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Fii ºi tu student la Universitatea Spiru Haret!
În perioada 1 iulie - 30 septembrie Universitatea Spiru Haret organizeazã înscrieri la programele de Licenþã ºi Masterat





42 programe de Licenþã ºi 31 programe de Masterat fac parte din oferta educaþionalã pentru anul universitar 2019-2020 în cinci
centre universitare din þarã:  Bucureºti  Constanþa  Braºov  Câmpulung Muscel  Craiova.
Birourile de înscriere, pe lângã cele organizate la nivelul facultãþilor, vor funcþiona ºi în sediile din str. Ion Ghica nr. 13, sector 3
(parter), precum ºi în str. Nicolae Iorga nr. 34-36, sector 1 (parter  sediul Serviciul Acte de Studii).
Programul de funcþionare: de luni pânã vineri, în intervalul 9:00 - 18:00, ºi sâmbãtã între orele 9:00 ºi 12:00.
Taxa de admitere:130 lei.
Colegiul Universitar Spiru Haret, instituþie de învãþãmânt terþiar (postliceal) parte a Universitãþii Spiru Haret oferã calificãri
profesionale de nivel 5 în domeniul SANITAR, INFORMATICÃ ºi PRODUCÞIE MEDIA.
Începând cu acest an, Colegiul Universitar Spiru Haret anunþã un NOU domeniu de calificare profesionalã care va putea fi
accesat de viitorii cursanþi  DETECTIV PARTICULAR.
Înscrierile au loc în perioada 1 iulie  31 august 2019.
Taxa de admitere: 120 de lei

OFERTA EDUCAÞIONALÃ A UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

Gata! Dupã susþinerea examenului de Licenþã,
toatã lumea merge într-o binemeritatã vacanþã!

Paginile 2-3

Nepotrivire
de caracter
Mioara VERGU-IORDACHE

Bacalaureat 2019, sesiunea iunie - iulie:
rezultate finale dupã soluþionarea contestaþiilor
Rata finalã de promovare (dupã soluþionarea
contestaþiilor), înregistratã de absolvenþii care au
finalizat studiile liceale în promoþia 2018-2019 ºi au
susþinut probele examenului de Bacalaureat în sesiunea
iunie-iulie 2019, este de 75,5%. În raport cu rezultatele
iniþiale (73,7%), se constatã o creºtere de 1,8%. Comparativ
cu rezultatele finale din sesiunea iunie-iulie a anului trecut
(74,7%), majorarea ratei finale din acest an  promoþia
curentã  este de 0,8%.
Dupã soluþionarea contestaþiilor, 89.215 candidaþi (din
129.167 prezenþi) au promovat examenul (în creºtere de
la 86.794 de candidaþi reuºiþi iniþial).
Rata de promovare a celor 16.722 de absolvenþi din
promoþiile anterioare este de 26,1%.
Au fost depuse 47.999 de contestaþii: 18.954 la proba
E)a), 449 la proba E)b), 15.478 la proba E)c) ºi 13.118 la
proba E)c). În medie, dupã reevaluarea lucrãrilor contestate,
notele au fost modificate cu pânã la 0,53 puncte: 0,58 puncte
la proba E)a), 0,67 puncte la proba E)b), 0,46 puncte la
proba E)c) ºi 0,44 puncte la proba E)d).

S-au consemnat procente ridicate de promovare în:
sectorul 4 al Capitalei (84,92%), judeþele Bacãu (83,77%),
Cluj (86,36%), Brãila (83,36%), Braºov (82,81%) ºi Municipiul
Bucureºti (82,78%), respectiv judeþele Sibiu (82,69%), Iaºi
(82,38%), Galaþi (81,70%) ºi Buzãu (78,88%).
Au fost eliminaþi pentru fraudã sau tentativã de fraudã 84
de candidaþi. Aceºtia nu se vor putea înscrie la urmãtoarele
douã sesiuni ale examenului naþional de Bacalaureat.
Precizãm cã nota minimã de promovare pentru fiecare
disciplinã este 5, iar media finalã pentru promovarea
examenului este minimum 6. Procentul de promovare s-a
calculat din totalul candidaþilor prezenþi, incluzând în
aceastã categorie ºi candidaþii eliminaþi.
Înscrierea candidaþilor pentru a doua sesiune se va derula
între 15 ºi 19 iulie. Candidaþii care promoveazã examenele
de corigenþe se pot înscrie în data de 26 iulie.
Probele din sesiunea de toamnã a Bacalaureatului 2019
se vor desfãºura între 21 august ºi 7 septembrie.
Biroul de Comunicare al MEN

Când a scos în primãvarã din spaþiul situat pe mijlocul
bulevardului Iuliu Maniu, din sectorul 6 Bucureºti copacii
înfloriþi, primarul sectorului 6 a promis cã aceia vor fi înlocuiþi
curând, cu arbori la fel de mari, dar din specii rezistente la
poluare. Vorbea, parcã, de o specie de tei. ªi, cu naivitate,
l-am crezut, amãgindu-mã cu speranþa unei simfonii olfactive
pe un bulevard extrem de aglomerat ºi prea modern odorizat.
Dar se vede cã sunt fãcutã sã iau plasã! Vremea a trecut
ºi surprizã! Am în faþã imaginea unui lung proaspãt
mormânt, fardat cu bucãþi de gazon, pe mijlocul cãruia au
fost plantaþi trandafiri înfloriþi, acum deja ofiliþi! Frumoºi ºi
trandafirii! Dar au ei capacitatea arborilor de a elimina emisiile
din atmosferã, de a asigura umbra în zilele tot mai toride?! În
toatã lumea se fac eforturi uriaºe pentru plantarea copacilor.
Plantarea a miliarde de copaci în toatã lumea reprezintã
soluþia cea mai puþin costisitoare de combatere a crizei
climatice, potrivit unui studiu în care oamenii de ºtiinþã au
calculat câþi arbori ar putea fi plantaþi fãrã sã fie afectate
teritoriile utilizate pentru cultivare sau zonele urbane,
scrie într-un studiu publicat în Science. Noul studiu aratã
cã un program global de plantare ar putea sã elimine douã
treimi din emisiile din atmosferã rezultate din activitatea
umanã, un procent despre care oamenii de ºtiinþã spun cã
este senzaþional. ( ) Acest nou studiu cantitativ aratã cã
restaurarea [pãdurilor] nu este doar o soluþie pentru
schimbarea climaticã, ci se aflã în fruntea acestora, a
declarat prof. Tom Crowther, de la Universitatea elveþianã
ETH Zürich, care a condus cercetarea. Iniþiative de
plantare a copacilor deja existã, inclusiv Bonn Challenge,
susþinut de 48 de þãri, care are ca scop restaurarea a 350 de
milioane de hectare de pãdure pânã în 2030. Însã acest
studiu aratã cã multe dintre þãrile care ºi-au luat acest
angajament ar putea dubla teritoriul pus la dispoziþie pentru
realizarea restaurãrii.
Ce se întâmplã în România? Nu mai trebuie demonstrat!
Noi nu suntem din aceastã lume! Nu numai cã nu plantãm,
dar ºi distrugem ce avem! Nu mã refer numai la jaful din
pãduri! Nu ºtiu pe câte drumuri din þarã, naþionale,
europene, mai existã perdelele verzi protectoare. Am
vãzut ºi drumuri comunale de pe care au dispãrut, din faþa
curþilor, pomi altãdatã plini de roade în aceastã perioadã,
salcâmi, tei, castani E adevãrat, frunzele lor uscate
înfundã scurgerile de pe marginea drumurilor. Este greu
sã fie curãþate rigolele? E greu, cã ºi acum sunt înfundate
ºi intrã apele în curþi ªi dacã nu ne gândim la propria
viaþã, cum sã ne gândim la viaþa planetei?
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TAXELE ANUALE DE STUDII
LA LICENÞÃ, MASTERAT, COLEGIU
SE POT ACHITA ÎN PATRU RATE!

,

Documente ADMITERE
- LICENÞÃ

A) DOVADA ABSOLVIRII EXAMENULUI DE BACALAUREAT: Diplomã de bacalaureat/diplomã echivalentã în
original sau Copie de pe diploma de bacalaureat însoþitã de
adeverinþã eliberatã de facultatea la care se aflã diploma de
bacalaureat, în original (pentru cei care urmeazã a doua facultate
sau care au depus diploma de bacalaureat în original la alt dosar
de admitere) sau Adeverinþã eliberatã de liceu, în original, pentru
candidaþii care au promovat examenul de bacalaureat în anul curent;
adeverinþa trebuie sã cuprindã media generalã la examenul de
bacalaureat, mediile obþinute în anii de studii, termenul de valabilitate
ºi menþiunea cã nu a fost eliberatã diploma de bacalaureat sau
Copie de pe adeverinþa eliberatã de liceu, însoþitã de o adeverinþã
eliberatã de facultatea la care se aflã adeverinþa eliberatã de la liceu
în original (pentru cei care au depus adeverinþa eliberatã de la
liceu în original la alt dosar de admitere).
B) DOCUMENTE DE IDENTIFICARE:  Copie de pe cartea
de identitate, care sã cuprindã codul numeric personal;  Copie

Opinia
naþionalã

ISSN 1221-4019
ISSN 1841-4265 (online)
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Strada Fabricii nr. 46G, sector 6, Bucureºti
Telefon/fax: 021 316 97 91
Centralã: 021 316 97 85, 021 316 97 86, 021 316 97 87,
interioare 168 ºi 143
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de pe certificatul de naºtere; Copie de pe certificatul de
cãsãtorie (dacã este cazul).
C) ALTE DOCUMENTE: Adeverinþã medicalã tip (de la
medicul de familie);  3 fotografii 3/4;  Chitanþa care atestã
achitarea taxei de admitere  130 lei. Dosar plic.
D) DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE: Fiºã  chestionar pentru
admitere
 MASTERAT
A) DOVADA ABSOLVIRII STUDIILOR ANTERIOARE:
 Diploma de licenþã (în original) sau adeverinþã de promovare
a examenului de licenþã pentru promoþia curentã;  Foaia
matricolã/suplimentul la diplomã sau situaþia ºcolarã (copie
xerox) pe care se certificã conformitatea cu originalul de cãtre
persoanele cu atribuþii de secretariat;  Diploma de
bacalaureat (copie xerox) pe care se certificã conformitatea cu
originalul de cãtre persoanele cu atribuþii de secretariat;
B) DOCUMENTE DE IDENTIFICARE:  Copie de pe cartea
de identitate, care sã cuprindã codul numeric personal;  Copie de
pe certificatul de naºtere; Copie de pe certificatul de
cãsãtorie (dacã este cazul).
REDACÞIA:

Mioara Vergu-Iordache, Ciprian C. Vasilescu
Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP)
Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.

C) ALTE DOCUMENTE  Curriculum Vitae;  Adeverinþã
medicalã tip (de la medicul de familie);  3 fotografii 3/4;
 Chitanþa care atestã achitarea taxei de admitere  130 lei. Dosar
plic.
D) DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE: Fiºa de înscriere pentru
admitere
 COLEGIU
 Cerere de înscriere (tip);  Diplomã de bacalaureat în original
ºi în copie xerox SAU certificatul de absolvire însoþit de situaþia
ºcolarã (pentru candidaþii fãrã examen de bacalaureat);  Copie de pe
cartea de identitate, care sã cuprindã codul numeric personal;
 Copie de pe certificatul de naºtere;  Copie de pe certificatul
de cãsãtorie (dacã este cazul).  Adeverinþã medicalã de la medicul
de familie conform cãreia candidatul este sãnãtos clinic ºi apt pentru
studii;  Douã fotografii tip 3/4;  Chitanþa care atestã achitarea
taxei de admitere  120 lei.
https://admitere.spiruharet.ro/

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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Oferta educaþionalã a Universitãþii Spiru Haret
pentru anul universitar 2019-2020
BRAªOV

CRAIOVA
CÂMPULUNG

CONSTANÞA

IF  învãþãmânt cu frecvenþã; IFR  învãþãmânt cu frecvenþã redusã; ID  învãþãmânt la distanþã

de români sunt absolvenþi ai Universitãþii Spiru Haret
 3325.000
 din 4 absolvenþi USH, care au promovat examenul de Licenþã,
sunt angajaþi în domeniul pe care l-au urmat pe perioada studiilor
 Detectiv particular este cel mai NOU domeniu de studiu la
Colegiul Universitar Spiru Haret
În perioada 1 iulie-30 septembrie 2019, la
Universitatea Spiru Haret, cea mai mare
instituþie de învãþãmânt superior privat din
România, are loc admiterea în anul
universitar 2019-2020 la 42 de programe de
Licenþã ºi 31 de Masterat din cele 14 facultãþi
situate în cinci centre universitare: Bucureºti,
Constanþa, Braºov, Craiova ºi Câmpulung.
Universitatea Spiru Haret funcþioneazã din
anul 1991, fiind recunoscutã de Ministerul
Educaþiei Naþionale prin acreditarea acordatã
de Agenþia Românã de Asigurare a Calitãþii
în Învãþãmântul Superior ºi Agenþia Europeanã de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior. Instituþia a fost înfiinþatã
ºi acreditatã prin Legea nr. 443 din 5 iulie
2002, publicatã în Monitorul Oficial al
României nr. 491/9 iulie 2002, care certificã
faptul cã Universitatea Spiru Haret, acreditatã, este instituþie de învãþãmânt superior,
persoanã juridicã de drept privat ºi de utilitate publicã, parte a sistemului naþional de
învãþãmânt.
La admiterea în ciclul de studii universitare de Licenþã pot participa absolvenþii de
liceu cu diplomã de Bacalaureat sau cu
diplomã echivalentã cu aceasta, indiferent
de anul absolvirii liceului. Înscrierile au loc
la secretariatele facultãþilor din toate centrele
universitare din þarã. În Bucureºti, pe lângã
secretariatele facultãþilor, mai sunt organizate birouri de admitere în str. Ion Ghica nr.
13, sector 3, parter, ºi în sediul din str.
Nicolae Iorga nr. 34-36, sector 1, parter 
sediul Serviciului Acte de Studii. Birourile
de admitere funcþioneazã de luni pânã vineri,
în intervalul orar 9:00-18:00, ºi sâmbãtã,
între orele 9:00 ºi 12:00.
Oferta educaþionalã pentru studii universitare de Licenþã este una competitivã ºi
mereu adaptatã cerinþelor de pe piaþa muncii.
Ariile de studiu cuprind o paletã largã de
specializãri precum ªtiinþe Juridice,
Informaticã, Psihologie, Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar, ªtiinþe
economice ºi administrative, Limbi strãine,
Educaþie fizicã ºi Sport, Medicinã Veterinarã,

acestea având o vizibilitate crescutã în
momentul de faþã în ofertele comunicate de
cãtre angajatori. Astfel, elevii care promoveazã anul acesta examenul de Bacalaureat,
precum ºi absolvenþii promoþiilor anterioare
au la dispoziþie o varietate de specializãri din
care pot alege, în funcþie de vocaþia ºi
abilitãþile proprii.
Universitatea Spiru Haret dezvoltã o culturã
pro calitate, garantând astfel o educaþie
completã pentru actualii ºi viitorii studenþi, care
beneficiazã de oportunitãþi precum parteneriate
cu mediul de afaceri, colaborãri cu universitãþi
din întreaga lume, participarea în cadrul
programelor de tip Erasmus, stagii de practicã,
activitãþi de voluntariat, internship.
Inserþia profesionalã a absolvenþilor este un
criteriu esenþial pentru Universitatea Spiru
Haret, de aceea instituþia a reconfigurat în
permanenþã planurile de învãþãmânt ºi
programele de studii, astfel încât absolvenþii
sã-ºi dezvolte competenþe ºi abilitãþi
profesionale, valori ºi aptitudini, încã din
primul an de facultate. Conform Raportului
Universitãþii Spiru Haret de anul trecut, 3 din
4 absolvenþi care au promovat examenul de
Licenþã sunt angajaþi în domeniul pe care lau urmat pe perioada studiilor. O altã cifrã
reprezentativã, conform aceluiaºi raport, este
cã 325.000 de români sunt absolvenþi ai
Universitãþii Spiru Haret. Printre cele mai
competitive specializãri din cadrul celor 14
facultãþi ale instituþiei, potrivit cifrelor
înregistrate anul trecut, au fost: ªtiinþe
Economice, Drept, Educaþie Fizicã ºi Sport,
Informaticã, Psihologie, Management.
*Detalii despre toate programele de Licenþã
pot fi accesate pe
https://www.admitere.spiruharet.ro/licenta.

12 domenii de Masterat în oferta
educaþionalã a Universitãþii Spiru Haret

Conform Declaraþiei de la Bologna (1999),
semnatã inclusiv de þara noastrã, studiile
universitare de Licenþã pot fi continuate prin
Masterat; în cazul specializãrilor cu o duratã
de trei ani, continuarea acestora se impune.

Masteratele din cadrul Universitãþii Spiru
Haret au drept misiune aprofundarea pregãtirii
specialistului în domeniul ales, astfel încât sãºi formeze abilitãþile profesionale ºi sã facã
faþã cu brio provocãrilor profesionale, care
devin din ce în ce mai complexe.
Oferta educaþionalã pentru programele de
Masterat vizeazã 12 domenii, precum Informaticã, Drept, ªtiinþe Administrative, ªtiinþe
ale comunicãrii, Contabilitate, Finanþe,
Management, Marketing, Psihologie, ªtiinþe
ale Educaþiei, Filologie, ªtiinþa Sportului ºi
Educaþiei Fizice.
Din anul universitar 2019-2020, vor fi
introduse douã programe noi de studii
universitare de Masterat: Administraþie
publicã ºi management în context european
ºi Managementul integrat al afacerilor.
*Toate detaliile despre programele
de Masterat pot fi aflate de aici:
https://www.admitere.spiruharet.ro/masterat.

1 iulie-31 august, perioada de înscriere
la Colegiul Universitar Spiru Haret

Patru domenii de top  Sanitar, Producþie
media, IT ºi Detectiv particular  fac parte
din oferta educaþionalã a Colegiului Universitar Spiru Haret. Instituþia de învãþãmânt
postliceal propune calificãri profesionale de
succes pe piaþa muncii. Detectiv particular
este cel mai NOU domeniu al Colegiului
Universitar Spiru Haret ºi va funcþiona, dupã
autorizare, în Bucureºti ºi Craiova.
Perioada de admitere pentru Colegiul
Universitar Spiru Haret este 1 iulie-31 august.
Înscrierile sunt organizate la Bucureºti
(domeniile Sanitar, Producþie media, IT ºi
Detectiv particular) ºi la Craiova (domeniile
Sanitar ºi Detectiv particular).
*Detaliile despre admitere se pot accesa
pe www.colegiuluniversitar.spiruharet.ro.

Peste 18.000 de elevi în programul
Liceenii

 Descoperã Universitatea Spiru Haret
ºi fii student haretist de la 1 octombrie
2019! #studentlaUSH
 Vino ºi TU la Colegiul Universitar
Spiru Haret de la 1 septembrie 2019!

Aceºtia, dacã îºi confirmã locul pânã pe 31
iulie, nu vor mai achita taxa de înscriere.
Numãrul candidaþilor preînscriºi online a fost
dublu faþã de cel înregistrat în 2018.
Valoarea taxei de înscriere la Universitatea Spiru Haret este în acest an de 130 de
lei, iar la Colegiul Universitar Spiru Haret
este de 120 de lei.
ªi în acest an, oferta educaþionalã a
Universitãþii Spiru Haret ºi a Colegiului
Universitar Spiru Haret a fost prezentatã
elevilor din clasele a XI-a ºi a XII-a în cadrul
programului Liceenii, un parteneriat de ºase
ani cu Inspectoratul ªcolar al Municipiului
Bucureºti. Începând cu anul acesta, programul
a fost extins ºi în judeþele Constanþa, Braºov,
Argeº, Dolj, Giurgiu. Un numãr de 142 de
licee au fost vizitate ºi peste 18.000 de elevi
au aflat despre oferta educaþionalã a
universitãþii ºi a colegiului în cadrul unor
întâlniri interactive la care au participat
profesori, studenþi ºi absolvenþi haretiºti.
Admiterea la statutul de student constã
în depunerea dosarului de candidaturã (ce
include, dupã caz, formularul de preînscriere),
susþinerea probelor de admitere specifice
specializãrii/domeniului ales, obþinerea
calificativului de admis ºi încheierea
contractului de studii.
Universitatea Spiru Haret menþine
legãtura cu studenþii, absolvenþii, dar ºi cu
cei interesaþi de proiectele în care instituþia
este angrenatã, prin intermediul site-ului
www.spiruharet.ro sau a paginii de
Facebook: https://www.facebook.com/
Universitatea.Spiru.Haret/ ºi Instagram.

Reamintim cã în perioada 11 februarie-28
iunie, Universitatea Spiru Haret a desfãºurat
Campania de preînscrieri online, iar viitorii
studenþi au putut alege un
Departamentul Marketing, Relaþii Publice ºi Comunicare
program educaþional,
Laura GRIGORE (laura.grigore@spiruharet.ro)
asigurându-ºi din
timp statutul de
student/masterand l USH.
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaþional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritarã 3 Locuri de muncã pentru toþi
Cod apel: POCU/82/3/7/Creºterea ocupãrii prin susþinerea întreprinderilor cu profil
non-agricol din zona urbanã
Titlul proiectului: Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi,
de Succes
Beneficiar: Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
Cod SMIS: 104098
Aria de implementare: Regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia

Antreprenori SMART  Cãtãlin CIUCANU
HDK FOOD SERVICE SRL
În cadrul Etapei a II-a a Proiectului Antreprenori SMART - Tineri
Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes au fost înfiinþate 34 de START-UP-uri,
beneficiare ale ajutorului de minimis.
Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã si Culturã, în
calitate de Beneficiar al Proiectului POCU/82/
3/7/, Cod SMIS: 104098, finanþat din Fondul
Social European prin Programul Operaþional
Capital Uman 2014-2020, a încheiat în luna
iulie etapa de înfiinþare firme din cadrul
subactivitãþii SA 5.1 Înfiinþare firme,
acordare subvenþii ºi monitorizarea implementãrii planurilor de afaceri.
Prin intermediul revistei Opinia naþionalã
vom prezenta antreprenorii SMART ºi firmele
înfiinþate în cadrul Proiectului.
Cãtãlin CIUCANU este câºtigãtor al
Competiþiei Planurilor de Afaceri, din cadrul
Proiectului Antreprenori SMART - Tineri
Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes,
care ºi-a urmat visul de a deveni antreprenor,
înfiinþând firma HDK FOOD SERVICE SRL cu domeniul principal de activitate: 5610
Ce este un antreprenor în viziunea
Restaurante.
dumneavoastrã? Ce calitãþi trebuie sã aibã?
Cãtãlin Ciucanu ne-a relatat despre
Un antreprenor ar trebui sã aibã viziune,
experienþa domniei sale în cadrul Proiectului curaj ºi mai ales o idee de afaceri care sã facã
ºi despre antreprenoriat:
oamenii fericiþi si mulþumiþi; atât pe clientul

Iniþiativa DUC  formarea Alianþei
Dual Use Cluster
În data de 8 iulie ac, la sediul USH Pro Business a avut loc întâlnirea
de lucru la nivelul mediului de afaceri, a structurilor sale inovative ºi a
mediului academic pentru formarea Alianþei Dual Use Cluster, care are
ca scop consolidarea ºi dezvoltarea industriilor cu tehnologii de
utilizarea dualã, civilã ºi militarã.
La eveniment au participat membrii unor patronate de ramurã, mediu
academic ºi firme activând în acest domeniu, consultanþi ºi experþi, pentru
a dezbate avantajele constituirii unui cluster în acest domeniu.
Cei prezenþi ºi-au exprimat interesul în a contribui la materializarea
acestei iniþiative, formându-se un grup de lucru care sã permitã analizarea
celor mai bune opþiuni de identificare a domeniilor ºi obiectivelor cheie
precum ºi a viziunii unui astfel de cluster.
În prezent, ne aflãm în faza de lansare a iniþiativei iar dezbaterile
au insistat pe importanþa acestei iniþiative ºi valoarea sa adãugatã
în domeniul inovãrii cu utilizare dualã. Am analizat diverse scenarii
ºi modele interne ºi internaþionale ºi sperãm ca, în câteva luni, sã
avem o construcþie iniþialã de cluster care sã rãspundã aºteptãrilor
membrilor. Este evident cã ne lipseºte o astfel de iniþiativã ºi
Universitatea Spiru Haret, prin centrul sãu antreprenorial USH Pro
Business, va facilita consolidarea ei - a declarat Costin Lianu, director
general USH Pro Business.

USH PRO BUSINESS
 EVENIMENTE, COMUNICARE ªI INTERNAÞIONALIZARE
 Str. Nicolae Iorga nr. 34-36, Bucureºti, sector 1
 Tel: +40 216 500 014
 E-mail: office@ushprobusiness.ro
 www.ushprobusiness.ro

final, dar ºi pe investitori, furnizori ºi, nu în
ultimul rând, pe cei mai importanþi membri ai
afacerii - angajaþii. Aceºtia din urmã ar trebui
sã devinã ambasadorii mãrcii ºi ai ideii
antreprenorului.
În ce context aþi auzit de Proiectul
Antreprenori SMART - Tineri Responsabili,
Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes ºi cum
consideraþi cã a fost experienþa dumneavoastrã în cadrul Proiectului? Vi s-a pãrut
complicat sã aplicaþi pentru Competiþia
Planurilor de Afaceri desfãºuratã în cadrul
Proiectului?
Am auzit de acest Proiect de la un fost coleg.
Faptul cã aveam o idee de afaceri pe care doream
sã o pun în practicã m-a determinat sã aplic în
cadrul acestui Proiect. Toate etapele au fost uºor
de parcurs, pentru cã am înþeles cã este un
Proiect de finanþare prin învãþare, care, pe lângã
finanþare, vine cu o valoare adãugatã prin
consultanþã ºi mentorat de calitate.
Ce v-a determinat sã deveniþi antreprenor?
Ce v-a inspirat pentru ideea de afaceri care
stã la baza înfiinþãrii firmei dumneavoastrã?
Ideea mea sau, de fapt, produsul meu, mã
face fericit ºi am încredere absolutã cã îi va
face fericiþi ºi pe clienþii mei, îmbunãtãþindule considerabil calitatea vieþii.
Ce înseamnã pentru dumneavoastrã
succesul în afaceri?
Pentru mine, succesul este reprezentat de
o companie cu indicatori financiari stabili ºi
posibilitãþi de creºtere prin fidelizare a
clienþilor ºi a menþinerii lor mulþumiþi, prin
aplicarea ºi respectarea unor standarde
constante de exigenþã din partea noastrã.
Au existat probleme care v-au întârziat
înfiinþarea firmei?
Nu. Au fost doar etape, unele mai grele,
altele mai uºoare, legate de acte, normale de

altfel într-o economie capitalistã. Mai degrabã
propria necunoaºtere a fost marea piedicã.
Norocul meu a fost consultantul din proiect,
care a fost un mentor apropiat ºi mi-a dat
sfaturile necesare, la momentul potrivit,
pentru a alege direcþia bunã.
Ce planuri aveþi ca antreprenor? Cum
vedeþi afacerea dumneavoastrã peste doi ani?
Planurile sunt simple ºi normale - în prima
etapã, stabilizarea conceptului ºi ulterior
creºterea anualã prin deschiderea mai multor
puncte de vânzare. Peste doi ani prevãd
susþinerea planurilor ºi dezvoltarea afacerii
prin investiþii constante anuale din profit, prin
contribuþia unor investitori strategici sau din
accesarea altor fonduri europene.
***
Toate datele firmelor înfiinþate în cadrul
Proiectului Antreprenori SMART - Tineri
Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes,
ºi anume: denumire firmã, adresã sediu social,
adresã punct de lucru, domeniu de activitate,
adresã de e-mail, website, vor fi disponibile pe
Portalul Proiectului: http://portal.antreprenorismart.ro/
start-up/subactivitatea-sa-5-1/. Aceste date vor fi
permanent actualizate cu informaþii noi despre
acestea. Alte informaþii importante ºi anunþuri
despre Proiect pot fi gãsite pe website-ul: http:/
/antreprenorismart.ro/.
Firmele înfiinþate prin Proiect ºi produsele/
serviciile acestora vor fi susþinute ºi
promovate pe piaþa localã ºi naþionalã în cadrul
Evenimentelor de susþinere ºi promovare a
START-UP-urilor în Regiunea Sud Muntenia, ce vor fi organizate conform SA 7.2
Campanie de organizare de evenimente de
susþinere ºi promovare întreprinderi.
Le dorim succes Antreprenorilor SMART în
etapa de implementare a Planurilor de Afaceri!
Expert PR, Loredana MEGA
Manager Proiect, Marin CRUCERU

Telefon: 021.312.23.01  E-mail: antreprenorismart@gmail.com
https://www.facebook.com/antreprenorismart
http://antreprenorismart.ro
Proiect cofinanþat din Fondul Social European
prin Programul Operaþional Capital Uman 2014-2020

Eºti în vacanþã! Ai legitimaþie ISIC? De ce ar trebui sã ai?!
6 motive sã îþi faci ISIC

Cum ar fi dacã þi-am spune cã existã o legitimaþie
pentru elevi ºi studenþi care îþi poate aduce mii de
gratuitãþi ºi reduceri la intrãri la obiective turistice,
transport, cazãri, mâncare, haine în 140 de þãri? O
legitimaþie studenþeascã care sã te ajute sã
economiseºti chiar ºi peste 2.000 de lei pe an,
folosind-o în România sau atunci când cãlãtoreºti
prin lume?
O astfel de legitimaþie prietenoasã cu studenþii
existã încã din anul 1953. În prezent, este un proiect
UNESCO ºi poartã numele de ISIC (International
Student Identity Card).
Aºa cã, dacã eºti elev sau student, trebuie sã ºtii ºi
tu cã ISIC-ul este un must have în 2019. Îþi arãtãm mai
jos 6 motive pentru a-þi face ISIC chiar acum:
1. ISIC este singura legitimaþie de elev sau student
emisã în România, care este recunoscutã global
Trebuie sã ºtii cã, în afarã de ISIC, nu existã în lume
o altã legitimaþie care se adreseazã elevilor ºi
studenþilor ºi care sã se bucure de o recunoaºtere atât
de extinsã la nivel internaþional. Te duce drumul la
Paris? Pas de probleme. Buenos Aires? No hay
problema. Londra, New York, no problem.
Datoritã susþinerii UNESCO, cu legitimaþia ISIC,
universitãþile, instituþiile academice, organizaþiile
studenþeºti, guvernele naþionale ºi ministerele de
educaþie din întreaga lume îþi vor recunoaºte statutul
de student, astfel vei avea parte de beneficii ºi
reduceri internaþionale.
2. Ai parte de reduceri de nerefuzat oriunde vei
cãlãtori
Fie cã pleci în vacanþã în þãrile calde, fie cã pleci la
shopping în weekend, cu ISIC, vei avea reduceri
incredibile la cazãri, transport, dar ºi în magazine.
Aventureazã-te în lumea largã ºi ia-þi ºi noul tãu prieten
cu tine, legitimaþia ISIC.
3. Online sau în magazin, în România ai reduceri
speciale
Având în vedere cã viaþa de student este ºi aºa
destul de ocupatã cu examene ºi proiecte, dar ºi cu
multe provocãri personale, cu ISIC poþi sã faci totul
mai uºor, fie cã vrei sã îþi cumperi ceva de îmbrãcat,

sã mãnânci ceva bun, ori sã citeºti o carte nouã, avem
reduceri de toate felurile. Numai tu poþi sã alegi pe
care sã le foloseºti.
4. Pregãteºte-te pentru distracþie! Cu ISIC ai
reduceri la super festivalurile verii
Lasã sesiunea, lasã totul, hai la festival! Vara asta
þi-am pregãtit cele mai cool reduceri la festivalurile
verii 2019. Danseazã, cântã ºi bucurã-te de anii de
studenþie! Cu ISIC îþi vezi în sfârºit artiºtii favoriþi
live chiar la tine în þarã. În 2019 ai ºansa sã fii în
centrul distracþiei. Deja am pregãtit pentru voi o super
reducere la Electric Castle 2019 ºi la Neversea.
Urmeazã Untold ºi alte surprize de genul!
5. Aratã ISIC-ul la intrãrile obiectivelor turistice
de oriunde în lume ºi beneficiazã de reduceri ºi
gratuitãþi
Oare de câte ori nu þi s-a întâmplat sa spui pas unui
muzeu doar pentru cã nu îþi ajungeau banii? Muzeul
Luvru, Capela Sixtinã, Taj Mahal ºi multe alte
obiective turistice te aºteaptã, dacã nu le-ai vãzut.
Acum e momentul! Cu ISIC ai reduceri ºi gratuitãþi la
orice obiectiv turistic oriunde în lume. Nu mai lãsa
bugetul sã stea în calea culturii ºi ia-þi ISIC-ul chiar
acum.
6. ISIC oferã cel mai tare return on investment
Cotizaþia pe care trebuie sã o plãteºti pentru a primi
legitimaþia ISIC este de numai 40 RON o singurã datã
pe an dar, cu ajutorul ei, vei ajunge sã economiseºti
mii de lei în fiecare an. Super tare, nu? Aplicã pentru
legitimaþie acum ºi o vei primi în maximum 10 zile. Ea
va fi valabilã tot anul 2019 pentru ca tu sã te bucuri
de ea, atât în timpul anului academic, dar ºi în vacanþa
de varã!
Poate în 2019 þi-ai propus sã cãlãtoreºti în
strãinãtate, sau poate vrei sã te distrezi cu prietenii
la cele mai cool festivaluri. Sau poate vrei sã stai în
oraº la tine fãrã sã ai parte de prea multã agitaþie.
Orice ai în bucket list anul acesta, ia-þi ISIC-ul cu
tine ºi bucurã-te de viaþa de student oriunde în lume.
Reducerile þi le garantãm noi, tot ce trebuie sã faci
e sã aplici pentru noua ta legitimaþie ISIC ºi o poþi
folosi oricând vrei.
(https://www.isic.ro/)
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Când vorbim despre dezvoltarea ºi
împlinirea profesionalã a capitalului uman
din zona ruralã a României, constatãm
aproape un dezastru. Posibilitatea de a
gãsi un loc de muncã este aproape nulã.
De asemenea ºi oportunitãþile antreprenoriale sau apetitul investiþional. ªi asta e
grav, foarte grav. Pentru cã aproape
jumãtate din populaþia þãrii trãieºte în
spaþiul rural, având în continuare ºanse
minime de conectare la societatea modernã.
Planul de Dezvoltare Ruralã pentru
perioada 2014-2020 este un prim pas, dar,
în mare mãsurã doar pe hârtie, pentru cã
lucrãtorii cu ziua ºi familiile care trãiesc
în gospodãrii sau mici ferme de subzistenþã reprezintã 86% din totalul populaþiei
ocupate în agriculturã, respectiv 60% din
totalul populaþiei active. Circa 5% din
populaþia de la sate se aflã în ºomaj, cu un
procent de peste 17% dintre aceºtia
reprezentat de tineri, iar peste 34% din
totalul populaþiei rurale este inactivã
economic. Deci, peste o treime dintre
locuitorii satelor nu sunt angrenaþi în nicio
activitate economicã ºi nu beneficiazã de
asistenþã din partea statului.

Din Þara
lui Frunzã-verde
Dacã la toate acestea adãugãm ºi
accesul scãzut la treptele superioare de
ºcolarizare (numai 12% dintre tinerii din
mediul rural au posibilitatea de a urma
studii superioare), imaginea devine
aproape de coºmar. Creºterea numãrului
de IMM-uri în zona ruralã ar putea fi o
soluþie, dar bãncile considerã aceste
întreprinderi aventuri antreprenoriale,
riscante ºi greu de gestionat ºi acordã
foarte greu credite. Sub 3% din totalul
creditelor acordate la nivel naþional anul
trecut au ajuns la þarã. Pericolul cel
mare nu este însã pauperizarea în sine,
gravã în esenþa ei, ci mai ales, faptul cã
sãrãcia va distruge încet, încet spiritul
înþelept, dragostea pentru pãmânt, iubirea de aproape, tradiþiile milenare ale
satului românesc, pe care, se pare, strãinii
care vin, din ce în ce mai mulþi, sã se
stabileascã aici, le apreciazã în mai mare
mãsurã. Mã numãr printre cei care se
încãpãþâneazã încã sã creadã cã prezenþa
cãruþelor pe strãzi ºi a copiilor care se
caþãrã în cireº, merg la scaldã în gârlã
sau aleargã liber pe islaz sunt un semn
de sãnãtate ºi normalitate pentru societatea româneascã. Înseamnã cã nu e totul
pierdut ºi cã Þara lui Frunzã-verde încã
existã. Totuºi, nu e de ajuns. În anul 2019,
trebuie mai mult decât efuziuni ºi mitizãri.
Dar asta depinde ºi de politicieni, deºi
drumul de la ºaretã la automobilul cu
multe gadget-uri este teribil de greu.

Dragoº CIOCÃZAN

Cursuri pentru liceeni,
la Fundaþia
Calea Victoriei
Sute de liceeni vor sã meargã vara la
cursuri  s-a întâmplat ºi anul trecut, se
întâmplã ºi vara asta  , la Fundaþia
Calea Victoriei, care organizeazã în iulie
ºi august în Bucureºti ateliere de vorbire
în public, gândire criticã, fotografie,
mindfulness, scriere creativã ºi dezvoltare personalã prin teatru, cu program
special pentru adolescenþi.
Trainerii acestor ateliere sunt tineri profesioniºti sau artiºti bucureºteni: psihologi, actori, curatori de artã, jurnaliºti
sau fotografi care au experienþã în
lucrul cu adolescenþii.
Cursurile au loc la sediul Fundaþiei
Calea Victoriei (str. C. A. Rosetti 47, et.
1), între orele 16.30 ºi 18.00. Înscrieri se fac
pe adresa contact@victoriei.ro.
Programul viitor complet este urmãtorul:
 15  19 iulie: atelier de Mindfulness
pentru adolescenþi, cu Mihaela Mîndreci
 22  24 iulie: Cum înþeleg ARTA CONTEMPORANÃ?, cu Mihaela Ion, ºi Curs
de NUTRIÞIE pentru adolescenþi,
cu Elena Tãnase  29 iulie  2 august: Atelier

de GÂNDIRE CRITICÃ pentru liceeni
(14-17 ani), cu Andrei Simionescu-Panait
ºi CUM ÎMI GÃSESC VOCAÞIA?
Atelier pentru liceeni cu Alice Cornea;
Curs de STIL VESTIMENTAR pentru
adolescente (29 iulie  1 august), cu Valentina Bãlaºa Ario  5  9 august: atelier
de SCRIERE CREATIVÃ PENTRU
ADOLESCENÞI, cu Alice Teodorescu,
ºi CUM SÃ TE PREZINÞI ÎN 5 MINUTE 
Atelier pentru liceeni, cu Alexandra Coravu
 26 august  30 au-gust: Atelier de
DEZVOLTARE PER-SONALÃ PRIN TEATRU
pentru liceeni, cu Antonia Din.

ªcoala de Varã la Muzeul Antipa continuã

Libertatea

va fi tema
celei de-a 11-a ediþii
a Festivalului de Film
ºi Istorii Râºnov
La 30 de ani de la cãderea
dictaturilor comuniste din Europa
Centralã ºi de Est ºi în plinã crizã de
identitate ºi credibilitate a democraþiei tradiþionale, Festivalul de
Film ºi Istorii Râºnov (FFIR) îºi
propune o evaluare criticã a conceptului de libertate. Ce am fãcut cu
libertatea câºtigatã în 1989, ce
înseamnã sã fii liber în 2019, cum ne
cultivãm libertatea personalã ºi care
sunt limitele libertãþii într-o societate
bazatã pe drepturile omului sunt doar
câteva dintre întrebãrile la care
sunteþi invitaþi sã gãsiþi rãspuns între
19 ºi 28 iulie 2019, la Râºnov.
Într-un spaþiu nou, ce va fi amenajat
în centrul oraºului, FFIR va gãzdui
dezbateri despre decembrie 1989,
libertatea economicã, muzica libertãþii,
libertate câºtigatã  libertate pierdutã
(30 de ani dupã 1989), cinema-ul ºi
libertatea. De asemenea, vor fi
abordate teme precum emigraþia
româneascã (Diaspora, pãmânt
românesc) ºi potenþiala revenire în þara
natalã (Absolvent de Oxford, caut loc
de muncã în România), viitorul
Europei post-Brexit, digitalizarea
societãþii sau minoritãþile (Privilegiul
României multiculturale). Vor fi
marcate aniversarea a 50 de ani de la
aselenizare, a 70 de ani de NATO ºi a
100 de ani de la naºterea lui Alexandru
Paleologu.
FFIR 2019 va începe în seara de
19 iulie, la ora 20:00, cu un concert
al trupei Byron, gãzduit în Grãdina
Cetãþii Râºnov. Vor mai susþine
recitaluri Luna Amarã, Alexandru
Andrieº, Ada Milea ºi Vali Rãcilã,
Alina Ciolcã Band, Orkid, Coma
ºi The Mono Jacks. Biletele pentru
toate aceste concerte au fost deja
puse în vânzare pe eventbook.ro.
Sub egida Laboratorul-atelier
de muzicã veche, Festivalul de
Film ºi Istorii Râºnov va produce
14 evenimente, gãzduite de
Bisericile Evanghelice din Râºnov
ºi Codlea ºi de Biserica Lutheranã
din Crizbav. Filmul mut Femeia din
Lunã (1921) al regizorului german
Fritz Lang va fi proiectat în Grãdina
Cetãþii Râºnov, beneficiind de
sound design-ul furnizat live de
grupul CelloFun ºi de participarea
Irinei Margareta Nistor ºi a lui
Dumitru Prunariu.
Trupa timiºoreanã de teatru
Auãleu va prezenta, în aer liber,
spectacolele Mens sana in corporatist sano ºi HUOOOO!!!!.
Programul FFIR 2019 ºi alte
informaþii despre invitaþi gãsiþi pe
site-ul oficial: ffir.ro.

 Muzeul Naþional de Istorie Naturalã Grigore Antipa i-a invitat pe copiii cu vârste
cuprinse între 9 ºi 14 ani într-o fascinantã incursiune în lumea cunoaºterii ºtiinþifice!
Timp de opt sãptãmâni, între 24 iunie ºi 6 septembrie 2019, tinerii
naturaliºti care urmeazã cursurile ªcolii de Varã de la Antipa sunt
implicaþi în activitãþi de cunoaºtere ºi de ocrotire a naturii, prin întâlniri
directe cu cercetãtorii care lucreazã în muzeu. Opt module speciale, care
au loc de luni pânã vineri, între orele 10,15 ºi 12,15, atât în Sãlile Atelier,
cât ºi în grãdina muzeului ºi parcurile din Bucureºti.
În urmãtorul modul al ªcolii de Varã, tinerii cursanþi vor face cunoºtinþã
cu specii ocrotite din fauna României, cum ar fi croitorul de fag sau
fluturele de foc, aspretele, pelicanul comun, râsul sau þestoasa de baltã.
De asemenea, copiii vor afla de la cercetãtorii muzeului de ce unele specii
de animale ajung sã aibã nevoie de ocrotire, ºi vor afla ce putem face
fiecare dintre noi pentru a le oferi aceastã protecþie. Modulul Animale
ocrotite se desfãºoarã în perioada 15  19 iulie în Sala Atelier de la
etajul Muzeului ºi va fi coordonat de cãtre dr. Alexandru Iftime.
Între 22 ºi 26 iulie exploraþi, împreunã cu dr. Costicã Adam, dr. Cristina
Constantinescu ºi Angel Irimia, lumea ascunsã a paraziþilor! În modulul
Viaþa de parazit  traiul pe cârca altuia! vor afla cât de diverse ºi
ingenioase sunt modurile de adaptare la viaþa de parazit. Vor afla cât de
mare este diversitatea speciilor de paraziþi, cum aratã dacã îi privesc la
microscop, cum unii reuºesc sã treacã neobservaþi de animalele pe care
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Cum ascunzi un kitsch

Unii dintre conaþionalii noºtri încã trãiesc cu
impresia cã poþi ascunde gunoiul sub preº. Fãrã
inhibiþii, fãrã remuºcãri, aºa, cum ai pocni din degete.
ªi mai au o plãcere: aceea de a distruge, fiind ferm
convinºi cã dacã nu poþi construi nimic, cel mai
înãlþãtor lucru este sã faci praf ceea ce au ridicat
alþii, cu drag, pasiune, abnegaþie, dar ºi cu sacrificii
enorme ºi cu multã ºi dureroasã sudoare. Evident,
totul în numele progresului, noului, propãºirii.
Numai cã lucrurile nu merg întotdeauna aºa cum
ºi-au propus domniile lor. Haideþi sã luãm un
exemplu: staþia de metrou Eroilor aflatã pe deja
legendarul traseu al Magistralei 5.
Legendar prin amânarea aiuritoare a termenului de
dare în folosinþã, în total de vreo opt ori în ultimii nici
nu mai ºtiu câþi ani. Pentru cã un proiect prost întocmit
ºi un studiu de fezabilitate fãrã legãturã cu realitatea
au condus la surparea bulevardului peste lucrãrile din
subteran, cineva s-a gândit sã întãreascã structura de
rezistenþã a staþiei. Trecând peste eroarea de a pune
în practicã un proiect fãrã calcule de rezistenþã, sã
zicem cã ideea n-ar fi tocmai rea. Numai cã, altcineva,
persoanã importantã, s-a fãcut cã nu vede cum vechea
staþie Eroilor, parte a primului tronson de metrou din
istoria Bucureºtilor, inauguratã în noiembrie 1979, a
fost efectiv mutilatã funcþional ºi, mai ales arhitectural,
prin plasarea a patru grupuri de câte trei stâlpi cenuºii,
fix pe mijlocul peronului central. Anomalia cromaticã
este greu de definit: toatã staþia este finisatã în tonuri
de ocru, galben ºi maro, iar stâlpii sunt gri. Pe de altã
parte, conceptul grafic a fost complet dat peste cap.
Staþia, numitã Eroilor, a fost gânditã ca un mausoleu,
stâlpii de rezistenþã având forma unor torþe terminate
cu sisteme de iluminat ascunse sub plãci de inox
mãtuit, care dau senzaþia unor fãclii ce ard în memoria
eroilor acestei þãri. Imaginaþi-vã efectul unor piloni
cenuºii care ucid spaþiul ºi ideea graficã iniþialã, ca sã
nu mai vorbim de circulaþia fluxurilor de persoane care
va fi acum stânjenitã. Totul dã senzaþia unei construcþii încropite sau a unui imobil avariat, în curs
de consolidare.

Staþia Eroilor 2 în proiect

Cei care au aprobat aceastã monstruozitate s-or fi
gândit cã, fiind în subteran, nu are cine sã vadã acest
kitsch. Lumea e grãbitã, nu are timp sã facã analize
estetice. Dar nu e chiar aºa. Uneori, pisica nu îngroapã
prea adânc, ce îngroapã ea. Ar trebui puºi sã refacã,
pe cheltuiala lor, ceea ce au distrus. Deºi mã tem cã
este cam târziu ºi acest proiect se adaugã unui lung
ºir de mutilãri ale lucrurilor frumoase care existã
dintotdeauna în Bucureºti.

Doru Ieronim GÂRBOVAN

le paraziteazã ºi dacã într-adevãr paraziþii îºi meritã prostul renume pe
care îl au, sau dacã au o importanþã mai mare decât am crede noi.
ªtiaþi cã distrugerea habitatelor, poluarea chimicã sau intensificarea
agriculturii mecanizate pot duce la declinul populaþiei de insecte? Vom
mai putea, oare, numi, peste câteva zeci de ani, Terra - planeta insectelor?
Puteþi afla rãspunsul la aceste întrebãri participând în perioada 29 iulie 
2 august la modulul Planeta insectelor, coordonat de specialistul
muzeului, Andreea Cãtãlina Drãghici.
Între 26 ºi 30 august sunteþi invitaþi la o întâlnire specialã cu Uriaºii
mãrilor ºi oceanelor! Deºi balenele, delfinii ºi rechinii sunt printre cele
mai studiate organisme acvatice, secretul comportamentului lor este încã
învãluit în mister. Ce reprezintã cântecul balenelor sau de ce migreazã
rechinii sunt doar câteva dintre enigmele la care vor încerca sã gãseascã
rãspuns împreunã cu specialistul muzeului, drd. Mara Nilca. În cadrul
acestui modul vor învãþa despre speciile reprezentative de balene, delfini
ºi rechini din lume, iar coordonatorul cursului le va arãta cum sã diferenþieze
mamiferele marine de peºti, prin elemente cheie de recunoaºtere.
În sãptãmâna 2 - 6 septembrie, pasionaþii de paleontologie ºi ºtiinþele
naturii se vor întâlni cu dinozaurii ºi alte animale preistorice, în cadrul
ultimului modul al ªcolii de Varã de la Antipa, coordonat de dr. Tiberiu
Sahlean. Copiii vor avea prilejul sã descopere ce s-a întâmplat cu toate
aceste animale, de la micuþii trilobiþi ºi pânã la uriaºii dinozauri care, pe
parcursul a circa 185 de milioane de ani, au stãpânit uscatul, precum ºi
unde sau de ce au dispãrut?
Detalii: www.antipa.ro ºi pe pagina www.facebook.com/muzeulantipa.
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ORGANIZAREA JUDICIARÃ. (VI)
condiþiile în care, potrivit unei convenþii internaþionale, pe
teritoriul statului primitor poate fi exercitatã jurisdicþia românã.
Procurorii militari participã la ºedinþele de judecatã.
Parchetele militare dispun de organe de cercetare specialã
puse în serviciul lor.
Când persoana cercetatã este militar activ, urmãrirea penalã
se efectueazã de procurorul militar, indiferent de gradul militar
al persoanei cercetate.
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Guvernului, Institutul Naþional al Magistraturii poate suporta
din bugetul propriu sau, dupã caz, din fonduri externe cheltuielile
efectuate pentru participarea reprezentanþilor instituþiilor din alte
state la acþiunile de cooperare desfãºurate în România.
Pe lângã fiecare curte de apel, tribunal, tribunal pentru
Institutul Naþional al Magistraturii nu face parte din sistemul
minori ºi familie ºi judecãtorie funcþioneazã un parchet.
naþional de învãþãmânt ºi educaþie ºi nu este supus dispoziþiilor
Parchetele au sediul în localitãþile în care îºi au sediul instanþele
legale în vigoare cu privire la acreditarea instituþiilor de
pe lângã care funcþioneazã ºi au aceeaºi circumscripþie cu acestea.
învãþãmânt superior ºi recunoaºterea diplomelor.
Parchetele de pe lângã curþile de apel ºi parchetele de pe
Institutul Naþional al Magistraturii
lângã tribunale au personalitate juridicã. Parchetele
are sediul în municipiul Bucureºti.
de pe lângã tribunalele pentru minori ºi familie ºi
Institutul Naþional al Magistraturii
parchetele de pe lângã judecãtorii nu au persoeste condus de un consiliu ºtiinþific
nalitate juridicã.
format din 13 membri: un judecãtor al
Parchetele de pe lângã curþile de apel ºi tribunale
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, un
au în structurã secþii, în cadrul cãrora pot funcþiona
procuror de la Parchetul de pe lângã
servicii ºi birouri. Parchetele de pe lângã curþile de
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, un
apel au în structurã ºi câte o secþie pentru minori
judecãtor al Curþii de Apel Bucureºti,
ºi familie.
Proiect cofinanþat din Fondul European prin Programul operaþional Capacitate Administrativã 2014-2020
un procuror de la Parchetul de pe lângã
În raport cu natura ºi numãrul cauzelor, în cadrul
Axa prioritarã: Administraþie publicã ºi sistem judiciar accesibile ºi transparente
Curtea de Apel Bucureºti, desemnaþi
parchetelor de pe lângã judecãtorii pot funcþiona
Denumirea Proiectului; INFOLex (POCA / 491 / 126354)
de Consiliul Superior al Magistraturii,
secþii specializate.
3 profesori universitari, recomandaþi
Birourile, serviciile ori alte compartimente de
de Facultatea de Drept a Universitãþii
specialitate din cadrul parchetelor se stabilesc de
Bucureºti, Facultatea de Drept a
cãtre procurorul general al Parchetului de pe lângã
Universitãþii Alexandru Ioan Cuza
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, cu avizul
din Iaºi ºi Facultatea de Drept a
ministrului Justiþiei.
Universitãþii Babeº-Bolyai din ClujÎn localitãþile unde funcþioneazã sediile secundare
Napoca, 3 reprezentanþi aleºi ai persoale tribunalelor ºi judecãtoriilor se înfiinþeazã sedii
nalului de instruire din cadrul Institusecundare ale parchetelor, cu activitate permanentã,
tului, un reprezentant al auditorilor de
având aceeaºi circumscripþie cu sediile secundare
justiþie, un reprezentant al asociaþiilor
ale instanþelor pe lângã care funcþioneazã.
profesionale legal constituite ale
Parchetele de pe lângã curþile de apel sunt conjudecãtorilor ºi procurorilor, precum
duse de procurori generali.
ºi directorul Institutului Naþional al
Parchetele de pe lângã tribunale, tribunale
Magistraturii, care face parte de drept
pentru minori ºi familie ºi judecãtorii sunt conduse
din consiliu ºi îl prezideazã.
de prim-procurori.
Directorul Institutului Naþional al
Procurorii generali ai parchetelor de pe lângã curþile
Magistraturii ºi cei doi adjuncþi ai
de apel ºi prim-procurorii parchetelor de pe lângã
acestuia sunt numiþi ºi revocaþi de
tribunale exercitã ºi atribuþii de coordonare ºi control
Consiliul Superior al Magistraturii.
al administrãrii parchetului unde funcþioneazã,
Numirea directorului Institutului
precum ºi al parchetelor din circumscripþie.
Naþional al Magistraturii ºi a celor doi
Prim-procurorii parchetelor de pe lângã tribunalele
adjuncþi ai acestuia se face din rândul
pentru minori ºi prim-procurorii parchetelor de pe
personalului de instruire de specialângã judecãtorii exercitã ºi atribuþii de administrare
litate juridicã al Institutului, al
a parchetului.
judecãtorilor ºi procurorilor sau al
Procurorii generali ai parchetelor de pe lângã curþile
cadrelor didactice din învãþãmântul
de apel au calitatea de ordonatori secundari de credite,
superior juridic acreditat potrivit legii.
iar prim-procurorii parchetelor de pe lângã tribunale
Durata mandatului membrilor
au calitatea de ordonatori terþiari de credite.
consiliului ºtiinþific este de 3 ani ºi
În funcþie de volumul de activitate, la parchetele
poate fi reînnoit, cu excepþia mande pe lângã curþile de apel, tribunale, judecãtoriile
datului reprezentantului auditorilor
care îºi au sediul în reºedinþele de judeþ, precum ºi
de justiþie, care este ales pe un an.
parchetele de pe lângã judecãtoriile din municipiul
Calitatea de membru al consiliului
Bucureºti, procurorul general sau, dupã caz, primºtiinþific al Institutului Naþional al
procurorul poate fi ajutat de 1-2 adjuncþi, iar la
Magistraturii este incompatibilã cu
parchetele de pe lângã tribunalele pentru minori ºi
calitatea de membru al unui partid
familie ºi celelalte judecãtorii, prim-procurorul poate
politic.
fi ajutat de un adjunct.
Consiliul ºtiinþific al Institutului
La Parchetul de pe lângã Curtea de Apel Bucureºti
Naþional al Magistraturii propune
ºi la Parchetul de pe lângã Tribunalul Bucureºti,
proiectul de buget ºi hotãrãºte asupra
procurorul general sau, dupã caz, prim-procurorul
problemelor care privesc organizarea ºi
poate fi ajutat de 1-3 adjuncþi.
funcþionarea Institutului, la propunerea
Secþiile, serviciile ºi birourile parchetelor de pe
directorului acestei instituþii.
lângã instanþe sunt conduse de procurori ºefi.
Institutul Naþional al Magistraturii este finanþat de la bugetul
Conducãtorul fiecãrui parchet repartizeazã pro-curorii pe
În cadrul Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
secþii, servicii ºi birouri, în funcþie de pregãtirea, specializarea Justiþie ºi Direcþiei Naþionale Anticorupþie funcþioneazã secþii de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, în
ºi aptitudinile acestora.
sau servicii de combatere a infracþiunilor sãvârºite de militari, condiþiile legii.
Directorul Institutului Naþional al Magistraturii este
Conducãtorul fiecãrui parchet repartizeazã dosarele procu- care au, fiecare, statut de unitate militarã, cu indicativ propriu.
rorilor, þinând cont de specializarea acestora.
Pentru prevenirea ºi combaterea criminalitãþii, precum ºi ordonator terþiar de credite.
Numãrul maxim de posturi pentru Institutul Naþional al
În cadrul parchetelor funcþioneazã colegii de conducere, care pentru stabilirea cauzelor care genereazã sau favorizeazã
avizeazã problemele generale de conducere ale parchetelor.
criminalitatea în rândul militarilor ºi salariaþilor civili ai Magistra-turii se stabileºte prin hotãrâre a Guvernului.
Structura organizatoricã, statele de funcþii ºi statele de
Colegiile de conducere ale parchetelor de pe lângã curþi structurilor militarizate, parchetele militare organizeazã ºi
de apel, tribunale, tribunale pentru minori ºi familie ºi jude- desfãºoarã, conform competenþei, activitãþi comune ale personal ale Institutului Naþional al Magistraturii se aprobã
cãtorii au în componenþã procurori.
procurorilor militari cu organe din cadrul Ministerului Apãrãrii de Consiliul Superior al Magistraturii.
Personalul de instruire al Institutului Naþional al
Naþionale, Ministerului Afacerilor Interne, precum ºi din
Magistraturii este asigurat, de regulã, din rândul judecãtorilor
Organizarea parchetelor militare
cadrul altor structuri militare, pe bazã de protocoale.
ºi procurorilor în funcþie, care pot fi detaºaþi, cu acordul lor, în
Pe lângã fiecare instanþã militarã funcþioneazã un parchet
cadrul Institutului, cu avizul consiliului ºtiinþific al Institutului.
militar. Pe lângã Curtea Militarã de Apel Bucureºti funcþioneazã
Organizarea ºi funcþionarea Institutului Naþional al
Institutul Naþional al Magistraturii poate folosi, în condiþiile
Parchetul Militar de pe lângã Curtea Militarã de Apel
Magistraturii
legii, ºi cadre didactice din învãþãmântul juridic superior
Bucureºti, iar pe lângã tribunalele militare funcþioneazã parcheInstitutul Naþional al Magistraturii este instituþia publicã acreditat potrivit legii, alþi specialiºti români ºi strãini, precum ºi
tele militare de pe lângã tribunalele militare.
cu
personalitate juridicã, aflatã în coordonarea Consiliului personal de specialitate juridicã prevãzut la art. 87 alin. (1) din
Parchetele militare au, fiecare, statut de unitate militarã,
Superior
al Magistraturii, care realizeazã formarea iniþialã a Legea nr. 303/2004, republicatã, pentru desfãºurarea procesului
cu indicativ propriu.
judecãtorilor
ºi procurorilor, formarea profesionalã continuã de formare profesionalã.
Parchetele militare sunt conduse de un prim-procuror
Prin hotãrâre a Guvernului se pot înfiinþa, în subordinea
a
judecãtorilor
ºi procurorilor în funcþie, precum ºi formarea
militar ajutat de un prim-procuror militar adjunct.
Ministerului Justiþiei ºi a Ministerului Public, centre regionale
formatorilor,
în
condiþiile
legii.
Parchetul Militar de pe lângã Curtea de Apel Bucureºti
Institutul Naþional al Magistraturii poate desfãºura acþiuni de de formare profesionalã continuã a grefierilor ºi a altor
este condus de un procuror general militar, ajutat de un
cooperare
cu instituþii de formare profesionalã a judecãtorilor ºi categorii de personal de specialitate. (Va urma)
procuror general militar adjunct.
procurorilor
din alte state, cu aprobarea prealabilã a Consiliului
Parchetele militare efectueazã urmãrirea penalã în cauzele
Expert media, Florin FÃINIªI
privind fapte penale comise de militari români dislocaþi pe Superior al Magistraturii. În condiþiile stabilite prin hotãrâre a
Parchetele de pe lângã curþile de apel, tribunale, tribunale
pentru minori ºi familie ºi judecãtorii

teritoriul altor state, în cadrul unor forþe multinaþionale, în
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Ciprian C. VASILESCU

Radio Seven

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

din
Sãpânþa

N

oi, românii, avem un fel de a fi cu care probabil puþine popoare se pot mândri sau,
dimpotrivã, în lipsa acestei firi, se pot ruºina. Noi ºtim sã ne facem cunoscuþi pentru ceea ce
reuºim sã facem cu mintea ºi mâinile, dar de multe ori iese altceva de la gând la execuþie.
Exemplele sunt numeroase.
Maramureºul este însã aparte. Oamenii locului stãpânesc taina lemnului, mai exact
meºteºugul de a da formã ºi culoare lemnului. Numai aleºii Celui de Sus au reuºit sã traseze
graniþa dintre Cer ºi Pãmânt sub forma unui cimitir vesel. Aþi ghicit, am ajuns la Sãpânþa, în
comuna în care an de an oamenii trecuþi în veºnicie dispar sub pãmânt, iar în locul lor rãsar
cruci de o frumuseþe inegalabilã. Da, vorbim de artã purã, una dintre puþinele manifestãri ale
creaþiei omului care îl trimit pe acesta dincolo de timp ºi spaþiu, mai corect spus, îl împing spre
veºnicie. Sãpânþa este paradigma vieþii veºnice. Umorul ca rezistenþã umanã în faþa dispariþiei
pãmântene ºi încã ceva Culoarea, forma ºi felul de a privi mai departe.
Aºa cum am învãþat la ºcoalã în timpul orelor de istorie, unele dintre ele pline de pãcatele
comunismului, adevãrul este cã maramureºenii sunt printre ultimii pãstrãtori ai tradiþiilor
dacilor liberi. Învederatã la Sãpânþa, cultura nemuririi dacilor iese din ºablon. Nu lipsa fricii în
faþa morþii, aºa cum o mai regãsim la unele popoare din jurul nostru, ci un fel de bucurie cu
privire la o viaþã viitoare mai bunã.
Astfel am descoperit Cimitirul Vesel, mai exact acest patrimoniu al neînfricaþilor, din care fac
parte aproximativ 800 de cruci monument. Crucile sunt sculptate din lemn de stejar, chiar dacã
gura satului, care spune cã acestea începuserã sã scoatã timid capul din pãmânt înainte ca
meºterul, apoi artistul plastic naiv sau nu, Stan Ioan Pãtraº sã le dea viaþã, se înºealã! Indiferent de
contextul istoric, cert este cã marelui creator amintit îi revine meritul de a fi generalizat îmbinarea,
pe acelaºi monument funerar, a basoreliefului în lemn cu pictura naivã ºi versul popular, creând un
stil ºi un limbaj propriu de exprimare. În prezent, crucile sunt pictate, dupã stilul artistului Stan
Ioan Pãtraº, de ucenicii acestuia. Când vorbesc despre ucenicii lui simt în ceafã cum o vâlvãtaie
creºte ºi Sãpânþa (deºi este un loc binecuvântat de Dumnezeu) devine cu certitudine cel mai
mediatizat, controversat si comercializat brand maramureºean. Ucenicii lui Stan Ioan Pãtraº s-au
certat, luptat, judecat ºi iar certat pentru a duce mai departe ceea ce maestrul i-a învãþat. De multe
ori ºi preotul cimitirului parohial a intervenit ºi lucrurile s-au complicat. Mai mult, la tarabele din
jurul Cimitirului Vesel poþi gãsi cruci miniaturale, tip suvenir, de vânzare. Asta îl intrigã cel mai
mult pe Dumitru Pop, meºterul popular care face legãtura între trecut ºi viitor. Casa memorialã a lui
Stan Ioan Pãtraº, împreunã cu atelierul lui Dumitru Pop se aflã undeva în spatele cimitirului, iar
nemulþumirea artistului plastic naiv este cã niciun indicator nu îl trimite direct la þintã pe vizitatorul
interesat de povestea din spatele patrimoniului de la Sãpânþa.
Cimitirul Vesel nu este celebru doar pentru faptul cã a fost clasat primul dintre monumentele
funerare din Europa ºi al doilea din lume, dupã Valea Regilor. Nici prin aceea cã deosebitele
crucile sunt dominate de culoarea albastrã (aºa numitul albastru de Sãpânþa).
Cimitirul Vesel este important sau ar trebui sã fie recunoscut de toatã lumea drept foarte
important pentru filosofia simplã, þãrãneascã, dar profundã, despre viaþã ºi moarte. Aºa cum se
spune în limbaj jurnalistic, cã o imagine valoreazã cât o mie de cuvinte, tot astfel pot zice cã
imaginea de pe fiecare cruce din Cimitirul Vesel împreunã cu epitaful sãu poate fi pusã în balanþã
cu orice scriere cultã de o mie de pagini. Capacitatea creatorului Cimitirului Vesel ºi a
continuatorului acestuia, Dumitru Pop, de a sintetiza în puþine cuvine o stare dominantã, iar prin
prisma unui singur desen de a creiona semnul sub care s-a derulat întreaga viaþã a decedatului
este nu doar un veritabil talent înnãscut, ci voia Domnului, care a hotãrât ca un colþ din Sãpânþa,
la rândul sãu un colþ din Maramureº, la rândul sãu un colþ din România, sã fie o altfel de poartã de
intrare dintr-o lume în cealaltã. Din Lumea Viilor, în Lumea Drepþilor, dar nu oricum, ci fãcând apel
la tot ceea ce românii au mai de preþ: umorul, dragostea, frumosul si talentul.
Cimitirul Vesel este o destinaþie obligatorie pentru toþi românii. Un popas cultural de
suflet. Este începutul, miezul ºi sfârºitul oricãrei cãlãtorii. Nu ocoliþi, aºadar, Maramureºul,
chiar de va fi sã vã abateþi 100 sau 200 de kilometri de la destinaþia propusã pentru vacanþã.
Dupã vizitarea Cimitirului Vesel, cu siguranþã o sã priviþi altfel viaþa!
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Cimitirul
Vesel
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Joi

Vineri

Ora

Luni

7-10

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

Marþi

Miercuri

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
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OPINIA NAÞIONALÃ

Actriþa Raluca GRUMÃZESCU:
Dupã ce pentru o perioadã a fost membru fondator ºi director
de programe la Teatrul Portabil din Bucureºti, tânãra actriþã
Raluca Grumãzescu s-a angajat în echipa Teatrului pentru copii
ºi tineret Merlin din Timiºoara. Nãscutã la 8 aprilie 1988, a copilãrit
ºi a învãþat la Colegiul Naþional Calistrat Hogaº, din Piatra Neamþ
(CNCH). Apoi a absolvit Facultatea de Arte, specializarea Arta
Actorului, la Universitatea Spiru Haret din Bucureºti (clasa
regretatei actriþe ºi profesoare Margareta Pogonat, asistatã de
Cristian Toma). Deºi în facultate a explorat mai mult zona de
dramã ºi de personaje ingenue, experienþa în Teatrul Portabil a
fãcut-o sã-ºi descopere noi veleitãþi în rolurile de comedie ºi de
vampã: Smeraldina din ªomer la doi patroni, adaptare dupã
Slugã la doi stãpâni, de Carlo Goldoni, regia artisticã Mihai
Lungeanu, cu colegii Sebastian Vâlcea, Cristi Dionise ºi Claudia
(Drãgan) Dionise, care s-a jucat la Clubul Þãranului Român 
Muzeul Þãranului Român), Tyler din Niºte fete, de Neil La Bute
(regia Ioana Visalon) ºi Actriþa din piesa Textul, înainte de toate,
de Doru Moþoc (regia artisticã Mihai Lungeanu, cu colegii
Sebastian Vâlcea, Cristi Dionise ºi Claudia Dionise, care s-a
jucat la Godot Cafe-Teatru). Compania Teatrul Portabil a fost
înfiinþatã în 2004, de regizorul Mihai Lungeanu, un adevãrat ºi
complet om de teatru, în accepþiunea lui Jean-Louis Barrault,
veºnic neobosit, aflat într-o perpetuã cãlãtorie ºi cercetare.
Conceptul unui ,,teatru portabil a fost propus ca o iniþiativã
originalã de manifestare în contextul teatrului independent: ,,Am
imaginat un proiect care se numeºte Teatru Portabil. Nimic
altceva decât o variantã trecutã printr-o operaþie de upgrade a
cãruþei cu paiaþe. S-a iscat din necesitatea (constatatã) de a
propune spectacolul de teatru ºi în locurile în care teatrul
(iarãºi helas) nu mai ajunge, ºi de a oferi actorului ºansa
întâlnirilor inedite cu un public sincer, curios, deschis ºi generos,
poate mai puþin competent în arta de a fi spectator (aºa cum
teoretiza atât de subtil regretatul V. E. Maºek), dar poate mai
dispus sã se lase sedus de poveºtile textului, de talentul actorilor,
de ingeniozitatea regizorului, de farmecul teatrului. Înfiinþatã
în 2014, respectiv 10 ani mai târziu, Asociaþia Culturalã Teatrul
Portabil (având drept membri fondatori pe actorii: ClaudiaLaurenþia Drãgan, Cristi Dionise, Raluca Grumãzescu, Sebastian
Vâlcea) ºi-a propus sã continue ºi sã dezvolte conceptul, în
contextul în care fenomenul teatral independent nu mai reprezintã
un spaþiu al experimentului, ci a devenit o necesitate pentru
actorii lipsiþi altfel de posibilitatea de a-ºi practica meseria. Fiind
ºi un pedagog pasionat, actriþa Raluca Grumãzescu a activat ºi
ca trainer în cadrul ªcolii de Actorie Inlight, a predat opþionale
de actorie ºi de dezvoltare personalã în învãþãmântul preºcolar
ºi a condus un atelier de teatru pentru copiii dintr-un centru de
plasament din Bucureºti, în cadrul programului Ajungem Mari.
Ca invitatã a rubricii Aleg sã port produse made în Ro, Raluca
Grumãzescu s-a dovedit a fi o prezenþã ºic ºi energicã, aºa
cum este ºi pe scena de teatru, un artist care iubeºte creaþiile
handmade, vintage, dar ºi jocul creativ. Aici ea avea sã declare
urmãtoarele: Când eram micã mi-am dorit sã fiu o zânuþã, sã
pot fugi în lumea mea proprie, feericã ºi lipsitã de rãutate.
Am crescut brusc ºi, la un moment dat, am rãmas fãrã
aripioare. Aºa cã am ales actoria ºi, bãnuiesc cã nu
întâmplãtor, primul spectacol în care am jucat, a fost Visul
unei nopþi de varã de William Shakespeare, în rolul Zânei.
Meseria mea de bazã este actriþã de teatru, dar ºi profesoarã
de actorie. Artizanul meu preferat este sora mea Cori, care,
fiind mai mare, atunci când eu eram micã, îmi cosea
rochiþele pentru pãpuºi. Pe urmã, când am dat la facultate,
a început sã-mi facã accesoriile pentru roluri. Piesele mele
preferate de la ea sunt: brãþara de picior cu clopoþei (pentru
zânuþã), setul de la spectacolul de licenþã, port-bonheur-ul
meu  un pandantiv cu mãºtile de teatru ºi piatrã de ametist
ºi cerceii pe care îi port în spectacolul Niºte fete, deja
celebri. Aleg sã port produse unicat pentru cã îmi place tot
ceea ce este autentic, fãcut din suflet. Mi-e mai dragã orice
bijuterie handmade fãcutã cu implicare, decât o bijuterie
scumpã, din metal preþios. Plus cã e ºi mai miºto, actriþã
fiind, sã ai designer personal în materie de bijuterii. Inclusiv
la evenimentele mondene (nu cã aº fi fost la foarte multe)
eu aleg sã port handmade. Piesa Textul, înainte de toate de
Doru Moþoc (regia artisticã Mihai Lungeanu), fiind ºi prima
producþie a echipei Teatrului Portabil, a adus în faþa actorilor
interpreþi un text despre lumea teatrului, sau lumea din teatru,
acel microunivers care va exercita mereu, asupra publicului, o
fascinaþie de netãgãduit. Astãzi, lumea oamenilor de teatru a
rãmas aceeaºi, chiar dacã actorii ºi regizorii contemporani îºi
desfãºoarã activitatea în spaþii neconvenþionale, lipsite de grandoarea vechilor scene italiene, iar spectacolul nu se mai devoaleazã de dupã cortine grele de catifea roºie. Pentru cã baza
teatrului, de fapt, o constituie tot relaþiile interumane: relaþia
între regizor ºi actor, între actor ºi public, între regizor ºi staff-ul
tehnic º.a.m.d. Iar relaþiile din lumea teatrului au acel specific al

Când eram micã
mi-am dorit
sã fiu o zânã!
lor, savuros si boem, incitant, plin de intrigi ºi de pasiuni ascunse.
Dupã asemenea experienþe scenice, iatã cã Teatrul Portabil
apare ºi la Timiºoara (unde are activitate susþinutã), iar Raluca
s-a hotãrât sã se întoarcã la Zâna din copilãrie, acum fiind
angajatã la Teatrul Pentru Copii ºi Tineret Merlin din Timiºoara
(Bd. Regele Carol I nr. 3). Pe 22 decembrie 2017, Raluca nota pe
facebook: E dificil de exprimat în cuvinte bucuria care a
însemnat aceastã trupã, influenþa
acestor oameni minunaþi, care au
ajuns sã aibã multe de spus în
domeniu, durerea de a sta departe
de trupã timp de câþiva ani, din
cauza unui orgoliu adolescentin ºi
fericirea faptului cã povestea
merge mai departe. Povestea mea
a început pe ritmuri de kalinka.
Mulþumesc Alina Grigore pentru
acel moment. Culmea sincronicitãþii, 15 ani mai târziu, debutez
ca actor-mânuitor la Teatrul
Merlin Timiºoara, pe aceeaºi temã
muzicalã. Teatrul pentru Copii ºi
Tineret Merlin din Timiºoara este o
instituþie publicã de culturã, aflatã
în subordinea Consiliului Judeþean
Timiº. Înfiinþat în 1949, Teatrul
Merlin este singurul teatru de pãpuºi
cu personalitate juridicã din Vestul
þãrii. Instituþia are un program repertorial variat, care cuprinde aproximativ de 20 de spectacole adresate copiilor ºi tinerilor. Proiectele
artistice ºi educative, din ce în ce mai numeroase, au drept scop
crearea unui centru de interes cultural, capabil sã reuneascã
întreaga familie ºi sã reflecte multiculturalitatea zonei, dar ºi
deschiderea spre noile tendinþe avangardiste. Între real ºi magic
nu se aflã, uneori, decât o cortinã. Cortina teatrului de pãpuºi,
unde miracolul e la el acasã. Cine nu ar vrea sã se situeze,
zilnic, într-un asemenea spaþiu?(secretariatul literar al teatrului).
Aici, deºi prezentã de puþinã vreme, actriþa Raluca Grumãzescu
joacã în spectacolele: Ariciul (dramatizare de Dió Zoltán dupã o
poveste de Benedek Elek; regie artisticã: Dió Zoltán); Fãt
Frumos din lacrimã (scenariu adaptat de Alexandru Mihãescu
dupã basmul lui Mihai Eminescu; regie artisticã: Alexandru
Mihãescu); Cartea cu Apolodor (spectacolul are la bazã versurile
celebrului Gellu Naum; adaptarea scenicã ºi regia artisticã Toma
Hogea); Crãiasa Zãpezii de Mihaela Lichiardopol dupã
H.C.Andersen (regia artisticã Mihaela Lichiardopol); Dor de
Eminescu (regia artisticã Diana Boboc); Patru Dansuri de Albert
Espinosa (regia Alexandru Mihãescu); O poveste de iarnã ºi
altele cu zâne ºi poate cu Feþi Frumoºi.

George V. GRIGORE
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