: Izbut), având
Satu-Mare, Arad, de la Nottara, dar ºi actori independenþi.
premiera în 18 iunie 2010, la Teatrul Mignon din Bucureºti,
Cãsãtoria de Gogol, în regia lui Piotr ªereºevski, Trei surori,
spectacolul fiind preluat apoi de cãtre Teatrul Nottara. Chiar
de Cehov, în regia lui Semion Serzin, Fiul cel Mare, de Aleksandr
dacã stagiunea s-a închis în vara anului 2014, acest spectacol
Vampilov, în regia Elenei Nevejina, Neînsufleþita Galina nr. 2, de
s-a jucat toatã vara la Nottara, spre satisfacþia bucureºtenilor
Oleg Kolosov, în regia lui Aleksandr Ogariov. Au fost patru
care ºi-au petrecut vacanþa acasã, în capitalã. Într-o atmosferã
spectacole, montate în cinci zile, vãzute pe 16 ºi 17 septembrie
de vilegiaturã pe malul mãrii, personajele lui Mrozek s-au
2018, la cele douã sãli ale Teatrului Nottara. Pentru al doilea an
intersectat generând parabola tragicomicã despre viaþã, relaþii
la rând are loc acest Laborator de teatru - Dens. Actorii s-au
interumane, importanþa sau zãdãrnicia lucrurilor. Cei trei tineri
reîntors la ºcoalã - în sensul bun - pentru câteva zile, refãcând
actori coordonaþi de regizorul Marcel Þop au întruchipat unele
trasee ºi personaje, trecând prin stãri ºi conflicte, ridicând scenarii
tipologii arhicunoscute. Valentin Corneanu, absolvent al
ºi lãsându-se purtaþi de dans.
Facultãþii de Teatru din cadrul Universitãþii Spiru Haret s-a
În afarã de proiectele de la Teatrul Nottara, actorul Valentin
dovedit foarte nimerit pentru morga aristocraticã pe care o
Corneanu este deschis oricãrei colaborãri. Astfel l-am putut
afiºeazã ºi interpreteazã pe Izbut, un bogãtaº blazat, sãtul de
vedea pe afiºul spectacolului Terasa, o piesã de Constantin
prea mult bine ºi de faptul cã poate obþine uºor orice îºi doreºte
Abãluþã, într-un spectacol-lecturã cu Nicu Rotaru ºi Valentin
ºi care vrea sã se sinucidã. Pentru a obþine un contrast, dramaturgul
Corneanu, în regia lui Felix Crainicu, luni, 1 octombrie, la Teatrul
l-a adus în scenã ºi pe Neizbut, ratatul fãrã de noroc. Nicuºor
Dramaturgilor Români. Oriunde apare o oportunitate de creare
Rotaru (absolvent ºi el al Facultãþii de Teatru din cadrul
a unui personaj, de o îndrumare, de un sfat legat de arta teatralã,
Universitãþii Spiru Haret)  vãdind de pe acum un talent
acolo se aflã ºi actorul Valentin Corneanu, cel pentru care teatrul
remarcabil  l-a creionat artistic pe acest pierzãtor, dozând
este ca o ºampanie frapatã!
milimetric ridicolul patetic ºi tragismul personajului. Neizbut ar
vrea ºi el sã se sinucidã, dar din motive total diferite: n-a reuºit
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
sã facã nimic în viaþã ºi a avut parte numai de eºecuri. Deºi vin
din lumi diferite, numitorul comun al dorinþei de a muri îi face pe
cei doi sã comunice, e drept, într-un stil destul de bizar ºi adesea
comic. Apariþia în scenã a unei prezenþe feminine (Flavia Cazacu)
modificã atitudinea celor doi. Neizbut, care n-a avut niciodatã
succes la femei, ar vrea sã o
cucereascã, iar Izbut se oferã
sã-l ajute. La rândul ei, femeia
nou apãrutã pare sã fie impresionatã ºi atrasã mai mult de
nefericirea lui Neizbut. Evident,
jocul sarcastic al adevãrului ºi al
minciunii se reveleazã abia la
sfârºitul piesei, spre bucuria
celor care au fost spectatori fideli
ai acestui spectacol. În vara
anului 2011 spectacolul cu O zi
de varã a fost jucat în Parcul
Moghioroº din Bucureºti, ca
parte a proiectului Bucureºti 
Cartier de varã, coordonat de
cãtre Primãria Municipiului
Bucureºti ºi Centrul de Proiecte
40 de actori de la teatrele din Târgoviºte, Satu-Mare, Arad, de la
Culturale al Primãriei MuniNottara ºi actori independenþi in cadrul proiectului DENS la Teatrul Nottara.
cipiului Bucureºti  ARCUB,
bucurându-se de un real succes.
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