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Este momentul sã vã convingeþi!
Sã nu ne acuzaþi pe noi
de subiectivism
atunci când spunem cã
Grãdiniþa Prietenii mei
este un tãrâm de basm!
Pânã la ora 18, astãzi, 29 ianuarie,
grãdiniþa are Porþi deschise
pentru cine doreºte sã-i treacã
pragul!
Doriþi normalitate în excelenþã?!
Faceþi un popas în
Bulevardul Metalurgiei nr. 87,
sector 4, Bucureºti!
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ANTREPRENORII SMART
LA STARTUL UNEI NOI ETAPE
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A demarat o nouã etapã în cadrul proiectului Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes,
Cod SMIS 104098, ce constã în acordarea de sprijin pentru înfiinþarea firmelor ºi acordarea de subvenþii! Pagina 2
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Decanul Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Politice
ºi Administrative, conf. univ. dr. Marian ILIE:
Ne axãm, în general, pe o cât mai bunã
pregãtire a studentului pentru vremurile actuale,
dar ºi pentru societatea viitorului!

100 de gânduri pentru România

Începem anul 2019 în forþã, continuãm ediþia
Shakespeare cu Volumele 15 ºi 16. Horia Gârbea
lucreazã la traducerea lui Titus Andronicus, Anca Tomuº
(Ignat) ºi Alexandru M.Cãlin la Cymbeline, Lucia
Verona, împreunã cu mine, la Double Falsehood,
adaptarea lui Lewis Theobald dupã pierdutul
CARDENIO. În amintirea lui Emil Brumaru, Dumnezeu
sã-l odihneascã!, fan declarat al proiectului nostru, un
crâmpei din ºantier, pasajul cu care închei o searã de
lucru, din Double Falsehood. Zice fãþarnicul Enrique:
Frumoaso! Ntoarce-te, dã-mi o speranþã!
S-a dus  ce-s eu, sã fiu dispreþuit?
Fiul mai mic al unui prinþ? Da. ªi?
Obârºia-þi interzice sã închei
Mezalianþe. Ea-i fãcutã din
Acelaºi aluat ca ducii, dar
Mai pur; eu... fãrã titlul moºtenit,
Nu câºtigat, ci oferit de soartã
Sau de valoarea vreunui precursor
Excepþional... iar meritele ei
Sunt mai presus de-a mele. Va trebui
Sã fiu umil ca s-o pot cuceri,
Sã termin cu-abureala ºi cu titlul,
În loc sã fiu sclavul acestora.
Ne este rangul un motiv de falã,
Dar înþelepþii ºtiu cã-i doar spoialã.
(Iese.)

În data de 23 ianuarie, Sala de lecturã a Facultãþii de Litere din sediul central al Universitãþii Spiru Haret a
gãzduit întâlnirea organizatã de Departamentul Bibliotecii Universitãþii Spiru Haret cu ocazia împlinirii a 160
de ani de la Unirea Principatelor Române.
La eveniment au participat bibliotecari, masteranzi ºi studenþi. Studenta în anul I, Marketing, Facultatea de
Studii Economice Bucureºti, Georgeta Rãdoi, a prezentat un studiu realizat sub îndrumarea conf. univ. dr.
Eugen Gheorghiþã.
Ulterior, studenþi de la facultãþile din cadrul Universitãþii Spiru Haret, situate în Bucureºti, Braºov ºi
Câmpulung-Muscel, au dat glas viziunii lor despre România prezentã ºi viitoare, fãcând apel la valorile morale
ºi identitare care au stat la baza înfãptuirii UNIRII, prin intermediul bibliotecarelor Manon Grasu  Facultatea
de Studii Economice, Lãcrãmioara Trandafir Facultatea de Studii Socio-Umane, Veronica Tãnãsescu  Facultatea
de Medicinã Veterinarã, Maria Dima - Facultatea de Litere. (ªef serviciu biblioteci, Maria DIMA) Pagina 8
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Ce ne mai fac profesorii?!

Prof. univ. dr. George VOLCEANOV

Costurile bunei guvernãri
Conf.univ.dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ
La disciplinele economice se învaþã despre costuri ale resurselor sau
factorilor economici (de producþie, în terminologia mai veche). În
principiu, când ne gândim la costuri, facem legãtura cu activitatea
firmelor. De fapt, costuri sunt pentru toate activitãþile umane. Ca
persoane particulare, plãtim costurile acþiunilor sau inacþiunilor proprii,
dar ºi erori ale celor care ne conduc. Costurile bunei guvernãri sunt
legate de performanþa de ansamblu a þãrii, care se vãd în buzunarul
cetãþeanului. În cazul României, având în vedere ultimele evoluþii,
putem spune cã avem ca efecte ale guvernãrii actuale: scãderea valorii
monedei naþionale, inflaþie, dobânzi mari ºi limitare a accesului la
creditare pentru dezvoltare.
(Continuare în pag. 2)

PR E U N I V E R S I TAR IA
Prof. Sorina CREÞU,
director al Liceului Teoretic Mihail Sadoveanu:
Sunt mândrã cã las ceva viitorului! Lãsãm aceºti tineri,
care vor fi adulþi capabili, sã ne aprecieze munca!
Profesoara Sorina Creþu, director al Liceului Teoretic Mihail Sadoveanu, spune
cã ºcoala are o relaþie permanentã cu comunitatea, cãci ºcoala nu este a mea, deºi
îmi place sã spun ºcoala mea, fiindcã îmi desfãºor cu plãcere activitatea aici, dar
ºcoala este a comunitãþii, sigur a Primãriei Sectorului 2 a Municipiului Bucureºti ºi,
desigur, a Ministerului Învãþãmântului.
Pagina 4

În perioada 21-25 ianuarie 2019 a avut loc, la
ªcoala Superioarã Comercialã Nicolae
Kretzulescu din Bucureºti, reuniunea C4 a
proiectului din cadrul Programului ERASMUS+,
Acþiunea Cheie 2  Cooperare pentru inovare
ºi schimb de bune practici, cu titlul:

Designthinking:
social entrepreneurship
between european schools
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Cele bune sã se-adune,
cele rele sã se spele!
Mioara VERGU-IORDACHE
Dacã avem un mãr ºi îl tãiem în mai multe pãrþi, mai avem un
mãr?! Cã aºa îmi pare poporul român astãzi! Divizat în multe
felii, cu multe falii. ªi din ce vreau sã ºtiu mai mult, cu atât îmi
dau seama cã nu pot sã înþeleg. Traversãm o perioadã, în mod
real, dramaticã. ªi nu, nu este vreo fatalitate!
România este locuitã de oameni care trãiesc în condiþii de la
cele care definesc comuna primitivã pânã la cele ce þin de
societatea post-industrialã.
Nivelul de educaþie civilizaþie ?! Nu mai suntem, nici þãrani,
nici orãºeni, nici slugi, nici boieri, nici proletari, nici burghezi,
nici, nici, nici români, nici europeni, nici
Vã rog, dacã ºtiþi, poate mã desluºiþi: cine e românul, cum e
românul astãzi? Cum e poporul român?
Este cel care-ºi vinde prezentul ºi viitorul pe o sutã de lei?
Este cel care sprijinã uluca ce stã sã cadã, privind pierdut în
zare, este cel care-ºi plânge de mila casei ce stã sã cadã? Este cel
care bea pe datorie? Este cel care-ºi abandoneazã copiii? Este
ºmecherul care-ºi furã cãciula? Este zgârcit ºi invidios? Este
omul care nu-ºi asumã consecinþele niciunei acþiuni? Este românul
xenofob, rasist, misogin? Este adept al naþionalismului excesiv?
SAU
Este omul responsabil care trãieºte prezentul cu gândul la viitorul
lui ºi al copiilor? Este cel care construieºte calificat, cu spirit de
rãspundere? Este optimistul care analizeazã efectele ºi eliminã
cauzele care conduc la rezultate negative? Este omul care învaþã în
fiecare zi, care-ºi respectã semenii? Este cel care recunoaºte când
greºeºte ºi se strãduieºte sã-ºi îndrepte greºeala? Este omul educat,
ospitalier, generos, iubitor de oameni ºi de omenie?
Cum mai este poporul român?
Este cel care rabdã nedreptãþile sau cel care se luptã pentru
adevãr, pentru dreptate? Este adeptul lui merge ºi-aºa! sau al
lucrului bine fãcut? Este poporul care-ºi respectã tradiþiile, îºi
cunoaºte ºi iubeºte istoria? Este poporul care ºtie cã nu este nici
buricul pãmântului, dar nici paria omenirii? Este colectivitatea
care respectã regulile altora ºi le încalcã voios pe ale neamului
sãu? Este cel iute migrator sau este cel statornic, temeinic aºezat
în vatra sa? Este strãlucitul intelectual sau analfabetul funcþional?
De fapt, cum suntem noi ºi ce ar trebui sã facem pentru ca cele
bune sã se-adune, cele rele sã se spele? Cum sã facem ca, aºa
deosebiþi cum suntem, sã rãspundem prezent la chemarea: român!
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ANTREPRENORII SMART
LA STARTUL UNEI NOI ETAPE

A demarat o nouã etapã în cadrul proiectului Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes,
Cod SMIS 104098, ce constã în acordarea de sprijin pentru înfiinþarea firmelor ºi acordarea de subvenþii!
Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, în calitate de beneficiar al
proiectului, cofinanþat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Capital Uman 2014-2020, a
demarat în luna ianuarie 2019 noi subactivitãþi, pornind
de la obiectivul general al proiectului, respectiv,
susþinerea antreprenoriatului prin înfiinþarea de
întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban ºi
crearea de noi locuri de muncã.

Conform Graficului de Activitãþi al proiectului, în
perioada 1 noiembrie  31 decembrie 2018, s-a derulat
subactivitatea SA 3.2 Desfãºurare Stagii practicã.
Câºtigãtorii Competiþiei Planurilor de Afaceri au
desfãºurat activitatea de practicã la partenerii de practicã.
Fiecare Stagiar a beneficiat de îndrumarea unui mentor din
cadrul partenerului de practicã ºi a fost monitorizat de o
echipã de experþi în consultanþã antreprenorialã, din cadrul
proiectului. Toþi cei 39 de stagiari, repartizaþi la 37 de
mentori, au parcurs stagiul în luna decembrie 2018, pe
baza Programului individual de practicã. Parcurgerea
acestui stagiu a reprezentat o condiþie obligatorie pentru
trecerea în etapa urmãtoare, cea de înfiinþare de
întreprinderi.
Luna ianuarie 2019 a debutat cu o nouã activitate
importantã pentru antreprenorii selectaþi în urma
Competiþiei de Planuri de Afaceri, respectiv A.5 Acordarea
de sprijin pentru înfiinþarea firmelor ºi acordarea de
subvenþii. Acesta cuprinde douã subactivitãþi SA 5.1
Înfiinþare firme, acordare subvenþii ºi monitorizarea
implementãrii planurilor de afaceri ºi SA 5.2 Acordare
de sprijin pentru înfiinþarea firmelor în cadrul unor sesiuni
de consultanþã/mentorat.
În cadrul primei subactivitãþi, câºtigãtorii competiþiei
vor beneficia de îndrumare în vederea înfiinþãrii firmelor.
Ulterior înfiinþãrii firmelor, echipa de experþi va analiza
documentele de înfiinþare ºi condiþiile de eligibilitate, cu
scopul încheierii contractelor de subvenþii ºi acordãrii
primei tranºe din subvenþie, respectiv 75% din valoarea
aprobatã iniþial prin Panul de Afaceri.
Tranºa a doua din subvenþie va fi acordatã într-o perioadã
de maximum 12 luni de la înfiinþarea firmelor, cu condiþia
ca acestea sã atingã obiectivele asumate prin contractul de
subvenþie, respectiv, venituri reprezentând minimum 30%
din valoarea tranºei iniþiale.
A doua subactivitate presupune acordarea de
consultanþã/mentorat pentru câºtigãtorii Competiþiei
Planurilor de Afaceri, atât în vederea identificãrii celor
mai avantajoase forme juridice de înfiinþare a firmelor, cât
ºi pentru consolidarea aptitudinilor antreprenoriale ºi
manageriale. În acest context, au avut loc primele întâlniri
informative, pe 16 ianuarie 2019 la Câmpulung,

Facultatea de ªtiinþe Economice USH - sediul secundar al
proiectului, ºi, respectiv, 17 ianuarie 2019 la Bucureºti,
sediul principal al proiectului - sediul central USH  str.
Ion Ghica nr.13. La aceste întâlniri au participat: echipa
de experþi în consultanþã antreprenorialã, echipa de
management al proiectului ºi antreprenorii. Aceºtia au fost
informaþi despre etapele urmãtoare, pe care trebuie sã le
parcurgã în vederea implementãrii Planului de Afaceri ºi
le-a fost prezentat expertul în consultanþa antreprenorialã
dedicat fiecãruia. De asemenea, au primit rãspunsuri ºi
clarificãri la întrebãrile adresate.
Pentru a veni în sprijinul nevoii de informare ºi
promovare a antreprenorilor, în luna ianuarie debuteazã ºi
subactivitatea SA 7.2 Campanie de organizare de
evenimente de susþinere ºi promovare întreprinderi.
Aceastã subactivitate se va desfãºura pânã în decembrie
2020 ºi constã în organizarea a patru evenimente de
susþinere ºi promovare a firmelor înfiinþate prin proiect,
precum ºi a produselor/serviciilor acestora. În cadrul
acestor evenimente vor fi invitaþi antreprenori de succes,
care vor împãrtãºi din experienþa lor, obiectivele acestora
fiind de a sprijinii antreprenorii, de a crea parteneriate ºi
de a realiza schimbul de experienþã între antreprenori.
Participanþii la cele patru evenimente vor fi invitaþi sã
completeze un chestionar, ce va fi parte a unui studiu,
care va debuta în luna iulie, în cadrul subactivitãþii SA 7.3
Efectuarea unei analize si elaborarea unui studiu privind
impactul programelor de sprijin a antreprenoriatului
asupra mediului de afaceri în regiunea de implementare
Sud Muntenia.

Cum s-a ajuns aici?
Pasul 1. În anul 2015, dupã 3 ani de guvernare, coaliþia majoritarã
stabileºte cã este nevoie de un Nou Cod Fiscal. Faptul cã acelaºi partid de
guvernãmânt a elaborat Codul Fiscal 2003 nu mai avea importanþã. Oricum
fusese ciuruit prin sute de modificãri. Era o soluþie republicarea lui. Dar
guvernanþii au dorit un alt Cod Fiscal! Pentru oamenii de afaceri orice
modificare radicalã a legislaþiei, inclusiv un Nou Cod Fiscal, înseamnã risc
economic suplimentar. Dacã ar fi fost o construcþie solidã pentru o perioadã
lungã de timp, ar fi meritat riscurile ºi disconfortul din 2015. Nu, nu a fost
o construcþie solidã! Pânã la intrarea în vigoare, Noul Cod Fiscal a suferit
deja douã modificãri majore. Nu era vorba de schimbãri politice, care sã
implice o altã filosofie fiscalã. Era aceeaºi majoritate care votase Noul
Cod Fiscal iniþial.
Varianta actualizatã a Noului Cod Fiscal a fost element de propagandã
electoralã a coaliþiei care l-a elaborat. Obþinând victoria, toatã lumea se aºtepta
ca Noul Cod Fiscal sã fie aplicat riguros, cel puþin pe durata mandatului
legislativ al celor care l-au aprobat.
Pasul 2. Noul Cod Fiscal, împreunã cu alte reglementãri aprobate în
apropierea alegerilor din 2016 de coaliþia majoritarã (de exemplu legislaþia
achiziþiilor publice) intrã în noul mandat al Parlamentului într-un proces
revoluþionar de reformã. Nu este vorba de o revoluþie standard, în care
forma veche este înlocuitã cu forma nouã. Nu! Este o revoluþie fiscalã
continuã. Asemãnarea cu terminologia revoluþionarã de la începutul secolului
XX (bolºevicã) nu este întâmplãtoare. Psihoza revoluþiei fiscale este susþinutã
prin declaraþii permanente ale liderilor politici ai guvernãrii. Am reþinut
formularea unui astfel de lider:  A fost un Cod Fiscal foarte bun cel din 2015,
dar în 2018 vom face unul ºi mai bun! Pe lângã firme, cetãþenii se aºteaptã
mereu la ceva nou ºi rãu în domeniul fiscal. Glumele în faþa unor situaþii
absurde înconjoarã þara pe Internet ºi prin media. Cea mai frumoasã a fost
Declaraþiile on-line se depun la etajul 2.
Pasul 3. Cad douã Guverne ale coaliþiei majoritare ºi se fac numeroase
schimbãri de miniºtri, mult mai numeroase decât ar fi avut loc la o firmã
privatã în acelaºi interval. Aproape fiecare nou ministru cu atribuþii în economie
introduce modificãri la regulile anterioare.
Pasul 4. La sfârºitul lunii decembrie 2018, când managerii companiilor
erau deja în concediu de sãrbãtori, Guvernul dã o OUG cu implicaþii fiscale
majore chiar de la 1 ianuarie 2019!

Întrebãri ºi rãspunsuri simple la situaþia actualã
Ce reprezintã toate acestea? Risc major economic. Cum se concretizeazã
riscul economic? Prin inflaþie, dobânzi mai mari, scãderea valorii monedei
naþionale faþã de diverse valute, pe scurt, costuri ale cetãþenilor.
Putea sã fie altfel? Puteam avea alte consecinþe ale etapelor parcurse de
actuala coaliþie? Nu. Legile pieþei sunt de neoprit, la fel ca în alte domenii.
Dacã dai drumul la un obiect pe geam, acesta se va duce în jos! De ce în alte
þãri dobânzile sunt mai mici, inflaþia mai micã, moneda naþionalã mai stabilã?
Pentru cã acolo nu a fost revoluþie fiscalã continuã timp de 4 ani. În alte þãri,
legislaþia fiscalã se schimbã la 10 ani. Iar atunci când se schimbã, toþi cei
implicaþi ºtiu din timp ºi îºi pot lua mãsuri de adaptare.
Ce se întâmplã de fapt? Majoritatea celor care deþin lei, în scop de investiþie,
vor sã scape de ei pentru cã în România riscã sã înregistreze pierderi mari. Nu
sunt mulþi doritori sã ofere valutã ca sã cumpere lei. Cine cumpãrã lei riscã sã
înregistreze la rândul lui pierderi. Dacã este ofertã mare de vânzare ºi cerere
micã de cumpãrare de lei, ne putem aºtepta la altceva decât la prãbuºirea
cursului leului?
Cum poate BNR sã apere moneda naþionalã în faþa erorilor guvernamentale?
Sã vândã din rezerva valutarã ºi sã cumpere lei, iar cantitatea de lei cumpãratã
sã fie scoasã din circulaþia monetarã. Dar tot Guvernul a întreþinut o situaþie în
care importul este mai mare decât exportul. Cum vor fi plãtite facturile de
import, dacã BNR nu mai are valutã în rezerva ei?

Ce va fi dupã toate acestea?
Vom fi mai sãraci, indiferent dacã BNR
intervine sau nu!

Detalii referitoare modul de implementare a activitãþilor
ce urmeazã sã se desfãºoare în cadrul proiectului vor fi
disponibile atât pe website-ul http://antreprenorismart.ro,
cât ºi pe Portalul http://portal.antreprenorismart.ro/.
Mult succes în implementarea Planurilor de Afaceri
antreprenorilor SMART!

Expert PR, Loredana POPESCU
Manager Proiect, Marin CRUCERU
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REDACÞIA:

Dacã BNR intervine, scade rezerva valutarã a þãrii, parte din bogãþia
naþionalã. Este ca ºi cum am da gratis companii naþionale profitabile, rezerve
minerale ale subsolului, terenuri etc. Dacã BNR nu intervine, economiile în
lei scad în valoare, iar datoriile în valutã cresc. Probabil, sunt foarte
puþini cei care sã nu intre în niciuna dintre cele douã categorii.
Celor care se bucurã pentru cã au primit ceva la pensie sau la salariu, le
recomand sã facã mici calcule. Sã vadã dacã plusul de venit nominal a adus un
trai mai bun ºi dacã acest plus este mai mare sau mai mic decât au pierdut pe
alte cãi.
O parte din pierdere nu o vom ºti însã niciodatã: valoarea timpului
pierdut. Nu vom afla ce am fi realizat în aceastã perioadã cu o conducere
înþeleaptã, câte firme ar fi venit în România ºi câþi ºomeri ar fi gãsit de lucru,
câþi sãraci ar fi depãºit starea de dependenþã, câþi români nu ar mai fi plecat din
þarã ºi câþi s-ar fi întors.
Nu am fãcut trimitere la instabilitatea politicã generatã de actuala coaliþie
de guvernare. Au fost iniþiate, încã de la începutul mandatului, acte normative
sau mãsuri administrative care nu fãceau parte din Programul electoral. Acestea
au supãrat marea majoritate a cetãþenilor. Prima datã dupã 1944 în România,
Guvernul genereazã divergenþe în managementul public pe mãsuri de politicã
externã. Nu am fi avut costurile menþionate, în ciuda instabilitãþii
politice, dacã economia era lãsatã sã funcþioneze.
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UNIVERSITARIA
Decanul Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative, conf. univ. dr. Marian ILIE:

Ne axãm, în general, pe o cât mai bunã pregãtire
a studentului pentru vremurile actuale,
dar ºi pentru societatea viitorului!

Universitatea Spiru Haret are 28 de ani de existenþã. Facultatea de ªtiinþe Juridice, Politice
ºi Administrative este una dintre cele mai vechi, mai cunoscute ºi recunoscute facultãþi ale
Universitãþii Spiru Haret, chiar dacã, în decursul anilor, ºi-a schimbat numele ºi de multe
ori specializãrile... Vorbim cu decanul ei, conf. univ. dr. Marian Ilie, despre evoluþia facultãþii.
Reporter: De ce afirmaþi, domnule decan, cã
Facultatea de ªtiinþe Juridice, Politice ºi
Administrative este emblematicã pentru
Universitatea Spiru Haret?
Conf. univ. dr. Marian Ilie: Am argumente,
când afirm aceasta. Funcþionãm din 1991, de la
început; ulterior, în 1995, datoritã modificãrilor
legislative, mai exact pe baza Legii educaþiei din
1994, Universitatea Spiru Haret a intrat în regim
de autorizare provizorie, procedurã pe care a
parcurs-o ºi Facultatea de Drept. În perioada
2000-2002 a avut loc procedura de acreditare,
de cãtre Consiliul Naþional de Evaluare
Academicã, astãzi ARACIS. Acest consiliu a fost
de acord cu acreditarea principalelor programe
de studiu ale Universitãþii ºi Facultãþii de Drept.
Legea 443 din 2002 atestã acest lucru. Ulterior,
statusul academic al programelor de studiu este
anual, cu unele pauze pânã în anul 2006. De ce
spun 2006? Pentru cã se modificã denumirea
Facultãþii, care devine Facultatea de Drept ºi
Administraþie Publicã, pentru cã apare noul
program: Administraþie Publicã. Din 2006 pânã
în 2015, Facultatea funcþioneazã cu aceastã
denumire. În 2015, ca urmare a reorganizãrii unor
facultãþi din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
Facultatea noastrã a preluat ºi domeniul ªtiinþelor
Politice, respectiv programul de studii Relaþii
Internaþionale ºi Studii Europene, un program
atractiv, dorit de studenþi. Însã, aºa cum piaþa
muncii regleazã cerinþa pe care o are de la

instituþiile de învãþãmânt superior, regleazã
nevoia de a pregãti specialiºti, se pare cã, pe piaþa
muncii din România ºi în spaþiul european, acest
program nu a mai fost foarte atractiv ºi, bineînþeles, eficient din punct de vedere economic.
În consecinþã, programul a încetat. Este foarte
probabil ca, începând cu acest an, sã revinã domeniul ªtiinþele Politice, pânã atunci, programele
noastre de bazã sunt ªtiinþele Juridice ºi ªtiinþele
Administrative. Cu o precizare: de trei ani de zile,
în cadrul programului ªtiinþe Administrative s-a
dezvoltat specializarea Poliþie Localã. O
specializare foarte nouã, atractivã, autorizatã,
care, dupã finalizarea a trei licenþe, va intra în
procedurã de acreditare. Îmi place sã constat cã
studenþii care vin la acest program de studii se
comportã foarte bine. Programele derulate de
Universitatea Spiru Haret la Drept sunt la
învãþãmânt cu frecvenþã, formã care se menþine
în continuare atractivã pentru studenþi, dovadã
cã avem înmatriculaþi, în anul I, 4 grupe din
6 disponibile, ºi programul de învãþãmânt cu
frecvenþã redusã, unde sunt acoperite absolut
toate locurile, din cele 100 acreditate.
Reporter: Ce numãr de studenþi are facultatea
la acest moment?
Conf. univ. dr. Marian Ilie: Aproximativ 1000
de studenþi: la specializarea Drept, 240 de credite,
adicã 4 ani de studiu; cei care vor sã continue cu
a doua etapã a Sistemului Bologna au la dispoziþie
masterul de ªtiinþe Penale, acreditat ºi acesta, cu
încã 60 de credite, deci 4 ani plus 1, iar
specializãrile Administraþie Publicã ºi Poliþie
Localã 180 de credite, trei ani de studiu licenþã
ºi 120 de credite la master, respectiv 2 ani de
studiu. Subliniez cã din aceastã toamnã vom avea
master la ªtiinþe Juridice ºi Management în
context European, un program foarte atractiv ºi
deja solicitat; din pãcate, aici avem doar 25 de
locuri acceptate pânã în prezent.
Reporter: Sunteþi una dintre cele mai vechi
facultãþi ale Universitãþii Spiru Haret, iar în
decursul anilor aici au fost profesori personalitãþi
marcante, unele chiar personalitãþi internaþionale,
puteþi sã amintiþi câteva nume?
Conf. univ. dr. Marian Ilie: Aveþi perfectã
dreptate, am avut onoarea deosebitã ca în corpul
de cadre didactice al Universitãþii Spiru Haret sã
avem valori deosebite ale ªtiinþei Dreptului, ale
ªtiinþei Administrative, ceea ce înseamnã juriºti
de performanþã sau specialiºti de marcã, atât pe
plan intern, cât ºi pe plan internaþional. Înainte de
a-i enumera pe câþiva dintre marii profesori ai
Facultãþii de Drept, vã rog sã îmi permiteþi, în
contextul sãrbãtoririi a 28 de ani ai Universitãþii
Spiru Haret, sã încep cu fondatorii, respectiv cu
preºedintele de onoare, domnul profesor
universitar doctor Aurelian Ghe. Bondrea, apoi cu
aceia care au lucrat aproape de domeniul nostru,
academician Vasile Gionea, academicianul
Dumitru Radu Popescu. Când Universitatea Spiru

Haret avea ºi facultate de teatru, aici, în aceastã
clãdire, a fost chiar maestrul emerit Radu Beligan.
Preºedintele Curþii Constituþionale a fost profesor
la noi între anii 2000-2002, apoi personalitãþi
deosebite ale Culturii, precum profesorul
universitar doctor Ion Dodu Bãlan, reputatul
profesor din domeniul istoriei Ioan Scurtu. Din
punct de vedere al ªtiinþei Dreptului, nu pot sã nu
îl amintesc pe cel care a fost ºi decan al acestei
facultãþi în perioada acreditãrii, regretatul profesor
Gheorghe Diaconescu, care a ocupat o bunã
perioadã de timp ºi poziþia de procuror general
adjunct al României. Avem în continuare ºi
funcþioneazã în echipa noastrã judecãtori de la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, cu deosebitã
experienþã în domeniu, ºi mã refer la doamna
profesor Minodora Condoiu, ieºitã recent din acest
domeniu, dar cu activitate deosebitã în
magistraturã, domnul profesor Emilian Albu,
doamna profesor Iuliana Riciu, de la ªtiinþe
Administrative, domnul profesor Costicã Voicu,
fost rector al Academiei de Poliþie ºi specialist în
teoria ºi istoria Dreptului. Aº dori sã îl evoc aici ºi
pe domnul profesor Tudorel Butoi, criminalist ºi
expert în ºtiinþe psihologice; alãturi de dânsul a
fost profesor ºi domnul Lazãr Cârjan, preºedintele
Asociaþiei Criminaliºtilor din România. În aceastã
echipã minunatã a lucrat ºi lucreazã ºi domnul
profesor Jenicã Drãgan, expert în materiale
explozibile, arme, muniþii ºi, desigur, probleme
criminalistice. Dânsul are în momentul de faþã un
laborator de criminalisticã foarte bine pus la punct
pentru studenþi. Aici trebuie sã spun cã programul
de ªtiinþe Penale, program acreditat, 60 de credite
- 1 an de zile, este ocupat în mare parte de lucrãtori
M.A.I. ºi ai Jandarmeriei. Cele 50 de locuri sunt

toate ocupate. Am avut surpriza ca, dintre aceºti
specialiºti care lucreazã efectiv în domeniu, sã
avem ºi medici, dar ºi specialiºti în domeniul
construcþiilor, axaþi pe protecþia muncii sau
posibile infracþiuni din acest domeniu de
activitate... ºi exemplele pot continua.
Reporter: Ce înseamnã sã aveþi o bazã
materialã generoasã, ºi aici mã refer, în primul
rând, la Laboratorul de criminalisticã...
Conf. univ. dr. Marian Ilie: Aºa cum este bine
cunoscut, Universitatea Spiru Haret are o bazã
materialã deosebitã. Pot spune chiar cã are cea
mai puternicã bazã materialã dintre toate
universitãþile private ºi chiar ca multe dintre cele
de stat. Evident ºi noi, cei de la Drept ºi
Administraþie Publicã, beneficiem de ea, iar acest
Laborator de criminalisticã, despre care
aminteam, realizat în ultimii 7 ani, este unul de
top. Anual, domnul profesor Jenicã Drãgan
organizeazã cu studenþii ºi cu masteranzii întâlniri
practice de lucru, regizeazã momente de cercetare
a urmelor la faþa locului, de amprentare, de
identificare dupã elementele principale, urme
microscopice, semne particulare. România are
cazuri celebre de crime ºi înainte de 89 ºi dupã,
cercetate de specialiºti, soluþionate ºi discutate
în instanþã din punct de vedere educaþional, pe
înþelesul studenþilor ºi masteranzilor. Tot la
aceastã activitate, cu sprijinul domnului profesor
Tudorel Butoi, invitãm specialiºti de la agenþia
specializatã în domeniu. În timpul acestor
activitãþi, studenþii s-au arãtat foarte interesaþi de
detectorul de minciuni.
Practica studenþilor de la Drept o facem în cea
mai mare parte la instanþe, parchete, cabinetele
avocaþilor sau cabinete notariale sau în cadrul
serviciilor publice. Ne calcã pragul, semestrial,
ºi specialiºti de la Agenþia Naþionalã Antidrog,
pentru a discuta cazuri concrete ºi a arãta pericolul la care sunt expuºi tinerii. Ne axãm în
general pe o cât mai bunã pregãtire a studentului
pentru vremurile actuale, dar ºi pentru societatea
viitorului, unde încercãm sã limitãm fenomenul
infracþional. În acest sens, avem o colaborare
foarte bunã cu Agenþia Naþionalã a Penitenciarelor, concretizatã în vizite de lucru, la
penitenciarele din jurul Bucureºtiului, dar ºi la
cel de la Târgºor. Studenþii sunt foarte încântaþi
ºi de Zilele Porþilor Deschise ale Justiþiei, civile
sau militare, la Curtea de Apel Bucureºti sau la
Curtea Militarã de Apel. Este un lucru foarte bun
cã ne axãm pe practicã, totuºi nu este suficient!
Angajatorul îi întreabã pe absolvenþi ce
experienþã au ºi pentru acest lucru ei trebuie sã
lucreze încã din timpul facultãþii într-o formã de
voluntariat pe lângã avocaþi, notari, cãci trebuie
sã fim realiºti cu toþii, nu toþi absolvenþii de Drept
pot practica aceastã meserie, care este ºi grea ºi
frumoasã. Totuºi, absolvenþii de la Universitatea
Spiru Haret sunt pe un loc onorabil la admiterea
în Institutul Naþional al Magistraturii, ceea ce este
foarte bine ºi pentru ei ºi pentru noi.
Le reamintesc studenþilor cã întreaga echipã
de profesori le asigurã un adevãrat parteneriat.
Noi avem grijã sã fie aproape de noi, de
fenomenul juridic ºi administrativ, pentru ca
atunci când vor absolvi sã spunã cu mândrie cã
au terminat la Universitatea Spiru Haret ºi, avem
într-adevãr multe cazuri!, absolvenþii noºtri sã
ocupe poziþii sociale înalte în þarã ºi în strãinãtate!

Ciprian C. VASILESCU
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PREUNIVERSITARIA
Prof. Sorina CREÞU, director al Liceului Teoretic Mihail Sadoveanu:

Sunt mândrã cã las ceva viitorului! Lãsãm aceºti tineri,
care vor fi adulþi capabili, sã ne aprecieze munca!

P

rofesoara Sorina Creþu, director al Liceului Teoretic Mihail Sadoveanu, spune cã
ºcoala are o relaþie permanentã cu comunitatea, cãci ºcoala nu este a mea, deºi îmi
place sã spun ºcoala mea, fiindcã îmi desfãºor cu plãcere activitatea aici, dar ºcoala este a
comunitãþii, sigur a Primãriei Sectorului 2 a Municipiului Bucureºti ºi, desigur, a Ministerului
Învãþãmântului. ªcoala este aliniatã, este ancoratã în problemele curente! Nu avem un
numãr foarte mare de olimpici, dar încercãm sã ajungem la Olimpiada Naþionalã. Eu consider
cã ºi participarea la Olimpiada Naþionalã, în fazele finale, la anumite discipline reprezintã
pentru elevii noºtri un lucru foarte bun. Acordãm un interes deosebit ºi disciplinelor
artistice ºi competiþiilor sportive sau pur ºi simplu unui atelier de creaþie. Dacã elevul
câºtigã acolo, la atelierul de creaþie, un premiu deosebit, el neprovenind dintr-un liceu
vocaþional, cu atât mai mult elevul trebuie admirat pentru pasiunea lui. Faptul cã el învaþã
la nivel teoretic orice disciplinã ºi apoi încearcã sã-ºi dezvolte ceea ce crede cã îl reprezintã
în societate este un semn bun!

Reporter: Doamnã director, s-au întâmplat
multe lucruri în Liceul Mihail Sadoveanu în
ultimele douã decenii, care sunt cele mai
importante schimbãri?
Director Sorina Creþu: Liceul Teoretic Mihail
Sadoveanu a urmat cursul firesc de dezvoltare în
raport cu tineretul care a fost admis în liceu, dar ºi
în raport cu corpul profesoral. A crescut, dupã
pãrerea mea, foarte mult. La un moment dat era
lider în învãþãmântul preuniversitar, am avut chiar
secþie cu predare în limba spaniolã, acum încercãm
cu predare în limba chinezã. Predarea celor douã
limbi strãine se face preponderent pentru secþia
umanistã, dar predarea limbii spaniole s-a fãcut ºi
pentru profilul matematicã-informaticã, deci pentru
secþia realã. Ideea este cã promovarea învãþãrii
limbilor strãine, a limbilor de circulaþie internaþionalã
nu a avut în vedere neapãrat o structurã de formare
a adolescenþilor, dar a avut necesitatea de a
determina absolventul sã fie complet integrat, în
ceea ce noi ne desfãºurãm activitatea, adicã în primul
rând într-o societate a cunoaºterii. Cunoaºtere
însemnã ºi stãpânirea limbilor strãine, dar ºi o
societate a cunoaºterii în care noi trebuie sã fim

FELICITÃRI
ªI SUCCES!

ªase echipe ale Centrulului Alexandru Proca
pentru
Iniþierea Tinerilor în Cercetarea ªtiinþificã

din cadrul Institutului Naþional de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electricã ICPE-CA
s-au calificat sã participe la concursurile
internaþionale de proiecte de cercetare Intel ISEF
(SUA), I-FEST (TUNISIA) ºi Bruxelles
(BELGIA), sub îndrumarea coordonatorului
dr.ing. Mircea Ignat.

La Olimpiada Intel ISEF au fost selectate sã
participe patru echipe ale Centrului (Tema de
cercetare privind contribuþia în domeniul microchirurgiei  David Nicolaie, Luca Glãvan, Colegiul
Spiru Haret Bucureºti, Studiul miºcãrii flagelare
din biologie cu aplicaþii în mems ºi micro-roboticã
 Constantin Alexandru, Colegiul Tudor Vianu
Bucureºti, Microaccelerometre neconvenþionale
pentru sistemele de ghidaj specifice nanosateliþilor
 ªtefan Ursu, Colegiul Nicolae Titulescu Braºov,
Formularea unei probleme de generare a energiei
utilizând efecte electrocinetice  Daria Radu,
Alexandru Abrudan, Colegiul Tudor Vianu,
Bucureºti).
La Olimpiada I-FEST a fost selectatã sã participe o echipã a Centrului (Neural Information
Storage - Paul Bricman, Colegiul George Coºbuc,
Bucureºti).
La Olimpiada Bruxelles a fost selectatã sã participe o echipã a Centrului (Energy Smart, Andrei
Pangratie, Colegiul Tudor Vianu, Bucureºti).
Prin demersurile fãcute, ICPE-CA îºi propune
sã identifice excelenþa din domeniul cercetãrii
ºtiinþifice la nivelul elevilor de liceu ºi, de
asemenea, sã construiascã echipe de lucru cu elevi
iniþiaþi în cercetarea ºtiinþificã.
BIROUL DE PRESÃ ICPE-CA

puºi la punct cu toate elementele informatizate ºi
cu tot ceea ce este nou!
În aceºti 20 de ani, cãci despre ei vorbim, ºcoala
a reuºit sã deruleze un numãr foarte mare de
proiecte internaþionale, la început proiecte Lingua,
(v-am spus cã am insistat pe învãþarea limbilor
strãine) apoi proiecte Comenius, dupã aceea
proiecte Socrates, iar în ultima vreme proiecte
Erasmus+.
Promovãm Agenþia Naþionalã pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaþiei ºi Formãrii
Profesionale în cadrul instituþiilor ºcolare pentru
cã ºi aceastã agenþie ne-a promovat, în 2017,
acordându-ne titlul de pionieri în desfãºurarea
proiectelor Erasmus+. Fireºte, ele nu s-au numit
aºa în decursul celor 20 de ani, dar, generic, aºa a
fost acordatã diploma. Sã ºtiþi, m-am simþit foarte
bine în activitatea de acordare-primire a acestui
premiu ºi, lãsând deoparte modestia, trebuie sã
spun cã proiectele au fost aduse în proporþie de
98% de mine, au fost susþinute de mine ºi derulate
cu peste 300 de elevi, ceea ce este un lucru foarte
important. Aceºti elevi au vãzut þãrile Uniunii
Europene, s-au miºcat în spaþiul Sudic, Nordic,
Estic, Vestic european, au fost cazaþi ºi au cazat,
la rândul lor, au cunoscut familii ºi pãstreazã astãzi
legãtura cu aceste familii din continentul european.
Sunt elevi care, în cele din urmã, sunt integraþi în
societatea cunoaºterii, cunosc limbile strãine ºi le
stãpânesc foarte bine, indiferent ce secþie au
terminat. În cele douã decenii, elevii au început sã
fie foarte interesaþi de informaticã ºi atunci noi
ne-am adaptat nevoilor acestora. Avem douã
laboratoare de informaticã, table interactive, massmedia, comunicare, centru de documentare în
cadrul cãruia susþinem lecþiile interactive ºi putem

sã facem comunicãri... Aducem comunitatea, prin
intermediul altor ºcoli ºi altor colegi, la noi, sã
arãtãm ce putem ºi, invers, suntem deschiºi sã
mergem ºi noi cãtre comunitatea cu care ne
învecinãm ºi sã arãtãm proiectele noastre.
Reporter: Se mai pãstreazã ceva din spiritul
anilor90, pe care-l cunosc!, dorinþa de liberã
exprimare a elevilor, care a condus, atunci, la
editarea revistei Paºi printre cuvinte?

Director Sorina Creþu: Azi avem o altã revistã,
se numeºte Lovitura de graþie (sau Lovitura de
raþie, cum vreþi sã îi spuneþi!). Sigur cã fiecare
profesor, atunci când ajunge sã îºi îndrume elevii în
realizarea unei reviste, impune procentul lui de
autenticitate ºi iatã o denumire: Lovitura de graþie!
Ar mai fi revista Esenþe sadoveniene, o revistã
laureatã, chiar dacã nu mergem cu ele la concursuri
în fiecare an. Revista trebuie fãcutã de elevi, iar
dacã ei nu îºi aratã pasiunea în clasa a X-a sau a
XI-a nu putem sã o implementãm prin obligaþie ºi
nu vrem, în niciun caz, ca revista sã devinã produsul
profesorului, ea/ele, revistele trebuie sã fie rodul
muncii elevilor! Nu în ultimul rând, mai avem o
revistã de englezã, care urmeazã tradiþia unei alte
reviste de englezã. Actualei coordonatoare a revistei
îi mulþumesc în primul rând pentru maturitatea cu
care a preluat ºtafeta, apoi pentru gândurile elevilor
care au schimbat denumirea din respect pentru
vechiul profesor, care a plecat la alt liceu. În aceastã
perioadã de iarnã, elevii vor lucra la aceastã revistã
ºi vor finaliza primul numãr, din cele douã anuale.
Cu cele douã numere ale revistei vor participa la
Concursul Naþional de Creaþie Literarã ºi Reviste
ªcolare, unde, în general, nu obþinem mai puþin de
locul doi.
Reporter: Lipit de Liceul Teoretic Mihail
Sadoveanu se aflã Liceul Tehnologic Ion I. C.
Brãtianu. Aveþi proiecte comune?
Director Sorina Creþu: Avem un parteneriat
frumos, un proces anteprenorial cu Liceul
Tehnologic Ion I. C. Brãtianu, prin care elevii
propun comunitãþii locale, respectiv, Primãriei
Sectorului 2, ideile cele mai potrivite, pentru cã în
acest loc se desfãºoarã activitatea celor douã
comunitãþi educative. Aceste idei de anteprenoriat
trebuie sã porneascã de la ceea ce ei îºi doresc sã
facã, când vor termina liceul, adicã sã vadã ce vor
putea sã lucreze în acel antreprenoriat ºi sã îºi aducã
propria lor contribuþie, la început, poate, prin
voluntariat, cã sunt elevi, ºi apoi prin capacitatea
lor de oameni realizaþi din punctul de vedere al
viitorilor adulþi! Un lucru pot sã mai spun cu
certitudine, dacã aici se va organiza un sistem de
pregãtire suplimentarã a elevilor în unitãþile ºcolare,
aºa cum se vrea conform proiectului Sectorului 2,
Academia Elevilor Sector 2, cu siguranþã aceºti elevi
vor beneficia ºi de o masã caldã ! Fiindcã avem
cantinã ºi este un beneficiu !

ªcoala Superioarã Comercialã Nicolae Kretzulescu Bucureºti

Text ºi foto: Ciprian C. VASILESCU

ERASMUS +

Designthinking: social entrepreneurship between european schools
În data de 21.01.2019 am fost onoratã sã particip, în calitate de invitat din partea
Universitãþii Spiru Haret, la ªcoala Superioarã Comercialã Nicolae Kretzulescu din
Bucureºti, în cadrul unei reuniuni de proiect ERASMUS+.
Proiectul ERASMUS+ intitulat Designthinking: social entrepreneurship between
european schools a fost creat la iniþiativa unui liceu din Spania, ªcoala Superioarã Comercialã
Nicolae Kretzulescu fiind membru al acestui proiect. La întâlnirea de lucru a echipei
proiectului au luat parte reprezentanþi din mai multe þãri: Spania, Cehia, Grecia
În calitate de expert în formarea antreprenorialã am împãrtãºit o parte din experienþa
pe care Universitatea Spiru Haret a acumulat-o din proiectele europene în care a fost
implicatã încã din anul 2010, antreprenoriatul social fiind latura pe care Universitatea
Spiru Haret a activat cu succes, înfiinþând la nivel naþional peste 300 de IMM ºi
instruind în domeniul antreprenoarial mii de femei, bãrbaþi, tineri sau maturi.
Cu aceastã ocazie, am vorbit ºi despre colaborarea foarte bunã dintre Universitatea
Spiru Haret ºi ªcoala Superioarã Comercialã Nicolae Kretzulescu din Bucureºti, cu
care, de-a lungul timpului, s-au întreprins nenumãrate proiecte, workshop-uri sau
sesiuni de comunicãri ºtiinþifice. De asemenea, am subliniat importanþa pe care
Universitatea Spiru Haret o acordã proiectelor de acest gen ºi faptul cã Universitatea
susþine un mediu de învãþare bazat pe partea practicã, pe susþinerea unei relaþii strânse
între mediul liceal-universitar ºi cel de afaceri. În acest sens, am lansat invitaþia
liceenilor de la ªcoala Superioara Comerciala Nicolae Kretzulescu de a participa la
workshop-uri pe teme economice ºi de antreprenoriat organizate de cãtre Facultatea
de ªtiinþe Economice Bucureºti, Centrul USH ProBusiness, împreunã cu mediul de
afaceri, pentru a crea o mai buna legãturã între latura teoreticã ºi cea practicã a
învãþãmântului românesc.
Prin intermediul unor acþiuni de acest gen, Universitatea Spiru Haret acordã sprijinul
sãu liceenilor, prin asigurarea unei baze de pornire în bunele practici antreprenoriale,
prin intermediul ºi cu ajutorul Facultãþii de ªtiinþe Economice Bucureºti, ºi a Centrului
USH ProBusiness.
În cadrul reuniunii a fost prezentatã ºi oferta educaþionalã a Universitãþii Spiru
Haret, precum ºi celelalte proiecte însemnate ale USH, printre care amintesc: Colegiul
Universitar Spiru Haret, Grãdiniþa Prietenii Mei, Premium Welness & Spa Institute,
Arhivdepo, Centrul de transfer tehnologic PRO TRANSFER, USH PRO Business,
TVH, RADIO7, Opinia Naþionalã etc.
La finalul reuniunii am primit mulþumiri din partea conducerii ªcolii Superioare
Comerciale Nicolae Kretzulescu pentru experienþa împãrtãºitã cu dânºii ºi am rãmas
deschiºi unei viitoare colaborãri pe teme de învãþãmânt, schimb de experienþã, proiecte
sau colaborãri viitoare.

Conf. univ. dr. Elena GURGU
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Învãþãturã moralã exprimatã eliptic
printr-o topicã specialã, al cãrei ritm
ascunde cu meºteºug metafore ºi înflorituri
cu haz, proverbul rãmâne specia literarã
consideratã, pe nedrept, minorã, care
asociazã metehnelor, obiceiurilor, relelor
deprinderi ºi apucãturi, un iz de piper, o
iuþealã ºfichiuitoare gata sã punã stavilã
nemerniciilor de tot felul. Aceastã zicere
este, de fapt, oglinda limpede a naturii
umane, a neobositei bãtãlii între alb ºi
negru, între înfricoºãtor, monstruos,
nesãnãtos, încâlcit, pe de-o parte, ºi
îngãduitor, judicios, cruþãtor, bun, raþional,
pe de alta. O cugetare cu tâlc, un ºir de
poveþe ºi piºcãturi, ruºinându-i pe cei care
au greºit ºi rãcorindu-i pe cei pãþiþi.
De la o vreme, lumea proverbelor stã sã
se nãruie, se clatinã periculos, întoarsã cu
susul în jos, primejduitã de nãravuri noi,
nemaiîntâlnite pânã acum.

Gala de lansare
Cine se scoalã
de dimineaþã a Preºedinþiei României
la Consiliul UE
cade în ea

De pildã, preocuparea de a sãpa groapa
altuia înlocuieºte, transcende chiar, dorinþa
de propãºire prin munca pornitã dimineaþa
devreme, pe rouã neînceputã. E mai uºor
sã flecãreºti rãutãcios decât sã scuipi în
palme ºi sã pui mâna, zdravãn, pe lopatã.
Vorbele se amestecã, se sucesc, înþelesurile se schimbã, invidia rãzbate printre
zâmbete fals-binevoitoare, sensul proverbului nu mai þine pasul cu realitatea
contorsionatã, alteratã de umori violente.
Evident, pãrþile detrunchiate se reunesc
în noua logicã, a noilor vremuri. Bunãoarã,
este de la sine înþeles cã Buturuga micã
stricã treaba, iar Graba rãstoarnã carul
mare, la fel cum Cine face din cal mãgar
împuºcã doi iepuri dintr-un foc. De cele
mai multe ori, când Pisica nu-i acasã, nu
ºtie bãrbatul ce ºtie tot satul sau, mai ales,
Cine sapã groapa altuia departe ajunge.
Din pãcate, singurul proverb neafectat,
rãmâne ºi în aceste timpuri tulburi, Capul
plecat sabia nu-l taie. Privind pe fereastrã,
îmi dau seama cã, oricât m-aº strãdui,
formula iniþialã e de neatins.

Miercuri, 30 ianuarie, va avea loc la Berlin
lansarea Preºedinþiei Românei la Consiliul UE
cu o Galã a culturii române având ca protagoniºti douã nume de referinþã din generaþii
diferite: maestrul Silviu Oravitzan, cu expoziþia Luminã ºi jertfe, ºi violoncelistul
Valentin Rãduþiu.

One World Romania 12

Dragoº CIOCÃZAN

Bucharest Jazz Festival  ediþia a opta
Cea de-a opta ediþie a Bucharest Jazz Festival,
organizatã de Primãria Capitalei, prin ARCUB,
se va desfãºura, anul acesta, în perioada 1-7 iulie
2019, în Piaþa George Enescu ºi la ARCUB, ºi îl
va avea curator pe Cristian Soleanu, unul dintre
cei mai importanþi saxofoniºti ºi muzicieni ai
jazzului contemporan românesc.

Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din România
lanseazã concursul

TOT CE-I ROMÂNESC NU PIERE

Premiile UZPR pentru lucrãrile apãrute ori difuzate în cursul anului 2018,
prilej de cultivare ºi confirmare a valorilor jurnalismului românesc.
Valorile unui popor rãmân sã depunã mãrturie pentru devenirea acestuia.
Poporul român a dãinuit ºi va dãinui prin valorile sale.
Prin activitatea jurnaliºtilor, valorile neamului nostru nu doar cã sunt fãcute cunoscute,
dar ele se constituie în modele morale ºi identitare.
Artei jurnalistice îi revine datoria de onoare de a susþine ºi promova valorile
naþionale, fãcându-le, ºi prin scris, nepieritoare.
Termenul limitã de depunere
Sunt invitaþi sã participe atât profesioniºtii din mass-media, cât ºi tinere a materialelor jurnalistice este
condeie jurnalistice (elevi ºi studenþi) din 31 martie 2019
Lucrãrile pot fi trimise pe adresa
þarã, jurnaliºti români din þãrile limitrofe
UZPR, Bdul Gheorghe Magheru nr.
ºi diaspora româneascã.
Criteriile de evaluare vizeazã origi- 28-30, Sector 1, Bucureºti. Acestea
nalitatea abordãrii subiectului, abilitãþile trebuie sã fie însoþite de un formular de
jurnalistice ale autorului, creativitatea ºi înscriere (postat la https://uzp. org. ro/
relevanþa în acord cu tema concursului. 11952/formular-de-inscriere-concurs/)
Vor fi premiate cele mai bune producþii la cuprinzând datele de contact ale
concurentului.
urmãtoarele secþiuni:
Toate materialele scrise trebuie sã fie
 presã scrisã  presã on-line  carte însoþite de dovada redacþiei în care au
de specialitate  radio  televiziune
apãrut (link pentru presa online, pagina
Juriul, alcãtuit din specialiºti ºi pro- scanatã cu articolul semnat de autor ºi
fesioniºti în domeniul mass-media, antetul publicaþiei tipãrite). Materiava alege cele mai bune trei lucrãri din lele audio-video vor fi prezentate pe
fiecare secþiune.
suport electronic (CD/DVD) cu dovada
Ca în fiecare an, se va acorda ºi difuzãrii la o redacþie radio-tv.
Marele Premiu pentru întreaga
Premiile vor fi decernate în ultima
decadã a lunii mai 2019.
activitate jurnalisticã.

 Despre justiþie, activism ºi ceea ce nu este
considerat normal, dar e doar altfel.
Între 15 ºi 24 martie 2019 are loc, la
Bucureºti, cea de-a 12-a ediþie a Festivalului
Internaþional de Documentar ºi drepturile Omului One World Romania. Selecþia de
filme a celei de-a 12-a ediþii  realizatã
de Andrei Rus ºi Vanina Vignal  cuprinde
trei secþiuni care au devenit deja tradiþionale
pentru festivalul One World Romania: ele sunt
dedicate justiþiei activiºtilor ºi persoanelor
cu dizabilitãþi. Secþiunea Forme de justiþie
conþine cinci filme europene ºi un documentar
brazilian. Vom afla în martie povestea demiterii primei preºedinte femei al Braziliei,
Dilma Rousseff, vom cunoaºte cinci bãrbaþi
condamnaþi pentru pedofilie într-o închisoare atipicã din Corsica ºi ne vom plimba
printr-unul dintre cele mai vechi ºi renumite
tribunale din Paris, aflând istoricul, utilitatea ºi
elucidând misterul fiecãrui colþiºor al acestuia.

Sînziana Mircea 100% Beethoven,
la Sala Radio
Tânãra pianistã Sînziana
Mircea (26
de ani), un
fenomen al
scenelor internaþionale,
va cânta miercuri, 30 ianuarie (19.00), la Sala Radio, alãturi
de Orchestra de Camerã Radio, într-un concert 100% Beethoven. Concertul de la Sala
Radio se va derula sub bagheta dirijorului
italian Gian Luigi Zampieri ºi va avea în program
Uvertura Coriolan, Concertul pentru pian
nr. 4 în Sol major ºi Simfonia a II-a.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Peisajul care îþi povesteºte
despre devenirea sa în timp

În cadrul unui interviu acordat revistei Elephant, Emily Steer
descrie pictura lui astfel: Multe dintre lucrãrile lui Mircea Teleagã
amintesc de scene din filmele sci-fi, în care peisajele întunecate ºi
sinistre din spaþiul rural sunt întrerupte de scurte momente de
viaþã - umane sau mai puþin umane. Câºtigãtor al prestigioasei
burse oferite de Fundaþia Sarabande, fondatã de Alexander
McQueen ºi având în palmares un numãr impresionant de expoziþii,
atât în Marea Britanie, cât ºi în afara þãrii, Mircea Teleagã este
apreciat de critici ca fiind unul dintre cei mai promiþãtori artiºti
români ai momentului.
Nãscut la Rãdãuþi în 1989, este absolvent de licenþã în arte
vizuale ºi ilustraþie la Coventry University, în 2013, ºi a
programului de master în picturã la Slade School of Fine Art,
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Valori româneºti

Ion CANTACUZINO

 cercetãtorul care a rãpus holera
Ion Cantacuzino, descendent al celebrei familii Cantacuzino,
care a dat României mai multe personalitãþi ºtiinþifice, politice ºi
literare, este cercetãtorul de geniu care a pus la punct prima
metodã de vaccinare antiholericã din lume. România este, datoritã
lui Ion Cantacuzino, a doua þarã din lume, dupã Franþa, care a
introdus în profilaxie vaccinul BCG (Bacilul Calmette-Guérin)
pentru vaccinarea nou-nãscuþilor împotriva tuberculozei.

Nãscut la 25 noiembrie 1863, Ion Cantacuzino este una dintre
cele mai ilustre personalitãþi ºtiintifice ale României. Tatãl sãu, Ion
Cantacuzino, era jurist ºi a fost ministru în timpul domniei lui
Alexandru Ioan Cuza, iar mama sa, Maria, era fiica generalului
Mavros, secretarul ºi ajutorul lui Kiseleff.
Pentru a înþelege cât de bogatã, renumitã ºi influentã era familia
în care s-a nãscut, trebuie înþeles cã neamul Cantacuzinilor este
descendent din împãratul Bizanþului Ioan al VI-lea Cantacuzino
(care a domnit între 13471354) ºi a numãrat domnitori ºi prinþi
care au condus Valahia, Moldova ºi Rusia. Povestea vieþii doctorului
Cantacuzino este cu atât mai interesantã cu cât rudele sale îi puteau
asigura un trai cu adevãrat regal. Palatele Cantacuzino din Bucureºti
ºi Buºteni sunt doar douã dintre edificiile monumentale clãdite
de acest neam bogat material ºi spiritual deopotrivã.
Dupã cum era de aºteptat pentru bogãþia mediului din care provenea,
primii ani de ºcoalã i-a fãcut acasã, cu profesori particulari. Mama sa a
fost ºi cea care a observat calitãþile intelectuale desãvârºite ale fiului sãu
ºi l-a îndemnat sã-ºi continue studiile la o ºcoalã renumitã din Paris.
Interesant este faptul cã Facultatea de Medicinã nu a fost prima sa
opþiune. Ion Cantacuzino a studiat mai întâi Literele, Filosofia ºi ªtiinþele.
În Franþa, la Facultatea de Medicinã s-a înscris în 1887. În patria lui
Voltaire, Cantacuzino a început sã lucreze în Institutul Pasteur, iar studiul
imunitãþii a rãmas principala sa linie de cercetare pentru întreaga viaþã.
La întoarcerea în þarã, datoritã rezultatelor deosebite, Ion
Cantacuzino este numit profesor de Medicinã experimentalã la
Facultatea de Medicinã din Bucureºti ºi director general al Serviciului
Sanitar din România. Mai mult de atât, Cantacuzino a înfiinþat
Institutul de Seruri ºi Vaccinuri, care astãzi îi poartã numele,
Laboratorul de Medicinã Experimentalã ºi douã reviste medicale,
Revista ªtiinþelor Medicale ºi Annales de Biologie.
Metoda de vaccinare antiholericã inventatã de el, numitã în lumea
întreagã Metoda Cantacuzino, este folositã ºi astãzi în þãrile unde se
mai semnaleazã cazuri de holerã. Ion Cantacuzino a dovedit o
remarcabilã putere de organizare a campaniilor antiepidemice, calitate
pe care a demonstrat-o în combaterea epidemiei de tifos exantematic ºi
holerei în timpul Primului Rãzboi Mondial ºi în campania antimalaricã.
Un episod dramatic pentru întreaga þarã, în care totul depindea
de el, a avut loc în 1913, atunci când trupele române s-au contaminat
cu holerã, iar rãspunderea pentru stãvilirea epidemiei i-a revenit
profesorului Cantacuzino.
Astfel a ajuns Ion Cantacuzino sã creeze remediul împotriva holerei,
în încercarea de a salva armata româna într-o perioadã extrem de instabilã
pentru Regatul României. Pânã la urmã, aplicarea acestei vaccinãri
antiholerice s-a bucurat de un real succes, trupele române fiind salvate
de o epidemie care putea oricând sã se extindã. În toatã activitatea sa de
cercetare, profesorul a fost unul dintre cei mai dedicaþi cercetãtori la
nivel mondial în studierea epidemiilor de tuberculozã ºi holerã ºi a
activat pentru combaterea malariei, fiind organizatorul primei campanii
antimalarice din þara noastrã. Activitatea sa în beneficiul României nu
s-a rezumat la strãlucita carierã medicalã, Ion Cantacuzino semnând,
ca prim-delegat, Tratatul de la Trianon din 1920.
Chiar dacã a rãmas infirm în urma unui accident, profesorul a
muncit pânã la sfârºitul vieþii. Ion Cantacuzino a murit la 14 ianuarie
1934, mormântul sãu aflându-se în clãdirea institutului pe care l-a
creat ºi condus.

Cristina MOLDOVEANU

Marþi, 5 februarie 2019, ora 19,
Sala Mare a Ateneului Român gãzduieºte
University College London. În
lucrãrile sale, prezente în expoziþii
din Londra, Coventry, Cardiff ºi
Birmingham, se manifestã o constantã tensiune între spaþiul natural ºi
cel construit, între memorie ºi istorie
 teme centrale ale explorãrilor sale
teoretice. În decursul ultimilor patru
ani, Mircea Teleagã a fost câºtigãtorul unor rezidenþe importante,
precum cele de la Coventry Pod (2013-2014), Academy of Visual
Arts, Hong Kong Baptist University (2016) ºi Sarabande
Foundation Londra (2016-2018). În prezent, artistul trãieºte
ºi lucreazã în Londra. (G.M.)

RECITAL DE PIAN
ILINCA DUMITRESCU
Clasici ai muzicii româneºti

Ciprian Porumbescu (1853  1883)  Nocturna nr. 2 Souvenir
de Nervi  Hora Braºovului (1881)  Nocturna nr. 1 Tempi
passati, op. 19
Marþian Negrea (1893  1973)  Suita Impresii de la þarã op. 6
(1921):  Preludiu  A fost odatã  Fusul  Jocul ielelor
 Seara-n poartã  Alunelul
Filip Lazãr (1894  1936)  Sonata op. 15 (1929):
 Allegretto  Prestissimo  Tempo di Marcia funebre
George Enescu (1881  1955)  Mélodie ºi Carillon nocturne
din Suita nr. 3 op. 18 (1913-1916)
Tiberiu Brediceanu (1877  1968)  4 Jocuri româneºti:
 Brâul III (Muntenia) (1899)  Ardeleana IV (Abrudeana) (1903)
 Þarina II (Munþii Apuseni) (1925)  Hora I(Moldova) (1929)
Mihail Jora (1891  1971)  Sonatina op. 44 (1961)
(dedicatã pianistei Ilinca Dumitrescu):  Allegro moderato
 Andante espressivo  Allegro molto
Paul Constantinescu (1909  1963)  4 Fabule (1932):
 Pisica cu clopoþei  Un cocoº cu ochii scoºi  Corbul ºi vulpea
 S-a certat cumãtra gaiþã cu cumãtra bufniþã
 3 Piese (1951):  Joc  Cântec
 Toccata (Joc dobrogean)
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Medalion de Zãpadã

N

Arta Teatrului
Terapeutic

 Câinele lui Jack London

u ne-am putea imagina lumea Marilor Þinuturi
Albe ºi a marilor aventuri
existenþiale fãrã literatura lui
Jack London, unul dintre cei
mai fascinanþi scriitori americani ºi
cel mai mare iubitor ºi creator de personaje canine, ca
purtãtoare ale unui tulburãtor mesaj, pe care numai
un spirit profund umanist l-ar fi putut imagina. Pentru
cã povestea ºi spiritul animalelor sale ar putea fi
povestea ºi spiritul unor fiinþe umane. Dar Umanismul povestirilor sale este un concept ce transcende
caracterul antropocentric, devenind un concept
de biopoliticã a tuturor vieþuitoarelor oprimate ale
acestei planete.
Jack London s-a nãscut la 12 ianuarie 1876, la San
Francisco. Niciun scriitor nu s-a dedicat cu mai multã
umanitate acestor fiinþe ºi, totodatã, cu o impresionantã înþelegere a naturii lor, în multe cazuri
superioarã oamenilor prin capacitatea de adaptare,
caracter ºi inteligenþã. Descriindu-le comportamentele
în conexiunile lor cu lumea umanã ºi în lupta pentru
supravieþuire, Jack London construieºte personaje
care ar putea concura oricând cu cele mai reuºite
caractere/portrete din literaturã. Vocea interioarã pe
care le-o conferã autorul este absolut autenticã ºi
tulburãtor de umanã, iar aceasta constituie nota
definitorie ºi geniul creativ al lui J. London.
Dar, sã ne oprim câteva secunde la Buck, celebrul
câine ºi personajul principal din romanul Chemarea
strãbunilor.
Furat de pe proprietatea stãpânilor sãi, unde avea
un trai tihnit ºi plin de satisfacþii, Buck ajunge pe
mânile vânzãtorilor de câini, împãrtãºind soarta
nemiloasã a animalelor tratate cu multã cruzime, în
dorinþa iraþionalã a acestor brute de a obþine profituri
cu orice preþ. Marea aventurã începe atunci când
Buck devine câine de sanie pentru diverse transporturi
în þinuturile de zãpezi ºi gheaþã din Canada ºi Alaska.
Viaþa lui Buck se schimbã radical, dupã reguli dure,
punându-i la încercare toate resursele fizice ºi psihice
pentru a se adapta noilor condiþii, un proces observat
cu minuþiozitate ºi în stilul inconfundabil al scriitorului, care ne dezvãluie toate dimensiunile
personalitãþii speciale a acestui câine. În condiþii
extreme, pe care London le cunoºtea el însuºi din
cãlãtoriile sale în zona þinuturilor polare, regulile sunt
stricte, iar viaþa înseamnã în primul rând cunoaºterea
ºi înþelegerea acestor reguli. Oameni ºi animale se
confruntã în munca lor cu lupta pentru supravieþuire.
În ciuda condiþiilor grele ºi a multor dezamãgiri, Buck
îºi dovedeºte calitãþile sale de leader ºi de învingãtor,
cu preþul renunþãrii la multe dintre trãsãturile educaþiei sale de mai înainte. Dar cel mai impresionant
este cã, în tot acest timp, Buck nu va înceta sã spere
cã va gãsi afecþiune umanã, cã-ºi va gãsi stâpânul care
sã-l iubeascã ºi sã îl merite. Iar când, în sfârºit, îl va

gãsi, ºi aceastã ultimã ºansã îi este spulberatã în mod
dramatic. Acum, nimic nu pare sã-l mai þinã legat de
lumea oamenilor. El, Buck, domesticit doar prin iubire
ºi iubind oamenii, se va sãlbãtici, reactivând acea
forþã latentã a naturii lui sãlbatice ºi urmând chemarea
ancenstralã a speciei sale.
Povestirile lui Jack London, deosebit de dramatice,
convertesc cu geniu artistic cunoºtinþe de psihologie,
transformându-le în tulburãtoare parabole pe tema
educaþie-mediu-adaptare, ce ridicã întrebãri de naturã
psihologicã, filosoficã ºi eticã în legãturã cu toate
fiinþele ce convieþuiesc pe aceastã planetã. Cãci
povestea câinelui Buck nu este altceva decât un mic
tratat despre procesul de modificare a comportamentului prin condiþionãri brutale ºi în lupta pentru
adaptare ºi supravieþuire în condiþii-limitã. Iar mesajul
sãu tulburãtor atrage atenþia asupra importanþei
investiþiei afective în relaþia om-animal, ca singura
variabilã capabilã sã reprime instinctele pe termen
lung ºi ca singura unitate de mãsurã a umanitãþii
noastre pe scara speciilor.
Prin mesajul sãu profund umanist, viaþa lui Buck ar
putea fi povestea ºi aventura existenþialã a Civilizaþiei
noastre, tot mai mult dezinvestitã uman ºi afectiv,
aruncând tot mai mulþi oameni ºi animale într-un
megaexperiment existenþial ce pare sã fi abandonat chiar
reperele ºi esenþa Umanului. ªi, prin acest mesaj, scrierile
lui Jack London sunt mereu actuale ºi profund necesare.

*

Opera literarã a scriitorului Jack London îºi trage
seva din experianþa sa de viaþã, pe cât de scurtã, pe
atât de intensã ºi aventuroasã, el însuºi confruntânduse cu multe dintre dificultãþile luptei pentru existenþã.
Copil, munceºte pentru a se întreþine sau pentru a-ºi
plãti studiile, cãlãtoreºte foarte mult, cunoscând tot
felul de oameni ºi de o coloraturã aparte. Este evident
cã, în aceastã aventurã existenþialã, este impresionat
de drama atâtor fiinþe  fie oameni, fie animale ,
conturându-ºi propria viziune despre lume ºi viaþã,
al cãrui mesaj este conþinut în operele sale. Lumea
lui London este a unei Americi în continuã transformare socialã, un tãrâm al speranþelor, dar ºi
al dezamãgirilor, ce adunase oameni din cele mai
diferite medii sociale, de la cãutãtori de aur ºi
muncitori în cãutare de lucru, la negustori ºi afaceriºti
dornici de supraîmbogãþire, sau oameni pur ºi simplu,
aventuraþi pe un Tãrâm al fãgãduinþei, rãtãcitori spre
acea Vale a Lunii unde vor putea întemeia o viaþã mai
demnã ºi mai meritatã. Un excepþional motiv pentru
ca geniul literar a lui Jack London sã transpunã în
paginile sale aceastã aventuroasã cãlãtorie, de multe
ori dramaticã, aceastã pulsaþie a existenþei, a unor
destine mereu confruntate cu dezamãgiri ºi mereu
gata sã meargã mai departe, animate de noi speranþe,
spre o lume mai bunã ºi spre un Vis.

Cornelia Demetra PRODAN

de conf. univ. dr. George V. GRIGORE
Editura STEFADINA, 2018

T

erapia prin artã se dovedeºte a fi
importantã pentru a rezolva problemele
de comunicare ºi adaptare a omului în
cadrul societãþii moderne, grãbite ºi
angoasante. În volumul de faþã, autorul
ne prezintã modalitãþile de abordare
a universului artistic, dar ºi exerciþii
practice de teatru terapeutic. La Editura
Stefadina a apãrut recent, în 2018, cartea
Arta teatrului terapeutic a conf. univ.
dr. George V. Grigore, prin care autorul
sperã sã umple un gol ce se cerea de mult
acoperit. Din cuprinsul cãrþii putem cita:
Psihoterapia - Terapia prin teatru;
Terapii Spirituale - Artele (Istoric /
Definiþie Art  Terapia / Dramaterapia /
Acþiune / Aplicaþii / Rezultate obþinute/
Modalitãþi de lucru/Cine beneficiazã de
terapie/ Terapia prin muzicã/ Meloterapia/
Efectul Mozart/ Terapia prin dans/ Cum funcþioneazã aceastã terapie/
Beneficii/Istoric/ Definiþie/ La ce foloseºte terapia prin dans/ Terapia de
,,întãrire a oaselor/ Metodã ineditã de a arde caloriile/ Terapie prin miºcare
ºi dans/ Terapia prin teatrul de pãpuºi / Pãpuºa - mai mult decât o simplã
figurã ludicã / Terapia prin joc/Jongleria cu bastoane - Jongleria cu farfurii/
Aspecte ºi aplicaþii ale jongleriei); Terapia prin arte combinate; Teatrul ºi
Psihodrama; Psihodrama ºi Jacob Levi Moreno (Prezentarea psihodramei/
Domenii de aplicabilitate ale psihodramei/ Psihodrama terapeuticã/
Psihodrama pedagogicã/ Psihodrama organizaþionalã/ Psihodrama în teatru/
Bibliodrama/ Ce este bibliodrama?/ Alte definiþii ale psihodramei/ Principiile
psihodramei/Psihodrama ºi monodrama/ Scopul psihodramei - Jocul de
rol/ Interviul multiplu/ Inversiunea de rol/ Oglinda-Dublul/ Sociometria/
Eroul!Ego-ul auxiliar/ Variante de joc: jocul de rol direct, telmica oglinzii.
inversarea rolurilor, tehnica alterego-urilor, Psihodiagnoza Îmbunãtãirea
autocunoaºterii/ Intervenþii terapeutice prin: hipnoza, desensibilizare
progresivã, programarea neurolingvisticã (NLP)- psihosinteza. Freud ºi
Moreno - concepþii psihoterapeutice/,,Relaþia de Obiect sau ROL? /
Transferul ºi psihodramã / Transfer sau ,,Tele în psihodramã / Terapeutul
ºi implicarea sa); Jocul ºi rolul sãu în tratarea persoanelor cu probleme de
sãnãtate psihicã, fizicã sau de adaptare socialã (Rolul jocului dramatic în
educarea persoanelor cu deficienþe de auz; Terapia Familialã Structuralã Familia, ca teatru; Terapia ocupaþionalã; Terapia Experenþialã - Tehnica ºi
modalitãþile de lucru; Psihoterapia comportamentalã. Tehnici principale;
Probleme de integrare a copiilor cu cerinþe educative speciale; Jocul ºi joaca
- rolul terapeutic; Exerciþii de teatru terapeutic (,,Priveºte-te bine, eºti un
erou.../ Spectacolul de teatru ºi modelarea lutului pentru nevãzãtori/
,,Povestea mea  exerciþiu de sinceritate ºi vulnerabilitate/ Tema ,,Un fapt
real, un fapt imaginar ºi unul simbolic.
Abordând aceste tehnici ºi exerciþii, apar noi ºanse de integrare socialã a
acelora dintre noi care s-au izolat din diferite motive. Astfel, dând frâu liber
creativitãþii artistice, se poate creºte conºtiinþa de sine, dar ºi adaptarea la
stres ºi la experienþe traumatice prezente sau viitoare.

Deloitte: Piaþa de fuziuni ºi achiziþii va însuma în jur de 100 de tranzacþii
în 2019, iar tranzacþiile cu credite neperformante vor continua sã scadã
Portofoliile de credite neperformante vândute de bãncile
româneºti în 2018 au scãzut semnificativ, de la o valoare
nominalã de 2,1 miliarde de euro în 2017, la o valoare estimatã
de 1 miliard de euro anul trecut, o scãdere de 52%, iar trendul
este aºteptat sã continue ºi în acest an, potrivit datelor
publicate, recent, de firma de consultanþã Deloitte. Acelaºi
studiu aratã cã cele mai dinamice sectoare pe piaþa de fuziuni
ºi achiziþii în 2019 vor fi tehnologia, retailul, industria
farmaceuticã ºi servicii medicale, bunuri de larg consum ºi
imobiliar. Media multiplilor de evaluare pentru tranzacþiile
anunþate în România în ultimii doi ani a fost uºor mai mare
decât cea utilizatã în Europa Centralã ºi de Est.
Piaþa de fuziuni ºi achiziþii va însuma în jur de 100 de tranzacþii
în 2019, pãstrând o tendinþã similarã cu cea din perioada 20082018, potrivit estimãrilor departamentului de Consultanþã
Financiarã din cadrul Deloitte România. De asemenea, valoarea
medie a tranzacþiilor pentru anul 2019 este estimatã de Deloitte
România între 40 ºi 50 de milioane de euro, uºor peste media de
40 de milioane de euro din ultima decadã. În ciuda contextului
fiscal aspru de la începutul lui 2019, nu anticipãm consecinþe
majore asupra pieþei de fuziuni ºi achiziþii în prima jumãtate a
acestui an, ci mai degrabã spre sfârºitul anului, când, în funcþie de
contextul macroeconomic, fereastra de oportunitate s-ar putea
închide. Ne aºteptãm ca sectoarele cele mai dinamice ale pieþei de
M&A în 2019 sã fie tehnologia, retailul, industria farmaceuticã
ºi serviciile medicale, bunurile de larg consum ºi imobiliarele,
a spus Ioana Filipescu, Partener Consultanþã în Fuziuni ºi Achiziþii,
Deloitte România.
Piaþa de M&A din 2018, cu o valoare estimatã de Deloitte România
între 3,8 ºi 4,3 miliarde de euro, incluzând tranzacþiile cu valoare

nedeclaratã, a fost mai puþin transparentã decât în anii precedenþi,
cu o scãdere semnificativã a numãrului de tranzacþii cu valori
comunicate. Piaþa tranzacþiilor cu valori declarate a continuat sã fie
dominatã în 2018 de investitorii strategici, care au fost implicaþi în
56% din tranzacþii, în timp ce firmele de private equity s-au regãsit
în 39% din volumul tranzacþiilor cu valori declarate.
În ceea ce priveºte tranzacþiile M&A declarate din perioada 20162018, valoarea totalã a companiilor din România a fost evaluatã la o
medie de 8,5 x EBITDA, uºor peste valorile medii înregistrate în
Europa Centralã ºi de Est, de 7,8 x EBITDA, potrivit unei analize
realizate de Deloitte România, bazatã pe datele Mergermarket.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
În ultimii trei ani, domeniile din România cu cei mai mari
multipli cheie în evaluare au fost bunurile de larg consum, industria
farmaceuticã ºi a serviciilor medicale ºi domeniul TMT - tehnologie,
media ºi telecomunicaþii -, la polul opus fiind construcþiile ºi
retailul, a adãugat Marius Vasilescu, Director Consultanþã
Financiarã, Deloitte România.

Bãncile au vândut credite neperformante
de un miliard de euro
Bãncile din România au vândut portofolii de credite
neperformante (NPL) cu o valoare nominalã de 1 miliard de euro
în 2018, conform estimãrilor Deloitte România, semnificativ sub
nivelul din 2017, de 2,1 miliarde de euro.
Scãderea semnificativã a volumului tranzacþiilor cu NPL din
2018 este rezultatul reducerii volumului de credite neperformante
ºi al schimbãrilor legislative. În continuare, ne aºteptãm la o

diminuare a volumului tranzacþiilor cu portofolii de NPL în 2019,
având în vedere contextul actual, deºi bãncile au un stoc bilanþier
de credite neperformante estimat la 3-4 miliarde de euro, precum
ºi un volum similar în afara bilanþului, a declarat Radu Dumitrescu,
Partener Servicii Suport în Tranzacþii, Deloitte România.
În 2018, echipa de Consultanþã Financiarã a Deloitte România
a fost implicatã în peste 100 de proiecte complexe prin intermediul
tuturor tipurilor de servicii, care includ consultanþã în fuziuni ºi
achiziþii, investigarea fraudelor, evaluare, economie ºi modelare
financiarã, precum ºi suport în tranzacþii ºi reorganizare. Cu o
echipã de 60 de specialiºti dedicaþi, departamentul de Consultanþã
Financiarã al Deloitte este unul dintre cei mai importanþi jucãtori
din acest domeniu din România, oferind servicii cãtre clienþi locali
ºi multinaþionali, atât din sectorul privat, cât ºi public.
Deloitte furnizeazã la nivel global servicii de audit, consultanþã,
servicii juridice, consultanþã financiarã ºi managementul riscului, servicii
de consultanþã fiscalã ºi alte servicii adiacente cãtre clienþi din sectorul
public ºi privat provenind din industrii variate. Patru din cinci
companii prezente în topul Fortune Global 500 sunt clienþi Deloitte,
prin intermediul reþelei sale globale de firme membre care activeazã în
peste 150 de þãri ºi teritorii, oferind resurse internaþionale, perspective
locale ºi servicii de cea mai înaltã calitate pentru a aborda provocãri de
business complexe. Obiectivul Deloitte este sã creeze un impact
vizibil în societate cu ajutorul celor 286.000 de profesioniºti ai sãi.
Deloitte România este una dintre cele mai mari companii de
servicii profesionale din þara noastrã ºi oferã servicii de audit, de
consultanþã fiscalã, servicii juridice (prin cooperarea cu Reff &
Asociaþii SCA), de consultanþã în management ºi consultanþã
financiarã, servicii de managementul riscului, soluþii de servicii ºi
consultanþã în tehnologie, precum ºi alte servicii adiacente, prin
intermediul a peste 1.200 de profesioniºti.

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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07:00 Program muzical Videoclipuri
08:00 ªtiri
08:30 Micul bucãtar
08:45 Junior Talent
09:00 TOP Happy Music
09:30 JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
10:00 Move UP
10:15 Atelier Creativ
10:30 Music Time
11:00 Andra Show
11:30 Video Creator
11:45 Move UP
12:00 Music Time
13:00 Junior Talent
13:15 Micul bucãtar
13:30 TOP Happy Music
14:00 Micul bucãtar
14:15 Atelier Creativ
14:30 JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
15:00 Andra Show
15:30 Video Creator
15:45 Atelier Creativ
16:00 Music Time
16:30 Move UP
16:45 Junior Talent
17:00 Film serial - Grachy
17:30 Atelier Creativ
17:45 Junior Talent
17:45 Move UP
18:15 Junior Talent
18:30 Micul bucãtar

JOI  31 ianuarie 2019

MIERCURI  30 ianuarie 2019

18:45 Atelier Creativ
19:00 Music Time
19:30 JR. Quiz  Concurs de
culturã generalã pentru copii
20:00 Andra Show
20:30 Video Creator
20:45 Povestea de searã
21:00 Film serial
22:00 ªtiri
22:30 Music Time
23:00 Atelier Creativ
23:15 Junior Talent
23:30 Move UP
23:45 Video Creator
00:00 Povestea de searã
00:15 Music Time
00:30 Move UP
00:45 Junior Talent
01:00 ªtiri
01:30 Music Time
02:00 Video Creator
02:15 Micul bucãtar
02:30 Atelier creativ
02:45 ªtiri
03:15 Atelier Creativ
03:30 Junior Talent
03:45 Move UP
04:00 Music Time
04:30 Atelier Creativ
04:45 ªtiri
05:15 Video Creator
05:30 Povestea de searã
05:45 TOP Happy Music
06:15 Atelier Creativ
06:30 Video Creator
06:45 Micul bucãtar

07:00
08:00
08:30
08:45
09:00
09:30
10:00
10:15
10:30
11:00
11:30
11:45
12:00
13:00
13:15
13:30
14:00
14:15
14:30
15:00
15:30
15:45
16:00
16:30
16:45
17:00
17:30
17:45
17:45
18:15
18:30

Program muzical Videoclipuri
ªtiri
Micul bucãtar
Junior Talent
TOP Happy Music
JR. Quiz 
Concurs de culturã
generalã pentru copii
Move UP
Atelier Creativ
Music Time
Andra Show
Video Creator
Move UP
Music Time
Junior Talent
Micul bucãtar
TOP Happy Music
Micul bucãtar
Atelier Creativ
JR. Quiz 
Concurs de culturã
generalã pentru copii
Andra Show
Video Creator
Atelier Creativ
Music Time
Move UP
Junior Talent
Film serial - Grachy
Atelier Creativ
Junior Talent
Move UP
Junior Talent
Micul bucãtar

18:45 Atelier Creativ
19:00 Music Time
19:30 JR. Quiz  Concurs de
culturã generalã pentru copii
20:00 Andra Show
20:30 Video Creator
20:45 Povestea de searã
21:00 Film serial
22:00 ªtiri
22:30 Music Time
23:00 Atelier Creativ
23:15 Junior Talent
23:30 Move UP
23:45 Video Creator
00:00 Povestea de searã
00:15 Music Time
00:30 Move UP
00:45 Junior Talent
01:00 ªtiri
01:30 Music Time
02:00 Video Creator
02:15 Micul bucãtar
02:30 Atelier creativ
02:45 ªtiri
03:15 Atelier Creativ
03:30 Junior Talent
03:45 Move UP
04:00 Music Time
04:30 Atelier Creativ
04:45 ªtiri
05:15 Video Creator
05:30 Povestea de searã
05:45 TOP Happy Music
06:15 Atelier Creativ
06:30 Video Creator
06:45 Micul bucãtar

07:00 Program muzical Videoclipuri
08:00 ªtiri
08:30 Micul bucãtar
08:45 Junior Talent
09:00 TOP Happy Music
09:30 JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
10:00 Move UP
10:15 Atelier Creativ
10:30 Music Time
11:00 Andra Show
11:30 Video Creator
11:45 Move UP
12:00 Music Time
13:00 Junior Talent
13:15 Micul bucãtar
13:30 TOP Happy Music
14:00 Micul bucãtar
14:15 Atelier Creativ
14:30 JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
15:00 Andra Show
15:30 Video Creator
15:45 Atelier Creativ
16:00 Music Time
16:30 Move UP
16:45 Junior Talent
17:00 Film serial - Grachy
17:30 Atelier Creativ
17:45 Junior Talent
17:45 Move UP
18:15 Junior Talent
18:30 Micul bucãtar

SÂMBÃTÃ  2 februarie 2019

VINERI  1 februarie 2019
07:00 Program muzical Videoclipuri
08:00 ªtiri
08:30 Micul bucãtar
08:45 Junior Talent
09:00 TOP Happy Music
09:30 JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
10:00 Move UP
10:15 Atelier Creativ
10:30 Music Time
11:00 Andra Show
11:30 Video Creator
11:45 Move UP
12:00 Music Time
13:00 Junior Talent
13:15 Micul bucãtar
13:30 TOP Happy Music
14:00 Micul bucãtar
14:15 Atelier Creativ
14:30 JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
15:00 Andra Show
15:30 Video Creator
15:45 Atelier Creativ
16:00 Music Time
16:30 Move UP
16:45 Junior Talent
17:00 Film serial - Grachy
17:30 Atelier Creativ
17:45 Junior Talent
17:45 Move UP
18:15 Junior Talent
18:30 Micul bucãtar
18:45 Atelier Creativ

19:00 Music Time
19:30 JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
20:00 Andra Show
20:30 Video Creator
20:45 Povestea de searã
21:00 Film serial
22:00 ªtiri
22:30 Music Time
23:00 Atelier Creativ
23:15 Junior Talent
23:30 Move UP
23:45 Video Creator
00:00 Povestea de searã
00:15 Music Time
00:30 Move UP
00:45 Junior Talent
01:00 ªtiri
01:30 Music Time
02:00 Video Creator
02:15 Micul bucãtar
02:30 Atelier creativ
02:45 ªtiri
03:15 Atelier Creativ
03:30 Junior Talent
03:45 Move UP
04:00 Music Time
04:30 Atelier Creativ
04:45 ªtiri
05:15 Video Creator
05:30 Povestea de searã
05:45 TOP Happy Music
06:15 Atelier Creativ
06:30 Video Creator
06:45 Micul bucãtar

07:00 Program muzical Videoclipuri
08:00 ªtiri
08:30 Micul bucãtar
08:45 Junior Talent
09:00 TOP Happy Music
09:30 JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
10:00 Move UP
10:15 Atelier Creativ
10:30 Music Time
11:00 Andra Show
11:30 Video Creator
11:45 Move UP
12:00 Music Time
13:00 Junior Talent
13:15 Micul bucãtar
13:30 TOP Happy Music
14:00 JR News
14:30 JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
15:00 Andra Show
15:30 Video Creator
15:45 Atelier Creativ
16:00 Junior Talent
16:30 Move UP
17:00 Music Time
17:30 Atelier Creativ
17:45 Junior Talent
17:45 Move UP
18:15 Junior Talent
18:30 Micul bucãtar
18:45 Atelier Creativ
19:00 Music Time

DUMINICÃ  3 februarie 2019

19:30 JR. Quiz  Concurs de
culturã generalã pentru copii
20:00 Andra Show
20:30 Video Creator
20:45 Povestea de searã
21:00 Junior Talent
21:15 Atelier Creativ
21:30 JR. Quiz
22:00 JR. News
22:30 Music Time
23:00 Atelier Creativ
23:15 Junior Talent
23:30 Move UP
23:45 Video Creator
00:00 Povestea de searã
00:15 Music Time
00:30 Move UP
00:45 Junior Talent
01:00 JR. News
01:30 Music Time
02:00 Video Creator
02:15 Micul bucãtar
02:30 Atelier creativ
02:45 JR. News
03:15 Atelier Creativ
03:30 Junior Talent
03:45 Move UP
04:00 Music Time
04:30 Atelier Creativ
04:45 JR. News
05:15 Video Creator
05:30 Povestea de searã
05:45 TOP Happy Music
06:15 Move UP
06:30 Video Creator
06:45 Micul bucãtar

Radio Seven

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

PROGRAMUL

Joi

Ora

Luni

7-10

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

Miercuri

07:00
08:00
08:30
08:45
09:00
09:30
10:00
10:15
10:30
11:00
11:30
11:45
12:00
13:00
13:15
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
15:45
16:00
16:30
17:00
17:30
17:45
17:45
18:15
18:30
18:45
19:00

Program muzical Videoclipuri
ªtiri
Micul bucãtar
Junior Talent
TOP Happy Music
JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
Move UP
Atelier Creativ
Music Time
Andra Show
Video Creator
Move UP
Music Time
Junior Talent
Micul bucãtar
TOP Happy Music
JR News
JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
Andra Show
Video Creator
Atelier Creativ
Junior Talent
Move UP
Music Time
Atelier Creativ
Junior Talent
Move UP
Junior Talent
Micul bucãtar
Atelier Creativ
Music Time

19:30 JR. Quiz  Concurs de
culturã generalã pentru copii
20:00 Andra Show
20:30 Video Creator
20:45 Povestea de searã
21:00 Junior Talent
21:15 Atelier Creativ
21:30 JR. Quiz
22:00 JR. News
22:30 Music Time
23:00 Atelier Creativ
23:15 Junior Talent
23:30 Move UP
23:45 Video Creator
00:00 Povestea de searã
00:15 Music Time
00:30 Move UP
00:45 Junior Talent
01:00 JR. News
01:30 Music Time
02:00 Video Creator
02:15 Micul bucãtar
02:30 Atelier creativ
02:45 JR. News
03:15 Atelier Creativ
03:30 Junior Talent
03:45 Move UP
04:00 Music Time
04:30 Atelier Creativ
04:45 JR. News
05:15 Video Creator
05:30 Povestea de searã
05:45 TOP Happy Music
06:15 Move UP
06:30 Video Creator
06:45 Micul bucãtar

LUNI  4 februarie 2019

TVH KIDS Channel  TVH KIDS Channel  TVH KIDS Channel 
Marþi

18:45 Atelier Creativ
19:00 Music Time
19:30 JR. Quiz  Concurs de
culturã generalã pentru copii
20:00 Andra Show
20:30 Video Creator
20:45 Povestea de searã
21:00 Film serial
22:00 ªtiri
22:30 Music Time
23:00 Atelier Creativ
23:15 Junior Talent
23:30 Move UP
23:45 Video Creator
00:00 Povestea de searã
00:15 Music Time
00:30 Move UP
00:45 Junior Talent
01:00 ªtiri
01:30 Music Time
02:00 Video Creator
02:15 Micul bucãtar
02:30 Atelier creativ
02:45 ªtiri
03:15 Atelier Creativ
03:30 Junior Talent
03:45 Move UP
04:00 Music Time
04:30 Atelier Creativ
04:45 ªtiri
05:15 Video Creator
05:30 Povestea de searã
05:45 TOP Happy Music
06:15 Atelier Creativ
06:30 Video Creator
06:45 Micul bucãtar

Vineri

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

Sâmbãtã

Duminicã

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

07:00 Program muzical Videoclipuri
08:00 ªtiri
08:30 Micul bucãtar
08:45 Junior Talent
09:00 TOP Happy Music
09:30 JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
10:00 Move UP
10:15 Atelier Creativ
10:30 Music Time
11:00 Andra Show
11:30 Video Creator
11:45 Move UP
12:00 Music Time
13:00 Junior Talent
13:15 Micul bucãtar
13:30 TOP Happy Music
14:00 Micul bucãtar
14:15 Atelier Creativ
14:30 JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
15:00 Andra Show
15:30 Video Creator
15:45 Atelier Creativ
16:00 Music Time
16:30 Move UP
16:45 Junior Talent
17:00 Film serial - Grachy
17:30 Atelier Creativ
17:45 Junior Talent
17:45 Move UP
18:15 Junior Talent
18:30 Micul bucãtar
18:45 Atelier Creativ

19:00 Music Time
19:30 JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
20:00 Andra Show
20:30 Video Creator
20:45 Povestea de searã
21:00 Film serial
22:00 ªtiri
22:30 Music Time
23:00 Atelier Creativ
23:15 Junior Talent
23:30 Move UP
23:45 Video Creator
00:00 Povestea de searã
00:15 Music Time
00:30 Move UP
00:45 Junior Talent
01:00 ªtiri
01:30 Music Time
02:00 Video Creator
02:15 Micul bucãtar
02:30 Atelier creativ
02:45 ªtiri
03:15 Atelier Creativ
03:30 Junior Talent
03:45 Move UP
04:00 Music Time
04:30 Atelier Creativ
04:45 ªtiri
05:15 Video Creator
05:30 Povestea de searã
05:45 TOP Happy Music
06:15 Atelier Creativ
06:30 Video Creator
06:45 Micul bucãtar
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OPINIA NAÞIONALÃ

N

oi românii avem un fel unic de a ne bucura! Gãsim la tot pasul
motive sã sãrbãtorim. Începând cu Anul Nou, apoi de Sfântul Vasile, de
Sfântul Ion, de Mica Unire, de Valentines Day, de Dragobete, de 1 Martie,
de Ziua Femeii, de Mucenici, de 1 aprilie - Ziua Pãcãlelilor, de Paºte, de
1 Mai - Ziua Muncii (în trecut se sãrbãtorea Armindenul, cunoscutã ca
Ziua Pelinului sau a Beþivului), de Ziua Copilului, de Rusalii, de Sfânta
Maria, de Sfântul Andrei, de Ziua Naþionalã, de Crãciun ºi de multe
altele. Cu alte cuvinte, românul vede cam în orice un prilej sã se cinsteascã
cu un pahar de bere sau de vin roºu, iar în ultimul timp, încurajat de stat,
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îºi cam ia tãlpãºiþa spre vecinii bulgari sau spre Grecia, dacã se face punte
între una dintre sãrbãtorile amintite ºi un week-end. Când evenimentul e
solemn, românul îmbracã haine închise la culoare ºi îºi înfige cocardã în
piept, dacã e mai spre tradiþional îºi pune ie, dacã e despre iubire exagereazã
cu roºu, cu flori ºi bomboane. Dacã e despre Marea Unire aºteptã o þuicã
ºi o fasole cu ciolan Dar dacã e despre Mica Unire? Pe logica imbatabilã
a locuitorului Spaþiului Mioritic merge o porþie mai micã de ciolan cu
fasole ºi o horã mai mare! Pierdem însã, de cele mai multe ori, semnificaþia
evenimentului pe care îl sãrbãtorim.

160 de ani de la Unirea Principatelor Române
L

Mãrire ºi decãdere

a 24 ianuarie 1859 a avut loc Unirea Principatelor Române sub
conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Mica Unire de la 1859 a fost
primul pas important pe calea înfãptuirii statului naþional unitar român.
Unirea celor douã Principate a fost un proces, care a început în 1848,
bazat pe puternica apropiere culturalã ºi economicã între cele douã
þãri. În anul 1848 s-a realizat uniunea vamalã între Moldova ºi Þara
Româneascã, în timpul domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv
Gheorghe Bibescu. În Moldova, Alexandru Ioan Cuza a fost ales
domnitor în unanimitate, la 5 ianuarie 1859, ca reprezentant al Partidei
Naþionale. În noaptea de 23 spre 24 ianuarie, membrii Partidei Naþionale
s-au reunit la Hotelul Concordia din Bucureºti unde, pentru prima
oarã, s-a formulat cu voce tare ceea ce pânã atunci fusese doar o
nãzuinþã: alegerea lui Cuza ca domn al ambelor Principate.
În mãreaþa zi a Unirii de la 1859, deputatul Vasile Boerescu
a declarat, entuziasmat, înaintea adunãrii: A ne uni asupra



Opinii ale studenþilor haretiºti
la sãrbãtorirea a 160 de ani
de la Unirea Principatelor Române

Înfãptuirea României moderne a fost o urmare fireascã a tuturor evenimentelor
consemnate de istoria naþionalã ºi internaþionalã în perioada 1821  1918, însã un rol
determinant pentru îndeplinirea obiectivului l-au avut: Unirea Principatelor Române,
adoptarea unui regim constituþional ºi obþinerea independenþei de stat. (Sorin GANE,
student, anul III, programul de studii: Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune,
Facultatea de ªtiinþe Economice, Câmpulung)
Adaptarea la civilizaþia modernã ºi întregirea teritorialã au reprezentat principalele
obiective care au fãcut din România un stat modern, capabil sã dezvolte prolifice relaþii
externe cu Marile Puteri. Toate aceste aspecte au contribuit la înfãptuirea idealului
nostru naþional de veacuri: unirea tuturor românilor sub un singur sceptru. (Simona
BECK-URSEA, studentã, anul III programul de studii: Contabilitate ºi Informaticã de
Gestiune, Facultatea de ªtiinþe Economice, Câmpulung)
România modernã înseamnã sacrificiile generaþiilor de eroi care au apãrat idealurile
naþiunii române cu preþul vieþii ºi care au impus un model demn de urmat generaþiilor
viitoare. De aceea, suntem datori sã arãtãm respectul nostru faþã de eroi nu numai de
Ziua Eroilor, ci ºi prin faptele ºi ideile promovate în spaþiul public cu privire la memoria
acestora. (Georgiana IORDAN, studentã, anul I, programul de studii: Contabilitate ºi
Informaticã de Gestiune, Facultatea de ªtiinþe Economice, Câmpulung)
România modernã a fost clãditã pe valori specifice poporului român, precum:
dragostea de neam ºi þarã, spiritul de sacrificiu, curajul, tenacitatea, jertfa de sine în
numele unui ideal, dârzenia ºi respectul datorat înaintaºilor. Aceste valori sunt reflectate
în toatã cultura româneascã care reprezintã identitatea naþiunii noastre în contextul
geopolitic actual. (Andra Ioana VÃTÃªESCU, masterand, anul I, programul de studii:
Contabilitate ºi Managementul Afacerilor, Facultatea de ªtiinþe Economice, Câmpulung)
România modernã este un exemplu de toleranþã ºi iubire pentru toþi locuitorii
sãi, deoarece este edificat pe cele mai corecte fundaþii: acelaºi POPOR, aceeaºi LIMBÃ,
aceeaºi CULTURÃ ºi aceleaºi TRADIÞII. (Mihaela OPREA, masterand, anul I,
programul de studii: Contabilitate ºi Managementul Afacerilor, Facultatea de ªtiinþe
Economice, Câmpulung)
Lumea este un numãr infinit de stãri de conºtiinþã. Unii urcã, alþii coboarã. Simt
cã evoluþia noastrã ca oameni ºi ca români, deopotrivã, se face prin aspiraþiile înalte
ale fiecãruia dintre noi. Acceptând realitatea, nu contestând-o, asumându-ne poveºtile
proprii, dar ºi ca neam, oprind conºtient vechile programe, care ne-au adus aici,
dezvoltându-ne abilitãþi naturale, ne câºtigãm dreptul de a fi un neam cãlãuzã.
Metamorfoza maselor conduce la apariþia celor care au capacitatea de organizare
beneficã nouã, tuturor! Cred în România liberã! Trãiesc într-un Univers prietenos! Sã
ne asumãm mãiestria, care vine din noi! ( Luminiþa BÃLAN, anul I, Facultatea de
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei)
Suntem parte din România centenarã ºi construim cu responsabilitate un viitor
bun pentru comunitate ºi pentru noi înºine. La multi ani, România! (Mihaela BOGZA,
anul I, Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei)
Iubesc România pentru cã este þara mea dragã , imi dã identitate ºi siguranþa unui trai
lângã cei pe care îi iubesc ºi care mã iubesc necondiþionat. (Alexandra GEANTÃ, anul I,
Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei)
Hai sã dãm mânã cu mânã, cei cu inima românã  aceastã sãrbãtoare sã-i uneascã
pe toþi românii ºi pe cei care simt româneºte! (Andrei BOGANU, anul I, Facultatea de
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei)
Au trecut o sutã de ani ºi sperãm sã mai treacã ºi alte sute, însã se pare cã am uitat
sã privim în urmã, sã cãutãm în Istorie ºi, doar aºa, sã ne construim viziunea ºi sã dobândim
înþelepciunea pentru drumul pe care trebuie sã-l urmãm în viitor. Nu trebuie sã ignorãm
faptul cã etapele istorice se succed cu o exactitate relativã, însã cu o asemãnare izbitoare.
Sã nu riscãm sã risipim ceea ce înaintaºii noºtri au clãdit cu greu, numai de dragul
pãstrãrii unei nebuloase politice, din care au de câºtigat, asa-ziºii oameni politici, care
numai patrioþi nu sunt. (Georgeta RADOI)
Fãrã penali în funcþii publice, sã nu se uite cã la baza dezvoltãrii omului stã EDUCAÞIA,
apoi SÃNÃTATEA ºi LOCURILE de MUNCÃ (Daniel-Cãtãlin TURICA, anul III,
Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane)
Ce-þi doresc eu þie, dulce Românie ?/ Pãduri sã plantezi, urºii sã-þi salvezi/ UE sã
trãiascã ºi sã înfloreascã! Sã avem grijã de sistemul Medical ºi de Educaþie! (Virgil
GRÃDINARU - anul II, Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane)
Fii cu adevãrat o þarã independentã! Ocroteºte-þi valorile dobândite de-a lungul
istoriei! Fii o casã bunã pentru locuitorii tãi! (Rãzvan Gabriel ENCIU, an I, Facultatea
de Educaþie fizicã ºi Sport)
România, draga mea, deschide ochii bine, continuã sã lupþi, fã echipã, cucereºte,
prin simþurile corecte pe care eu am încredere cã le ai, ºi înalþã-te! (Gabriela-Teodora
GRIGORE, anul I, Facultatea de Litere)

















principiului Unirii este a ne uni asupra persoanei ce reprezintã acest
principiu. Aceastã persoanã este Alexandru Ioan Cuza, domnul
Moldovei. Sã ne unim asupra acestui nume ºi posteritatea ne va
binecuvânta, þara ne va întinde mâinile ºi conºtiinþa noastrã va fi
împãcatã cã ne-am împlinit o dorinþã sfântã.
Locul evenimentului era clãdirea din Dealul Mitropoliei. Clãdirea
(nu mai existã, dar în locul ei se aflã actualul Palat al Patriarhiei) era
înconjuratã în dimineaþa zilei de 24 ianuarie de mii de oameni. Deputaþii
au jurat cã vor vota în unanimitate pe domnul Moldovei. Reveniþi în
sala de ºedinþe au trecut la vot. Toate cele 64 de buletine purtau
numele lui Cuza, unele având ºi urãri adresate domnitorului: spre
mãrirea patriei, spre fericirea românilor! Dupã citirea voturilor,
Alexandru loan Cuza a fost proclamat domn al Principatelor Unite.
Imediat, rezultatul a fost adus la cunoºtinþa mulþimii de pe Dealul
Mitropoliei

Am pornit la pas pe urmele lui Alexandru Ioan
Cuza ºi a Micii Uniri ºi aveam sã constat, la scurt
timp, cum dorinþa sfântã de acum 160 de ani nu
mai e atât de importantã pentru contemporanii mei.
Prima oprire am fãcut-o în Centrul vechi al
Capitalei, mai exact pe strada Smârdan la numãrul
39. Hotelul Concordia a fost construit în anul 1852
ºi avea 90 de camere. Astãzi, clãdirea, deºi este înscrisã
în lista monumentelor istorice a Municipiului
Bucureºti, a devenit o veritabilã ruinã!
În anul 1884, un mare incendiu a izbucnit în strada
Smârdan, din Centrul Istoric. Hotelul Concordia,
proprietate pe atunci a maiorului Fãnuþã, a luat foc ºi
a ars în mare parte. Totuºi, hotelul a funcþionat pânã
în timpul celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, iar în timpul comunismului a
fost administrat de ICRAL ºi repartizat
oamenilor muncii. Dupã 1989, imobilul
a fost câºtigat în instanþã de un cetãþean
strãin, care l-a vândut imediat unei
firme. Aºa cum ne-am obiºnuit,
patrimoniul istoric nu înseamnã mare
lucru pentru autoritãþi, pentru
particulari, fie firme sau persoane
fizice. Clãdirile din Centrul vechi,
indiferent cã sunt clasate ca monumente
de clasa A sau B, sunt lãsate intenþionat
în paraginã, pânã se dezintegreazã ºi
devin pericol public. Atunci se dãrâmã
ºi în locul lor apar construcþii fãrã
esteticã, din sticlã ºi oþel. La 160 de ani
de la Mica Unire, Hotelul Concordia
cade pe trecãtori. Porþile lui sunt
zãvorâte, iar singurele vieþuitoare, care
se strecoarã înãuntru, sunt câteva pisici.
În rest, întregul parter a fost îmbrãcat,
ca un muribund, într-un corset de lemn,
ce seamãnã mai mult a coºciug.
Ferestrele de la etaj, mai toate avariate,
sunt închise, parcã intenþionat sã nu lase
mirosul de igrasie sã se împrãºtie printre
cafenelele ºi terasele cochete de pe
strada Smârdan. Ornamentele exterioare
ale streºinii seamãnã cu o gurã cãscatã
ºi ºtirbã. Placa de marmurã, situatã
cândva în proximitatea intrãrii, care fãcea cunoscutã
clãdirea, a dispãrut de ani buni. Peste tot în Centrul
vechi e sãrbãtoare! Trecãtorii ºi clienþii ignorã trecutul,
clãdirile monumente istorice ºi fragmentele autentice
ale unei epoci fãrã de care noi nu am fi existat astãzi
ca naþiune.
Am plecat mai departe spre Dealul Patriarhiei (fost
al Mitropoliei). Am strãbãtut debandada de la Unirii,
o piaþã despre care aproape nimeni nu se întreabã de
ce poartã acest nume. Apoi am urcat dealul ºi am dat
de o statuie din bronz a lui Alexandru Ioan Cuza.
Aceasta a fost dezvelitã în data de 20 martie 2004,
în prezenþa oficialitãþilor de la acea vreme, dar ºi a
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul

Teoctist. Statuia a fost amplasatã cu ocazia împlinirii
a 184 de ani de la naºterea domnitorului român. Este
opera lui Paul Vasilescu ºi, la acel moment, a fost
consideratã o reparaþie moralã ºi istoricã, întrucât
Capitala României nu avea nicio statuie a primului
domnitor al României moderne. Nu putem înainta
pânã în vârful dealului fãrã sã facem o menþiune:
ºapte ani mai târziu, Bucureºtiul îºi mãrea colecþia de
statui, cu a doua reprezentare a lui Alexandru Ioan
Cuza, de aceastã datã mult mai impresionantã ca
mãrime ºi costuri. Un Alexandru Ioan Cuza smulsciupit de mâna artistului plastic Ioan Bolborea,
singurul participant la licitaþia pentru proiectul din
faþa Parcului Alexandru Ioan Cuza din sectorul 3 al
Capitalei. Interesant este cum acest
Cuza de patru metri, cu mâna dreaptã
pe Constituþie, a uºurat bugetul
Capitalei de 3 milioane de lei, fãrã
TVA. În treacãt fie spus, statuia de
patru metri a lui Bolborea a înlocuit
un bust mai vechi reprezentându-l
tot pe Cuza, fiindcã, de busturi,
Capitala nu duce lipsã! Revenind la
Dealul Patriarhiei trebuie adãugat cã,
la acest moment, este singurul loc
din Bucureºti care mai vorbeºte
despre mãreþia momentului istoric,
dar ºi despre adevãrata staturã a
lui Alexandru Ioan Cuza. Nici parcul care îi poartã numele, nici alte
instituþii de culturã sau învãþãmânt
din Capitalã nu reuºesc sã surprindã
atmosfera redatã în ziarul Românul
din acele zile fierbinþi de iarnã ale
anului 1859: Nu se auzeau în toatã
Capitala, decât cele mai vii
demonstraþii de bucurie singurul
spectacol care se vedea pe toate
uliþele, pe la toate rãspântiile, pe toate
locurile publice ale Bucureºtilor.
Fraþii noºtri þãrani strigau acum
cu toata puterea energicã a sufletelor
lor: Sã trãiascã Cuza! Sã trãiascã
Domnul nostru! Se aruncau unii
în braþele altora, fãrã deosebire
de condiþii, ca ºi cum toþi, în general, ar fi scãpat
de jugul cel mai apãsãtor.
La 8/20 februarie 1859, Alexandru Ioan Cuza
ajungea la Bucureºti. În aceeaºi zi a depus jurãmântul
în clãdirea Catedralei Mitropolitane Bucureºti, în care
se angaja sã respecte actul Unirii din 5 ºi 24 ianuarie:
Jur în numele Preasfintei Treimi ºi în faþa Þãrii cã
voi pãzi cu sfinþenie drepturile ºi interesele
Principatelor Unite; cã în toatã Domnia mea voi
priveghea la respectarea legilor pentru toþi ºi în
toate ºi cã nu voi avea înaintea ochilor mei decât
binele ºi fericirea naþiei Române. Aºa Dumnezeu
ºi confraþii mei sã-mi fie întru ajutor!

Ciprian C. VASILESCU

