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CAMPIONI! FELICITÃRI!

Studenþii Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport din Universitatea Spiru Haret
 de cinci ori pe podiumul Campionatului Naþional Universitar de Atletism în salã 2015
La Campionatul Naþional Universitar de Atletism în
salã (24-25 ianuarie 2015, Bacãu), la care au participat
studenþi atleþi de la 19 universitãþi de stat ºi particulare,
echipa Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport din
Universitatea Spiru Haret a obþinut rezultate
remarcabile:
 întregul podium la sãritura cu prãjina  locul I Florin Matei, anul III  locul II - Bogdan Dobre anul III  Andrei Deliu, anul II - locul III;
 Alexandru Codreanu, anul II, locul III, la proba
de alergare 60 m plat;
 Cornel Bãnãnãu, masterand, a ocupat locul
al II-lea, în proba de 60 m garduri.
Felicitãri ºi absolventei Mihaela Nunu, campioanã
la 400 m!
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Universitatea Spiru Haret
susþine egalitatea de gen ºi de ºanºe

Sesiunea continuã!

Facultatea de Matematicã-Informaticã  examen la Reþelisticã
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Noaptea Muzeelor 2015  16/17 mai
Reþeaua Naþionalã a Muzeelor a lansat oficial luni, 26.01.2015,
invitaþia cãtre toate entitãþile muzeale de a completa, pânã în data
de 1 aprilie 2015, fiºa de înscriere la evenimentul Noaptea
Muzeelor 2015. Invitaþia a fost lansatã ºi galeriilor de artã,
organizaþiilor culturale de stat sau private, ONG-urilor ºi altor
entitãþi participante la acest eveniment de mare impact si succes.
În acest an, Noaptea Muzeelor, eveniment sãrbãtorit în toatã
Europa, va avea loc în noaptea de 16 spre 17 mai.
Începând cu anul 2012, Universitatea Spiru Haret participã la
acest eveniment cultural. Anul trecut, studenþii Facultãþii de
Arhitecturã au expus, la sediul central din strada Ion Ghica nr.13,
lucrãri pregãtite în cadrul celei de a cincea ediþii a workshopului
Scenarii urbane, ediþie care a avut tema DE|BLOCARE zona centralã
a Bucureºtilor.
Tema anului acesta invitã la atitudine faþã de pierderea clãdirilor
culturale publice ºi a colecþiilor muzeale, muzee, cinematografe,
teatre, biblioteci, centre culturale ºi comunitare retrocedate abuziv
sau nefondat, abandonate sau neîntreþinute, precum ºi faþã de
aparenta lipsã de soluþii din partea administraþiei sau politicului în
ceea ce le priveºte.

Vinovaþi!
Mioara VERGU-IORDACHE

P R E U N I V E R S I TA R I A

Liceul Teoretic
Mihail Sadoveanu

Înfiinþat în anul 1956, Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu a purtat,
iniþial, numele de ªcoala Medie Mixtã Mihail Sadoveanu ºi ºi-a
desfãºurat activitatea într-o clãdire de pe bulevardul Dacia
nr. 2-4. Aici, ºcoala a funcþionat pânã în anul 1975, când instituþia
îºi pierde, atât sediul, cât ºi denumirea, fiind mutat în actualul
sediu, însã cu denumirea de Liceul Industrial nr. 8  profil
Mecanicã Finã. Din anul 1991, s-a revenit la vechiul nume,
odatã cu desprinderea de Liceul Tehnologic IC Brãtianu (fost
Mecanicã Finã).
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Vrei sã devii arhitect?
Din 21 februarie, Facultatea de Arhitecturã
din cadrul Universitãþii Spiru Haret începe cursurile gratuite
de pregãtire pentru admitere.
Dupã ce te înscrii, la telefon: 0729767000; 0744569151,
e-mail: ush_pregatirearhitectura@yahoo.com, eºti aºteptat
sâmbãta, ora 10-13, la sediul Facultãþii de Arhitecturã,
Bucureºti, sector 3, strada Ion Ghica nr. 13, etaj 3, sala 320.

Bine. Încolonarea! Cu cântec, înainte, spre DNA! Cum cine?!
Toþi. Toþi cei care, dupã decembrie 1989, am avut 18 ani. De ce?
Pentru cã prin atitudinea ºi, mai ales, votul nostru, inconºtient
sau nu - dar asta este o circumstanþã agravantã, nu o atenuantã -,
am ales (pânã am cules!) sã conducã destinele acestei þãri,
destinele noastre, oameni bolnavi de putere, de bogãþie. Suntem
vinovaþi de favorizarea infractorilor.
Sigur, mi se va spune cã generalizez. Dar aþi uitat în câte
situaþii au fost aleºi indivizi cu dosar penal, aflaþi în faza de
urmãrire penalã, arestaþi preventiv, ba chiar aflaþi în puºcãrie?
Aþi uitat de încolonãrile de partid pentru intimidarea justiþiei
sau susþinerea infractorilor? Aþi uitat de acceptarea mitei
electorale?! Dar de voturile fictive, de numãrarea ilicitã, de ?!
Aþi uitat de câte ori ne-am/ne împãrþit/împãrþim în partizanate
de coloraturã politicã, afectivã, esteticã ? Favoritul este curat,
bun, cinstit Uitãm cum argumentele pãlesc în faþa subiectivitãþii
noastre? Cum colportãm ºtiri partizane? Cum închidem ochii la
fãrãdelegile alor noºtri ºi facem ochii mari la ceilalþi?
Cei care se aflã acum în atenþia justiþiei sunt aleºi de noi. Au
apãrut ei din necunoscut? Nu-i cunoºteam? Nu plana suspiciunea
ºi de multe ori convingerea cã au afaceri necurate, cã sunt
demagogi, ipocriþi, mincinoºi, hoþi?! De fapt, eu cred cã mirarea
noastrã, care este ºi mirarea lor, se referã la împrejurarea cã au
ajuns sã fie cercetaþi, condamnaþi ºi blamaþi de opinia publicã.
Însã, cum se vede cu ochiul liber, cum suntem justiþiabili
de-o þuicã (fãrã supãrare!), justiþia este bunã dacã dã soluþia pe
care o vrem noi. Cãci justiþia la români este putere în stat,
totalitate a instanþelor judecãtoreºti ºi a legilor, dar este ºi judecata
poporului, în piaþa publicã sau dupã blocuri, dupã ureche, ºi
justiþia divinã. Cum pânã la Dumnezeu te mãnâncã sfinþii
ªtirile dinspre DNA, la uºa cãreia se face de planton pentru
a nu se scãpa vreo chemare/arestare, ºtiri mondene, pânã la
urmã, acoperã adevãratele ºtiri: despre ºcolile insalubre în care
sunt obligaþi copiii sã înveþe, despre starea jalnicã din sistemul
de sãnãtate, despre indiferenþa faþã de valorile româneºti, despre
infrastructura mereu cârpitã ºi niciodatã reabilitatã, despre
dispreþul faþã bãtrâni, tineri, copii Sunt repede bãgate sub
preº adevãratele crime asupra naturii þãrii ºi naturii umane.
Dar pentru toate acestea, cu voia dumneavoastrã, suntem
vinovaþi! Ne complãcem în formulãri inteligente, ironice, ne
etalãm spiritul civic în faþa calculatorul, pe bãncuþa din faþa
porþii sau la cârciumã, dupã caz, blamãm, lãudãm, ne extaziem,
adorãm ºi urâm Dar, avem ºi o soluþie?!
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Atelier de formare

P Noþiuni de bazã - Realizarea cererilor
O de finanþare pentru accesarea
A fondurilor europene tip POSDRU
Asociaþia Fluens organizeazã pe 7 februarie bugetului, încheierea acordurilor de
la Bucureºti, un atelier de formare cu tema parteneriat ºi utilizarea sistemului Action Web.
T 2015,
Noþiuni de bazã - Realizarea cererilor de
Contravaloarea atelierului este de 80 de lei,
finanþare pentru accesarea fondurilor europene reprezentând o donaþie în sprijinul programelor
POSDRU (Programul Operaþional Sectorial Asociaþiei Fluens destinate copiilor abandonaþi
E tipDezvoltarea
Resurselor Umane). Înscrierea la ºi bãtrânilor instituþionalizaþi. Numãrul maxim
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acest curs este deschisã tuturor reprezentanþilor
organizaþiilor neguvernamentale, cu precãdere
celor care se aflã la început de activitate ºi
doresc sã dezvolte ºi sã aplice cu proiecte
pentru acest tip de finanþãri.
Agenda cursului include informaþii despre
programele operaþionale, parcurgerea
elementelor de bazã în scrierea de proiecte
pentru liniile de finanþare europene tip
POSDRU (ex. DMI 2.2: Prevenirea ºi
corectarea pãrãsirii timpurii a ºcolii; DMI 2.3:
Acces ºi participare la Formarea Profesionalã
Continuã ºi DMI 3.1 Promovarea Culturii
antreprenoriale), informaþii despre constituirea

de participanþi este de 15 persoane. Achitarea
contravalorii se realizeazã în ziua participãrii
la curs. Cursul va avea loc în intervalul 9-17, la
sediul Asociaþiei Fluens, situat pe Aleea Florin
Ciungan, nr. 17, et. 2, sector 3, Bucureºti. Toþi
participanþii vor primi un certificat de
participare, iar, ulterior, vor avea posibilitatea
sã se înscrie pentru ore de consultanþã
individuale cu privire la proiectele cu care
organizaþia doreºte sã aplice pentru finanþare.
Cei care doresc sã se înscrie la atelier trebuie
sã trimitã un email la asociatia.fluens@yahoo.com,
menþionând datele de contact (nume, prenume,
email, telefon) ºi organizaþia pe care o reprezintã.

Atelier
de
picturã
în culori
pentru
vitraliu
Artistul plastic Maria Ivan-Gurzu vã face cunoºtinþã
cu minunata lume a picturii pe sticlã, în cadrul unui
atelier de picturã pentru vitraliu, care se va desfãºura
vineri, 6 februarie. Vã veþi aduce contribuþia la crearea
unui joc al transparenþelor coloristice ce oferã
distincþie, armonie ºi cãldura ambientului cu ajutorul
transformãrii unui obiect ce ne inundã cotidianul de
culoare ºi frumos. Înscrierea se face prin mail la adresa
contact@artandhobbystudio.ro pânã la data de
4 februarie.

Seminarii
internaþionale
pe teme de drept
Institutul Naþional al Magistraturii
anunþã seminariile Participatory and
Procedural Rights in Environmental
Matters, organizate de Academia de
Drept European, în perioada
4-6 februarie 2015, la Trier,
respectiv 4-6 martie 2015,
la Varºovia. În contextul
contractului-cadru Cooperarea cu
judecãtorii naþionali în domeniul
dreptului mediului, ERA în
colaborare cu Comisia Europeanã
organizeazã douã seminarii în
domeniul dreptului mediului cu tema
Participatory and Procedural Rights
in Environmental Matters. Agendele
acestor douã acþiuni de formare sunt
identice. Scopul acestor seminarii
este acela de a facilita schimbul de
experienþã între judecãtorii
specializaþi în materia dreptului
mediului din statele membre UE.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
O intenþie bunã a reglementatorilor poate avea efect de
bumerang asupra pieþei poliþei de asigurare de rãspundere
civilã auto (RCA): fie scumpirea RCA, fie dispariþia unor
societãþi de asigurãri de pe piaþa de RCA.
Autoritatea de Supraveghere Financiarã (ASF) a eliminat
din legislaþie obligaþia asigurãtorilor de a stabili tarife de primã
pentru poliþele RCA astfel încât sã acopere toate angajamentele
ce decurg din încheierea contractelor, decizie care ar putea
conduce la reducerea preþului asigurãrii. Totodatã, tarifele de
primã nu vor putea fi modificate decât dupã minimum 6 luni,
faþã de 12 luni anterior, cu excepþia indexãrilor sau a
modificãrilor pe anumite categorii de riscuri. În acest fel se
flexibilizeazã cadrul de reglementare pentru a oferi societãþilor
de asigurare libertatea de a îºi optimiza portofoliile ºi de a
atenua diferenþele mari existente în acest moment. Ministrul
Finanþelor Publice, Darius Vâlcov, a solicitat conducerii ASF
sã reanalizeze ºi sã regândeascã sistemul de asigurãri RCA
pentru tinerii sub 25 de ani, pentru cã majoritatea acestora nuºi permit sã plãteascã tarife de peste 2.000 lei.

Când se poate reduce preþul RCA pentru tineri
Atunci când calculeazã preþul pentru RCA, actuarii societãþilor de
asigurare iau în considerare patru criterii semnificative. Este vorba
despre capacitatea cilindricã a automobilului, zona în care acesta
este condus, vârsta ºoferului ºi istoricul de daunã al acestuia. Tinerii
sub 27 de ani plãtesc în prezent un tarif mai mare pentru cã, potrivit
statisticilor, în categoria 18-27 de ani au loc mai multe accidente
decât în cazul altor categorii de vârstã. Implicit, sumele achitate de
asigurãtori sub formã de daune sunt mai mari în cazul tinerilor iar ei
încearcã sã stabileascã un tarif care sã acopere respectivele cheltuieli.
În acest context, una dintre mãsurile pe care ASF le-ar putea lua este
eliminarea criteriului vârstei. O altã modificare ce ar putea conduce la
o analizã mai corectã a ºoferilor tineri este verificarea mai atentã a
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Managementul Apeluri transnaþionale
Proiectelor
 pentru proiecte europene de cercetare
în domeniul biotehnologiei marine
pe înþelesul
În cadrul proiectului Marine acordatã pentru o perioadã
Biotech
Marine biotechnology maximã de trei ani, în conformituturor,
ERA-NET a fost lansat primul apel tate cu reglementãrile naþionale.
pentru propuneri de Pot participa echipe de cercetare
exerciþii PMP transnaþional
proiecte în domeniul biotehno- din organizaþii de cercetare (uniDe marþi, 3 februarie, pânã
miercuri, 11 februarie 2015,
pe str. Mendeleev 7-15 (Piaþa
Amzei) (COR 242101)
acreditat ANC (CNFPA)
va organiza cursuri de
managementul proiectelor.
Temele cursului de
management de proiect sunt:
 Iniþierea proiectului 
stabilirea scopului ºi
obiectivelor,  Explicarea
instrumentelor arhicunoscute
de management de proiect
- SMART, SWOT, Pareto,
diagrama Ishikawa, analiza
PESTLE,  Evaluarea riscului,
estimãri necesare, contracte 
fezabilitatea financiarã
(PP, NPV, IRR),
 Planificarea activitãþilor  WBS
(structura detaliatã a
activitãþilor), PBS (structura
detaliatã a produsului), diagrama
Gantt, diagrama reþelelor de
activitãþi, drumul critic, ciclul de
viaþã al proiectelor,  Formarea
ºi conducerea echipei de proiect
 rolul managerului de proiect,
comunicarea în cadrul
proiectului, soluþionarea
conflictelor etc

logiei marine The development of versitãþi, institute de cercetare
biorefinery processes for marine etc.) ºi întreprinderi. Fiecare
consorþiu trebuie sã cuprindã cel
bioresources.
Scopul principal al apelului puþin trei, dar nu mai mult de
este de a stimula activitãþi euro- opt grupuri de cercetare eligibile
pene comune de cercetare ºi dez- din minimum trei þãri participanvoltare în domeniul biotehno- te la apel. Echipele de cercetare
logiei marine. Echipele de cercetare din þãri care nu participã la apel
care aplicã pentru finanþare se pot participa în proiecte dacã
supun criteriilor de eligibilitate demonstreazã valoarea adãugata
naþionale, specifice þãrilor din consorþiului ºi dacã îºi asigurã
care fac parte. Finanþarea va fi finanþarea din venituri proprii.
Termenul limitã pentru depunerea propunerilor de proiecte este
30 aprilie 2015. Detalii la: http://uefiscdi.gov.ro/articole/3858/
Marine-biotechnology-ERA-NET.html

 pentru propuneri de proiecte

în parteneriat internaþional în domeniul
Oraºe ºi comunitãþi inteligente
În cadrul proiectului ENSCC ERA-NET Smart Cities and
Communities a fost lansat apelul pentru propuneri de proiecte în
parteneriat internaþional.
Domeniile vizate sunt:  Sisteme integrate inteligente de energie
ºi transport urban;  Unelte ºi servicii inteligente pentru sisteme
integrate de energie ºi transport urban;  Smart data, big data;
 Smart governance and smart citizens.
Termenul limitã pentru trimiterea pre-propunerilor este 17 martie 2015, ora 12:00 (CET).
Informaþii privind procedura de aplicare pot fi accesate în pagina
http://uefiscdi.gov.ro/articole/3935/Apel-ENSCC-2015.html

Conferinþa Internaþionalã în domeniul

Deciziilor de Grup ºi de Negociere
(GDN 2015), Varºovia, Polonia, 22- 26 iunie 2015
Conferinþa GDN, un forum pentru cercetãtori din
Africa, America, Asia, Europa ºi Oceania, este
prima întâlnire a cercetãtorilor, practicienilor,
profesorilor ºi consultanþilor implicaþi în fiecare
aspect al deciziilor de grup ºi de negociere.
Seria conferinþelor GDN reprezintã un mediu
stimulativ pentru difuzarea de cunoºtinþe de ultimã

orã în domeniul deciziilor de grup ºi de negociere,
permite discuþii fructuoase între participanþi, care
conduc, de multe ori, la noi proiecte de cercetare
ºi de învãþare în comun.
GDN ºi ªcoala de Economie din Varºovia vã invitã
sã prezentaþi o lucrare ºi sã participaþi la reuniune.
Informaþii suplimentare pe http://gdn2015.sgh.waw.pl/

RCA redus pentru tineri - o sabie cu douã tãiºuri
modalitãþii în care asigurãtorii aplicã sistemul bonus-malus (numãrul
de accidente în care a fost implicat ºoferul în trecut). Dacã acesta nu a
avut daune în ultimul an, beneficiazã de un discount (bonus), iar dacã
a înregistrat una sau mai multe daune trebuie sã fie penalizat (malus).
În realitate, însã, asigurãtorii penalizeazã doar o micã parte a ºoferilor
imprudenþi. O a treia variantã ar putea fi transferul responsabilitãþii
de pe maºinã pe ºofer. O astfel de modificare ar conduce la o mai atentã
analizã a fiecãrui solicitant în parte.

Tinerii produc 40% dintre accidentele grave

Douã riscuri majore pentru piaþã

Astfel, UNSAR atrage atenþia cã neluarea în calcul a acestui factor
relevant de risc ar avea efecte negative, atât asupra siguranþei rutiere,
cât ºi asupra eficienþei economice a asigurãtorilor. Aceste efecte s-ar
manifesta, atât printr-o redistribuire a riscului la celelalte categorii de
vârstã, cât ºi prin selecþia adversã. Redistribuirea primelor de asigurare
la celelalte categorii de vârstã va avea drept consecinþã faptul cã ºoferii
cu un grad de risc mai scãzut ar urma sã plãteascã mai mult pentru
asigurarea RCA, astfel încât asigurãtorii sã poatã acoperi daunele ce
decurg inclusiv din accidentele de autovehicule pe care le produc ºoferii
din categoriile cu grad de risc foarte mare. Astfel, am putea asista la o
scãdere artificialã a primelor pentru aceastã categorie de vârstã,
concomitent cu o majorare a celor pentru restul categoriilor de vârstã.
Un alt efect de bumerang al reducerii forþate a poliþelor de asigurare
la tineri ar fi scãderea apetitului asigurãtorilor de a mai încheia acest
tip de poliþã. Apetit care, deja, se aflã pe o curbã descendentã. La
începutul acestui an, societatea ABC Asigurari s-a retras de pe
segmentul asigurãrilor de rãspundere civilã auto (RCA), decizia fiind
motivatã de lipsa perspectivelor realizãrii de profit din subscrierea
riscurilor asociate poliþelor de acest tip. Condiþiile socio-economice
concrete în care se desfãºoarã activitatea pe RCA, scãderea puterii
de cumpãrare, creºterea preþurilor reparaþiilor, creºterea acceleratã ºi
lipsa de predictibilitate a despãgubirilor pentru vãtãmãri corporale
ºi deces, înãsprirea condiþiilor de reasigurare pentru produsul RCA
sunt factori reali care aratã cã acest produs nu poate fi considerat
dezirabil pe viitor, se spunea într-un comunicat transmis de ABC
Asigurãri. Pe segmentul poliþelor RCA mai activeazã zece companii,
ºi anume Allianz-Þiriac Asigurãri, Asirom, Astra (aflatã în
supraveghere specialã), Carpatica Asig, City Insurance, Euroins
România, Generali România, Groupama, Omniasig ºi Uniqa, potrivit
datelor Autoritãþii de Supraveghere Financiarã (ASF).

În România, cele mai recente statistici oficiale ale Poliþiei Rutiere aratã
cã 37,4% dintre ºoferii vinovati de producerea accidentelor rutiere grave
în anul 2013 sunt încadraþi în categoria de vârstã 16 - 30 de ani, potrivit
unui studiu prezentat de UNSAR. Aceleaºi statistici evidenþiazã cã
tinerii deþin o pondere de mai puþin de un sfert în totalul posesorilor de
permise de conducere, respectiv, de 23,9%. Statisticile Poliþiei mai
aratã cã, în medie, 14 din 10.000 de posesori de permise auto tineri
(18-30 ani) au produs accidente grave, dublu faþã de media de 7 din
10.000 posesori de permise cu vârsta de peste 30 de ani.
În medie, fiecare accident provocat de tineri a avut drept urmare
1,23 victime decedate sau rãnite grav. Tot statisticile Poliþiei Rutiere
aratã cã tinerii dominã categoriile de accidente grave cu cauze care
reflectã un comportament riscant sau imprudent pe ºosea, cum ar
fi: conducerea fãrã permis (tinerii au generat 58% din totalul
cazurilor), viteza neregulamentarã (53,9%), depãºiri neregulamentare (44,8%) sau conducerea sub influenþa alcoolului (39,8%).
Poliþia mai subliniazã cã o combinaþie a factorilor vârsta scãzutã
(pânã în 30 de ani) ºi lipsa de experienþã face ca aceastã categorie
de persoane sã prezinte un risc crescut de a fi implicate
în accidente rutiere. Vârsta joacã un rol important prin caracteristicile
comportamentale aferente (o toleranþã mai mare în asumarea riscului,
Gabriela ÞINTEANU
supraestimarea abilitãþilor proprii ºi subestimarea riscurilor reale),
mai ales în asociere cu experienþa redusã în ºofat, care genereazã, în Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri întâmpinate în
lumea economico-financiarã, ne puteþi scrie la: opinia@spiruharet.ro
timp, reflexe ºi automatisme specifice.
REDACÞIA:

Mioara Vergu-Iordache, Gabriela Moldoveanu
Mihãiþã Enache (fotoreporter),
Vasilichia Dinu, 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.

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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70 pentru 70
Conferinþa
de conºtientizare
ºi sensibilizare
privind
egalitatea de gen
ºi de ºanse
- regiunea Bucureºti-Ilfov Universitatea Spiru Haret, în Bucureºti, la sediul Universitãþii privind problemele legate de publicului larg ºi a factorilor de
parteneriat cu Servicios Spiru Haret din ªoseaua Berceni egalitatea de gen ºi de ºanse ºi decizie referitor la egalitatea de
fenomenul segregãrii bazate pe ºanse ºi de gen ºi prin formarea
Integrales de Contratacion e nr. 24, sector 4, sala 101.
În cadrul conferinþei s-a gen pe piaþa muncii, cu accent profesionalã a 3.500 de femei,
Intermediacion Dominus s.l.
(SICI Dominus) Spania ºi dezbãtut tema: Egalitatea de pe situaþia existentã în România într-o perioadã de 18 luni, în
Uniunea Naþionalã pentru gen ºi de ºanse între femei ºi la nivelul de decizie din vederea creºterii încrederii în
Drepturile Femeii din România, bãrbaþi la nivelul poziþiilor de administraþia publicã centralã, ºi sine, a abilitãþilor ºi a nivelului
a organizat marþi, 27 ianuarie, ora decizie din administraþia cum este aceasta reflectatã în de calificare a acestora pentru
adaptarea ºi integrarea pe o piaþã
11.30, Conferinþa regionalã publicã centralã din România. acte normative.
Conferinþa a fost deschisã de
Proiectul are ca obiectiv a muncii modernã, flexibilã ºi
(Bucureºti - Ilfov) de conºtientizare ºi sensibilizare privind cãtre ªtefan Barbãlatã, expert general îmbunãtãþirea accesului incluzivã, la nivelul tuturor
egalitatea de gen ºi de ºanse din organizare eveniment, care a egal pe piaþa muncii, cu scopul regiunilor de dezvoltare: Centru,
cadrul proiectului ProFemin prezentat tema manifestãrii. de a creºte oportunitãþile de Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est,
(POSDRU/144/6.3/S/126567). Experþii invitaþi ºi participanþii angajare a femeilor, prin Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia,
Evenimentul a avut loc la au dezbãtut, pe larg, subiecte conºtientizarea ºi sensibilizarea Vest, Bucureºti-Ilfov.
Pentru detalii suplimentare puteþi accesa pagina web a proiectului, www.profemin.ro sau ne puteþi contacta la tel. 021.455.19.42,
adresa de e-mail: profemin@spiruharet.ro
Proiect finanþat de Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeºte
în Oameni! Axa prioritarã 6

Program masteral în Diplomaþie Publicã  EUROPA 2020
Masa rotundã: Politica de marketing în diplomaþia

Joi, 22 ianuarie 2015, ora 16,00, a avut loc la sediul Facultãþii de
Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, strada Fabricii nr.46G, masa rotundã cu titlul Politica de
marketing în diplomaþia publicã. Evenimentul se înscrie în seria
dezbaterilor desfãºurate în cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/
139490 EUROPA 2020  Program masteral în Diplomaþie Publicã,
al cãrui obiectiv general constã în dezvoltarea unui program masteral
interdisciplinar ºi inovativ la nivel european, în domeniul Diplomaþiei
publice, pentru îmbunãtãþirea formãrii de calitate a resurselor umane,
dezvoltarea calitãþii comunicãrii dintre mediul academic ºi cel privat,
îmbunãtãþirea serviciilor oferite studenþilor în scopul creºterii gradului
de integrare a acestora pe piaþa muncii, dezvoltarea rutelor flexibile
de învãþare pe tot parcursul vieþii, creºterea accesului la educaþie ºi
formare prin promovarea reþelelor virtuale.
La întâlnire, pe lângã organizatori, asist. univ. dr. Anca Ungureanu,
asistent manager al proiectului, ºi lector univ. dr. Adrian ªerbãnescu,
expert informare ºi publicitate, au mai participat membri ai echipei
de management ºi experþi implicaþi în proiect, precum ºi cadre
didactice ºi studenþi din cadrul Universitãþii Spiru Haret. De asemenea,
evenimentul a beneficiat de prezenþa unui invitat special, domnul

United Nations Academic Impact - UNAI, al cãrui membru
este ºi Universitatea Spiru Haret, în colaborare cu ELS
Educational Services Inc., (ELS) invitã tinerii în vârstã de
18 ani ºi peste, elevi ºi studenþi, pentru a participa la un concurs
mondial de eseuri în mai multe limbi (toate informaþiile necesare
la: http://www.els.edu/en/ManyLanguagesOneWorld)
În acest an, eseul trebuie sã se refere la agenda post-2015 de
dezvoltare la nivel mondial, în contextul a 70 de ani de la
înfiinþarea Organizaþiei Naþiunilor Unite, ºi la definirea unor
noi obiective, care reflectã imperativul dezvoltãrii globale
durabile, care recunoaºte ºi este îmbogãþitã de diversitatea
culturalã ºi lingvisticã. Cei care doresc sã participe, pot accesa
site-ul http://sustainabledevelopment.un.org , pentru o mai bunã
documentare cu privire la tema propusã.
Eseurile, de pânã la 2000 de cuvinte, ar trebui sã fie redactate
într-o limbã oficialã a Organizaþiei Naþiunilor Unite:  engleza
 franceza  spaniola  araba  chineza  rusa, care nu reprezintã
prima limbã a autorului sau limba principalã de predare în
educaþia lui primarã sau secundarã.
Ca o recunoaºtere a celor 70 de ani de activitate a ONU,
concursul din acest an are ca temã: 70 pentru 70. Astfel, va
exista un total de ºaptezeci de câºtigãtori, zece pentru fiecare
dintre cele ºase limbi oficiale ale Organizaþiei Naþiunilor Unite
ºi încã 10, aleºi pe merit dintre celelalte eseuri, indiferent în ce
limbã, dintre cele ºase, au fost redactate.
Câºtigãtorii vor fi invitaþi la New York pentru a participa, în
timpul sãptãmânii 20-26 iulie, 2015, la Forumul Mondial al
Tineretul, ce are pe agendã dezvoltarea durabilã în contextul
multilingvismului, diversitãþii culturale ºi cetãþeniei globale,
desfãºurat la sediul Organizaþiei Naþiunilor Unite, precedat de
o conferinþã pregãtitoare a studenþilor, sponsorizatã ºi organizatã
de cãtre ELS Educational Services, Inc., la Universitatea Adelphi
Eseurile trebuie sã fie încãrcate pânã miercuri, 25 martie 2015,
în format MS Word, pe site-ul ManyLanguagesOneWorld.ELS.edu

Concursul european

Europa noastrã
publicã

Sebastian Sârbu, analist militar, specialist în intelligence, reprezentant
al Academiei Naþionale de Securitate ºi Organizare a Apãrãrii
(ANSOA), vicepreºedinte ºi director ºtiinþific al Centrului de cercetãri
ºi studii de securitate, care funcþioneazã în cadrul acestei instituþii.
Discursul domnului Sebastian Sârbu, legat de relaþia dintre
securitate ºi politica de marketing în diplomaþia publicã, a fost
completat de o serie de comunicãri susþinute de experþii din cadrul
proiectului. S-au reliefat zonele de intersecþie dintre marketing ºi
diplomaþia publicã, indicându-se rolul mixului de marketing, precum
ºi caracteristicile mijloacelor prin care diplomaþia publicã îºi
promoveazã obiectivele ºi specificitatea canalelor de distribuþie a
acesteia (prof. univ. dr. Gheorghe Pistol - Marketingul diplomaþiei
publice). Evaluarea acþiunilor de diplomaþie publicã reprezintã o
componentã importantã iar aceasta trebuie sã vizeze indicatori din
mass-media, de la nivelul indivizilor, personalului academic, al
formatorilor de opinie ºi al personalitãþilor publice, precum ºi
indicatori legaþi de eventualele schimbãri politice concrete (Lucian
Jora - Sisteme de evaluare a acþiunilor de diplomaþie publicã).
Advocacy se constituie ca element fundamental al acþiunilor de
diplomaþie publicã, reprezentând un proces esenþial în efortul de a
îmbunãtãþi politicile publice ºi a asigura implementarea acestora,
finanþare ºi susþinere, ca ºi programe, raliind susþinerea factorilor
de decizie, a publicului þintã ºi a liderilor de opinie (conf. univ. dr.
Elena Gurgu - Câteva cuvinte despre advocay în diplomaþia publicã).
Conceptul de city branding relevã importanþa pe care promovarea
imaginii unui oraº o are în raport cu percepþia ºi acþiunile celorlalþi.
În acest sens, s-a insistat pe necesitatea formulãrii unor metode ºi a
unor principii care sã asigure crearea unui city branding de succes
(conf. univ. dr. Teodora Stanciu - City branding).
Ideile desprinse ca urmare a dezbaterilor prilejuite de
comunicãrile amintite au condus la desprinderea unor concluzii
relevante în legãturã cu modalitãþile în care politicile de marketing
trebuie ajustate ºi completate în conformitate cu specificitatea
obiectivelor domeniului diplomaþiei publice.

Conf. univ. dr. Silviu ªERBAN

Organizaþia Eurocentrica ºi platforma de informare ºi analizã
Europunkt.ro lanseazã luni, 2 februarie 2015, la Spaþiul Public
European din Bucureºti, concursul de eseuri cu tema Europa
noastrã. Proiectul este iniþiat în contextul declarãrii anului 2015
drept Anul European al Dezvoltãrii.
Competiþia se adreseazã tinerilor cu vârsta între 18 ºi 30 de ani,
vorbitori de limba românã, din România ºi de peste hotare.
Obiectivele concursului sunt, atât iniþierea procesului de formare a
unor specialiºti pe teme europene de interes general, cât ºi
dezvoltarea publicului preocupat de evoluþia construcþiei europene.
Pentru participare, cei interesaþi vor trimite, în perioada
2 februarie - 15 aprilie a.c., un eseu original, nepublicat anterior,
pe tema Europa noastrã, la adresa europanoastra@eurocentrica.ro.
Eseul trebuie redactat în limba românã ºi va conþine între
7 500 ºi 10 000 de caractere (inclusiv spaþiile). Acesta va fi
transmis în format .doc sau .docx, ataºat într-un e-mail ce va
preciza datele personale ale participantului: nume, prenume,
vârsta, date de contact - adresa, telefon, e-mail.
Vor fi acordate urmãtoarele premii:
Premiul EuroPunkt - excursie la Bruxelles ºi cãrþi de referinþã
pe tematica UE;
- Premiul de Originalitate - excursie la Bruxelles;
- Premiul Special pentru Românii din Statele Parteneriatului
Estic al UE (se acordã exclusiv tinerilor vorbitori de limba românã
din state ale Parteneriatului Estic al UE: Armenia, Azerbaidjan,
Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina) - o tableta PC.
De asemenea, eseurile primilor zece clasaþi vor fi publicate
pe site-ul Europunkt.ro.
Un juriu compus din trei specialiºti independenþi va evalua, în
perioada 16-30 aprilie 2015, fiecare eseu, iar lista câºtigãtorilor
va fi publicatã pe site-ul www.europunkt.ro, în data de 4 mai 2015.
Premiile vor fi conferite joi, 7 mai 2015, în cadrul festivitãþii de
aniversare a unui an de activitate a Europunkt.ro.
Regulamentul complet al concursului, inclusiv detaliile
privind redactarea eseurilor, va fi diponibil pe site, dupã lansarea
concursului.
Competiþia este organizatã în parteneriat cu Institutul Qvorum
ºi Asociaþia Convergenþe Europene ºi se bucurã de sprijinul
Reprezentanþei Comisiei Europene în România.

Formarea profesionalã  o prioritate a Universitãþii Spiru Haret

Formarea profesionalã a cadrelor didactice
reprezintã, de ani buni, o prioritate pentru
Universitatea Spiru Haret. Dovezi clare sunt
numeroasele proiecte POSDRU aflate în plinã
desfãºurare. Sub semnul performanþei stau ºi
numeroasele colaborãri întreprinse de instituþia
haretistã, aceasta fiind, în prezent, partener într-un
proiect de anvergurã, la solicitarea Inspectoratului
ªcolar Judeþean Mehedinþi.
Recent, informeazã TVH, Casa Corpului Didactic
din Sibiu a fost gazda celui de-al patrulea focus grup
din cadrul proiectului Didactino - Formare inovativã
pentru valoare ºi performanþã în cariera didacticã.
Prin acest eveniment s-a încheiat prima parte a
proiectului, iar în perioada urmãtoare, organizatorii

pregãtesc o nouã etapã de focus grupuri.Profesorii
care participã la programele de formare profesionalã
învaþã mijloace inovative de predare la clasã.
Organizatorii acestor focus grupuri pregãtesc un
eveniment final, de amploare, în care toþi cei invitaþi
vor putea sã-ºi spunã punctele de vedere ºi sã facã o
analizã finalã a proiectului Didactino.
Universitatea Spiru Haret se implicã direct, printro parte a corpului sãu didactic de elitã, în formarea
profesionalã a cadrelor didactice ºi contribuie astfel,
la perfecþionarea continuã a profesorilor din mediul
preuniversitar. Ulterior, aceºtia vor putea sã aplice la
clasã cele mai bune metode de predare ºi evaluare,
care, în timp, vor duce la creºterea semnificativã a
calitãþii învãþãmântului din România.
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Nu zidurile
fac o instituþie,
ci sufletul
din ea!
Extemporal la sinceritate. Cum e viaþa de licean?
Adresa: strada Popa Lazãr nr. 8, sector 2
Specializãri: Matematicã  Informaticã, Matematicã  Informaticã
intensiv englezã, Filologie, Filologie intensiv englezã, ªtiinþe sociale.

Prof. Sorina CREÞU, director:

Suntem deschiºi oricãror provocãri
corect formulate

Ce presupune funcþia de director al
Liceului Teoretic Mihail Sadoveanu?
În fiecare an, ºcolar managementul
unui liceu este o nouã provocare, fie prin
multitudinea ºi diversitatea activitãþilor
desfãºurate, fie prin responsabilitatea
imensã care revine tuturor celor care sunt
aliniaþi în sistemul educaþional, acum
cu atât mai mult, cu cât utilizarea
tehnologiei moderne, predarea activã
centratã pe elev ºi formarea competenþelor cheie ale secolului XXI sunt
foarte importante ºi necesar integrate în
învãþãmântul modern.
De ce ar alege un adolescent sã se
înscrie la Liceul Teoretic Mihail
Sadoveanu?
Eu aº alege sã mã înscriu în acest liceu
pentru cã are o ofertã pe clase teoretice,
pentru cã are un colectiv de profesori
bine pregãtiþi, pentru cã existã o dotare
bunã privind utilizarea tehnologiei
moderne ºi pentru cã are o ofertã foarte
bunã pentru activitãþile extracurriculare.
Absolvenþii liceului aleg o diversitate
de meserii, fie continuã studiile în
domeniul tehnic, economic, administrativ,
ºtiinþe politice, limbi moderne, filologie,
fie în domeniul medical, mai ales ºcoala
postlicealã sanitarã, ca fiind o meserie
atractivã pentru fete. Procentul nostru
de promovare pe seria curentã, adicã strict
absolvenþii seriei 2014 a fost de 71 %
pentru totalul elevilor înscriºi.
Cât de benefice/dãunãtoare sunt
frecventele modificãri ale programei
de învãþãmânt?
Este foarte greu sã fac aprecieri despre
programa de învãþãmânt ºi modificãrile
sale în ultimii ani, pentru cã aceste efecte,
deduse din schimbarea programei, se simt
în timp, adicã dupã ce absolvenþii devin
specialiºti; acum impactul direct al
schimbãrii programei este asupra
profesorului, care se vede obligat sã
renunþe la câteva capitole sau sã schimbe
ordinea predãrii unor capitole sau, pur ºi
simplu, sã nu mai existe ore la un anumit

profil. Aici fac o remarcã specialã,
aceea cã ar fi benefic pentru umaniºti sã
înveþe anatomia ºi fiziologia umanã
ºi genetica, evident, cu o programã mai
uºoarã pentru profilul lor.
Ce credeþi cã poate fi îmbunãtãþit
în activitatea educaþionalã din liceu?
Probabil cã aceastã întrebare ar trebui
adresatã beneficiarilor educaþiei, elevilor!
Noi suntem deschiºi oricãror provocãri
corect formulate, eventualelor critici ºi,
mai ales, dorim un dialog deschis atât cu
elevii, cât ºi cu pãrinþii acestora. Cu o
condiþie: sã ne considere parteneri serioºi
în educaþie ºi sã fie parteneri egali cu noi
în toate acþiunile pe care le întreprindem.
Perioada ªcoala altfel este folositã
pentru a-i îndruma pentru continuarea studiilor?
Programul sãptãmânii ªcoala altfel
este un plan bine stabilit ºi are în vedere
îndrumarea absolvenþilor cãtre instituþiile
de învãþãmânt superior, efectuându-se
vizite la centrele universitare, cu care
încheiem parteneriate. ªi, desigur, existã
programe de pregãtire suplimentarã,
susþinute de noi ºi de partenerii noºtri.
De obicei, prezentarea universitãþilor
începe din luna noiembrie a anului
ºcolar ºi se finalizeazã în iunie, când
elevii susþin competenþele, ºi primesc
pliante cu ultimele informaþii legate de
continuarea studiilor.
Cum vã imaginaþi elevii dupã zece
ani de la absolvire?
Cum îi vãd pe elevi dupã 10 ani de la
absolvire? Fiecare, în parte: un tânãr
format în spirit european, cunoscãtor al
unei limbi strãine la perfecþie, cunoscãtor
al tehnologiei moderne ºi, mai ales,
al ultimelor provocãri informatice,
îndrãgostit de meseria pe care ºi-a ales-o,
întreprinzãtor, dacã succesul încã nu i-a
surâs aºa cum ºi-a propus, sigur pe el,
ancorat în viaþa de zi cu zi ºi, de ce nu,
cãsãtorit, responsabil faþã de societatea
care l-a format ºi, desigur, cu amintiri
plãcute despre anii de liceu.

Tiberiu ªtefan Drãghici, clasa
a XII-a, preºedintele Consiliului
Elevilor: Am fost, la nivelul
Consiliului Municipal al Elevilor,
director al Departamentului de
Sport ºi Programe Tineret, ulterior,
membru al Consiliului Naþional al

Elevilor. Anul trecut, am fost
vicepreºedinte al Consiliului
Municipal. Aceste poziþii au
presupus/presupun sã reprezinþi
elevii, sã le rezolvi problemele pe
care le au. Nu merg la Consiliul
Municipal doar ca sã îmi reprezint
liceul, ci îmi reprezint colegii, expun
problemele pe care ei le întâmpinã.
Deºi, de-a lungul timpul am avut
mai multe pasiuni: la început a fost
sportul (fotbal, judo, dansuri
sportive, înot), cred cã cea mai mare
pasiune a fost actoria. Probabil cã
am luat acest microb de la tatãl meu!
Am fost ºi la un casting pentru o
trupã de teatru, astfel cã aceastã
pasiune a putut sã se dezvolte, iar

Maria Cristina Bucur, clasa a XII-a: Muzica este
domeniul pe care vreau sã mã axez, pe lângã un alt
plan. Aceastã pasiune a fost moºtenitã din familie.
Bunica mea a fost cântãreaþã de romanþe ºi pianistã.
Mama i-a moºtenit talentul, însã nu l-a valorificat,
pentru cã era timidã. Eu i-am moºtenit vocea, dar
am ºi tãria sã merg mai departe. Vreau sã fac ceva
din aceastã pasiune ºi sã intru în industria muzicalã.
ªtiu cã nu este deloc uºor sã intri în acest domeniu,
iar ceea ce se întâmplã în momentul actual în muzicã
este dezamãgitor. Îmi doresc sã schimb ceva!
Claudiu Mihai Vasile, clasa a XI-a: Sunt cel care
se ocupã cu tehnoredactarea revistelor editate de liceul
nostru la materiile limba românã - Lovitura
de Graþie ºi desen Mozaic Art. În fiecare an realizãm
douã numere, cu care participãm la concursurile
de reviste ºcolare. Este o misiune aparte, gradul
de dificultate þinând de fiecare materie în parte
ºi de exigenþa profesorului coordonator. Concret, avem
o perioadã de o lunã, în care trebuie sã ne ocupãm doar
de realizarea revistelor. Uneori, a trebuit sã lucrez ºi în
week-end pentru a mã încadra în termenul asumat, au
fost ºi nopþi nedormite, dar, dacã faci ceva care îºi face plãcere, aceste lucruri le treci
cu vederea. Eu nu mã ocup de realizarea acestor reviste pentru diplome, premii
º.a.m.d., ci mã gândesc cã partea de tehnoredactare ar putea sã mã ajute în viitor. Nu
ºtii ce îþi rezervã viaþa. De exemplu, peste 10 ani, poate vei fi redactor la o revistã.
Cãtãlin Bucur, clasa a XII-a: Pasiunea este un
lucru pe care îl faci ºi în care timpul nu conteazã.
Eu sunt pasionat de actorie, iar, atunci când fac
repetiþii, uneori stau ºi câte ºapte  opt ore. Vreau
sã devin actor. Este singurul lucru la care mã gândesc
în acest moment. Pânã când voi deveni student mai
este foarte puþin timp, câteva luni, perioadã în care
voi susþine examenul maturitãþii. BAC-ul este un
examen pentru care mã pregãtesc pentru cã de el
depinde ce voi face dupã absolvirea clasei a XII-a.
De asemenea, aº dori sã punctez un aspect, ºi anume:
în acest liceu, un avantaj al spaþiului restrâns îl constituie faptul cã putem socializa
cu colegii de la alte clase, precum ºi cu cadrele didactice, ceea ce influenþeazã în
mod favorabil procesul educaþional. Pentru mine conteazã foarte mult acest lucru.
Catinca Vârlan, clasa a XI-a: Mã ocup de realizarea revistei în limba englezã Dependent de cuvinte.
Nu este o misiune grea, pentru cã jurnalismul este
una dintre pasiunile mele, pe care mi-am descoperit-o
în clasa a IX-a, odatã cu primirea sarcinii de realizare a revistei liceului. Dacã, la început, trimeteam
doar articole, acum nu doar cã scriu, ci mã ocup
ºi de tehnoredactare. Mi-ar plãcea sã îmi urmez
pasiunea, dar, în România, jurnalismul are o imagine
destul de proastã. În schimb, eºti bine vãzut
de oameni dacã faci dreptul, medicina etc

vªtiinþã ºi joc în acelaºi loc!
Sub motto-ul ªtiinþa pentru toþi!, Asociaþia pentru
Formare din Bucureºti împreunã cu partenerul elveþian
Technorama Swiss Science Center ºi cu alþi cinci parteneri
educaþionali din Bucureºti, a demarat în luna ianuarie 2015
proiectul Casa Experimentelor, co-finanþat printr-un grant
din partea Elveþiei, prin intermediul Contribuþiei Elveþiene
pentru Uniunea Europeanã extinsã.
Casa Experimentelor va fi primul centru ºtiinþific nonprofit din România care va promova un concept inovativ de
învãþare a ºtiinþei într-un mod informal. Conceptul de bazã al
Casei Experimentelor este clãdit pe tendinþa naturalã a copiilor
ºi adolescenþilor de a fi atraºi mai mult de joacã ºi distracþie
decât de citit. Pornind de la aceastã constatare, Casa
Experimentelor le va oferi vizitatorilor o serie de mecanisme
ºtiinþifice cu ajutorul cãrora, prin experimentarea personalã a
fenomenelor, sã se creeze conexiunea dintre aspectele teoretice

eu am cãpãtat mai multã experienþã
pe scenã. În clasa a IX-a am decis sã
renunþ la pasiunile mele sportive
pentru a avea timp pentru a învãþa,
pentru cã pãrinþii mi-au spus cã dacã
vreau sã fac ceva, trebuie sã mã axezi
pe acel lucru. Dacã vroiam sã fac
sport, trebuia sã trec ºcoala pe planul
doi. Uneori, trebuie sã faci anumite
sacrificii pentru a deveni ceea ce îþi
doreºti. În viitor, aº dori sã devin
doctor kinetoterapeut. Îmi place
ideea de a ajuta oamenii ºi, evident,
trebuie sã îmi câºtig ºi eu existenþa,
însã am hotãrât ca, dupã ce îmi creez
un curs profesional bine conturat,
sã fac ºi Facultatea de Actorie. Îmi
doresc sã îmbin ºi munca ºi pasiunile.

învãþate formal, la ºcoalã, ºi aspectele practice. În acest fel,
cei mai mici, dar ºi adolescenþii se vor putea bucura alãturi de
pãrinþi, bunici sau prieteni de experimente interactive adecvate
vârstei lor, menite sã îi atragã cãtre ºtiinþa ºi sã netezeascã în
acest fel calea cãtre învãþarea formalã.
Partenerii educaþionali naþionali ai proiectului sunt:
Scoalã gimnazialã nr. 79 Bucureºti, Colegiul Naþional
Emil Racoviþã Bucureºti, Liceul Teoretic Dante Aligheri
Bucureºti, Colegiul Tehnic Mircea cel Bãtrân Bucureºti
ºi Asociaþia ADOR Copiii Timiºoara.
Casa Experimentelor va fi deschisa publicului larg pe o
suprafaþã de 500 mp, începând cu ianuarie 2016, în spaþiul
situat în Calea Vitan nr. 242, sector 3, Bucureºti, iar, în
primele ºase luni, accesul va fi gratuit.
Mai multe detalii despre proiect, pe website-ul
www.scoalacopiilor.ro.

Claudia Ruse, clasa a XII-a:
Iubesc sã citesc. Mi-aº petrece toatã viaþa într-o bibliotecã,
dacã aº putea. Recunosc cã
nu citesc foarte mult cãrþile
care ni se dau de la ºcoalã, ci
doar pe cele care sunt în
programa pentru examenul de
Bacalaureat. Pe lângã acestea,
mai citesc ºi alte genuri,
cum ar fi literatura creºtinã
ºi romanele de acþiune.
Literatura creºtinã, ca sã fac
un rezumat, reprezintã viaþa
trãitã diferit, cu Dumnezeu.
Revenind la ºcoalã, mã
pregãtesc temeinic pentru
examenul de Bacalaureat,
pentru cã este un examen cu
un rol hotãrâtor, un examen
care maturizeazã pentru cã,
la vârsta la care îl susþii, trebuie sã fii pe deplin conºtient
cã în urmãtorii ani vei lua viaþa
în piept, iar viaþa nu este roz.
Din punctul de vedere al pregãtirii pentru BAC, particip
la orele de pregãtire, lucrez
variante ºi studiez eseurile
la limba ºi literatura românã,
pentru cã mi se pare cea mai
dificilã probã. Practic, este
proba care implicã un volum
foarte mare de opere citite,
unele dintre acestea fiind
greu de interpretat, dar un
studiu aprofundat poate
duce la o notã bunã, poate
chiar la nota maximã.

text ºi foto
Mihãiþã ENACHE

vO nouã generaþie de 2 000
de adolescenþi GROWzavi

Cel mai mare program naþional de educaþie non-formalã
GROW, dezvoltat de ªcoala de Valori în parteneriat cu AIESEC România,
îºi deschide porþile pentru 2 000 de elevi din 150 de licee din 12 oraºe
din România. Programul GROW, aflat la 13-a ediþie, începe un nou
ciclu de patru ani, care implicã dezvoltarea personalã a participanþilor
prin intermediul educaþiei non-formale. Programul GROW promoveazã
conceptul de Practice, Learn, Step Up, fiind singurul program inovativ
de educaþie non-formalã din Romania construit pe un curriculum de
4 ani, cu scopul de a oferi tinerilor, pe toatã perioada liceului, un
conþinut educaþional complementar activitãþilor ºcolare.
La finalul primului ciclu de GROW (4 ani), programul numãrã
peste 11 400 de absolvenþi, în cele 12 ediþii organizate ajungând în
peste 38 de oraºe, însumeazã 403 licee înscrise în program ºi peste
420 de traineri internaþionali, care au desfãºurat aproximativ 30 600
de ore de educaþie non-formalã destinate adolescenþilor români.
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Audiþie Brand de þarã
pentru Muzeului Naþional al Satului
Gusti, Asociaþia
spectacolul Dimitrie
Brand de Þarã i-a decernat

Cântec de leagãn.
O poveste despre
Maria Tãnase

Echipa spectacolului (Carmen Lidia Vidu
- regizor, Mirela Panã  actriþã ºi producãtor,
Irina Duþã - pianistã ºi Godot Cafe Teatru
 loc) duce mai departe dorinþa Mariei
Tãnase, exprimatã în testamentul ei: Dacã
se va putea ºi nu va fi greu, aº vrea ca pe
un drum secetos ºi dornic de apã sã se facã
o fântânã ºi în loc de acele parastase, pe
care le interzic, din când în când sã fie ajutat
câte un student ºi o studentã cu plata
cantinei sau a posibilitãþilor de masã.
Echipa invitã, la fiecare reprezentaþie, câte
un tânãr artist sã se alãture echipei
spectacolului pentru un moment creat special,
ca urmare a testamentului Mariei Tãnase.
Audiþia se adreseazã tinerilor de la liceele de
muzicã, studenþi la Conservator sau proaspãt
absolvenþi, tineri actori, care cântã la vioarã,
acordeon, clarinet, nai, flaut sau fluier. Cei
interesaþi sunt rugaþi sã trimitã CV, pozã ºi
filmare (inclusiv cu telefonul) cu interpretarea
piesei Cine iubeºte ºi lasã la unul dintre
instrumentele menþionate mai sus ºi încã o
piesã la alegere din repertoriul Mariei Tanase,
la adresele: carmen. vidu@gmail.com
prdeteatru@gmail.com.

De la simfonic
la rock cu Fink

Valori româneºti

primul certificat Brand de
þarã, în cadrul conferinþei
publice Produsul românesc Brand de þarã, organizatã sub
egida programului Suntem
România.

Un arhitect explicã de ce
Veºnicia s-a nãscut la sat
Muzeul Naþional al Þãranului Român vã invitã pânã pe data
de 15 februarie 2015, în Sala Foaier, la expoziþia de fotografie
a lui Andrei Pandele, Veºnicia s-a nãscut la sat, 50 de imagini
fãcute pe film între anii 1971-2006. Marea majoritate nu au
mai fost expuse niciodatã. Andrei Pandele este de profesie
arhitect. Membru al Asociaþiei Artiºtilor Fotografi (AAF) din
1973; AFIAP, artist Federaþia Internaþionalã Arta Fotografica
din 1981; membru fondator al Asociaþiei Presei Sportive,
APS, din 1990; colaborator Associated Press ºi Sygma în
1990; reprezentat în Europa de Agence Collectif Est, Paris

Drumul spre celebritate
trece pe la Palatul Mogoºoaia
Primãria Municipiului Bucureºti, prin
Centrul Cultural Palatele Brâncoveneºti,
Asociaþia Culturalã Pro Valores, Radio
România Cultural, Inspectoratul ªcolar al
Municipiului Bucureºti ºi ExcesMusic îi invitã
pe tinerii muzicieni nãscuþi între 1 ianuarie
1990 ºi 31 decembrie 2000 sã se înscrie la cea
de-a VI a ediþie a Concursului Drumul spre
celebritate, singura competiþie muzicalã din
România în care rolul tinerilor spectatori 
juraþi este determinant. Competiþia se va
desfãºura în perioada 6 - 10 aprilie 2015, în
spaþiul încãrcat de istorie ºi frumuseþe al

Palatului Mogoºoaia. Concursul Drumul spre
celebritate este singura confruntare muzicalã
din România care, în afara unor premii în bani,
creeazã reale oportunitãþi de afirmare a tinerilor
muzicieni, primii trei clasaþi fiind invitaþi sã
susþinã un concert cu Orchestra de Camerã
Radio ºi douã recitaluri la Palatul Mogoºoaia
ºi la Castelul Peleº. Laureaþii vor avea ºi ºansa
de a realiza o sesiune de înregistrãri speciale
în studiourile Radio România. Totodatã,
evoluþiile concurenþilor vor fi înregistrate
ºi difuzate pe frecvenþele naþionale ale
Radio România Cultural.

Confucius vine
la PalatulParlamentului
Institutul Confucius organizeazã expoziþia Cultura Chinezã,
pânã în data de 27 februarie, la Palatul Parlamentului, sala
Constantin Brâncuºi. La inaugurare, ce are loc în data de
3 februarie, începând cu ora 14,00, vor fi prezentate
demonstraþii de caligrafie, ceremonia ceaiului, reprezentaþii
la instrumente tradiþionale chinezeºti, picturã pe mãºti
tradiþionale etc. Accesul la inaugurare se face pe bazã de
invitaþie, obþinutã la adresa institutul.confucius@gmail.com.

Muzician, compozitor, scriitor ºi DJ de
renume internaþional, Fin Greenall, cunoscut
sub numele de Fink, va concerta pe
4 februarie 2015 în clubul The Silver Church
din Bucureºti. Creativitatea sa nu cunoaºte
limite: evolueazã alãturi de una dintre cele
mai prestigioase orchestre simfonice  Royal
Concertgebouw Orchestra din Amsterdam
 într-un concert puternic, o împletire furtunoasã între trecutul ºi viitorul muzicii. De
asemenea, este cunoscutã ºi colaborarea sa
cu artiºti renumiþi precum Amy Winehouse,
pentru care a compus piese ºi care a ajuns sã
îl inspire, la rândul ei, sã completeze
beat-urile sale cu o voce care sã le complementeze, sporindu-le astfel intensitatea.

Darwins room

la Bienala de artã de la Veneþia

Darwins Room este proiectul lui Adrian Ghenie, care va
reprezenta România la cea de-a 56-a ediþie a Bienalei de
artã de la Veneþia, ce se deschide la începutul lunii mai.
Pentru prima datã în ultimii zece ani, Pavilionul României
din Giardini della Biennale va gãzdui o expoziþie
personalã. Adrian Ghenie (n. 1977, Baia Mare) este un
artist român foarte apreciat pe scena de artã contemporanã
internaþionalã, prezent cu lucrãri în cele mai importante
muzee, galerii ºi colecþii private din lume: Centrul
Pompidou (Paris), SFMOMA (San Francisco), Muzeul Hammer ºi Muzeul de Artã
Contemporanã din Los Angeles, S.M.A.K. Collection (Ghent). Lucrãrile sale au fost
incluse, printre altele, în expoziþii la Palazzo Grassi, Fundaþia François Pinault
(Veneþia), Tate Liverpool, Bienala de la Praga, Fondazione Palazzo Strozzi (Florenþa).

Invitaþii în lumea artelor plastice

De la schiþa arhitectonicã
la fresca muralã neperisabilã
Pictorul Dan Bota, nãscut la Sãliºtea
Sibiului în 1935, este un longeviv pictor
pãtimaº în cercurile cromatice ale lui Robert
Delaunay. Dupã peste 20 de expoziþii
personale, câºtigã un maraton real al
neatârnãrii de vreun sprijin instituþional
sau de privilegii ºi notorietãþi de breaslã.
S-a format profesional ca arhitect ºi s-a
plãmãdit ca pictor prin exigenþã eticã de
atelier continuu. Fãrã mentori ºi afini ai
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mediului bucureºtean, ghidat de astrele
câtorva nume mari ale modernismului
european, Bota devine un caz pilduitor.
Pentru pictorul Dan Bota, datele realului
au fost destul de grele: 41 de ani a avut
program dur, de birou, în proiectãri, iar
atelierul personal a fost cãmãruþa unui
apartament de bloc, la limita Policolor(ã) a
Bucureºtilor. Dar la vârsta de 60 de ani a
desfãºurat 140 de uleiuri, formate mari, pe
maxima deschidere a
Sãlii Parlamentului. Dupã
patru decenii de la
portretul de þãrancã din
1962, umplea, apoi, parterul Palatului Mogoºoaia, în
primul an de deschidere
spre arta contemporanã a
Complexului muzeal. La
cumpãna anilor 2012-2013,
a erupt compoziþional
ºi cromatic pe douã etaje
ale Palatului ASE.
Pictura lui se manifestã
pe un interval larg, când
mai aproape de sursa

obiectivã, de modelul în funcþiune la un
moment dat, când mai aproape de expresia
suficientã sieºi, de subiectivitatea în plinã
expansiune, însã mecanismele de reglare
a distanþei sunt atât de subtil manevrate
încât imaginea evitã spectaculos atât
retorica realului nemijlocit, cât ºi
dezagregarea, fuga în abstracþiunea fãrã
memorie, a purei subiectivitãþi, spune
criticul de artã Pavel ªuºarã, în deschiderea
expoziþiei pe care Dan Bota o are în aceste
zile la Muzeul Naþional al Þãranului
Român, în Sãlile Tancred Bãnãþeanu
ºi Acvariu.
Expoziþia Pictura, un vis întrupat,
semnatã de artistul plastic Dan
Bota, îºi aºteaptã vizitatorii pânã pe
15 februarie 2015.

Unul dintre cei mai importanþi
savanþi ai României, ªtefan
C. Hepites a avut o contribuþie
importantã la dezvoltarea metrologiei, meteorologiei, astronomiei
ºi seismologiei ºi la fondarea instituþiilor aferente. Prima staþie
meteorologicã, prima staþie seismologicã, cel care a adus kilogramul ca unitate de mãsurã în
România Sunt doar câteva
dintre realizãrile lui Hepites.

ªtefan HEPITES
 pionier în metrologie, meteorologie,
astronomie ºi seismologie
ªtefan C. Hepites s-a nãscut la 5/17 februarie 1851 la Brãila. A
început ºcoala în oraºul natal ºi a continuat-o la gimnaziul Matei
Basarab. În 1865 a intrat la ªcoala Militarã din Bucureºti, pe care a
terminat-o ca ºef de promoþie în 1869. În urma rezultatelor remarcabile,
a fost trimis sã-ºi continue studiile la o altã ºcoalã militarã, de data
aceasta la Bruxelles. Aici a studiat, pânã în anul 1873, nu numai
cursuri de specialitate, ci ºi matematica ºi fizica. Tot aici a mai urmat,
timp de doi ani, cursurile ªcolii Politehnice. A obþinut titlul de doctor
în ºtiinþe fizice ºi matematice, renunþând la cariera militarã. La Bruxelles,
la Observatorul Regal al Belgiei, a avut pentru prima oarã prilejul sã
înþeleagã ºi sã îndrãgeascã astronomia. Reîntors în þarã, în 1875, a fost
numit inginer în portul Brãila, unde s-a ocupat de construcþia cheiurilor.
În 1877, a luat parte la Rãzboiul pentru Independenþã, ca locotenent
de artilerie. Întors din rãzboi, a înfiinþat, în Brãila, prima staþie
meteorologicã, pentru care face, singur, toate mãsurãrile meteorologie.
La numai 29 de ani, Academia Românã l-a ales membru corespondent.
Chiar în anul urmãtor a instalat încã 11 staþiuni meteorologice. Apoi a
fost numit inginer la Serviciul Hidraulic al Ministerului Lucrãrilor
Publice, profesor de fizicã la ªcoala Militarã de Artilerie, profesor la
ªcoala de Silviculturã, inspector general al Domeniilor Statului. În
anul 1880 a publicat primele lucrãri în domeniul astronomiei:
Scânteierea stelelor ºi Instrumente pentru mãsurarea radiaþiunii solare
în diferitele Observatorii, urmate, în 1881, de Cometele în 1881 ºi
Bolidul din seara de 25 august 1881.
În 1883 a fost numit membru al Comitetului pentru Generalizarea
Aplicãrii Sistemului Metric de Unitãþi de Mãsurã în România, iar, în
1884, a primit sarcina de a înfiinþa un serviciu de meteorologie ºi a
pus bazele Organizaþiei Mondiale a Meteorologiei (WMO). În anii
urmãtori, Hepites a fãcut eforturi susþinute pentru achiziþionarea
prototipurilor naþionale pentru masã ºi lungime ºi a mijloacelor de
mãsurare etalon în domeniul temperaturii. În 1889 a fost înfiinþat
Serviciul Central de Mãsuri ºi Greutãþi, iar director a fost numit
Hepites. Astfel, în 1891, României i s-a repartizat, de cãtre Biroului
Internaþional de Mãsuri ºi Greutãþi, Kilogramul prototip naþional
nr.2. Tot atunci, s-au adus ºi douã termometre normale. Hepites a
continuat sã diversifice activitatea Serviciului de Meteorologie,
înfiinþând Serviciul Macroseismic. În 1884, a creat prima staþiune
meteorologicã la Bucureºti, la ªcoala de Agriculturã de la Herãstrãu,
mutatã, în 1888, la Filaret. În 1891, ªtefan Hepites a fost ales
membru în Comitetul Internaþional de Meteorologie, la Conferinþa
de la München. A realizat, împreunã cu I. ªt. Murat, prima hartã
magneticã a României, de numele lui legându-se ºi înfiinþarea primelor
staþiuni seismologice din þarã, unde a început observaþiile sistematice
în 1892. În 1893, a elaborat ºi un catalog al cutremurelor dintre
1838-1892, publicat în limbile românã ºi francezã. În anul 1894,
datoritã deosebitelor sale merite de om de ºtiinþã metrolog, a fost
ales membru al Comitetului Internaþional de Mãsuri ºi Greutãþi
(CIPM), în care a fost desemnat, în 1918, secretar ad-interim al
CIPM, iar, în 1920, a fost ales definitiv în aceastã funcþie, pe care a
onorat-o pânã la sfârºitul vieþii. În anul 1895 a înfiinþat prima staþie
seismicã pe dealul Filaret. Acest serviciu a publicat anual Registrul
de cutremure ºi a elaborat prima listã a vechilor seisme înregistrate
pe pãmânt românesc. În 1896, el a construit ºi un Pavilion de
magnetism terestru ºi Serviciul orei exacte.
A continuat sã publice lucrãri în domeniul astronomiei ºi
meteorologiei: Îndreptarea Calendarului din punctul de vedere
economic, Despre Calendar, Durata de strãlucire a Soarelui la
Bucureºti ºi Schimbatu-sa clima . Cea mai importantã lucrare O primã încercare asupra lucrãrilor astronomice din România pânã
la finele Secolului al XIX-lea a fost publicatã în 1902, în Analele
Academiei Române. În 1902, a fost ales membru al Academiei Române.
În 1915, la iniþiativa sa, a început sondarea sistematicã a atmosferei cu
baloane pilot ale staþiilor meteorologice militare ºi s-a constituit Institutul
Meteorologic Central (I.M.C), în cadrul Ministerului Agriculturii ºi
Domeniilor, prin despãrþire de Observatorul Astronomic (1920).
ªtefan C. Hepites s-a stins din viaþã la 72 de ani, la 15 septembrie 1922.

Hori de primãvarã cu Grigore Leºe
Grigore Leºe, alãturi de invitaþii sãi, Taraful lui Firuþã din Islaz ºi Taraful
din Babiciu, se va afla, în perioada 2-16 martie, în turneu în þarã,
propunând iubitorilor de folclor concertul Hori de primãvarã, în cadrul
programului Tradiþie. Istorie. Rost: 2 martie  Braºov, 3 martie - TârguMureº, 4 martie - Alba Iulia, Casa de Culturã a Sindicatelor, 6 martie Sibiu, 7 martie - Cluj-Napoca, 8 martie - Zalãu, 10 martie - Satu Mare,
12 martie - Oradea, 13 martie - Arad, 14 martie - Timiºoara, 15 martie Resiþa, 16 martie - Petroºani. Turneul va deschide Anul Cultural
Artã contra Drog 2015, un proiect iniþiat de CIADO România
ºi Asociaþia Culturalã de Teatru, Muzicã ºi Film Dracula.
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Joi, 29 ianuarie 2015, Fundaþia Romanian Angel Appeal a lansat
Studiul privind nevoile de servicii de suport în rândul pãrinþilor copiilor
ºi tinerilor cu TSA din România
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Ce înseamnã sã fii pãrinte
de copil cu autism, în România?

Acces la informaþii, servicii specializate pentru copilul cu autism ºi pentru familie, resurse
financiare, un sistem de asistenþã ºi protecþie socialã adaptat ºi flexibil ºi un cadru legal care sã
asigure coerenþã, adecvare ºi realism în abordarea problematicii tulburãrilor de spectru autist
(TSA) sunt principalele nevoi identificate de Fundaþia Romanian Angel Appeal (RAA) în
rândurile pãrinþilor de copii cu tulburare de spectru autist, în cadrul unui Studiului efectuat
Cele mai recente cercetãri internaþionale aratã cã
Concluzia studiului este cã þara noastrã este încã
incidenþa autismului este de 1/681. România încã slab pregãtitã, sub multiple aspecte, pentru a oferi
nu are o statisticã oficialã cu privire la numãrul condiþii prielnice de dezvoltare copiilor cu autism ºi
persoanelor cu tulburare de spectru autist (TSA), familiilor lor. S-au fãcut progrese în raport cu ultimii
iar evidenþele statului cuprind doar cazurile ani, însã este nevoie în continuare de informare cu
diagnosticate ºi declarate. Dacã diagnosticarea se privire la autism ºi la specificul afecþiunii, consilierea
realizeazã, astãzi, ºi în România, mai eficient decât ºi referirea cãtre servicii specializate (inclusiv
în anii trecuþi, serviciile de intervenþie în vederea facilitarea înþelegerii informaþiilor furnizate) încã din
integrãrii sociale precum ºi serviciile de suport primele momente ale comunicãrii diagnosticului,
pentru familie sunt foarte slab dezvoltate în instruirea pãrinþilor copiilor cu autism în tehnici de
comparaþie cu cele din Uniunea Europeanã ºi din intervenþie, pentru a putea forma o echipã cu
statele asociate. În procesul de dezvoltare a profesioniºtii ºi a spori rezultatele terapiei, resurse
abilitãþilor pentru integrare, implicarea pãrinþilor financiare pentru susþinerea intervenþiilor, asigurând
este crucialã dar aceºtia, la rândul lor, au nevoie de un numãr de ore de terapie suficient pentru a
suport pentru a face faþã provocãrilor afecþiunii. maximiza potenþialul funcþional al copiilor, un sistem
Studiul privind nevoile de servicii în rândul de servicii de respiro pentru pãrinþi, un sistem de
pãrinþilor copiilor cu autism doreºte sã creascã protecþie ºi asistenþã socialã adaptat ºi flexibil ºi, nu
accesul familiilor la servicii de suport, în zece în ultimul rând, modificãri legislative pentru o
centre TSA din þarã. Cercetarea, efectuatã pentru abordare coerentã ºi adecvatã a problemelor
RAA de cãtre Asociaþia Sociometrics - Grupul de persoanelor cu autism.
analizã socialã ºi economicã, a fost realizatã în
Evenimentul s-a desfãºurat în cadrul proiectului
luna noiembrie 2014 ºi a avut la bazã studii de caz Întãrirea serviciilor de consiliere ºi suport la nivel
 interviuri în profunzime, cu pãrinþi de copii local pentru pãrinþii copiilor ºi adolescenþilor cu
diagnosticaþi cu TSA, care acceseazã servicii de TSA, început la 1 iulie 2014, cu o duratã de 22 de
terapie, anchetã sociologicã pe bazã de chestio- luni ºi finanþat prin granturile SEE 2009  2014, în
nare (95 de respondenþi, chestionare aplicate cu cadrul Fondului ONG. (Pentru informaþii oficiale
sprijinul a nouã ONG ºi a zece DGASPC din þarã despre granturile SEE ºi norvegiene: www.eeagrants.org)
Contact: Costinela Caraene, coordonator PR,
ce oferã servicii terapeutice copiilor cu autism),
precum ºi analiza documentelor existente  studii, Fundaþia Romanian Angel Appeal, tel:
0721.151.187, e-mail: costinela.caraene@raa.ro
rapoarte, documente legislative.
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Ofertã româneascã generoasã
de cooperare privind promovarea comunã
a potenþialului comunitãþilor dunãrene
 Sumar Executiv al Conferinþei Europene a Platformei

Urbane a Regiunii Dunãrii

Cu ocazia celei de-a doua conferinþe europene
a Platformei Urbane a Regiunii Dunãrii (UPDR)
- fondatã în decembrie 2013, la Viena - ºi care a
fuzionat recent cu Consiliul Oraºelor ºi
Regiunilor Dunãrene (CoDCR, Ulm - Landul
Baden Wurttemberg), la sediul Primãriei Viena a
avut loc, în perioada 26-27 ianuarie 2015,
constituirea Comitetului Consultativ UPDR. În
acest context, asociaþia cu caracter naþional
Comunitãþile Locale Riverane Dunãrii (CLDR
România), fondatã în noiembrie 2014, pe baza
experienþei acumulate anterior ºi a reuniunii a 19
comunitãþi locale, universitãþi, institute naþionale
ºi alte organizaþii civice relevante, ºi-a asumat
rolul de lider tematic al prioritãþii Promoting
Danubian Cities (promovarea oraºelor
dunãrene, la nivel pan-european).
Momentul evocat a avut loc în cadrul
sesiunii plenare UPDR, în prezenþa a peste
200 de primari, ambasadori, oficiali
guvernamentali, personalitãþi din cele 14 state
membre SUERD, precum primarul-guvernator
al Vienei, Michael Haupl; secretarul general
al Asociaþiei Municipiilor ºi Oraºelor din
Austria, Thomas Weninger; preºedintele
Institutului Regiunii Dunãrii ºi Europei
Centrale (IDM), dr. Erhard Busek, fost vicecancelar al Austriei; coordonator proiecte
dunãrene în cadrul DG REGIO, Marco Onida;
coordonator general CoDCR, Peter Langer etc.
Delegaþia CLDR România, numãrând
15 reprezentanþi, a fost condusã de preºedintele asociaþiei, Tudor Nãdrag, primarul
oraºului Hârºova, iar intervenþia oficialã în plen

a fost susþinutã de preºedintele executiv
CLDR, Sever Avram.
În baza constituirii a numeroase Centre de
Competitivitate ºi Training SUERD, precum ºi
a coagulãrii expertizei la nivel naþional, prin
Catedra Internaþionalã Onorificã Jean Bart
ºi a Registrului Naþional al Experþilor
PROFEX, vorbitorul a accentuat asupra
interesului comunitãþilor dunãrene implicate
privind unele sub-teme importante, care
concurã la o mai bunã promovare comunã,
coerentã a brand-ului dunãrean, anume: turism,
valorificarea patrimoniului cultural-istoric,
incluziune socialã a grupurilor vulnerabile, în
special a minoritãþii rome, prin utilizarea
mijloacelor inovãrii sociale la nivel european.
În cea de-a doua zi a lucrãrilor, prefaþate de
expunerea reprezentantului Adunãrii
Parlamentare a Landului Viena, Omar Al-Rawi,
au fost desfãºurate sesiuni practice pe
domenii precum: finanþarea proiectelor
prioritare din cadrul Agendei Urbane,
managementul riscurilor de mediu,
interconectarea infrastructurii de transport
urban la nivel macro-regional, edificarea
prosperitãþii social-economice prin
antreprenoriat ºi competitivitate la nivelul
economiei locale, creºterea transparenþei ºi a
participãrii civice printr-o guvernanþã deschisã
a oraºelor dunãrene ºi consolidarea politicilor
privind egalitatea de ºanse la nivel dunãrean.
În cel mai scurt timp, CLDR România va
prezenta comunitãþilor locale dunãrene majore,
mijlocii ºi mici un Plan de Acþiune privind o
mai bunã promovare comunã a propriilor atuuri
ºi oportunitãþi de comunicare ºi cooperare,
precum ºi o ofertã de colaborare prin proiecte
concrete, în special în domenii adiacente agreate
anterior în cadrul consultãrilor cu coordonatorul
Ariei Prioritare SUERD pentru TurismCulturã: dezvoltarea reþelei porturilor turistice
ºi a obiectivelor de turism urban, peisagism
turistic ºi a unei reþele de eco-staþiuni la scarã
macro-regionalã.
Pentru informaþii suplimentare, cei interesaþi
se pot adresa Secretariatului Asociaþiei CLDR
la tel./fax: 021.230.49.97 sau e-mail:
secretariat@cldr.ro.
Pentru conformitate,
Secretariatul Asociaþiei CLDR
c/o EUROLINK- Casa Europei

Pe marginea discursului Preºedintelui Klaus Johannis în Parlamentul României

Aplicarea principiilor democraþiei ºi funcþionarea statului de drept, pas cu pas
Pânã la rectificarea Constituþiei ºi a legilor organice ºi ordinare din domeniu,
care sã elimine ambiguitãþile, pânã la stabilirea mai clarã a atribuþiilor celor
trei puteri în stat, pentru manifestarea deplinã a valenþelor democraþiei în
statul de drept, trebuie aplicat spiritul celor existente, precum ºi completarea
lor prin ordonanþe de urgenþã acolo unde Curtea Constituþionalã sau practica
judiciarã internã ºi internaþionalã s-au pronunþat unitar.
Pentru eliminarea factorilor perturbatori ºi a incompatibilitãþilor în
elaborarea, aprobarea, controlul ºi
sancþionarea neaplicãrii sau aplicarea
incorectã a legilor referitoare la demnitatea, dezvoltarea ºi ocrotirea personalitãþii umane, la siguranþa naþionalã ºi la
patrimoniul public, precum ºi la mediul
înconjurãtor, ca rãspuns la solicitãrile
preºedintelui, propunem urmãtorul set
de mãsuri: 1) inventarierea disfuncþionalitãþilor manifestate în aplicarea legilor
ºi a practicii judiciare, prin consultarea
largã a instituþiilor statului (ministere),
autoritãþi autonome de drept public
(CSM), organizaþii nonguvernamentale
de utilitate publicã, a societãþii civile, a
cultelor, precum ºi ierarhizarea în raport
de complexitate ºi proceduri de soluþionare (legi, OUG, HG); 2) încheierea ºi
publicarea în Monitorul Oficial a unui
pact între toate partidele privind agenda
imediatã ºi pe termen mediu de amendare a legislaþiei ºi procedurilor în
vigoare, cu termene precise de adoptare;
3) simplificarea ºi separarea atribuþiilor
celor douã camere pentru elaborarea ºi
adoptarea legilor astfel:  constituþia,
legile siguranþei statului, politica europeanã ºi externã, legea multianualã a
bugetului de stat, de ambele camere;
 legile organice ºi controlul instituþiilor
pentru siguranþa naþionalã, politica
europeanã ºi externã, de cãtre Senat;
 legile ordinare ºi controlul aplicãrii

legilor prin organele specializate de cãtre
Camera Deputaþilor; 4) evidenþa strictã a
legilor depuse în Parlament ºi rezolvarea
lor cu celeritate prin modificarea ºi
completarea procedurilor; 5) armonizarea
legilor ºi unificarea practicii judiciare cu
soluþiile definitiv pronunþate de Curtea
Constituþionalã ºi de hotãrârile judecãtoreºti, interne ºi internaþionale (CEJ),
prin ordonanþe de urgenþã sau legi rectificative; 6) simplificarea procedurilor ºi
întãrirea rolului societãþii civile, prin referendum; 7) sancþionarea magistraþilor
(procurori ºi judecãtori) dupã caz, pentru
respingerea dosarelor ºi a completelor de
judecatã pentru nerespectarea procedurilor, dispariþia probelor ºi scurgerea de
informaþii, pentru condamnarea statului
Român de cãtre instanþele internaþionale
prin hotãrâri rãmase definitive, care
reprezintã lipsa de profesionalism ºi nu
o expresie a independenþei ºi inamovibilitãþii; 8) dizolvarea Parlamentului
ºi/sau demisia Guvernului, dupã caz,
pentru promovarea ºi/sau aprobarea de
acte normative (legi, OUG, OG, HG, proceduri) declarate neconstituþionale;
9) prezentarea raportului privind activitatea legislativã desfãºuratã de Parlament,
în ºedinþã comunã deschisã, înaintea
vacanþelor parlamentare; 10) prezentarea
de cãtre fiecare grup parlamentar a
activitãþii parlamentarilor în teritoriu, a
iniþiativelor ºi amendamentelor legislative,
a interpelãrilor în parlament ºi darea

publicitãþii la sfârºitul fiecãrei sesiuni;
11) prezentarea trimestrialã a Stãrii
naþiunii de cãtre Guvern în Parlament pe
baza rapoartelor ministerelor; 12) blocarea
locurilor vacante urmare a condamnãrii
definitive a deputaþilor ºi senatorilor;
13) modificarea componenþei alianþelor
alese, trecerea de la un grup politic la altul
sã se facã numai pe bazã de referendum,
cu suportarea cheltuielilor de cãtre
formaþiunea politicã sau parlamentar,
dupã caz, din resurse financiare proprii;
14) actualizarea anualã a listelor electorale
de cãtre Biroul Electoral Permanent, publicarea ºi supunerea verificãrii electoratului, înaintea alegerilor, concomitent cu

Opinii pe
cont propriu
publicarea intrãrilor ºi ieºirilor pe liste a
cetãþenilor cu drept de vot de la ultimele
alegeri. Verificarea nominalã a listelor
dupã alegeri ºi comunicarea numãrului real
al cetãþenilor cu drept de vot. Limitarea
înscrierii pe listele suplimentare de vot la
1% dintre alegãtorii cu drept de vot
înscriºi în listele aprobate; 15) reducerea
perioadei campaniilor, limitarea dimensiunii ºi a numãrului de postere/benere ºi
altor forme de propagandã (conferinþe,
spectacole, apariþii în mass-media, audio,
video ºi scrisã) a partidelor politice ºi
susþinãtorilor pe o circumscripþie electoralã, sub sancþiunea legii; 16) creºterea
pragului de accedere în Parlament de la
5 la 7-10% ºi respectarea numãrului de
parlamentari hotãrât prin referendum sau
procent de reprezentare convenit la nivel

european; 17) înscrierea candidaþilor
pe buletinele de vot cu condiþia prezentãrii cazierului de la instituþiile abilitate;
18) interzicerea participãrii partidelor cu
candidaþi pentru ocuparea posturilor vacantate (senator, deputat, preºedinte ºi
vicepreºedinte CJ, primar, consilier judeþean ºi local) ca urmare a condamnãrii
deþinãtorului funcþiei, dacã acesta a fost
ales la recomandarea sau pe lista
partidului.
Democraþia presupune funcþionarea
statului de drept pe bazã de legi ºi
proceduri unanim acceptate, evidenþa
ºi controlul eficienþei acestora, precum
ºi rãspunderea celor aleºi ºi/sau numiþi
pentru elaborarea, adoptarea ºi aplicarea cu celeritate a normelor de convieþuire politicã, socialã ºi economicã. În
acelaºi timp, societatea civilã, începând
cu tânãra generaþie, trebuie sã facã faþã
noilor provocãri pentru omenire. Pe
lângã actuala dezamãgire, lipsa de
orizont, destrãmarea nucleului familial,
birocratizarea societãþii ºi a democraþiei,
în perspectivã, prin creºterea populaþiei
globului ºi multiplicarea dorinþelor
cetãþeanului, se anunþã criza hranei ºi a
apei. Toate acestea pun presiune pe
organizarea ºi conducerea eficientã a
societãþii umane, insistând pe gospodãrirea chibzuitã a resurselor naturale
deþinute de comunitãþile umane organi-

zate în state, dar ºi pe eliminarea
decalajelor privind nivelul tehnologic,
educativ, pe asigurarea condiþiilor
comparabil-decente de viaþã. Lumea
deja se miºcã, ºi se miºcã din ce în ce
mai violent. Fiecare popor îºi cere
dreptul la existenþã în numele democraþiei, dar ºi în numele menirii sale
pe pãmânt.
Ineficienþa democraþiei este rezultatul
lipsei unor proceduri pentru exercitarea
unui control eficient asupra aleºilor
de cãtre alegãtori, deturnarea conþinutului democraþiei: demos = popor,
kratos = putere. Ce democraþie se aplicã
în România: atenianã, popularã, burghezã, americanã, liberalã, participativã?
Care dintre definiþiile democraþiei este
asumatã de partidele politice din
România:  forma de guvernare în care
supremaþia aparþine poporului?;  forma
de organizare politicã a societãþii care
proclamã principiul deþinerii puterii de
cãtre popor?  forma de organizare ºi
conducere a unei societãþi, în care poporul îºi exercitã (direct ºi indirect) puterea?;  forma de organizare ºi conducere
politicã a societãþii?;  forma de guvernare a statului bazatã pe separaþia
puterilor ºi pe votul universal? Ce
înþelege societatea civilã româneascã prin
democraþie? Este conºtientã de nuanþele
ºi efectele asupra existenþei sale?

Un singur lucru este sigur: în decembrie 1989, populaþia s-a revoltat
împotriva dictaturii, deºi mulþi au început s-o regrete. De ce? Rãspunsul
trebuie sã-l dea clasa politicã, clar ºi ferm, fãrã întârziere. Altfel, mãmãliga
fierbe într-o oalã sub presiune, ce stã sã explodeze, din nou, ceea ce este de
dorit sã fie preîntâmpinat ºi evitat. A trecut vremea sacrificiilor perpetue,
de la generaþie la generaþie. Fiecare trãieºte o singurã viaþã!

Ec. dr. Mircea M.TOMA
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PROGRAMUL TVH
LUNI  2 februarie 2015

MARÞI  3 februarie 2015

MIERCURI  4 februarie 2015

JOI  5 februarie 2015

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 Interviurile TVH (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Transformarea (r)
12:30 Cãlãtorii francofone.
Realizator Dan Sterian
13:00 Film serial  O iubire eternã
(Filipine, 2012)
14:00 Film serial  Suflete pereche (Filipine)
15:00 Film documentar - Medii extreme (ep. 16)
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16.10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16.30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17.30 Film artistic românesc - Adela
(1985, dramã) Regia: Mircea Veroiu
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic  Colegi de celulã (SUA,
2011, comedie) Regia: Jesse Baget
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar - Medii extreme (ep. 17)
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 ONG Mania.
Realizator Ana Maria Stancu
03:30 Ce citim astãzi.
Realizator lector univ. dr. Florin Pâtea
04:00 Dicþionar cultural.
Realizator prof. univ. dr. Ioan Roºca
04:30 Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr. George Volceanov
05:00 De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ. dr. Diana Artene

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Film documentar Discovery.
Ucigându-l pe Hitler (I)
12:00 Film documentar Discovery.
Criminalii de rãzboi: Bormann
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar - Medii extreme (ep. 17)
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17:30 Film artistic  Colegi de celulã (SUA,
2011, comedie) Regia: Jesse Baget
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic  Istoria Dragonilor (SUAAnglia, 2004, docu-ficþiune) Regia: J.Hardy
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar
Medii extreme (ep. 18)
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.
Curs de limba englezã
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
03:30 Gradina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
04:30 Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
05:00 Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Film documentar Discovery
Ucigându-l pe Hitler (II)
12:00 Crezi cã ºtii? (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar
Medii extreme (ep. 18)
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17:30 Film artistic  Istoria Dragonilor (SUAAnglia, 2004, docu-ficþiune) Regia: J.Hardy
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc  Baltagul
(1970, dramã) Regia: Mircea Mureºan
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar
Medii extreme (ep. 19)
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
03:30 Gradina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
04:30 Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
05:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Film documentar Discovery
Franklin Delano Roosevelt (I)
12:00 Academia veterinarã (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar
Medii extreme (ep. 19)
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17:30 Film artistic românesc 
Baltagul (1970, dramã)
Regia: Mircea Mureºan
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Transformarea.
Realizator Cristina Matei
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar - Medii extreme (ep. 20)
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 ONG Mania.
Realizator Ana Maria Stancu
03:30 Ce citim astãzi.
Realizator lector univ. dr. Florin Pâtea
04:00 Istoria cu învãþãturã.
Realizator Valeriu Râpeanu
05:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

VINERI  6 februarie 2015

SÂMBÃTÃ  7 februarie 2015

DUMINICÃ  8 februarie 2015

PROGRAMUL
RADIO HFM

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06:30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Film documentar Discovery
Franklin Delano Roosevelt (II)
12:00 Interviurile TVH (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar
Medii extreme (ep. 20)
15:30 Medicina live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc
Dincolo de pod (1976, dramã)
Regia: Mircea Veroiu
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar
Medii extreme (ep. 21)
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader
01:00 Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr.
George Volceanov
01:30 Gradina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
02:30 Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
03:00 De fapt ºi de drept.
Realizator Diana Artene
04:00 Preuniversitaria*

* Emisiuni realizate în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

06.00
07:00
07:30
08:00
09:00
11:00
12:00
13:00
13:30
16:30
18:00
19:00
20:00
22:30

00:00
01:00
02:00
02:30
03:00
04:00
05:00

Preuniversitaria* (r)
Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Kinetoterapia (r)
O lume sub lupã (r)
Film documentar Discovery
Ucigându-l pe Hitler
Film documentar Discovery Fortãreaþa Brest
Universitaria. Academia veterinarã.
Realizator conf.univ.dr. Violeta Simion
Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
Gala cântecului românesc (r)
Transformarea (r)
Crezi cã ºtii? Realizator Tina Toma
Cafe-concert. Realizator Sorin Petre
Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc Mama ei de tranziþie!?!
(2011, comedie/dramã)
Regia: Cristina Nichituº
Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader
Gradina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
Dicþionar cultural.
Realizator Ioan Roºca
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept.
Realizator lector.univ.dr. Diana Artene
Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu
Preuniversitaria*

VORBIÞI, SCRIEÞI
ROMÂNEªTE
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07:30
08:00
09:00
09:30
11:30
13:00
13:30
16:30
18:00
19:00
20:00
22:30
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00

Preuniversitaria* (r)
Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Kinetoterapia (r)
Film documentar Discovery 
Franklin Delano Roosevelt (I)
Film documentar Discovery 
Adventure Camp (sezonul 2, ep. 4)
Ecumenica. Realizator Sorin Bejan
Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
Gala cântecului românesc.
Realizator Georgel Nucã
Doctor H.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc  Italiencele
(2004, dramã/comedie) Regia: Nap Toader
Preuniversitaria*
Preuniversitaria. Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
ONG Mania. Realizator Ana Maria Stancu
Ce citim astãzi.
Realizator lector univ. dr. Florin Pâtea
Dicþionar cultural.
Realizator prof. univ. dr. Ioan Roºca
Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr. George Volceanov
De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ. dr. Diana Artene

Hit the morning (07:00-10:00  luni-vineri)
Realizatori: Alina Toma & Alex Crãciun
Light Zone (10:00-13:00  luni-vineri)
Realizator: Robert Tache
Dupã-amiaza devreme (13:00-16:00/luni-vineri)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Ambuteiaj (16:00-19:00/luni-vineri)
Realizator: Iuliana Mardare
Ultima Ediþie (19:00-22:00/luni-joi)
Realizator: Maria Ilie
Cafe Nocturn (22:00-23:00/luni-joi)
Realizator: Luminiþa Bondrea
Sportlife (19:00-22:00/vineri)
Realizator: Claudiu Giurgea
Sinteza sãptãmânii (12:00-13:00/sâmbãtã)
Realizator: Ioana Babu
80 Remember (17:00-19:00/sâmbãtã)
Realizator: Robert Tache
Ocolul Pãmântului în 60 minute
(19:00-20:00/sâmbãtã)
Realizator: Maria Ilie
Hit Hours (20:00-22:00/sâmbãtã)
Realizator: Alex Camburu
În sfârºit week-end (08:00-12:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Marcel Vicol
Week-end activ (13:00-17:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Alex Camburu
Tech News (12:00-13:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Top 20 (17:00-19:00/duminicã)
Realizatori: Alina Toma, Alex Craciun
Nume: Printre rânduri (19:00-20:00/duminicã)
Realizator: Iuliana Mardare
Poveºti Nespuse (20:00-22:00/duminicã)
Realizator: Echipa HFM
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Pe platourile de filmare, Adina ªTEÞCU
e fericitã ºi mai în viaþã ca niciodatã!
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Lara Roxana POPA:

Fiecare ºi-a dorit,
mãcar o datã, sã fie pe scenã
sau în filmul
care ruleazã la cinema

Nãscutã la malul Dunãrii, Lara Roxana
Popa nu putea fi decât o sentimentalã. Simte acest
lucru din confruntarea sa cu realitatea zilnicã ºi,
astfel, îºi îndreaptã paºii în perioada 2001 - 2003
cãtre ªcoala de Arte din Galaþi, alegându-ºi
specializarea Muzicã. Aleargã pe clape alb-negre
ale pianului ºi simte vibraþia tamburinei. Urmeazã
cursurile Colegiului Naþional Vasile Alecsandri
din Galaþi, în perioada 2003  2007, fãrã a renunþa
la pasiunea pentru muzicã ºi chiar adãugând
acesteia o nouã îndeletnicire, respectiv, arta teatralã.
Frecventeazã, în paralel cu liceul, ºi cursurile de
Actorie ale ªcolii de Arte (2004  2006).
În perioada 2007 - 2010 se aflã la Bucureºti, urmând
cursurile Universitãþii Hyperion, la Facultatea de Jurnalism.
Simþindu-se neîmplinitã, în anul 2008, susþine examen de
admitere la Facultatea de Teatru din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, unde, admisã, va fi repartizatã la clasa prof.
univ. Constantin Codrescu ºi conf. univ. dr. Vlad Rãdescu.
Fire curioasã, dar ºi perfecþionistã, Lara Roxana Popa
abordeazã cu aplomb caractere diverse din dramaturgia
clasicã ºi contemporanã. Încã din anul I de facultate, pentru
perfecþionare participã la numeroase workshopuri.
În anul 2011 susþine ºi examenul de licenþã, pe care îl ia cu
felicitãri, ºi începe a construi o carierã personalã demnã de
a fi menþionatã aici. Astfel, în teatru numele Lara Roxana
Popa apare pe afiºele spectacolelor jucate la Casa de
Culturã din Târgoviºte, Teatrul de Revistã Constantin
Tãnase din Bucureºti, la Teatrul Dramatic Fani Tardini din
Galaþi, la Teatrul Nottara, la Teatrul Naþional Vasile
Alecsandri din Iaºi în cadrul Festivalului Orpheus
În filmul de artã de lung ºi scurt metraj apare destul de
des, putând fi vãzutã în rolul Lara din filmul Cãlãtoriile
Larei, Fata din filmul The end of days, Lara din filmul
Next Diva, Mim din filmul Aparenþe, Fata din filmul
Trubadures, Lara din filmul Lecþii de autostop cu Lara,
rolurile Vampir ºi Alice în filmul Dreaming, Fata din
filmul Today ºi Vali din filmul Picãtura. Ea mai apare ºi în
diverse colaborãri cu Grupul Divertis.
Vorbeºte fluent limba francezã ºi limba englezã. Cântã
ca mezzo-sopranã, dar ºi la pian (calificat) ºi tamburinã
(specialist). Este specialistã în dansuri, respectiv: balet
(calificat), salã de dans (de specialitate), Boogie Woogie
(de specialitate), cha-cha-cha (de specialitate), dans
contemporan (de specialitate), teatru dans (de specialitate),
discoteca (calificat), experimental (calificat), expresie (de
specialitate), funk (calificat), improvizaþie (calificat), jazz
(de specialitate), modernã (de specialitate), muzical (de
specialitate), pop (calificat), rock (de specialitate),
rocknroll (de specialitate), salsa (de specialitate), samba
(calificat), dans etapã (de specialitate), Tango (calificat),
vals (specialist). Având ºi aptitudini sportive, Lara Roxana
Popa poate spune cã are în panoplia sa de calificãri ºi
diverse sporturi: badminton, volei pe plajã, biliard,
BMX, bowling, capoeira, sãgeþi, fotbal, handbal, patinaj,
patinaj pe role, ciclism montan, skateboarding, snowboarding, tenis de masã, tenis.
Cu atâtea calificãri de specialitate, cea care a fost
studenta Facultãþii de Arte, specializarea Artele
Spectacolului (Actorie) din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
absolventa noastrã Lara Roxana Popa nu putea sã nu ofere
din prea plinul ei profesional ºi altor doritori de cunoaºtere
din sfera artisticã, astfel cã s-a angajat ca profesor la ªcoala
de Arte Creativ. Ce le spune tinerilor învãþãcei de aici?
Fiecare ºi-a dorit mãcar o datã sã fie pe scenã sau în
filmul care ruleazã la cinema. Totul începe cu un vis visul
de a-i inspira pe ceilalþi ºi arta teatralã, lãsatã de greci
încã din antichitate, prin tragediile lui Sofocle, Euripide ºi
Eschil, ºi ºlefuitã cu mãiestrie de italieni, prin revelaþia
Comedia dellArte. Nu de puþine ori, ca spectatori,
ne-am spus în gând: pot sã fac ºi eu aºa .
Da. Absolventa noastrã Lara Roxana Popa ne-a dovedit
cã se poate! Succes pe mai departe!

Actorul de origine americanã Steven Seagal a
terminat recent filmãrile pentru The Mercenary:
Absolution, cea mai recentã peliculã în care
joacã.( ) Dintre actorii români cooptaþi în acest
proiect cinematografic putem aminti pe actriþa
de origine românã Sabina Brânduºe (O
sãptãmânã nebunã, Pro tv), dar ºi pe Adina
Galupa (Iubire ca în filme, Inimã de þigan,
Regina, Îngeri pierduþi), Adina ªteþcu
(Love Building) ºi Ana Maria Bata, cea care
va interpreta rolul fetei rele din film. Aºa sunã
un anunþ media difuzat de canalele de ºtiri din
România prin luna martie a lui 2014.
Puþine persoane ºtiu cã tinerele actriþe Adina
ªteþcu ºi Ana Maria Bata, aflate în distribuþia
acestui film, sunt douã absolvente de marcã ale
Facultãþii de Arte, specializarea Artele spectacolului
(Actorie), din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Despre Maria Bata am scris în paginile Opiniei
naþionale, aºa cã, de data acesta, o vom prezenta
pe mai tânãra sa colegã, Adina ªteþcu.
Ca într-un ciudat pact faustian, absolventa
noastrã, Adina ªteþcu, a dat o lume pe o alta.
Putea sã continue în spaþiul fix al lumii bancare,
care o acceptase ºi îi oferea o carierã sigurã, dar
dorinþa de a fi creativã ºi de a accesa o lume cu
repere variabile a fost mult mai puternicã.
Astfel a devenit studentã la Facultatea de Arte,
specializarea Artele Spectacolului (Actorie),
din cadrul Universitãþii Spiru Haret. Dupã
furcile caudine ale examenului de admitere,
Adina ªteþcu a fost repartizatã la clasa
profesorilor conf. univ.dr.Vlad Rãdescu ºi asist.
univ. drd. Vladimir Anton. Din anul II, a
continuat procesul pedagogic alãturi de echipa
profesorilor conf. univ. dr. Mirela Gorea, lect.
univ. dr. Ioana Visalon ºi asist. univ. drd. Dana
Voicu. Publicul Teatrului de Artã din Bucureºti
(str. Sfântul ªtefan nr. 21) ºi-o aminteºte,
desigur, din distribuþia spectacolului Recviem
pentru un iepuraº, de Mihai Ignat, spectacol
pus în scenã de asist. univ. drd. Dana Voicu.
Adina a mai apãrut ºi în spectacolul de licenþã,
Un bãrbat are nevoie de ajutor  un exerciþiu
teatral coordonat de Dana Voicu, dupã un text
de William Mastrosimone, alãturi de colegii
Vlad Milotoi, Simona Taman ºi Ioana Bocºa.

Sã mori de dragoste rãnitã spune povestea
Mariei (Adina ªteþcu) ºi lui Andrei (Paul Radu),
care, într-o sâmbãtã searã, vor auzi pentru
ultima oarã celebrul cântec al Angelei Similea,
pentru cã asta este seara în care fiecare a decis
cã va muri, rãnit din dragoste.
Adina ªteþcu mai apare în filmul dramã The
sweetest pussy in the world (2014; regia Paul
Negoescu, dupã un scenariu de Monica
Istrate), în Scurt/4: Istorii de inimã neagrã
(2014; regia Luiza Pârvu, Radu Jude, Andrei
Creþulescu, Iulia Ruginã; filmul este compus
din scurtmetrajele O lume nouã, Trece ºi prin
perete, Kowalski ºi Sã mori de dragoste rãnitã.
Realizate de patru regizori diferiþi, filmele sunt
legate din punct de vedere tematic: toate
vorbesc despre viaþã ºi, mai ales despre moarte,
pe tonuri diferite.
Cea mai recentã apariþie a sa este în filmul
Palatul Pionierilor (premiera în 2015; regia
Bobby Pãunescu; cu Alice Halpert, Raluca
Eftimie, ªtefan Boºtinã).
Acestea sunt coordonatele profesionale pe
care îºi desfãºoarã în prezent activitatea tânãra
actriþã Adina ªteþcu, absolventã a Facultãþii de
Arte din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Prezenþã activã pe platourile de filmare, ea se
simte aici: fericitã ºi mai în viaþã ca niciodatã.

Dorindu-ºi sã cunoascã ºi tainele actoriei de
film, Adina ªteþcu s-a ataºat echipei formate
din Dragoº Bucur, Dorian Boguþã ºi Alexandru
Papadopol, cei care au creat o ºcoalã de actorie
de film, al cãrui prim rod a fost filmul artistic
Love Building, produs de cãtre cei trei actori.
Alãturi de mentorii lor, ei 30 de absolvenþi ai
ºcolii Actorie defilm.ro au experimentat trãiri
puternice ºi diverse, situaþii atât comice, cât ºi
dramatice. Pentru Adina Steþcu, devenit membru
al echipei de actori, filmul Love Building a rãmas
ºi va rãmâne puternic impregnat în suflet ºi în
minte: datoritã felului de a fi al întregii echipe,
precum ºi personajului pe care l-a avut de jucat:
un personaj care îmi place foarte mult, care cred
ca mi se potriveºte ºi cu ajutorul cãruia
m-am descoperit ºi mai mult pe mine ºi am trecut
printr-o mulþime de emoþii, stãri, sentimente...
am trãit intens. M-am simþit fericitã în
Love Building ºi mai în viaþã ca niciodatã.
Cea de a doua experienþã filmicã a venit normal,
în continuarea primei încercãri. Astfel, Adina ªteþcu
apare într-un rol principal în distribuþia filmului
Sã mori din dragoste
rãnitã, regizat de Iulia
Ruginã. Pe un scenariu
semnat de Ana Agopian,
Oana Rãsuceanu ºi Iulia
Ruginã, imaginea Vivi
Drãgan Vasile ºi Cosmin
Fericean, montajul Letiþia
ªtefãnescu, sonorizarea
Laura Lãzãrescu, actorii
Adina ªteþcu, Paul Radu,
Dragoº Sora, Ana Maria
Bostan, Eugen Matei
Lumezianu, Andreea
Scradeanu, Giorgiana
Stanciu, Octavian Barbu ºi
Ruxandra ªtefan, au
evoluat alãturi de marea
doamnã a muzicii, care este
Angela Similea. Aceasta a
acceptat fãrã rezerve
provocarea de a juca întrun film, produs de ªcoala
Sinucigaºii din filmul Sã mori din dragoste rãnitã:
de Actorie, unde, de altfel,
Adina ªteþcu ºi Paul Radu, alãturi de Angela Similea
îºi joacã propriul rol.

Traian FRÎNCU  interpret al cântecului popular muntenesc
Traian Frîncu este unul dintre acei oameni
care mai cred cu convingere cã buna creºtere,
primitã în Slon, satul natal, din judeþul Prahova,
l-a ajutat sã ajungã astãzi cine este. Vorbeºte
atât de frumos ºi documentat despre cei care
i-au întins o mânã de ajutor ºi care au contribuit
într-un fel sau altul la ceea ce reprezintã el
acum pentru folclorul românesc, încât meritã
sã îl cunoaºtem mai bine pe acest moºtenitor
al Tezaurului Folcloric Românesc.
Traian Frîncu a avut un contact permanent
cu viaþa de la þarã ºi cu tradiþia popularã, gustând
din dulceaþa acestor nestemate. A avut fericirea
de a se naºte undeva la poalele munþilor Carpaþi,
într-un sat ce poate fi comparat cu un colþ de
rai. Aici a întâlnit orizontul deschis cãtre muzica
popularã, pentru cã aici aceasta era la ea acasã.
Un prim mentor i-a fost chiar mama sa, cea
care, atunci când torcea, þesea sau lucra la
împletitul ciorapilor, a puloverelor de lânã,

cânta cu tot sufletul. Traian Frîncu menþioneazã cã a fost ºi a rãmas un interpret al
cântecului muntenesc, pentru cã aici predominã: cântecul de dragoste, cel de cãtãnie ºi
cel pãstoresc. În studiul ce l-a întreprins,
cercetare ce apare ºi în lucrarea sa de licenþã,
prezentatã la absolvirea Facultãþii de Artã,
specializarea Pedagogie Muzicalã, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, acesta a descoperit
importante amãnunte despre folclorul din
Valea Teleajenului ºi Valea Drãjnuþei. A ºi cules
cântãri ºi colinde vechi în ritm aksak (ºchiop),
ritm ce reprezintã foarte mult zona Ardealului.
Fiind în cercetare, a auzit ºi melodii din Ardeal
la foarte mulþi dintre bãtrânii satului, aflând

cã, în anul 1874, în urma rãscoalei lui Horea,
Cloºca ºi Criºan, aproape 20 de familii au venit
ºi s-au aºezat aici, în aceastã depresiune de
poveste, de frica persecuþiilor pe care le îndurau
cei ce au participat la rãscoalã. Bineînþeles,
oamenii ºi-au adus cu ei portul ºi tradiþia.
Dupã mama sa, Traian Frîncu a avut-o ca
model pe Irina Loghin, apoi fiind elev la
ªcoala popularã de artã din Ploieºti, a avut
fericita ocazie sã-l întâlneascã pe regretatul
Drãgan Muntean, vocea acestuia reuºind sã
îl farmece pur ºi simplu, devenindu-i model.
Traian Frîncu þine sã menþioneze cã puþini
interpreþi mai cântã folclor autentic, cu un
mesaj autentic. Tradiþiile se mai pãstreazã, în
micã parte, la sat. De aceea, ca o continuitate a
lucrãrii de licenþã, absolventul nostru a luat
hotãrârea de a scrie o monografie a satului
Slon, în care sã aparã tot ceea ce þine de acest
sat ºi, nu în ultimul rând, tradiþiile ºi obiceiurile,

dar ºi folclorul ocazional ºi neocazional,
adicã datini ºi obiceiuri de peste an.
În anul 1995 debuteazã ca solist ºi dansator
la Ansamblul Folcloric al Cãminului Cultural
Ceraºu, alãturi de care face primele turnee.
În anul 1996, începe colaborarea cu
Ansamblul Folcloric Poieniþa din comuna
Drajna, alãturi de care debuteazã, la data de
14 martie 1997, pe postul naþional TVR 1, în
emisiunea de folclor Tradiþii, realizatã de
Maria Tãnase Marin, cea care îi devine ºi
profesoarã de canto popular la ªcoala de Arte
din Ploieºti. A apãrut ºi in emisiunea

realizatã de regretata Marioara Murãrescu,
Tezaur folcloric. Între timp s-a înscris la
Colegiul Naþional Nicolae Iorga din Vãlenii
de Munte, pe care l-a absolvit în 2002.
Începând cu anul 1997, a participat la diferite
concursuri, în þarã ºi strãinãtate, la care a
obþinut 35 de premii. În anul 2001 realizeazã
primele înregistrãri în Radio România. În anul
2002 susþine examen de admitere la Facultatea
de Muzicã din cadrul Universitãþii Spiru
Haret, specializarea Pedagogie muzicalã. A
absolvit în anul 2006; s-a înscrie la programul
de masterat Artã Muzicalã, din cadrul
aceleiaºi facultãþi, susþinând dizertaþia în anul
2008. Din anul 2007, este angajat, prin
concurs, la orchestra popularã profesionistã
Flacãra Prahovei, din cadrul Filarmonicii
Paul Constantinescu din Ploieºti, ca solist
vocal. În prezent, pregãteºte un nou material
discografic. Traian Frîncu are un muzeu acasã
ºi un altul la Cãminul Cultural Slon.
Colecþioneazã obiecte din vechea gospodãrie
þãrãneascã din satul sãu ºi s-a gândit cã e bine
sã se bucure ºi alþii de aceste simboluri rurale.
Ca exponate are costume populare, þesãturi,
rãzboaie de þesut, furci de tors, vârtelniþe,
lãzi de zestre, inventar de bucãtãrie (doniþe,
oale, pive, etc.), maºini de cãlcat cu jar etc. A
compus un Imn pentru eroii de la Tabla Buþii,
împreunã cu o colegã din Ardeal, în cinstea
soldaþilor cãzuþi în Primul Rãzboi Mondial.
Recent, la propunerea sa, primarul Dumitru
Duca a organizat prima ediþie a Serbãrilor
Slonului, de Sfinþii Constantin ºi Elena, care
reflectã obiceiul urcatului oilor la munte.
Atunci a creat ºi Imnul Comunei Ceraºu. Îi
place sã se implice în viaþa comunitãþii,
satul pe care îl iubeºte din adâncul sufletului; dovadã fiind cã a rãmas la Slon ºi nu a
plecat la oraº. A devenit ºi cetãþean de
onoare al localitãþii, titlu care l-a onorat ºi în
acelaºi timp îl ºi obligã. Zi de zi, la Slon,
merge la coasã, face agriculturã în grãdinã,
curãþã livada etc.
Ce transmite cititorilor absolventul
Facultãþii de Muzicã, specializarea Pedagogie Muzicalã, din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, Traian Frîncu? Acea frumoasã
ºi sincerã urare de sãnãtate - pentru cã ne
trebuie!, sã-ºi pãstreze credinþa în
Dumnezeu, sã încerce sã zâmbeascã, atunci
când le este greu, ºi ajutor sã le fie ºi cântecele
mele, în care am pus un dram de suflet!
Suflet de muntean, de muntean
prahovean

Grupaj realizat de conf. univ. dr. George V. GRIGORE
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