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Facultatea de Litere
Peste 80 la sutã dintre absolvenþi
se aflã pe piaþa muncii
Interviu cu prof.univ.dr.
Ruxandra Vasilescu,
decan al Facultãþii de Litere
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USH PRO BUSINESS
 Clusterul Danube Furniture,
o nouã întâlnire de lucru
 Clusterul Bucureºtiul Creativ
 centru macroregional de excelenþã
În aceste zile se discutã aprins despre seriozitatea pregãtirii asistenþilor medicali în þara noastrã, despre pregãtirea lor
teoreticã ºi practicã. Sunt persoane care declarã  în cunoºtinþã de cauzã sau nu  cã sunt prea multe unitãþi de
învãþãmânt în domeniu. Cã pregãtirea este superficialã ºi insuficientã, cã baza materialã lasã de dorit. Aºa o fi la alþii!
La Colegiul Universitar Spiru Haret  domeniul Sanitar, atât cursanþii, cât ºi cadrele didactice dovedesc competenþã
ºi seriozitate, baza materialã este de excepþie, iar practica este un punct forte.
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Spiru Haret
 168 de ani de la naºtere
Pagina 8

IN MEMORIAM

Profesorul univ. dr. ªtefan LACHE
1octombrie 1932  14 februarie 2018
Sunt oameni pe care continuãm sã-i simþim alãturi,
chiar ºi dupã plecarea lor din
lumea noastrã... Le auzim
aidoma vocea, ºtim cum ar fi
reacþionat într-o situaþie sau
alta, ne raportãm la ei în
continuare... ªi asta pentru cã,
în toþi anii noºtri de profesorat
la Facultatea de Istorie a
Universitãþii Spiru Haret,
domnul profesor univ. dr.
ªtefan Lache  pentru cã
despre Domnia Sa este vorba
 a fãcut dovada unei dãruiri
totale ºi a unui profesionalism didactic de neegalat.
(Continuare în pag. 2)
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Fenomenul televiziunii în România ultimelor
trei decenii a cãpãtat cele mai complexe forme.
Practic, s-a pornit de la o singurã televiziune, cea
publicã, ºi în 2019 se poate vorbi chiar de o reþetã
a televiziunii de succes. În cei treizeci de ani am
vãzut pe micile ecrane lansãri spectaculoase de
televiziuni, cazul Tele 7 abc sau Pro tv, ieºiri
scandaloase de pe sticlã, cazul Otv, transformãri
miraculoase din televiziuni generaliste în televiziuni
de ºtiri ºi viceversa, canale strãine traduse ºi
subtitrate în limba românã, canale niºate pe un
anumit public sau televiziuni electorale, unele
supravieþuitoare pe timp de crizã.
Întrebarea care se naºte în acest context este:
Cine alimenteazã cu profesioniºti televiziunile de
succes din audio-vizualul românesc? Evident, nu
mã refer aici la jurnaliºtii carismatici sau, dimpotrivã,
enervanþi, care te determinã sa închizi televizorul ºi
sã te apuci de citit! Mã refer în primul rând la
oamenii din spatele prezentatorului, producãtorului
sau realizatorului tv. Adevãraþii profesioniºti, fãrã
de care munca celor din faþa camerelor de luat vederi
nu ar fi posibilã. Din punctul meu de vedere, care
este unul avizat în domeniul televiziunii, aceºtia
sunt în primul rând operatorii de imagine,
cameramanii ºi editorii de imagine.
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Ion BRAD
8 noiembrie 1929  6 februarie 2019
La numai câteva luni dupã trecerea
la cele veºnice a prietenului nostru,
Ion Dodu Bãlan, a luat drumul veºniciei ºi statornicul confrate, poetul,
romancierul, dramaturgul, eseistul ºi
traducãtorul Ion Brad. Brad cel
veºnic chipeº ºi de-a pururi verde 
cum îmi plãcea sã îl alint  reprezentant de seamã al literaturii române ºi al României întregi, cea pe
care a reprezentat-o demn ºi vertical
în lume, ca sol al românitãþii, într-o
vreme în care diplomaþia româneascã
se constituia într-un vector credibil
ºi de care liderii mondiali ai vremurilor þineau seama, de la Bonn la
New-York sau de la Cairo la Tel Aviv.
(Continuare în pag. 2)

Bucuria are parfum de femeie!
Mioara VERGU-IORDACHE
Sfârºitul de sãptãmânã a fost ca un balsam peste sufletele
noastre înãsprite de realitatea socio-politicã din þarã. ªi cine
putea sã ne aducã o asemenea stare?! Niºte fete.
Echipa de FedCup, la tenis, care s-a calificat dupã aproape un
semicentenar în semifinala mondialã. A obþinut o victorie
formidabilã în deplasare cu echipa Cehiei, pânã duminicã cea
mai bunã din lume. ªi alte fete din echipa CSM Bucureºti 
handbal feminin. Echipa a urcat pe locul 2 în grupa principalã 2
a Ligii Campionilor, tot dupã o superbã victorie în deplasare.
Cu fairplay, Petr Pala, cãpitanul nejucãtor al Cehiei, a declarat:
Nu noi am pierdut întâlnirea, România a câºtigat-o. Ce poate
fi mai frumos decât recunoaºterea adversarului?! Domnul Petr
Pala ºtie cã una este sã te batã un adversar puternic, alta este sã
te snopeascã unul slab! Nu a dat vina pe arbitri, pe spectatori,
pe ceasul rãu. Sunt convinsã, echipa Cehiei va fi ºi mai bunã
anul viitor! Dar ºi echipa României.
CSM Bucureºti joacã fãrã cea mai bunã handbalistã a lumii,
Cristina Neagu, accidentatã. Nu se plâng. Au ºi spus cã joacã ºi
pentru Cristina, chiar dacã e greu fãrã ea!
În ambele situaþii este vorba despre ECHIPÃ! În ambele
situaþii, în componenþã se aflã sportive etalon, care muncesc ºi
joacã pentru gloria lor, normal, dar ºi pentru gloria României.
Amândouã sunt modeste ºi excepþionale. Simona Halep a spus
cã în acest an voi da totul pentru echipa de FedCup a României.
O promisiune, un angajament. Ce a primit Simona de la România,
de la noi?! De la foarte mulþi, admiraþie, respect ºi iubire. De la
destui, vorbe grele. Sentimente ºi vorbe. Ea ne oferã infinit mai
mult. Mândrie, încredere, speranþã.
Cristina Neagu nu uitã în nicio situaþie sã mulþumeascã
publicului, suporterilor români. A fost scoasã din circuit, s-a
accidentat jucând pentru România. În cârje. A fost în tribune
pânã la finalul competiþiei.
Le-am vãzut pansamentele de pe picioare, braþe, degete
Pansamentele acoperã rãni. Rãni  dovadã a muncii,
antrenamentelor, accidentãrilor. Dar le vedem ºi zâmbetul, ºi
privirea de învingãtoare. ªi ne dau curaj.
Nu, nu sunt feministã. Dar nu pot sã nu constat cã, dincolo de
lumea rarefiatã ºi irespirabilã a politicii (ce ghinion!), femeile
sunt exemplare. În sport, în afaceri, în viaþa comunitãþilor
(M-am referit la cele douã sportive, pentru cã victoriile lor, ale
echipelor lor, sunt cele mai recente). Ele ºtiu sã împãrtãºeascã
victoria, admiraþia, bucuria de a face bine, de a învinge greutãþi.
Ar fi primite cu braþele deschise oriunde în lume. Dar ele
reprezintã România. De aceea bucuria are parfum de femeie!
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(Urmare din pag.1)

(Urmare din pag.1)
Pe lângã ºtiinþa de carte, avea vocaþia omului care poate strânge o echipã ºi o poate
coordona, împãcând tinereþea cu experienþa, încurajând tinerii ºi valorificând potenþialul
ºtiinþific ºi didactic al colegilor mai în vârstã. Astfel se face cã dupã anul 2000,
Facultatea de Istorie a avut, poate, cel mai prestigios colectiv profesoral dintre toate
celelalte facultãþi de profil: acad. ªt. ªtefãnescu (Istoria medie a românilor), acad.
R. Theodorescu (Istoria medie ºi modernã a românilor), prof. univ. dr. L. Bârzu (Istoria
Orientului antic, Istoria Greciei ºi Romei antice), prof. univ. dr. N. Isar, prof. univ. dr.
D. Hurezeanu, prof. univ. dr. Gh. Sbârnã, prof. univ. dr. Gh. Zbuchea (Istoria modernã
a Românilor), prof. univ. dr. L. Popa (Istoria modernã universalã), prof. univ. dr.
ªt. Lache, prof. univ. dr. I. Scurtu, prof. dr. C. Olteanu, prof. univ. dr. Al. Duþu, prof.
univ. dr. Gh. Oniºoru, conf. univ. dr. C. Buchet (Istoria contemporanã a românilor),
prof. univ. dr. I. Opriº (Muzeologie), prof. univ. dr. C. Lungu (Arhivisticã), lector univ.
dr. V. Dupoi (Istoria anticã a românilor), conf. univ. dr. M. Andreescu (Istoria medie
a românilor), conf. univ. dr. M. Turcu (Preistorie ºi Arheologie), conf. univ. dr.
D. Bratu (Istoria modernã contemporanã), cãrora li s-a alãturat ºi pleiada tânãrã de
asistenþi, aflatã la începuturi, patronatã de acelaºi neobosit decan, domnul profesor
Lache. Îmi aduc aminte de entuziasmul nostru, al celor tineri pe atunci (subsemnata,
T. Stãnescu-Stanciu, S. Cristescu, A. Caragea, M. Negru), de a învãþa ºi a persevera. În
acelaºi timp, mi-aduc aminte ºi de temerile pe care le aveam de a nu dezamãgi. Era o
perioadã constructivã, plinã ºi de o mulþime de activitãþi colaterale procesului didactic
 organizarea ºi participarea la conferinþe, redactarea Analelor USH. Seria Istoria,
elaborarea lecþiilor televizate , pe care domnul profesor Lache le coordona. I-am
simþit întotdeauna grija pãrinteascã: tranºa lucrurile cu fermitate, dar ºi cu multã
înþelegere. Nu urmãrea orbeºte indicaþiile conducerii, avea propriul punct de vedere ºi
capacitatea de a se impune, cu argumente, când situaþia de pe teren era alta decât cea
vãzutã de sus. L-a preocupat sã întreþinã o atmosferã calmã, constructivã, în care
fiecare cadru didactic sã se regãseascã. Bineînþeles cã au fost ºi probleme (unde nu
existã?), dar am avut o lecþie de învãþat cu toþii din felul în care acestea puteau fi
gestionate ºi rezolvate. Iar dorinþa de a ridica prestigiul facultãþii, de a le fi alãturi
studenþilor (deseori veneam la ore suplimentare de pregãtire, în special, în perioada
examenelor de licenþã), ne fãcea sã muncim cot la cot pânã seara târziu, cu toþii, în
echipã.
Ne-am vãzut ultima datã în toamna lui 2017 (cum aº fi putut ºti cã era ultima
toamnã a decanului?), la lansarea cãrþii autobiografice a soþiei Domniei Sale, distinsa
învãþãtoare Aretia Niculina Lache, care ºi-a adus o viaþã întreagã obolul la ªcoala
nr. 56 din Bucureºti.
Întâmplarea a fãcut sã fiu implicatã în realizarea acestui proiect, astfel încât
lansarea Celor douã iubiri ale mele a fost o realã bucurie ºi prin reîntâlnirea cu
decanul nostru dintotdeauna, profesorul ªtefan Lache, care, de câþiva ani buni, se
retrãsese din activitatea didacticã. În timpul prezentãrii îl furam cu coada ochiului,
pentru a-i urmãri reacþiile: aceeaºi staturã impozantã ºi sobrã (n-a acceptat sã stea
jos cât a durat lansarea), aceeaºi distincþie nobilã, aceeaºi bucurie de a împãrtãºi,
alãturi de soþie ºi fiicã, emoþiile unei mari realizãri. ªi nu atât pentru cartea proaspãt
lansatã, pe care a pãstorit-o, determinând-o pe doamna Lache sã-ºi aºtearnã amintirile,
ci pentru recunoºtinþa celor prezenþi cu mic cu mare, care n-au uitat-o pe cea care
le-a pus stiloul în mânã ºi pentru care au rãmas ºi peste ani copiii mei.
ªi atunci mi-am dat seama cã aceasta este bucuria supremã a unui profesor 
recunoºtinþa discipolilor, care vine sã valideze efortul susþinut de-a lungul unei
cariere didactice urmatã cu multã dãruire , cã, probabil, nu vom ºti niciodatã pânã
unde poate ajunge influenþa unui cadru didactic în viaþa noastrã: de la paºii spre o
profesiune la exemplul unui model uman. Sau viceversa.
De fapt, fiecare dintre noi suntem, într-o mãsurã mai mare sau mai micã, ceea ce
au reprezentat, pentru noi, mentorii noºtri: pãrinþii, învãþãtorii, profesorii. ªi þine de
fiecare dintre noi sã mai facem, din când în când, câte un popas introspectiv, pentru
a le zice mulþumesc, cât timp îi avem printre noi. Pentru cã dupã... Dupã, nu ne
rãmâne decât sã-i mulþumim destinului cã ni i-a adus în calea vieþii.

dr. Rodica URSU NANIU

Ion Brad a fost diplomat în Elada ºi în Cipru mai bine
de nouã ani, într-una din perioadele cele mai grele pentru
ciprioþi (anii 70-80), ºi în Centrala MAE, ca director, la
cârma Direcþiei Culturale. Aveam sã mã conving personal
despre dãruirea cu care a lucrat în Grecia ºi în Cipru,
direct de la românii de pe acele meleaguri, în anul 1993, la
Atena, când mi-au evocat doar doi diplomaþi români care
au lucrat în acest spaþiu: Brad ºi Ecobescu. A avut grijã
scriitorul ca avatarurile sale în calitate de diplomat sã le
expunã posteritãþii în ºase volume de un farmec aparte,
apãrute la confluenþa celor douã milenii; fãrã cunoaºterea
lor, istoria raporturilor româno-elene nu poate fi reprodusã
la adevãrata lor valoare, fãrã a apela la acele pagini ºi
documente, elocvent fiind aportul sãu la strângerea ºi
dezvoltarea acestora, inclusiv în diplomaþia economicã.
La cea de-a 85-a aniversare, într-o conversaþie cu privire
la diplomaþia actualã, mi-a spus: Chiar dacã, în mod firesc,
facem acum parte din NATO ºi Uniunea Europeanã, cu
orientãrile lor obligatorii ºi pentru diplomaþii noºtri,
prezenþa lor anemicã pe plan internaþional, mai ales în
domeniul cultural, este îngrijorãtoare. Mulþi au renunþat
prea uºor, din nepricepere sau reavoinþã, la specificul ºi
mândria naþionalã, la toate interesele care nu se
promoveazã de la sine, fãrã competenþã ºi chiar talent.
Dar sã sperãm cã, ºi în acest domeniu esenþial, o generaþie
nouã, de tineri diplomaþi, va evada din somnolenþã ºi
absenteism comod, adeverind încã o datã cã românii au
talent ºi în diplomaþie, dupã exemplul strãlucit al lui Titulescu
ºi urmaºilor sãi, printre care s-a numãrat ºi Lucian Blaga.
Personal, încã din anii 70 ai secolului trecut am vãzut în
autorul volumului Transilvane cetãþi fãrã somn (1977) o
întruchipare a modestiei ºi a dãruirii necondiþionate a celui
care a cunoscut nemijlocit glia strãmoºeascã, care a dat noi
dimensiuni liricii marilor poeþi ºi diplomaþi transilvani: Blaga
ºi Cotruº. A fost, parafrazându-l pe Coºbuc, suflet din
sufletul neamului. M-am convins de vocaþia prieteniei pe
care Ion Brad a cultivat-o toatã viaþa, cu multã sensibilitate
ºi credinþã în mai bine. Nu voi uita un episod petrecut în
urmã cu patru-cinci ani, când împreunã cu istoricul George
G. Potra ºi fratele sãu, Alexandru Brad, am cãlãtorit în satul
natal al poetului, la Pãnade. Ne-a prezentat fiecare dintre
locurile mirifice de care a fost legat încã din copilãrie, inclusiv
de drumurile pe care le fãcea la ºcoala din Blaj.
Cu mândrie, la Blaj, ne-a dus Ion Brad pe Câmpia
Libertãþii, ne-a arãtat clasele Liceului sãu din Mica Romã,
clasele în care a învãþat, biblioteca etc. Plinã de învãþãminte
a fost ºi alocuþiunea rostitã la întâlnirea cu foºtii colegi, cu
un public larg în faþa cãruia a conferenþiat despre istoria
ºcolii, a Blajului ºi a Ardealului Sfânt, cel pe care l-a venerat
o viaþã întreagã. La fel la o slujbã consacratã Sfântului
Ioan Paul al II-lea, cu prilejul sacralizãrii fostului Pontif ºi
marcãrii momentului la Mitropolia din lãcaºul istoric.
Nu o datã, la Sebeº ºi Lancrãm, Ion Brad a evocat, ca
un veritabil istoric literar, relaþia sa cu Lucian Blaga ºi
alþi reprezentanþi de seamã ai culturii româneºti, printre
care: Ion Agârbiceanu, Emil Isac, prietenul sãu, Mircea
Zaciu, Aurel Rãu ºi alþii. (ªi acum regret cã fotografiile
fãcute cu aparatul telefonic s-au pierdut în strãfunzimile

electronice ale buclucaºei scule, fãrã sã le mai pot
recupera. Stângãcie de începãtor fãrã abilitãþi tehnice.)
Pânã la adânci bãtrâneþi n-a uitat Ion Brad despre prima
sa ieºire în lume, la Festivalul internaþional al tineretului ºi
studenþilor de la Varºovia din vara anului 1955, împreunã
cu Doamna Teatrului Românesc, Lucia Bulandra, ºi
pictorul Hatmanu de la Iaºi! Poemele apãrute cu un an
înainte, din florilegiul Cu sufletul deschis, i-au fost apreciate
de publicul polon cu un premiu. Au urmat: Cântecele
pãmântului natal  1956; Cu timpul meu  1958 /pentru
care a primit Premiul George Coºbuc al Academiei Române
în 1959; Eroii fabulelor  1964; Fântâni ºi stele  1965;
Fiica Dunãrii ºi a mãrii  1966; Poeme  1970; Orga de
mesteceni  1970; Cele patru anotimpuri  1972; Zãpezile
de acasã  1972; Noaptea cu privighetori  1973; Templul
dinafarã  1975; Transilvane cetãþi fãrã somn  1977;
Rãzboiul cunoaºterii  1979; Cartea zodiilor  1982;
Oracole  1987; Rãdãcinile cerului  1989; Icoana nevãzutã  1996; Al doilea suflet  2000 ºi sfâºietoarea, ultima
culegere liricã, Cocoarele, în ultimul lor zbor  2015.
De asemenea, Ion
Brad s-a impus ca
romancier cu scrierea
Descoperirea familiei  1964, care a
fost reluatã, ulterior,
ca o trilogie (devenitã în final tetralogie) în: Romanul de
familie  1986:
Zãpadia, cartea a
doua: Soare cu dinþi;
În umbra castelului
ºi Thalassa, dar ºi
romanele: Ultimul
drum  1975; Raiul
rãspopiþilor  1978;
Muntele catârilor 
1980; Întâlnire periculoasã  1985;
Proces în recurs 
1988; Muntele 
1996. Dintre lucrãrile de memorialisticã, în afara celor
consacrate Eladei, remarc: Aicea, printre ardeleni ºi
Dincoace de munþi. De asemenea, dramaturgia i-a fost
aproape, fiind câþiva ani directorul Teatrului Nottara din
Bucureºti. Dintre piesele de teatru scrise ºi jucate,
amintesc: Audienþã la consul ºi Nu pot sã dorm  ultima
evocându-l pe consãteanul sãu Timotei Cipariu,
reprezentant de seamã al românismului în Transilvania.
Cu Ion Brad ºi Ion Dodu Bãlan se stinge o generaþie
care s-a dãruit cu har ºi pricepere þãrii, conºtientã  aºa
cum îmi spuneau ei  cã soarta ºi menirea lor a fost: sã
nu se lase înecaþi de valuri, având sentimentul optimist
al copiilor de þãrani cã împlântând bine plugul în brazdã
la rãsãritul soarelui, pânã la apus pot ajunge departe.
Cu talent, dãruire ºi multã muncã, ei au intrat în conºtiinþa
neamului românesc.

Nicolae MAREª

Colegiul Universitar Spiru Haret  domeniul Sanitar
COMPETENÞÃ ªI SERIOZITATE

La Colegiul Universitar Spiru Haret  domeniul Sanitar se face ºi teorie ºi practicã, atât la ºcoalã, cât
ºi în unitãþi sanitare. Imaginile pe care vi le prezentãm dezvãluie puþin din emoþiile mari pe care le au
cursanþii la prima simulare a examenului de Certificare profesionalã - calificarea asistent medical
generalist - proba scrisã. Simularea a avut rolul de a testa cunoºtinþele acumulate, dar ºi de a-i obiºnui
pe elevi cu exigenþele examenului.
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Peste 80 la sutã dintre absolvenþi
se aflã pe piaþa muncii

e multe ori am auzit discutându-se, chiar la nivel academic, despre
vacanþele mult prea lungi ale elevilor, dar ºi ale studenþilor români. Acest
lucru ar determina o anumitã lentoare ºi chiar pasivitate în comportamentul lor aflat în formare. Ei, bine, nu este aºa în toate cazurile. Am fost încântat
sã descopãr cã Facultatea de Litere a Universitãþii Spiru Haret acordã o mare
importanþã vacanþelor. Doamna profesor universitar doctor Ruxandra Vasilescu,
decan al Facultãþii de Litere, a avut amabilitatea sã ne lãmureascã cu privire la
conceptul de vacanþã activã.

Ruxandra Vasilescu: Facultatea de
Litere a Universitãþii Spiru Haret are o
tradiþie în organizarea ªcolii de iarnã ºi
a ªcolii de varã, ºi când spun tradiþie
mã refer la zece ani de când organizam
ªcoala de varã, iar cea de Iarnã e la a
cincea ediþie. Aceastã ºcoalã se adreseazã cu precãdere studenþilor care
studiazã limba germanã, fiindcã
instructorii lor sunt studenþi sau masteranzi ai Universitãþii de la Viena. În
cadrul ºcolilor de iarnã sau de varã s-au
þinut sau se vor þine ºi cursuri de civilizaþie ºi de limbã englezã. Contactul cu
un vorbitor nativ aduce plus valoare, nu
doar din punct de vedere al pronunþiei
ºi formulãrii frazelor, pentru cã beneficiul nu este doar la nivel lingvistic, ci
ºi intercultural.
Reporter: Facultatea de Litere a
Universitãþii Spiru Haret este o facultate cu tradiþie?
Ruxandra Vasilescu: Sub numele
de Facultatea de Litere a Universitãþii
Spiru Haret funcþioneazã din anul
2010, în urma unirii celor douã facultãþi umaniste, respectiv, Facultatea de
Limba ºi Literatura Românã ºi Facultatea de Limbi Strãine. Din 2010,
funcþionãm cam cu aceleaºi programe,
pe care le avem ºi astãzi. Un program
de Limba ºi literatura românã ºi o
limbã modernã la alegere, între englezã
ºi francezã, ºi programul de Limba

englezã cu o limbã modernã la alegere,
între spaniolã, italianã, germanã ºi
francezã. Actuala Facultate de Litere
mai are un program. Este vorba despre
programul de Limba românã pentru
studenþii strãini, care a fost acreditat
de curând, de câteva luni, dar cu care
noi am început în urmã cu patru ani.
El a fost reevaluat ºi reacreditat. Deci,
practic, la nivelul ciclului I, de licenþã,
avem trei programe ºi la nivelul
ciclului II, de master, avem un program
de traducere în domenii specializate,
care funcþioneazã la ora actualã.
Reporter: Existã în cadrul Universitãþii Spiru Haret un Centru de limbi
strãine. El întregeºte cumva perspectiva pe care o are facultatea ?
Ruxandra Vasilescu: Da. Centrul
de limbi strãine funcþioneazã separat.
Este independent de Facultatea de
Litere, care are programe academice.
Centrul de limbi strãine se ocupã cu
pregãtirea persoanelor interesate, prin
cursuri modulare de trei sau ºase luni.
Dar, Facultatea de Litere integreazã,
oarecum, Biroul de traduceri, unde
studenþii noºtri pot face practicã, ºi
chiar fac practicã. Existã aºadar
posibilitatea ca studenþii noºtri sã facã
practicã, în afarã de ºcoli ºi licee, ºi la
acest birou sau ºi la departamentele de
traduceri din cadrul universitãþii;
Biroul de traduceri este unul dintre ele.

Reporter: Aº vrea sã vorbim ºi despre
corpul profesoral, pentru cã ºtiu de colaborarea cu profesori universitari renumiþi.
Ruxandra Vasilescu: Primul nume,
care ne vine tuturor pe buze, este al profesorului George Volceanov, care coordoneazã integrala Shakespeare, o nouã
versiune a operelor shakesperiene.
Colegul meu, domnul profesor Volceanov,
este o personalitate recunoscutã în plan
internaþional ºi face parte din proiecte
internaþionale legate de studiul operei
shakesperiene. Evident cã este un
model pentru toþi studenþii, care îºi
doresc sã urmeze aceastã cale.
Reporter: Ce doresc sã facã studenþii la absolvire?
Ruxandra Vasilescu: O parte dintre
studenþi se îndreaptã cãtre studiul
lingvisticii, mai ales al lingvisticii
aplicate, ghidându-se dupã cerinþele
pieþei muncii. ªi când spun asta mã refer
la viitorii traducãtori. Sunt mulþi cei care
au ca þintã sã devinã traducãtori în
domenii specializate, iar cealaltã parte,
cei care se îndreaptã cãtre literaturã,
probabil cã vor urma o carierã la catedrã
sau vor fi cercetãtori în domeniul
literaturii. Procentul angajaþilor, care
provin din rândul absolvenþilor noºtri,
este foarte mare, undeva peste 80%,
pentru cã este nevoie, atât de profesori
de limbi strãine, cât ºi de profesori de
limba românã ºi de traducãtori. Noi îi
pregãtim având în vedere cerinþele
actuale ale pieþei muncii. Planurile
noastre de învãþãmânt sunt astfel
concepute, încât partea practicã sã aibã
o pondere mare în activitatea pe care o
desfãºurãm.
Reporter: Existã schimburi interculturale între studenþii noºtri ºi cei de
afarã, aºa cum aþi spus la începutul

interviului? ªi studenþii Universitãþii
Spiru Haret pleacã peste hotare?
Ruxandra Vasilescu: Da. De exemplu,
de curând, o studentã care acum este în
anul III, pe când se afla în anul al doilea
de studii, a fost un an în Spania. Prin
Programul Erasmus+ se pleacã cu
oarecare regularitate în strãinãtate.
Avem studenþi strãini la anul pregãtitor,
care vin, cu precãdere, din zona non-UE.
Cei din spaþiul european se îndreaptã
cãtre alte þãri, nu suntem noi þinta
principalã.
Reporter: Vorbim despre acest lucru
în contextul migraþiei internaþionale?
Ruxandra Vasilescu: Sigur cã da!
Reuºim sã ºcolarizãm cu mare succes.
Cursurile intensive, pe care noi le
organizãm la Universitatea Spiru
Haret, cu profesorii noºtri de Limba
românã, au reuºit sã-i aducã pe
studenþii din diverse þãri ale lumii, ale
cãror limbi materne nu au nicio
legãturã cu Limba românã, la un nivel
destul de bun, un nivel mediu de

Prin fondarea Hub-ului Macro-Regional Dunãre-Marea Neagrã
 noi posibilitãþi de cooperare
în proiecte majore inovative transnaþionale

În perioada 1-2 februarie 2019, la Constanþa, a avut loc
reuniunea de fondare a Hub-ului Macro-Regional Dunãre-Marea
Neagrã, o iniþiativã a Asociaþiei Comunitãþile Locale Riverane
Dunãrii (CLDR), împreunã cu Cluj IT Cluster, care coordoneazã
în prezent un grup de circa 30 de clustere din zona Balcanicã, a
Bazinului Mãrii Negre ºi a Regiunii Baltice. Misiunea Hub-ului
constã în principal în generarea unei contribuþii importante la
inovarea macroregiunii prin cooperare teritorialã ºi dezvoltarea
unor proiecte transnaþionale potrivit specializãrilor regionale
inteligente ºi subsumate Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii
(SUERD) ºi celorlalte documente strategice conexe.
La constituirea Hub-ului Macro-Regional Dunãre-Marea
Neagrã au luat parte: Asociaþia CLDR România  membrã
CoDCR (Viena), Cluj IT Cluster  format, la rândul sãu, dintrun numãr de patru universitãþi din cadrul centrului universitar,
împreunã cu numeroase companii din zonã, Universitatea
Maritimã din Constanþa, Universitatea din Craiova, Universitatea
de Vest din Timiºoara, Universitatea Spiru Haret, Clusterul
Prelucrãri Metale Transilvania  compus din trei universitãþi,
douã municipalitãþi ºi numeroase întreprinderi mici ºi mijlocii
din Regiunea de Centru, INCD pentru Mecatronicã ºi Tehnica
Mãsurãrii, Arhiepiscopia Craiovei, Fundaþia Acþiunea Ecologicã
Românã, Asociaþia 24PHarte, Agenþia URBASOFIA ºi CIOSUERD Jean Bart, proiect fondat de Fundaþia EUROLINK - Casa
Europei în parteneriat cu Academia Românã.
Aceastã structurã funcþionalã nu este închisã, ci, printr-o cerere
de afiliere, adresatã Preºedinþiei Hub-ului, asiguratã de Cluj IT
Cluster, se pot alãtura ºi alte universitãþi, centre de cercetare sau
entitãþi cointeresate sã se implice în consorþii de proiecte majore.
În acelaºi context, au fost prezentate ºi dezbãtute ariile tematice
ce pot primi finanþare în cursul perioadei urmãtoare, cu un accent
special pe combinarea diverselor domenii de cunoaºtere ºi acþiune
interdisciplinarã cu dimensiunea digitalizãrii transformative.

Prezentarea ºi promovarea cursului online
de tip postuniversitar
Managementul Bioeconomiei, Inovãrii ºi Guvernanþei
În scopul interconectãrii cât mai multor tineri absolvenþi, alþi
consultanþi, experþi ºi manageri interesaþi sã lucreze în proiecte
inovative la nivel macro-regional, a fost lansatã ºi noua serie a
cursului Managementul Bioeconomiei, Inovãrii ºi Guvernanþei,
care se desfãºoarã online în perioada februarie - mai 2019.
Pentru informaþii suplimentare ºi înscrieri, cei doritori pot
consulta site-ul programului: http://ciosuerd.houseofeurope.ro/
managementul-bioeconomiei-inovarii-guvernantei

Bilanþul activitãþii CLDR în 2018 ºi perspectivele
în cursul Preºedinþiei României la SUERD
În cursul zilei de 1 februarie 2019, a fost organizatã Adunarea
Generalã CLDR, care a prilejuit prezentarea Raportului de
activitate pe anul 2018 ºi alegerea prin vot a unei noi conduceri
a asociaþiei. Preºedinþia CLDR a fost asumatã de Universitatea
Maritimã Constanþa, prin prorector Gabriel Raicu, preºedinte
executiv fiind, în continuare, Sever Avram, Comisar Regional
Dunãrean.
Parteneri Media Asociaþi: Agenþia Naþionalã de Presã
AGERPRES, TVH, Opinia naþionalã, Juridice.ro.
Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicaþii
Mobile, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna
Economicã, PRwave.ro, BrandInfo.ro, SmartFinancial.ro,
Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, Buletin Dunãrean.
Pentru conformitate,
Asociaþia CLDR
5 februarie 2019

cunoaºtere, astfel încât ei sã îºi poatã
continua studiile aici.
Reporter: ªtiu cã Facultatea de
Litere are o bibliotecã impresionantã
Ruxandra Vasilescu: Avem tot ce
este nevoie. O bibliografie completã,
pe care studenþii o pot gãsi în biblioteca
noastrã. În afarã de manuale, biblioteca
include ºi periodice, reviste de
specialitate, reviste ºtiinþifice cu studii
actuale, astfel încât toþi studenþii sã fie
la curent cu ultimele descoperiri în
domeniul lingvisticii ºi al literaturii.
Biblioteca cu sediul în strada Ion Ghica
cuprinde ºi volume din alte domenii,
în afarã de culturã ºi civilizaþie. Sunt
lucrãri de informaþie generalã, lucrãri
referitoare la arhitecturã, geografie,
istorie toate domeniile, în aºa fel
încât un student care îºi doreºte sã se
adapteze profilului actual, acela de
formare flexibilã, complexã, deci nu
unilateral, sã o poatã face!

Ciprian C. VASILESCU

Ziua Internaþionalã a Alegerilor
la Facultatea de ªtiinþe Economice
Câmpulung
În data de 5 februarie 2019, la Facultatea de ªtiinþe Economice
din Câmpulung a fost marcatã Ziua Internaþionalã a Alegerilor,
eveniment la care au participat studenþii ºi cadrele didactice ale
facultãþii.
Din partea Autoritãþii Electorale Permanente, Filiala Sud
Muntenia, au fost prezenþi domnul director Emanuel Palea,
consilier parlamentar Gheorghiþa Nicolescu ºi consilier Romeo
Alexandru Lazãr, care au oferit pliante ºi informaþii despre
posibilitatea înscrierii studenþilor în Corpul Experþilor Electorali,
pe baza unei cereri, sau înscrierii ca operator pe calculator în
secþiile de votare.
A fost prezentat un material Power Point ºi s-au oferit
studenþilor interesaþi detalii referitoare la atribuþiile biroului
electoral.

Cristina NÃFTÃNÃILÃ
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Am ales sã strãbat Bucureºtiul de la un capãt la altul pentru a merge la douã dintre instituþiile care pregãtesc
profesioniºtii de mâine ai televiziunilor. Prima oprire am fãcut-o pe Bulevardul Poligrafiei, colþ cu strada Jiului. Aici
se aflã de ani buni Colegiul Tehnic Media. Am avut ocazia sã stau de vorbã cu doamna director adjunct Adriana Dan ºi
cu domnul director al colegiului, Daniel Mãlãelea.
Reporter: Vã propun sã vorbim despre particularitãþile
Colegiului Tehnic Media, de ce este un liceu altfel?
Adriana Dan: Datoritã calificãrilor în care ºcolarizãm elevii,
calificãri unice la nivel naþional. Practic suntem singurul liceu
acreditat pentru aceste calificãri. Existã ºi alte licee în Bucureºti ºi
în þarã care ºcolarizeazã în ambele domenii (poligrafie ºi
cinematografie), dar acelea sunt doar autorizate. Noi avem tradiþie
în poligrafie ºi în producþie media. În 1948, funcþionam ca unitate
de învãþãmânt cu aceste douã domenii. Am început cu tehnicile
poligrafice ºi s-au adãugat cinematografie ºi tehnici tv, în colaborare
cu Studioul cinematografic de la Buftea.
Reporter: Era un liceu foarte cãutat înainte de 1989, dacã nu mã
înºel erau zeci de candidaþi înscriºi pe un loc. Ce s-a întâmplat în
ultimele trei decenii?
Adriana Dan: Avem un domeniu foarte solicitat, respectiv
producþie media, iar celãlalt domeniu, tehnici poligrafice, e mai
puþin cãutat, deºi tipografiile cautã specialiºti. Este o problemã la
nivelul orientãrii ºcolare ºi profesionale, pentru cei care terminã
gimnaziul ºi pentru pãrinþii elevilor. Aceºtia au o percepþie falsã
despre munca în tipografie, pe care o asociazã cu un mediu toxic.
Tipografiile sunt astãzi, mai toate, digitalizate. Într-adevãr, la noi,
dotãrile pe partea de poligrafie sunt în urma tehnologiei actuale, iar
impactul celor care viziteazã Atelierul-ºcoalã, elevii claselor a VIII- a,
care vin cu ocazia porþilor deschise, ne trage un pic înapoi.
Reporter: În anii 2000 a existat un refresh. Liceul se transformã
ºi capãtã denumirea de Colegiul Tehnic Media, dar îºi pãstreazã ºi
celelalte douã profiluri, respectiv cel teoretic ºi cel sportiv?
Adriana Dan: Noi am funcþionat, dupã anii 70, cu trei filiere.
Prima, teoreticã, cu profilul real ºi uman, învãþãmânt zi ºi seral. A
doua filierã, cea vocaþionalã, profil sportiv. Am fost aºadar printre
primele licee tehnologice care au avut ºi acest profil, integrat pe
specializarea handbal. În 2012, pe aceastã specializare am avut ºi
handbal clasã de bãieþi, pe lângã cele clasice, de fete. A treia filierã
este cea tehnologicã, despre care am menþionat, dar îl rog pe domnul
director sã detalieze.
Daniel Mãlãelea: Colegiul Tehnic Media este cel mai mare
colegiu tehnic din Bucureºti, care pãstreazã calificãri foarte vechi,
tehnici poligrafice ºi tehnici cinematografice. Cele mai multe clase
sunt pe filiera tehnologicã ºi dorim sã diversificãm ºi aici formele
de învãþãmânt. Pentru anul viitor avem în planul de ºcolarizare ºi
douã clase de învãþãmânt profesional (de 10 ani nu am mai avut
clase de învãþãmânt profesional), unde ne vor ajuta trei agenþi
economici din domeniul tipografiei, ºi avem în plan ºi o clasã de
învãþãmânt profesional clasic. Sunt meserii frumoase! Sunt meserii
cãutate, dar cea mai mare pondere o are producþia media. Înainte de
1989, cei mai mulþi elevi veneau pentru tehnicile tipografice. Erau
multe tipografii ºi în fiecare judeþ existau concursuri interne pentru
a ajunge aici. S-au schimbat foarte mult lucrurile în domeniul
tipografic. Noi am avut pânã de curând trei clase de tehnician
tipograf, acum avem una singurã, dar reuºim sã pãstrãm tradiþia
sã-i ºcolarizãm ºi sã-i ºi angajãm în domeniul tipografic. Cele mai
multe clase sunt într-adevãr în domeniul media, avem douã calificãri:
tehnician producþie film ºi televiziune ºi tehnician operator
procesare imagine ºi text. Beneficiem de dotãri tehnice de nivel
înalt. Cu ajutorul Primãriei Sectorului 1 am reuºit sã amenajãm de
curând ºi un studio de televiziune, care va emite online. Suntem pe
final, sperãm ca la începutul semestrului al doilea sã începem ºi sã
emitem. Aparatura este de ultimã generaþie. Primãria Sectorului 1 a
înþeles necesitatea de a-i pregãti pe elevi la cele mai înalte standarde
tehnice ºi ne-a sprijinit. Suntem pe ultima sutã de metri cu pregãtirile
ºi vom avea emisii cu reportaje realizate de elevi, care sã reflecte
evenimentele din liceu sau din sector. Vom colabora cu ºcoli din
zonã ºi cu primãria ºi vom asigura emisia postului Media 1 tv.

În zona Apãrãtorii Patriei, mai exact
la intersecþia ªoselei Berceni cu strada
Turnu Mãgurele, îºi desfãºoarã
activitatea didacticã conf. univ. dr.
Silviu ªerban, unul dintre profesorii
Colegiul Universitar Spiru Haret
Bucureºti, care a avut amabilitatea sã
ne rãspunde la câteva întrebãri.

Reporter: Putem sã vorbim oricât despre ce se întâmplã în
procesul de învãþare, dar, pânã la urmã, absolvenþii, prin realizãrile
lor, sunt cei care vorbesc despre nivelul unui liceu sau dau mãsura
unei ºcoli profesionale sau postliceale.
Adriana Dan: Aºa este! ªi e bine cã aþi punctat acest lucru,
pentru cã noi avem ºi ºcoalã postlicealã. Adicã acoperim, conform
profilului tehnologic, nivelul 4, adicã liceul ºi nivelul 5, adicã ºcoala
postlicealã. Mai mult, cine doreºte poate merge la nivelul 6, adicã
la Facultatea de Jurnalisticã sau la UNATC, unde existã secþie de
imagine ºi regie film.
Daniel Mãlãelea: Elevii noºtri de la clasele de producþie media
au avantajul de a-ºi desãvârºi pregãtirea profesionalã la cele douã
clase, pe care le avem în fiecare an, la ºcoala postlicealã. Avem
specializarea cameraman ºi fotoreporter. Douã clase la anul I ºi
douã clase la anul II. Elevii, dupã ce finalizeazã ºcoala postlicealã,
ajung, în general, la posturile mari de televiziune. Ei sunt
cameramani, asistenþi camerã, regizori de platou pe la mari
televiziuni. De multe ori vin în vizitã la noi ºi ne bucurãm sã ºtim
cã au ajuns atât de departe. Alþii ajung în radio sau realizatori de
televiziune. Unii dintre ei, de care sunt foarte mândru, au ajuns la
facultãþile de profil din Anglia sau Scoþia sau la UNATC. În clasele
de liceu beneficiazã de pregãtirea de bazã în acest domeniu, la
ºcoala postlicealã pe calificãrile cameraman sau fotoreporter
aprofundeazã cunoºtinþe suplimentare, fac multã practicã ºi
beneficiazã de prezenþa unor specialiºti mari în domeniu.
Reporter: În ce constã colaborarea cu o instituþie media mai
tânãrã, Colegiul Universitar Spiru Haret Bucureºti?
Daniel Mãlãelea: Colaborarea Colegiului Tehnic Media cu
Universitatea Spiru Haret este în general una extraordinarã. Avem
numeroase parteneriate cu studenþii de acolo, în ultima vreme
colaborarea s-a extins ºi, anume, prin faptul cã un reprezentant al
universitãþii este membru în consiliul de administraþie al Colegiului
Tehnic Media. Noi, colegiile tehnice, suntem obligaþi sã avem în
Consiliul de Administraþie trei agenþi economici, cu care avem
contracte de colaborare, ºi noi am hotãrât ca unul dintre ei sã fie
Universitatea Spiru Haret. Începând cu acest an ºcolar, colaborarea
Colegiului Tehnic Media se desfãºoarã direct cu Colegiul Universitar
Spiru Haret Bucureºti, prin faptul cã unii dintre profesorii noºtri
predau ºi acolo, la solicitarea universitãþii, ºi prin faptul cã au loc
schimburi de experienþã între elevii noºtri ºi ceilalþi. Colegiul Tehnic
Media este singurul colegiu din Bucureºti acreditat la acest moment
pe acest domeniu, aºa cã toate celelalte colegii cu profilul nostru ºi
care sunt autorizate vin ºi susþin examenul final la noi.

Reporter: Domnule profesor, doresc sã vorbim despre
cursul pe care îl predaþi cursanþilor Colegiului Universitar
Spiru Haret Bucureºti.
Silviu ªerban: Cursul meu din anul I de la Colegiul Universitar Spiru Haret Bucureºti este Comunicarea audio-vizualã.
O sintezã a comunicãrii, noþiuni generale din zona audio-vizual
pe care o identific a fi cinema-ul, televiziunea ºi multimedia.
Preferatul meu este cinema-ul antic, adicã filmul mut. Am avut
ºi un curs de cinema la Facultatea de Jurnalisticã a Universitãþii
Spiru Haret ºi, evident, o carte, care este acum suportul acestui
curs. Alþii, la comunicare audio-vizualã, includ ºi radioul, eu
însã mã axez doar pe cinema, televiziune ºi multimedia.
Reporter: Acesta este al doilea an în care predaþi la Colegiul
Universitar Spiru Haret Bucureºti. Vã propun sã vorbim
despre profilul cursantului.
Silviu ªerban: Programa ºcolarã îi pregãteºte în mare parte
pe cursanþi pentru viitoare cariere în televiziune, indiferent
dacã vorbim de domeniul analogic sau digital. Programa îi
pregãteºte pentru meseria de editor de imagine.
Reporter: Asta înseamnã cã au nevoie de foarte multe
cunoºtinþe teoretice, ca sã ajungã în final sã lucreze pe o masã
de montaj?
Silviu ªerban: Desigur cã au nevoie de un bagaj mare de
cunoºtinþe din zona comunicãrii ºi cunoºtinþe, în general
teoretice, despre formele de audio-vizual.
Reporter: Cum procedaþi la cursul dumneavoastrã?
Silviu ªerban: Încerc sã canalizez discursul meu cãtre
zona de editare, atât în cinema, cât ºi în televiziune ºi în
multimedia.
Reporter: Vor veni, cu siguranþã, multe alte generaþii de
cursanþi la Colegiul Universitar Spiru Haret Bucureºti, dar
insist sã îmi vorbiþi despre profilul cursantului de azi?
Silviu ªerban: Cursanþii prezintã un interes foarte mare
pentru cursuri, o parte dintre cei de anul II sunt angajaþi la o
televiziune importantã. Avem o colaborare foarte bunã cu cei
de la Colegiul Tehnic Media, acolo unde cursanþii noºtri vor
susþine examenul de absolvire, care este, într-un fel, o garanþie
pentru angajarea în marile televiziuni din România. Din
punctul meu de vedere, sunt ºanse de 100% ca toþi cursanþii
Colegiul Universitar Spiru Haret Bucureºti, cu specializarea
media sã ajungã sã lucreze în televiziune. Cererea este foarte
mare la acest moment; chiar ºi în teatre pot avea succes în
domeniul multimedia.

Ciprian C. VASILESCU
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VITRALII

Patul lui Procust,
cel de toate zilele

VITRALII

Ne lãsãm ademeniþi, ispitiþi de culcuºul
cald, înºelãtor ºi perfid. O facem aproape
zilnic, confirmând un sindrom deja celebru, care începe încet, încet sã ne defineascã, sã ne cuprindã sã ne paralizeze
voinþa, crezul, dorinþele, aspiraþiile. Intrãm,
ca oaspeþi, în cãmãruþa fals-primitoare,
plãsmuitã de odiosul tâlhar din Atica,
acceptãm sã fim jefuiþi, batjocoriþi ºi
remodelaþi în matricea patului sãu, fãrã
a schiþa mãcar un gest de împotrivire.
Îngãduim ca forþa sa supraomeneascã
sã ne copleºeascã, consimþind sã fim
striviþi, turtiþi, lungiþi sau micºoraþi dupã
bunul sãu plac, abandonându-ne senini
unei autoflagelãri pe care o simþim, uneori,
eliberatoare, ca o cursã fãrã noimã cãtre o
posibilã, dar improbabilã mântuire.
Ce ne face sã apucãm aceastã cale plinã
de rãscruci mincinoase, sã înaintãm în

labirintul lugubru care se deschide iluzoriu
în faþa ochilor noºtri fascinaþi de puterea
Rãului? Ce ne determinã sã abjurãm,
renunþând solemn la tot ceea ce ne þine
împreunã ca naþiune, ca întreg cultural, ca
sumã a unor valori perene comune?
Cosmopolitismul, stãrile conjuncturale,
vocaþia de a deveni, în anumite etape
istorice, imitativi, monotoni ºi exagerat de
autocritici, lepãdându-ne de tot ceea ce ne
defineºte, pot fi explicaþii, dar nu argumente. Propagarea amplificatã a stãrilor
conflictuale, diseminarea acceleratã a urii,
absenþa dialogului, a comunicãrii, vor
transforma patul faimosului personaj
mitologic într-o nãsãlie pe care vor amorþi
pentru totdeauna libertatea, credinþa,
spiritul naþional, vocaþia unitãþii, speranþa,
dragostea, omenia, încrederea. Procust se
va bucura copios, privind amuzat cu ochi
de pãianjen înfometat, cum ne aºezãm cu
toþii, cuminþi, în patul sãu.
Cred cã nu e totul pierdut. Acolo, la
izvoare, trebuie sa ne regãsim. Cu toþii.
Pornesc, acum, în cãutarea lui Tezeu.

Dragoº CIOCÃZAN

Conversaþii neterminate
asupra importanþei absenþei
 Proiectul Conversaþii neterminate asupra
importanþei absenþei, care va reprezenta
România la cea de-a 58-a ediþie a Expoziþiei
Internaþionale de Artã - la Biennale di Venezia,
din perioada 11 mai - 24 noiembrie, a fost
prezentat la Institutul Cultural Român (ICR).
Potrivit prezentãrii, proiectul expoziþional, curator Cristian Nae, articuleazã poetic
un spaþiu al dialogului în care se intersecteazã trei proiecte artistice individuale
aparþinând unor artiºti activi începând cu
perioada anilor 80: Belu Simion Fãinaru,
Dan Mihãlþianu ºi Miklos Onucsan.
Expoziþia va cuprinde întregul pavilion al
României de la Veneþia, inclusiv vestibulul,
dar fãrã faþada clãdirii, el precizând cã
lucrãrile artiºtilor vor fi readaptate la specificul locului.
Cristian Nae a spus cã una dintre lucrãrile
centrale ale expoziþiei va fi Monumentul
pentru nimic, care este format din mici
gãurele în care publicul este invitat sã
introducã petale de trandafiri.
România va prezenta expoziþia în douã
spaþii distincte: în Pavilionul României din

Giardini della Biennale, edificat în 1938
pentru participarea þãrii noastre la Bienala
de la Veneþia, ºi în Noua Galerie din cadrul
Institutului Român de Culturã ºi Cercetare
Umanisticã de la Veneþia, inaugurat în 1930
de cãtre Nicolae Iorga.
Exponatele care compun conceptul artistic
provoacã iubitorii de artã la un dialog intens
între orizontul lor de aºteptare ºi metaforele
de la nivelul fiecãrei lucrãri, a menþionat
Alexandru Pugna, secretar de stat în cadrul
Ministerul Culturii ºi Identitãþii Naþionale
În opinia vicepreºedintelui Uniunii Artiºtilor Plastici din România, Ioana Ciocan,
prezenþa neîntreruptã a României la ediþiile
Bienalei de la Veneþia reprezintã o formã de
diplomaþie culturalã prin care þara noastrã
are imaginea cuvenitã pe harta lumii.
La eveniment au participat secretarul de
stat în Ministerul Culturii ºi Identitãþii
Naþionale, Alexandru Pugna, Attila Kim - comisarul participãrii României la ediþia Bienalei
de la Veneþia din acest an, Ioana Ciocan ºi
Magda Radu - membri în comisia de selecþie.

Perpetuum Jazz
cu Traffic Strings
la Sala Radio

Ritmurile de jazz vor fi aduse în prim-plan
într-o ineditã sonoritate de cãtre Traffic
Strings în concertul Perpetuum Jazz, ce va
avea loc duminicã, 31 martie 2019, începând
cu ora 19.00, la Sala Radio din Bucureºti.
Atât armoniile specifice, cât ºi complexitatea
ritmicã ce caracterizeazã acest gen muzical, vor
fi aduse în luminã prin intermediul unor lucrãri
compuse de mari nume ale jazz-ului  Herbie
Hancock, Miles Davis, Louis Armstrong,
John Coltrane ºi alþii, cât ºi piese cu influenþe
sonore româneºti.
Într-o provocare atât pentru membrii trupei
ºi deopotrivã pentru auditori, pe 31 martie, la
Sala Radio, sonoritãþile naiului ºi ale instrumentelor de coarde, împreunã cu cele ale
pianului ºi percuþiei se vor împleti, în dorinþa
de a inova, într-un mix inedit orchestrat în
versiunea pentru Traffic Strings de Lucian
Moraru, iniþiatorul trupei.

Festivalul de film Ceau, Cinema! lanseazã
apelul la înscriere în secþiunea competiþionalã
internaþionalã pentru cea de-a ºasea ediþie,
care va avea loc între 18 ºi 21 iulie 2019, la
Timiºoara ºi Gottlob, prima comunã din
România cu un cinematograf renovat.
Sunt vizate lungmetraje europene de
ficþiune, documentar sau animaþie din 2018
ºi 2019. Competiþia Ceau, Cinema! oferã un
cadru de exprimare cineaºtilor din þãrile cu
minoritãþi tradiþionale în regiunea Banatului:
Armenia, Austria, Bulgaria, Cehia, Croaþia,
Germania, Israel, Italia, Polonia, Republica
Moldova, România, Rusia, Serbia, Slovacia,
Slovenia, Turcia, Ucraina, Ungaria. Sunt
eligibile filmele al cãror producãtor unic sau
majoritar este dintr-una din þãrile menþionate.
În mod tradiþional, secþiunea competiþionalã
îºi propune sã reflecte diversitatea cinemabeneficia de acompaniament sonor la alegere tografiei europene de autor, printr-o selecþie de
liberã (muzicã, text înregistrat, zgomote etc.) ºase filme originale ºi îndrãzneþe. Selecþionerul
sau  mixtã  o combinare liberã a celor douã competiþiei este criticul de film Ionuþ Mareº.
forme precedente (verbal + nonverbal).
Marele Premiu Rãzvan Georgescu al com Un moment de improvizaþie de miºcare, petiþiei Ceau, Cinema!, decis de un juriu
sau de miºcare ºi text pe o temã propusã format din trei personalitãþi din lumea cinepe moment (maximum 3 minute)
matografiei, este în valoare de 1.000 de euro,
Componenþa maximã a unui grup  oferiþi de Vitas România. Trofeul va fi acor7 persoane.
dat regizorului filmului câºtigãtor.
Toþi Candidaþii (Individual ºi Grup) treFilmele din competiþie sunt eligibile ºi
buie sã se prezinte la preselecþie cu:
pentru Premiul Publicului, în valoare de
 eventualul suport sonor (muzicã, text, 500 de euro.
zgomote etc) pe memory stick, în cazul în care
Producãtorii sau distribuitorii trebuie sã
acestea nu sunt prevãzute pe viu  eventua- completeze formularul de înscriere disponibil
lele obiecte sau accesorii de care ar avea nevoie. pe site-ul ceaucinema.ro, unde pot fi gãsite
Preselecþia se adreseazã tuturor actorilor toate detaliile despre regulamentul compecare au absolvit facultatea (licenþã), cu tiþiei.
vârsta pânã la 33 de ani. Data ºi locul preData limitã de înscriere este 25 aprilie 2019,
selecþiilor vor fi anunþate ulterior.
informeazã organizatorii.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Expoziþia Semestrialã de Graficã Digitalã

 UNArte ºi Proiectul Cultural Contemporanii

Ca în fiecare an, UNArte gãzduieºte, în luna februarie, pe
coridoare ºi în ateliere, expoziþii ale studenþilor din toþi anii, care
desfãºoarã studii de master sau licenþã.
Anul acesta supunem atenþiei publicului cele
peste 70 de lucrãri expuse  character design,
concept art, enviromental, ilustraþie, comics, afiºe
etc, ce alcãtuiesc secþiunea de artã digitalã a
expoziþiilor de semestru, o acþiune promovatã în
cadrul Proiectului Cultural Contemporanii ºi
susþinutã de Wacom.
Studenþi expozanþi sunt Bogdan Apostol, Dora Bacio, Diana
Baltag, Vlad Bãrbieru, Andrei Bejan, Octavian Codrea, Sebastian
Colea, Megan Dominey, Iulia Grosu, Mara Gudinã, Claudia Guþu,
Alexandru Minciunã, Ruxandra Panã, Diana Pãtraºcu, Cãtãlina
Preda, Alice Scripcariu, Maria Tabarcea, Andrada Tudorache.
Realizarea lucrãrilor expuse s-a efectuat sub coordonarea
profesorilor din cadrul departamentului de graficã UNArte: Nicolae

Estetica strãzii
O plimbare prin Marele Oraº ar putea echivala cu o experienþã
foarte plãcutã!
Evident, incoerentul Centru Vechi, Bucureºti. De ce incoerent?
Fiindcã nicãieri nu vezi unitatea. Unitatea în arhitecturã ºi în mãsurã.
S-a construit mult ºi prost în aceste trei decenii. S-a scuturat,
demolat ºi, pe ici-colo, renovat! Centrul Capitalei pare un teren de
joacã, în care echipa neagrã distruge cam tot, iar echipa albã uitã sã
punã în loc. O luptã a claselor sociale ºi a contrariilor. Existã ºi un
spirit capitalist, dar încã neclar, pe alocuri rudimentar dezvoltat.
Exemplul cel mai bun este dat de brandul Dracula, care încã vinde,
indiferent de realitate. Aºa se explicã apariþia în mijlocul betoanelor
diforme a unui restaurant mistico-medieval, care nu se numeºte
a la Bram Stoker, are un i în faþã ºi asta þine loc de drepturi de
autor. Oricum, dacã intri ai putea avea surpriza sã îþi fie servite
fripturi împieliþate din raþe rãzbunate de povestea valahului. Obsesia
pentru Dracula nu slãbeºte în niciun magazin de suveniruri din
Centrul Vechi. Desigur, când zic suveniruri nu mã refer la rãmãºiþele
de la Night Cluburile bucureºtene. E plin de cluburi de noapte în
Centrul Vechi, la subsol, parter, etaje superioare, dar asta este o
altã poveste cu rozãtoare, care ºubrezesc structura de rezistenþã a
clãdirilor monumente istorice. Dracula e la putere! E în toþi ºi în
toate, pe unde poate, pe unde nu a putut fostul ministru Agaton sã
implementeze conceptul Dracula Land s-a ales praful ºi oamenii
cu banii luaþi. În Bucureºti sunt ambiþii mai mari sau mai mici, în
funcþie de statura edilului Capitalei. Poate fi un an cu ouã mari de
Paºti ºi cu beculeþe mici de Crãciun sau invers!

Înscrieri
pentru
Festivalul
Ceau,
Cinema!

GALA HOP - Gala Tânãrului Actor,
ediþia 2019, sub bagheta lui Gigi Cãciuleanu
Ediþia a 22-a a Galei Tânãrului Actor
HOP va avea ca temã Teatru coregrafic.
DansActorul ca fenomen al teatrului actual
ºi se va desfãºura sub bagheta cunoscutului
coregraf ºi dansator Gigi Cãciuleanu,
informeaza UNITER.
Anul acesta, pentru ambele secþiuni: Individual ºi Grup, preselecþia va consta
în douã probe:
 Prezentarea unui moment de miºcare
ºi text pregãtite de concurent (maximum 5
minute la secþiunea Individual ºi maximum
10 minute la secþiunea Grup)
Concurenþii vor pregãti un moment de
Teatru-Coregrafic. În construcþia momentului, concurenþii vor prezenta tratarea, prin
mijloacele teatrului coregrafic, a unui text
dramatic sau poetic, la alegere liberã, sub
formã:  verbalã sau non-verbalã, putând
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Aurel Alexi, Carmen Apetrei, Eugen Alexandru Gustea, Stela Lie,
Anca Boeriu, Oana Bordeanu, Adrian Medeleanu, Dana Vasiliu.
Pentru Proiectul Cultural Contemporanii, acest proiect marcheazã
startul realizãrii unei platforme de promovare
a artei digitale ce va impulsiona, în egalã mãsurã, artiºti profesioniºti ºi tinere talente 
elevi, studenþi sau proaspeþi absolvenþi, fiind vizate
grupurile ºi asociaþiile profesionale de artiºti,
instituþii de învãþãmânt universitare ºi liceale
de specialitate din þarã.
Acest program este realizat cu sprijinul Wacom  lider mondial
în tablete grafice, display-uri interactive ºi dispozitive cu interfaþã
intuitivã, susþinut de Aqua Carpatica ºi Domeniile Sâmbureºti.
Expoziþia poate fi vizitatã gratuit pe toatã durata lunii februarie
2019, la Universitatea Naþionalã de Arte Bucureºti, str. General
Constantin Budiºteanu nr. 19, parter, în orele de program ale
instituþiei de învãþãmânt.

Proiectul Cultural Contemporanii

Pot fi multe steguleþe la primãrie sau penurie de piste de biciclete.
Se poate arunca cu vouchere pentru bicicletã în populaþia sedentarã
sau se poate merge cu autocarul în Grecia, moca. Atelajele ce implicã
douã roþi trebuie însã puse în cui, în cazul nostru fixate pe bãtãtoare
de covoare. Apropo, deºi nu este ilegal, bãtutul covorului a devenit
o raritate la oraº. Majoritatea barelor pentru bãtut covoarele au
dispãrut fiind tãiate cu flexul ºi duse la fier vechi. Nu deranjeazã pe
nimeni lipsa acestui instrument de socializare din comunism? Cum
sã uitãm cã pe lângã bara cu pricina, în anii copilãriei, se depãnau
amintiri. Se povesteau filme. Se juca Flori, fete ºi bãieþi sau se încingea
un La mãlai ! A apus Epoca de Aur ºi, la trei decenii dupã, au
dispãrut ºi barele de metal.

Ciprian C. VASILESCU

Numãr record de producþii
româneºti de lungmetraj
la Premiile Gopo 2019
79 de producþii româneºti lansate în 2018 intrã în
cursa pentru nominalizãri la
Premiile Gopo. Filme precum
Moromeþii 2 (r. Stere Gulea), Îmi
este indiferent dacã în istorie vom
intra ca barbari (r. Radu Jude),
Dacii liberi (Monica LãzureanGorgan ºi Andrei Gorgan) sau
Fotbal infinit (r. Corneliu Porumboiu) se regãsesc printre cele
28 de lungmetraje eligibile pentru
nominalizãri.
Cea de-a 13-a ediþie a Galei
Premiilor Gopo, cel mai prestigios eveniment dedicat cinematografiei din România, va avea loc
marþi, 19 martie, la Teatrul Naþional din Bucureºti. Nominalizãrile vor fi anunþate la finalul
lunii februarie.
Juriul de preselecþie, stabilit de
cãtre Board-ul consultativ al
Premiilor Gopo, este format din
11 profesioniºti ai cinematografiei
autohtone - Daniel Sandu (regizor), Mirela Opriºor (actriþã),

Constantin Chelba (operator),
Horea Murgu (inginer de su-net),
Ileana Cecanu (distribuitor),
Andrei Tãnãsescu (selecþioner ºi
curator) - ºi critici, teoreticieni ºi
jurnaliºti de film - Ana Maria
Sandu, Anca Grãdinariu, Georgiana Muºat, Cãtãlin Mesaru,
Christian Ferencz -Flatz.
Dupã ce juriul va anunþa nominalizãrile, peste 600 de membri
activi din industria cinematograficã româneascã vor fi invitaþi
sã desemneze câºtigãtorii trofeelor Gopo 2019. Acest lucru
va fi realizat printr-un sistem de
vot asigurat de prestigioasa firmã
de audit ºi consultanþã - PwC
România.
Gala Premiilor Gopo 2019 
ediþia a 13-a este organizatã de Asociaþia pentru Promovarea Filmului
Românesc, împreunã cu Asociaþia
Film ºi Culturã Urbanã, cu sprijinul
Centrului Naþional al Cinematografiei, Teatrului Naþional Bucureºti ºi Babel Communications.
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CETÃÞEAN EUROPEAN

Reprezentanþa România informeazã:

Combaterea discursurilor ilegale de incitare la urã din mediul online
 Codul de conduitã al UE asigurã un rãspuns rapid
Cea de a patra evaluare a Codului de conduitã
al UE aratã cã aceastã iniþiativã a Comisiei dã
rezultate bune. În România, peste 90% din
mesajele instigatoare la urã raportate în mediul
online au fost ºterse, comparativ cu 53% în mai
2017.
La nivelul Uniunii Europene, companii din
domeniul IT evalueazã 89 % din conþinutul
semnalat în decursul a 24 de ore, iar 72 % din
conþinutul considerat a fi un discurs ilegal de
incitare la urã este eliminat, comparativ cu situaþia
din 2016, când a fost lansat Codul, procentajul
fiind atunci de 40 % ºi, respectiv, de 28 %. Cu
toate acestea, companiile trebuie sã îºi îmbunãtãþeascã feedbackul cãtre utilizatori.
De la lansarea sa, în 2016, Codul de conduitã a
continuat sã dea roade, iar evaluarea sa recentã
confirmã faptul cã societãþile din domeniul IT
iau imediat mãsuri când li se semnaleazã discursuri rasiste ºi xenofobe de incitare la urã. Cu

toate acestea, societãþile trebuie sã îºi îmbunãtãþeascã feedbackul cãtre utilizatorii care fac
notificãri asupra unor conþinuturi ºi sã asigure
mai multã transparenþã privind conþinuturile
notificate ºi cele suprimate.
Chiar dacã societãþile de IT eliminã conþinutul
ilegal într-un ritm din ce în ce mai rapid, acest
lucru nu duce la o suprimare excesivã: rata de
eliminare indicã faptul cã analiza conþinuturilor
efectuatã de cãtre societãþile respective continuã
sã respecte libertatea de exprimare. În plus, graþie
codului, s-au creat parteneriate între organizaþiile societãþii civile, autoritãþile naþionale ºi
platformele IT cu privire la activitãþi educaþionale
ºi de sensibilizare a publicului larg.
În fine, patru noi societãþi au decis sã adere
la cod în 2018: Google+, Instagram, Snapchat ºi
Dailymotion. Platforma francezã de jocuri
video Webedia ºi-a anunþat, de asemenea,
participarea.

Protecþia lucrãtorilor împotriva agenþilor chimici cancerigeni
Parlamentul European, Consiliul ºi Comisia au
ajuns la un acord provizoriu cu privire la cea de-a
treia propunere a Comisiei de extindere a listei
agenþilor chimici cancerigeni recunoscuþi la locul
de muncã. Prin acest acord, cinci agenþi chimici
cancerigeni suplimentari vor fi incluºi în Directiva
privind agenþii cancerigeni ºi mutageni.
Acordul va fi transmis Comitetului Reprezentanþilor Permanenþi (Coreper) al Consiliului în
vederea aprobãrii. Odatã ce reprezentanþii
permanenþi ai statelor membre confirmã acordul,
acesta va fi supus unui vot final în plenul
Parlamentului European.
Context
Responsabil de 53 % din totalul deceselor legate
de locul de muncã, cancerul reprezintã principala
cauzã de mortalitate profesionalã din Uniunea
Europeanã. Pentru a îmbunãtãþi protecþia
lucrãtorilor împotriva agenþilor chimici cancerigeni,
Comisia a prezentat deja trei runde de modificãri
ale Directivei privind agenþii cancerigeni ºi
mutageni (2004/37/CE) cu scopul de a limita expunerea la aceste substanþe. 27 de agenþi chimici
cancerigeni sunt acum acoperiþi de directivã,
dintre care 26 au fost adãugaþi sau actualizaþi
în cursul mandatului Comisiei Juncker.
Prima modificare a Directivei privind agenþii
cancerigeni ºi mutageni a fost adoptatã ca
Directiva 2017/2398 de cãtre colegiuitori la
sfârºitul anului 2017. O a doua propunere a fost
publicatã în ianuarie 2017 ºi convenitã între

colegiuitori la sfârºitul anului 2018. Acordul
provizoriu de astãzi marcheazã una dintre etapele
finale ale negocierilor privind cea de-a treia
propunere din 5 aprilie 2018. Exemple concrete
ale substanþelor ºi sectoarelor în cauzã în cadrul
acestei revizuiri pot fi gãsite într-o notã de informare (http://europa.eu/rapid/press-release
_MEMO-18-2661_en.htm )
În timp ce majoritatea statelor membre aplicã
limite de expunere naþionale pentru mulþi agenþi
chimici cancerigeni, unele state membre sunt mai
puþin severe. Aceasta înseamnã cã lucrãtorii nu
sunt protejaþi în mod egal în cadrul pieþei unice ºi
cã nu existã condiþii de concurenþã echitabile
pentru întreprinderi.
Întrucât cunoºtinþele ºtiinþifice referitoare la
agenþii chimici cancerigeni sunt într-o evoluþie
constantã, Comisia sprijinã un proces continuu
de actualizare a Directivei privind agenþii
cancerigeni ºi mutageni (Directiva 2004/37/CE).
Acordurile obþinute cu Parlamentul European ºi
cu Consiliul Uniunii Europene vor îmbunãtãþi
protecþia unui numãr de aproximativ 40 de
milioane de persoane ºi vor contribui la salvarea
vieþii unui numãr de peste 100 000 de lucrãtori în
cursul viitorilor 50 ani. Aceste iniþiative fac parte
din eforturile globale ale Comisiei de a ameliora
standardele de sãnãtate ºi de siguranþã la locul de
muncã în întreaga Europã. În acest context,
Comisia a lansat o analizã aprofundatã ºi o
actualizare a legislaþiei existente în ianuarie 2017.

CLUSTERUL DANUBE FURNITURE,
o nouã întâlnire de lucru
În data de 8 februarie 2019, USH Pro
Business a organizat Întâlnirea de lucru a
membrilor Danube Furniture Cluster.
Subiectele dezbãtute au vizat importanþa
branding-ului în mediul business ºi a brandului
de cluster, avantajele promovãrii firmelor sub
brand colectiv, prezentarea surselor de
finanþare din fonduri naþionale ºi europene,
mãsuri de consolidare ºi dezvoltare a
clusterului.
Cu aceastã ocazie, a fost prezentatã evaluarea brandurilor producãtorilor de mobilã, membri
ai Danube Furniture Cluster, ca branduri
dezvoltate cu sprijinul Contribuþiei Elveþiene
pentru reducerea disparitãþilor economice ºi
sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

acordate României, în cadrul Programului de
cooperare Elveþiano - Român.
La eveniment au participat din rândul
membrilor clusterului DFC, IMM: Euphoria,
Rapitectura, Arta Lemnului, Lux Artim,
Romvitrine, HDC HOME DESIGN CLUB SRL
ºi reprezentanþii CLUSTERO ºi Smart Alliance.
Au fost prezentate rezultatele activitãþii
clusterului în anul 2018 ºi propuneri privind
strategia de dezvoltare pentru anul 2019.
De asemenea, au fost fãcute propuneri
tehnice privind managementul de cluster,
atragerea de noi membri, stabilirea de legãturi
între domeniilor principale de activitate ºi
domenii conexe, transectoriale pentru consolidarea clusterului.
USH Pro Business
Evenimente, Comunicare
ºi Internaþionalizare
Str. Nicolae Iorga nr 34-36,
Sector 1, Bucureºti
Tel: +40 216 500 014
E-mail: office@ushprobusiness.ro
www.ushprobusiness.ro

Durabilitate: Comisia prezintã un document de reflecþie
privind o Europã mai durabilã pânã în 2030
În cadrul dezbaterii privind viitorul Europei,
lansatã prin Cartea albã a Comisiei din 1 martie
2017, Comisia a publicat un document de
reflecþie privind o Europã durabilã pânã în 2030.
Anunþat ca iniþiativã de rãspuns la discursul
privind starea Uniunii din 2017 al preºedintelui
Juncker, documentul face parte din angajamentul
ferm al UE de a acþiona pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilã ale Organizaþiei
Naþiunilor Unite, inclusiv ale Acordului de la
Paris privind schimbãrile climatice. Documentul
trece în revistã provocãrile ample cu care se
confruntã Europa ºi prezintã scenarii ilustrative
pentru viitor, urmãrind sã orienteze dezbaterea
asupra celui mai bun mod de a îndeplini aceste
obiective ºi a celei mai bune contribuþii pe care
Uniunea Europeanã o poate aduce în acest sens
pânã în 2030. Pornind de la ceea ce s-a realizat în
ultimii ani, scenariile evidenþiazã faptul cã sunt
necesare acþiuni suplimentare pentru ca UE ºi
întreaga lume sã asigure un viitor durabil în
interesul bunãstãrii cetãþenilor.
( ) Documentul de reflecþie de astãzi se
concentreazã asupra principalelor fundamente
ale politicilor de tranziþie la durabilitate, printre
care se numãrã trecerea de la economia liniarã la
cea circularã, corectarea dezechilibrelor din sistemul
nostru alimentar, adaptarea sectorului energetic, a
clãdirilor ºi a mobilitãþii la exigenþele viitorului ºi
garantarea faptului cã aceastã tranziþie este
echitabilã ºi nu lasã pe nimeni în urmã. Documentul
se concentreazã, de asemenea, asupra factorilor
de sprijinire cu efecte pozitive în mai multe
sectoare care trebuie sã stea la baza tranziþiei cãtre
o dezvoltare durabilã ºi printre care se numãrã

educaþia, ºtiinþa, tehnologia, cercetarea, inovarea ºi
digitalizarea, finanþele, stabilirea preþurilor,
impozitarea ºi concurenþa, comportamentul responsabil în afaceri, responsabilitatea socialã a
întreprinderilor ºi noile modele de afaceri, schimburile comerciale deschise ºi bazate pe norme,
guvernanþa ºi asigurarea coerenþei politicilor la
toate nivelurile. Documentul se încheie subliniind
importanþa asigurãrii unui model de urmat pentru
tranziþia la nivel mondial cãtre dezvoltarea durabilã, întrucât politicile noastre nu vor avea decât
un impact limitat asupra planetei dacã alþii urmeazã politici contrare.
Documentul prezintã trei scenarii care
stimuleazã dezbaterea privind modul de îndeplinire în UE a obiectivelor de dezvoltare durabilã. Aceste scenarii sunt ilustrative ºi îºi propun
sã ofere diverse idei ºi sã stimuleze dezbaterea
ºi reflecþia. Rezultatul final va fi probabil o combinaþie de elemente de la fiecare dintre ele.
Cele trei scenarii sunt:
 o strategie globalã a UE privind ODD care
sã orienteze toate acþiunile UE ºi ale statelor
membre;  integrarea permanentã de cãtre
Comisie a ODD în toate politicile relevante ale
UE, fãrã a impune statelor membre mãsuri
obligatorii;  un accent sporit pe acþiunile externe,
consolidând, în acelaºi timp, actualul nivel de
ambiþie în materie de durabilitate la nivelul UE.
Documentul de reflecþie este însoþit de un set
de anexe detaliate privind performanþele ºi mãsurile adoptate recent de UE în legãturã cu
obiectivele de dezvoltare durabilã. Contribuþia
platformei multipartite la nivel înalt a UE este,
de asemenea, ataºatã.

CLUSTERUL BUCUREªTIUL CREATIV
În data de 8 februarie 2019, USH Pro Business a organizat Întâlnirea de lucru a
membrilor Clusterului Bucureºtiul Creativ
- centru macroregional de excelenþã.
În cadrul workshop-ului a fost prezentatã
activitatea clusterului pentru anul 2018 ºi au
fost fãcute propuneri privind strategia de
dezvoltare a clusterului pe termen mediu ºi lung.
De asemenea, au fost analizate domeniile
în care clusterul va dezvolta activitãþi atât la
nivelul Regiunii de dezvoltare Bucureºti

Ilfov, cât ºi în alte regiuni, prin contribuþia
membrilor clusterului, în special a ecosistemului de inovare dezvoltat de USH Pro
Business.
În activitatea de inovare a clusterului se
va pune accent pe domeniile de specializare
inteligentã care sã facã legãtura cu alte
clustere din ecosistem: Danube Furniture
Cluster, Bio Concept Valea Prahovei,
Smart Alliance, Bio Danubius, Danube
Engi-neering Hub.
USH Pro Business
Evenimente, Comunicare
ºi Internaþionalizare
Str. Nicolae Iorga nr 34-36,
Sector 1, Bucureºti
Tel: +40 216 500 014
E-mail : office@ushprobusiness.ro
www.ushprobusiness
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MARÞI  12 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

JOI  14 februarie 2019

MIERCURI  13 februarie 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  16 februarie 2019

VINERI  15 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  17 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  18 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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Existenþa unui popor nu este asiguratã decât atâta timp
cât toate elementele lui sunt strâns unite, ºi unire nu poate fi
dacã întregul popor nu se creºte ºi nu se întreþine în simþiri
comune de iubire de þarã ºi de neam. Întrebarea este dacã noi
dãm destulã atenþie acestui lucru, ºi dacã ºcoala noastrã meritã
pe deplin numele de ºcoalã naþionalã.
Cãutãm sã apropiem ºcoala de popor, sã o facem sã fie
iubitã ºi respectatã, sã fie centrul de unde sã porneascã curentele
cele bune ºi sãnãtoase pentru înãlþarea ºi întãrirea neamului.
Cãutãm a face ca învãþãmântul nostru sã devinã un învãþãmânt
naþional, de vreme ce ne silim a-l face sã se potriveascã þãrii
noastre, în loc de a ne mulþumi sã-l luãm fãcut gata, într-un
timp ºi în niºte condiþii care nu mai sunt ale noastre.
Datori suntem a ne îngriji ca toþi supuºii þãrii sã poatã
trãi unii lângã alþii în bunã înþelegere ºi în sentimente de stimã,
dacã nu ºi de iubire reciprocã. Pentru aceasta, prima condiþie
este ca ei sã se poatã înþelege în vorbã. Trebuie dar ca toþi care
trãiesc sub ocrotirea statului român ºi a legilor lui sã cunoascã
limba poporului dominant. ( )
chestiunea alegerii limbii
comune nu poate face obiectul unei discuþii.
Cea dintâi datorie a ºcolii, care trece înaintea oricãrei
alteia, este de a forma buni cetãþeni, ºi cea dintâi condiþie pentru
a fi cineva bun cetãþean este de a-ºi iubi þara fãrã rezervã, de a
avea o încredere nemãrginitã întrânsa ºi în viitorul ei. Toatã
activitatea, toatã îngrijirea celor însãrcinaþi cu educaþia tinerimii
acolo trebuie sã tindã.
În ºcoalele noastre, ideea naþionalitãþii nu se vede
nicãieri Nicio încercare de a dezvolta patriotismul copiilor.
 dacã e vorba a îndrepta relele de care suferã învãþãmântul, trebuie sã avem curajul a le privi în faþã, a le judeca cu
sânge rece ºi a cãuta îndreptarea.
Nu cu urã se poate lucra pentru binele unei þãri, ci numai
cu iubire.
ªcoalele s-au înmulþit ºi s-au populat, institutele de
culturã au cãpãtat o importanþã ºtiinþificã sau artisticã din ce în
ce mai mare, dar Statul continuã a le adãposti prin niºte ruine,
unde nu numai de ºtiinþã sau carte, dar nici de sãnãtate nu
poate fi vorba.
Cu ce drept se pretinde ca ºcoala sã fie model de cinste ºi
moralitate, când necinstea ºi imoralitatea o infiltreazã înºiºi
conducãtorii ei? ªi cum vor putea ei vorbi copiilor de bine ºi de
dreptate, când ei înºiºi nu mai au încredere în aceste formule, rãmase
mincinoase, mulþãmitã moralei pe care o practicã capii ºcoalei?.
Asistãm impasibili la înstrãinarea de þarã a propriilor
noºtri copii, chiar aici în þarã ºi sub ochii noºtri ºi nu zicem
nimic, nu facem nimic ºi, cu toate acestea, ce sonor sunã în
gura noastrã cuvântul de patrie! Dar patria nu este numai
pãmântul din care scoatem rente. Patria o face ºi limba, ºi
istoria, ºi religia, ºi tradiþiile. A da cu piciorul în toate acestea,
este a se lepãda cineva de patria sa.
ªtiinþa dreptului este, fãrã îndoialã, o ºtiinþã nobilã ºi,
din punctul de vedere al societãþilor omeneºti, ea este cea dintâi
ºi cea mai respectabilã din toate; aceasta însã numai cu condiþia
ca ea sã fie expresia întreagã ºi neîntunecatã a adevãrului ºi
numai a adevãrului.
Este om cult acela care posedã gradul de culturã necesarã
pentru îndeplinirea conºtientã a rolului sãu social; din contrã,
este incult acela care, oricâte diplome ar avea, nu corespunde
chemãrii lui în societate.
Politica cea bunã înalþã pe om ºi pune în miºcare toate
însuºirile lui cele bune; politicianismul îl înjoseºte ºi-l degradeazã, fãcând din el un instrument în mâinile altora care rareori
vor rezista tentaþiei de a abuza de slãbiciunile sau de naivitatea lui ºi excitând numai pasiunile ºi instinctele cele mai rele
ºi mai puþin onorabile.
Un partid fãrã oameni de caracter nu mai e partid.

supraetajatã în trei straturi, o lume absconsã, privatã de condiþii
ºi cu apucãturi de Ev Mediu? Asta dupã ce Casa memorialã a lui
Spiru Haret, construitã în 1885 ºi vândutã de rude Institutului
Naþional al Cooperaþiei, a devenit interesantã pentru o societate
comercialã care o cumpãrase în 2006, deºi clãdirea fusese inclusã
în rândul monumentelor istorice în 2005. Uºor, uºor,cu ajutorul
unor chiriaºi de rea credinþã, a fost vandalizatã ºi a devenit pericol
public. Moment în care buldozerele ºi escavatoarele au intrat
în scenã. Dupã 7 ani de la achiziþionare, casa lui Spiru Haret a fost
rasã de pe faþa pãmântului, iar în locul ei a apãrut un bloc.
Este prea puþin ceea ce pãstrãm, dupã 168 de ani, în memoria
lui Spiru Haret! Pentru acest adevãrat pionier al ºtiinþei
cosmosului. Pentru imensa activitate culturalã ºi contribuþia sa
fundamentalã la dezvoltarea învãþãmântului românesc. Nu sunt
sintagme fãrã acoperire!
Trebuie sã ne amintim cã, în paralel cu activitatea didacticã,
Haret a fost implicat ºi în viaþa politicã; ca membru al PNL, a fost
preocupat de învãþãmânt ºi educaþie, domenii în care a fost numit
în mai multe funcþii: inspector general, secretar general al
Ministerului Cultelor ºi Instrucþiunii Publice, apoi de trei ori
ministru în guvernele PNL: 31 martie 1897 - 30 martie 1899;
14 februarie 1901 - 20 decembrie 1904; 12 martie 1907 - 28 decembrie 1910. În aceastã calitate, a condus reforma învãþãmântului
secundar ºi superior din 1898, înfiinþând cele trei secþiuni ale claselor
V-VIII, clasicã, modernã ºi realã. Legea din 1898 a instituit
Certificatul de absolvire (bacalaureatul) ºi a stimulat metodele
noi în predarea tuturor disciplinelor, profesorii fiind numiþi în
funcþie de valoare. Un an mai târziu, Haret a propus spre votare o
Lege a învãþãmântului profesional, cu planuri de instrucþie ºi statute
speciale pentru ºcolile de artã ºi meºteºuguri, liceele militare,
seminarele teologice. Pentru a da învãþãtorilor o pregãtire adecvatã,
a reorganizat ºcolile normale. În programe au fost introduse lucrãrile
practice agricole, considerându-se cã învãþãtorul sã fie sãtean el
însuºi ºi prin urmare sã pãstreze iubirea pãmântului ºi deprinderea
de a-l lucra. Tot pentru învãþãtori, a înfiinþat Biblioteca pedagogicã,
în cadrul cãreia se tipãreau traduceri din literatura pedagogicã, prin
Casa ªcoalelor. Prin circularele sale repetate, a determinat sporirea
localurilor de ºcoalã: între 1897 - 1910 s-au ridicat în toatã þara
2.343 de ºcoli, dintre care 1.980 cât timp Haret a fost ministru.
Pentru cã bugetul statului ºi al comunelor nu îngãduia gratuitatea
unor cãrþi necesare ºcolilor, a dispus ca editarea lor sã fie fãcutã
de minister, pentru a le ieftini. De asemenea, Spiru Haret este cel
care a înfiinþat grãdiniþele de copii din România. El a încurajat
concursurile de cãrþi didactice, susþinând reviste ca ªcoala
românã, Convorbiri didactice, a creat ºcoli de adulþi ºi cantine
pentru copiii sãraci, fiind ºi promotorul turismului ºcolar. În
1904 a înfiinþat ªcoala Superioarã de Arhitecturã ºi Comisia
Monumentelor Istorice.
Am plecat cu durerea în suflet cã pentru casa - muzeu a lui Spiru
Haret nu s-a mai putut face nimic. Pentru memoria multora dintre
înaintaºii noºtri nu se mai poate face mare lucru! Sper totuºi
într-o trezire din aceastã lâncezealã fatidicã! Cred cã încã mai avem
timp sã salvãm monumente care sunt pe punctul de a împãrtãºi
soarta crudã a casei memoriale a lui
Spiru Haret! Depinde doar de noi
sã arãtãm cã ne pasã!

Ciprian C. VASILESCU
Sediul Universitãþii Spiru Haret

Gândea, scria ºi acþiona
Spiru Haret:

e împlinesc 168 de ani de la naºterea lui Spiru Haret. Deºi
s-a nãscut la Iaºi, în familia unui judecãtor, pãrinþii sãi fiind
Costache ºi Smaranda Haret, mare parte din viaþa celui care avea
sã reformeze mai târziu învãþãmântul românesc urma sã fie trãitã
în Bucureºti. În septembrie1862 era admis la Liceul Sfântul Sava,
unde va deveni bursier, apoi va continua studiile superioare la
Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din Bucureºti.
Este interesant, la ceas aniversar, sã vedem câte lucruri mai amintesc azi, în Capitalã, despre marele matematician, fizician, profesor,
om politic, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunilor publice, membru
titular al Academiei Române. Cât de mult îl preþuiesc bucureºtenii
pe cel supranumit omul ºcoalei pentru opera sa reformatoare.
Am pornit din centrul Bucureºtiului, din singurul loc unde
Spiru Haret are o statuie impresionantã, alãturi de alte trei
statui, respectiv, statuia ecvestrã a lui Mihai Viteazu, statuia lui
Gheorghe Lazãr ºi statuia lui Ion Heliade Rãdulescu. În afarã de
aceastã statuie, dezvelitã în 1935 ºi executatã de Ion Jalea, din
marmurã de Carrara, o instituþie de învãþãmânt superior îi
pãstreazã numele ºi i-l duce mai departe, Universitatea Spiru
Haret, ºi Colegiul Naþional Spiru Haret, pe clãdirea cãruia este
plasatã o placã memorialã. Atât.
Nimic despre locurile în care a trãit sau a predat, la revenirea în
þarã, dupã ce obþinuse în 1878, la Paris, titlul de doctor în ºtiinþe
matematice, cu teza Despre invariabilitatea marilor axe ale orbitelor
planetare. (Teza a fost un eveniment ºtiinþific, menþionat ca atare
în presa vremii. Prin aceasta, Spiru Haret s-a anunþat ca unul
dintre pionierii ºtiinþei cosmosului. De altfel, în 1959, Spiru Haret a
fost onorat prin atribuirea numelui sãu unui crater de pe Lunã, cu
diametrul de 29 kilometri). Devenise profesor de mecanicã raþionalã,
algebrã ºi geometrie analiticã la Facultatea de ªtiinþe, secþia fizicãmatematicã. Totodatã, din 1881 fusese invitat sã predea mecanica
raþionalã la ªcoala de ofiþeri de artilerie ºi geniu, iar din 1885 devenise
profesor ºi la ªcoala de poduri ºi ºosele, unde preda trigonometrie,
geometrie analiticã ºi geometrie descriptivã. Ca sã ne referim doar
la activitatea didacticã. Cu toate acestea, recunoºtinþa urmaºilor
este minimã în raport cu mãreþia faptelor sale.
Mã refer în primul rând la un muzeu, care sã poatã oferi
imaginea complexã a lui Spiru Haret. Totuºi, trebuie spus cã o
casã-muzeu a omului ºcoalei a existat în Bucureºti ºi este un
caz la care se cuvine sã meditãm. Locul unde Spiru Haret a pus
bazele marilor reforme ce au schimbat comunitatea româneascã
de la final de secol XIX ºi început de secol XX a fost ºters din
mentalul colectiv. Adevãrat este cã în spaþiul fostului muzeu de
pe strada Gheorghe Manu a rãsãrit o construcþie futuristã cu
patru etaje, ce pãstreazã, oarecum, la parter ºi primul etaj, o replicã a arhitecturii originale a vechii clãdiri. Chiar o placã de marmurã neagrã stã dovadã a importanþei locului. Nu este însã suficient! Foarte rar se întâmplã sã reacþionãm, când pereþii de
lângã noi se surpã, când ºantierele Capitalei ameninþã demolarea
vechii arhitecturi.
Ne trezim neputincioºi în faþa þipãtului disperat al zidurilor,
care plâng ºi se prãvãlesc, îngropând cu ele istoria ºi civilizaþia
noastrã multisecularã. Am asistat pasivi la construirea unui imens
hotel pe Calea Victoriei, dupã ce zeci de ani locul fostului Teatru
cel Mare a stat gol. Ne-am bucurat cã arhitecþii au avut decenþa sã
reproducã intrarea impresionantului edificiu cultural când au dat
în folosinþã hotelul. Mai mult, ne face fericiþi iniþiativa scriitorului ºi fostului director al T.N.B., domnul Dinu Sãraru, prin
fundaþia sa, de a aºeza, pe aceastã reproducere necesarã, acum
câteva sãptãmâni, o placã memorialã, în amintirea primului sediu
al Teatrului Naþional din Bucureºti.
Aniversarea lui Spiru Haret ar trebuie sã ne trezeascã din amorþire
ºi sã devinã strigãtul de solidaritate cu marea personalitate, cu fosta
instituþie-muzeu, cu o zestre insuficient valorificatã. În þarã prea
puþini se mai luptã sã îi pãstreze vie ºi curatã memoria ºi învãþãtura.
Exemplul cel mai bun este dat de Universitatea Spiru Haret.
Dar cât au fãcut autoritãþile române, centrale ºi
locale, în urmã cu mulþi ani, când, la doi paºi de Guvernul
României, între Piaþa Romanã ºi Piaþa Victoriei, pe
strada Gheorghe Manu la numãrul 7, se gãsea o mahala

Colegiul Naþional Spiru Haret

