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Dumnezeu mi-a dat mâini,
mi-a dat creier, mi-a dat
judecatã, eu trebuie sã le
utilizez pentru binele omului.

Academicianul profesor
doctor Leon Dãnãilã
împlineºte astãzi,
1 iulie, 80 de ani.

LA MULÞI ANI,
CU SÃNÃTATE!
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Vizibilitatea internaþionalã
a Universitãþii Spiru Haret

ASTÃZI ÎNCEPE

sesiunea de examene
pentru finalizarea
studiilor de licenþã
ºi de masterat.

Programul Erasmus ISCAP Porto,
Portugalia

Dupã susþinerea
probelor:
 evaluarea cunoºtinþelor
fundamentale
ºi de specialitate ºi
 prezentarea ºi
susþinerea lucrãrilor,
absolvenþii se vor bucura
de rezultatele muncii lor.
Dupã faptã ºi rãsplatã!
Le dorim tuturor baftã
la examene
ºi succes în cariera
pe care ºi-au ales-o!

Conf. univ. dr. Luiza MARINESCU
Programul Erasmus faciliteazã interesul dezbaterilor pe teme
legate de transformãrile în învãþãmântul din întreaga lume, ce se
petrec sub ochii noºtri, ºi are legãturã cu vizibilitatea internaþionalã
a instituþiilor ºi a personalitãþilor implicate în programele de educaþie.
Programul Erasmus de colaborare cu ISCAP Porto, Portugalia, iniþiat,
în anul 2011, de Facultatea de Litere a Universitãþii Spiru Haret, are
drept scop promovarea mobilitãþilor studenþilor ºi a cadrelor didactice.
În perioada 27-31 mai 2013, s-a desfãºurat, la ISCAP,
Sãptãmâna internaþionalã 2013. La eveniment, au fost prezente ºi
douã cadre didactice de la Facultatea de Litere a Universitãþii
Spiru Haret: conferenþiar universitar dr. Luiza Marinescu (care a
susþinut, în trei zile diferite, trei cursuri în limba englezã, toate
reunite sub titlul A Course in Businees Communication Teaching
through Translations 1. Concepts in Economics,
! Languages
2. Some Aspects in Management (profesoara gazdã - Paula Carvalho)
Pentru cei care au
ºi 3. Marketing and Advertising (profesoara gazdã - Helena Lopes)
promovat toate
ºi conferenþiar universitar dr. Ramona Mihãilã (care a susþinut,
examenele de an,
într-o singurã zi, trei cursuri cu tema The Romanian Writing
distracþia poate continua
Queen Carmen Sylva Her international Connections, profesoara
pânã la începerea anului
gazdã - Conceiçao Pontes).
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universitar 2013-2014.
Pentru cei cu restanþe,
este ºi timpul pregãtirii
sesiunilor de examene
de toamnã, ce se vor
desfãºura în perioada
2-11 septembrie
Mioara VERGU-IORDACHE
(restanþe din semestrele
I ºi II anul curent)
Suntem preocupaþi aici, la BNR, de faptul cã þara asta nu
ºi 14-22 septembrie
are o viziune strategicã pe termen lung. Când discuþi ºi când
(reexaminãri, credite
construieºti strategii, e bine s-o faci într-un mod în care sã
ºi diferenþe).
colaborezi. Poate ar trebui discutate mai mult cu mediul de
afaceri, cu toþi cei implicaþi. Trebuie dezbateri, discuþii, analize,
a spus guvernatorul BNR Mugur Isãrescu la conferinþa
Strategica: On strategies in a challenging world, organizatã în
parteneriat cu SNSPA, joi, 27 iunie. ( ) Într-un fel faci politica
monetarã cu un public educat ºi în alt fel cu un public mai puþin
educat. Poate cineva sã-l contrazicã?!
Dar ce înseamnã un public educat? Un public care merge la
ºcoalã ºi învaþã ar fi definiþia cea mai la îndemânã. Nimic mai
simplu, nu-i aºa?! Nu-i aºa! Pentru cã, în România, aproape un
sfert dintre tinerii de vârstã ºcolarã (23,8 la sutã) nu sunt incluºi
în sistemul de învãþãmânt, se aratã într-un comunicat al
Institutului Naþional de Statisticã din 28 iunie 2013. Populaþia
ºcolarã în sistemul naþional de educaþie a fost de 3,73 milioane
de preºcolari, elevi ºi studenþi înscriºi, reprezentând peste trei
sferturi din populaþia de vârstã ºcolarã (76,2 la sutã). Distribuþia
dupã niveluri educaþionale se prezintã astfel: învãþãmântul
preºcolar (15,6 la sutã), învãþãmântul primar ºi gimnazial (46,7
la sutã), învãþãmântul liceal (22,3 la sutã), învãþãmântul
profesional (0,5 la sutã), învãþãmântul postliceal (2,5 la sutã),
învãþãmântul universitar de licenþã (12,4 la sutã). Statisticã!
Da, dar dacã mai adãugãm la aceste date, ce meritã o analizã
aprofundatã, cã, pentru a creºte promovabilitatea celor înscriºi,
scade nivelul de exigenþã în cadrul concursurilor ºcolare, dupã
mai primejduitã ºi lipsa cea mai tristã
cum apreciazã chiar cei angrenaþi în sistem, dacã suntem cel
bântuie populaþiunile noastre rurale, ºi
puþin miraþi cã 62,86 la sutã dintre absolvenþii de liceu sunt
tabloul decãderii partidului guvernamental
utilizatori experimentaþi ai limbii române ºi alþi 23,38 la sutã
devine complet. Acum se mai vorbeºte ºi
sunt utilizatori avansaþi  când realitatea de zi cu zi se
de o recompensã pe care Camera ar voi s-o
încãpãþâneazã sã contrazicã aceste date  avem o imagine prea
voteze d-lui I. Brãtianu. Se zice, serios sau
puþin optimistã, atât despre viziunea strategicã pe termen lung,
în ironie, nu ºtim, cã Adunarea vrea sã-i
cât ºi despre publicul educat. Mã rog, probabil cã sunt
dãruiascã prezidentului Consiliului cel mai
inadecvatã acestor vremuri.
mare domeniu al statului, domeniul Brãilei,
Pãi, dacã Messi (fotbalist la FC Barcelona, pentru
care aduce un venit anual de 1 200 000
alþi inadecvaþi) nu a citit în viaþa lui decât o carte ºi este
franci. Nu credem, dar înregistrãm zgomotul
multimilionar în euro  ºi aceastã calitate este promovatã de
în toatã cruditatea, ca sã se vazã la ce începe
mass-media  ce strategie îþi mai trebuie? Ce educaþie? E drept,
a se aºtepta spiritul public. Aflãm asemenea
acest sportiv ºtie sã dea cu piciorul în minge ºi asta nu-i puþin
cã în aceste ultime momente ale unei
lucru! ªi-apoi, oricum, la noi, ºutul, datul cu piciorul este o
legislaturi ce se va mai prelungi cu cinci
practicã devenitã politicã de stat.
zile se va vota un nou împrumut de 30
Statistica, deºi nu pare, este la mare preþ. Este un drog prizat
milioane pentru acoperirea pretinsului
cu nesaþ, creând diriguitorilor o stare confuzã de bine colectiv,
deficit rãmas de sub conservatori. Ciudat
repartizatã în stare clarã de rãu individual. Între extreme, fie cã
deficit acesta, care aºteaptã cinci ani de zile
ne referim la bogãþia spiritualã, fie la cea materialã, este un hãu,
ºi învechirea roºiilor la putere pentru a se
pe care nimeni nu se încumetã sã-l gestioneze. ªi de ce s-ar
manifesta!
[Timpul, 10 aprilie 1880]
încumeta?! Messi n-a citit decât o carte

A venit vacanþa

Messi n-a citit decât o carte

O nouã promoþie
de absolvenþi
ai specializãrilor
educaþie fizicã ºi sport
ºi kinetoterapie
pãrãseºte amfiteatrele
Facultãþii de Educaþie
fizicã ºi Sport.
Printre ei se aflã mulþi
campioni naþionali,
balcanici, europeni.
Vor fi întotdeauna
haretiºti!
Lor ºi colegilor lor
le urãm mult succes
în viaþã, în activitatea
profesionalã, noi ºi
valoroase recorduri!

ACTUALITATEA LUI MIHAI EMINESCU

[ZILELE DIN URMÃ...]
Zilele din urmã s-a grãmãdit atâtea
scandaluri în viaþa noastrã publicã încât nu
ºtim cu care sã-ncepem, cu care sã sfârºim.
Pe cine vrea Dumnezeu sã piarzã îi ia
minþile, zice proverbul. Numirea d-lui
Simionescu ca prim-prezident la Iaºi a
produs o turburare în toate sferele societãþii
de acolo. Acest tânãr, asupra inteligenþei ºi
tactului cãruia nu putem avea o opinie
proprie, s-a ilustrat pân-acum prin dese
conflicte cu colegii sãi. A fost judecãtor la
Bacãu, la Brãila, la Focºani. Pretutindeni a
îngrãmãdit termenele proceselor, judecând
câte 50 ºi mai multe pe zi, ceea ce a avut de
rezultat cã douã Curþi de apel resimt aceste
judecãþi cu toptanul, fãrã observarea

procedurii, abstracþie fãcând de la însuºi
coprinsul sentinþelor. Spre mai mare mirare
aflãm cã acest domn, deºi dr. în drept la
Toulouse, nu ºtie de loc franþuzeºte. E
naturalã deci ºi demisia celor 17 magistraþi
ºi protestarea baroului de Iaºi. A urmat apoi
incidentul Sireteanu-Cortazzi, asupra cãruia
aºteptãm opinia justiþiei. Tonul din
Parlament s-a ridicat pân la apostrofãri ºi
epitete ca cele aruncate de d. Costinescu
d-lui Panã Buescu ºi ca cele improvizate
de d. Cogãlniceanu la adresa majoritãþii, de
d. Dimancea la adresa d-lui Cogãlniceanu.
Mai adaoge-se apoi votarea recompensei
naþionale d-lui C.A. Rosetti tocmai în
momentele în cari naþionalitatea noastrã e
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SPIRU HARET ªI ISTORIA NAÞIONALÃ (III)
Cea dintâi condiþie pentru a fi cineva bun cetãþean este de a-ºi iubi
þara fãrã rezervã, de a avea o încredere nemãrginitã într-însa ºi în
viitorul ei.  Spiru C. Haret
Dr. Aurel V. DAVID



Istoria - suportul etnospiritual
al învãþãmântului ºi educaþiei
ºcolare (- 1903)

Spiru Haret a înþeles importanþa
pe care o are pentru reformarea
instituþiilor cunoaºterea evoluþiei
acestora sub aspect organizatoric ºi
funcþional. El a însãrcinat doi
specialiºti din minister, C. Lascãr ºi

I. Bibiri, sã adune ºi sã tipãreascã o
Colecþiune care trebuia sã cuprindã:
legi, regulamente, programe ºi diferite
deciziuni ºi dispoziþiuni generale ale
Ministerului de Culte ºi Instrucþie,
începând din anul 1864.

Activitatea respectivã a fost concretizatã în 4 volume de documente, structurate
cronologic astfel: vol. I (1864-1901), vol. II (apãrut în 1904, cuprinde perioada
1901-1904), vol. III (apãrut în 1906, cuprinde perioada 1904-1906 (adunare fãcutã
de I. Bibiri ºi D. Cutcutache), vol. IV (apãrut în 1910, cuprinde perioada
1906-1910). De atunci a rãmas obicei ca sã se publice ºi din ordinul altor miniºtri
asemenea Colecþiuni, care vor fi de mare folos pentru istoriografi.



O idee memorabilã, minunatã, a
lui Spiru Haret a scãpat de uitare multe
realizãri artistice ale trecutului nostru.
În urmã cu doi ani Ministerul decisese
înfiinþarea unui Muzeu de arte naþionale.
Pe baza acestei decizii, Spiru Haret a
cerut prin Adresa nr.3386 din
19 aprilie 1903 cãtre ºcoalele de
bele-arte, ca studenþii sã facã copii
dupã monumentele naþionale ºi
picturi. El reamintea cã: Monumentele

noastre artistice ameninþã a se pierde.
Insuficienþa mijloacelor pentru
repararea ºi întreþinerea lor face cã
pe fiecare zi dispar, una câte una,
lucrãri arhitecturale, picturale ºi
sculpturale, cari reprezintã o miºcare
artisticã însemnatã din trecut, ºi cari
ar trebui sã fie elementele cele mai
însemnate pentru constituirea unei
arte naþionale, fãrã care o civilizaþie
naþionalã ar fi un lucru neisprãvit.

Spiru Haret îl ruga pe directorul ºcoalei sã chibzuiascã asupra modului ºi formei
sub care va trebui sã se introducã, în regulamentul ºcoalei, urmãtoarea
dispoziþiune: Printre lucrãrile obligatorii pe cari studenþii arhitecþi, pictori
ºi sculptori sunt datori sã le facã pentru obþinerea diplomei de absolvire a
ºcoalei, sã se introducã ºi un numãr de reproduceri de pe monumentele
naþionale româneºti sau în legãturã intimã cu arta româneascã, fie din þarã,
fie din strãinãtate. Cele mai bune reproduceri urmau sã fie depuse în Muzeul de
arte naþionale (multe dintre acestea se gãsesc în Colecþia Casei ªcoalelor).



Pentru a reda adevãrata semnificaþie a unor locuri ºi momente
deosebite din istoria naþionalã,
Spiru Haret accepta cu largheþe
modificãrile care sã le dea consistenþã ºi relevanþã. De exemplu,
prin Deciziunea nr.49545 din
23 septembrie 1903 a modificat

serbarea ºcolarã de la Cãlugãreni
(judeþul Vlaºca), în amintirea bãtãliei
de la 13 august 1595. Serbarea urma
sã se desfãºoare anual, în ultima
Duminicã din august (cu excepþie cã
în anii când ea cade la 30 august,
serbarea sã se facã tot în prima
Duminicã din septembrie.

La serbare urmau sã participe ºcoalele rurale din vecinãtatea localitãþii, cu ºcolarii
ºi învãþãtorii lor ºi delegaþii de la ºcoalele din Bucureºti, Giurgiu ºi din judeþele
Ilfov ºi Vlaºca. Serbarea se va organiza în fiecare an de cãtre un comitet compus
din d-nii colonel, comandantul Regimentului Vlaºca nr.5, directorul gimnaziului
din Giurgiu, revizorul ºcolar de Vlaºca, primarul comunei Cãlugãreni, sub
preºedinþia domnului prefect al judeþului Vlaºca.



Promovarea istoriei naþionale ºi a
simbolurilor neamului românesc

Integrarea studiului istoriei
naþionale în învãþãmânt ºi educaþie a
fost explicat de cãtre Spiru Haret în
Raportul la Rege asupra activitãþii
Ministerului de Instrucþiune, elaborat
în toamna anului anul 1903, în
care a arãtat evoluþia acestui minister
în perioada 1 octombrie 189531 august 1903. Documentul respectiv,

construit pe o expunere amãnunþitã,
obiectivã, urmatã de o bogatã
documentaþie a ceea ce s-a realizat, a
fost un lucru cu totul nou pentru
obiceiurile româneºti ale vremii.
El urmase exemplul lui Vasile
Urechia, fost ministru, care în anul
1881 elaborase o publicaþie intitulatã
Acta et agenda, cu acelaºi scop.

În raportul respectiv, Spiru Haret a prezentat o parte din principalele lucrãri
fãcute, printre care cele referitoare la istoria naþionalã sunt de mare importanþã,
astfel: - în învãþãmântul primar s-a urmãrit dotarea ºcoalelor primare cu material
didactic, în special cu hãrþi ºi tablouri istorice; s-au încurajat serbãrile ºcolare cu
caracter moral ºi patriotic; - în învãþãmântul superior s-a obþinut admiterea unui
tânãr român la ºcoala germanã de arheologie de la Atena; - din punctul de vedere
general al educaþiunii în ºcoalã: s-au organizat serbãrile patriotice ºcolare de la
10 Maiu ºi 24 Ianuarie, precum ºi acelea de la Rãzboieni ºi de la Cãlugãreni; s-au
aºezat în ºcoli ºi în biserici taboul comemorativ al celor cãzuþi în rãzboiul pentru
independenþã; cu aceastã ocazie s-a publicat într-un volum lista completã a lor, în
urma unei anchete fãcute în toatã þara, prin primari, învãþãtori ºi preoþi; s-a
recomandat ca învãþãtorii sã adopte costumul românesc; - în privinþa artelor ºi a
învãþãmântului artistic: s-a impus studenþilor de la ºcolile de belle-arte ca, printre
celelalte lucrãri ale lor, sã facã ºi lucrãri de copiere sau de reproduceri de pe
monumentele vechi naþionale; - pentru bisericã ºi cler se urmãrea revendicarea
averilor bisericeºti pierdute, risipite sau cotropite în decursul timpului; se
reconstruia palatul mitropolitan din Iaºi; s-au restaurat biserica ºi palatul
mitropoliei din Bucureºti ºi mai multe biserici ºi mânãstiri istorice.
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Unul dintre simbolurile istoriei
naþionale, venerat de Spiru Haret, a fost
ªtefan cel Mare. La 25 februarie 1904, în
calitate de ministru al Cultelor ºi
Instrucþiunii Publice, a hotãrât marcarea
în mod deosebit, în toatã þara, a împlinirii
(la 2 iulie) a patru secole de la moartea
marelui voievod. El a întocmit un program
al comemorãrii, împreunã cu diverse
personalitãþi ale culturii române. Unul
dintre colaboratori a fost istoricul Nicolae
Iorga, care avea sã confirme cã Spiru
Haret se hotãrâse sã deie o deosebitã
strãlucire aniversãrii de patru sute de
ani de la moartea lui ªtefan cel Mare. El
i-a cerut lui Nicolae Iorga sã scrie o carte
despre voievodul moldovean care trebuia

rãspânditã pânã în fundul þerii în mii de
exemplare. Acþiunea a fost conceputã ºi
ca ripostã la politica de maghiarizare a
românilor din Transilvania, dusã de
guvernul Tisza István, instalat în
noiembrie 1903. O adevãratã bãtãlie
mediaticã a început între presa ungarã ºi
cea româneascã din Transilvania,
preluatã prompt, pe filiera Gazetei de
Transilvania, de presa regãþeanã. S-a
ajuns la mãsuri extreme, întrucât rectorul
Universitãþii din Budapesta a interzis,
sub pedeapsa eliminãrii, participarea tinerilor universitari români la
serbãrile de la Putna. Pentru explicarea
mãsurii luate, autoritãþile ungare au
fãcut apel la istoricul Jancso Benedek.

În ziarul «Budapesti Hirlap» din 12 iunie 1904, la rubrica «Valuri politice», istoricul Jancso
Benedek acesta a afirmat cã oprirea studenþilor români era motivatã, întrucât în afarã de
trãsãtura caracteristicã daco-românã, serbarea avea ºi o tendinþã specialã. Istoricul respectiv
aprecia cã acel român din Ungaria care participã la acele serbãri, nu sãrbãtoreºte în
Voevodul ªtefan, ca ºi în Mihai Viteazul, numai eroul, ci mai mult pe învingãtorul
Maghiarilor. Înaintea românului, Voevodul ªtefan e o figurã mai mare decât Mihai Viteazul,
deoarece acesta din urmã a biruit numai pe Andrei Báthory, pe când cel dintâi (ªtefan) a
învins pe Matia, cel mai puternic Rege Maghiar. Autoritãþile ungare au mers mai departe,
oprind circulaþia lucrãrii lui Nicolae Iorga, sub motivul cã a scris în aceasta cã strãmoºii
regelui Matiaº au mâncat mãmãligã pe taler de lemn. În faþa unei asemenea stãri tensionate,
regele Carol I a folosit diplomaþia, evitând sã participe la serbarea preconizatã. Cu gândul
la acea serbare, împreunã cu familia regalã, el a plecat, începând cu 27 aprilie 1904, într-o
cãlãtorie pe Dunãre, de la Severin la Galaþi. Cãlãtoria, în fapt, o alegorie a domniei sale, cu
cei 40 de ani de domnie, a debutat la Severin, punctul pe unde, în anul 1866, viitorul domnitor
intrase în România. Spiru Haret a participat la serbarea de la Putna, din 2 iulie 1904, unde
i-a adus marelui voievod urmãtorul elogiu: Dacã ar fi sã se mãsoare mãrimea omului nu
dupã întinderea þãrii sale, ci dupã puterea de concepþie, dupã energia ºi priceperea în
execuþie, dupã pãtrunderea genialã a tainelor viitorului, ar trebui ca neîntrecutul nostru
domn sã se numere nu numai ca cel mai mare român, dar ca unul din cele mai puternice
genii ce a produs neamul românesc. La 4 octombrie 1904 a participat la sfinþirea bisericii
Sf. Nicolae a lui ªtefan cel Mare din Iaºi, ocazie cu care a fost serbat ºi centenarul înfiinþãrii
Seminarului de cãtre mitropolitul de veºnicã pomenire Veniamin Costache.



Spiru Haret a protejat cu multã diplomaþie istoria naþionalã, preocupându-se
de menþinerea bunelor relaþii cu vecinii, mai
ales cu bulgarii. În luna octombrie 1904 l-a
primit pe omologul sãu din Bulgaria, Ivan
ªiºmanof, vizitând împreunã diferite ºcoli
din Bucureºti ºi Iaºi. Oaspetele bulgar a
recunoscut progresele învãþãmântului
românesc, avertizându-l pe Spiru Haret:

Bãgaþi de seamã sã nu vã luãm înainte. În
paralel, Spiru Haret a acordat o mare
atenþie ºcolilor ºi bisericilor româneºti din
Transilvania, precum ºi a celor ungureºti
din România. Într-un discurs þinut în Senat
la 10 decembrie 1904, referindu-se la un
proiect de lege al Ministerului de Culte
din Ungaria, Spiru Haret aprecia cã: Noi
avem calea noastrã de urmat, ºi aceea

este cea bunã; Nici prin urã, nici prin
invective nu am ajuns acolo unde suntem.
Nici prin urã, nici prin persecuþiuni, ci
prin dreptate ºi iubire noi am ajuns sã
consolidãm naþionalitatea noastrã. De
altfel, naþionalitatea noastrã e atât de
solidã, încât nu avem trebuinþã de mijloace
extraordinare ca sã o apãrãm contra unor
pericole imaginare.

Arzãtoarea ºi tumultuoasa chestie þãrãneascã


Preocuparea sa pentru promovarea
istoriei naþionale a continuat ºi dupã
retragerea, la 22 decembrie 1904, a guvernului
liberal. Dupã ce a primit iarãºi libertatea de
exprimare, s-a apucat cu sârg de explicarea

celei mai mari probleme pe care o avea statul
român modern, problema þãrãneascã, pentru
a trage un semnal de alarmã pentru aºa-numita
clasã politicã. În anul 1905, a publicat studiul
Chestia þãrãneascã, un valoros document

istoric ºi un model de analizã ºi abordare a
uneia dintre problemele importante ale þãrii.
El a conceput lucrarea ca un memoriu cãtre
propriul sãu partid, dar ºi ca o criticã severã
ºi obiectivã la adresa conservatorilor din epocã.

Pe fond, Spiru Haret a propus: sã se înlesneascã þãranilor putinþa de a deveni proprietari, luându-se mãsuri pentru a face imposibilã
arendarea pãmânturilor lor unor cãmãtari ºi pentru a se evita fracþionarea indefinitã a proprietãþilor lor; sã li se înlesneascã þãranilor
putinþa de a lua în arendã moºiile marilor proprietari. El a fost convins cã introducerea þãrãnimii ca factor activ ºi inteligent în viaþa
de stat nu constituia doar un interes politic, ci era o nevoie naþionalã fundamentalã, iar chestia þãrãneascã trebuia rezolvatã în întregime.



În anul 1906, constatând cã a asistat
de câtva timp la o campanie de
neadevãruri, prin cari unii se silesc sã
discrediteze ceea ce nu sunt în stare sã
dãrâme altfel, a scris Pagini de istorie. El
a analizat cauzele miºcãrii corpului
didactic pentru îmbunãtãþirea situaþiei
financiare, justificând, cu argumente
cerinþele dascãlilor privind modificarea

legii pensiilor, precum ºi îmbunãtãþirea
lefilor ºi gradaþiilor. Scopul acestei lucrãri
nu a fost justificarea miºcãrii corpului
didactic, ci de a pune în adevãrata lor
luminã unele lucruri cari sunt în legãturã
cu dânsa, cãci, deºi foarte recente,
evenimentele din anii din urmã erau uitate
nu destul de bine cunoscute, ºi, în afarã
de aceasta, sunt unii cari se mai silesc

încã a le întuneca. Spiru Haret a justificat
cu argumente curba de reduceri de posturi
ºi de salarii din anul 1901, în loc de mãrirea
impozitelor, caracterizând astfel situaþia
României din anul 1906: îngrozitoare, o
þarã ruinatã, aproape de faliment. În
parlament s-a vorbit de controlul
european, ca eventualitate care intra în
sfera posibilitãþilor viitoare.

Cel mai tare l-a îngrozit perspectiva aºa-numitului control European, care începea sã facã adepþi în rândul politicienilor români ai acelui
moment: Controlul European! - pronunþa cu voce tare Spiru Haret. Adicã o comisie de bancheri streini, care sã ia în mânã administraþia
finanþelor noastre, sã reguleze veniturile, sã supravegheze urmãrirea impozitelor ºi sã mãrgineascã cheltuielile în felul ºi dupã conveniuþa
lor. Cu alte cuvinte, robirea þerii, impusã nu cu armele, dupã luptã vitejeascã, ci în chip ruºinos, ca robia risipitorului fãrã minte cãzut
în mâna cãmãtarilor, cari-i storc averea ºi-ºi bat ºi joc de dânsul. Analiza istoricã a stãrii dascãlilor a avut ca punct de plecare anul 1864,
când s-a aplicat prima lege a instrucþiunii publice. Principala omisiune a acelei legi a fost cã nu a fixat salariile dascãlilor, astfel cã guvernele
care s-au succedat au folosit aceastã omisiune în scopuri politice, pentru a face presiuni ºi a þinea în dependenþã faþã de puterea politicã. Spiru
Haret a fãcut analizã model ºi asupra situaþiei stãrii morale a corpului didactic de la anul 1864 pânã astãzi.
Identificând principalele cauze ale stãrii morale a dascãlilor, Spiru Haret cugeta astfel: Este potrivit cu principiul de independenþã profesoralã
impunerea ce se face ori cui are un drept de reclamat, de a se înscrie într-un anumit club politic? În ce timpuri s-a mai vãzut ca sã se trimitã
vorbã unor viitori profesori universitari sã se grãbeascã a se înscrie dacã vor sã-ºi capete numirea? Când s-a mai vãzut ca aceastã
mizerabilã teorie sã fie expusã pe faþã ºi fãrã ruºine în cancelaria unui liceu?. Concluzia este astfel formulatã: ªi dacã se îndrãzneºte a
se face aºa cu cei mai de sus, ce se mai aºteptãm pentru cei mici? Pe aceia îi ameninþã sã-i spânzure, cum a fãcut dãunezi un prefect cu
învãþãtorii din judeþul lui, ori sã-i trimitã la parchet, cum se lãudau astã varã revizorii ºcolari, agenþii Ministrului ºcoalelor. Pe aceia
îi trimit la cursurile de repetiþie, pentru a-i goni din corp, cei cari nu sunt demni nici sã-i priveascã în faþã, sau îi poartã prin judecãþi.



Aceste realitãþi l-au fãcut sã tragã afirmând cã Existenþa unui popor nu este nu poate fi dacã întregul popor nu
un semnal de alarmã asupra stãrii asiguratã decât atâta timp cât toate se creºte ºi nu se întreþine în simþiri
poporului român, a lipsei sale de unitate, elementele lui sunt strâns unite, ºi unire comune de iubire de þarã ºi de neam.

REDACÞIA:
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Vizibilitatea internaþionalã a Universitãþii Spiru Haret
Programul Erasmus ISCAP Porto, Portugalia
ªcoala de Contabilitate ºi
Administraþie din Porto
(ISCAP) aparþine uneia
dintre cele mai mari ºi mai
prestigioase instituþii din
Portugalia,
Institutul
Politehnic din Porto (IPP).
ISCAP se aflã lângã centrul
universitar, în apropiere de
cel mai important Spital din
Porto, Hospital de S. João.
Situat în S. Mamede de
Infesta (Matosinhos), foarte
aproape de IPP, Campusul
ISCAP oferã populaþiei
ºcolare de 4000 de studenþi o
largã gamã de programe de
Contabilitate, Comerþ internaþional, Marketing, Comunicare în afaceri ºi asistenþã
administrativã, Traduceri, dar ºi programe de master în domeniile Specialized
Translation and Interpretation, Accounting and Finance, Auditing,
Entrepreneurship and Internationalization, Organizational Management,
Logistics and Digital Marketing. De-a lungul timpului, ISCAP ºi-a extins reþeaua
profesionalã cu mai mult de 30 de parteneri din Europa, prin intermediul
programelor Socrates ºi Leonardo. Numãrul studenþilor care au venit sã studieze
la ISCAP ºi au plecat de la ISCAP sã studieze în toatã Europa a crescut
semnificativ ca urmare a Sãptãmânii internaþionale, program ce a contribuit la
familiarizarea cercetãtorilor ºi a profesorilor europeni cu acest eveniment ºi la
întãrirea colaborãrilor academice dintre aceºtia.
În perioada 27-31 mai 2013, s-a
desfãºurat, la ISCAP, Sãptãmâna
internaþionalã 2013 (Internaþional Week
2013: vezi programul http://
w w w. i s c a p . i p p . p t / g r i / I W 2 0 1 3 /
program.html). Acesta este cel de al
optulea an în care Alexandra Albuquerque,
directoarea Biroului de Cooperare ºi
Relaþii Internaþionale (International
Office) de la ISCAP, organizeazã evenimentul la care sunt invitaþi profesori de
la universitãþi europene, pentru a oferi
cursuri ºi /sau seminare, workshop-uri,
în aºa fel încât fiecare student sã poatã
trãi experienþa mobilitãþii fãrã a fi nevoit
sã plece din þara sa. În sala de conferinþe
a ISCAP, unde studenþilor ºi
profesorilor li s-a permis participarea
în limita locurilor disponibile,
manifestarea s-a deschis cu prezentarea
instituþiei gazdã, susþinutã de Alexandra
Albuquerque, ºi cu alocuþiunea unui
masterand Erasmus din România.

Programul acestei manifestãri a fost
dens ºi variat structurat, astfel încât, zilnic,
studenþii au avut posibilitatea sã asiste la
cursurile la care s-au înscris, potrivit
interesului lor de studiu. La rândul lor,
profesorii sau participanþii din personalul
administrativ, incluºi în acest program de

mobilitãþi, au avut ºansa de a lua parte la
diverse manifestãri organizate pentru
cunoaºterea realitãþilor þãrii gazdã.
Cursurile s-au desfãºurat de la 8.30 la
ora 23. Am avut experienþa sau norocul (!)
de a þine primul curs de la ora 21.30 la ora
23, ora Portugaliei (adicã de la ora 23.30
la ora 1.00, ora Românei). Nici diferenþele
de fus orar, nici ora înaintatã nu i-au
împiedicat pe studenþii din anul I, seral,
de la Finanþe-Bãnci, studenþi care în timpul
zilei erau funcþionari bancari sau avocaþi
ºi care se perfecþionau studiind seara, sã
umple sala.
27 mai a fost Russian Day ºi, 29 mai,
Spanish Day. Acestea au fost zilele în care
studenþii ISCAP au prezentat programe
artistice iar oficialitãþi din cele douã þãri au
susþinut conferinþe pe teme economicopolitice. Pe 30 mai a avut loc International
Fair, târgul internaþional de prezentare a
ofertelor educaþionale ale instituþiilor de
învãþãmânt superior participante la
Sãptãmâna Internaþionalã prin programul
Erasmus. Gazdele au prezentat ISCAP
Porto, cu o serie de microconferinþe,
desfãºurate în timpul turului instituþiei,
referitoare la proiectele de e-learning ºi
B  learning, susþinute de profesor Manuel
da Silva, cu vizitarea bibliotecii ISCAP, a

Centrului de Studii Interculturale, condus
de profesoara Clara Sarmento. În zilele
urmãtoare a avut loc ºi un brainstorming,
legat de prezentarea propunerilor de
proiecte de cercetare. Conf. univ. dr. Luiza
Marinescu a propus proiectul Teaching
Romanian Language and Literature
through Foreign Languages, destinat
tuturor celor interesaþi de cunoaºterea
României ºi de continuarea studiilor
universitare în þara noastrã.
Promovarea programului Erasmus de
cãtre ISCAP Porto, Portugalia, a continuat
ºi dupã încheierea Sãptãmânii
internaþionale 2013, prin expedierea de
e-mailuri, în care se promovau programele
internaþionale în limba englezã furnizate
de ISCAP, printre care menþionãm anunþul
Clarei Sarmento cu privire la Masteratul
specializat de Traduceri ºi Interpretare,

ce se desfãºoarã, acum pentru al ºaptelea
an, pe parcursul a doi ani academici, adicã
patru semestre, la seral. Cursurile îmbinã
Interpretarea (traducere pentru conferinþe) cu tehnologia de asistare a
traducerii, Localizare, Subtitrare ºi
Managementul Proiectelor în traduceri.
De asemenea, cursul oferã pregãtire în
traducerea literarã, juridicã ºi economicã,
în limbile englezã, germanã, francezã,
spaniolã ºi rusã, prin intermediul
colaborãrii cu cadre didactice.
De asemenea, Alexandra Albuquerque
a trimis un chestionar on-line referitor la
o cercetare asupra mobilitãþii studenþilor
ºi asupra interesului lor referitor la
studiile în Portugalia, chestionar care

poate fi accesat la adresa: http://bit.ly/
11d4Acs. Studiul poatã numele
European Study on National Stereotypes
and Academic Mobility ºi are drept scop
analizarea atractivitãþii sistemului
academic din Portugalia, dar ºi de a
înþelege cum este perceputã aceastã þarã
de cãtre partenerii sãi. Folosind o scalã
de la 1 la 5, studenþii sunt rugaþi sã
rãspundã acestui chestionar.
Sãptãmâna internaþionalã 2013 de la
ISCAP Porto a fost un prilej pentru a cunoaºte îndeaproape viaþa ºi posibilitãþile
de a studia ale unui student internaþional.
Sã fii student Erasmus la ISCAP
este o ºansã de care mulþi studenþi
se vor putea bucura.

Porto este un oraº universitar însufleþit de culturã, de
festivaluri ºi manifestãri în aer
liber. Vremea tipic atlanticã
din acest oraº s-a dovedit
atipicã: dacã, de obicei, în mai,
iunie, iulie, august ºi septembrie temperaturile sunt
cuprinse între 20 grade Celsius
ºi 35 grade Celsius, am avut
surpriza sã prindem ºi niºte
zile ploioase, rãcoroase, cu
temperaturi cuprinse între
6 ºi 18 grade Celsius.
Am avut plãcerea sã
cãlãtoresc cu TAP Portugal, cu
escalã la Lisabona, ºi sã petrec cam cinci ore ºi jumãtate pe drum. Restul, pânã
la nouã ore, prin aeroporturi. Din acest an, s-a înfiinþat o linie aerianã directã cu
Portugalia, în afara lunilor de sezon. Nu existã încã o linie aerianã directã Bucureºti
- Porto; costul biletelor, rezervate din vreme, este de 410 euro.
Apoi, preþul de închiriere pe o lunã, în regim particular, pentru o camerã,
este de 500 de euro, deoarece ISCAP nu deþine un cãmin propriu. ªi în
Portugalia, cazarea la cãmin este modicã sau gratuitã doar pentru studenþii
care au note mari. Preþurile de crizã sunt urmãtoarele: 2,85 euro  o cartelã
Andante pentru cãlãtoria dus-întors cu metroul pânã în centrul oraºului
Porto, 60 euro - cartela Andante pe lunã, 17 euro - taxiul de la aeroport la
ISCAP  ºi, 27 euro, de la ISCAP la aeroport! În Porto existã ºi taxiuri care
circulã cu aparatul de taxat mascat /acoperit pânã la destinaþie ºi, practic,
existã ºansa de a fi pãcãlit dacã nu cunoºti preþul corect, dacã eºti strãin sau
dacã nu cunoºti obiceiurile locului. Costul vieþii este destul de asemãnãtor
cu cel din Bucureºti, în sensul cã 300 de euro reprezintã minimum de
supravieþuire pentru masa la cantina din apropierea campusului.

VREI SÃ CÂªTIGI CEVA BANI ÎN ACEASTÃ VACANÞÃ?

joburi sezoniere

La terasã sau la restaurant. Cum terasele sunt pline vara, nu îþi
va fi greu sã gãseºti un job de ospãtar, barman sau picol, în oraºul în
care locuieºti sau în staþiunile de pe Litoral. De asemenea, poþi opta
sã lucrezi la un fast-food.
La un hotel. Dacã eºti o persoanã sociabilã ºi îþi place sã lucrezi cu
oamenii, atunci poþi munci ca recepþioner (ã).
Distribuitor pliante. Poþi participa la campanii promoþionale, de
sampling, sã împarþi pliante sau sã promovezi diverse produse.
Agent de vânzãri. Va trebui sã stabileºti întâlniri cu potenþialii
clienþi ºi sã-i convingi sã cumpere produsele sau serviciile
angajatorului. Dacã reuºeºti, primeºti un procent din valoarea
contractului.
Meditaþii ºi traduceri. Dacã ºtii foarte bine limbi strãine, poþi da
meditaþii sau poþi deveni colaborator la o firmã de traduceri.
Operator sondaje de opinie. Un job parttime, pentru care nu þi se
cere experienþã. Sondajele de opinie se pot face pe teren (stradã, la
metrou etc.), prin telefon sau oriunde te trimite firma pentru a
obþine informaþiile dorite.
Operator callcenter. Ai putere mare de convingere? Atunci te poþi
angaja ca operator telefonic. Vei suna actuali sau potentiaþi clienþi ai
unei companii sau vei fi sunat pentru diverse sfaturi legate de
produsele companiei respective.
Secretariat. Dacã eºti o persoanã plãcutã, organizatã, ai abilitãþi
de comunicare ºi nu te deranjeazã sã stai opt ore într-un birou,
atunci poþi încerca un job de secretariat.
Internship plãtit. Studenþii ºi absolvenþii au posibilitatea de a intra
în multinaþionale, prin programele de internship sau de training
(2-3 luni). Tinerii vor avea posibilitatea sã intre în contact cu modul
de lucru din compania respectivã, sã treacã prin toate departamentele
ºi sã aibã responsabilitãþi. În majoritatea acestor programe se primesc
ºi salarii ºi se lucreazã între ºase ºi opt ore. (G.N.)

Atenþie la capcane!

Ademeniþi în Statele Unite de diferite firme obscure, cu promisiuni de un job stabil,
pe perioada verii, mulþi studenþi strãini sfârºesc prin a munci ca niºte sclavi. O
anchetã realizatã de Associated Press dezvãluie ca mulþi studenþi strãini ajung sã
lucreze în cluburi de striptease, în loc de restaurante, ºi sfârºesc prin a câºtiga un
dolar pe orã sau chiar mai puþin.
În fiecare an, aproximativ 100.000 de studenþi beneficiazã de o vizã J-1, care le oferã
dreptul de a munci, pe perioada vacanþei, în Statele Unite ale Americii.

Socoteala de acasã nu se potriveºte cu cea din America
În cadrul anchetei sale, Associated Press a intervievat studenþi, avocaþi, autoritãþi
locale, firme de recrutare ºi a descoperit cã mulþi dintre studenþii care plãtesc firme
de recrutare sã-i ajute sã-ºi gãseascã locuri de muncã nu obþin ceea ce li se promite
ºi ajung sã facã slujbe umilitoare.
Jurnaliºtii americani au discutat ºi cu o româncã, Natalia Berlinschi, care le-a spus:
Ceea ce am gãsit aici nu se comparã cu ceea ce am crezut cã gãsesc, atunci când am
plãtit sã ajung aici.
Tânãrã, ajunsã în Carolina de Sud cu speranþa cã va reuºi sã strângã bani pentru
Facultatea de Stomatologie, s-a trezit în varã fãrã locul de muncã promis. Ea a ajuns
sã caute o slujbã pe o plajã localã ºi sã împartã un apartament de trei camere cu alþi
30 de studenþi strãini. Am fost tratatã foarte, foarte rãu. Nu o sã mã întorc niciodatã,
a declarat Berlinschi.
De fapt, nu este pentru prima datã când sunt trase semnale de alarmã în legãturã cu
aceste vize de lucru pentru studenþi. Încã din 2006, autoritãþile din Belarus i-au
avertizat pe studenþii din aceastã þarã sã nu mai apeleze la J-1, dupã ce un tânãr a
fost asasinat, un altul a murit în urma a ceea ce poliþia americanã a numit sinucidere,
iar un altul a fost jefuit în plinã stradã.
J-1 Summer Work and Travel este unul dintre cele mai populare programe ale
Departamentului de Stat, în special în rândul studenþilor din Europa. Programul
oferã vize de lucru de pânã la patru luni ºi se desfãºoarã pe întreg teritoriul american,
de la parcurile tematice din Florida ºi California, pânã la staþiunile de ski din
Colorado ºi Montana sau la fabricile din industria piscicolã din Alaska. (G.N.)

Duminicã, 30 iunie 2013, la Sala Studio,
str. Ion Ghica nr. 13, în ciclul:
Spiritualitatea în slujba educaþiei,
Facultatea de Sociologie-Psihologie din
cadrul Universitãþii Spiru Haret a
organizat conferinþa internaþionalã:

Destinul spiritualitãþii native
în contextul educaþiei

Invitat special: Vernon Foster, Klamath Modoc Native.
Au participat: prof. univ. dr. Ion Mânzat
(Universitatea Hyperion, prof. univ. dr.
Florin Tudose (USH), prof. univ. dr.
Mircea Niþã (SNSPA), dr. Raluca Costache
(preºedinte Blue Star  România), dr. psih.
Daniela Luca (vicepreºedinte Societatea
Românã de Phihanalizã), dr. psih. Ionel
Mohîrþã (director executiv, Asociaþia
Românã de Psihologie Transpersonalã).
Moderator: conf. univ. dr. Matei
Georgescu (USH).
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Chipuri ale succesului

Sesiunea practicã de formare
pentru promotori ºi facilitatori ai

SILVIA DUMITRESCU:

Strategiei Uniunii Europene
pentru Regiunea Dunãrii

Muzica este o pãrticicã
din adâncul sufletului oamenilor
Conf. univ. dr. George GRIGORE
Nãscutã în Bucureºti, studiazã pianul
de la vârsta de 5 ani. Simþind pulsul
interior al pasiunii pentru muzicã,
urmeazã cursurile cunoscutului Liceu de
Muzicã George Enescu din Bucureºti,
unde are ºansa de a avea mari profesori
ce au ºlefuit talentul ei preexistent. Aici
învaþã ca instrument principal pianul,
instrument ce cu clapele-i alb-negre o
inspirã ºi mai mult sã dea frâu liber
muzicii ce sãlãºluia în sufletul sãu.
Dorind sã aprofundeze marile întrebãri
ale vieþii se transferã la Liceul Zoia
Kosmodemianskaia. Totuºi, talentul nu
poate sta mult timp în umbrã ºi Silvia
Dumitrescu se înscrie la ªcoala Popularã
de Artã, la clasa marilor profesorilor de
muzicã Mihaela Runceanu ºi Ionel
Tudor. Au urmat concerte ºi înregistrãri,
turnee ºi videoclipuri, dar neliniºtea
cercetãrii ºi a studiului aprofundat ºi-a
spus din nou cuvântul ºi Silvia
Dumitrescu se înscrie la Facultatea de
Muzicã, specializarea Pedagogie
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Muzicalã, din cadrul Universitãþii Spiru
Haret. Consecventã cu sine ºi cu
programul impus de orele de studiu ºi
de predare, Silvia Dumitrescu este în
prezent una dintre absolventele
licenþiatele de marcã ale Facultãþii de
Muzicã, în prezent Facultatea de Arte.
Cu toþii ºtim cine este Silvia
Dumitrescu ºi palmaresul ei în muzicã,
dar vom aminti pentru dumneavoastrã
câteva dintre momentele ce i-au jalonat
minunata carierã: 1985 - Premiul I la
Festivalul Naþional de la Mamaia,
Secþiunea Interpretare; 1985 - începe
colaborarea cu compozitori de prestigiu
ºi participã la diverse înregistrãri,
emisiuni radio ºi TV; 1985 - Turneu în
Germania; 1988 - începe colaborarea cu
compozitorii Adrian Enescu ºi Doru
Cãplescu, compozitori cu care a realizat
primul L.P., intitulat Cred în tine, produs
de Casa de Discuri Electrecord; 1990 primul recital în cadrul Festivalului
Naþional de la Mamaia, urmat de un
turneu în Italia; 1992 - participarea la
concursul numit 9 ºlagãre în studio, ce
are loc la Moscova, organizat de
Radiodifuziunea din Rusia, unde a luat
Premiul de popularitate, împreunã cu
compozitorul Marcel Dragomir;
colaborarea cu trupa Holograf din anul
1992; turneu în Olanda, timp de doi ani;
1994 - recital la Festivalul Cerbul de Aur
de la Braºov; 1995 - apare C.D.-ul
intitulat Provocare, distins cu Premiul
I la Secþiunea Videoclip pentru piesa
Lumea mea, compoziþia lui Florin
Ochescu (videoclip realizat de Cãtãlin
Cãþoiu ºi Alioºa Stoian) ºi Premiul
al III-lea la Secþiunea Discografie, cu
C.D.-ul Provocare; 1998  are loc
lansarea C.D.-ului intitulat Încredere,
produs de G&S. Este cãsãtoritã cu Florin
Ochescu, cu care are un bãiat, Iulian.
În prezent, îmi folosesc cunoºtinþele de
pedagogie muzicalã acumulate în timpul
facultãþii ºi predau muzicã la grãdiniþe

cu program muzical ºi de canto, dar ºi
un curs de muzicã uºoarã la ªcoala
Popularã de Artã, aºa cum, anterior,
maeºtrii Mihaela Runceanu ºi Ionel Tudor
mi-au predat mie. Când ai 20 de ani, nu
prea ºtii ce se întâmplã cu tine, faci ce-þi
place ºi eºti fericitã; când ai 20 de ani
de activitate muzicalã pe scenã, ºtii ce se
întâmplã cu tine, eºti mândrã cã ai fãcut
numai ce þi-a plãcut, ai fost aspru
criticatã, dar eºti fericitã. Ce poate fi mai
înãlþãtor decât sã-i faci pe cei din jurul
tãu fericiþi, sã te simþi ocrotitã de
Dumnezeu ºi cu ajutorul Lui sã dai
drumul muzicii sã rãsune în ropote de
aplauze! Hoinãrelile mele prin lumea
coloratã a muzicii în general ºi prin
muzica uºoarã, nu chiar palã, ci poate
chiar stridentã, în special, mi-au pus multe
semne de întrebare. Am crezut în ceea ce
am fãcut cu toatã tãria; am fost eu! Cred
cã datoritã aerului meu vesel, nimeni nu
m-a luat în serios ºi nici nu trebuia, pentru
cã scena, pentru mine, a fost locul meu de
joacã. Când aveam vârsta pentru joacã,
studiam la pian, acum, cã am timp liber,
daþi-mi voie sã mã joc...
Iatã ce carierã minunatã ºi ce viaþã
împlinitã are cunoscuta noastrã
absolventã, Silvia Dumitrescu. Urmând
cursurile acestei facultãþi a descoperit în
sine valenþele unui viitor profesor, a
decopertat tainele pedagogiei muzicale.
Silvia Dumitrescu nu este numai un
absolvent de marcã al facultãþii noastre,
o vedetã incontestatã a muzicii uºoare
româneºti, dar ºi un dascãl talentat, cu
rãbdare ºi har pedagogic. Cele mai sincere
felicitãri ºi o carierã cât mai prodigioasã
solistei ºi profesoarei Silvia Dumitrescu!

La sediul Universitãþii Spiru
Haret din Constanþa, în perioada
21-22 iunie 2013, s-au desfãºurat
lucrãrile Sesiunii practice de formare
pentru promotori ºi facilitatori ai
Strategiei Uniunii Europene pentru
Regiunea Dunãrii (SUERD).
Evenimentul s-a derulat sub egida
Catedrei Internaþionale Onorifice în
sprijinul Strategiei UE pentru
Regiunea Dunãrii în parteneriat cu
Academia Românã prin Centrul
de Biodiversitate Acad. David
Davidescu ºi Universitatea Spiru
Haret, Facultatea de Management
Financiar Contabil Constanþa.
La eveniment au luat cuvântul
prof. univ. dr. Honoris Causa
Alexandru T. Bogdan, membru
corespondent al Academiei Române,

conf. univ. dr. Gheorghe Ionaºcu membru al Academiei Oamenilor
de ªtiinþã din România, avocatul
Dumitru Bãdrãgan - Grupul de
Acþiune Dunãre - Marea Neagrã,
Sever Avram - Grupul de Acþiune
Dunãre - Marea Neagrã, conf.
univ. dr. Laura Patache, în calitate
de reprezentant al Facultãþii
de Management Financiar Contabil Constanþa  Universitatea
Spiru Haret.
Participanþii la eveniment, provenind atât din mediul academic cât
ºi reprezentanþi ai mediului de afaceri
local, au manifestat entuziasm ºi
cooperare în cristalizarea unor
noi idei de proiect cu suport
interdisciplinar.

Conf. univ. dr. Laura PATACHE

Poate vã intereseazã

35 de site-uri cu zeci de mii de cursuri gratuite online

Florin Roºoga (www.florinrosoga.ro) a selectat 35 de
site-uri care oferã online ºi gratuit diverse cursuri pe cele mai
diverse tematici. În total sunt aici peste 20.000 de cursuri ºi
tutoriale video. Poþi învãþa practic orice, din faþa ecranului
calculatorului:  Coursera - probabil cel mai mare portal de
cursuri online. La momentul la care scriu acest articol sunt
peste 370 de cursuri disponibile, de la cum sã scrii în limba
englezã pânã la epidemiologie socialã  Duolingo - unul dintre
cele mai bine puse la punct site-uri care oferã cursuri gratuite
online pentru învãþarea unor limbi strãine fãrã profesor. Vei
gãsi aici cursuri de englezã online pentru începãtori sau avansaþi,
cursuri unde poþi învãþa germana online, cursuri de limba
franceza online (inclusiv numeralele în francezã sau vestitele
verbe din limba francezã), cursuri online de limba portughezã,
italianã ºi spaniolã  Udacity: Learn. Think. Do  Cursuri
online gratuite din domenii precum business, matematici,
ºtiinþa calculatoarelor, psihologie sau fizicã  Udemy Online
Courses - O colecþie vastã de cursuri disponibile online gratis
pe teme cum ar fi business, tehnologie, design, limbi strãine,
muzicã º.a.  Open Learn University - Cu peste 600 de
cursuri online gratuite, cei de la Open University au creat o
bazã imensã de cursuri disponibile din aproape orice domeniu
 Entrepreneur - un portal dedicat afacerilor ºi antreprenorilor
 Stanford University Ecorner - Cei de la Universitatea
Stanford oferã aici peste 2.000 de materiale video ºi audio în
cursuri gratuite online despre antreprenoriat ºi leadership
 Massachusetts Institute of Technology Video - Cei de la
MIT au fãcut disponibile peste 12.000 de materiale ºi tutoriale
video gratuite din cele mai diverse domenii. Vezi ºi colecþia de
cursuri de la MIT OpenCourseWare  Oxford Learning
Lab - O altã colecþie vastã de cursuri gratuite online oferitã de
data aceasta de cãtre cei de la Oxford  Khan Academy  un
alt portal important dedicat cursurilor online gratuite ºi
organizat pe domenii de interes Watch Mojo - Portal dedicat
educaþiei ºi bazat pe clipuri video scurte care trateazã un
subiect anume. Foarte multe materiale ºi tutoriale video
disponibile  TED Talks - Probabil cel mai mare portal cu
discursuri pe teme precum dezvoltarea personalã, motivaþia,
leadership-ul, tehnologia sau mediul de afaceri  Open Yale
Courses - Cei de la Yale University au fãcut disponibile o
serie de cursuri gratuite online pe tematici diverse  Self
Growth - o altã colecþie extensivã de materiale despre
dezvoltare ºi evoluþie personalã, motivaþie, miºcare, sport ºi
altele  The Higher Education Academy Resources
Center pune la dispoziþia oricui o colecþie de materiale dedicate

mediului academic  Leaders In - Cei de la Leaders In au
adunat clipuri video în care lideri din diverse domenii de interes
îºi expun punctul de vedere asupra problemelor pe care le
întâmpinã domeniul în care ei activeazã  Academic Earth o colecþie de cursuri gratuite online din deomenii cum ar fi
arta, design-ul, business, matematici º.a.  Google Books proiectul Google Books face disponibile o serie de cãrþi online
gratis în format digitalizat  Sophia  Un alt proiect cu foarte
multe cursuri gratuite online din multe domenii de interes
 Code/Racer - cursuri online de programare  Mozilla
Developer Network - cursuri gratuite online de HTML, CSS,
Javascript, design  Codecademy conþine cursuri de coding
în Ruby, Python, JavaScript, jQuery, PHP  HTML5 Rocks o colecþie de cursuri ºi resurse online despre programarea în
HTML5  Draw Space - învaþã sã desenezi prin cele peste
200 de lecþii online care pot fi descãrcate pe calculator  Limba
germanã pentru începãtori - un mic blog de învãþare a limbii
germane cu articole pe care le-am scris în românã ºi le-am
publicat online acum câþiva ani. Nu este un curs cap-coadã, o sã
gãseºti însã acolo mai multe resurse disponibile gratuit
 Curs de limba danezã pentru începãtori - În facultate am
învãþat puþinã danezã ca sã pot coresponda cu prieteni din
Danemarca. Aºa cã am adunat o parte din ceea ce am învãþat eu
ºi le-am postat într-un blog dedicat. Îþi va fi util la nivel de
începãtori  BBC Learn Italian - Învaþã italiana prin seria de
cursuri dezvoltate de cãtre cei de la BBC. Materialele sunt
pentru începãtori ºi nivel mediu  Diet Doctor ºi About - Mai
multe materiale-cursuri despre cum sã slãbeºti, reguli de bazã
ºi sfaturi ca sã începi  The Art of Kissing - un curs despre
cum sã sãruþi. Poate un subiect mai puþin obiºnuit pentru un
curs, sunt sigur cã poþi învãþa lucruri utile de acolo
 Childhood101 ºi Wikihow au creat douã materiale
orientative despre cum sã faci bani online sau acasã. Unele idei
sunt clasice ºi se bazeazã pe munca la domiciliu, concursuri
online, joburi online sau activitãþi similare. Vezi care þi se
potrivesc  EdX conþine o colecþie de cursuri adunate de la
unele dintre cele mai prestigioase universitãþi la nivel mondial
 Live Mocha - un alt portal pentru învãþarea limbilor strãine.
Cu o colecþie mult mai vastã decât Duolingo, Live Mocha oferã
cursuri online a 38 de limbi diferite  No Excuse List  Un
director de site-uri care oferã cursuri gratuite în mediul online
 Alison - oferã o colecþie complexã de cursuri ºi tutoriale online
 Bizschool.ro - portal românesc care oferã cursuri gratuite
din domenii precum business, comunicare, antreprenoriat,
utilizarea calculatorului sau învãþarea limbii engleze.

Promoþia Constanþa (USH Constanþa, 21 - 22 iunie 2013)
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Valori româneºti

Caravana
Metropolis

Academician

- cinema în aer liber

Artistul
ªtefan Sava
a câºtigat Premiul Henkel
pentru Artã 2013,
ediþia din România
Henkel România a anunþat rezultatele
preselecþiei locale a competiþiei Premiul
Henkel pentru Artã, ediþia 2013. Concursul
se adreseazã artiºtilor din domeniile: desen,
picturã, fotografie, video ºi instalaþie, care
concureazã pentru marele premiu în valoare
de 7.000 Euro ºi posibilitatea de a-ºi expune
lucrãrile în þara natalã ºi în cadrul unei
expoziþii individuale la MUMOK, celebrul
muzeu de artã contemporanã din Viena.
Câºtigãtorul selecþiei româneºti, ªtefan
Sava, va reprezenta România în selecþia
finalã de la Viena a Premiului Henkel CEE
pentru Artã 2013, alãturi de artiºti din alte
23 de þãri din Europa Centralã ºi de Est.
ªtefan Sava a înscris în competiþie cinci
lucrãri: Îºi spusese cã..., instalaþie foto,
alfabet-carte de artist, masã de documentare; Abatorul Bucureºti, DVD & Lada
de lemn, obiect gãsit  lucrãri din proiectul Atoms and Void, 2010; Poarta,
schiþã pentru un monument temporar

Leon
DÃNÃILÃ:
Caravana debuteazã în luna iulie la
Braºov, în Piaþa Sfatului, urmând ca, apoi,
sã se îndrepte spre Sibiu ºi Bucureºti.
Cãlãtoria cinematograficã va dura pânã în
luna septembrie.
Caravana Metropolis aduce în România
un concept popular peste hotare, Cinema
în aer liber, împreunã cu cel mai mare
ecran gonflabil din România, de 120 mp, ºi
un proiector de 17.000 de lumeni, care au
uimit publicul, anul trecut.

Foto: Henkel România

Caravana Metropolis aduce în faþa
publicului cele mai bune filme din ultimul
an, filme de Oscar, filme premiate cu Globul
de Aur sau la festivaluri de renume precum
Cannes, Berlin, Toronto sau Veneþia, semnate de regizori de renume mondial, ca
Pedro Almodovar, Michael Haneke, Wes
Anderson, Francois Ozon. Filmele selectate,
12 producþii internaþionale ºi româneºti, se
adreseazã atât cinefililor, cât ºi amatorilor
de distracþie ºi relaxare într-un spaþiu deschis.

pag. 5

(contra-monument) ºi Faþa dinãuntru a
peretelui, obiect dintr-un perete de chirpici
- lucrãri din proiectul Faþa dinãuntru a
peretelui, 2012.
Lucrãrile lui ªtefan Sava vor fi trimise la
Viena, acolo unde un juriu internaþional,
format din curatori ºi experþi, se va reuni în
iulie pentru evaluarea tuturor lucrãrilor
înscrise, urmând sã nominalizeze cinci
artiºti finaliºti pentru marele premiu.
Câºtigãtorul va fi anunþat în cadrul unei
ceremonii de galã, care se va desfãºura
la MUMOK Viena în luna noiembrie, în
prezenþa celor cinci artiºti finaliºti.
Dintre cele 50 de aplicaþii primite în
România pentru ediþia din acest an,
juriul a selectat în finalã cinci artiºti, care
s-au remarcat prin complexitatea temelor abordate, precum ºi prin utilizarea neconvenþionalã a mediilor artistice: ªtefan
Sava, Nicu Ilfoveanu, Vlad Nancã, Madalina
Lazãr ºi Dumitru Oboroc.

Academicianul Leon Dãnãilã are în el o întemeiere
spiritualã deosebitã ºi o viaþã epopeicã. Leon Dãnãilã
este omul care, în ciuda tuturor greutãþilor, a ales sã
rãmânã în þarã ºi sã facã totul pentru pacienþii sãi.
Practicã medicina umanã într-o epocã în care prea
puþini doctori mai examineazã pacientul ºi îºi face semnul
crucii înainte de fiecare operaþie. Se mâhneºte cã tehnologizarea medicinei a dus la dezumanizare ºi tocmai
din acest motiv îºi îndeamnã studenþii sã se apropie
de bolnav dacã vor sã obþinã un diagnostic corect: mângâierea pacientului conteazã foarte mult, este foarte
beneficã, pentru cã bolnavul trebuie sã creadã în tine.
Leon Dãnãilã este un gigant al epocii noastre care a
vãzut ºi a trãit multe. Radiazã încredere ºi bucurie, dar
recunoaºte cã viaþa i-a fost o permanentã luptã: eu
m-am nãscut într-o familie foarte modestã. Tata nu ºtia
carte, iar mama avea patru clase primare. Într-o zi, mi-am
spus cã decât sã rãmân la sapã ºi la plug, mai bine mã
duc la liceu. Aºa am început sã citesc multã medicinã.
Anii au trecut, iar liceeanul îºi dorea sã devinã student:
aºa am decis sã dau la facultatea de medicinã, iar în anul
în care am dat examen, numai eu am intrat. Când au
vãzut pãrinþii mei, au început sã plângã, dar nu de fericire,
ci de tristeþe cã nu mai avea cine sã-i ajute la muncã.
Fãrã susþinere, dar cu un creier cugetãtor ºi putere
trupeascã, Leon Dãnãilã se înscrie în paralel ºi la
facultatea de psihologie, devenind astfel profesor de
neuro-psihologie. Dupã un studiu îndelungat ºi o bursã
Fullbright timp de un an de zile în S.U.A, face la
începutul carierei sale o descoperire extraordinarã care
îi va aduce recunoaºtere la nivel internaþional: citind
din revistele strãine, în special în SUA, am vãzut cã
mortalitatea operatorie la ei era de 4-5%, în timp ce la
noi era foarte mare, de 50-60%, aºa m-am gândit sã fac
ceva sã vãd de unde provenea aceastã diferenþã. Am
plecat în America unde am învãþat adevãrata neurochirurgie. Mortalitatea la ei era atât de micã pentru cã
operau cu microscopul operator. Aºa am început sã
operez ºi eu ºi sã obþin rezultate fantastice.
ªi iatã cã rezultatele au fost cu adevãrat excepþionale
de vreme ce figureazã în lucrarea 500 de mari genii ale
epocii actuale, conform American Biographical Institute.

conf. univ. dr. Matei GEORGESCU,
(Interviurile TVH, 23 februarie 2013)



Supranumit Sculptorul de creiere, Leon Dãnãilã
încã opereazã, precum în tinereþe. Mâna lui îndumnezeitã
a operat peste 40.000 de mii de oameni, în þarã ºi în
afara ei, un record mondial absolut. A descoperit o
nouã celulã în creier. Leon Dãnãilã figureazã printre
cele 500 de genii ale secolului XX, alãturi de Einstein.
Este membru a peste 20 de academii ºi asociaþii
profesionale de medicinã din lumea întreagã. Lasã în
urmã 40 de cãrþi, 28 de invenþii ºi inovaþii, o echipã de
neurochirurgi minunatã, o pleiadã de doctori, o
activitate de cercetare de nivel mondial. Tatãl meu se
numãrã printre cei operaþi impecabil de Leon Dãnãilã.
Nu sunt subiectivã atunci când spun cã acest om, de o
modestie, credinþã ºi demnitate cum rar mi-a fost dat sã
întâlnesc, este un al doilea Dumnezeu pentru pacienþii
cãrora le-a dat ºansa sã se nascã a doua oarã. Am
credinþa cã Dumnezeu prin mine ajutã bolnavii
respectivi. Dumnezeu mi-a dat mâini, mi-a dat creier,
mi-a dat judecatã, eu trebuie sã le utilizez pentru binele
omului. (Nicoleta Savin, realizator Naºul TV)
Jos pãlãria, pentru cel mai mare neurochirurg al
României. Acum cinci ani mi-a salvat mama de la
moarte! O sã-i port recunoºtinþã ºi respect, toatã viaþa
mea! Acest om meritã tot respectul. Sã-i dea Dumnezeu
multã sãnãtate ºi putere, pentru a putea profesa în
continuare ºi pentru a putea ajuta mulþi oameni aflaþi
la mare cumpãnã în viaþã!!! (Narcis Brebeanu)
Am cel mai mare RESPECT pentru Domnul doctor
Dãnãilã! Mama mea a fost operatã de Domnia Sa ºi,
dincolo de calitãþile medicale pe care le-a acumulat,
este OM! Tot respectul! (Claudia Staicu)
Am avut norocul sã fiu operatã de acest mare
neurochirurg. El este pentru mine ca un Dumnezeu ºi,
probabil, toþi cei salvaþi de dânsul au aceleaºi sentimente.
Un stadion de fotbal s-ar umple de toþi cei care au avut
ºansa sã fie operaþi de dânsul. Dumnezeu sã-i dea sãnãtate ºi putere de muncã în continuare! (Rodica Stoicu)
Eu am fost pacienta domnului doctor! Sper sã nu mai
am nevoie de ajutorul dumnealui, dar e mai mult decât
om, decât medic... e mult mai mult... nu am mai întâlnit
niciodatã pe nimeni aºa... e ca un Dumnezeu... E desãvârºit! (Narcisa Negoiþoiu )
Multã sãnãtate ºi putere de muncã!! Doamne
ajutã!!! Numai când te uiþi la dumnealui ºi te faci bine!!!
(Mariana Ioan)







Expoziþia The Human Body

Invitaþiile Doamnei Pictura

Bogdan Mihai Radu
expune în Franþa
Aristotel BUNESCU
Vara, unii pictori nu au vacanþã. Bogdan Mihai Radu, spre
exemplu, deschide, în luna iulie, o nouã expoziþie în oraºul
Vitre, din Franþa. Nu ºtiu care sunt programele dumneavoastrã
estivale, dar pentru cã nu toþi vor merge în Hexagon, vreau sã
vã prezint acum opera sa uimitoare.
Bogdan Mihai Radu s-a nãscut la 2 martie 1979, la Sibiu.
În urmã cu ceva vreme, a fost suferind ºi m-am temut pentru
viaþa sa. Acum, Bogdan Mihai Radu este un alt om. Activ,
plin de vise, pictorul este în mare formã, dacã judecãm dupã
cele mai recente tablouri ale sale.
Unii spun cã sunt artist, eu zic cã sunt un om simplu care
iubeºte viaþa, lumina, florile, oamenii, frumosul. Tot ceea ce
mã reprezintã sunt culoarea, pânza, hârtia, pensula. Vã propun

Pentru mine,
viaþa
înseamnã
ceilalþi

sã evadaþi din
griul cotidian ºi sã
pãtrundeþi în universul meu artistic, incursiune în
care veþi fi acompaniaþi de sensibilitatea florilor,
varietatea peisajelor  citadine
ºi rurale, impetuozitatea arlechinilor, vibraþia
muzicienilor ºi graþia dansatorilor. Voi încerca sã vã
dezvãlui o lume de poveste, viaþa aºa cum o percep,
cum o aud, cum o simt, cum o vãd eu. O poveste care
pentru mine este, de fapt, realitatea. În lumea mea
totul este joc, luminã, umbrã ºi culoare. Acestea sunt
cuvintele prin care se autocaracterizeazã artistul.
Lucrãrile semnate de Bogdan Mihai Radu se aflã
acum în mai multe colecþii private din þarã ºi din strãinãtate, în state precum Gemania, Olanda, Statele
Unite ale Americii, Franþa Polonia etc.
Sunt câteva lucruri pentru care îi invidiez pe francezi. Acum este unul în plus, Bogdan Mihai Radu
va deschide la ei o nouã expoziþie personalã. Dar,
se va întoarce el. Fie la Sinaia, fie la Bucureºti, Bogdan
Mihai Radu va reveni cu noi tablouri ºi atunci vom
putea vedea ºi noi din acest artist autentic.
Pentru Bogdan Mihai Radu o urare neformalã
la final: sã fie sãnãtos ºi sã facã noi tablouri, ce
poartã pecetea talentului sãu evident.

se prelungeºte pânã pe 4 august
Expoziþia The Human Body,
eveniment produs de Gforce Exhibitions ºi organizat de Events în
colaborare cu Muzeul Naþional de
Istorie Naturalã Grigore Antipa, se
prelungeºte pânã pe data de 4 august
2013, inclusiv.
Expoziþia The Human Body include peste 200 de exponate - corpuri
umane reale (integrale sau secþiuni),
care, prin disecþiile la nivelul organelor ºi þesuturilor, oferã o perspectivã
unicã, tridimensionalã, fidelã, asupra a ceea ce se aflã sub piele, asupra
miracolului corpului omenesc ºi a
modului în care acesta funcþioneazã.
Extraordinarele exponate au fascinat
deja peste 20 de milioane de vizitatori
din întreaga lume, fiind prezentate în

oraºe precum: Londra, Amsterdam,
Barcelona, Bratislava, Budapesta,
Dublin, Kiev, Lisabona, Madrid,
Praga, Torino, Viena, Oostende.
Expoziþia The Human Body îºi
propune sã schimbe modul în care
vizitatorii percep corpul uman,
oferind românilor, în premierã, o
ºansã unicã de a-ºi privi organismul
prin ochii unui chirurg ºi de a
experimenta o incursiune vizualã în
interiorul sãu. Nu în ultimul rând,
scopul expunerii este ºi acela de a-i
determina pe vizitatori sã-ºi respecte
ºi sã-ºi îngrijeascã organismul,
acordând atenþie felului în care aleg
sã trãiascã. Programul de vizitare:
zilnic, de marþi pânã duminicã
inclusiv, între orele 10.00 ºi 20.00.

Filme româneºti

sprijinite financiar de Eurimage
Comitetul Director al Fondului
Eurimages  Fondul Consiliului
Europei pentru sprijinul coproducþiei, distribuþiei ºi exploatãrii operelor
cinematografice  a selectat douã
proiecte româneºti ºi a decis sã sprijine
distribuirea a ºapte filme în România.
Proiectul BOX, scenariul ºi regia
Florin ªerban, o coproducþie România
 Germania, a primit un sprijin financiar
în valoare de 220.000 de euro. De
asemenea, proiectul documentarului
Circuit (Green, Green, Green),

scenariul ºi regia Monica LãzureanGorgan, Ebba Sinzinger, Michaela Kirst
- o coproducþie Austria - România 
Germania (coproducãtor român 4Proof
Film), a primit un sprijin financiar în valoare de 130.000 de euro.
Totodatã, distribuitorul român Clorofilm
a primit un sprijin financiar în valoare
de 50.000 de euro pentru distribuirea a
cinci filme în România, iar distribuitorul
Transilvania Film - 6.000 de euro
pentru distribuirea a douã filme în þara
noastrã. (Radio România Cultural)
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Reprezentanþa în România a Comisiei Europene informeazã:

C Apel pentru un nou consens
E în vederea relansãrii creºterii
economice
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Comisia Europeanã a prezentat la Consiliul
European, 27-28 iunie 2013, contribuþiile privind
combaterea ºomajului în rândul tinerilor, îmbunãtãþirea legiferãrii ºi revizuirea Pactului pentru
creºtere economicã ºi locuri de muncã, adoptate
la 19 iunie. Acest pachet de iniþiative va ajuta
Europa sã contribuie decisiv la îmbunãtãþirea
gradului de ocupare a forþei de muncã ºi la crearea
unui cadru care sã permitã întreprinderilor sã
angajeze personal ºi sã investeascã, iar bãncilor
sã acorde împrumuturi cãtre economia realã.
Punctele-cheie ale contribuþiilor:  combaterea
ºomajului în rândul tinerilor este o prioritate
de vârf. Majoritatea mijloacelor se gãsesc în mâinile
statelor membre, dar UE poate contribui la valorificarea acestor mijloace. Comisia a propus o serie
de mãsuri practice, care pot fi puse în aplicare ºi au
un impact potenþial imediat, dar în privinþa unora
dintre acestea  este vorba în special de cele legate
de CFM  nu s-a ajuns încã la un acord la nivelul
UE. Prioritatea o constituie accelerarea punerii în
aplicare a iniþiativei Garanþia pentru tineret. Comisia propune ca cele 6 miliarde EUR din cadrul
Iniþiativei privind ocuparea forþei de muncã

în rândul tinerilor
sã fie alocate în prima
parte a perioadei de programare, astfel încât
aceastã sumã sã fie angajatã în 2014 ºi 2015, mai
degrabã decât pe întreaga duratã de ºapte ani a
CFM. Statele membre trebuie sã îºi prezinte, în
toamnã, programele privind ocuparea forþei de
muncã în rândul tinerilor. În paralel, Comisia va
elabora o serie de instrumente la nivelul UE pentru
a sprijini statele membre, cum ar fi Alianþa
europeanã pentru ucenicii, Coaliþia pentru
ocuparea forþei de muncã în domeniul digital,
EURES ºi iniþiativa Primul tãu loc de muncã
EURES, ºi pentru a ajuta întreprinderile sã
recruteze tineri. În privinþa tuturor acestor mãsuri
trebuie sã se înregistreze progrese printr-o
colaborare strânsã cu partenerii sociali ºi pãrþile
interesate relevante;  intensificarea activitãþii
de creditare a economiei: punerea în aplicare
a majorãrii capitalului BEI ºi a iniþiativelor
comune ale Comisiei ºi ale BEI. În prezent,
unul dintre cele mai mari obstacole în calea
redresãrii este lipsa unei creditãri normale a
economiei reale, în special a IMM-urilor, un
aspect subliniat de Comisie în analiza anualã a
creºterii. În cadrul unui raport comun, Comisia
Europeanã ºi Banca Europeanã de Investiþii au
prezentat modul în care se va aloca majorarea de
capital a BEI, asupra cãreia s-a convenit recent.
În plus, raportul prezintã trei opþiuni pentru a
ajuta IMM-urile sã obþinã acces la finanþare ºi sã
angajeze tineri în viitorul apropiat;  Pactul pentru

creºtere economicã ºi locuri de muncã: situaþia
dupã un an. Statele membre mai au încã multe de
fãcut pentru a-ºi rezolva problemele la nivel
naþional, de exemplu prin valorificarea potenþialului pieþei unice în domenii precum sectorul
digital, cercetarea ºi energia. Raportul evidenþiazã
necesitatea de a finaliza Actul privind piaþa unicã I,
în cadrul cãruia doar 7 dintre cele 12 propuneri
înaintate de Comisie au fost adoptate de cãtre
colegiuitori. Comisia Europeanã a prezentat majoritatea propunerilor pentru Actul privind piaþa
unicã II, urmând sã prezinte restul propunerilor
în urmãtoarele sãptãmâni; printre acestea se numãrã
legislaþia menitã sã promoveze fondurile de investiþii pe termen lung, care pot reprezenta o sursã
alternativã de creditare pentru economia realã.
Comisia lanseazã un apel pentru adoptarea rapidã
a acestor propuneri înainte de alegerile pentru
Parlamentul European. Raportul aratã modul în
care Comisia a alocat întregul buget destinat politicii
de coeziune, în cadrul pachetului de investiþii în
valoare de 120 de miliarde EUR menþionate în
Pact, pentru proiecte ce vizau sprijinirea creºterii
economice ºi crearea de locuri de muncã;  Acþiuni
subsecvente ale Comisiei în urma consultãrii
Top 10 a IMM-urilor cu privire la reglementãrile UE. Un mediu favorabil afacerilor este
la rândul sãu un element important în acest context.
S-a dovedit cã reglementãrile realizate la nivelul UE,
mai degrabã decât cele 27 de moduri de reglementare
diferite la nivel naþional, reprezintã o modalitate
eficace de a crea noi oportunitãþi. Comisia a adoptat
o comunicare pentru a aborda topul 10 al celor
mai împovãrãtoare acte legislative ale UE, astfel cum
au fost identificate de cãtre IMM-uri, ce prezintã,
în detaliu, acþiunile care au fost sau care urmeazã sã
fie întreprinse cu privire la fiecare text în parte.
Pentru fiecare din actele legislative identificate de
cãtre IMM-uri, Comisia a analizat deja preocupãrile
exprimate, a luat mãsuri în situaþiile în care avea
dreptul sã facã acest lucru sau a prezentat propuneri
colegiuitorilor în vederea diminuãrii sarcinii care le
revine IMM-urilor. De exemplu, în decembrie 2011,
Comisia a propus o revizuire a regimului aplicabil
achiziþiilor publice, care va avea un impact direct
asupra accesului IMM-urilor la achiziþiile publice.
În februarie 2013, Comisia a propus înlocuirea
Directivei privind siguranþa generalã a produselor cu un regulament privind siguranþa produselor de consum care include un set mai
simplu de cerinþe comune pentru întreprinderi. Acest
demers face parte din activitatea de revizuire pe
care o desfãºurãm actualmente pentru a ne asigura
cã întregul acquis communautaire este adecvat
obiectivelor urmãrite (programul REFIT).
Consiliul European va aproba, în cursul anului
viitor, recomandãrile specifice fiecãrei þãri, formulate de Comisie pentru a orienta politicile economice ºi bugetare ale statelor membre, ºi va defini,
de asemenea, urmãtoarele etape în vederea consolidãrii arhitecturii uniunii economice ºi monetare.

Îmbunãtãþirea eficienþei
serviciilor publice
de ocupare a forþei de muncã

Serviciile publice de ocupare a forþei de
muncã ale statelor membre joacã un rol esenþial
în ceea ce priveºte sprijinirea unui numãr de
26 de milioane de ºomeri din Europa în încercarea lor de a obþine un loc de muncã. Acesta
este motivul pentru care Comisia Europeanã a
propus o decizie menitã sã vinã în ajutorul serviciilor publice de ocupare a forþei de muncã
în vederea maximizãrii eficacitãþii acestora
printr-o cooperare mai strânsã, pentru a rãspunde mai bine nevoilor ºomerilor ºi ale angajatorilor.
Serviciile publice de ocupare a forþei de
muncã eficace sunt esenþiale pentru implementarea efectivã de cãtre statele membre a politicilor privind ocuparea forþei de muncã, cum ar
fi garanþia pentru tineret (Youth Guarantee).
De exemplu, serviciile publice de ocupare a
forþei de muncã sunt în mãsurã sã îi consilieze
pe cei în cãutarea unui loc de muncã cu privire
la oportunitãþile de formare profesionalã, de
ucenicie, de stagiu ºi de aprofundarea studiilor
adaptate la situaþia lor ºi la cerinþele angajatorilor.
Mai mult, serviciile publice de ocupare a forþei
de muncã sunt, de asemenea, vitale în asigurarea
unei mai bune coordonãri între persoanele în
cãutarea unui loc de muncã având competenþe
specifice ºi angajatorii care cautã astfel de
competenþe. Cea mai recentã ediþie a European
Vacancy Monitor (Monitorul european al
locurilor de muncã vacante) aratã cã, în pofida
ºomajului record înregistrat actualmente în
Europa, existã în UE 1,7 milioane de locuri de
muncã vacante.
Decizia propusã ar duce la constituirea unei
platforme pentru compararea performanþei
serviciilor publice de ocupare a forþei de muncã
pe baza unor criterii de referinþã relevante, identificând totodatã cele mai bune practici ºi
promovând învãþarea reciprocã. De asemenea,
reþeaua ar veni în sprijinul implementãrii
efective de cãtre statele membre a politicilor
din domeniul ocupãrii forþei de muncã. Un
exemplu notabil este implementarea garanþiei
pentru tineret, aprobatã de Consiliul de Miniºtri

Întotdeauna sunt douã tabere

Silviu ªERBAN
Dinos Dimopoulos, unul dintre
cei mai importanþi regizori ai
perioadei de aur a cinematografiei
elene, atrãsese atenþia criticii internaþionale de film încã din 1959,
când pelicula sa Astero obþinuse o
nominalizare la Ursul de Aur la
Berlin. Madalena vine sã statueze
definitiv reputaþia regizorului, care
urma sã împlineascã 40 de ani,
prilejuindu-i o nouã nominalizare,
de data acesta în competiþia pentru
Palme dOr. Madalena a însemnat,
totodatã, punctul culminant al
carierei cinematografice a uneia
dintre cele mai populare actriþe
ale Greciei, Aliki Vougiouklaki,
câºtigãtoare, la prima ediþie a
Festivalului de film de la Thesalonic, a secþiunii Cea mai bunã

pe una dintre insulele Cycladelor,
Aspronisi (Insula Albã), fiind
primul film produs de legendarul
Finos Studio, în care majoritatea
scenelor sunt turnate în afara studioului, într-o restrânsã comunitate ruralã, iar intriga se construieºte în jurul concurenþei dintre
douã ambarcaþiuni ce transportau
consãtenii de pe insulã: una a

cãpitan este o femeie. Este nevoie
de un aranjament al preotului
pentru ca barca Madalenei sã poatã
fi plinã din nou. Lovitura fatalã vine
însã, spre final, când concurenþa
înlocuieºte barca cu vele cu o barcã
cu motor, situaþie cãreia nici preotul
ºi nici Dumnezeu nu-i mai pot
rãspunde. Vãzându-ºi familia
înfometatã, Madalena cedeazã,

Madalena

(Dinos Dimopoulos, 1960)
cãpitanului Giorgaros, cealaltã a
cãpitanului Kosmas. Conflictul
se prelungeºte ºi în relaþiile copiilor acestora, Labis (Dimitri
Papamichael), respectiv Madalena,
care, deºi se iubesc, refuzã sã se
destãinuiascã unul celuilalt,
certându-se continuu. Numai
intervenþia divinã a preotului
Fotis îi aduce pe cei doi, în ultimã
instanþã, la cãsãtorie. Scenariul este
inspirat dintr-o întâmplare realã,
pe care Giorgos Roussos a adus-o
din locurile sale natale, insula
Antiparos. Dupã moartea tatãlui
sãu, Madalena se vede, brusc, pusã
în ipostaza de a conduce singurã
ambarcaþiunea, pentru a se întreþine pe sine ºi pe cei ºase fraþi mai
mici. Numai cã nimeni nu vrea sã
cãlãtoreascã cu o barcã al cãrei

reuniunii la nivel înalt privind ºomajul în rândul
tinerilor care va avea loc la Berlin, în data de
3 iulie. Se aºteaptã ca aceste servicii sã prezinte
mãsuri concrete de implementare a garanþiei
pentru tineret ºi sã discute modul în care ar putea
sã îºi acorde sprijin reciproc în acest domeniu.
Decizia propusã va fi înaintatã Consiliului de
Miniºtri al UE ºi Parlamentului European în
vederea adoptãrii ºi ar urma sã fie pusã în aplicare
începând din 2014. Odatã ce propunerea de decizie
este adoptatã, fiecare stat membru va desemna un
membru ºi un membru supleant din conducerea
superioarã a serviciului sãu public de ocupare a
forþei de muncã care sã facã parte din consiliul de
administraþie al reþelelor de servicii publice de
ocupare a forþei de muncã. Comisia ar urma ºi ea
sã desemneze un membru ºi un membru supleant
în respectivul consiliu de administraþie.

*
Rolul serviciilor publice de ocupare a forþei de muncã este în curs de redefinire în majoritatea
statelor membre, vizându-se transformarea lor în prestatori de servicii mai agili, mai moderni ºi
mai orientaþi cãtre client, al cãror obiectiv ar trebui sã fie oferirea de soluþii privind o politicã
activã de ocupare a forþei de muncã. Niºte servicii publice de ocupare a forþei de muncã moderne
ºi eficiente trebuie sã punã bazele unei cooperãri mai strânse cu organismele educaþionale ºi de
formare, sã stimuleze sinergiile cu operatorii privaþi ºi cu alþi operatori de pe piaþa forþei de
muncã, sã acorde mai multã atenþie nevoilor angajatorilor ºi dezvoltãrii de competenþe ºi sã
utilizeze din ce în ce mai mult tehnologiile de informare ºi comunicare într-un mod inteligent.
Un grup neoficial de experþi europeni ai serviciilor publice de ocupare a forþei de muncã
(SPOFM), activ începând cu anul 1997, furnizeazã Comisiei, în timp util, informaþii folositoare
cu privire la aspectele legate de ocuparea forþei de muncã. Propunerea de decizie nu numai cã va
permite oficializarea statutului acestui grup de experþi ºi îi va defini în mod clar responsabilitãþile,
ci va facilita totodatã implementarea proiectelor referitoare la piaþa forþei de muncã finanþate din
Fondul social european (FSE). Serviciile publice de ocupare a forþei de muncã vor continua sã
coopereze între ele în cadrul EURES, reþeaua paneuropeanã de cãutare de locuri de muncã.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
actriþã pentru rolul personajului
central din filmul lui Dimopoulos,
un rol cãruia nu-i lipsesc partiturile muzicale aparþinând aceluiaºi
prolific compozitor, Manos
Hatzidakis. De altfel, acesta nu a
fost singurul premiu al Madelenei
în 1960, la Thesalonic, alte douã
nume înscriindu-se pe listã:
Giorgos Roussos - pentru cel mai
bun scenariu - ºi Pantelis Zervos pentru cel mai bun actor în rol
secundar (cel al preotului Fotis).
Aceastã recunoaºtere internaþionalã pare a se datora, aºa cum
remarcã ºi Vrasidas Karalis (Istoria
cinematografului grec), în bunã
mãsurã, reprezentãrii etnografice, pe care filmul o integreazã
în cadrul unei comedii dramatice
ºi, pe alocuri, muzicale. Pelicula
redã, într-o manierã mai puþin
pretenþioasã, viaþa ruralã, continuã
autorul amintit, constituindu-se ca
un bun exemplu de film comercial
de calitate, combinând structura narativã coerentã ºi preocupãri
ideologice mai largi în cadrul simplitãþii poveºtii sale ºi al claritãþii
descrierii ei  nu diferit de La Terra
Trema al lui Visconti din 1948,
dar fãrã mesajul politic ºi didactic
al acestuia. Istoricul are dreptate.
Subiectul nu este prea complicat,
iar maniera de a-l expune cinematografic nu apeleazã la o stilisticã
specialã. Acþiunea este amplasatã

al UE, care solicitã statelor membre sã se asigure
cã tinerii beneficiazã de oferte de muncã, de aprofundarea studiilor, de programe de ucenicie
sau de stagii în termen de patru luni de la momentul pierderii locului de muncã sau de la
ieºirea din sistemul de educaþie formalã. Reþeaua
ar urma sã ajute statele membre sã implementeze
recomandãrile specifice fiecãrei þãri privind
îmbunãtãþirea eficienþei ºi eficacitãþii serviciilor
publice de ocupare a forþei de muncã, adoptate de
Consiliu în cadrul semestrului european. Serviciile
publice de ocupare a forþei de muncã urmeazã sã
discute pe tema sporirii cooperãrii cu ocazia

pânã la urmã, în faþa soluþiei
sugerate imediat dupã moartea
tatãlui, cãsãtoria. În lipsa unei
oferte concrete din partea fiului
concurenþei, Labis, Madalena
acceptã sã se cãsãtoreascã cu primul
care-o cere de nevastã. Preotul
îndreaptã pânã la urmã lucrurile
ºi, în sfârºit, cele douã bãrci
concurente se unesc pentru un
interes comun.
Preocupãrile ideologice, de care
vorbea Karalis, transpar chiar din
morala poveºtii: cele douã bãrci,
ce puteau sã îºi uneascã destinele,
sunt despãrþite, mai degrabã,
din cauza mândriei exacerbate
a fiecãrei pãrþi ºi a incapacitãþii
de a colabora în cadrul unui
proiect comun. Aceeaºi lipsã de
unitate se manifestã, însã, printre

101

oameni, în întreg satul,
ce este împãrþit în douã,
ca pe vremea disputelor
politice, remarcã un
personaj fãcând aluzie
evidentã la Rãzboiul Civil.
Concurenþa celor douã
bãrci este rezultatul unei
lungi serii de lupte între
douã tabere: douã biserici,
douã parohii, doi preoþi,
doi morari. Pe de altã
parte, primarul, poliþistul ºi
preotul, autoritãþile responsabile
ale comunitãþii, sunt personajele
care genereazã situaþiile comice
ale filmului, ilustrând neseriozitate, incompetenþã, corupþie.
Primarul învinuieºte mãgarul
Madalenei pentru cã animalul,
mestecând ramura unei viþe de
vie, trãsese, în acelaºi timp, de
frânghia clopotului bisericii, apoi,
o acuzã pe fatã de calomnie pentru
cã-ºi botezase mãgarul primar.
Sergentul, mai greu de cap, este
confuz în legãturã cu acuzaþia
primarului, pierzând firul logic ºi

concluzionând cã cel care ar
trebui sã depunã plângere este
mãgarul. Arestarea Madalenei se
petrece folosind cãtuºe imaginare, iar încarcerarea ei oferã
ºansa amenajãrii unei închisori.
Preotul se declarã, concomitent, pãstorul sufletelor, dar ºi
conducãtor, socotind necesar sã
intervinã atunci când Dumnezeu
uitã sã o facã. Astfel, mãsluieºte
concursul de prindere a crucii în
apã, de Boboteazã, în favoarea
Madalenei, iar, în final, schimbã
mirii în cadrul cununiei fetei,
în favoarea lui Labis.

* * *
Yorgos Tzavellas, aflat pe final de carierã la începutul anilor 60,
încearcã sã aducã tragedia greacã pe marele ecran, transpunând una
dintre piesele lui Sofocle de pe scenã pe peliculã. Antigoni, produs în
1961, dupã un scenariu lucrat de acelaºi Tzavellas, este, totodatã,
filmul care marcheazã intrarea definitivã în lumina reflectoarelor a
unui nou star: Irene Papas.
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PROGRAMUL TVH
LUNI  1 iulie 2013

MARÞI  2 iulie 2013

MIERCURI  3 iulie 2013

JOI  4 iulie 2013

06:00 Ecumenica.
Emisiune de Sorin Bejan
07:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
08:00 Film serial  Umbrele
trecutului (The two of us) (r)
09:00 Preuniversitaria (r)
10:00 Film documentar  Minuni
ale lumii (Landmarks)
10:30 Film documentar  Gândeºte
ecologic (Think green)
11:00 Universitaria*
12:30 Calitatea în educaþie. Emisiune
de prof. univ. dr. Gheorghe Duda
13:00 Film documentar 
Aventura spaþialã
13:30 Internetul ºtie tot? (redifuzare)
Realizator: Robert Tache
14:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Umbrele
trecutului (The two of us)
17:00 Medicina tvh
Realizator: Teodora Pop Drãgoi
18:00 ªtiri
18:30 Restart România
Realizator: Camelia Spãtaru
20:00 Film documentar 
SOS viitorul
20:30 Senzaþii în bucãtãrie 
cooking show
21:30 Sportlife.
Realizator: Claudiu Giurgea
22:30 Analiza zilei.
Realizatori: Simona ªerban
ºi Graþian Moldovan
23:00 Interviurile TVH
Realizator: Matei Georgescu
00:00 Doctor H (r)
01:00 Film serial Grachi (r)
02:00 Universitaria* (r)
03:30 Preuniversitaria* (r)
04:30 Calitatea în educaþie (r)
05:00 Film serial  Umbrele
trecutului (The two of us) (r)

06:00 Medicina TVH (r)
07:00 Analiza zilei (r)
07:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
08:00 Film serial  Umbrele
trecutului (The two of us) (r)
09:00 Preuniversitaria* (r)
10:00 Film documentar  Minuni
ale lumii (Landmarks)
10:30 Film documentar  Gândeºte
ecologic (Think green)
11:00 Universitaria*
12:30 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii
Emisiune de Monica Avramescu
13:00 Film documentar  Aventura
spaþialã
13:30 Internetul ºtie tot? (redifuzare)
Realizator Robert Tache
14:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Umbrele
trecutului (The two of us)
17:00 Medicina tvh
Realizator: Teodora Pop Drãgoi
18:00 ªtiri
18:30 Restart România (redifuzare)
Realizator: Camelia Spãtaru
20:00 Cãlãtor prin þara mea
Realizator: Cãtãlin Maximiuc
20:30 Film artistic românesc 
Prin cenuºa imperiului
România (1976)
22:30 Analiza zilei
23:00 Autoapãrare. Tehnici esenþiale (r)
23:30 Film documentar Superstaruri (r)
00:00 Sportlife (r)
01:00 Bun venit în România (r)
01:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:30 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii (r)
05:00 Film serial  Umbrele
trecutului (The two of us) (r)

06:00 Medicina tvh (r)
07:00 Analiza zilei (r)
07:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
08:00 Film serial  Umbrele
trecutului (The two of us) (r)
09:00 Film documentar 
Minuni ale lumii
09:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic
10:00 Costineºti 2013.
Realizator Sorin Lupaºcu
11:00 Universitaria*
12:30 Toatã viaþa învãþãm
Emisiune de
prof. univ dr. Emilian Dobrescu
13:00 Film documentar 
Aventura Spaþialã
13:30 Internetul ºtie tot? (redifuzare)
Realizator Robert Tache
14:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
15:00 Film serial 
Suflete pereche (Filipine) ep. 1
16:00 Casã dulce româneascã.
Realizator: Cãtãlin Maximiuc
17:00 Costineºti 2013.
Realizator Sorin Lupaºcu
18:00 ªtiri
18:30 Restart România (redifuzare)
Realizator Camelia Spãtaru
20:00 Autoapãrare.
Tehnici esenþiale (r)
Realizator: Sorin Lupaºcu
20:30 Doctor H.
Realizator Teodora Pop Drãgoi
21:30 Film serial Grachi
22:30 Analiza zilei
23:00 Obiectiv 2.0 (r)
Realizator Sorin Petre
00:30 Casã dulce româneascã (r)
01:30 Film documentar (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:30 Toatã viaþa învãþãm (r)
05:00 Film serial  Suflete pereche (r)

06:00 Casã dulce româneascã (r)
07:00 Analiza zilei (r)
07:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
08:00 Film serial  Suflete pereche (r)
09:00 Film documentar 
Minuni ale lumii
09:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic
10:00 Costineºti 2013.
Realizator Sorin Lupaºcu
11:00 Universitaria*
12:30 Orientare în carierã
Emisiune de conf.univ.dr.
Roxana Pãun
13:00 Film documentar 
Aventura spaþialã
13:30 Internetul ºtie tot? (redifuzare)
Realizator Robert Tache
14:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
15:00 Film serial  Suflete pereche ep. 2
16:00 Cinefilia
Realizator: Daniel Paraschiv
17:00 Costineºti 2013.
Realizator Sorin Lupaºcu
18:00 ªtiri
18:30 Restart România. Realizator:
Camelia Spãtaru (redifuzare)
20:00 În alertã
Realizator: Sorin Lupaºcu
20:30 Film artistic  Protectorii
(The guardians) (SUA)
22:30 Analiza zilei
23:00 Cafe concert
Realizator: Sorin Petre
23:30 În alertã (r)
00:00 Cinefilia (r)
01:00 Liceenii (r)
02:00 Universitaria* (r)
04:00 Orientare în carierã (r)
05:00 Film serial  Suflete pereche (r)

SÂMBÃTÃ  6 iulie 2013
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
10:00
11:00
11:30
12:00
13:00

Laboratorul emoþiilor (r)
Agenda culturalã (r)
Analiza zilei (r)
Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
Enciclopedia animalelor,
ep.19
Film pentru copii 
Madison (SUA)
Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
Senzaþii în bucãtãrie (r)
Laboratorul emoþiilor
Emisiune de Andreea Deneº
Film documentar
 Aventura spaþialã
Week-end show
Realizator Sorin Lupaºcu (r)
Costineºti 2013 (best of)

14:00 Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor
14:30 Playlist.
Realizator Sorin Lupaºcu
16:00 IT Focus.
Realizator Mihai Bãtrâneanu
17:00 Liceenii
Emisiune de Tina Toma
18:00 ªtiri
18:30 Obiectiv 2.0.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
20:00 Petrecere româneascã.
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic românesc 
Baltagul (1969)
00:00 Petrecere româneascã (r)
02:00 IT Focus (r)
03:00 Liceenii (r)
04:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
05:00 Week-end show (r)

Duminicã

21:30

Tadpole/
Mormolocul, a r t i s t Fi c
(SUA), 2002

Telespectatorii TVH au
legãtura directã cu plaja
Obelisc din Costineºti,
unde vor fi invitaþi cei
Realizator Sorin Lupaºcu
mai populari artiºti ai momentului, care promit show-uri live incendiare. Pe
lângã muzicã, dans ºi voie bunã, vor fi reportaje cu cele mai
interesante evenimente din Costineºti, recomandãri cu cele
mai atractive locuri de distracþie de pe nisipul fierbinte,
precum ºi prezentãri cu cele mai delicioase reþete de varã.

din 3 iulie, la ora 10.00 ºi 17.00

15:30 Film documentar 
Conectat la tehnologie
16:00 Gala cântecului românesc.
Emisiune de Georgel Nucã
18:00 ªtiri
18:30 Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor
19:00 Liceenii.
Emisiune de Tina Toma (r)
20:00 Playlist
Realizator: Sorin Lupaºcu
21:30 Film artistic  Tadpole/
Mormolocul (SUA), 2002
23:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
00:00 Gala cântecului românesc (r)
02:00 Playlist (r)
03:30 Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor (r)
04:00 Liceenii (r)
05:00 Bun venit în România (r)

10:00
11:00
12:30
13:00
13:30
14:30
15:00
16:00
16:30
17:00
18:00
18:30
20:00
20:30
21:30
22:30
23:00
00:00
01:00
02:00
04:00
05:00

Sâmbãtã

22:00

Baltagul
a r t i s t i c

F
i
l
m

Baltagul, coproducþie
româno-italianã (1969).
Regia: Mircea Mureºan.
Distribuþie: Margarita Lozano,
Sidonia Manolache, Ilarion
Ciobanu, Folco Lulli.
Soþia (Margarita Lozano)
unui cioban (Ilarion Ciobanu),
dispãrut în împrejurãri neelucidate,
ia urma fãptaºilor, restabileºte
adevãrul ºi îi pedepseºte pe asasini.
Ecranizarea romanului cu acelaºi
nume, de Mihail Sadoveanu.

PROGRAMUL
RADIO HFM

l
m

Regia: Gary Winick.
Distribuþie: Sigourney Weaver, John Ritter.
Majoritatea bãieþilor de 15 ani sunt obsedaþi
de sexul opus, dar aceasta e singura trãsãturã
comunã a lui Oscar Grudman (Aaron
Stanford) cu adolescenþii de vârsta lui. Oscar,
un elev eminent la o scoalã exclusivistã, e
încrezãtor în sine,deosebit de inteligent,
vorbeºte fluent franceza ºi e expert în opera
scriitorilor francezi, în special în cea a lui
Voltaire, favoritul sãu. Oscar a moºtenit
fascinaþia pentru cultura francezã de la mama
lui, care, în urmã cu câþiva ani a divorþat de
tatãl sãu, un profesor de colegiu, ºi s-a mutat
la Paris. Tatãl, Stanley, s-a recãsãtorit de curând
cu o femeie atrãgãtoare de 40 ºi ceva de ani,
Eve (Sigourney Weaver). Oscar simte cã Eve
nu e tocmai fericitã în cãsnicie ºi cã el îi poate
oferi afecþiunea fizicã ºi emoþionalã dupã care
aceasta tânjeºte. Bãiatul începe o campanie
discretã, dar ardentã, pentru a-ºi seduce mama
vitregã în timpul unui weekend de
Thanksgiving, în ciuda faptului cã numeroase
colege de clasã îl curteazã. Eforturile lui
Oscar atrag atenþia uneia dintre cele mai bune
prie-tene ale sale, Diane, o femeie inteligentã,
care devine, de asemenea, obiectul deloc binevenitei atenþii romantice a lui Oscar.

09:30

Cinefilia (r)
Analiza zilei (r)
Cãlãtor prin þara mea (r)
Film serial  Suflete pereche (r)
Film documentar 
Minuni ale lumii
Film documentar 
Gândeºte ecologic
Costineºti 2013.
Realizator Sorin Lupaºcu
Universitaria*
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de prof.univ.dr.
Valeriu Marinescu
Film documentar
 Aventura spaþialã
Internetul ºtie tot? (redifuzare)
Realizator Robert Tache
Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
Film serial  Suflete pereche ep. 3
Film documentar  Superstaruri
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Costineºti 2013.
Realizator Sorin Lupaºcu
ªtiri
Restart România
Realizator: Camelia Spãtaru
Oameni aproape invizibili.
Realizator: Iustina Radu
Film serial  Grachi (SUA)
Weekend show.
Realizatori: Camelia Cãpitanu
ºi Robert Emanuel
Analiza zilei
Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi.
Film serial  Grachi (r)
Interviurile TVH (r)
Universitaria* (r)
Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Film serial  Suflete pereche (r)

* Metode de predare interactivã, cursuri aduse în casa telespectatorului de profesori prestigioºi. Emisiuni
realizate în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

DUMINICÃ  7 iulie 2013
06:00 Cinefilia (r)
07:00 Ghiozdanul cu surprize (r)
08:00 Film documentar pentru
copii  Animalia, ep. 37
08:30 Film pentru copii 
Madison (SUA)
09:00 Ecumenica.
Realizator: Sorin Bejan
10:30 Oameni aproape invizibili (r)
11:00 Autoapãrare.
Tehnici esenþiale
Emisiune de Sorin Lupaºcu
11:30 Film documentar 
Mans great achievements
12:00 Bun venit în România!
Realizator: Simona ªerban
13:00 Costineºti (best of)
14:00 Film documentar 
Superstaruri (r)
14:30 Doctor H (r)

VINERI  5 iulie 2013
06:00
07:00
07:30
08:00
09:00

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
Sportlife
(19:00-22:00/vineri)
Realizator: Claudiu Giurgea
Cafe Nocturn
(22:00-23:00/luni -joi)
Realizator: Luminiþa Bondrea

În sfârºit week-end
(08:00-12:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Marcel Vicol
Sinteza sãptãmânii
(12:00-13:00/sâmbãtã)
Realizator: Ioana Babu
Tech News
(12:00-13:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Week-end activ
(13:00-17:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Alex Camburu
80 Remember
(17:00-19:00/sâmbãtã)
Realizator: Robert Tache
Nume: Top 20
(17:00-19:00/duminicã)
Realizatori: Alina Toma, Alex Craciun
Ocolul Pãmântului în 60 minute
(19:00-20:00/sâmbãtã)
Realizator: Maria Ilie
Nume: Printre rânduri
(19:00-20:00/duminicã)
Realizator: Iuliana Mardare
Hit Hours
(20:00-22:00/sâmbãtã)
Realizator: Alex Camburu
Poveºti Nespuse
(20:00-22:00/duminicã)
Realizator: Echipa HFM
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FACULTATEA DE ARHITECTURÃ  locul unde înveþi sã-þi conduci propriile proiecte
Adresa: str. Ion Ghica 13, sector 3, Bucureºti
Date de contact: telefon: 021-455-1513; +4021 3140075
int. 237; fax: +4021 3140076; e-mail: usharh@spiruharet.ro;
http://www.spiruharet.ro;
http://www.spiruharet.ro/facultate/26/arhitectura
Înscriere: 18 iunie  30 iulie
Examen de admitere: 1 august 2013
Numãrul de locuri: 120
Taxa anualã: 6160 lei/an pentru cursurile în limba românã,
cu posibilitatea de platã în 4 rate
Condiþii de admitere: Concurs de admitere bazat pe teste de
aptitudini ºi un interviu.

Programa de studii

a Facultãþii de Arhitecturã este
compatibilã cu regulamentele europene privind studiile universitare,
iar diploma finalã (Master of Arts în arhitecturã) este emisã de
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi recunoscutã de statele europene.
Studiile se deruleazã pe parcursul a 6 ani - 360 de credite de studiu
transferabile, în sistem integrat licenþã ºi master, absolvenþii obþinând
diploma de arhitect.

Ce vei studia

Cercetarea

Urmând direcþia contemporanã a mediilor universitare de profil, Facultatea de
Arhitecturã a Universitãþii Spiru Haret s-a orientat în ultimii ani spre cercetarea de
tip aplicativ, propunându-ºi un nivel ridicat de competitivitate. În acest sens,
subiectele proiectelor de atelier sunt concepute ca teme de cercetare posibile, fiind
relaþionate cu problematici actuale din sfera profesionalã. (Pentru anul universitar
2012-2013 temele de cercetare, rezultate în urma parteneriatului interuniversitar,
discuþiilor cu reprezentanþii Primãriei Municipiului Bucureºti sau cu alþi factori
decizionali sunt: Amenajarea malurilor Dâmboviþei, Amenajarea insulei de pe
Lacul Morii, Conversia Combinatului Fondului Plastic ºi Propunere de reabilitare
a Fortului 13, Jilava din punct de vedere memorial ºi peisager. Muzeul Naþional al
Represiunii Comuniste).
Practicile studenþeºti se deruleazã dupã programe de cercetare prestabilite, studenþii
având posibilitatea de conlucrare, în cadrul unor proiecte, cu profesorii pe marginea
unor tematici de interes imediat. În timpul practicii din anul 2010 s-a creat modulul
Exerciþiu de explorare urbanã, bazat pe observaþii empirice ºi participative, însoþite
de o documentare de arhivã a zonelor urbane rezidenþiale Bucureºtene, cu caracter
patrimonial ridicat. Cu acest prilej, în anul 2011 a avut loc prima sesiune de
comunicãri studenþeºti cu tema Loc/ Locuire/ Locuinþã în care s-au prezentat
câteva dintre lucrãrile elaborate în timpul practicilor studenþeºti. Rezultatele celor
trei ani de studiu s-au concretizat în elaborareaproiectului cultural finanþat de
Uniunea Arhitecþilor din România, prin intermediul programului Observator Urban,
sesiunea 2012. (www.parcelaribucurestene.ro).

Atelierul. Disciplinele de specialitate Proiectare de arhitecturã ºi Sinteze
de arhitecturã sunt definitorii pentru
formarea viitorului arhitect, atelierul
integrând ºi valorificând în mod creator
totalitatea cunoºtinþelor acumulate în
decursul studiilor în vederea elaborãrii
proiectului de arhitecturã. Judecata finalã
a fiecãrui proiect se face cu susþinere
publicã, pentru a dezvolta abilitãþile de
comunicare ºi argumentare.
Reprezentãri  Design. Cu un conþinut
coordonat în permanenþã cu tematica
atelierului de arhitecturã Disciplina
Reprezentãri este esenþialã în formarea
abilitãþilor de exprimare graficã, având
drept obiectiv principal susþinerea
capacitãþii de gândire în imagini a
viitorilor arhitecþi. Disciplinele Geometrie
descriptivã ºi Perspectivã urmãresc
dezvoltarea capacitãþii de a gândi ºi vedea
în spaþiu, a percepþiei vizuale ºi spaþiale,
a intuiþiei geometrice, creând deprinderile
practico-aplicative necesare modelãrii ºi
realizãrii reprezentãrilor arhitecturale.
Disciplina Proiectare asistatã de
calculator este complementul disciplinelor convenþionale referitoare la prezentarea
si grafica de arhitecturã, având drept
obiective: redactarea proiectelor cu
ajutorul mijloacelor moderne. Disciplinele
opþionale: Graficã ºi fotografie de
arhitecturã ºi Comunicãri vizuale vizeazã
dezvoltarea capacitãþii studenþilor de a
folosii mediile digitale de creaþie graficã
prin prezentarea cunoºtinþelor de specialitate din domeniile fotografiei ºi ale
designului grafic ºi studiazã elementele
teoretice ale comunicãrii vizuale. Susþinute
de proiecte de specialitate ilustrând prin
exemplificãri concrete însuºirea cunoºtinþelor dobândite în cadrul prelegerilor
teoretice, o serie întreagã de discipline
din sfera designului amplificã domeniul
de preocupãri ºi competenþe ale viitorilor
arhitecþi: Arhitecturã de interior, Design
de mobilier, Design ambiental, Scenografie ºi Design vestimentar.
ªtiinþe tehnice. Matematica prezintã
perspectiva dezvoltãrii disciplinei în
strânsã legãtura cu cercetarea ºi creaþia
artisticã, punând în evidenþã conexiunile
între limbajul matematic ºi aspectele
creative. Cursurile de Mecanicã ºi
Rezistenþa Materialelor urmãresc
dobândirea unui limbaj de cunoºtinþe
primare necesar abordãrii calcului de
rezistenþã ºi structurã. Desfãºurate pe
parcursul a patru semestre cursurile Structuri din Lemn, Metal si Beton
Armat pornesc de la însuºirea noþiunilor
de staticã ºi rezistenþa materialelor,
oferind cunoºtinþele de bazã pentru
alegerea soluþiilor structurale optime
pentru diferite tipuri de construcþii
cuprinse în temele de la atelierele de
proiectare. Structuri speciale - cursuri
desfãºurate pe parcursul ultimilor ani de
studiu - abordeazã problematica structurilor cu deschideri mari ºi structurilor
pentru clãdiri înalte (Structuri speciale I)
ºi proiectarea preliminarã a reabilitãrii
fondului construit existent. (Structuri
speciale II  Patologia construcþiilor).
Cursurile Materiale de construcþii ºi
finisaje prezintã caracteristicile fizicoconstructive, spaþiale, culturale ºi estetice
ale utilizãrii diferitelor materiale. Finisaje
ºi tehnologia finisajelor continuã ºi
detaliazã prin aplicaþii practice privind
finisajele de exterior ºi interior cunoºtinþele
dobândite. Cursul Tehnologii contemporane în arhitecturã prezintã cele mai
recente soluþii tehnice pentru conceperea

sistemelor arhitecturale nestructurale.
Cursurile Construcþii ºi tehnologii
înzestreazã studenþii cu o concepþie generalã despre spaþiul construit ºi conformarea sa, arhitecturalã, structuralã ºi tehnologicã, asigurând cunoºtinþe de higrotermica,
iluminat natural ºi artificial ºi acusticã.
Istoria ºi Teoria arhitecturii. Cursurile
de Istorie ºi Teorie se susþin reciproc
contribuind la înþelegerea caracterului
complex al creaþiei arhitecturale, la cunoaºterea viziunilor semnificative asupra
problematicii arhitecturii, ºi în final la
elaborarea unei metodologii proprii de
creaþie, bazate pe solide fundamente
teoretice. Studierea fenomenului arhitectural în dezvoltarea sa istoricã urmãreºte
evoluþia arhitecturalã pânã în perioada
modernismului accentuând cu începere din
secolul XIX elementele teoretice care stau
la baza evoluþiei stilistice, perioada secolului XX ºi cea contemporanã, fiind
abordate în cursuri ce îmbinã Istoria ºi
Teoria arhitecturii (Doctrine) ºi în cursul
de Programe. Desfãºurându-se pe parcursul
celor ºase ani de studiu, conþinutul
disciplinelor reflectã procesul fundamental de formare a culturii profesionale.
Restaurãri ºi protecþia patrimoniului.
Cursurile de restaurãri ºi protecþia
patrimoniului sunt definitorii pentru
conturarea profilului facultãþii noastre,
care dispune de un corp de specialiºti cu
competenþe recunoscute în domeniu. Teoria
Monumentului urmãreºte dobândirea
capacitãþilor de evaluare a semnificaþiei
culturale specifice monumentelor istorice, ºi a tipurilor de intervenþii în spiritul
legislaþiei internaþionale. Cursul Strategii
de reabilitare a patrimoniului construit
furnizeazã elementele de bazã, privind
relaþia fondului construit existent cu
aspecte specifice de re-proiectare ºi asigurã
însuºirea unor metode de evaluare,
diagnosticare ºi tratament, capabile sã
orienteze în mod raþional deciziile de
intervenþie. Tehnici istorice de construcþie
ºi restaurare prezintã contextul contemporan al conceptelor ºi principiilor de
intervenþie asupra construcþiilor de
patrimoniu, abordând problema folosirii
de materiale ºi tehnici istorice. Tehnici
moderne de restaurare asigurã cunoaºterea noþiunilor introductive de managementul proiectului ºi cadrului juridic care
reglementeazã intervenþiile asupra
monumentelor istorice în România,
prezentând mijloacele de monitorizare a
lucrãrilor, a stãrii de conservare, mãsurile
de protecþie, mãsurile de punere în siguranþã
ºi metodele de întreþinere.
Urbanism. Disciplinele urbanistice
înzestreazã studenþii cu capacitatea de citire/
interpretare/completare a peisajului urban,
determinantã esenþialã a unei arhitecturi de
calitate. Bazele proiectãrii urbanistice oferã
studenþilor cunoºtinþele de bazã necesare
proiectãrii obiectului de arhitecturã în
context urban, oferind instrumentele
necesare analizei ºi înþelegerii dezvoltãrii
morfologice a þesutului urban ºi asigurând
cunoaºterea legislaþiei în vigoare. Cursul
Amenajarea teritoriului ºi dezvoltare
regionalã asigurã dobândirea unei perspective teritoriale a dezvoltãrii spaþiale în acord
cu abordarea europeana a dezvoltãrii
urbane. Studenþii capãtã capacitatea de
orientare în reperele doctrinare ale
urbanismului prin cursul Structurã ºi
compoziþie urbanã, curs ce susþine
construirea capacitãþii de a identifica
elementele determinante ale componentelor
formal configurative ale compoziþiei
urbane. Experienþã urbanã oferã o abordare
complexã a domeniului, îmbinând elemente
teoretice, tehnice, dar ºi personale ºi poetice.

Workshop-uri
ºi evenimente
culturale

În fiecare an, studenþilor le este
oferitã o varietate largã de
workshop-uri cu duratã de o
sãptãmânã, ca parte integrantã
din programa ºcolarã: Scenarii
urbane, Design experimental,
tehnici de restaurare in situ,
cercetare istoricã. Facultatea
de Arhitecturã oferã, de
asemenea, posibilitatea de
cercetare ºi organizare de
workshopuri în colaborare cu
partenerii sãi universitari:
i2a International Institute of
Architecture din Morcote,
Elveþia, precum ºi mobilitãþi
academice ºi studenþeºti cu
partenerii Erasmus. În vara
anului 2013, Facultatea de
Arhitecturã USH a organizat a
doua ediþie a unui eveniment
amplu Zilele Arhitecturii USH.
(http://zilelearhitecturiiush.
wordpress.com). Evenimentul
a cuprins: sesiune proiecte de
cercetare, sesiune de
comunicãri ºtiinþifice, expoziþii,
workshop-uri, adresate atât
cadrelor didactice cât ºi
studenþilor tuturor facultãþilor
de arhitecturã din Bucureºti.

