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Raul Chis

Bu getarul cre stin -soeialist

Vlad Pintea

D|§PARITIA libe ralismu Xui din
PNL: Cum s-a reusit
§OCIALIZAREA defin itiv a a
Rornaniei

CÛM{.JNICAT PNL:
"lntroducem inrpozifut
d iferentiat regres iv pe

wnitul salarial, cu

rnentinerea cotei
maxirne ds 1§?o, iar cotele
diferentiate vorfl de 8%. 12% si 16%.

Ludger Thol

Rornanofobia gBrmana

Prej u decati I e i m potriva
romanil*r care domina
mai ncu presa drn

Genrania au fost din
ncu atimentate prin

dis cutiile exagerate si neabiectirc
despre .,rnigratia saracilcltr" -

realitatea ...
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,-* K)ner Lespüc
fu@Ç' lJn avionpralusrf numif

URomanra
Dragi prieteni. intre tragedia de luni, Ta

modul particular- si drarna terii, la
modul general, nu sunt rnari
d[ferente. Ronrania este prabusita de
24 de ani, iar gu\êrnantii cauta
zadarnic s a locaf iæze prosperitatea.

Sau macar norrnalitatea. [".. J

Lucian Fanea
Vremea si sfiinfa * a face
si ôani

*Æ
Chiar daca in Ctui-Napocâ prima\Ëra

s-a instalat faarte confortabil,
temperatura aiungand [a'f 7 grade,
autoritatile locaie par sa nu fie
.deran.iate" de wemea eÉraordinar de
fuumaasa si posibil ca in birourile
instifutiilor in care stau in tirnpul
prrgrarnului [.., ]
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BASAILAB NICOLE$CU:
Bartolome u Anania ramane

pentru rnine o LLrMlNA

Spirit de tip renascentist, ccnciliaza î*
dubla sa fçrnnare" de peste ]un.tatate
de secot, strintele eracte ale naturii cur

cele...
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Bartolorneu Ananla ràrn âne
pentru mine o LU[filNÀ
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Fizician si filossf român, stahilit in Franta, profesorul Basarab
Hicolescu este membru de onrare al Acaderniei Române

çi Doctor Honsris Causa al mai multar universitàfi. Nàscut în {f}42,
este unul dintre cei mai respectafi români in cercurile
intelectuale din ïntreaga lume, fiind considerat *'pàrintele

tran sd [sciplin aritàli i"-

Spirit de tip reftasce*tist, eanciliazâ în dubla sa formare, de peste itrmàtate de

secol, çtiinfele exacte ale naturii cu cele umaniste, [n tinere{e, câçtiga

Otinnpiadele Nafienah de matematicà çi de rornânà" În ftnat, a optat pentru

spcializarea in fizlcà, pentru eà i s-a pârut sinteza eea mai potrività a pasiunilor

sale: matematicà, *iteraturâ s,i fihsofb.

te ani huni, profesorutr Ë*icotescu revine la Cluj-l-IapoÊa pentru doctoranzii de aici.

Zitrele trecute, chiar înainte de a se reîntoarce în Ftan{a, ne-a prirnit în v*zità ta

o conversafie extrem de interesantà. Basarab Hicolescu tràieçte pentru dialog, e

un profet al dlatogului disciplinar* cultutra§, spiritua[, dedicându-çi intreaga via!à

acestei llf§F0§Ede rewlare a reaf*tàtii fn eare convielulnt çi conlucrâm pentru

edifiearea }urnil - externe çi interne, &opotrivâ,

Arn recurs ta seefionarea în douâ paqi a dialagului, pentru a usura lectura
cttitorilor noçtri"

Universitatea Babeç-Bolyai este cea rnai bunà
din Rornânia

VIad Pintea: D*mnute profesor, crrm vi se pare susfinerea pentru cercetare în

Rornânia Ia ora actua!à?

Basarab Hicolescu: Nu suntfoarte
inforrnat despre sus{inerea din

Rornània. F.lu pot wrbi decât despre
ce c{Jnosc. La Uniwrsitatea Babeç-

tsol3ai çtir.r câ estra un sprilin foarte

mâre pentru cercetare, pentru

sh"rdenli, pen§u doctsrate. Eu conduc

un doctorat îr'l d*meniul f,T*sofie,

op$u nea trans dis ciplin aritate,

Arn 19 doctsranzi çi trebuie sà spun

cà suni foarte rnul[urnit de nirelu] Ior.

Deci, pe plan fscal pot wrbi, in

aceastà mâre uniwrsitate *onditrile

nni se pare ercetente"

Acasa la Basarab Nicolescu, in Clui-

fdapoca

Vlad Pintea: Putem spune cà este [a concuren{à cu marile universitâti din

exter*or?

Elasarah Nicolescu: Cred cà pot spune, farà sâ elaEere4 cà este cea mai bunà din

Rornânia si, cu siEuraniâ, comparabilà cu unirersitàlile bune din exterior"

VIad Pintea: tle mu3Çi ani asistàm Ia un exod al creierelor, Curn se întâmplà eà

studenfii eminenfi sunt mai vatrorizafiîn universitàlile de afarà?

t 4.l



Basarab Hicoleseu: Da, si eu mi-an* pus întrebarea aceasta. Este într-adevàr o

rnare problemà. Pe wernea rnea, când am plecateu în'68, dacà plecai, nu te mai
puteai întoarce. Âcum te po$ întoarce, Europa este ca un sat, po$ circula foarte uçor
dintr-o tarà în altà.

l-am înÿebat gi eu: de ce nu rnerge§i sà và face$ o e4perien!à in Franla sau oriunde

altundew, dupà câre sà và întoarce$ în farà? Mi s-a râspuns: aici nu ai un viitor. Ârn

în{eles ràspunsut, insà i-am întrebat E}un, dar cine la face viitarul, nu wi? Al.r ràmas

pulin perplecçi.

in fond, e wrba de a respoftsæbiliære a tinerilor. câre sà in{àleagâ cà pot accepta

anumite dlficultâ$, penüu cà ele existà, desigur. Prima dificultate pe care o Éd este

recunoâsterea dip[*metor, Foarte ciudat, pentru cà Ramânia este aci.rrn in Europa,

dec! existà un acord pentru echiælarea dipf*melor.

Arn înleles cà sunt unesri dificulta$ chiar pentru echiwlarea unei ?eæ de doctorat,

ceea ce nu este norrnal. Apoi, bineînleles, e wrba de safarii. Dar cine prirneçte

salarii mari în stràinàtate? Nu mulli dintre ei, pentru câ nu e rJ?or sà-!i faci drurn în

sfàinâtate. Pleci ca din Carpa$ fn Himalaya, ra sà spun asa.Concurenla este foarte

mâre.

Doctoratrzi excepÇionali Ia CIui, fàrâ joburi

în fond, foarte puli*i wr reuçi cu adevâral Ptecare e întotdeauna tegatà de di*cultà$

de adaptare. Lucruri[e sunt multrnai simple doar fn domeniut tT azi, unde românii
suntfoarte càuta{i.

Eu çtiu situa$a în Fran{a, studenli ercep$onali in fidÇà, in maternaticà, pe care-i

cunü§o. Unii çi-aur gàsit job-uri foarte bune çi ramân ac*lo penfu cà au reugit sà se
adapteze, dar ce[]al!i, cum fac?

Eu nu o sà indic c sofu$e, pentru cà nu a çtiu çi e f*arte greu de fàcut asa cera, dar

cred cà primul tucru $ne de «lnçtientizarea tineriior, taptut cà ei r,ror construi

România de rnâine, nu attcins\ê, nu genera$a mea"

E wrba de respcnsabllitatea ciücà, datr asta trece print-o educa$e

transdisciplinarâ, carâ atinge çidimensiunea politicà, §i pe cea çtiin§ficà, gi pe æa

spiritualà.

VIad Pintea: Ce a*ume ar treh^ti sa se schimhe urgent la nivef & mentalitate in

mediul universitar?

&sarab i'tricolescu: S-a schimbat ceva în formà. De exemplu legea S a Educatiei, în

virtutea câreia eu a trebuit sà renuntsà rnai iau noi doctoranzi, pentru cà ating lirnita

de vârsta. Eu rn-arn bucurat, f*arte bine dacà se elibereazà p*sturi pentru tineri, e

foarte bine" Dar observ cà nu se prea efiberead pentru ei.

Cu alte cuvÈnte, cadrul leg[i *xistà, tatul este cum se aplicâ. Dect asia este c
problemà foarte connplicalâ, cu dtærse infiuen{e în politica locatâ, cine sprijinà pe

cine, dar cred in potitica elitistà, stibtiniezcuuântr.r$ elitist. Ctr alte curinte, ca cei rnai

buni sâ in§e în invâ!àmânt çi [n c*rcetare trebruie sà {ie o pricràtate absolutà.

Çi asta e wlabil ç[ ta ülui, unde arn dcctoranzi de prirnâ mânà, câre au trecutteæle
si nu au joburi. ûeci e o probXernà, cred, de rnentalilàti. l-ocurile eliberate prin legea

nouà ar trehui ocupate, înk-adevàr, de tineri"

Vlad Pintea: Dornnule prcfesor, de ce
afi renu{at Ia cetÉlenia rcrnânà $n

'76?

Basarab fficolescu: De fapt, nu arn

renunfat, mi s-a retras" in sensul cà

am plâtit ca sà renun! fa ea, penB'u cà

in felul acesta puteam sà fac sâ vinà

pàrin$i rnei în Fran[a. A"n p]âtit atunci

gi mi-am reluat cetàlenia [mediat

dupà 89,

Deci este o renunfare cu aprobarea Iui

Ceaugescu, dar nu este o

Ëasarab §icolescu pentru Buzzl'lews

condamnare, este o sinrplà renunlare cu platà pentru studiite fàcute în Ron"rânia si
aga mai departe" &'n renun{at din r*otire de familie.

*Frurnoasa fârâ s$rp" la Cenaclul de Ia Neuilly

Vlad Pintea: Curn ali perceput Rornânia din exil, in lungii ani de dictaturâ? Au

exkstat inceneâri de intimidare, intr-a fsmà sau afta?

Basarab !*icakscu: To$ intelectualii erarn urmàri§, era evident. dar nil ne pàsa,

pentru cà ne sim§eam proteja$ de statul kance4 dacà nu te bàgai în gura lupufui.

Adicâ, eu când arn oh$nut cetâlenia franceà, trni s-a spus limpede: vâ pro§àm
peste tot, în afarâ de Rontânia.

r{ -Ç Raul Chis

$Ë 
Potitica ta satani

Ca si seniorii lor, prea mufti dintre
tinerii politicieni prefera, in locut
argum entelor, lirn baiut iniunos,
calomnios, plin de epitete
denigratoare [a adresa com petitori[or
politici. Se practicâ pana si fslosirea
bascalioasa a nurnetor diminutivate, I
...1

B-l Rurandra Hurezean

f i"l Plantare de caractere p
At ;# 1a hectare inü-o zi

..E Èf I'*f.r ? 1

14üü de tineri wluntari, chemati de
Tasuleasa Social au plantatad,22
mârtie, 1o hectere de salcarn si frasin
{a Budesti, Blstrita. N-am rea:t in viata

mea un furnicar mai fuumos. §titi ce

mLa raspuns un batran pe câre l-am
intrebat [... ]

Ultim*]* titluri rk lu .tq3r Ct ul.TilaYel

Oradea, vederi din ïurnul Primàriei

Primâria üradea se *glindeçte,

asirnetricà, în Çris, râ o dcarnnâ dln

înalta societate, ?ntr-o oglindà de

h&.lrano. Elegantà s i irn punàtoar: e,

paate Goncura"""

[\dili Park, frumuse{ea din Eràdina lui

Zeus

Apete de aanr çi cerul de Iapis-laa.r]i

se întâlnesc lângâ Kuçadasi

Topkapi, m agnificul palat al sultanilor
Nu po$ nlerge in vizità la Istanbul fârà

sà wzi Palatul Tapkapi

retetasaptamalTfri

Rulada de pui cu bacon, de la
Mla Rosa

lngrediente . 5û gr. Piept de pui fara
os 2ü gr. Bacon 4ü gr. Pulpe de pui

deæsate ü.5 .,.

calatorii"
De vizitat: Rimetea - case

albe, trasee montanê, zbor cu
parapanta si cetatea

Trascaului

Fentru cei care cauta inspiratie în
materie de urbanisrn rural, casele
albe de Ia Rirnetea sunt un reper
irnportanl.-"

buzvxdem

O lt{lMA IIUIENSA pe cerul
Clujului din partea Fortelor
Aeriene Romane I GALERIE

FOTOf}IIT}EO

Spectacolt*t aviatic din acest an a
reunit avioane s* elicaptere în eunlutii
aetriene, piloti si parasutisti de elita ai

Aeroclubului ...



Deci erctm cu siguraft!à to$ s&dia$. FaF de unii ca mine çtiu æ se trâgea nàdeidea

sâ mâ readucà inapoi în [arà, fiind specialist în fizicà nuclearà. Cine süe ce imagine

§i fâceau ei, eu eftInru teoretlcian.

[n Franta am intratînü-un eenadu literarcelebru, imediatdupà ce am ajuns,
cenaclul de la Neuilly, care era condus de Leonid h6àmâligà, ü.rnoscnt sub numele

de Leonid Arcade, ca scriitor. E una din insti&$ile exilului care au $nut peste 30 de

ani.

§i acoto ne fntâlneam cx.r cei nnari: qr Mræa Eliade, ru Mntilà Horia, cu Çbfan
Lupaçcu, cu Horia §tamatu. Culianu venea si el acalo, gi mul$ al$i. Acolo a\ëarn o

altii percepËe a României, si wrbesc aici de Eliade în particutrar, o üziune pe G.Ire

eu o împàràçearn,

Penh.l noi, Rormânia era un fel de Frumoasâ frrâ cr,rp, cr.r alE cuvinte, în cercutr

nos8u intelecfiral cultivam Rarnânia idea[à, nu pe cea realâ, România perenâ,

dintotdeauna, care arfi febuitsâ æntinue, cu Ëdàcinile ei spirifuate, istorice.

Afast un fel de voinS sâ *.rltilà;n aceastÈi imagine, unii ne-au reproçat, dar nal nu

aleam interferenp cu grupurtle politice propriu-zise, cum erau in jurul Iui Cârnpeanu

gi alli lideri politici" Emu grupuri relatlvminuscule, darcare nu interfe;au cu cercul

intelectual dln jurul acestui ænaclu.

Vhd PirÉea: tleci gruËrl üÊs. nü §€ lorytt & acttza$i de üasc'lsn sau bgionarism,
cum s-a ïs$iim$t cu Cioran, Eliade?

Basarab Hic&seu: Nu, nu a\æau anm sà ne ac{.ræ de aça ce\ia. Cel rnult ne puteau

ao'"tæ unele grupuri erüemiste din ernigra$e, din Franta,de æ prirnim çi oameni dln

România. De ercmplu, pe Ia cenadul nosfru a §ecut si Breban, Rtagda Câmeci, Âna

Blandiana, çi mul$ al$t.

Bineînleles, rnai existau din rniçcarea legionarà doi, &el supravieluitori in Franfa,

care eralr fuarte cumsecâde, in fand" Era üumiFu Bacun care a sæis o carte

remarcabilà despre Fenomenul Piteçti si era Horia Stanraü inF-adetàr, care eftI

membru al cenadulul nsstni, dar n-anft fost niciodatà acuza$- De a]&1, Horia

Stama& nu arâÈa delcc cà a fost legionar-

Ambasadsrului Franfei, ascultat cu microûoane în
{ 993

Vfad Fintca: Oe açüeSàri aS aurt *qSâ '89 in flvirta evdu[üei &moerafiei dê k
nci?

Basarab È{ic&scu: \â re}atez momenful 
"3. 

Arn rænit cu familia mea, an so$a, care

a murit în 2û$5, §i cu dai capii. Arn pus o condi§e ahrnci. [r{Èl terneam chiar în 93, Le-

arn spus Èancezilsr: dad merg in Ramânia, merg an o singurË ændi$e, sà ftrn

ææF fa ambasada ffancezà. Ceea æ s-a çi întâmplal

Arn fost caæ$ într-o vtlà superbà a consitrierului çtiin$fic, dar senitoarea përea prea

stilalii" dacà mà infetege$ bine æ spun, penku a fi doar o seruitoare. Deci era dar cë

era încâ o akncsferà arnestecatà,

Vâ mai dau un exemplu- Arn fost inütat de ambasadeirul funcez de afunci, care era

un mare prieten al României, si rni-a fâeut sernn spre tiavan, ca sà wrhim in çoaptÈi.
Deci în 93 lucrurile erâu incâ ?nanrcate.

În oric,e ca4 æ rn-a iâit în 93 e fost cà oamenii nu erê[u wsetri. Eu plecasenn dint*.ln
Bucureçti care era fncà rnieul Paris" era o periaadà de liberaliære ?n ace! mcmenL

Deci rnà açteptam ta o dedàntuire e§raordinarË a fsrtelor liberta$i. &n Snteles dupë

aceea cà asta cere faarte rnulttimp.

Basarab Hicolescu aduce peste douà milioane de
dolari în România prin programe lnterdisciplinare

În fiecare dlâtorie arn vtant sch§nrhâri pozitire, rnajoritatea dintre ele. Reusneam la

doi, trei ani, iardin 2$û1, când am fostales mernbru al Academiei Ronruâne, arn

wnitrnai des, penEu cà arn adus banl [n Remânia.

[ntre 200T-2ttr?am ob$nuto faarte importanà bursâ arnericanà pentu România,

bursa Templebn, si am $Ïnsti&Iit o refea de dezbatere "StiinË çi Religie", fmpreunà

cu doamna firbgda §taünschi, care a fost diredaarea Institu&lui Astronomic.

Vlâd Pintea: tle*pre ce sumâ era rmrk?

Basarah f*ic&scu: PesE douà milË$ane de dolari, câre au rænit pe trançe, penFu

d au fostnnai multe programe.Arn ccnstikrito repa na$cnalà de dezhatere gi a fast

o experienfà e*aordinarà. în aæstfel am awtoæâa sà ctrnosc multe unirrersitii$

din !arà.

Aça a apàrut colectia "§tiinË çi Religie" de [a Curtea Vecfie, unde am publicat în

câ$va ani peste 7S de sàr$. Bursa s-a termina[ dar cole{iile continuà. Amrm mai

este o ælecfie,'§tiln$, Spiritualitjate, Sscietate". Deci a fost un æntact rninunat cxr

Academia Românà, ür Pa$iarhul Tecdist, cr.r MtropoliErl Ærania, æ autoritâ$
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uniwrsitare, alëttrri de care am consttrit ceva.

Bartolomeu Anania ràmâne pentru rnine o lurninà
çi un simbol al Transilvaniei

VIad Pintea: L-ati ponrenit pe mitrrydiüul &rtdorreu Anania. §puneti+re câtera
cwirÉe despre dânsul"

Basarab Nicchscu: Arn fost foarte

apropiat de mitrapotrltu[ Ananla,

Valeriu Anania, cutrn a fast cunoscut

ca scriitcr. hÆ s-a pàrut de-n

dimensiune çi religioasà, çi spiri*ralâ,

çi intelectualà ctl toeltr neobiçnuitêl. Eu

pâstrez a amintire etrasrdinarà.

Érn participat [a lansarea revistei

Tahor, am fost printre interneitorii Ërlitrwlitul Bartdorneu fuiania {1921-

acestei reriste. EI spunea: "\r/heau sà 2t'11)

reînfiinlezo revistà de tip Gândirea",

adicà sà îmbine retr[gia cu triteratura,

cu arta, si, inf-adeviâr, cred cà a reuçit-

Và spun un alt rnoment effiaardinar, pe care l-am trâit atàttri de el Ia Nicula- !a

reçedinfa sa. Una dintre aceste r{zite a rànnas mêrnorabilâ" fuf-a arâtiat

manuscrisele tui din închisoare: teafu, pceme- Auea o memorie e$aordinarà, atât

de esaordinarà înci*tfnregiska [n rnemorie, penFu ct nu avea hârtie çi creian.

Probfema era cà fnregista chiar ccrecfurile, deci wrsiunile diüeriê. La un moment

dat nu a rnai pt*tut suparta çi a spus directorului închisorii: \lREÂlJ nÂRXf. n
primitfile nurneratate- Arn vâa.rt aceste manussie, aproape Ërâ corecturi. Nu çtiu
unde se afrâ acum,gtiu cà domnul §asu este cel care a preluatmogtenirea

intelechialà a m[fspo[itutui Anania.

Mie rni-a prornis penku ælec$a de [a Curtea Vecfre "[*{ernoriile'sale, care, pânâ la

urm â, nu wi inFa fn detalii de ce çi cum, dar s-au publiæt la laçi, la Polirorn, care a

trirnis aicl un reprezÊntant çi a reuçit sà Ie ab$*â. Dar a fost un gest ertraordinatr, eu

am manuscrisu[ R emortilor.

\&eau sà mai spun cà am fcstfoarte rnâhntt când arn tâzlt unele ataetri in presâ Ia

adresa rni§epolltului Anania, ca de ercmplu pe chestiunea Çu Securihtea.

Lucrurile acestea s-au ràspândit çi, în fond, \êfteau tat din interiarul bisericii.

Biserica unitÈi cu forlete obscure, care au fostînainte" §i s-a daveditcà numele de

cod al mitropclitului &rania nu era, de fapf af [ui, ci al lui P]àmàdea]à-

Deci, omul acesta ràrnâne penfir mine cê un fel de luminà çi sirnbot al

Transilrcniei.

VIad Pintea: §i pntrc Ortdoxia rænâreascà

Easarab Hico*escu: Dan và mut$.rmesc penfu ce spune$" §i pen&u intelectralitatea

româneasd. Nu Eehuie uitat câ a festçi un mare scriiter. [mi màsor currintele, eu

cuncsc cevrr si în litera&rrà, si în fi[osofie: poet e>ælent çi autor de teatru.

lflad Pintea: Ca sà închebm discutia despe starea Rcrnâniei çi sà putern treee la

profesorul Basarab l§cdeseun totr.rçi, care sunt tarele Rsgrtânbi eare ne rnai fin
încâ F Iæ.

Basarab Hicdescu: [*u nni-aç permite sà dau le$i din afarâ, penfu câ am tràit

majoritatea vie$i rnefe în Franla. Nu ered cà existii tare genetice- Cred cà lucrurile

acestea suntfoarb periculoase, de genul na$une micà, culfurë nruicà, sà màsorl

spirituatitatea unei !Ërt fn kilograme" tsine§n[eles cà în Arnerica se publicà mai rnult,

sau în Franfa-

üar e rcrba câ existà o pernanen$ a spiritualitàËi ror*âne, cars a fost indepërtatÈl

din suffetrt aannenilor in periaada totalitêrâ, ç* acurn prin ca,piklisnnul sëlbatic, care

s*a instaurat dupë '&9, Spun sëlbatic pen8ur cà a fost o Fecere foarte bruscà spre

bunàstare, spre bani, §pre proprietii$.

Deci cred cà krele nu sunt ale ramâniior, cl ale clasei potitice, care încà nu are

educa$e care kebuie pentnr a forma lided. Cred cà bebuie o formare a liderilor, e un

lusr.l care mà intereseazâ foarte ntult in ultirna werne. O formare în sensul

respectÊirii a ceea ce sunt românii dintotdeauna, nu cei de acum sau de altàdatËi.

Eu am rea{io*at înbtdeauna acola unde mâ afrarn, în Franp sau f* atrtà parte, in

dirærse rnanifestëri cufturale. Arn f€lc,ut si o colec$e in Franla, numitë "Românii din

Paris", unde arn publicatweo 12 monografii despre mari[ ranrâni din Franfa, gi rfi-

am luptatintotdeauna împotriva acestei dewlorizàri a Ramâniei de cà8e români.

Nu rmi da nurne, dar unele sunt ilus§e, rare se preæntau în genul: nai suntem o

na$une mid. o cul&rrâ rnicà. Deci un fel de aubflagelare care nu-çi are rosfi.rl" Cred

cà aceste prableme lin de educa$e, de formarea unei clase rniilocii.



Ce §ne Franla? Existii c axâ fnæ stânga çi dreapta, adminiska$a, care nu este nici

de dreapta, nici de stÉinga, çi existii o clasâ miilocie foarte putemicà. Deci una dinte
problernele României este fornrarea unei clase mijlocii. Pràpasüa socialà creeazâ o

pràpastie gi in atitudini.

uR[rÀRrTr BUZA{EWS PENTRU PARTEA A [}OUA A
INTERVIULUI NO§TRU CU PROFE§ORUL BASARAB
NICOLESCU

Interuiu realizat cu spüilnul socbtâlii de eonsultantà çi trainûrqg an§eprersüal
Talpog & Partners.

Taguri: basarab nicolescu , babes-bolpi , stefan lupascu , interdisciplinaritate ,

filca cuantica , bartolomeu anania

n i,, Eo Tweeto

t}IN AGEEASI CATE@RIE

Cum sà faci PROFIT în AGRICULTURÂ - Doi clujeni
au lansat PRIMUL FOND AGRICOL de INVESTITII din
România

12 Mai,09:28 Dcru Boloç este Presedinte al Ccnsiliului de

Administratie. Are eryerienta de 2$ ani pe piata financiara si in

adm inistrarea inræstiliilar. ".....

În spatele multor ANTREPRENORI DE SUCCES se
aflà un "GHID* în DEA/OLTARE PERSONALÀ.
INTERVIU cu Cristina Varo, coach çi trainer în relatii
interumane

30 Aprilie, 07:30 SuntIn mâsurà së confirm aæastà afirma$e.

O urmârese pe Cristina cu atenüe in uttmii doi ani la seminarii

si ......

ManierArt, proiectul prin care Anca Serban "vinde"
bune maniere

24 Aprilie, 10:55 NapocaFrn a gâzduit-o æ rubrica fvlaniera de
Buannar pref de 2 Iuni zilnic, cei de la DigiTvau awt-o ca ,.-."-
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