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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
alese, pânã la data de 28 iulie 2019,
documentele necesare pentru înscriere.
Taxa de înscriere
la concursul de admitere:
pentru studiile universitare de
licenþã ºi masterat: 130 de lei
pentru colegiu: 120 de lei.




GRÃDINIÞA PRIETENII MEI

Pãrinþi ºi prichindei sunt aºteptaþi sã descopere universul nostru magic!
VENIÞI SÃ NE CUNOAªTEÞI! Bucureºti, bd. Metalurgiei nr. 87, sector 4
Program:  SÂMBÃTÃ, 6 APRILIE - între orele 10:00 ºi 18:00. Vã aºteptãm cu mic cu mare, sã
facem un tur al grãdiniþei ºi sã participãm împreunã la activitãþi educaþionale alãturi de preºcolari!
Organizãm CLUBURI:
 MICII BUCÃTARI: 11.00-11.45  SABBIARELLI  Picturã cu praf de marmurã: 12.30-13.00
Pentru informaþii ºi rezervarea locurilor la Ziua Porþilor Deschise, contactaþi-ne la numerele de
telefon 021.222.46.42 / 0745.028.876 sau la adresa de mail gradinitaprieteniimei@gmail.com

PREUNIVERSITARIA

La finalul competiþiei naþionale de roboticã, organizatã la Bucureºti în 23 ºi 24 martie, în care
peste 1500 de elevi din întreaga þarã s-au luptat pentru a convinge juriul cã au o echipã ºi un
robot gata sã facã performanþã la Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge din Detroit, de
la sfârºitul lunii aprilie, felicitãri pentru cele patru echipe care vor participa la Campionatul
Mondial de la Detroit ºi pentru cei trei finaliºti ai Deans List:
 Câºtigãtor alianþã: WattsUp, Colegiul Naþional Dinicu Golescu  Câmpulung Muscel
 Câºtigãtor alianþã, prima alegere: Quantum Robotics, Liceul Teoretic Internaþional de Informaticã,
Bucureºti
 Inspire I: Robotx, HD, Colegiul Naþional de Informaticã Traian Lalescu, Hunedoara
 Inspire II: Xeo, Colegiul Naþional Horea, Cloºca ºi Criºan, Alba Iulia
Deans Winners:
 Andrei Istudor, Brickbot, Colegiul Naþional Unirea, Focºani
 Raluca Rusu, Esentza Roboticã, Colegiul Naþional Petru Rareº, Beclean
 Adrian Negoiþã, Wafy, Colegiul Tehnic Constantin Brâncuºi  Petrila




INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST

Sesiune de prezentare ºi instruire
pentru utilizarea bazei de date
EBSCO
Academic Search Complete

Câºtigãtorii Campionatului Naþional de Roboticã din România
merg la Campionatul Mondial de la Detroit

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 Universitãþii Spiru Haret 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

De la o sãptãmâna la alta, calitatea Premium se imprimã tot mai mult în atitudinea ºi comportamentul elevilor de la INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST! Câºtigãm
continuu dorinþã de afirmare, sârguinþã, îndemânare, ambiþie, responsabilitate, toate sub cupola
tactului ºi talentului pedagogic, a dãruirii ºi iubirii pentru educaþie ca profesie de suflet.
Te aºteptãm la Ziua Porþilor Deschise sã ne cunoaºtem în data de 6 aprilie,
între orele 10.00 ºi 18.00, pe ªos. Berceni nr. 24.
Pentru mai multe detalii, acceseazã www.scoalapremium.ro ori telefoneazã-ne
la 021.334.53.24, 0728.24.10.73 sau 0745.02.88.76.

CONSTANTIN GEAMBAªU  70

Joi, 4 aprilie 2019, între orele 12.00 ºi13.00, la sediul Universitãþii
Spiru Haret din ªoseaua Berceni nr. 24, sector 4, Bucureºti,
(Apãrãtorii Patriei), sala 212, are loc Sesiunea de prezentare ºi
instruire pentru utilizarea bazei de date EBSCO Academic
Search Complete. Bazã de date cu conþinut multidisciplinar
abonatã de Universitatea Spiru Haret prin intermediul
consorþiului Anelis Plus
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Universitatea Spiru Haret
acordã meditaþii gratuite
la Limba Românã ºi Matematicã

Pe roluri ºi pe furate
Mioara VERGU-IORDACHE
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Florica MILLEA,
director al Liceul
Tehnologic Ion I.C.
Brãtianu, Bucureºti:
Ca sã ne întoarcem
la ºcolile de
artã ºi meserii,
a trebuit sã trecem
printr-o crizã foarte
mare a forþei de muncã
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Care este proiectul României pentru alegerile europarlamentare, pentru Uniunea Europeanã? Pentru ce se vor bate
europarlamentarii români? Eu cred cã românii au un plan, pe
care îl vor duce la bun sfârºit, indiferent dacã validarea lui va
veni din partea dreaptã, stângã, centru... europeanã. Ziceþi cã
mã înºel?! Poate. Dar nu ar fi frumos sã nu mã înºel?
Ca de obicei, s-a furat startul! Nu mã mir. Doar mã întreb cui
foloseºte. Cã un start furat pentru a bate pasul pe loc este cel
puþin comic. De ce te aliniezi la start  ºi-l furi  dacã nu te-ai
setat pentru funcþia pentru care lupþi? De ce continui sã sudui
pe aceleaºi teme tocite? De ce propui aceiaºi oameni cu
credibilitatea cel puþin ciobitã? De ce amesteci temele interne naþionale, cu temele interne - internaþionale? De ce ignori marile
teme europene ºi mondiale? De ce sacrifici bunãstarea poporului
tãu pentru interese de grup/grupuri, comunitãþi ce se dovedesc
magnetizate/ magnetizante ºi volatile? De ce insiºti sã fii penibil
doar pentru a face rating?! Multe, foarte multe de ce?
Actorul adevãrat nu joacã un rol, el face un rol, împrumutã
personajului din personalitatea sa, ºi-l aproprie, dar se ºi dãruieºte.
Aceste personaje politice intrate în confruntare electoralã joacã
roluri. Spun, mai mult sau mai puþin convingãtor, niºte texte, proprii
sau oferite de consultanþi bine plãtiþi pentru a nu observa ce doreºte
alegãtorul, al cãrui principal scop pare a fi scandalul. Nu propuneri,
nu soluþii! Se insistã pe realitatea cã nu conteazã dacã eºti blamat,
dispreþuit, conteazã sã fii în treabã, sã se audã numele tãu. Pentru
cã, zic analiºtii, notorietatea pune ºtampila pe buletinul de vot.
Existã, evident, ºi oameni care pun preþ pe calitatea umanã,
profesionalã, moralã a candidatului, nu pe sonoritatea numelui.
Mai puþini.
Caragiale cred cã ar fi gelos pe realitatea de azi. Aceasta
depãºeºte imaginaþia unui dramaturg de geniu. Iar manifestãrile
electorale imitã elemente ce traverseazã un secol ºi ceva de
accedere spre democraþie. La alþii. Am uitat sã fim naþionali ºi
încet, încet, devenim caraghioºi. Ne-am uitat vorba ºi portul.
Ne urâm cu seriozitate ºi cu forþã, apãsat, temeinic...Nu ºtim de
la ce ne-am luat. Poate de la o sutã de lei la pensie sau salariu ºi
douã sute la preþuri...Cine mai ºtie?!
Lozinci urlate, ameninþãri penibile, înjurãturã mai vulgarã
sau mai domnoasã, penuria argumentelor, dar, mai mult decât
atât, lipsa unei/unor idei despre ce ne dorim noi în România, în
Europa, în Lume  aºa s-a dat startul furat campaniei pentru
europarlamentare. Cine þipã mai tare  pare a fi competiþia.
Despre ce? Despre orice. Despre nimic.
ªi un pic de ... intrigã. Referendum naþional. Pe o temã de
justiþie. Pe roluri ºi pe furate.
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27-28 martie 2019  BOTOªANI

Abilitãþi de reducere a stresului academic
Proiectul PROFORM de profesionalizare ºi formare continuã a cadrelor
didactice este în plinã desfãºurare la Botoºani. Timp de douã zile, experþii
PROFORM s-au întâlnit cu cadrele didactice din ªcoala Gimnazialã nr. 1 din
comuna Mileanca ºi ªcoala Gimnazialã nr. 1 din comuna Mihãlãºeni ºi au scos în
evidenþã aspecte legate de strategiile de învãþare atractivã pentru elevi ºi probleme
legate de situaþii ce creeazã stres, atât în rândul profesorilor, cât ºi al elevilor.
Astfel, expertul în activitãþile de
mentorat ºi coaching, prof. Corina
PALADE, a subliniat faptul cã: Oricãrui
profesor i s-a întâmplat în cariera
didacticã sã fie în faþa unei clase de elevi
ºi sã simtã cã aceºtia nu se concentreazã,
nu sunt interesaþi ºi motivaþi. Chiar ºi
când am considerat cã am conceput cel
mai bun plan de realizare a lecþiei, am
ajuns la concluzia cã elevii pot fi
dezinteresaþi. Ori dacã elevii nu sunt
atenþi, cum ar putea ei sã înveþe ºi sã
asimileze informaþiile? Este esenþial
pentru un profesor sã gãseascã calea de a menþine întreaga clasã interesatã ºi
implicatã, aºa încât obiectivele de învãþare sã poatã fi atinse.

La aceeaºi concluzie a ajuns ºi prof. Ioan ªtefan ANISIE  expert PROFORM
pe activitãþi de bune practici: Timp de câteva decenii, educatorii, dar ºi
profesorii au încercat noi strategii de predare pentru a-ºi putea controla elevii
ºi a-i face sã fie încântaþi de învãþare. În timp ce unele strategii nu reuºesc,
altele se dovedesc a fi foarte eficiente.
Totodatã, în discuþie a fost scoasã în evidenþã problema stresului în rândul
celor douã categorii  elevi ºi profesori  ºi cum poate fi depãºitã aceastã
situaþie. Stresul pozitiv ºi stresul negativ sunt catalogate ca fiind stres
academic, ce poate compromite semnificativ performanþele educaþionale
ale copilului sau adolescentului aflat într-un program ºcolar. Mai exact, situaþiile
de stres academic au o influenþã negativã asupra funcþionãrii cognitive a copilului,
reducând în special activitatea memoriei de lucru.
Prof. Ioan ªtefan ANISIE  expert PROFORM pe activitãþi de bune practici:
Însuºirea abilitãþilor de reducere a stresului academic poate aduce beneficii
nu doar în contextul ºcolar. Situaþiile cu mizã mare sunt parte inevitabilã a
vieþii  atât la ºcoalã, cât ºi la muncã, în cazul profesorilor.
Fiecare activitate a proiectului urmãreºte profesionalizarea cadrelor didactice
prin formare continuã, asigurarea calitãþii educaþiei prin formarea profesionalã
continuã ºi asigurarea unei educaþii incluzive de calitate. Acest proiect de formare
continuã este finanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional
Capital Uman 2014-2020 care urmãreºte integrarea nevoilor de dezvoltare a
resurselor umane în ansamblul programelor ºi politicilor publice ale României ºi
are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursã pentru o dezvoltare
sustenabilã în viitor. Se are în vedere, în cadrul acestui proiect, elaborarea de
studii de cercetare privind dezvoltarea profesionalã a personalului din
învãþãmântul preuniversitar. Acesta este implementat de Asociaþia Societatea
Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, în parteneriat cu
Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean Giurgiu.

IWPG WORLD PEACE CONFERENCE IN EUROPE
În cadrul parteneriatului dezvoltat recent între
Universitatea Spiru Haret, prin Centrul Antreprenorial
USH Pro Business, ºi International Womens Peace Group
(IWPG), vã invitãm sã participaþi în data de 3 aprilie 2019
la evenimentul IWPG World Peace Conference in Europe,
eveniment organizat de aceastã miºcare internaþionalã în
Aula Magna Auditorium a Universitãþii din Bucureºti, în
intervalul orar 9:00-11:00.
Organizaþia IWPG realizeazã acest demers în contextul
deþinerii de cãtre România a Preºedinþiei Consiliului
Uniunii Europene, având intenþia de a deschide un birou
în România. Sub egida creãrii unei reþele mondiale de
consolidare a pãcii, aceastã miºcare vizeazã implicarea

cât mai activã a femeilor în societate, antreprenoriat, în
aspecte ce privesc respectarea drepturilor omului ºi
egalitatea de ºanse, interculturalitate ºi toleranþã.
Vã invitãm sã participaþi la eveniment ºi considerãm cã
implicarea dumneavoastrã vã va permite o înþelegere mai
bunã a sensului de dezvoltare a pãcii, sustenabilitãþii la nivel
mondial ºi vã va oferi posibilitatea formãrii de noi contacte
ºi identificarea de noi proiecte utile în activitãþile din viitor.
Pentru o bunã planificare a numãrului de locuri pe care
Universitatea Spiru Haret ºi USH Pro Business le va
avea în salã, vã rugãm sã transmiteþi intenþia de participare
în cel mai scurt timp, la adresa office@ushprobusiness.ro.
Participarea la eveniment este gratuitã.

Primul Centru de Inovare Digitalã
din regiunile Bucureºti-Ilfov ºi Sud-Muntenia pleacã la drum
În perioada 20-22 martie, USH Pro Business împreunã
cu partenerii sãi, Smart Alliance  Innovation Technology
Cluster ºi Elinclus Cluster au participat la Bruxelles la
deschiderea oficialã a programului de training ºi mentorat
destinat Digital Innovation Hubs din Europa (hub de
inovare prin digitalizare), reprezentând Smart eHUB 
Digital Innovation Hub, primul consorþiu din regiunile
Bucureºti-Ilfov ºi Sud-Muntenia format cu misiunea de a
sprijini companiile sã înþeleagã oportunitãþile digitale ºi sã
adopte tehnologiile ºi soluþiile potrivite creºterii
competitivitãþii lor.
Pe durata celor trei zile, s-au organizat sesiuni de training
dedicate reprezentaþilor consorþiilor, s-a efectuat transfer
de know-how, urmat de sesiuni de networking, dar ºi de
sesiuni aplicate de design thinking în vederea dezvoltãrii
planului de afaceri specific unui Digital Innovation Hub.
Evenimentul The Digital Innovation Hub Enhanced
Learning Programme desfãºurat la Bruxelles face parte
dintr-un program lansat de Comisia Europeanã, fiind
acceptate sã dezvolte servicii de digitalizare 30 de DIHuri aflate în 17 þãri.
Noi ne propunem sa fim punctul de referinþã al
transformãrilor digitale din cele doua regiuni ºi centrul în
care motorul creativ al regiunii Bucureºti-Ilfov se îmbinã
cu potenþialul agricol, turistic ºi manufacturier al regiunii
Muntenia, spre þinte de specializare inteligentã precise.
Ne vom dezvolta pe fundalul consistent al unei alianþe
care cuprinde mediul academic, centrul antreprenorial
universitar USH Pro Business, clustere ale tehnologiei
informaþiei, electronicii, producþiei agro-alimentare
ecologice, mobilei, engineeringului, industriei textile dar
ºi centre de transfer tehnologic ºi de afaceri de export ºi
internaþionalizare, filiere de producãtori. Avem deci deja
un ecosistem inovativ consolidat pe care vom construi
servicii de digitalizare. Mai mult, pe lângã servicii, ne
vom dezvolta funcþia strategicã pentru a contribui la

revizuirea documentelor de specializare inteligentã
regionalã pentru cã alþii se miºcã mult mai rapid decât
aceste douã regiuni. Nu în ultimul rând, vom pleda în
Consiliul Consultativ din România al Strategiei UE pentru
Regiunea Dunãrii-SUERD, al cãrui secretariat îl deþinem,
pentru ca transformarea digitalã sã fie de maximã
prioritate  a declarat conf.dr. Costin LIANU, director
general USH Pro Business, prorector al Universitãþii
Spiru Haret.
Smart eHub va acþiona ca un one-stop-shop, în care
companiile  în special IMM-urile  pot obþine acces la
testarea tehnologicã, consultanþã în materie de finanþare,
informaþii de piaþã ºi oportunitãþi de networking.
Aº putea descrie experienþa ca un think-tank extrem de
necesar. Atât din punct de vedere al know-how-ului, dar
mai ales al networking-ului la faþa locului. Au fost selectate
30 de proiecte pentru construcþia unui Digital Innovation
Hub din peste 300 de aplicanþi. Am fost aleºi deoarece
rãspundem clar unei nevoi reale pe care o resimt
companiile din regiunile Bucureºti-Ilfov ºi Sud-Muntenia
dar, mai ales, pentru cã este o dorinþã de interconectare
digitalã în Europa. Inovarea prin digitalizare a
companiilor private ºi a instituþiilor de stat din România
ar produce o adevãratã revoluþie la nivel local, atât din
punct de vedere al costurilor, cât ºi al optimizãrii resurselor
în vederea creºterii productivitãþii. Suntem conºtienþi de
barierele existente ºi, prin faptul cã participãm la aceastã
academie, o sã identificam uneltele necesare pentru a le
înlãtura a declarat Emanuela MODORAN, CEO Smart
Alliance  Innovation Technology Cluster.
În urmãtoarele nouã luni, membrii Smart eHUB vor
participa la seminarii ºi întâlniri bilaterale cu experþi din
cadrul Consiliului European pentru transfer de know-how
dar ºi networking, necesar pentru a oferi cele mai bune
soluþii companiilor care fac parte din regiunile Bucureºti 
Ilfov ºi Muntenia de Sud.

Lect. univ. dr. Sorin BEJAN
Expert media  Proiect PROFORM
USH Pro Business  Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare
 Str. Nicolae Iorga nr. 34-36, Bucureºti, sector 1  Tel: +40 216 500 014
 E-mail: office@ushprobusiness.ro  www.ushprobusiness.ro
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UNIVERSITARIA
Proiectul Universitate ºi Spiritualitate

Simbolismul corpului uman
 un eveniment dedicat reputatului
antropolog Annick de Souzenelle

Sesiune de prezentare ºi instruire
pentru utilizarea bazei de date
EBSCO Academic Search Complete
Joi, 4 aprilie 2019, între orele 12.00 ºi13.00, la sediul Universitãþii Spiru Haret din ªoseaua
Berceni nr. 24, sector 4, Bucureºti, (Apãrãtorii Patriei), sala 212, are loc Sesiunea de
prezentare ºi instruire pentru utilizarea bazei de date EBSCO Academic Search Complete.
Bazã de date cu conþinut multidisciplinar abonatã de Universitatea Spiru Haret prin
intermediul consorþiului Anelis Plus
Prezintã: dr. Robert Coravu, director  Departamentul Resurse Electronice, ROMDIDAC.
SUBIECTE ABORDATE:
 Posibilitãþi de cãutare ºi management al
informaþiei pe platforma EBSCOhost
 Crearea unui cont de utilizator pe platforma
EBSCOhost
 Crearea unui cont pentru accesul mobil
Baza de date esenþialã pentru cercetarea
multidisciplinarã Academic Search
Complete este principala resursã informaþionalã pentru cercetare ºtiinþificã, conþinând
mai multe reviste cu text integral ºi peerreviewed decât orice altã bazã de date.
 peste 8.800 de reviste cu text integral, dintre
care mai mult de 7.700 sunt reviste peerreviewed;
 aproximativ 13.600 de reviste sunt reflectate
sub formã de indecºi ºi de abstracte ale
articolelor;
 acoperire retrospectivã pânã la 1887;
 citãri regãsibile pentru peste 1.400 de reviste;
 actualizãri zilnice;
 peste 8.800 de reviste ºtiinþifice de vârf, cu
text integral

CONÞINUT VIDEO:  acces la 60.000 de înregistrãri video de la Associated Press, cea mai
importantã agenþie de ºtiri din lume. Înregistrãrile video relevante pentru termenii cãutaþi
apar într-un chenar în lista rezultatelor.
Cinci stele din cinci pentru conþinut:
multitudinea surselor disponibile, atât de nivel
academic cât ºi de popularizare, fac
informaþia disponibilã sã fie relevantã pentru
majoritatea perioadelor ºi nevoilor de
cercetare.  Charleston Advisor
SUBIECTELE ACOPERITE:  Antropologie  Astronomie  Biologie  Chimie  Drept  Fizicã
 Geografie  Inginerie  Matematicã  Psihologie
 Religie ºi filozofie  ªtiinþa animalelor  ªtiinþã
în general  ªtiinþã ºi tehnologie  ªtiinþã
veterinarã  ªtiinþe farmaceutice  Studii etnice
ºi multiculturale  Studii feministe  Zoologie
ºi multe altele.
Conþine, de asemenea:  Afilierile autorilor
 Adresele de e-mail ale autorilor  Abstractele
furnizate de autori  Cuvintele-cheie furnizate
de autori  PDF-uri originale

Marþi, 26 martie 2019, a avut loc, în sala Studio, conferinþa dedicatã activitãþii
antropologului Annick de Souzenelle, organizatã în parteneriat cu Editura Herald.
Locurile sãlii Studio au fost ocupate graþie complexitãþii ºi bogãþiei operei reputatului
antropolog. Invitaþii au fost pe mãsurã ºi au permis o incursiune de profunzime ºi nuanþã în
domeniile: psihologiei analitice, prof. univ. Mihaela Minulescu, kabbalah, conf. univ. Felicia
Waldman, antropologiei, prof. Marius Vasileanu, ºi al misiunii cãrþii, prin Gabriela Deniz,
prof. univ. Matei Georgescu.
Evenimentul a inclus ºi prezenþa video a reputatei autoare, acum în vârsta de 97 de ani,
Annick de Souzenelle, un cercetãtor de vastã recunoaºtere, comparatã cu Mircea Eliade în
scrierile sale de hermeneuticã biblicã. S-a convertit la ortodoxie, din perspectiva cãreia
surprinde cu mare forþã raportul dintre spiritualitatea creºtinã ºi cea ebraicã.
Proiectul Universitate ºi spiritualitate continuã!

Universitatea Spiru Haret la RIUF
Ediþia a XXIV-a a Târgului internaþional de
universitãþi RIUF a reunit, în Bucureºti,
Timiºoara, Iaºi ºi Braºov, peste 40 de
universitãþi, precum ºi consilieri educaþionali,
pentru a oferi vizitatorilor o imagine
completã asupra oportunitãþilor educaþionale
pe care le pot accesa. Tinerii au aflat detalii
despre peste 5000 de programe de studiu la
nivel Licenþã ºi Masterat. Elevii interesaþi de
oferta universitãþilor au strâns materiale
informative ºi au cerut detalii despre
admitere, cursuri, oportunitãþi de carierã.
Universitatea Spiru Haret a dat întâlnire
viitorilor studenþi în Bucureºti, Iaºi ºi Braºov
pentru a-i convinge cã meritã sã aleagã un
parcurs educaþional academic ºi sã afle ce
program de Licenþã sau de Masterat li se
potriveºte. Ei au avut discuþii cu reprezentanþii universitãþii sau cu studenþii noºtri
de succes! Dialogul intergeneraþional dintre
studenþii haretiºti ºi poate viitorii lor colegi
a fost unul deschis, iar schimbul de informaþii
a fost unul în beneficiul tuturor!

Conferinþa
Româno-Armenianã
Facultatea de Inginerie ºi Informaticã ne invitã sã luãm
parte la evenimentul pe care îl organizeazã cu ocazia vizitãrii
facultãþii de cãtre profesorul Gurgen Dallakyan, Yerevan,
Armenia, în sãptãmâna 8-12 aprilie 2019, în cadrul
programului Erasmus+.
În ziua de 9 aprilie 2019, ora 12, va avea loc Conferinþa
Româno-Armenianã, 2019, în cadrul cãreia domnul profesor
Dallakyan va prezenta o realizare ºtiinþificã personalã. Alte
lucrãri fac parte, de asemenea, din programul evenimentului.
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PREUNIVERSITARIA
Florica MILLEA, director al Liceul Tehnologic Ion I.C. Brãtianu, Bucureºti:

Ca sã ne întoarcem la ºcolile de artã ºi meserii,
a trebuit sã trecem printr-o crizã foarte mare
a forþei de muncã
O
poveste interesantã se þese în proximitatea celei mai mari pieþe agro-alimentare din Bucureºti,
cunoscutã azi ca Piaþa Obor. Undeva în zona de Est, pe terenul gogoºeriei viermilor de mãtase a

Societãþii Þesãtoarea, aveau sã se construiascã în 1907 câteva ateliere-ºcoalã, care au primit la
momentul respectiv numele de Regina Elisabeta ºi Þesãtoarea. În ce fel s-a dezvoltat învãþãmântul
în acest perimetru ºi cum s-au transformat atelierele-ºcoalã în ceea ce azi poartã numele de Liceul
Tehnologic Ion I.C. Brãtianu este o istorie localã, veche de 112 ani. Am vorbit cu directorul
instituþiei, inginera Florica Millea, atât despre perioadele de înflorire ale liceului ºi ºcolii profesionale
de aici, cât ºi despre cele de restriºte.
Reporter: Vã propun sã ne faceþi un
scurt istoric al Liceului Tehnologic Ion I.C.
Brãtianu ºi sã insistaþi pe transformãrile
din cei 112 ani trecuþi de la înfiinþarea primei
ºcoli profesionale de þesãtorie.
Director Florica Millea: Astãzi este
un liceu care are patru domenii de activitate.
Cum s-a înfiinþat în 1907 ºtiþi! Prin
implicarea Reginei Elisabeta, dar, probabil,
mai puþin cunoscut este faptul cã în 1918
ºcoala mai exista, deºi societatea ce o
reprezenta juridic se autodizolvase. Aºa cã
ºcoala va fi preluatã de Societatea Ortodoxã
a Femeilor Române, iar în 1940, alãturi de
ºcoala de þesãtorie, se înfiinþeazã Cursul
profesional nr. 9 cu pregãtire la uzinele
S.E.T. În 45 devine ªcoala de fete, respectiv
Liceul de fete, ªcoala Profesionalã nr. 9 ºi
ªcoala de ucenici electricieni. În 1975, liceul
a fost luat în patronat de Fabrica Mecanicã
Finã. Era o întreprindere foarte mare. La
vremea respectivã fabricau, de la maºiniunelte, pânã la ceasuri. S-a reprofilat ºcoala
ºi s-a fãcut de mecanicã finã, cu specializãri
de optician, de metrolog, de ceasornicar,
bijutier. S-a transformat în profesionalã ºi
pe urmã, printr-un ordin al ministrului de
la vremea respectivã, s-a înfiinþat liceul
tehnologic. Aºadar, dupã ºcoala profesionalã, elevii aveau posibilitatea de a urma
liceul la seral, cum era atunci. Au adus
inginerii din fabricã sã predea toate materiile
tehnice care erau necesare. Profesorii aveau
atunci ºi normã ca ingineri la Mecanicã Finã
ºi profesori la liceul nostru. Exista ºi
posibilitatea învãþãmântului de zi.
Reporter: Ce au adus anii 1990?
Director Florica Millea: În anii 90 se
înfiinþeazã specializãri noi: de mecatronist,
de proiectant CAD (proiectare orientatã pe
calculator). Meserii noi, predate de inginerii
români, dupã standarde europene. Fabrica
Mecanicã Finã a murit treptat ºi am început
ºi noi sã scoatem dintre materiile vechi. Am
devenit grup industrial. Am rãmas consecvenþi în domeniul mecanic ºi în cel electric.
Am reuºit în ultimii ani sã ne autorizãm pe
turism ºi alimentaþie ºi industrie alimentarã,
câte o clasã pentru fiecare domeniu. În 2012
ne-am reprofilat ºi, tot de atunci, purtãm
numele de Liceul Tehnologic Ion I.C. Brãtianu;
ºi avem învãþãmânt profesional cu urmãtoarele
calificãri: mecanic auto, mecanic echipamente
hidraulice ºi pneumatice, mecanic utilaje ºi
instalaþii în industrie, bucãtar, ospãtar,
vânzãtor în unitãþi alimentare, brutar 
patiser  preparator produse fãinoase ºi
preparator produse din carne ºi peºte. La
liceu avem ca specializãri: tehnician metrolog,
tehnician în industria alimentarã la zi, iar, la
seral, tehnician gastronom. Domeniul
alimentar este foarte cãutat azi, aºa cã a trebuit
sã ne reprofilãm pe turism ºi pe alimentaþie.
Reporter: Practic, le faceþi concurenþã
celor de pe ªoseaua Viilor?
Director Florica Millea: Noi suntem
începãtori la acest capitol, dar ne pãstrãm

Sã facem visurile realitate!

PROIECTUL

Conf.univ.dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ
Asociaþia Românã pentru Smart City ºi Mobilitate,
partener al Universitãþii Spiru Haret, a lansat proiectul Oraºul
inteligent 2030.
În prima fazã, a avut loc o serie de ºase întâlniri cu elevii
din clasele IX-XII din liceele bucureºtene: Costin C.
Kiriþescu, Tudor Vladimirescu, Eugen Lovinescu, Elena
Cuza, Grigore Moisil.

ETAPELE PROIECTULUI SUNT:

a) întâlniri în licee cu lectori ai Asociaþiei Române pentru
Smart City ºi Mobilitate, în perioada 22-27 martie 2019;
b) promovarea competiþiei ºi înscrierile în competiþie în
perioada 28 martie-8 aprilie 2019;
c) jurizarea proiectelor înscrise  proiectele vor fi înregistrate
exclusiv online ºi se aplicã prin completarea unui formular
cu câmpuri predefinite, în perioada 9-12 aprilie 2019;
d) finala, în data de 15 aprilie 2019, datã la care are loc
închiderea proiectului.

DESCRIEREA PROIECTULUI

specializãrile mecatronicã ºi proiectant
CAD, iar la ºcoala profesionalã ne-am
autorizat ºi pe mecanicã auto. În prezent,
avem la toate formele de învãþãmânt cam 600
de elevi, faþã de 300 cât aveam în trecut,
pânã sã facem schimbãrile acestea în
concordanþã cu cerinþa pieþei economice. A
trebuit sã trecem printr-o crizã foarte mare a
forþei de muncã pentru ca sã ne întoarcem la
ºcolile de artã ºi meserii. Pãrinþii au contribuit
ºi ei la aceastã crizã a forþei de muncã pentru
cã ºi-au influenþat negativ copiii sã fugã de
ºcolile de arte ºi meserii sau de profesionale.
Elevii Liceului Tehnologic Ion I.C. Brãtianu,
beneficiazã de condiþii de studiu moderne,
de mobilier ºcolar nou, la standarde europene, laboratoare dotate cu calculatoare cu
table interactive ºi de un corp profesoral bine
pregãtit. Avem ºi cantinã ºi cãmin pentru
elevii din provincie. Oferta este foarte
diversificatã. Vã dau un exemplu, un copil a
terminat profesionala ca mecanic auto ºi vrea
sã facã liceul la zi, ca ospãtar, se poate. Îºi
dã diferenþele ºi trece la liceu, sã facã ce vrea
el mai departe. Avem proiecte de la ªcoala
Ambasador a Parlamentului European pânã
la proiecte de antreprenoriat cu foarte multe
societãþi comerciale, unde elevii noºtri îºi fac
practica. Avem revistã ºi trupã de teatru.

Alexandru Daniel Savu elev clasa a
XII-a: Eu am venit prin transfer de la Liceul
Tehnic Media în clasa a XI-a ºi m-am
adaptat. Sunt la clasa tehnician mecatronist
ºi vreau sã merg la Facultatea de Marinã de
la Constanþa, la Academia Navalã, ºi mã
gândesc cã o sã îmi prindã bine, dacã o sã
lucrez în camera maºinilor. Pentru asta mã
pregãtesc la mecanicã ºi electronicã.
Reporter: Eºti interesat ºi de activitãþi
extraºcolare?
Alexandru Daniel Savu: M-am implicat
anul trecut la Târgul liceelor în prezentarea
ofertei educaþionale a Liceului Tehnologic Ion
I.C. Brãtianu ºi la întâlnirile cu cei din
Parlamentul European. Sunt implicat!
Reporter: Ai trecut cu bine prin recenta
simulare pentru examenul de Bacalaureat?
Alexandru Daniel Savu: Simularea a
fost ok. Mai am timp sã mã pregãtesc. A
fost o auto-evaluare necesarã, fiindcã am
crezut cã stau mai bine. E mai complicat la
liceele tehnice, fiindcã noi ne pregãtim pe
zona de tehnic, dar criteriile sunt aceleaºi ºi
pentru liceele teoretice ºi pentru cele
tehnologice, ceea ce nu este chiar ok.
Director Florica Millea: Criteriile
pentru Bacalaureat sunt aceleaºi pentru
toatã lumea. Din clasa a IX-a pânã în a XII-a,
la noi se face doar biologie. Cum putem
rivaliza cu liceele teoretice unde se face anatomie într-a XI-a ºi geneticã într-a XII-a?
Elevii noºtri de la profilul CAD ºtiu sã
modeleze perfect în 3 D, dar la Bacalaureat
nu se dã nicio materie tehnicã, se dã ºi pentru
ei tot Biologia dintr-a IX-a ºi a X-a. Este un
mare neajuns al sistemului de învãþãmânt
românesc preuniversitar.

Ciprian C. VASILESCU

Tip proiect. Este un concurs de proiecte, competiþie
educativ - creativã, finalizatã prin concurs cu premii.
Orizontul de timp vizat este proiecþia Oraºului Inteligent2030, când tinerii de acum vor fi adulþi. Proiectul urmãreºte sã
genereze dezbateri interactive, în care tinerii sã prezinte
viziunea proprie. În urma dezbaterilor, participanþii vor întocmi
propriul proiect, sub coordonarea unui cadru didactic, iar, la
final, cele mai interesante proiecte vor fi premiate. Se vor
acorda diplome de participare tuturor concurenþilor, iar primele
cinci proiecte selectate vor fi premiate.
Proiectul vizeazã, pe de o parte, informarea tinerilor despre
conceptele ºi componentele smart city, iar, pe de altã parte,
implicarea activã a acestora în identificarea de posibile scenarii
despre cum vor arãta oraºele în 2030, din perspectiva dezvoltãrii unui oraº inteligent.
Rezultatul cel mai important al proiectului va fi, fãrã îndoialã,
implicarea tinerilor în societate. Pe de altã parte, dezbaterile
vor implica ºi cadrele didactice, generând o mai bunã
comunicare cu elevii. În urma întâlnirilor tip dezbatere, în
care au fost informaþi cu privire la stadiul actual, iniþiative,
proiecte precum ºi posibilitãþi, participanþii vor fi invitaþi sã
depunã proiecte scrise, care sã intre în competiþie.
Juriul competiþiei. Proiectele vor fi notate de cãtre un
juriu format din specialiºti, lectorii care au participat la
proiect, precum ºi experþi din mediul universitar. La toate
proiectele iniþiate de Asociaþia Românã pentru Smart City ºi
Mobilitate juriul este format din profesori universitari, experþi,
personalitãþi relevante în domeniile respective.
Premiile constau în bunuri în valoare de 2000 de lei pentru
locul I, 1500 de lei pentru locul II, 1000 de lei pentru locul
III. Se vor acorda, de asemenea, douã diplome/menþiuni cu
premii în bunuri în valoare de 500 de lei. Premiile se acordã
echipei de proiect.
Motivaþia ºi oportunitatea realizãrii proiectului.
În contextul schimbãrilor prin care trecem ca societate ºi a
modificãrilor pe care le presupune folosirea tehnologiei în
viaþa de zi cu zi, tinerii trebuie sã priveascã dincolo de cele mai
uzuale folosiri ale telefoanelor pentru jocuri sau simpla navigare
a internetului. Ei trebuie sã înþeleagã în mod practic ºi util cum
poate ºi cum este integratã tehnologia în viaþa oraºului. Mai
mult, cu ajutorul prezentãrilor din cadrul proiectului, vor putea
înþelege ºi aprofunda cum se pot implica activ în construcþia
societãþii ºi a comunitãþii din care fac parte.
Materialele informative vor fi disponibile ºi în format
online, astfel cã, atât concurenþii, cât ºi participanþii la
dezbateri vor avea un suport suplimentar de urmãrit ulterior
finalizãrii proiectului.
Scopul proiectului.
Competiþia Oraºul inteligent 2030 vizeazã mai mult decât
simpla informare a tinerilor liceeni despre posibilitãþile de
dezvoltare a oraºului. Scopul principal al proiectului este
creºterea capacitãþii de sintezã a tinerilor ºi mai ales creºterea
nivelului de conºtientizare a necesitãþii implicãrii acestora în
viaþa comunitãþii. Totodatã, proiectul vizeazã implicarea
cadrelor didactice în abordarea multidisciplinarã.
Implicarea lectorilor din mediul universitar
Proiectul implicã mai mulþi lectori. Domeniile abordate sunt:
smart city  prezentare generalã, mediu, transport/mobilitate,
Smart Citizen ºi e-guvernare, Energie, Internetul Lucrurilor
(IoT). Fiecare lector va susþine o prezentare de 15 minute, în
fiecare dintre cele ºase licee, conform programului. Prezentarea
este menitã sã aducã o privire de ansamblu a domeniului pe
care lectorul îl prezintã, cu precizarea modului efectiv în care
tinerii se pot implica în acel domeniu. Ulterior acestor întâlniri,
elevii ar trebui sã fie capabili sã redacteze un proiect despre
cum ar putea sã arate oraºul în 2030, când ei vor fi adulþi.
Precizãm cã Universitatea Spiru Haret, în calitate de partener
al Asociaþiei Române pentru Smart City ºi Mobilitate va sprijini
proiectul pe toatã durata lui. Dupã încheierea proiectului,
premianþii care vor sã-ºi dezvolte ideile prezentate în cadrul
proiectului vor putea primi sprijin ºi îndrumare de la cadre
didactice din Universitatea Spiru Haret sau de la specialiºti
din firmele aparþinând grupului Universitãþii Spiru Haret, prin
intermediul organizatorului proiectului, Asociaþia Românã
pentru Smart City ºi Mobilitate.
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Masha ºi Ursul - turneu naþional 2019
În luna mai, personajele din cel mai urmãrit serial de desene animate rusesc, Masha ºi
Ursul, se reîntorc pe scenele din România cu
un nou spectacol live ce va cãlãtori, între
11 ºi 18 mai 2019, în Bacãu (11 mai, Teatrul
de Varã), Bucureºti (12 mai, Sala Palatului)
ºi Cluj (18 mai, Casa Studenþilor).
Pornind de la un basm popular rusesc,
Masha ºi Ursul spune povestea unei fetiþe
pe nume Masha, care locuieºte în pãdure
alãturi de Ursul Michka ºi de animãluþele
ei. Desenul animat s-a bucurat de un succes
enorm, canalul de Youtube fiind printre
primele zece cele mai vizionate din lume
iar episoadele au fost traduse în 25 de limbi
ºi difuzate în peste 25 de þãri.

Spectacolul Masha ºi Ursul  poveste
cu detectivi, o producþie licenþiatã a studiourilor Animaccord, aduce pe aceeaºi
scenã personajele preferate ale celor mici,
mascote, musical, elemente de acrobaþie ºi
circ,baloane uriaºe de sãpun, alãturi de
decoruri spectaculoase care vor recrea o
atmosferã plinã de suspans ºi peripeþii, ce
va þine spectatorii pe marginile scaunelor,
fãcându-i totodatã parte din poveste. Cu
un scenariu original, scenografie complexã
ºi o coloanã sonorã de excepþie, în care
publicul se va bucura atât de cântecele binecunoscute, dar ºi de multe altele noi, spectacolul este un basm adus la viaþã.
Spectacolul are durata de o orã ºi 20 de
minute ºi este recomandat copiilor peste 2 ani.
Turneul în România este adus de Events
(www.events.ro).

Expoziþia de grup O lucrare pierdutã,

la Elite Art Gallery

Elite Art Gallery în parteneriat cu Galeriile
Karo din Bacãu vã aºteaptã la expoziþia de
grup intitulatã O lucrare pierdutã.
Deschiderea oficialã a expoziþiei are loc pe
data de 2 aprilie, ora 18.30. Evenimentul
expoziþional reuneºte lucrãrile artiºtilor:
Iulian Cristea, Cristian Diþoiu, Constantin
Flondor, Ruxandra Grigorescu, Matei

Lãzãrescu, Dan Mohanu, Christian Paraschiv,
Horea Paºtina, Ana Petrovici-Popescu, Sever
Petrovici-Popescu, ªtefania Petre, Mircea
Roman, Mihai Sârbulescu, Constantin
Þînteanu, Ramona Ursache, Bogdan Vlãduþã
ºi Florentina Voichi. Conceptul curatorial este
semnat de Constantin Þînteanu.
Expoziþia va fi deschisã publicului în intervalul 2-24 aprilie 2019, la Elite Art Gallery,
Piaþa Naþiunilor Unite, nr. 3-5, bl. B2,
parter, Bucureºti

Despre strãzi ºi gunoi
 Evenimente
în peste 30 de spaþii
- Oraºul cântã
La ediþia din acest an a Festivalului
Internaþional George Enescu va fi
lansat, în premierã, un proiect menit sã
aducã muzica clasicã în cartierele
oraºului, încã ºi mai aproape de publicul
larg. Proiectul se intituleazã Oraºul
cântã ºi va îmbrãca Bucureºtiul într-o
hainã muzicalã pe toatã perioada de
desfãºurare a Festivalului Internaþional
George Enescu, respectiv, 31 august 22 septembrie 2019.
Peste 30 de spaþii de eveniment (parcuri, muzee, centre comerciale, dar ºi
clãdiri de birouri din Bucureºti) vor vibra
cu energia muzicii clasice, asiguratã de
coriºti ºi instrumentiºti care fac parte
din Programul Naþional Cantus Mundi,
pe toatã perioada festivalului.
Muzicienii vor putea fi întâlniþi în
parcuri din fiecare sector al Bucureºtiului:
Parcul Regele Mihai I al României (Sectorul
1), Parcul Circului de Stat (Sectorul 2),
Parcul Unirii (Sectorul 3), Parcul Tineretului (Sectorul 4), Parcul Sebastian
(Sectorul 5) ºi Parcul Drumul Taberei
(Sectorul 6). De asemenea, artiºtii vor
susþine reprezentaþii ºi în patru muzee:
Muzeul Municipiului Bucureºti, Muzeul
Theodor Aman, Muzeul vârstelor  Casa
Filipescu - Cesianu, Muzeul Nicolae
Minovici, precum ºi în patru centre
comerciale  Bãneasa Shopping City,
Mega Mall, Afi Cotroceni ºi Sun Plaza.
Muzica clasicã va ajunge ºi în spaþiile
de birouri cu sprijinul CBRE România,
care administreazã 20 de clãdiri de
birouri, precum ºi mall-ul Sun Plaza din
Bucureºti. CBRE România va facilita
accesul muzicienilor în clãdiri ºi va
gãzdui mini-concertele de muzicã clasicã
susþinute de artiºtii Programului
Naþional Cantus Mundi în aceste spaþii
neconvenþionale, urmãrind astfel
viziunea companiei de a aduce valoare
pe componenta umanã a spaþiilor pe care
le administreazã. Programul miniconcertelor va fi stabilit în pauzele de
prânz, prin rotaþie în toate clãdirile. De
asemenea, pentru a putea extinde
prezenþele în oraº, CBRE România va
susþine cooptarea altor muzicieni sau
orchestre care se vor coordona cu
demersurile Programului Naþional
Cantus Mundi.
Oraºul cântã este un proiect dezvoltat
de Programul Naþional Cantus Mundi prin
Corul Naþional de Camerã Madrigal 
Marin Constantin, cu susþinerea CBRE
România, sub egida Festivalului
Internaþional George Enescu.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Galateea Micro Studio

La Galeria Galateea Contemporary Art a
fost vernisatã o expoziþie de ceramicã contemporanã, în care obiectul este de mici dimensiuni. A existat o cerinþã, îndreptatã cãtre
artiºtii participanþi: Cristina Bolborea, Adela
Bonaþ, Diana Butucariu, Vasile Cercel,
Gherghina Costea, Georgiana Cozma, Lucia
Lobonþ, Nicolae Moldovan, Aniela Ovadiuc,
Cristina Popescu Russu, Ioana ªatran ºi Anca
Vintilã-Dragu, ca obiectul sã aibã o dimensiune
de maximum 30 de centimetri pe o laturã. Sunt
obiecte din porþelan, din gresie, chiar ºi din
pãmânt. Este o expoziþie a 12 artiºti plastici,
care fac parte dintr-un grup de iniþiativã care
îºi propune sã readucã în atenþia publicului
ceramica contemporanã.
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În expoziþie se pot vedea tehnici multiple.
Tehnica modelãrii libere, tip sculpturã. Tehnica
porþelanului în combinaþie cu gresia, adicã
douã materiale distincte. Tehnica de tip glazurã
etc. Interesant este ºi faptul cã materialele au
temperaturi diferite de ardere. Arderi în reducþie,
arderi joase pentru transfer sau arderi foarte mari
la temperaturi de peste
1300 de grade.
Mergeþi sã vedeþi,
aºadar, Galateea Micro
Studio, expoziþie ce rãmâne deschisã pânã pe
12 aprilie. Nu o sã vã
parã rãu sã admiraþi obiecte rafinate de ceramicã, inspirate de teme
contemporane!

Strãzile oraºului lui Bucur sunt de ani buni invadate de
gunoaie. Unele firme de salubritate strâng cât pot. Angajaþii
altora îºi bagã picioarele pe banii contribuabililor ºi lasã
gunoiul în mijlocul strãzii. Trecãtorii se fac cã nu observã.
În puterea nopþii, unii locuitori, care nu vor sã plãteascã
taxa de salubritate aruncã cantitãþi impresionante de resturi
menajere ºi cam tot ce nu mai este folositor prin casã, pe
casã ºi în curte. La bloc e ºi mai rãu, fiindcã trebuie sã
cobori gunoiul pe scãri ºi sã nu faci zgomot. Sã nu se
alarmeze vecinii! Vecinii mamei mele au gãsit însã soluþia.
Înfundã ghena de gunoi ºi umplu la maximum cãmãruþa
destinatã toboganului. În stradã se revarsã râuri de gunoaie.
Locuitorii Sectorului 2 din Capitalã vor plãti, din 2019 o
taxã de habitat de 159 de lei pe an pentru salubrizare,
respectiv 13,25 lei/lunã, inclusiv copiii, potrivit unui proiect
de hotãrâre adoptat de Consiliul Local Sector 2 în luna
decembrie 2018. Existã ºi o parte bunã a epopeii gunoiului:
Consiliul Local Sector 2 a aprobat subvenþionarea din bugetul
local a sumei de 30 lei/ persoanã/an pentru cei, care colecteazã
separat deºeurile reciclabile (hârtie, metal, sticlã, plastic).
Pun pariu pe o lacrimã cu gunoierii ºi cu autoritãþile locale, cã
din momentul în care taxa se va încasa la bugetul local,
primãria nu o sã se mai vadã din caza munþilor de gunoaie!

Ciprian C. VASILESCU

Blue Noise primul album a capella
din România

Dragoº CIOCÃZAN

Festivalul Internaþional George Enescu

Rãmas în istorie ca marele ghiduº al
spaþiului central-european de la mijlocul
veacului al XIV-lea, farsor neîntrecut ºi
nãscocitor al celor mai usturãtoare pãcãleli, Till Eulenspiegel, preluat la noi sub
numele de Buhoglindã, se subþiazã pe zi
ce trece, înecat în negura tulbure ºi
agresivã a timpului pe care îl trãim. Ne
lipseºte râsul sãu sãnãtos, spontaneitatea, puterea de a trece senini peste tot
ºi toate prin poznã ºi plãsmuiri hilare.
Mitteleuropa, spaþiul fertil în care au
germinat ºi înflorit culturi, curente, idei
definitorii pentru evoluþia întregii lumi
spre modernitate, este acum un teritoriu
blocat în proiecte gri, o lume care nu mai
ºtie sã râdã, o matcã a noemelor beligerante. Un conglomerat birocratic marcat
de obsesia hegemoniei, a forþei, în interiorul
cãruia nimeni nu mai are timp sã asculte,
sã filtreze argumente. O masã criticã
ºubrezitã de vectori centrifugi din ce în
ce mai puternici. Unii spun cã atunci
când douã mari puteri ale continentului se pun de acord asupra unui drum

de urmat, furtuna stã sã cuprindã, iarãºi,
pentru a nu ºtiu câta oarã, spaþiul acesta
eterogen, pestriþ aproape, dar superb în
multiculturalitatea lui. Sã recunoaºtem:
Europa nu a fost, de fapt, niciodatã un
teren al convieþuirii cuminþi, al schimbului domol de impresii. Nu a existat ºi
nu existã, în ciuda declaraþiilor rostite
mecanic ºi monoton, repetate pânã la
plictis, o paradigmã comunã. Actorii
acestei piese nu se ascultã între ei, ci monologheazã, preocupaþi de promovarea
propriilor interese. Nu cred în teoriile
alarmiste conform cãrora o mare putere
va subjuga economic continentul sau cã
edificarea urmãtorului Reich este aproape
un fapt. E prea mult ºi prea simplist. În
acelaºi timp însã este evidentã ispita
redimensionãrii sferelor de influenþã, generatã de diminuarea resurselor ºi de
incapacitatea Vechii Europe de a renunþa
la un mod de viaþã complet neadaptat
realitãþilor economice.
Nu vãd altã ieºire decât revenirea la
zâmbet, la rostirea calmã ºi conciliantã.
Altfel, vom dãrâma continuu, fãrã a
pune nimic în loc, iar Buhoglindã va
muri uitat într-un raft prãfuit, rãpus de
data aceasta nu de ciumã, ci de ignoranþã,
urã, interese mãrunte ºi aroganþã.

Festivalul Internaþional George Enescu

VITRALII

Pieirea
lui Eulenspiegel

Festivalul Internaþional George Enescu

VITRALII
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Piese originale rock, jazz, trip-hop, indie-pop ºi
dubstep interpretate a capella se aud live în
concertul Portrait al trupei Blue Noise de joi,
4 aprilie, ora 20.00, la ARCUB. Concertul face parte
din stagiunea de jazz Artist in Residence organizatã
ARCUB ºi curatoriatã de Cristian Soleanu.
Un proiect unic pe piaþa muzicalã româneascã,
Portrait este primul album a capella din România ºi
poartã semnãtura celor de la Blue Noise. Lansat în
noiembrie 2018, albumul conþine în întregime compoziþii
originale, compuse de membrii grupului Ana Maria Alexa,
Elena Moroºanu, Ana-Cristina Leonte, Mihail Grigore,
Bogdan Tudor ºi Denis Bolborea. Portrait a fost
dezvoltat în cadrul proiectului Laboratorul de voci ºi
este inspirat de muzica clasicã, preclasicã, jazz ºi rock.

Programul concertelor

Artist in Residence
februarie - iunie 2019:

18 aprilie  John Betsch Quartet
9 mai  Petra Acker & The Band
23 mai  Kaja Draksler Trio 

Punkt. Vrt. Plastik

6 iunie  Concert dublu  Ana Dubyk

Quartet & Cristian Soleanu 
Albert Tajti Duo
20 iunie  Daniel Torres Quartet
First Statement
Biletele pot fi achiziþionate online, de pe arcub.ro,
sau de la Casa de bilete ARCUB, din Strada
Lipscani, nr. 84-90. Preþ: 35 lei (Categoria I).
Elevii, studenþii ºi pensionarii care se prezintã
la Casa de Bilete ARCUB cu legitimaþiile pot
achiziþiona bilete la preþul de 25 lei
(Categoria II).

pag. 6

OPINIA NAÞIONALÃ

CONSTANTIN
GEAMBAªU
Recent, prof. dr. Constantin Geambaºu, fost ºef al Departamentului de limbi ºi literaturi slave al Universitãþii din Bucureºti,
a împlinit vârsta de 70 de ani. Cu studii la Bucureºti ºi Varºovia,
cu numeroase stagii ºi granturi în Polonia ºi în alte þãri, membru al
Uniunii Scriitorilor, preºedinte al Asociaþiei Slaviºtilor din România,
precum ºi al altor asociaþii profesionale, cercetãtor asiduu ºi un
traducãtor harnic, profesorul Geambaºu a devenit unul dintre cei
mai de seamã poloniºti români, continuator de seamã al mentorului
sãu, I. C. Chiþimia, sub îndrumarea cãruia, în mare parte, s-a format
ºi ºi-a susþinut teza de doctorat.
Dupã absolvirea masteratului, în anul 1971, la Facultatea de
Filologie a Universitãþii din Varºovia, când am avut prilejul sã îi
urmãresc manifestarea, la faþa locului, cu sincerã afecþiune;
remarcând evoluþia sa promiþãtoare, chiar l-am propus conducerii
Ministerului Afacerilor Externe pentru a-l admite la concursurile
care se organizau pentru tinerii studioºi, încât sã poatã intra în
diplomaþie. Demersul nu mi-a reuºit, unele criterii ce funcþionau
atunci fiind lipsite de sens. Proaspãtul magistru a preferat sã
accepte postul de asistent stagiar la Catedra de polonisticã din
Bucureºti. Aici a avansat prin concurs ºi a urcat toate treptele
universitare, ajungând ºef al Catedrei de polonisticã, respectiv
al Departamentului de limbi slave.
Dintre lucrãrile ºtiinþifice publicate de
prof. dr Constantin Geambaºu amintesc pe
cele mai reprezentative: Maria D¹browska.
Proza interbelicã, Editura Medro, Bucureºti,
1996, 218 p. (teza de doctorat); Ipostaze lirice
ºi narative, Editura Medro, Bucureºti 1999,
226 p.; ediþia a II-a, Bucureºti, Editura
Universitãþii, 2010; Scriitori polonezi (secolul
XX), Bucureºti, Editura Paideia, 2002, 225
p.; Culturã ºi civilizaþie polonã (sec. X-XVII),
Editura Paideia, 2005; ediþia II-a 2009,
425 p.; Texte ºi contexte. Incursiuni critice în
literatura polonã, Editura Universitãþii,
Bucureºti, 2009, 250 p; Studii de imagologie
polonã, Editura Universitãþii, 2010 (în
colaborare cu Cristina Godun).
Dintre cele peste 100 de studii ºi articole
publicate în presa centralã sau de specialitate
din þarã ºi din strãinãtate, amintesc: Receptarea
operei Mariei D¹browska în România, în
Relaþii culturale româno-polone, Bucureºti,
1982 (Actele simpozionului româno-polon);
Opera Mariei D¹browska în contextul epocii
(Proza interbelicã), rezumatul tezei de
doctorat, Bucureºti, 1989; Czes³aw Mi³osz în
cãutarea identitãþii artistice (Ciclul Salvare),
Romanoslavica, XXXV, 1997; Romanul sub
semnul modernitãþii. Reflecþii critice, Zeitschrift
der germanisten Rumäniens, 1998, nr. 1-2 (1314); A. S. Puºkin în receptarea lui Adam
Mickiewicz, Filologie rusã, XVIII, Bucureºti,
2000; Andrzej Szczypiorski sau lecþia de
imagologie, prefaþã la Andrzej Szczypiorski,
Frumoasa Doamnã Seidenman, Iaºi, Editura
Polirom, 2001; Þinutul Ulro sau în cãutarea
sensului pierdut, prefaþã la: Czes³aw Mi³osz,
Þinutul Ulro, Bucureºti, Editura Alfa, 2003;
Petit histoire de la slavistique en Roumanie, în
vol. Contribution à lhistoire de la slavistique
dans les pays non slaves, Viena, 2004 (în colab.
cu M. Mitu); I.L.Caragiale  scriitor balcanic,
în vol. omagial consacrat prof. St. Wid³ak,
Mistrz i Przyjaciel. Studia dedykowane
Stanis³awowi Wid³akowi, Kraków, 2005;
Mickiewicz în româneºte, prefaþã la: A.
Mickiewicz, Sonete din Crimeea, Bucureºti,
Paideia, 2006; Jan Kochanowski în
româneºte, prefaþã la J. Kochanowski, Treny/
Lamentaþii, Bucureºti, Paralela 45, 2006;
Sarmatismul polonez  ideologie nobiliarã ºi
stil cultural, în Modele ºi metamorfoze inter-

M-am bucurat totdeauna, atât de evoluþia sa, cât ºi de afecþiunea
ºi aprecierile pozitive ale colegilor, ale studenþilor ºi doctoranzilor.
Marele merit al asistentului ºi profesorului de mai târziu a fost
acela cã a ºtiut sã îmbine cu multã chibzuinþã ºi seriozitate
activitatea didacticã cu cea de cercetare, având rezultate apreciabile
ºi în domeniul traducerii ºi popularizãrii culturii ºi literaturii polone
(Despre polonistica din spaþiul românesc /interviu/ în Nicolae
Mareº Interviuri alese, Editura ePublishers, Bucureºti 2015, pp.
434-446; idem Viaþa Româneascã 5/2014)
Cu timpul, universitarul Constantin Geambaºu a devenit unul dintre
discipolii de seamã ai profesorului Chiþimia. A funcþionat mai bine de
un deceniu ca lector de limbã ºi civilizaþie româneascã la Universitatea
din Sofia ºi la Universitatea Jagiellonã din Cracovia. Reîntors în þarã,
lectorul Geambaºu a folosit din plin experienþa cãpãtatã în acele centre
de învãþãmânt, rãmânând continuu conectat la fenomenele culturale
din acele þãri, mai ales la cel polonez. A fost extrem de receptiv la toate
noutãþile din plan slavistic, personal axându-se pe aprofundarea
studiilor în domeniul culturii, limbii ºi civilizaþiei polone (secolul al
XX-lea), pe literatura comparatã, imagologie, mentalitãþi, idei ºi curente
culturale în lumea slavã, pe teoriile moderne ale traducerii. I-au rãmas
dragi, ca unui veritabil profesor, lexicologia ºi stilistica. Este coautor
al unui nou dicþionar polon-român publicat în ultimii ani.

ºi intraculturale, Bucureºti, Editura Universitãþii, 2006; Czes³aw Mi³osz între Europa
ºi America, Romanoslavica, 2006, nr. XLI
(vezi ºi prefaþa la: Cz. Milosz, Privind dinspre
Golful San Francisco), Bucureºti, Editura
Paralela 45, 2007: Stanislaw Wyspiañski în
cadrul modernismului polon, Romanoslavica
XLII, Bucureºti, 2007; (vezi ºi prefaþa la:
Stanis³aw Wyspiañski, Nunta, Bucureºti,
Paideia, 2007; Drama Kordian de
J. S³owacki. Structurã ºi semnificaþie, prefaþã
la: J. S³owacki, Kordian, Bucureºti, Paideia,
2009 (vezi ºi revista Romanoslavica, nr 46/2,
2010); Rusia vãzutã de Czes³aw Mi³osz,
Filologie rusã, 2010; Ameryka postrzegana
przez Czes³awa Mi³osza, (America surprinsã
de Czeslaw Milosz) Postscriptum, Katowice,
2011 etc.
În domeniul traducerilor, Constantin
Geambaºu a venit pe un teren bine defriºat de
Stan Velea, Nicolae Mareº, Olga Zaicik, Ion
Petricã, Mihai Mitu ºi alþii. (Stan Velea,
Interferenþe literare româno-polone, Bucureºti,
Editura Minerva, 1989, p.182; S. Velea,
Literatura polonã în România.Receptarea unei
mari literaturi, Bucureºti, 2001; Nicolae Mareº,
Gânduri despre poezia polonezã contemporanã
în Tãlmãciri, Opera omnia  din poezia lumii,
TipoMoldova, Iai 2013, 712p.)
Debuteazã în 1974 prin publicarea unor
lucrãri din domeniul didactic, spaþiul utilitar
de tipul: cum sã înveþi /J. Rudniañski/
învãþãmântul problematizat, elevi dotaþi etc.
Un volum remarcabil publicã în 1988 la Editura
Univers: H. Markiewicz, Conceptele ºtiinþei
literaturii, iar, la Editura Humanitas, atât J.
Karpiñski, ABC-ul democraþiei, cât ºi un
betseller polonez: M. Wis³ocka - Arta iubirii.
Din domeniul beletristicii propriu zise a
publicat, în 1997, din creaþia romancierului SF
Stanislaw Lem - Golem XIV, la Editura
Univers, iar, în 1999, Czes³aw Mi³osz,
Gândirea captivã ºi Europa natalã, lucrãri de
referinþã din domeniul politologic, la Editura
Univers, 1999. O traducere importantã a sa a
fost cunoscutul volum semnat de Karol
Wojty³a, Iubire ºi responsabilitate, Editura
MC, lucrare de referinþã din domeniul
etic, tradusã pânã atunci în numeroase
limbi. A urmat: S. Lem, Eden, Editura Nemira,
1999; A. Szczypiorski, Frumoasa doamnã

Seidenman, Polirom, 2001; Olga Tokarczuk,
Cãlãtoria oamenilor Cãrþii, Iaºi, Polirom,
2001; Czes³aw Mi³osz, Þinutul Ulro, Editura
Alfa, 2003; Wislawa Szymborska, În râul lui
Heraclit, Antologie (în colaborare cu
Passionaria Stoicescu), Editura Paideia, 2003.
Logodirea în traduceri de poezie cu talentata
ºi cunoscuta poetã ºi editoare Passionaria
Stoicescu a fost de bun augur ºi rodnicã; cei doi
au asigurat transpunerea în româneºte a unor
mari poeþi clasici polonezi: Kochanowski,
Mickiewicz, Slowacki, Wyspianski etc.
O importanþã deosebitã pentru literatura
filosoficã româneascã a avut-o publicarea
în traducerea prof. C. Geambaºu a cunoscutului filosof polonez, Leszek Ko³akowski:
Conferinþe mici pe teme mari, Editura Paideia,
2003 /poate merita sub un alt titlu/.
Florilegiile mai jos menþionate vor rãmâne
ca lucrãri de referinþã în domeniul traducerilor
din clasicii polonezi în româneºte: A.
Mickiewicz, Sonete din Crimeea (în colaborare
cu Passionaria Stoicescu), Paideia, 2005; J.
Kochanowski, Treny/Lamentaþii (în colaborare cu Passionaria Stoicescu), Paralela 45,
2006; Nunta (în colaborare cu Passionaria
Stoicescu), Paideia, 2007; Kazimiera
I³³akowiczówna, În ºoaptã (în colaborare cu
Passionaria Stoicescu), Bucureºti, Paideia,
2008; J. S³owacki, Kordian, Paideia, 2009 (în
colaborare cu Passionaria Stoicescu); Z.
Krasiñski, Nedivina comedie, Bucureºti,
Paideia, 2010. Mai semnalãm: Czes³aw
Mi³osz, Privind dinspre Golful San Francisco,
Paralela 45, 2007, cât ºi Istoria literaturii
polone  transpunerea respectivã, efectuatã
de C. Geambaºu, apãrutã în mai 2018, opus
pe care n-am apucat sã îl citesc, dar care
este bine receptat de presa literarã. Subliniez
însã cã puþine culturi din lume au purces la
realizarea unui asemenea proiect. La noi, el
vine în completarea investigaþiilor ºi
realizãrilor de excepþie în aceastã materie
ale distinsului cercetãtor Stan Velea.
Îi doresc sãrbãtoritului ani frumoºi,
rodnici ºi îndelungaþi, multã inspiraþie ºi
tot ceea ce exprimã în profunzimea ei
sintagma/urarea polonezã: Sto lat!

Nicolae MAREª

La împlinirea a 110 ani de la moartea Principesei,
Complexul Muzeal Judeþean Neamþ
propune publicului vizitator o expoziþie de excepþie,

Elena Cuza. Doamna Unirii (1825-1909),

o invitaþie spre cunoaºterea vieþii Primei Doamne
a Principatelor Unite Române.
Organizarea expoziþiei nu ar fi fost posibilã
fãrã colaborarea cu prestigioase instituþii
muzeale din þarã: Muzeul Naþional de Istorie a
României, Complexul Muzeal Naþional
Moldova Iaºi, Muzeul Municipiului Bucureºti, Muzeul Naþional Cotroceni, Muzeul
Naþional Peleº, Muzeul Naþional al Literaturii
Române Iaºi, Muzeul Bucovinei, Muzeul de
Istorie Paul Pãltãnea Galaþi, Muzeul Judeþean
ªtefan cel Mare Vaslui, Complexul Muzeal
Iulian Antonescu Bacãu. Partener în realizarea

acestui proiect a fost ºi Serviciul Judeþean
Neamþ al Arhivelor Naþionale. Vernisajul
expoziþiei are loc marþi, 2 aprilie 2019, la
Muzeul de Istorie ºi Arheologie Piatra-Neamþ,
în prezenþa reprezentanþilor instituþiilor
partenere.
Proiectul expoziþional pune laolaltã
cele mai reprezentative bunuri culturale
existente în colecþiile muzeale naþionale,
bunuri ce au aparþinut soþiei domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Vor putea

fi admirate tronul domnesc, sigiliile Doamnei,
portretul Elenei Cuza, realizat de Theodor
Aman în octombrie 1863, pentru Azilul Elena
Doamna, cãrþi ºi partituri muzicale dedicate
Principesei Domnitoare a Principatelor
Unite, scrisori, obiecte de artã decorativã
provenite din reºedinþele familiei princiare.
Un segment expoziþional important atrage
atenþia asupra strânsei legãturi pe care
Elena Cuza a avut-o cu oraºul Piatra-Neamþ,
în ultima perioadã a vieþii sale.
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POATE VÃ INTERESEAZÃ

REFERENDUMUL
NAÞIONAL
- Din Legea nr. 3/2000 privind organizarea ºi
desfãºurarea referendumului (în vigoare începând
cu data de 13 iulie 2018)
ART. 1 În România suveranitatea naþionalã aparþine
poporului român, care o exercitã prin organele sale
reprezentative ºi prin referendum.
ART. 2 (1) Referendumul naþional constituie forma ºi
mijlocul de consultare directã ºi de exprimare a voinþei
suverane a poporului român cu privire la: a) revizuirea
Constituþiei; b) demiterea Preºedintelui României; c)
probleme de interes naþional.
ART. 4 Au dreptul de a participa la referendum toþi
cetãþenii români care au împlinit vârsta de 18 ani pânã
în ziua referendumului inclusiv, cu excepþia debililor
sau a alienaþilor mintal puºi sub interdicþie, precum ºi a
persoanelor condamnate prin hotãrâre judecãtoreascã
definitivã la pierderea drepturilor electorale.
ART. 5 (2) Referendumul este valabil dacã la acesta
participã cel puþin 30% din numãrul persoanelor înscrise
în listele electorale permanente.
(3) Rezultatul referendumului este validat dacã opþiunile
valabil exprimate reprezintã cel puþin 25% din cei înscriºi
pe listele electorale permanente.
ART. 11 (1) Preºedintele României, dupã consultarea
Parlamentului, poate cere poporului sã îºi exprime voinþa
prin referendum cu privire la probleme de interes
naþional.
(2) Problemele care se supun referendumului ºi data
desfãºurãrii acestuia se stabilesc de Preºedintele
României, prin decret.
(3) Punctul de vedere al Parlamentului asupra
referendumului iniþiat de Preºedintele României urmeazã
sã fie exprimat, printr-o hotãrâre adoptatã în ºedinþa
comunã a celor douã Camere, cu votul majoritãþii
deputaþilor ºi senatorilor prezenþi, în termen de cel mult
20 de zile calendaristice de la solicitarea Preºedintelui.
(4) Dacã Parlamentul nu îºi transmite punctul de vedere
în termenul stabilit la alin. (3), Preºedintele României
emite decretul privind organizarea referendumului dupã
expirarea acestui termen, procedura constituþionalã de
consultare a Parlamentului considerându-se îndeplinitã.
ART. 12
(2) Cetãþenii sunt chemaþi sã se pronunþe prin DA
sau NU asupra problemei supuse referendumului,
decizând cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
ART. 15
(1) Obiectul ºi data referendumului naþional se stabilesc
dupã cum urmeazã: a) potrivit prezentei legi, în cazul
referendumului privind revizuirea Constituþiei, cu
respectarea art. 151 alin. (3) din Constituþia României,
republicatã; b) prin hotãrâre a Parlamentului, în cazul
referendumului privind demiterea Preºedintelui
României, cu respectarea art. 95 alin. (3) din Constituþie;
c) prin decret al Preºedintelui României, în cazul
referendumului cu privire la probleme de interes naþional.
(2) Aducerea la cunoºtinþã publicã a datei referendumului
naþional se face prin Monitorul Oficial al României,
Partea I, ºi prin presã, radio ºi televiziune.
ART. 15^1 (1) În situaþia în care referendumul are loc
simultan cu procesul electoral desfãºurat pentru alegerea
Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, respectiv pentru
alegerea Preºedintelui României ori alegerile pentru
Parlamentul European sau alegerile locale, organizarea ºi
desfãºurarea referendumului se realizeazã potrivit
prevederilor Legii nr. 35/2008*) pentru alegerea Camerei
Deputaþilor ºi a Senatului ºi pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãþilor
administraþiei publice locale, a Legii administraþiei publice
locale nr. 215/2001 ºi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleºilor locali, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preºedintelui
României, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
respectiv ale Legii nr. 33/2007 privind organizarea ºi
desfãºurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, dupã caz. (2) În
situaþia prevãzutã la alin. (1), ambele scrutine se realizeazã
în cadrul aceloraºi secþii de votare, operaþiunile electorale
fiind îndeplinite de cãtre aceleaºi birouri electorale,
constituite potrivit legii.
ART. 21 Cetãþeanul care, în ziua referendumului naþional,
se aflã într-o altã localitate decât cea în care este înscris
în lista electoralã poate sã îºi exercite dreptul de vot în
localitatea respectivã, la orice secþie de votare, urmând
a fi înscris într-o listã suplimentarã de cãtre preºedintele
biroului electoral al secþiei de votare, pe baza actului de
identitate sau a adeverinþei care þine loc de act de
identitate.
ART. 30 (1) Campania pentru referendum începe la
data aducerii la cunoºtinþã publicã a datei
referendumului.
(2) În campania pentru referendum partidele politice
ºi cetãþenii au dreptul sã îºi exprime opiniile în mod
liber ºi fãrã nici o discriminare, prin mitinguri, prin
adunãri publice ºi prin mijloace de informare în masã.
(3) Mijloacele folosite în campania pentru referendum
nu trebuie sã contravinã ordinii de drept
ART 34 Scrutinul se va deschide la ora 7,00 ºi se va
încheia la ora 23,00.
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Colecþiile Muzeale

Î

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

Radio Seven

PROGRAMUL

n apropierea capitalei noastre, într-o zonã cunoscutã
ca recreativã a judeþului Ilfov, cu o biodiversitate unicã, se
poate vizita un aºezãmânt muzeal deosebit. Este vorba
despre Colecþiile Muzeale Snagov, cele ce prezintã doritorilor
patrimoniul cultural al întregii zone Snagov, de la Þigãneºti
la Cãldãruºani, sau comunele Ciolpani  Snagov  Gruiu,
cuprinzând întreaga zonã cu pãduri ºi locuitori aflaþi de-a
lungul aceloraºi ape, în mijlocul foºtilor Codri ai Vlãsiei.
Acest patrimoniu a fost surprins, în premierã, de Fundaþia
Snagov ºi concretizat în aceste Colecþii Muzeale Snagov,
recunoscute de Ministerul Culturii, sponsorizate prin
AFCN, aflate în baza de date a muzeelor ºi colecþiilor din
România ºi o parte dintre ele cu palmares ºi premii luate la
nivel internaþional. Temele acoperite de colecþiile expuse sunt:
arheologie localã; numismaticã; etnografie ºi tradiþii;
personalitãþi din zona Snagov; mãnãstiri ºi biserici din zona
Snagov, Vlad Basarab Þepeº  Dracula; istoria ecoturismului
la Snagov; sporturi nautice (profesioniste); Comunismul.
Ceauºescu  la Snagov; Rezervaþia naturalã complexã Lacul
Snagov. Sunt prezentate colecþiile (grupate pe teme) de
imagini (vederi, cãrþi poºtale, poze, timbre, hãrþi  vechi)
împreunã cu cãrþi ºi articole (ce se referã la zona Snagov,
întâmplãri, persoane legate de aceste locuri), completate cu
diferite obiecte (multe cu istorii aparte), care încearcã sã
redea câte ceva din trecutul acestei zone.
Muzeul deþine peste 1.200 de piese (douã clãdiri
tradiþionale, trei încãperi, 40 de panouri cu câte 16 planºe
A4 cu diferite piese ºi informaþii). Muzeul pune la dispoziþia
publicului audioghid, câteva prezentãri multimedia ºi chiar
filme vechi. Cele ºapte colecþii principale sunt formate din
imagini, fotografii, cãrþi poºtale, hãrþi ºi obiecte vechi, la
care se adaugã ºi câteva prezentãri multimedia.
Colecþia nr.1 - Arheologie ºi Numismaticã - cuprinde o
colecþie de cãrþi de istorie, arheologie, reviste de specialitate,
broºuri ºi articole, 20 de piese (câte 3-4 pentru fiecare
perioadã mai relevantã)  în special pânã la anul 600 e.n.,
monede ºi bancnote pentru perioada 1900 - în prezent.
Colecþia nr. 2 - Etnografie ºi Tradiþii: cãrþi poºtale, fotografii vechi referitoare la tradiþiile ºi meºteºugurile locale,
dar ºi un set de piese utilizate în viaþa de zi cu zi a þãranilor
/ localnicilor: diferite obiecte de ceramicã asociate olãritului
din zona Piscu ºi Lipia, scule aferente activitãþilor specifice
locului (pescuit, tâmplãrie, agriculturã, þesãturi), câteva
þesãturi tradiþionale, câteva obiecte de mobilier din lemn.
Colecþia nr.3 - Personalitati bune ºi nebune: expoziþie de cãrþi poºtale, timbre, fotografii, decupaje din
publicaþii ºi scurte texte explicative, prezentate cronologic,
cu principalele personalitãþi locale, naþionale, internaþionale,
bune sau nebune, dintre cele 78 de personalitãþi (scriitori,
politicieni, oameni de culturã) care au avut legãturã cu
zona Snagov.

Colecþia nr. 4 - Mãnãstiri ºi Biserici :cãrþi poºtale, timbre, hãrþi vechi,
fotografii, decupaje din publicaþii etc cu
cele trei mãnãstiri din Zona Snagov:
Mãnãstirea Snagov, Mãnãstirea Cãldãruºani ºi Mãnãstirea Þigãneºti.
Colecþia nr. 5 - Vlad Basarab Þepeº 
Istorie ºi Legendã - : materiale referitoare
la domnia cunoscutului voievod al Þãrii
Româneºti, colecþie care a fãcut înconjurul lumii (SUA, Japonia, Brazilia,
Bulgaria, Ungaria, Slovenia etc) ºi a acumulat un palmares impresionant de
medalii în þarã ºi strãinãtate.
Colecþia nr. 6 - Eco-Turismul zonei
Snagov: informaþii, imagini ºi obiecte
legate de destinaþia / brandul / staþiunea
Snagov, evidenþiate printr-o suitã de
imagini (vederi, fotografii ºi hãrþi vechi)
ale principalelor locuri ºi destinaþii
turistice din zona Snagov.
Colecþia nr. 7 - Sporturi nautice: o
colecþie de vederi, fotografii vechi ºi piese
de filatelie cu valoare deosebitã, unele
dintre ele având semnãturile autografe
ale campionilor sporturilor nautice din
România.
În cadrul Colecþiilor Muzeale Snagov
mai existã ºi alte câteva grupaje, precum
ºi alte colecþii aflate încã în lucru sau în
curs de amenajare.
Colecþiile Muzeale Snagov se aflã situate pe ªoseaua Snagov,
la nr. 78. Programul de vizitare este sâmbãta ºi duminica, între
orele 10:00 ºi 13:00, în sezon (aprilie-septembrie), sau la cerere,
pentru grupuri, cu un telefon în prealabil pentru rezervare.
Persoanã de contact: director Constantin Turmac (0730.097.505),
sau direct, la muzeu, tel. 021.3239905; 0720.762.468.
Cunoaºteþi istoria ºi cultura unei zone deosebite, zona Snagov!

George V. GRIGORE
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erea ar putea fi consideratã bãutura cea de toate zilele a românului.
Sã admitem cã, deºi suntem în post, de multe ori ne dã târcoale
diavolul cu guler de spumã de douã degete. Lichidul blond, brun,
roºcat-arãmiu, filtrat, nefiltrat, servit la halbã sau þap Epoca
lui Caragiale este o reclamã vie la acest aliment-medicament, în
jurul cãruia se învârtea mare parte a activitãþii sale ºi, de ce nu ?!, a contemporanilor sãi.
Azi, în 2019, profilul bãutorului sau consumatorului de bere s-a modificat
structural. Partea boemã ºi poezia au dispãrut, chiar dacã reþeta de bere
cunoscutã ºi folositã în vremurile de demult este foarte apropiatã de cea utilizatã în prezent. Oamenii prezentului s-au îndepãrtat de bunele obiceiuri, ce
aveau ca pretext ieºitul la o bere. Vorbesc aici despre discuþiile pe teme culturale
ºi de imboldul artistic obþinut prin consumul responsabil al acestei bãuturi.
Trebuie recunoscut cã þara noastrã a avut o tradiþie puternicã a berii, începând
cu antebelicul ºi continuând în interbelic. O caracteristicã a berãriilor bucureºtene era mobilierul masiv, din lemn de stejar. Astfel, mesele, scaunele,
tejgheaua ºi cuierul de la garderobã, uneori ºi pereþii, aveau acelaºi numitor
comun: lemnul de stejar, masiv, ornamentat. Din meniul berãriilor fãceau parte
întotdeauna ciorba de burtã, tuslmaua regalã, mazãrea bãtutã, ºniþelul vienez,
micii, tot felul de garnituri de cartofi pai, sfeclã, varzã roºie, orez, cuºcuº ºi
brân-zeturi.
Epoca de aur îºi pune ºi ea destul de bine amprenta pe istoria berii româneºti
cu tradiþie, din perioadele menþionate. Fabrica de bere Luther, aºa cum se
numea iniþial fabrica Griviþa, a fost ridicatã în anul 1869 de neamþul Erhard
Luther, cel care a venit în Bucureºti cu reþete nemþeºti de bere. La câþiva ani de
la inaugurare, fabrica de la marginea Capitalei a câºtigat titlul de Furnizor al
Casei Regale. Berea Gambrinus a fost fãcutã în fabrica Griviþa timp de
aproximativ 50 de ani ºi a fost una dintre cele mai bãute beri, dar ºi una dintre
cele mai longevive mãrci, potrivit Capital.ro. Chiar în anii 90, berea Gambrinus
era renumitã pentru faptul cã se putea gãsi în sticlã de un litru, producãtorii
intuind atunci cererea pentru ambalaje care sã conþinã o cantitate cât mai mare
de bere.
Fabrica Luther avea sã intre la scurt timp în concurenþã cu o fabricã mult
mai puternicã, cea a lui Dumitru Marinescu Bragadiru din apropierea Pieþei
Principesa Maria (astãzi Piaþa George Coºbuc), care fusese înfiinþatã în 9
aprilie 1895. Astfel se face cã în 1901 fabrica era dotatã cu maºini cu abur de
120 de cai putere ce prelucrau orzul de pe meleagurile noastre ºi hameiul din
Bohemia. Producþia zilnicã era de 12.000 litri de bere, cu numai 60 de lucrãtori.
Peste 20 de ani, aveau sã aparã 12 secþii la care puteau lucra 261 de oameni.
Iatã cum se prezintã azi ce a mai rãmas din fosta afacere a lui Bragadiru: un
ansamblu de clãdiri, toate aflate în proprietate privatã. Un ºantier, care ameninþa
în 2008 sã înghitã resturile cartierului Uranus, (se stingea un an mai târziu,
în 2009) lãsând prin porþile masive de fier sã se întrevadã o priveliºte catastrofalã .O zonã urbanã, cu accente industriale, peste care a venit marea degradare
ºi, în cele din urmã, a ieºit firul ierbii, oþetarii, haznaua cu apã ºi înotãtoarele de
Bucureºti. Ce sã mai, o micro Deltã Vãcãreºti. Câinii de pazã latrã agresiv
aruncându-ºi piepturile îmblãnite la înaintare. Vor sã mã sfâºie, fiindcã nu ºtiu
ºi nici nu au cum sã ºtie despre demersul meu demarat în numele berii Rahova.
Fabrica deschisã de cãtre Dumitru Marinescu Bragadiru a fost preluatã în
1915, la moartea acestuia, de Dumitru, fiul sãu cel mare, iar în 1948 avea sã fie
naþionalizatã de comuniºti, schimbându-ºi numele din Fabrica de bere ºi
conserve Dumitru Bragadiru ºi Fiii în Fabrica de bere Rahova. A supravieþuit
ca prin minune o parte a vechiului ansamblu, respectiv, Palatul Bragadiru,
loc transformat, dupã 48, în Palatul Cultural pentru muncitorii comuniºti de
la fabricã, care se relaxau la un bal, sau cu proiecþii cinematografice. Dupã 89
a fost începutã o renovare în forþã de particularul care posedã cheile fostei
fabrici, dar iniþiativa s-a stins, vorba aceea, cu o zeamã de clopot. Renovarea
s-a terminat brusc ºi cu cântec
Faþada jerpelitã a fabricii dinspre Bulevardul Regina Maria stã sã cadã în
capul oricãrui trecãtor, care se deplaseazã pe jos, cu maºina sau tramvaiul. De
bere nu mai poate fi vorba, de reabilitare nici atât. Un singur pas ºi poþi fi
omorât!

Ciprian C.VASILESCU
Foste clãdiri
ale Fabricii Bragadiru
din Calea Rahovei

(...) Moara lui Assan... Am fost surprins de imaginea
dezolantã. Construcþia Morii lui Assan a fost realizatã în anul
1853, pe un teren cumpãrat de George Assan de la Epitropia
Ghica. Moara a fost ridicatã într-o perioadã când în Bucureºti
nu exista nici mãcar o singurã fabricã de cãrãmida. Ca fapt
divers, prima fabricã de cãrãmidã s-a înfiinþat în anul 1855, de
cãtre serdarul Ioan Filipescu, undeva în zona Elefterie. Utilajele
pentru moarã au fost aduse de la Viena de la firma Siegel.
Transportul acestora pe Dunãre ºi apoi pe distanþa GiurgiuBucureºti a durat aproape o lunã de zile. În anul 1865, George
Assan se desparte de asociatul sãu Ion Martinovici ºi rãmâne
singurul proprietar al fabricii. Dupã moartea lui, în 1866,
conducerea întreprinderii a rãmas soþiei sale, Alexandrina, care
o lasã apoi în anul 1884 celor doi fii, Basile ºi Gheorghe, care

îºi fãcuserã studiile în strãinãtate. În 1894 a fost înfiinþatã de
cãtre aceºtia o nouã secþie de lacuri ºi culori, iar moara mãcina
la acea datã 7 vagoane de grâu în 24 de ore. În 1895 existau în
Bucureºti încã nouã mori cu aburi în afarã de moara Assan.
Construcþia propriu-zisã a fost realizatã folosind constructori
ºi meºteri nemþi. La data respectivã, construcþia unui coº al
fabricii a fost opritã, când atinsese înãlþimea de 10 metri, fiind
consideratã prea mare. Dupã plata unor compensaþii cãtre
primãrie, coºul a fost ridicat pânã la înãlþimea proiectatã de
26 de metri.
Acum se mai poate vedea o micã parte a impunãtoarei
construcþii de cãrãmidã roºie. Parcã intenþionat rãmasã în
picioare, ca o amintirea vie a cea ce a fost în trecut.
O pisicã neagrã îmi trece calea...

(Va urma)

Moara lui Assan

