Opinia
naþionalã

Sãptãmânal de opinii, informaþii ºi idei de larg interes naþional

Director: Mioara VERGU-IORDACHE

Universitatea Spiru Haret
acordã meditaþii gratuite
la Limba Românã ºi Matematicã
Profesorii de la Facultatea de Litere
ºi de la Facultatea de Informaticã ºi Inginerie
vin în sprijinul elevilor cu
meditaþii gratuite la Limba Românã
ºi Matematicã, la sediul central al USH
din strada Ion Ghica nr. 13:
 luni, 14-15,30  Limba Românã
 vineri, 14-17,00  Matematicã.
Elevii beneficiazã, de asemenea,
de o întâlnire cu specialiºti de la
Centrul de Consiliere ºi Orientare în Carierã.
Pentru programare, elevii vor trimite
un e-mail la ccoc@spiruharet.ro

Au început preînscrierile on-line!
(https://www.spiruharet.ro/facultate-preinscriere)
Candidaþii care utilizeazã formularul de preînscriere
on-line sunt scutiþi de plata taxei de înscriere, dacã
s-au înscris pânã la data de 28.06.2019. Candidaþii care
se înscriu on-line vor prezenta la secretariatul facultãþii,
pânã la 28 iunie 2019, documentele necesare pentru
înscriere.

Anul 27, nr. 852, 12 martie 2019, 8 pagini, 1 leu, www.opinianationala.ro

Accesibilizarea activitãþilor culturale pentru persoanele cu dizabilitãþi

Nu este nimic complicat în realitate,
trebuie doar sã avem inima deschisã!

Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
prin
Centrul de Cercetãri în Sãnãtate Mintalã
ºi Dezvoltare Umanã Florin Tudose
organizeazã la sediul sãu din campusul Didactica,
strada Fabricii nr. 46 G, Amfiteatrul A2,

Sesiunea de prelegeri

Sãptãmâna creierului
Din program:



luni, 11 martie, conf. univ. dr. Dragoº Cârneci a susþinut
prelegerea Efectul terapeutic al reamintirii  ce face bine ºi cui.
Urmeazã:
marþi, 12 martie, ora 18, Ramona Ceciu, studentã, Facultatea
de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei  Neurocinema/tics - Un
drog al viitorului;
miercuri, 13 martie, ora 18, Miralena I. Tomescu, cercetãtor
post-doctoral CINETic, UNATC  Investigarea activitãþii
resting-state a reþelelor neuronale ale creierului  biomarkeri
pentru predicþia dezvoltãrii schizofreniei;
joi, 14 martie, ora 18, lect. univ. dr. Ioana Podinã, Universitatea
Bucureºti, Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei 
Anxietatea de la A la Z.



La Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei a Universitãþii Spiru Haret a avut loc la
iniþiativa Asociaþiei Supereroi printre noi un workshop cu tema: Cum putem accesibiliza activitãþile

culturale pentru persoanele cu dizabilitãþi? Invitatul principal al evenimentului a fost profesorul
de terapie ocupaþionalã Roger Ideishi, din cadrul Universitãþii Temple din Philadelphia.

(Continuare în pag. 2)
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Aur pentru Echipa de Roboticã a României AutoVortex
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 Echipa de Roboticã a României AutoVortex a câºtigat Premiul I ºi la Campionatul Internaþional

din Hong Kong, dupã ce echipa României a fost obligatã sã joace de douã ori finala!
Ne-au transmis cã dacã nu putem juca iar
finala, am pierdut. Conform regulamentului, aveam dreptate. Eram câºtigãtori!
Însã acest lucru nu i-a interesat. Au hotãrât
sã re-joace finala. Am solicitat sã ne permitã
sã remontãm robotul. Au acceptat sã ne
lase 5 minute. Pânã la urmã, dupã multe
insistenþe. ne-au lãsat un sfert de orã. A
fost ceva îngrozitor sã montãm contratimp.
L-am testat rapid. Stãteau cu cronometrul
pe noi. Apoi l-au pus pe cântar sã nu fie
mai greu. Se gândeau cã poate am adãugat
ceva faþã de varianta anterioarã. Apoi au
evacuat tot publicul. În salã au rãmas doar
jucãtorii ºi s-a jucat pentru a doua oarã
finala. Am câºtigat ºi a doua oarã! Au
fost nevoiþi sã ne dea Premiul I, dar cam în
scârbã ºi asta a fost
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#foaiagoalã

Regele Carol al II-lea
 un proiect de succes pentru România
Un rege al României, Carol al II-lea,
este reînhumat în þarã ºi primeºte
dreptul de a avea locul de veci care i se
cuvine. Este firesc sã ne aducem aminte,
cu aceastã ocazie, câteva dintre
realizãrile sale. Dupã emanciparea
României la mijlocul secolului XIX,
ne-am aflat mereu într-o cursã contra
cronometru sã depãºim decalajul de
dezvoltare economicã faþã de Europa
Occidentalã. În acest demers, pânã
acum, cele mai înalte performanþe au
fost atinse în vremea Regelui Carol al
II-lea. Doresc sã prezint meritele
Regelui Carol al II-lea în terminologia
modernã a managementului de proiect.



Zilele trecute, am citit un comunicat despre protestul Consiliului
Naþional al Elevilor (CNE), care observã cu surprindere cum
ultimele modificãri legislative nu numai cã aduc atingere
independenþei magistraþilor, mai mult de atât, afecteazã grav
încrederea pe care cetãþenii o acordã sistemului nostru judiciar.
Vorbim astfel despre Legea nr. 207/2018, Legea nr. 242/2018
ºi OUG nr. 7/2019, care în pofida avizelor negative prezentate
atât la nivel naþional, cât ºi la nivelul UE au fost nesocotite,
fiind pusã la îndoialã chiar constituþionalitatea acestora. Ieri,
aflu cã acelaºi Consiliu Naþional al Elevilor a mai dat un
comunicat prin care a anunþat cã la simulãrile naþionale ale
examenelor va avea loc o amplã acþiune de protest #foaiagoalã.
( ) metodele de evaluare din sistemul nostru de învãþãmânt
nu se pliazã pe nevoile ºi interesele actuale. De aceea, dar ºi
pentru a responsabiliza toþi decidenþii care pânã acum nu
ne-au luat în serios, invitãm elevii din România sã ni se alãture
în protestul prin care ne opunem modului în care sunt
organizate simulãrile examenelor naþionale. Mai mult decât
orice altceva, o facem pentru generaþiile viitoare, pentru cã ele
nu trebuie sã fie asemenea nouã, o generaþie de sacrificiu, o
generaþie de cobai ai Ministerului Educaþiei Naþionale.
Modificãrile nefundamentate din acest an ne fac sã refuzãm a
fi pãrtaºi la acest experiment, unde examenele par a deveni un
scop, nu un mijloc.( )
Sunt impresionatã de vocabularul, logica, argumentele juridice,
de gândirea lor politicã! Avem motive sã fim optimiºti. Ãºtia
mici ºtiu ce e de fãcut, cum sã fie organizatã justiþia, educaþia
Viitorul sunã bine! Dar e chiar aºa? Aceasta este generaþia în
care aproape jumãtate dintre elevi sunt analfabeþi funcþionali?
Aceºtia sunt copiii care nu fac faþã testelor PISA? Chiar sunt
copiii, aceºti minori, capabili sã discearnã sau sunt folosiþi de
maturi incapabili sã-ºi spunã punctul de vedere, sã modifice
lucrurile greºite? Oricum ar fi, este adevãrat cã în educaþia din
România existã multe disfuncþionalitãþi. Cu atât mai mult, ar fi
dramatic ca elevii sã fie folosiþi, sã fie învãþaþi manipularea încã
de pe bãncile ºcolilor. Dãm foaia goalã pentru cã schimbãrile
nefundamentate nu sunt soluþia în educaþie: pentru cã atunci
când regulile se schimbã în timpul jocului, eºti îndreptãþit sã
ieºi din joc. Itemii de tip obiectiv nu au fost etalonaþi, iar
noi, deºi suntem beneficiarii direcþi ai educaþiei, nu am fost
consultaþi. Mai mult decât atât, suntem constrânºi sã acceptãm
schimbãrile fãcute din pix care încep sã caracterizeze sistemul
de învãþãmânt românesc.
La ce se raporteazã copiii? Care este experienþa lor? Ce soluþii
oferã?
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Smart eHUB  Digital Innovation Hub

 Inovarea prin digitalizare în regiunile Bucureºti-Ilfov ºi Sud-Muntenia va avea un centru specializat
USH Pro Business împreunã cu partenerii sãi, Smart Alliance 
Innovation Technology Cluster ºi Elinclus, au pus bazele primului
centru de inovare prin digitalizare, denumit Smart eHUB  Digital
Innovation Hub, din regiunile Bucureºti-Ilfov ºi Sud-Muntenia.
Consorþiul este conceput ca o reþea de centre de inovare prin digitalizare
ce se vor dezvolta într-un ecosistem colaborativ axat pe interacþiunea
dintre toþi cei care pot contribui la inovare folosind tehnologiile noi
ale spaþiului virtual. Scopul acestui centru de inovare ºi digitalizare
este de a deveni principalul furnizor de servicii digitale capabil sã
ofere firmelor din sectorul privat, în special, dar ºi instituþiilor publice,
cea mai bunã expertizã ºi competenþe pe tehnologii necesare
transformãrii digitale, cum ar fi: procesare de date, IoT, IIoT, industria
4.0, M2M, inteligenþã artificialã, electronicã, roboticã, cloud
computing, tehnologii laser, printing 3D, blockchain, sisteme de
informaþii spaþiale sau geografice ºi altele.
Smart eHUB  Digital Innovation Hub este un proiect cu
susþinere europeanã, iniþiat de clusterul Smart Alliance 
Innovation Technology Cluster împreunã cu partenerii USH Pro
Business ºi Clusterul Elinclus care au depus eforturi în vederea
demonstrãrii necesitãþii unui Digital Innovation Hub în regiunile
Bucureºti-Ilfov ºi Sud-Muntenia. Principalul obstacol al entitãþilor
juridice din aceastã regiune în procesul intern de transformare
digitalã este know-how-ul ºi accesul la tehnologiile inovatoare ºi
digitale. Centrul de inovare ºi digitalizare Smart eHUB  Digital
Innovation Hub are ca scop principal eliminarea acestor obstacole
care împiedicã companiile din regiune sã devinã mai competitive.
Ariile de intervenþie ale centrului de inovare si digitalizare Smart
eHub  Digital Innovation Hub sunt axate pe Strategia de
Specializare Inteligentã a celor douã regiuni adresate. Acestea
sunt: Smart City, Agriculturã ºi industria alimentarã (cu accent
pe produsele biologice tradiþionale, bioeconomie ºi agriculturã de
precizie), Turism ºi identitate culturalã, Prelucrarea lemnului &
mobilier, Textile ºi îmbrãcãminte, Circuite Electronice Integrate,
Auto - producþia de subansamble auto, Automotive Electronics,
Producþia de cabluri, Inginerie ºi activitãþi conexe de consultanþã
tehnicã, Dezvoltare & Cercetare în alte ºtiinþe naturale ºi inginerie.
Parteneriatul creat vine într-un moment în care la noi se manifestã
un paradox digital: avem companii care sunt vârfuri de lance în
tehnologia informaþiei, credem în transformarea digitalã, dar la
nivel antreprenorial chiar ºi firme care vând astfel de soluþii nu au
strategii digitale. Universitatea noastrã are deja un ecosistem

consistent de afaceri în aceastã regiune, format din entitãþi juridice,
clustere, sau centre de transfer tehnologic, are o facultate de specialitate, are parteneriate cu firme ºi consorþii de export care au nevoie
de servicii specializate în transformarea digitalã. Existã puþinã
expertizã ºi experþi care sã conducã experienþa antreprenorialã spre
digitalizare, adicã pe un drum care prespune modificarea modelului
de afaceri cu care am fost învãþaþi. Prin acest proiect mergem în
avangarda transformãrilor antreprenoriale  a declarat Costin
LIANU, director general USH Pro Business.
Suntem foarte mândri de faptul cã am reuºit sã creãm acest
consorþiu care îºi propune sã gãseascã soluþii care sã rãspundã la
nevoia imediatã de intervenþie pentru inovare ºi digitalizare în regiunile
Bucureºti-Ilfov ºi Sud-Muntenia. Scopul nostru este sã ajutãm
companiile din regiune sã adopte tehnologiile digitale pentru a se
dezvolta într-un ritm mai alert ºi pentru a deveni mult mai competitive
la nivel local ºi global - a declarat Emanuela MODORAN, CEO
Smart Alliance  Innovation Technology Cluster.
Clusterul ELINCLUS fiind un cluster care grupeazã firme
inovatoare ce dispun de o bogatã expertizã în domenii cum ar fi
electronicã, optoelectronicã, comunicaþii (inclusiv pe fibra opticã),
precum ºi tehnologia informaþiei poate, ca împreunã cu partenerii
consorþiului creat, sã contribuie, în mod plenar, la sprijinirea
politicii de digitalizare promovatã intens de Comisia Europeanã
inclusiv în viitorul exerciþiu bugetar 2021-2027. În acest fel se
asigurã climatul favorabil pentru firmele din regiune de a se
racorda corespunzãtor la tendinþa cerutã de revoluþia industrialã
4.0 - a declarat Paul SVASTA, preºedinte Elinclus.
Smart eHUB - Digital Innovation Hub este conceput ca un
one-stop-shop, într-o reþea formatã în mai multe centre locale
în cadrul celor douã regiuni adresate, unde companiile de orice
mãrime interesate de iniþierea sau accelerarea procesului de
digitalizare sã poatã beneficia de mentorat, testare, prototipuri,
infrastructurã digitalã ºi altele; scopul fiind de a oferi un avantaj
competitiv pe pieþele locale ºi internaþionale.
Pentru mai multe detalii despre serviciile pe care le oferã Smart
eHUB  Digital Innovation Hub vã rugãm sã accesaþi website-ul
www.smartehub.eu.
USH Pro Business
Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare
www.ushprobusiness.ro

Exportul de produse ecologice se pregãteºte atent!

În cadrul Dezbaterii post-Biofach 2019  Cum recalibrãm
strategiile de export pe baza noilor informaþii din piaþã, eveniment
organizat în data de 5 martie 2019 de USH Pro Business în
parteneriat cu Asociaþia Inter-Bio, clusterele Bio Danubius, Bio
Concept Valea Prahovei, BioNEst ºi ACEX, firmele prezente,
reprezentând domenii precum agricultura ecologicã, producãtori
de miere ecologicã, produse alimentare ecologice, uleiuri ecologice
din seminþe, cereale ecologice, îngrãºãminte ºi fitosanitare ecologice,
au fost extrem de receptive în a disemina informaþii ºi impresii
urmare participãrii la târgul Biofach Nuremberg 2019. De asemenea,
la eveniment au fost prezenþi reprezentanþi ai Institutului de
Cercetare pentru Economia Agriculturii ºi Dezvoltare Ruralã
Bucureºti ºi cadre didactice ale Universitãþii Spiru Haret.
Concluziile generale desprinse în urma participãrii firmelor la
târgul Biofach 2019 au fost acelea cã prezenþa româneascã pe
zone tematice de clustere a mãrit interesul consumatorului ºi
importatorului. Interesul crescut s-a datorat ºi faptului cã firmele
s-au prezentat ca entitãþi asociative, precum cooperative, clustere
sau consorþii de export.
S-a evidenþiat existenþa unei cereri crescute de produse noi, atât din
punct de vedere al ambalajelor, cât ºi a produsului în sine. Aceste
elemente au condus la numeroase contacte ºi la convingerea cã prin
participarea la ediþiile viitoare vor putea obþine comenzi de export.
De asemenea, s-a remarcat faptul cã exportul de produse
ecologice presupune câºtigarea încrederii partenerilor în calitatea
produselor ce urmeazã sã se comercializeze pe pieþe dezvoltate
unde existã cerere mare. Câºtigarea acestei încrederi presupune
însã timp ºi rãbdare, putere de convingere ºi bugete de marketing.
Alte teme de interes dezbãtute activ cu participanþii au fost:
avantajele promovãrii firmelor sub brand colectiv de cluster;
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sprijinirea ºi orientarea sectorului ecologic cãtre inovare; aspectul
de internaþionalizare a firmelor prin participarea la evenimente
internaþionale viitoare ºi accesul la programe de finanþare.
A fost efectuatã o analizã comparativã a strategiilor de branding
ale firmelor participante în Programul de cooperare elveþianoromân, proiect cofinanþat printr-un grant din partea Elveþiei, prin
intermediul contribuþiei elveþiene pentru Uniunea Europeanã extinsã.
Din aceastã analizã a rezultat cã firmele din program sunt încã
la început de drum privind strategia de branding ºi comunicare,
fiind nevoie de eforturi de creºtere a vizibilitãþii lor, în special în
mediul online.
Nu în ultimul rând, una dintre temele de interes a fost legatã de
opþiunile de export de produse ecologice existente pe piaþa UK &
Irlanda. Pornind de la premisa cã piaþa britanicã reprezintã 3%
din piaþa globalã de produse ecologice, fiind a ºaptea piaþã organicã
la nivel mondial, au fost discutate posibile canale de distribuþie
pentru aceastã piaþã, precum ºi modalitãþi de pãtrundere ºi
promovare pe piaþã.
Întrucât majoritatea firmelor de export prezente nu dispun de
resurse suficiente pentru a pãtrunde pe piaþã în mod individual,
soluþiile pe care le-am discutat se referã la forme de promovare
colectivã prin clustere ºi asociaþii care permit, pe de o parte,
reducerea costurilor de acces pe pieþe ºi, pe de altã parte,
vizibilitatea printr-o imagine colectivã bine construitã ºi
comunicatã - a declarat Costin Lianu, preºedinte Inter-Bio, director
general USH Pro Business.
USH Pro Business
Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare
www.ushprobusiness.ro
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Accesibilizarea activitãþilor culturale
pentru persoanele cu dizabilitãþi

Nu este nimic complicat în realitate,
trebuie doar sã avem inima deschisã!
(Urmare din pag. 1)
În cadrul workshop-ului, profesorul Roger Ideishi a explicat,
pentru un public format din cadre didactice, specialiºti în terapie
ocupaþionalã, pãrinþi ºi studenþi ai Universitãþii Spiru Haret, ce
înseamnã desincronizarea senzorialã. Un lucru pe care nici mãcar
terapeuþii din România nu îl cunosc. Foarte puþini dintre ei ºtiu
tehnicile pe care le poþi folosi ca sã echilibrezi un copil din punct
de vedere senzorial. Reputatul profesor american a insistat pe
modalitãþile în care trebuie fãcutã integrarea senzorialã, nu doar în
terapie, ci mai ales în afara centrelor de terapie. Adicã în mediile
culturale. Accentul workshop-ului a fost pus pe aplicarea teoriilor
ºtiinþifice într-un mediu relaxat de zi cu zi. Profesorul Roger Ideishi
a folosit situaþii concrete, cum trebuie procedat cu persoanele cu
dizabilitãþi la teatru sau la film. Nu este nimic complicat în realitate,
trebuie doar sã avem inima deschisã!
Ruxandra Mateescu, iniþiatoarea workshop-ului ºi membrã
fondatoare a Asociaþiei Supreroi printre noi, a explicat cum a
apãrut organizaþia negurnamentalã ºi cum a construit evenimentul
ce s-a derulat, atât la Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
a Universitãþii Spiru Haret, cât ºi la Happy Cinema Bucureºti, în
prezenþa familiilor, artiºtilor ºi operatorilor culturali. ONG aceasta
a plecat de la Olga. Am trei copii, dintre care cel mijlociu este o
fetiþã cu dizabilitate intelectualã gravã, boalã nediagnosticatã
pânã la acest moment. Am plecat de la ideea de a ieºi cu ea din
casã, deoarece copiii ca ea, sau tinerii, adulþii cu nevoi speciale,
chiar cu afectare neurologicã gravã nu mai ies din casã de la o
vârstã încolo. Sunt marginalizaþi sau chiar excluºi, prin lipsa
programelor ºi prin lipsa accesibilizãrii. La nivel senzorial,
nevoile lor sunt un pic diferite ºi dacã mediul înconjurãtor nu
vine în întâmpinarea lor, nu îi întâmpinã cu ceva adaptat, atunci
ei rãmân acasã, pentru a nu intra într-un mediu potrivnic. Iniþial,
ONG a fost construitã în jurul ºi în sprijinul Olgãi. Crescând, am
ajuns în punctul, în care am realizat cã nu putem merge cu ea la
film, la teatru, la balet, adicã în locurile culturale în care ea se
simþea bine. Deºi suntem activi în zona ONG din 2015, la început
am construit doar un site supereroiprintrenoi.ro, unde publicam
poveºti scrise de pãrinþi sau de apropiaþi ai persoanelor cu
dizabilitãþi. Poveºti scrise simplu, fãrã pretenþii jurnalistice, ci
din perspectivã personalã.

Ne-am dorit sã le oferim celor care aveau nevoie de suport un
loc concret, în care sã se încurajeze unii pe alþii cu poveºti ºi,
evident, ceilalþi sã conºtientizeze sau mai bine zis sã înþeleagã cu
ce ne confruntãm. Am þinut site-ul într-o zonã romanticã, idealistã,
fãrã o formã juridicã, ºi chiar a mers. Uºor, uºor, am realizat cã
voluntariatul acesta nu îþi plãteºte facturile ºi nu plãteºte nici
mãcar facturile unui eveniment Atunci am zis, hai sã facem un
ONG. Am reuºit crearea lui în 2018.
Evenimentul derulat la Happy Cinema Bucureºti ºi la Facultatea
de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei a Universitãþii Spiru Haret
este un workshop despre accesibilizarea activitãþilor culturale
pentru persoanele cu dizabilitãþi. L-am avut invitat pe profesorul
de terapie ocupaþionalã Roger Ideishi din cadrul Universitãþii
Temple din Philadelphia, un om de la care eu am învãþat foarte
multe în ceea ce priveºte accesibilizarea spaþiilor culturale ºi, în
urma unui dialog permanent din ultimul an, am luat hotãrârea sã
îl invit în România.
În principal, întâlnirea cu studenþii Facultãþii de Psihologie ºi
ªtiinþele Educaþiei a Universitãþii Spiru Haret a fost foarte
importantã. Domnul profesor a fost parte a echipei de accesibilizare a evenimentului cultural. Pânã sã apelez la domnul profesor
Roger Ideishi am crezut cã accesibilizarea spaþiilor culturale
aparþine comunitãþilor de pãrinþi ºi managerilor culturali, dar
domnul profesor mi-a explicat cã echipa este construitã din trei
membri, în care psihoterapeutul sau terapeutul ocupaþional are
un rol foarte important. (C.V.)

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ
este editatã de
FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE
Tiparul executat de
TIPOGRAFIA FUNDAÞIEI
ROMÂNIA DE MÂINE

Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat
poºtal sau dispoziþie
de platã, se pot adresa
serviciului de difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.
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UNIVERSITARIA
Acces electronic la literatura ºtiinþificã pentru susþinerea
ºi promovarea sistemului de cercetare ºi educaþie din România
La sediul Universitãþii Spiru Haret din
campusul Didactica, strada Fabricii numãrul
46 G, sector 6, Bucureºti, a avut loc, în data
de 7 martie, Sesiunea de instruire despre
conþinutul, modul de utilizare ºi resursele
electronice de documentare oferite prin

intermediul proiectului Acces Naþional
Electronic la Literatura ªtiinþificã pentru
Susþinerea Sistemului de Cercetare ºi
Educaþie din România ANELIS PLUS 2020,
proiect cofinanþat din Fondul European de
Dezvoltare Regionalã prin Programul

Operaþional Competitivitate 2014  2020, cu
tema: Acces electronic la literatura ºtiinþificã
pentru susþinerea ºi promovarea sistemului
de cercetare ºi educaþie din România. La
întâlnire au participat cadre didactice ale
Universitãþii Spiru Haret, doctoranzi,
masteranzi ºi nu în ultimul rând studenþi.
Universitatea Spiru Haret a cofinanþat ºi
beneficiazã de acces online ºi în anul 2019
la urmãtoarele baze de date, având ca scop
susþinerea activitãþii de informare ºi
documentare necesarã realizãrii temelor de
cercetare-dezvoltare:
 ProQuest Central
 Clarivate Analytics: Web of Science, Journals
Citation Reports, Derwent Innovation Index
 SCOPUS
 CABI VetMed.
Trainerul Rareº Vasilicã din partea S.C.
E-nformation S.R.L., în calitate de reprezentant în România al editurilor ºtiinþifice ce
produc bazele de date prezentate mai sus,
reprezentant al Programului Anelis Plus, a
vorbit despre conþinutul, modul de utilizare
ºi instrumentele oferite de fiecare resursã
electronicã de documentare ºi a explicat care
este diferenþa dintre Google ºi platformele
despre care s-a vorbit în cadrul întâlnirii: Un
fel de Google verificat. Dacã facem o
cãutare pe un anumit articol suntem 100%
cã articolul este verificat ºi cã este scris de
un om avizat. Nu vorbim despre Wikipedia,
deºi existã ºi acolo o verificare, doar cã pe
platformele despre care am învãþat în cadrul
întâlnirii sunt oameni documentaþi, care au
cercetat subiectele din acele articole.
Scopul întâlnirii a fost învãþarea accesãrii
bazelor de date, prin cunoaºterea unor
platforme accesibile, dar totodatã sigure din
punct de vedere al informaþiei, în cele mai
diverse domenii. S-a vorbit despre literatura
ºtiinþificã în baza cãreia se pot face teze de
doctorat, lucrãri de licenþã etc.
Sesiunea s-a dovedit una extrem de utilã,
în contextul liberei circulaþii a informaþiei, dar
ºi a derapajelor în domeniul educaþiei, ºtiinþei
ºi cercetãrii din ultima perioadã. (C.V.)

Un singur donator de sânge poate salva trei vieþi! În cadrul
celei de-a doua campanii de donare de sânge organizatã în
colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguinã al Municipiului
Bucureºti, luni, 4 martie, cursanþii Colegiului Universitar Spiru
Haret alãturi de profesori au reuºit sã salveze 150 de vieþi.
Felicitãri!

CERCETARE ªTIINÞIFICÃ

Proiectul BTB-Test
Universitatea Spiru Haret, prin Facultatea de Medicinã Veterinarã, este implicatã într-un amplu
proiect de cercetare ºtiinþificã pe patru ani, dupã ce proiectul a fost câºtigat în 2017 ºi demarat în
ianuarie 2018. Pentru cã Proiectul BTB-Test se aflã în al doilea an, iar cercetãtorii români se
pregãtesc sã plece în Suedia, în cadrul unei întâlniri de lucru, l-am iscodit pe profesorul universitar
doctor Dãnuþ Turcu, cercetãtor ºtiinþific principal gradul 2, decan al Facultãþii de Medicinã
Veterinarã din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Reporter: Domnule decan, vã rog sã ne explicaþi
în ce constã proiectul de cercetare BTB- Test?
Dãnuþ Turcu: BTB- Test se referã la diagnosticarea tuberculozei bovine prin identificarea de
metaboliþi volatili eliminaþi prin aerul expirat,
perspiraþie ºi fecale. Este un proiect mãreþ, un
proiect internaþional la care participã ºi
România, prin Universitatea Spiru Haret.
Facultatea de Medicinã Veterinarã a Universitãþii Spiru Haret este unul dintre partenerii de
bazã, alãturi de cei din Suedia, Spania, Franþa,
Algeria, Tunisia ºi Universitatea Pamplona din
Columbia. Proiectul se va încheia cu realizarea
unui aparat portabil, care, pe baza metaboliþilor
volatili eliminaþi prin respiraþie, piele, fecale,
va determina o anumitã aºezare la vacile sãnãtoase ºi alta la cele bolnave. Tuberculoza bovinã,
provocatã de Mycobacterium bovis ºi alþi
membri ai complexului M. tuberculosis, este o
boalã globalã gravã, cu impact semnificativ
asupra sãnãtãþii animalelor, sãnãtãþii publice ºi
comerþului internaþional. Proiectul are la bazã
un studiu care se concentreazã pe investigarea
fezabilitãþii unei metodologii neinvazive pentru
diagnosticarea tuberculozei bovine la vite. În
cadrul proiectului s-a format un colectiv
multidisciplinar, în sensul cã sunt atât electroniºti, adicã specialiºti în detecþie nanoelectronicã, cât ºi în medicinã veterinarã. Rezultatele
trebuie sã fie foarte riguroase, cãci pe baza
testului efectuat în fermã se stabileºte care
bovine sunt sãnãtoase ºi care sunt bolnave.

Reporter: Practic, vorbim despre o etapã
superioarã unor teste de sânge?
Dãnuþ Turcu: Nu. Nu se fac analize de sânge.
În prezent se face testul de tuberculinare
intradermicã ºi dacã la acest test reacþioneazã
pozitiv, dupã 60 de zile se face testul de tuberculinare intradermicã simultan, adicã cu tuberculinã
mamiferã ºi cu tuberculinã aviarã. Primul se face
numai cu tuberculinã mamiferã. Animalele, care
ies reagente la testul comparativ simultan, sunt
sacrificate în abator ºi se recolteazã limfomoduli,
apoi se trimit la laborator pentru examenul histopatologic, pentru confirmare. Pentru examenul
de diagnostic al tuberculozei se poate face ºi
tehnica Polymerase, adicã o polimerizare în lanþ
pânã se ajunge la nivel molecular. Pe baza
tulpinilor izolate se poate stabili specia sau
subspecia de mico-bacterii. Deci nu trebuie sã
ignorãm faptul cã bacilul bovinelor bolnave se
poate elimina prin lapte ºi poate pune în pericol
viaþa omului care consumã laptele.
Reporter: Pe ce perioadã se întinde proiectul?
Dãnuþ Turcu: Proiectul a fost câºtigat în
2017 ºi a început în ianuarie 2018. Se întinde
pe o perioadã de patru ani. Suntem în anul doi
al proiectului. În 2021, în decembrie, va trebui
sã se încheie testarea practicã pe care o va face
România prin Facultatea de Medicinã Veterinarã
a Universitãþii Spiru Haret împreunã cu
partenerul nostru, care va finaliza prototipul.
Aparatul trebuie adaptat, fiindcã fiecare partener
lucreazã pe bucãþele la acest proiect. Aparatul
portabil va fi testat în ultimul an, dupã ce în

primul an s-au recoltat probe de la noi ºi din
þãrile partenerilor noºtri. Aceste probe au fost
din aerul expirat din metabolismul bovinelor,
eliminat prin piele ºi fecale. Gazele volatile au
fost concentrate într-un tub denumit Tanax,
similar cu cel folosit în detectarea noxelor de
dioxid de carbon în halele de producþie. Pe baza
analizelor care se fac se stabileºte care dintre
metaboliþi sunt prezenþi în plus la vacile
depistate pozitiv ºi la cele depistate negativ ºi
aparatul se va calibra pentru aceºti metaboliþi.
Se recolteazã din mai multe þãri, fiindcã aceste
gaze volatile sunt influenþate de climã, relief,
de furaje, adãpostul bovinelor, apã. Trebuie sã
spun cã noi luãm ºi o probã de mediu
înconjurãtor, ca martor. Deci poate exista o scarã
de metaboliþi ºi, astfel, aparatul va fi fiabil.
Reporter: Vorbim despre un salt în cercetare,
deci cine ar avea drept de patent asupra aparatului,
fiind mai multe þãri implicate?
Dãnuþ Turcu: A mai fost un proiect asemãnãtor
pentru mistreþ, dar nu pot sã vã spun acum cine va
avea drept de patent. Normal, patentul este al
proiectului. Când se terminã proiectul va exista
un cumpãrãtor, care, evident, nu poate negocia cu
toþi partenerii din proiect. Cel care asambleazã
prototipul sau cel care va testa prototipul are cele
mai mari ºanse sã deþinã patentul. Avem în
momentul de faþã un coordonator general al
proiectului ºi întâlniri, atât pe parte de
microelectronicã, cât ºi pe parte veterinarã. În
sãptãmâna care urmeazã plecãm în Suedia la o
nouã întâlnire de lucru. (C. V.)
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PREUNIVERSITARIA
Aur pentru Echipa de Roboticã a României AutoVortex

României AutoVortex a câºtigat Premiul I ºi la Campionatul Internaþional din Hong Kong,
 Echipa de Roboticã adupã
ce echipa României a fost obligatã sã joace de douã ori finala!
Reporter: Dupã victoria rãsunãtoare din
Coreea de Sud aþi mers, la invitaþia organizatorilor, în Hong Kong
Ionuþ Panea coordonator: Da. Se pare cã
sezonul acesta avem o legãturã cu Asia. Niciodatã
nu am fost în douã þãri asiatice una dupã alta. A
fost o experienþã interesantã pentru noi, fiindcã
nu am mai fost în Hong Kong. Nu ºtiam ce ne
aºteaptã, aproape cã nu cunoºteam niciun detaliu
despre aceastã þarã. ªtiam doar cã echipele lor
de roboticã sunt foarte bine pregãtite, dar nu ne
aºteptam sã rãmânem uimiþi din toate punctele
de vedere. A fost ciudat. Cu 5, 6 zile înaintea
plecãrii eram încã obosiþi dupã Coreea de Sud.
Nu stãteam prost financiar, aºa cã am reuºit sã
ne strângem 17 persoane. Unul dintre participanþii noºtri a venit direct din Israel. Ne-am
mobilizat exemplar. Am avut câteva peripeþii.
În momentul în care ajungem într-o þarã strãinã,
avem nevoie de maºinã, ca sã ne deplasãm la
locul concursului ºi în alte pãrþi. În Hong Kong
nu prea se obiºnuieºte închiriatul de maºini. Am
gãsit cu greu douã dube ºi le-am închiriat, ca sã
avem mobilitate. ªocul cel mare a fost cã se
conduce pe partea stângã. Dupã cum bine ºtiþi,
este fostã colonie britanicã, iar ei sunt foarte
diferiþi ca stil de viaþã ºi temperament. Diferiþi
faþã de tot ce am experimentat pânã acum. Trebuie
sã vã spun cã este o þarã a contrastelor. Sunt
lucruri noi ºi frumoase lângã altele vechi, nu
foarte bine conservate. Maºini foarte scumpe,
pe de o parte ºi altele extrem de ieftine, pe de
alta. Practic nu existã pãturã de mijloc. Este o
þarã a extremelor ºi a exceselor! Am ajuns la
concurs. Concursul s-a desfãºurat la o facultate
tehnicã Hong Kong University of Science and
Technology. Existã trei facultãþi cu acelaºi nume.
Noroc cã am ajuns la cea la care se desfãºura
concursul de roboticã. Acolo era un mediu foarte
strict. Abia ne-au lãsat sã intrãm. Nu aveai voie
sã fumezi sau sã asculþi muzicã. Un mediu
academic foarte strict. Era extraordinar de curat.
Fãceai cea mai micã murdãrie, în secunda doi
apãrea cineva ºi locul era curãþat lunã! Uºor,
uºor ne-am pus standul pe picioare. Am cunoscut
celelalte echipe cu care urma sã ne luptãm. Chiar
ne-a plãcut atitudinea organizatorului. Decanul,
care a þinut speech-ul de deschidere, a vorbit
întâi în chinezã apoi în englezã ºi a zis direct,
fãrã menajamente: Dragi echipe, profitaþi de
ocazie! Avem câteva echipe din afara þãrii, puteþi
sã le copiaþi roboþii! Aºa cã au început sã facã
fotografii în detaliu, ceea ce nu este normal. Dupã
cum bine ºtim, chinezii pot reproduce orice,

oricând! Trebuie sã zic cã au fost comunicativi,
deºi reþinuþi în anumite privinþe. A doua chestie
ciudatã a fost cã pe mine, în calitate de coordonator
al Echipei de roboticã a României, m-au exilat
într-o salã, lângã locul în care avea sã se desfãºoare
competiþia. Adicã sã lucreze doar ei, elevii, la robot,
fãrã coordonator. Au dus la extremã o regulã ºi pe
mine m-au izolat complet.
Reporter: Aceastã regulã a organizatorului, de
a izola coordonatorul echipei de roboticã s-a
aplicat tuturor þãrilor?
Ionuþ Panea: Mai mult pentru România.
Celelalte echipe aveau antrenori de pânã în 25-30
de ani, dar pãreau foarte tineri. Nu ºtiai ce vârstã
aveau! 16, 18, 30? Imposibil de spus cu precizie.
Dupã ce a început concursul a fost foarte frumos
cã a venit consulul României, la invitaþia noastrã,
ºi a fost o senzaþie plãcutã. Ne-am simþit totuºi

putut sã îi mobilizeze sã vinã la Campionatul
Internaþional de Roboticã, nici mãcar o micã
galerie pentru noi. Celelalte echipe veniserã cu
pãrinþi, colegi etc.
Reporter: România a fost vitregitã din punctul
acesta de vedere?
Ionuþ Panea: Da. Fiindcã nu aveau de unde sã
vinã. Dar ºi mai rãu e cã urma sã vinã ºocul cel
mare! Am terminat. Am câºtigat finala ºi am
început sã strângem ºi sã desfacem robotul, fiindcã
intenþionam sã mergem în Macao, care este la vreo
65 de km de Hong Kong. Robotul este foarte greu
împreunã cu o cutie specialã, cu care îl transportãm. Evident nu puteam sã plecãm cu el intact.
Am început sã dezasamblãm entuziasmaþi cã am
câºtigat ºi cã putem ajunge sã vizitãm ºi Macao.
Cum dezasamblam noi aºa, repede, vine o doamnã
dintre organizatori ºi ne zice cã au existat niºte
interferenþe în timpul finalei, ceea ce se poate
întâmpla, fiind un public numeros din care mulþi
fac transfer de date ºi acest lucru poate îngreuna
mersul roboþilor. Aºadar, au hotãrât sã facã o nouã
finalã. Acest lucru trebuia anunþat dupã 2, 3
minute, nu dupã 20 de minute, când robotul nostru
era desfãcut parþial ºi aproape gata de transport.
Ne-au transmis cã dacã nu putem juca iar finala,
am pierdut. Conform regulamentului, aveam dreptate. Eram câºtigãtori! Însã acest lucru nu i-a
interesat. Au hotãrât sã re-joace finala. Am solicitat
sã ne permitã sã remontãm robotul. Au acceptat sã
ne lase 5 minute. Pânã la urmã, dupã multe insistenþe, ne-au lãsat un sfert de orã. A fost ceva
îngrozitor sã montãm contratimp. L-am testat rapid.
Stãteau cu cronometrul pe noi. Apoi l-au pus pe
cântar sã nu fie mai greu. Se gândeau cã poate am
adãugat ceva faþã de varianta anterioarã. Apoi au
evacuat tot publicul. În salã au rãmas doar jucãtorii
ºi s-a jucat pentru a doua oarã finala. Am
câºtigat ºi a doua oarã! Au fost nevoiþi sã ne dea
Premiul I, dar cam în scârbã ºi asta a fost
Peripeþiile Echipei de roboticã a României
AutoVortx, câºtigãtoare în Hong Kong, nu se
opresc aici. Într-un numãr viitor o sã aveþi ocazia
sã descoperiþi ºi alte obstacole întâmpinate de
aceºtia pe teritoriul Asiei, dar ºi strategia pe care
membrii echipei de roboticã ºi-au fãcut-o pentru
a reuºi sã ajungã în America, înscriindu-se la cea
de a treia ediþie a BRD First Tech Challenge
România, care culmineazã în aceastã lunã, martie
2019, cu Campionatul Naþional de Roboticã din
Bucureºti ºi apoi Campionatul Mondial de
Roboticã din Detroit, S.U.A

Ciprian C. VASILESCU

Educaþie deschisã pentru viitor:
provocãri în era digitalã

DEZBATERE
Este necesar ca sistemul de învãþãmânt românesc sã fie unul
dinamic. Trebuie sã ne adaptãm permanent noilor tehnologii ºi sã
valorificãm toate avantajele oferite de acestea, pentru creºterea
performanþei procesului instructiv-educativ, aceasta este premisa
de la care au pornit prezentãrile ºi dezbaterile susþinute în
conferinþa Educaþie deschisã pentru viitor: provocãri în era
digitalã. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului
Curriculum relevant, educaþie deschisã pentru toþi  CRED
de Ministerul Educaþiei Naþionale, beneficiar al proiectului, ºi
de Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei, partener strategic în proiect.
Discuþiile s-au desfãºurat marþi, 5 martie 2019, sub egida Open
Education Week, eveniment global care urmãreºte sã implice cât
mai mulþi reprezentanþi ai mediului educaþional într-o comunitate
care sã împãrtãºeascã resurse deschise. Au participat reprezentanþi
ai Ministerului Educaþiei Naþionale, Casei Corpului Didactic
Bucureºti ºi Inspectoratului ªcolar al Municipiului Bucureºti,
reprezentanþi ai ºcolilor din Bucureºti, dar ºi ai organizaþiilor
nonguvernamentale ºi ai companiilor private active în sectorul
educaþiei.
În deschiderea conferinþei, ministrul Educaþiei Naþionale,
Ecaterina Andronescu, a subliniat eficienþa utilizãrii resurselor
educaþionale în actul de predare-învãþare pentru optimizarea
modului de prezentare a lecþiilor. Totodatã, oficialul a mai precizat
cã se impune ca noua Lege a Educaþiei Naþionale, aflatã în curs de
elaborare, sã cuprindã cât mai multe prevederi concrete în vederea
dezvoltãrii competenþelor, aptitudinilor ºi atitudinilor relevante
în contextul transformãrii digitale.
Managerul proiectului Curriculum relevant, educaþie deschisã
pentru toþi  CRED, Merima Petrovici, a declarat în acest context:
Calitatea actului educaþional ne preocupã în permanenþã ºi nu
este deloc întâmplãtor faptul cã activitãþile proiectului CRED sunt
atât de complexe, vizând elaborarea de politici educaþionale, dar
ºi formarea cadrelor didactice, implicând, deopotrivã, factorul
de cercetare/analizã ºi pe cel de pilotare la clasã. Actul educaþional,
redefinit þinând cont de nevoile ºi tendinþele actuale, urmeazã sã
fie astfel unul care pregãteºte viitoarele generaþii pentru o lume
în continuã schimbare.

singuri, fiindcã nu existau alþi români în afarã de
noi. Nu erau nici mãcar alþi europeni prezenþi.
Reporter: Care au fost ceilalþi participanþi la
Campionatul Internaþional din Hong Kong?
Ionuþ Panea: Erau multe echipe din Hong
Kong, cele mai bune de la ei. Înainte de acest
campionat fusese o etapã regionalã la ei, prin care
se fãcuse selecþia. Mai nou au apãrut ºi la noi, în
România, etapele naþionale, regionale ºi internaþionale. Revenind la campionatul de la Hong
Kong, mai participau douã echipe din Macao,
foarte bine pregãtite ºi ele, ºi cea mai bunã echipã
din Coreea de Sud, cu care ne bãtusem înainte, în
luna ianuarie, ºi câºtigasem. Ne-am împrietenit
cu toþii, dupã ce ne-am recunoscut de pe internet.
Cei din Coreea de Sud chiar erau mândrii cã aveau
stand lângã noi. Ne-am ajutat reciproc cu unele
piese, care lipseau. Apoi a început mãcelul! Am
câºtigat toate meciurile de calificare. Au
fost ºase meciuri. De multe ori organizatorii sunt presaþi de timp ºi nu lasã sã se
desfãºoare multe meciuri. Totul a fost
ok pânã la un punct. Frumos organizat,
chiar dacã ne-a dat un pic peste cap izolarea mea. Am mers mai departe. Consulul
ne-a spus cã în Hong Kong sunt cam 80
de români, dar fiecare este prins ºi nu a

La rândul sãu, Ciprian Fartuºnic, coordonator al proiectului
CRED, din partea Institutului de ªtiinþe ale Educaþiei, a afirmat:
Proiectul CRED oferã o oportunitate semnificativã în înþelegerea
implicaþiilor promovãrii unui curriculum centrat în mod real
pe competenþe-cheie, aptitudini ºi atitudini. În profilul de formare,
competenþa digitalã nu poate lipsi, însã aceasta nu se dezvoltã
izolat ºi nu este apanajul unei singure discipline. Prin valorificarea
resurselor digitale deschise ºi a instrumentelor, metodelor ºi
strategiilor didactice, fiecare profesor poate contribui la dezvoltarea competenþelor digitale ale elevilor sãi, nu doar profesorii
care predau în prezent Informaticã ºi TIC. Profesorii trebuie sã
faciliteze învãþarea dincolo de exemplul standard sau de manual ºi
sã transfere predarea disciplinei într-un set de contexte, concepte
ºi metodologii care îl sprijinã în mod autentic pe elev sã-ºi formeze
aceste competenþe, aptitudini, abilitãþi ºi atitudini.
În baza prezentãrilor susþinute de reprezentanþii Institutului de
ªtiinþe ale Educaþiei ºi de cadre didactice care folosesc tehnologia ºi
resursele digitale în actul de predare, precum ºi din dezbaterile care
au urmat acestor prezentãri, s-au desprins mai multe concluzii.
Dintre acestea, enumerãm:
Tehnologia digitalã este o componentã importantã a vieþii de
zi cu zi. Prin interacþiunile pe care le au cu aceasta, elevii au
dobândit, în mod informal, calitatea de experþi naivi în utilizarea
tehnologiei. Este rolul profesioniºtilor în educaþie sã-i aducã la
nivelul de experþi digitali.
Resursele educaþionale deschise sunt o componentã cheie a
educaþiei contemporane. Acestea vin cu o serie de beneficii
(costuri reduse, flexibilitate, accesibilitate, oferirea de recunoaºtere pentru munca depusã etc.), dar ºi cu o serie de cerinþe
fãrã de care potenþialul lor nu este activat la maximum. Cheia în
accesarea acestui potenþial este formarea cadrelor didactice, iar
proiectul CRED are o componentã semnificativã în aceastã zonã.
La nivel european, au fost create instrumente care pot facilita
integrarea tehnologiei digitale în procesul educaþional, cum ar fi:
cadrul competenþelor digitale ale DigCompEdu sau al instrumentului de autoevaluare SELFIE  pentru autoreflecþie ºi
autoevaluare; reþeaua eTwinning  pentru facilitarea comunicãrii





ºi organizãrii de proiecte comune; EU Code week  pentru
exersarea abilitãþilor de programare.
Competenþele digitale nu se dobândesc doar la ora de TIC.
Acestea sunt transversale ºi trebuie sã fie responsabilitatea
întregului corp didactic sã le dezvolte la elevi ºi sã le ofere
cadre în care sã fie aplicate.
Ca sã se dezvolte ºi sã-ºi atingã obiectivele, educaþia digitalã
ºi resursele educaþionale deschise au nevoie de susþinerea
unor comunitãþi de practicã. Rolul liderilor din fiecare ºcoalã
este de a facilita crearea de astfel de comunitãþi.
Cum sã procedãm pentru a valorifica achiziþiile digitale pe
care copiii din ziua de azi le au, chiar înainte de a trece pentru
prima oarã pragul ºcolii? Ce putem face noi, fiinþe umane, graþie
tehnologiei? Actul educaþional - între programare ºi gândire
creativã. Iatã tot atâtea teme de reflecþie care s-au ridicat în cadrul
evenimentului, creând astfel premisele organizãrii unei viitoare
întâlniri, pe teme de resurse (educaþionale) deschise, ºi nu numai.
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VITRALII
Bãtrânul deschide larg porþile bãtãturii,
stârnind nori de praf ºi stoluri de orãtãnii
panicate. Câinii latrã a mirare ºi se
zvârcolesc în lanþuri smintiþi de zãduf ºi
neputinþã. Maºina elegantã intrã în curte
ºi opreºte arogant, ridicând alte valuri de
colb. Tânãrul coboarã scuturându-ºi
hainele ºi tuºeºte fluturând din mâini a
dojanã. Printre norii de pulbere, bãtrâna se
apropie timid, ca o strãinã aproape,
alungând cu colþul tulpanului un roi
imaginar. Mamã! Tatã! Bine v-am gãsit
sãnãtoºi! Îmbrãþiºãri, sãrutãri, totul în
pripã, fãrã efuziuni inutile, timpul e
preþios. Apoi, din portbagajul cãscat ca
borta unei peºteri fermecate ies pachete,
cadouri, nimicuri, ambalaje lucind þipãtor
în þiplele colorate, fleacuri pe care,
probabil, nu le vor folosi niciodatã. Sau le
vor pãstra cu chibzuialã pentru vizitele la

Hoinarii
doctor sau pe la vreun ghiºeu rece ºi
neprietenos. Nepoþii þopãie în voie,
alergând pãsãretul ºi smotocind mâþele
toropite de cãldurã. Bãtrânii zâmbesc
îngãduitor ºi îi mângâie pe creºtet, auzindui cum vorbesc în graiuri pe care nu le
pricep. Se uitã râzãtor cum dispar în gurile
flãmânde pumni de cireºe ºi nestemate
rubinii de zmeurã coaptã. Ioane, pânã
aºeazã mamã-ta de masã, adu hârleþul
ãla, sã termin brazda asta. Tânãrul îºi
scarpinã ceafa, încurcat. Ce-o mai fi ºi ãsta,
nu-ºi aminteºte, cautã prin batiºte cu ochi
pierduþi. Tot bâjbâind, simte în apãsarea
tãlpii ceva solid, tãios ºi imediat o coadã
de lemn îl pocneºte vârtos peste frunte.
Ptiu, fir-ai a dracului de sapã! Bãtrânul
mustãceºte, îºi priveºte odrasla ºi amândoi
izbucnesc în râs. Vezi, bãiete, cã n-ai uitat?
Zilele însã vor zbura, maºina argintie va
ieºi din nou pe poarta din lemn, încãrcatã
cu bunãtãþi ºi amintiri, iar în urmã vor
rãmâne din nou singuri bãtrânii, cu ochi
plânºi, precum chipurile palide ale sfinþilor
din icoanele ferecate în alpaca, înlãnþuite
în salcie ofilitã ºi busuioc zbicit ºi prãfuit.

Dragoº CIOCÃZAN

Emilia Popescu
ºi Marius Manole

- ambasadorii
Campaniei Naþionale

Artiºtii
pentru artiºti 2019
Pe 1 martie s-a dat startul celei de-a 18
ediþii a Campaniei sociale Artiºtii pentru
artiºti, cu sprijinul indispensabil al instituþiilor de teatru din Bucureºti ºi din þarã.
Prin aceastã campanie umanitarã organizatã
de UNITER în luna martie ºi aprilie, se strâng
fonduri pentru artiºtii de orice vârstã, din
toatã þara, care au probleme medicale ºi o
sãnãtate precarã.
E ºi luna când actorii sãrbãtoresc Ziua
Mondialã a Teatrului în modul cel mai firesc cu
putinþã: pe scenã, în sala de spectacol, în spatele
scenei, pentru a oferi altor artiºti încredere,
cãldurã ºi ºansa la o viaþã mai bunã. Sunt multe
feluri de a fi activ ºi de a face ceva concret
pentru aceastã cauzã. ªi nu este vorba doar
despre solidaritatea de breaslã! Este vorba, în
primul rând, despre solidaritatea umanã!
De aceea, din nou, doi mari artiºti, foarte
sensibili ºi foarte implicaþi în viaþa comunitãþii teatrale, reiau cu aceeaºi încredere cuvintele simbol ale campaniei sociale UNITER:
Alãturã-te Campaniei, cumpãrã bilete,
bucurã-te de teatru ºi fã o faptã bunã!
Emilia Popescu ºi Marius Manole sunt
mesagerii faptelor bune pe parcursul lunii

Emilia Popescu
Marius Manole

martie. Sunt ambasadorii de anul acesta ai
Campaniei Artiºtii pentru artiºti ºi vã invitã sã
luaþi parte la schimbarea de atitudine faþã de
situaþia delicatã, dar rezolvabilã a artiºtilor
noºtri aflaþi în dificultate. - se aratã în
comunicatul UNITER.
ªi anul acesta, câteva zeci de instituþii teatrale
din Bucureºti ºi din þarã au programat spectacole pe tot parcursul lunilor martie ºi aprilie,
încasãrile din vânzarea de bilete urmând a
fi direcþionate cãtre Fondul de Solidaritate
Teatralã: RO40RZBR0000060007801286
deschis la Raiffeisen Bank, Agenþia Piaþa
Amzei.
Fiecare bilet cumpãrat înseamnã nu doar
un semn de reverenþã pentru munca actorilor,
ci ºi un ajutor concret. Pentru cã existã artiºti
care depind de fondurile colectate de UNITER
în cadrul Campaniei Naþionale Artiºtii pentru
artiºti, unii dintre ei neavând familie sau
alt sprijin. Oameni care au nevoie urgentã de
sprijin financiar!
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Expoziþie comemorativã
la TNB:

ªtefan Bucãtaru

- 50 de ani de picturã
Expoziþia comemorativã ªtefan Bucãtaru
- 50 de ani de picturã, care va putea fi vizitatã
zilnic, între orele 10.00-18.00, pânã pe 31
martie 2019, în Foaierul Media (aripa
Intercontinental) al Teatrului Naþional
I.L. Caragiale, reprezintã un frumos omagiu
adus artistului de cãtre fiul sãu.

Elev al lui Camil Ressu la Academia de
Arte Frumoase din Bucureºti, ªtefan
Bucãtaru (1923-2001) a pictat cu precãdere
subiecte inspirate din viaþa satului, dar ºi
nenumãrate peisaje ºi naturi moarte.
Membru al Societãþii de Muzicã ºi Desen,
vice-preºedinte al Cenaclului Ion Andreescu
din Bucureºti. A fost elogiat în presa scrisã
a vremii ºi s-a bucurat de aprecierile maeºtrilor Corneliu Baba, Alexandru Cumpãtã,
Grigore Vânãtoru, Alexandru Ciucurencu,
Constantin Piliuþã. A organizat 22 de expozitii personale ºi a participat la 13 expoziþii colective ºi de grup, atât în Bucureºti,
cât ºi în þarã.

Premiile
Radio România
Cultural 2019
Gala Premiilor Radio România Cultural,
eveniment ajuns la cea de-a XIX-a ediþie,
va avea loc luni, 18 martie 2019, de la ora
19.00, pe scena Teatrului Odeon. Vor fi
recompensate cele mai importante reuºite
ale culturii româneºti din anul 2018. Juriul
a fãcut cunoscute nominalizãrile la cele opt
categorii de premii care vor fi acordate în
cadrul Galei Premiilor Radio România
Cultural. Din juriu au fãcut parte: Bogdan
Ghiu - scriitor, traducãtor ºi critic literar,
Mihaela Michailov - critic ºi dramaturg,
Radu Croitoru - manager Radio România
Cultural, Cristian Marica - redactor ºef
Radio România Cultural, Anamaria Spãtaru
- realizator Radio România Cultural.
Spectacolul va fi transmis în direct on-air
ºi online de Radio România Cultural.

Pentru cã primãvara bate la uºã, iar natura
se dezmorþeºte dupã o iarnã grea, este timpul
sã facem o vizitã în apropiere de Bucureºti.
Ideal ar fi sã alegem un loc în care natura se
împleteºte cu arta sau cultura. Palatul
Brâncovenesc ºi Parcul Mogoºoaia sunt o
alegere potrivitã. Aici, în Poiana Mare a
parcului o sã aveþi ocazia sã descoperiþi
expoziþia de artã în aer liber Gigantica.
Printre autorii lucrãrilor de artã modernã,
care vieþuiesc de ceva timp în Poiana Mare,
se numãrã Gabriela Petre, cu a sa Reginã,
Alexandru Rãzvan, cu Centaurul dimineþii,
ºi Octavia Anghel, cu Douã pãsãri prinsen plasã. Multe alte lucrãri interesante
pentru un public avizat sau mai puþin avizat
sunt pregãtite sã îºi întâmpine vizitatorii.
Cu o singurã condiþie! Sã fie deschiºi spre
frumos ºi naturã. (C. V.)

Hanul Solacolu
- 160 de ani
de istorie
aruncaþi
sub tramvai

Hanul Solacolu a fost construit în 1859, la comanda fraþilor
Solacoglu din Istanbul. La 160 de ani de la ridicare, încã se mai aflã
în Bucureºti pe celebra Cale a Moºilor (la nr. 134-134A) denumitã
iniþial Podul Târgului de Afarã. De ce zic încã? Fiindcã deºi este
considerat de specialiºti una dintre cele mai valoroase clãdiri de
acest gen din Capitalã, la acest moment este foarte aproape de
prãbuºire. Mai mult, cu fiecare zguduiturã a tramvaiului, care trece
pe Calea Moºilor, se pot desprinde bucãþi mari de tencuialã, precum
ºi ornamentele, care cu greu mai stau agãþate pe faþadã. Pe scurt
este pericol public! În ultimul deceniu s-a dus acoperiºul, apoi o
parte a zidurilor interioare s-au mãcinat. Ne îndreptãm sigur ºi
rapid spre o tragedie.
Aici a locuit, între 1877
ºi 1878, scriitorul bulgar
Liuben Karavelov, lider al
emigraþiei revoluþionare
din Bulgaria. Prin camerele acum înghiþite de uitare,
nepãsare ºi paraginã au
locuit voluntari ºi soldaþi
bulgari participanþi la Rãzboiul de Independenþã.
Liuben Karavelov redacta
ºi tipã-rea aici douã ziare
 Libertatea ºi Independenþa,
douã instrumente de distribuire a informaþiilor naþional-revoluþionare din þara sa.
Aici s-a fãcut gazetãrie, dar
nu doar atât.
Chiar dacã Hanul Solacolu este proprietate
privatã, nu trebuie sã uitãm
cã a fost declarat monument
istoric de categoria B, deci
de importanþã localã. De ani
buni, Primãria Municipiului
Bucureºti ºi Primãria Sectorului 2 joacã leapºa cu Ministerul Culturii ºi Identitãþii
Naþionale. Fiecare instituþie,
cu direcþiile ºi sub-direcþiile
specifice, identificã marea
problemã, dar susþine cã nu
existã pârghiile legale, în afara aplicãrii de noi sancþiuni contravenþionale, în conformitate cu prevederile art. 36, lit.b, din Legea
nr. 422/2001, republicatã, privind protejarea monumentelor
istorice. Totuºi, o variantã ar exista, potrivit legislaþiei în vigoare.
Clãdirea poate fi expropriatã sau rãscumpãratã, însã nu s-a iniþiat
nimic în acest sens. În plus, distrugerea unui monument poate fi
infracþiune, tot potrivit legii, proprietarii având obligaþia sã
îngrijeascã clãdirea, iar dacã nu au bani sã o restaureze o pot vinde.
Conform Legii 153/2011 privind mãsurile de creºtere a calitãþii
arhitectural-ambientale a clãdirilor, Legea faþadelor, Primãria
Capitalei are obligaþia de a inventaria clãdirile dãrãpãnate, de a
notifica proprietarii, iar dacã aceºtia nu le reparã, primãria sã facã
lucrãrile ºi sã recupereze banii de la proprietari. Legea însã nu a
fost pusã în practicã de municipalitate! Primãria a început sã
inventarieze clãdirile, însã nu a fãcut regulamentul de aplicare a
legii ºi aici s-au blocat lucrurile.

Istoria impresionantã a acestui han, care împlineºte un secol ºi
ºase decenii de existenþã, ar trebui sã ne dea de gândit cu privire
la felul în care ne batem joc de valori, tradiþie, arhitecturã.
Contemporan cu Unirea lui Cuza, trecut prin rãzboaie, cutremure
ºi incendii, ameninþat în anii  80 de planurile de sistematizare ale
lui Ceauºescu, hanul a supravieþuit. Azi, mâine, nepãsarea
autoritãþilor îl va face sã disparã în glasul roþilor de tramvai.

Ciprian C. VASILESCU
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Ioan M.
Anghel
 un cãrturar
diplomat
rara avis 
lipsã din
Academia
Românã

Nu greºesc cu nimic afirmând cã ambasadorul, juristul, profesorul ºi cãrturarul
nonagenar Ion M. Anghel, urmare a activitãþii rodnice ºi îndelungate, puse în
slujba diplomaþiei ºi a dreptului internaþional - ocupã un loc distinct în analele
diplomatice româneºti ºi a ºtiinþei dreptului în ansamblu. Am mai spus-o, ºi o
repet, cã, dupã Vespasian Pella, prin profesionalismul dovedit în materie diplomaticã,
cât ºi de drept diplomatic ºi consular, a dat valenþe ºtiinþifice cadrului juridic nou
creat, acesta dobândind valenþe noi, durabile. Îi cunosc din aproape activitatea
desfãºuratã timp de 37 de ani, cât a funcþionat ca diplomat, ºi 63 de ani, ca jurist trecând în centrala Ministerului de Externe prin mai toate funcþiile, dovedind a fi o
prezenþã vie, creatoare, atât în diplomaþia bilateralã, cât ºi în cea multilateralã.
Oriunde s-a aflat, Ioan M. Anghel a reprezentat cu demnitate peste fruntariile
României þara ºi interesele româneºti, bucurându-se de încrederea unor miniºtri
de mare calibru, precum Corneliu Mãnescu sau George Macovescu, ºi care,
împreunã cu colaboratori de talia sa, cum ar fi cea a lui Valentin Lipatti, Vasile
Gliga, Mircea Maliþa, Constantin Oancea, Nicolae Ecobescu, Vasile ªandru, ºi
mulþi alþii, cu toþii au dat dimensiuni noi diplomaþiei ºi practicii diplomatice
româneºti, în anii 70-80 ai secolului trecut, ridicând ºtacheta atât de sus încât
nu cred ca vreodatã va mai fi trecutã de cei care îi urmeazã ºi îi vor urma.
Având o pregãtire academicã solidã, fiind discipol apropiat al unor juriºti de
marcã din anii 60, precum Traian Ionaºcu, Tudor Popescu sau M. Eliescu, Ion
M. Anghel a reuºit în practica curentã sã îºi depãºeascã maeºtrii, a dezvoltat ºi
diseminat larg dreptul internaþional public ºi privat, dreptul economic, dreptul
diplomatic ºi consular, dreptul comunitar etc. Neîntrecutul diplomat român este
autor a peste 30 de cãrþi ºi a circa 150 de studii ºi contribuþii din domeniile
menþionate. Printre lucrãrile de referinþã unice în materie de drept internaþional,
care nu lipseºte din nicio bibliotecã de seamã care se respectã, inclusiv în cea din
cabinetul preºedintelui Academiei Române, menþionez: Dreptul tratatelor în trei
volume /1650 pagini/; Dreptul diplomatic ºi consular /în mai multe ediþii 
1114 pag./; Pagini din diplomaþia României /lucrare în patru volume  coordonator/
, o suitã întreagã de studii privind aderarea României la U.E. ºi N.A.T.O., unele
tratând decompatibilizarea legislaþiei româneºti. Este ºi azi preºedintele Societãþii
Române de Drept European, structurã chematã sã facã mai bine cunoscute
regulile Uniunii Europene în spaþiul românesc.
În concepþia juristului diplomat Ion M. Anghel, orice activitate
internaþionalã, ansamblul relaþiilor la nivel de stat, are la bazã participarea
subiecþilor de drept internaþional, prin acþiunea reprezentanþilor sãi 
diplomaþii. De subliniat cã, datoritã influenþei activitãþii acestora, normele de
drept se extind ºi în interiorul statelor (prin modificarea ºi adoptarea legislaþiei
interne pe care acestea o adoptã ºi o respectã prin comportamentul pe care
îl au faþã de angajamentele asumate).
Contemporanul nostru, autorul Dreptului diplomatic ºi al Dreptului
consular, considerã cã aceste documente sunt instrumente imperative menite
sã asigure ordinea ºi echilibrul necesare la nivel mondial, subliniind perenitatea
lor (chiar ºi în situaþia globalizãrii); fãrã acestea  în concepþia sa de participant
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în viaþã la negocierea ºi adoptarea normelor de mai sus  omenirea n-ar putea
subzista. Crezul din urmã îl apropie pe autor foarte mult de marele practician
ºi jurist român Vespasian Pella.
În diplomaþia bilateralã, Ion M. Anghel a reprezentat România în relaþiile
diplomatice ºi consulare cu Nicosia, Roma, Malta ºi Haga, iar în cea multilateralã
ne-a reprezentat într-o seamã de organizaþii internaþionale: ONU (în Comitetul
drepturilor omului de la Geneva, ca expert ONU; în problemele juridice ale noii
ordini economice internaþionale; în Comisia ONU privind societãþile
transnaþionale; la U.N.E.S.C.O., F.A.O, O.M.M, în Comisia Dunãrii; la Conferinþa
de la Viena privind Dreptul consular (1963) ºi a Dreptului tratatelor (1986), la
Birourile Internaþionale reunite pentru protecþia proprietãþii intelectuale  Geneva
(devenit mai târziu OMPI) ºi la sesiunile acestora pe probleme de drept de
autor; la Curtea Permanentã de Arbitraj (membru al acesteia 12 ani), la numeroase
reuniuni ale Tratatului de la Varºovia ºi CAER, în diverse comisii
interguvernamentale mixte în probleme de frontierã, hidrotehnice etc.; la înfiinþarea
Organizaþiei pentru interzicerea armelor chimice; a fost preºedintele unor reuniuni
internaþionale BIRPI, respectiv OMPI, a fãcut parte din Delegaþiile române de
stat la nivel înalt, fiind principalul negociator al unor tratate, convenþii ºi acorduri
internaþionale, pe unele dintre ele punându-ºi semnãtura. Este autor al unor
studii de ansamblu asupra cadrului juridic convenþional ºi a numeroase acte
normative, printre care ºi Statutul Corpului Diplomatic ºi Consular al României.
Ion M. Anghel a intrat în conºtiinþa colegilor ºi a celor care l-au cunoscut
de-a lungul anilor pentru verticalitatea ºi principialitatea lui, pentru faptul
cã nu ceda în faþa interlocutorilor strãini, cum s-a petrecut, cu regret, în cazul
unor diplomaþi în post dupã 1989, în relaþiile cu Ucraina ºi Ungaria, chiar la
nivel de secretar de stat ºi de ministru. Asupra diplomaþiei actuale ºi a
obiectivelor ei, fostul diplomat s-a pronunþat sine ira et studio într-un
condensat ºi pilduitor studiu: Quo vadis România? Un punct de vedere,
apãrut la Editura Junimea în 2011. Actualmente este preºedinte al Asociaþiei
ambasadorilor ºi diplomaþilor de carierã din România.
Amintesc conducerii Academiei Române cã la cea de-a 90-a aniversare, în
semn de omagiu ºi de preþuire a activitãþii desfãºurate în domeniile diplomaþiei,
procesului legislativ, cercetãrii ºtiinþifice ºi învãþãmântului universitar, nu în
ultimul rând de apreciere a prodigioasei opere ºtiinþifice, Prezidiul ºi Consiliul
ªtiinþific ale Academiei Oamenilor de ªtiinþã din România, a acordat - într-o
adunare solemnã - ambasadorului Ion M. Anghel Diploma Jubiliarã ºi
Medalia de Aur ale Academiei. Momentul a fost urmat de o serie de mesaje
de apreciere exprimate de reprezentanþi ai mediului academic ºi diplomatic.
Menirea prezentãrii de faþã este de a sensibiliza pe foºtii sãi elevi, unii din
ei membri ai celui mai înalt for ºtiinþific românesc, sã îl apropie, cât mai
trãieºte, de Academia Românã, ca un semn de preþuire pentru tot ceea ce a
fãcut aproape patru decenii pentru ºtiinþa ºi practica diplomaticã româneascã.

Nicolae MAREª

Regele Carol al II-lea  un proiect de succes pentru România
(Urmare din pag. 1)

Orice proiect îºi stabileºte un obiectiv principal. În mandatul de manager de proiect public
naþional al unui conducãtor de stat cum era România atunci, un obiectiv putea fi reducerea
decalajului faþã de þãrile dezvoltate. Niciun conducãtor nu-ºi poate propune sã depãºeascã
performanþele în mãrime absolutã pe care le vor atinge generaþiile umãtoare. Mãsura performanþei
în managementul public este datã de mãrimi relative, bazate pe comparaþii internaþionale. Faþã
de acest criteriu putem spune cã, într-adevãr, Regele Carol al II-lea a avut cea mai bunã
performanþã ca manager de proiect: decalajul dintre România ºi þãrile dezvoltate a fost cel mai
mic în vremea domniei sale, mai exact în anul 1938.
O criticã asprã i-a fost fãcutã Regelui Carol al II-lea în legãturã cu performanþa în politica
externã, componentã importantã a atribuþiilor managementului public naþional. Astãzi putem
privi retrospectiv ºi stabili dacã traiectoria (calea) aleasã de Rege a fost eronatã. Putem spune cã
a greºit, dacã indicãm altã opþiune pe care o avea la momentul respectiv ºi nu a utilizat-o.

În deceniul 4 al secolului XX, România nu avea opþiunea parteneriatului strategic cu SUA.
În acea perioadã existau trei opþiuni de alianþã: cu democraþiile Occidentale Franþa ºi Marea
Britanie (aleasã de Regele Carol al II-lea), cu Germania revanºardã ºi din 1933 fascistã, cu
URSS. Parteneriat cu URSS însemna sã cedãm imediat Basarabia, sã facem loc propagandei ºi
politicilor comuniste contrare valorilor liberale ºi democratice, sã aducem schimbãri în politica
internã. Spiritul liberal dominant al epocii în România fãcea imposibilã renunþarea la valorile
tradiþionale de proprietate, ordine, credinþã în favoarea celor colectiviste promovate de URSS.
Opþiunea alianþã cu Germania împotriva Franþei sau Marii Britanii era de neconceput în
opinia publicã din România în prima jumãtate a deceniului 4 din secolul XX. Lideri importanþi,
care forþaþi de împrejurãri au colaboat cu Germania dupã 1940, inclusiv generalul (viitorul
mareºal) Ion Antonescu, nici nu puneau în discuþie atunci renunþarea la alianþa cu Franþa ºi
Marea Britanie. Formula niciodatã împotriva Franþei! din acei ani aparþine chiar lui Ion
Antonescu, viitorul Conducãtor al Statului din perioada 1940-1944. În aceste condiþii, ce putem
imputa Regelui ca manager de proiect în alegerea opþiunii de politicã externã? Totuºi am pierdut

teritorii în vremea domniei sale. În managementul de proiect se spune apariþia unor evenimente
care nu pot fi prevãzute de managerul de proiect referitoare la mediul extern organizaþiei (þãrii
în cazul acesta). Înfrângerea rapidã a Franþei de cãtre Germania, care a avut loc în vara anului
1940, era imposibil de prevãzut la momentul în care Regele Carol al II-lea alegea opþiunea de
politicã externã. Pe mãsura creºterii forþei Germaniei a avut flexibilitatea de a face paºi în direcþia
apropierii de aceasta, atât cât o alianþã cu Franþa ºi Marea Britanie permitea. Dovadã cã în anul
1940 am salvat existenþa þãrii ºi mai mult de jumãtate din Transilvania.
Ce a rãmas în urma Regelui Carol al II-lea? Managementul de proiect ne cere sã analizãm în primul
rând resursa umanã. Putem spune cã oamenii care i-au stat alãturi sau care au fost în primplan în vremea Regelui Carol al II-lea s-au dovedit ºi ulterior personalitãþi de prim rang.
Nicolae Iorga, sfãtuitorul ºi criticul Regelui Carol al II-lea, a fost în permanenþã acceptat ca
personalitate de prim rang, fiind recunoscut inclusiv pe plan internaþional.
Virgil Madgearu, unul dintre artizanii politicilor economice din mandatul Regelui Carol al
II-lea, a rãmas în inima studenþilor ºi a celor care i-au cunoscut opera. În anul 1984, în plin regim
comunist, Virgil Madgearu era omagiat la Academia de Studii Economice. Manea Mãnescu,
prim ministru al Guvernului comunist o lungã perioadã de timp, þinea o prelegere cu titlul Virgil
Madgearu - profesorul meu, care ne emoþiona pe toþi cei din salã. Manea Mãnescu însuºi
lãcrima în timp ce vorbea despre Virgil Madgearu.
Mihail Manoilescu, reputat economist al acelei epoci, a scris cea mai cititã carte din domeniul
economic scrisã de un român, cu titlul Forþele naþionale productive ºi comerþul exterior. Teoria
protecþionismului ºi a schimburilor internaþionale. Aºa cum am arãtat într-un numãr anterior, cartea
a fost tradusã chiar ºi de regimul comunist, fiind inclusã în bibliografia obligatorie de examen.
Nicholas Georgescu- Roegen a fost unul dintre gânditorii Epocii Carol al II-lea, care ºi-a
continuat ulterior opera în SUA. Cartea sa Legea entropiei ºi procesul economic a avut un mare
succes pe plan internaþional, deschizând un domeniu nou de cercetare, bioeconomia. Cartea i-a
fost tradusã ºi în limba românã de regimul comunist. Unul din profesorii mei, regretatul Mircea
Bulgaru, ne destãinuia la seminar cã nu poate sã o dea jos din mânã decât atunci când doarme.
Dupã ce o cumpãrase, gândea numai în termeni de entropie.
Au fost critici referitoare la pregãtirea militarã a României în timpul domniei sale. În
managementul de proiect se cere sã se stabileascã obiective realiste, posibil de atins. Astfel nu
este firesc sã apreciem lipsa de pregãtire a armatei dacã România nu a putut lupta singurã cu
mari puteri ale vremii, cum ar fi URSS ºi Germania, fiind obligatã sã cedeze teritorii. Poate este
mai corect sã ne aducem aminte cã nici unul dintre statele vecine, comparabile ca dimensiune cu
România, nu a avut curajul sã ne atace singur, nici în momentul dramatic al anului 1940. În
termeni de management de proiect trebuie sã facem analizã pe baza unor date comparabile.
Despre pregãtirea militarã de elitã doresc sã pun în discuþie problema formãrii cadrelor
militare din aviaþie. Victoria aviatorilor români din vara anului 1943 împotriva aviaþiei SUA este
poate ºi meritul unei instituþii de pregãtire militarã pe care Regele Carol al II-lea a susþinut-o cu
toate puterile. Dacã avioanele erau cumpãrate dupã abdicarea sa, instructorii care i-au pregãtit
pe aviatorii de excepþie respectivi erau din vremea domniei sale.
Criteriul cel mai relevant pentru a aprecia managementul public este standardul de viaþã
a cetãþenilor. În termeni ai managementului de proiect este criteriul central de apreciere. Ne punem
astfel întrebarea: cum au dus-o oamenii simpli pe timpul domniei Regelui Carol al II-lea? Toate
relatãrile pe care le-am ascultat i-au fost pozitive. Am discutat cu oameni care au aparþinut unor
categorii sociale diferite, fãrã acces la privilegii. Marea majoritate au fost mulþumiþi de viaþa trãitã atunci.
Dacã am avea ocazia sã întrebãm înaintaºii care au trãit în timpul Regelui Carol al II-lea,
sunt convins cã marea majoritate ne-ar recomanda sã-i cinstim aºa cum trebuie memoria la
ceasul când osemintele sale au fost reînhumate în Noua Catedralã Arhiepiscopalã ºi Regalã
de la Curtea de Argeº.
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Hai, mergi! -

la Palatul Brâncovenesc de la Mogoºoaia
A

venit primãvara. Este obligatoriu pentru bucureºteni,
dupã aceastã iarnã, sã facã o ieºire, o oprire sau o dezmeticire la
Palatul Brâncovenesc de la Mogoºoaia. Dincolo de istoria adevãratã
de aici, de frumuseþea locului, de parcul ce înconjoarã perla
arhitectonicã a lui Brâncoveanu, existã suficiente motive sã intraþi
chiar în fosta reºedinþã a domnitorului.
La parter a fost de curând vernisatã expoziþia de sculpturã
Hai, mergi! a artistului plastic Aurel Vlad. Nãscut la Galaþi pe 31
martie 1954, Aurel Vlad îºi va urma visul, acela de a deveni sculptor,
indiferent de greutãþile cu care s-a confruntat. Pentru a reuºi ca
sculptor, a debutat în copilãrie cu mici lucrãri din materiale perisabile,
apoi în adolescenþã a lucrat ca operator-turbine la o centralã electricã
din Galaþi. Deºi era o luptã aprigã pe locurile de la Arte (Institutul de
Arte Plastice Nicolae Grigorescu), intrã la secþia de Sculpturã la 26
de ani ºi devine studentul doamnei Geta Caragiu Gheorghiþã, care
avea darul sã sãdeascã ºi sã creascã încredere în toþi studenþii ei.
Experienþa de la ªcoala popularã de Arte îºi spune cuvântul. Înainte
de a intra la facultate am avut atelier, deºi e mult spus, erau magazii
sau garaje. Eram îndrãgostit de dadaiºti. Scopul meu era sã fiu liber
ca ei! Mi-a plãcut tot timpul sã cercetez. Nu a fost o problemã pentru
mine ºi generaþia mea sã ne urmãm calea ºi sã ajungem la Institut.
Reperele lui Aurel Vlad din acea perioadã erau George Apostu,
Napoleon Tiron (al cãrui asistent va deveni mai târziu), Gheorghe
Iliescu-Cãlineºti. Despre Mihai Mihai afirmã ºi astãzi cã a fost
pãrintele sãu spiritual, cel care i-a dat curajul cã poate face orice.
Timpul a confirmat: sculptorul Aurel Vlad a putut ºi poate în
continuare sã facã orice îºi propune sã facã foarte bine!
A terminat facultatea ca ºef de promoþie ºi a ales primul la
repartiþie, la Marmura Bucureºti, o întreprindere de prelucrare a
pietrei ºi a marmurei, unde se lucra pentru ºantierele mari ale patriei.
La un moment dat, numai pentru Casa Poporului. Dar acolo nu
ne-au întâmpinat ca pe niºte artiºti. Piesele lucrate la Marmura
ajungeau în special la Casa Poporului. Considerã cã acea perioadã
l-a disciplinat mult. Acum, când începe o lucrare, ºtie cum o sã o
ducã la capãt, lucru care derivã din experienþa cu piatra. Lemnul
nu îi este strãin, chiar i-a adus una dintre cele mai mari recunoaºteri
dupã 90. În 1995 începe o serie de lucrãri, abandonând temporar
obiectele bizantine, pornind de la niºte întâmplãri la limita
paranormalului trãite între 1984-1985. Începea perioada figurativã
a lui Aurel Vlad, cu Gestul lui Toma. Prima lucrare a seriei - o
expresie a spaimei. În accepþiunea artistului plastic, spaima este
dorinþa omului de a se adresa Divinitãþii pentru salvarea sa. Fiecare
generaþie trebuie sã cerceteze ºi sã cunoascã pentru a se putea
dezvolta. În atelier, cãutând gestul spaimei, am ajuns la un grup
de 18 personaje ºi într-o dimineaþã ele mi-au vorbit. Am spus cã
sunt destule ºi ele în sine reprezintã spaima ºi atunci m-am oprit.
La scurt, timp în atelierul sãu a poposit Sorin Dumitrescu, care l-a
invitat sã expunã grupul celor 18 statui la Catacomba, în sala mare.
Lucrarea în lemn a fost expusã în Bucureºti; au vãzut-o ªtefan Câlþia
ºi Dorana Coºoveanu, care se ocupau de deschiderea Muzeului de
la Sighet, ºi m-au întrebat dacã vreau sã o expun acolo o perioadã.
Dupã ce s-a închis expoziþia de aici, am suit-o în camion, am duso acolo ºi am montat-o. A stat un an într-o salã mare ºi publicul a
fost de pãrere cã lucrarea ar trebui sã rãmânã. Apoi, Ministerul

Culturii a plãtit transpunerea ei în bronz,
de care m-am ocupat personal. Nu a fost
uºor, dar am lucrat bine cu o echipã de
colegi tineri. Fiecare personaj din lemn a
fost copiat; îl aduceam iar în atelier ºi îl relucram; erau lucruri pe care trebuia sã le
adâncesc, pentru cã, prin transfer, se
pierdeau detalii. Dupã aceea, mergeau la
turnãtorie. Am cioplit-o în doi ani, turnarea
a început în luna martie ºi prin noiembrie
cred cã s-a montat. Acum, varianta în lemn
este la Muzeul Naþional de Artã Contemporanã. Cortegiul sacrificaþilor de la Memorialul Sighet avea sã atragã atenþia cunoscãtorilor, presei, iubitorilor
de artã, asupra valenþelor extraordinare ale sculptorului Aurel Vlad.

Tot dupã 90, când a ajuns la Cotroceni, ºi-a descoperit frunzele
de acant. Tot de atunci este membru al Uniunii Artiºtilor Plastici
din România. Dintre statele în care ºi-a expus lucrãrile enumerãm
Germania, Japonia, Italia, Franþa ºi Austria. Printre lucrãrile de artã
monumentalã se regãsesc: Cortegiul Sacrificaþilor (1999), bronz,
aflatã la Memorialul Victimelor Comunismului ºi Rezistenþei
Anticomuniste din Sighetul Marmaþiei; Izvorul vieþii (2001), piatrã,
ºi Coloana Mariei (2002), piatrã, ambele în comuna germanã
Beratzhausen. În 2003, a fost distins cu Premiul al III-lea la
Simpozionul Internaþional de Sculpturã din Fuente Palmera, Spania.
În România a obþinut, printre altele, Marele Premiu Constantin
Brâncuºi la Bienala de Picturã  Sculpturã din Timiºoara, în 2010,
ºi Premiul pentru Excelenþã în artã, acordat de Uniunea Artiºtilor
Plastici din România, în 2014.
Aurel Vlad considerã cã noi, oamenii, nu avem nevoie de
monumente de artã, ci de sculpturã bunã. Sculptura ne lipseºte!
Ca o parte ineditã a personalitãþii marelui sculptor Aurel Vlad,
mai trebuie spus cã a semnat scenografia unor spectacole regizate
de Mihai Mãniuþiu, printre care Timon din Atena, dupã William
Shakespeare, montat la Teatrul Naþional Marin Sorescu din Craiova.
Este foarte popular printre studenþii sãi ºi nu doar datoritã faptului
cã, între 2008 ºi 2012, a fost decan al Facultãþii de Arte Plastice
din cadrul Universitãþii Naþionale de Arte din Bucureºti.
Am vãzut cu ochii mei bucuria studenþilor invitaþi la vernisajul
expoziþiei Hai, mergi!, de la Palatele Brâncoveneºti, dar ºi plãcerea
profesorului lor sã îi aibã alãturi într-un moment atât de important.
Expoziþia, care rãmâne deschisã pânã pe 4 aprilie la parterul
Palatului Brâncovenesc de la Mogoºoaia, este o ocazie unicã sã îl
cunoaºteþi pe sculptorul Aurel Vlad, prin lucrãrile sale valoroase.
Temele majore ale creaþiei apreciatului artist plastic, precum spaima,
care îl preocupã în continuare, dar ºi teme mai actuale din contextul
social pe care îl trãim, precum dezrãdãcinarea, marea migraþiune,
sau mai vechi, precum alungarea din paradis, martorii tãcuþi,
neliniºtea unei mulþimi, dar ºi multe altele se regãsesc în diferite
forme ºi reinterpretãri în expoziþia de faþã. Nu trebuie ratatã aceastã
expoziþie eveniment ce precede ºi chiar se suprapune cu împlinirea
vârstei de 65 de ani a maestrului.
Pentru cã ºtiu cã Aurel Vlad este un om minunat, un artist desãvârºit,
dar foarte modest în raport cu marea sa creaþie, am sã modific din
mers formula, cu care voiam sã închei acest popas de suflet: Sã ne
trãieºti, Aurel Vlad, mulþi ani cu sãnãtate ºi putere de muncã!

PROGRAMUL

Radio Seven

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

Ciprian C. VASILESCU

Joi

Ora

Luni

7-10

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

Marþi

Miercuri

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

pag. 8

OPINIA NAÞIONALÃ

852  12 martie 2019

Mihai
CÃPÃÞÎNÃ:
Nici Raiul nu mai este ce a fost odatã!
Tânãrul actor Mihai Cãpãþînã s-a nãscut pe15.02.1985, la Bucureºti. Dupã ce
terminã cursurile Colegiului Tehnic de Arhitecturã ºi Lucrãri publice Ioan N.
Socolescu, în anul 2004, se înscrie la Universitatea Spiru Haret, la Facultatea de
Teatru, urmând cursurile în perioada 2005  2008, la clasa profesorilor Margareta
Pogonat ºi Cristi Toma. Dupã susþinerea examenului de licenþã în Actorie, Mihai se
înscrie la un curs de masterat în Artã Teatralã, în cadrul aceleiaºi facultãþi, la clasa
prof. univ. dr. HC. Adriana Marina Popovici, în perioada 2009  2011. Dorind sã
se perfecþioneze ºi în arta actorului de film ºi televiziune, se înscrie la ªcoala de
Televiziune ºi Film (în cadrul UNATC), la clasa profesorilor Florin Zamfirescu,
Valeria Sitaru, ªtefana Samfira ºi Sobi Cseh.
Jucând teatru încã din timpul liceului, Mihai Cãpãþînã are în panoplia sa, ca
actor amator, un numãr important de roluri interpretate, precum: Pristanda  în
piesa O scrisoare pierdutã de I.L. Caragiale; Aplombov  în spectacolul Nunta de
A.P. Cehov; Melchior  în spectacolul Deºteptarea primãverii de Frank Wedekind;
Geronte  în spectacolul Doctor fãrã voie de Moliere etc. În timpul facultãþii joacã
roluri precum: Manolescu  în Scafandrierii de T. Muºatescu; Benedick  în Mult
zgomot pentru nimic de W. Shakespeare; Verºinin  în Trei surori de A. P. Cehov;
Raskolnikov  în Crimã ºi pedeapsã de F. Dostoievski; Iancu Zugravu  în Justiþia
de I. L. Caragiale; Don Juan  în Don Juan de Moliere etc.
În teatrul profesionist, actorul Mihai Cãpãþînã interpreteazã personaje precum:
Lesquin  în spectacolul Diable dhomme (regia Margareta Pogonat; Teatrul Masca;
2008); Samuel Becket în spectacolul Ultimul Godot (regia Margareta Pogonat, la
Teatrul Nottara; 2008); Bãrbatul în spectacolul Cineva are sã vinã de Jon Fosse
(la Teatrul Arca; 2009); Fiul cel mare ºi Regele în spectacolul Motanul încãlþat (la
Centrul Cultural Nicolae Bãlcescu Bucureºti; 2009); Kalo în spectacolul Paramiþa
Romanes (scenariul ºi regia Ninel Petrache, prezentat în cadrul Festivalului Comedia
þine la Tineri, la Teatrul de Comedie, Teatrul Arca ºi Teatrul La scena; 2009);
Thezeu în spectacolul Visul unei nopþi de varã (regia Cristi Toma, proiect
independent; 2010); creat Trupa de improvizaþie Cucu ºi Pupãza (regia Mihai
Cãpãþînã, la Club Evolution; 2011); Micurin în spectacolul 3 nopþi cu Madox
(regia Radu Bãrbulescu, la Teatrul Nottara ºi Galeriile Mirage - Sala Leu;
2011); Grobsnitz în spectacolul Epilog (regia Liliana Câmpeanu, la Cafe-Teatru
Godot; 2011); Îngerul în spectacolul Valsul Hazardului (regia: Ingrid Bonta, la
Legere Live Pub ºi Godot Café, prezentat în cadrul Festivalul Naþional de Comedie
 Galaþi; 2012); Nae Girimea în spectacolul Dale carnavalului (regia: Cristi Toma,
la Black Box Sud Studio din cadrul Universitãþii Spiru Haret); 2012); Omul în
spectacolul Obssesion (regia Iulian Gliþã, prezentat la Festivalul Internaþional
Man.in.fest Cluj; 2012); Cameramanul în spectacolul Mondenitãþi (regia Ingrid
Bonta, prezentat la Legere Live Pub; 2012); Ciubukov în spectacolul Cerere în
cãsãtorie (regia Cristi Toma, prezentat la Sankt Petersburg Pub; 2013) etc.

Anul 2015 îl regãseºte pe actorul Mihai Cãpãþînã la Teatrul Tudor Vianu din
Giurgiu, jucând în Prichindelul, o dramatizare dupã fraþii Grimm, la Sala Studio a
teatrului giurgiuvean (regia ºi dramatizarea Ingrid Boþa) etc.
Mihai Cãpãþînã joacã în filme precum Ochiul lui Isis (serial românesc; 2011);
Schwert des Propheten, producþie germano-românã (2011); Colonia
Îngerilor (producþie româneascã; 2011). El apare ºi în spoturi publicitare, precum
Canapeaua roºie (2011) ºi spot Lansarea postului TV The Money Channel  2006.
Mai nou, pe Mihai îl puteþi vedea la Teatrul Coquette din Bucureºti, în piesa
Valsul Hazardului, de Victor Haim (traducerea ºi regia Ingrid Boþa), unde joacã
alãturi de actriþa Ruxandra Bãlaºu. Veþi vedea un spectacol ca o spumã de ºampanie.
Personajele trec prin toate stãrile, ca într-un dans nebun, de la seducþie la furie, de
la disperare la extaz, de la dragoste la urã. Totul este ca un joc ale cãrui atuuri sunt
replicile ºi a cãrui mizã creºte cu fiecare minut. Finalul aduce o rãsturnare de
situaþie total neaºteptatã. O femeie face un accident cu maºina ºi ajunge sã rãspundã
în faþa unui Înger, care-i puncteazã fiecare rãspuns. Uneori, se întâmplã ca oamenii
sã ajungã în situaþii cel puþin ciudate. Balanþa oarbã a dreptãþii înclinã nehotãrâtã
între raþional ºi iraþional, între iubire adevãratã ºi disperare de moment ºi lista va
continua, spre bucuria spectatorilor prinºi de acþiunea piesei. Ar trebui adãugat ºi
faptul cã balanþa nu înclinã singurã, ci este ajutatã de domnul Înger. Veþi întâlni în
Mihai un personaj pe cât de simpatic pe atât de iritant, la un moment dat, pentru
cã: Nici Raiul nu mai este ce a fost odatã!.

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
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