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Festivalul Internaþional George Enescu
Aproximativ 40.000 de melomani participã la Festivalul Internaþional George Enescu, la peste 150 de evenimente
programate sã aibã loc în perioada 1-28 septembrie 2013, la Bucureºti ºi în mai multe oraºe din þarã (Arad, Bacãu,
Braºov, Cluj, Iaºi, Oradea, Sibiu ºi Timiºoara). (pagina 8)
Astãzi în program:

¯19:30 - Sala Mare a Palatului
Mari orchestre ale lumii
StaatskapelleBerlin. Dirijor: Daniel Barenboim.
¯

17:00 - Ateneul Român
Muzica sec. XXI - workshop // Enescu ºi
contemporanii sãi
Ansamblul Archaeus. Dirijor: Liviu Dãnceanu

¯ 17:00 - Sala micã a Palatului
Concert simfonic Side by Side
Membrii ai Pittsburgh Symphony Orchestra (SUA),
Camerata Regalã (România)
Dirijor: Vlad Vizireanu (SUA)
Solist: Ben Schoeman (Africa de Sud)  pian

DE CE MERITÃ SÃ DEVII ªI TU STUDENT HARETIST?
Pentru cã
Universitatea Spiru Haret
este o
universitate acreditatã,
în cadrul cãreia
funcþioneazã
24 de facultãþi
ce vã aºteaptã cu
51 de programe de studii
universitare de licenþã,
conform HG 493/2013,
Monitorul Oficial al
României nr. 447
din 22 iulie 2013,
44 de programe de studii
universitare de master,
conform HG 581/2013,
Monitorul Oficial
al României
nr. 500 din 8 august 2013,
ºi numeroase programe
postuniversitare.

OFERTA
EDUCAÞIONALÃ
A
UNIVERSITÃÞII
SPIRU HARET
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De astãzi, 2 septembrie,
ºi pânã în 22 septembrie, au loc
examenele pentru restanþele
din semestrul I ºi II din anul
universitar curent  2-11
septembrie  ºi sesiunea de
reexaminãri, credite ºi
diferenþe  14-22 septembrie.
SUCCES TUTUROR!

Totul se întâmplã azi!

ACTUALITATEA LUI MIHAI EMINESCU

Am vorbit aºa de des...

Am vorbit aºa de des despre uºurinþa
cu care la noi în þarã se discutã ºi se
coteazã legile încît mai nu mai aflãm
o parafrazare fericitã spre a esprima din
nou acest primejdios neajuns. Legi se
voteazã ºi se dezvoteazã înainte de-a se
fi aplicat ºi de-a se fi dovedit de sînt
bune sau nu. Altele iar se voteazã fãrã de
nici o trebuinþã concretã, numai pentru a
satisface legiferomania, pe cînd mãsuri
folositoare, cari ar reclama o estremã
urgenþã ºi ar fi de un folos general, stau
cu anii în portofoliile miniºtrilor ºi nu
aflã timp de-a ieºi la lumina zilei. Nu
mai vorbim de lipsa de sistem ºi de
uºurinþa discuþiei. Nu sîntem, desigur,
amicii acelei ºcoale pedantice care
deapãnã toate legile din ghemul unui
singur principiu general ºi care zice fiat
justitia, pereat mundus, însã un sistem
oarecare, bazat pe natura lucrurilor ºi pe
starea lor actualã, ar trebui sã formeze
directiva elaborãrii legilor. Pretinsa
discuþie din Parlamentul nostru e însã
ceva neauzit. Proiecte de lege netipãrite,
nestudiate se pun în dezbaterea unor
Adunãri cari, prin chiar atitudinea lor,
dovedesc o deplinã lipsã de interes
pentru tot ce se propune. Numai în
momentul în care vreun interes al

partidului e atins Adunarea se
electrizeazã ºi devine furtunoasã; înde
altmintrelea miniºtrii catã sã facã pe
paznicii de uºã ºi sã þinã pe deputaþi,
prin rugãciuni, la locurile lor, pentru ca
Adunarea sã nu se descompleteze,
indiferent fiindu-le daca cei opriþi sînt
din opoziþie sau guvernamentali, numai
numãrul necesar sã fie faþã, pentru ca
maºina legiuitoare sã poatã îmbla. Înde
altmintrelea deputaþii nu vin decît pentru
a rãspunde la apelul nominal, ca sã poatã
lua diurna. Poate oricine înþelege ce
interesante ajung discuþiile unei Adunãri
din care toþi cautã a scãpa cît se poate mai
curînd ºi care nu se þine la un loc decît
prin atracþiunea diurnei ºi a intereselor de
partid. În alte þãri se cîntãresc termenii
legii, la noi nici dispoziþiile ei. Articol
dupã articol se voteazã cu aceeaºi
repejune cu care trec pe dinaintea ochilor
stîlpii telegrafului cînd cãlãtoreºti în
vagon. Ceea ce caracterizeazã generaþiunea actualã ºi o distinge, în defavorul
ei, de altele e lipsa de iubire de muncã ºi
de conºtiinþã a datoriei; nici iubesc lucrul
pe care-l fac, nici se simt datori a-l face.
[Timpul, 16 aprilie 1880]
(Continuare în pag.3)

Accesul liber
la publicaþiile
ºtiinþifice
Comisia Europeanã va face
din accesul liber la
publicaþiile ºtiinþifice un
principiu general al
programului Orizont 2020.
Începând din 2014, toate
articolele realizate cu
finanþare prin programul
Orizont 2020 vor trebui puse
la dispoziþie în regim de
acces liber:  fie imediat de
cãtre editor, care le va
publica online (accesul liber
de tip gold ºi hibrid);
costurile de publicare
anticipate vor putea fi
rambursate de Comisia
Europeanã;  fie de cãtre
cercetãtori, în cel mult ºase
luni dupã publicare (12 luni
pentru articole în domeniul
ºtiinþelor sociale ºi
umaniste), prin intermediul
unor arhive cu acces liber
(acces liber de tip green).
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Mioara VERGU-IORDACHE
Privesc cu îngrijorare (naivã?!) radicalizarea versatilã tot mai accentuatã a românilor
vocali (existã o mare masã care nu poate sau nu vrea sã se exprime!) în opinii fãrã nuanþe.
Alb sau negru. Bun sau rãu. Frumos sau urât. Totul se întâmplã azi. Fãrã istoric. Memoria
joacã feste sau este ignoratã. Partizanatul se lipseºte de argumente. La ce sunt bune
argumentele? S-ar putea sã te facã sã te îndoieºti de adevãrul tãu. Adevãrul celuilalt este
minciunã. Argumentele ar putea sã erodeze statuia idolului, chipului cioplit, la care te
închini. Dialogul, în cea mai mare parte, s-a virtualizat. Dar, ºi în acest spaþiu, definiþia,
conotaþiile lui nu sunt respectate. Tãlmãcirea se face în registru individualist, exclusivist,
este RãsTãlmãcire! Nu eºti de acord cu mine? Eºti incapabil, vândut, odios Numai dacã
gândeºti ca mine eºti demn de luat în seamã!
Mã întreb care ar fi un motiv suficient pentru a lua în considerare pãrerile tuturor ºi am
începe sã construim. Sau, cât mai avem de dãrâmat pentru a începe, în sfârºit, sã zidim o
viaþã frumoasã, în armonie? Ce ne-a dezrãdãcinat într-atât încât nu ne mai recunoaºtem
originile comune ºi ne veºtejim roadele, ºi comune ºi individuale?!
Ni s-a accentuat trãsãtura naturalã, ce-i drept, spre bârfã, zeflemea, derâdere
Seriozitatea se priveºte cu suspiciune, la scarã mare este identificatã ca un defect. Cine nu
vrea sau nu poate sã-l fraiereascã pe patron, ºef, coleg, nu e valabil. Nu e cool, nu e de
gaºcã. ªi a fi de gaºcã este, dincolo de o calitate, un criteriu. De angajare, de promovare, de
acceptare în cercul de prieteni.
E cool sã fii ºmecher. Sã-i faci rãu celui de lângã tine, chiar dacã acest rãu se întoarce,
mâine, împotriva ta. Lucrurile minore ºi minoritarii ne fac agenda zilnicã. Scormonim cu
înverºunare în gunoiul ºi rufele murdare ale oricui, sã iasã o ºtire miºto, pe care sã o
întoarcem pe toate feþele, sã o facem eveniment de prime-time ºi sã strâmbãm, apoi, din
nas, cã pe noi nu ne intereseazã. Paradox, nu?!
Suntem credincioºi pânã-n mãduva oaselor. Mai puþin pânã acolo unde-i este locul
credinþei! Ne rugãm la Dumnezeu ºi afurisim tot ce ne apare în cale. Gândim ºi vorbim
urât despre oricine, cunoscut sau necunoscut, numai cã ne-a apãrut în cale. Ca sã nu mai
spunem despre cei care ne stau, cu voie sau de nevoie, în drum.
Popor harnic ºi ospitalier, cum ne place sã auzim când ni se mai spune, ne sprijinim de
uluci cât îi ziua de mare, ne uitãm spre cer, aºteptãm ajutoare, cârcotim, luãm în rãspãr, ne
fudulim, cã, deh, burta n-are geam ºi nici mintea vitrinã, ºi trãim azi. Fãrã ieri ºi fãrã mâine!
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SPIRU HARET - OMAGIUL DÃSCÃLIMII SÃLÃJENE
LA 20 DE ANI DE LA INTRARERA ÎN ETERNITATE (I)
REPERE DIN CTITORIA

LUI SPIRU HARET

Spiru Haret a fost românul pe care faptele
z
sale, îndreptate spre binele cetãþii, l-au aºezat
atât între marii dascãli ai neamului, cât ºi între
reperele sale morale.

De aceea, mã simt dator sã omagiez OMUL
z
a cãrui minte a nãscut ideile care au menþinut

flacãra veºnic vie a ºtiinþei de carte ºi la care
s-au adãpat generaþii de români care au menþinut
vie flacãra identitãþii noastre naþionale.



Dupã realizarea unitãþii
naþionale, la sfârºitul anului
1918, în noul cadru politicostatal a devenit necesarã
adaptarea învãþãmântului ºi
educaþiei la noile cerinþele ale
societãþii româneºti. Astfel,
judeþul Sãlaj, situat în partea de
nord-vest a þãrii, avânt
marginea de vest pe frontiera
cu Ungaria, ieºit de puþin timp
de sub stãpânire strãinã, s-a
întrupat în statul naþional unitar
român, atât din punct de vedere
politico-statal, cât ºi culturalspiritual. Noile realitãþi istorice
au oferit cadrul adãpãrii la ºtiinþa
de carte pentru toþi copiii de
vârstã ºcolarã.
În noul context istoric, în
judeþul Sãlaj, în 11 ianuarie 1924,
a fost fondatã revista ªcoala
Noastrã, revistã pedagogicãculturalã, ca organ oficial al
Revizoratului ºcolar, al
Comitetului ºcolar judeþean ºi al
Asociaþiei Învãþãtorilor din judeþul
Sãlaj. Aceasta a fost gânditã ca
publicaþie bilunarã, al cãrui prim
numãr a apãrut la 15 aprilie a
aceluiaºi an; la loc de frunte era
abordatã problema unificãrii
învãþãmântului.
Rãsfoind paginile acestei
reviste chiar din primul an de
apariþie, constatãm cã în mediul
ºcoalar al judeþului Sãlaj, în curs
de adaptare la noile imperative
culturale ale naþiunii române, au
fost receptate cu responsabilitate,
adoptate bucurie ºi apãrate cu
demnitate simbolurile ºcolii
româneºti din perioada de
început a statului român modern.
Aceºtia erau numiþi luminãtorii
ºi conducãtorii neamului,
integrând în rândul lor atât pe
marii luminãtori, cât ºi întreaga
pleiadã de dascãli anonimi, de la
profesorul de Universitate, pânã
la diacul buchier, care au luptat
pentru delãturarea vreunui
neajuns ori înfãptuirea vreunui
ideal al neamului dând sfaturi,
îndemnuri ºi exemple.
În articolul La muncã!,
dascãlul sãlãjean Graþian Capãtã
afirma: Ne place a ne considera
luminãtori ºi conducãtori ai



poporului. Ne place a ne mândri
cu porecla ilustratã de un
Gheorghe ªincai, Petru Maior,
Samuil Micu, Gheorghe Lazãr,
Ioan Heliade Rãdulescu, Titu
Maiorescu ºi Spiru Haret.
Autorul arãta cã în toþi acei
înaintaºi s-a trezit sentimental
naþional la aflarea ºi vederea
mãrturiilor originei noastre
strãlucite. El aprecia cã aceºtia
au devenit luminãtori ºi
conducãtori, numai începând a
trezi în Poporul român
conºtiinþa naþionalã. Potrivit
concepþiei sale, Spiru Haret
(1851-1912), marele reformator al
învãþãmântului
românesc,
cunoscut ca omul ºcolii sau
pãrintele þãrãnimii, a devenit
luminãtor ºi conducãtor în
primul rând arãtând poporului
mijloacele prin cari poate scãpa
de uzurarii fãrã suflet ºi de
speculanþii oneroºi.
Învãþãtorul respectiv era
conºtient cã munca ce-i aºteapta
pe dascãli era grea, întrucât ogorul
e înþelenit ºi plin de multe burueni.
Însã, nutrea nãdejdea cã dacã vor
lucra cu toþii umãr la umãr, dacã
se vor sfãtui ºi se vor îmbãrbãta,
dacã vor fi cãlãuziþi de idealul
neamului, dacã vor avea voinþã
tare, vor izbuti, iar atunci, pe lângã
mulþumirea sufleteascã, va veni ºi
rãsplata recunoºtinþei. El îºi
îndemna colegii de breaslã - dascãlii
- sã aibã mereu înaintea sufletului
pilda marilor noºtri înaintaºi,
precum ºi cea a pleiadei celor
necunoscuþi dupã nume, dar
cunoscuþi dupã fapte. De la toþi
aceºtia, învãþãtorii urmau sã
primeascã îndemnul ºi tãria
sufleteascã necesarã ºi vor deveni
cu adevãrat luminãtori ºi
conducãtori ai poporului.
Peste câteva luni, la 24 iulie
1924, în România a fost adoptatã
Legea învãþãmântului primar al
statului ºi învãþãmântului
normal-primar. Legea stipula cã,
în România, învãþãmântul primar
era obligatoriu ºi gratuit în
condiþiunile prevãzute de aceastã
lege, adicã: obligatoriu pentru
copiii tuturor cetãþenilor români
ºi gratuit în ºcolile statului român.



Legea cuprindea câteva cerinþe imperative, astfel: - învãþãmântul primar
în ºcoalele statului se preda în limba românã; - pãrinþii, tutorii ºi toþi
acei care au sub autoritatea sau îngrijirea lor copii orfani, cetãþeni
români, sunt datori sã dea copiilor lor instrucþiunea elementarã,
absolut indispensabilã oricãrui cetãþean, cuprinzând programul
complet al ºcoalei primare, prevãzut în aceastã lege; - în comunele cu
populaþie de altã limbã decât limba românã, Ministerul Instrucþiunii
Publice urma sã înfiinþeze ºcoale primare cu limbã de predare a populaþiei
respective, în aceeaºi proporþie ca ºi în comunele româneºti; în aceste ºcoale,
studiul limbii române era obligatoriu, în numãrul de ore stabilit de
regulament; - cetãþenii de origine românã, care ºi-au pierdut limba maternã,
erau datori sã-ºi instruiascã copiii numai la ºcoalele publice sau
particulare cu limba românã de predare; - în ºcoalele primare de orice
fel, fie publice, fie particulare, nu se puteau introduce alte manuale
didactice decât acelea aprobate de Ministerul Instrucþiunii.
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La 17 decembrie 1932 se împlineau 20 de ani de la trecerea în nefiinþã a lui Spiru Haret.
În acest context, Asociaþia Generalã a Învãþãtorilor din România a decis ca ziua de
18 decembrie 1932 (duminica) sã fie consacratã acestui mare om, luând mãsuri ca în toate
reºedinþele de judeþe din þarã învãþãtorimea sã se adune la un loc pentru a omagia memoria lui
Spiru Haret. Omagierea s-a petrecut ºi în oraºul Zalãu, reºedinþa judeþului Sãlaj, în
18 decembrie 1932. Evenimentul cultural a fost redat într-o manierã specificã în revista
ªcoala Noastrã - denumitã revista pedagogicã culturalã a corpului didactic primar din
judeþul Sãlaj. Autorul respectiv foloseºte expresia Sãrbãtorirea a 20 de ani dela moartea lui
Spiru Haret, explicând cã neamul întreg, prin învãþãtorii, pe care i-a iubit, încurajat ºi
apãrat ca un pãrinte, ºi-au arãtat recunoºtinþa ce i-o poartã.
În mentalitatea românilor sãlãjeni, cuvântul moarte avea semnificaþie aparte atunci când era asociat
esenþei spirituale a simbolurilor neamului. Pentru dascãlii de atunci ai Sãlajului, Spiru Haret
n-a murit, el a trecut în Nefiinþã sau a intrat în Eternitate. Trecerea în altã lume era înþeleasã, în
spiritul neamului, doar ca moment de despãrþire a fiinþei umane de umbra sa teluricã, întrucât
omul însemnat cu pecetea (steaua) neamului lãsa înapoi urma care-i asigurã Veºnicia. Deci, dupã
20 de ani de la tragismul vieþii pãmânteºti a lui Spiru Haret, dãscãlimea sãlãjeanã avea sã serbeze
mãsurarea timpului, ca simbol al Eternitãþii lui Spiru Haret.
Învãþãtorimea sãlãjeanã, strânsã întrun a fost, dupã cum relateazã cronicarul acelui
mãnunchiu în Zãlau, a transformat o moment, destul de bine executatã, spre lauda
comemorare a imaginii unui om într-un moment societãþii.
de sãrbãtoare a memoriei lui Spiru Haret, a
Numãrul 11-12 din decembrie 1932 al revistei
esenþei lui etno-spirituale. Momentul a fost ªcoala noastrã - revistã pedagogicã culturalã a
deschis prin oficierea unui parastas în ambele corpului didactic primar din judeþul Sãlaj - a
biserici naþionale (ortodoxã ºi greco-catolicã). fost închinat memoriei marelui pedagog naþional
A urmat apoi un program cultural, demn de SPIRU C. HARET, cu imaginea acestuia pe
toatã lauda, vrednic de recunoºtinþa aceluia ce copertã, pentru a se întipãri temeinic în memoria
a fost odatã Spiru Haret. În Cuvântul de dascãlilor ºi ºcolarilor sãlãjeni. Materialele
deschidere, Simion Oros, neobositul încorporate în revistã au fost aºezate sub titlul
preºedinte al Asociaþiei învãþãtorilor români Comemorarea lui Spiru C. Haret în Sãlaj.
Cinstirea memoriei lui Spiru Haret a început
din Sãlaj, a arãtat în linii generale icoana
marelui Haret, fapt ce i-a fãcut pe dascãlii cu un cuvânt-înainte, intitulat Recunoºtinþa
prezenþi sã-l sãrbãtoreascã ºi sã-ºi aminteascã dãscãlimii, rostit de Dumitru Mãrgineanu de el ca de un pãrinte. Apoi, o elevã a ºcoalei revizorul ºcolar al judeþului Sãlaj. Acesta afirma
primare a recitat poezia Dascãlul, de Octavian cã învãþãtorimea românã din întreg cuprinsul
Goga, iar tânãrul învãþãtor Gheorghe Magda a þãrii, ridicatã peste grijile zilnice ºi complexul
recitat o poezie ocazionalã, intitulatã 20 ani suferinþelor morale ºi materiale, comemora cu
dela moartea lui Spiru Haret. A urmat apoi o sfântã pietate moartea celui mai bun ºi mai
Discursul festiv al lui Gh. Apostol, care a entuziast îndrumãtor ce la avut cândva. El
depus în mijlocul audienþei icoana vie, cu arãta cã, la împlinirea a douã decenii de la
personalitatea ºi caracterul lui Haret, aºa cum trecerea la vecinicie a lui Spiru C. Haret,
a fost el în viaþã. Dupã discurs ºi ca o cununã personalitatea lui apãrea mai clarã ºi puterea
a programului a fost tabloul viu executat de de ocrotire ºi îndrumare a învãþãtorimei tot
elevii ºcoalei primare de stat din Zãlau, care a mai mult simþitã. Dumitru Mãrgineanu era
deºteptat în auditoriu admiraþia artei naþionale convins cã valoarea acestei personalitãþi
româneºti, azi rãmasã numai pentru creºte pe mãsurã ce ne îndepãrtãm de data
reprezentaþii. Seara, la teatrul orãºenesc, în morþii sale, ce formeazã închiderea unei epoci
urma unei contribuþii benevole, învãþãtorii au în redeºteptarea naþionalã ºi aºezarea
fost oaspeþii Societãþii culturale din Cehul temeliei operei moderne de culturalizarea
Silvaniei, de sub preºedinþia lui Paul Miclea, maselor. El aprecia în mod deosebit faptul
care a vorbit despre însemnãtatea zilei. Apoi, cã Spiru Haret a aºezat la baza realizãrii
corurile conduse de Danilã Barkasz au fost operei sale corpul învãþãtoresc, pe care l-a
mai mult decât s-au aºteptat cei prezenþi, transformat în cel mai apropiat colaborator
fãcând cinste ºi onoare atât la executanþi, cât în formidabila sa operã de culturalizare,
mai ales la conducãtor, iar piesa teatralã jucatã salvând, prin aceasta, masele populare.





Autorul transmitea dãscãlimii sãlãjene imaginea socialã a lui Spiru Haret, consemnând cu rigoare cã
acesta: - a pus la baza operei de culturalizare sentimentul naþional ºi sentimentul reiligios, arãtând
cã aceastã operã se poate desãvârºi pe cãile sale fireºti: ºcoala ºi biserica; - a fãcut din învãþãtorul
nebãgat în seamã un factor primordial de culturã ºi dezrobire economicã, ridicându-i prestigiul
moral ºi social; - a întãrit ºi cultivat sentimentul naþional pentru realizarea visului milenar. Revizorul
ºcolar al judeþului Sãlaj consemna, cu regret, cã lui Spiru Haret, pe care-l numea marele pedagog
naþional, nu i-a fost dat sã trãiascã momentul înfãptuirii idealului unitãþii naþionale. Însã, afirma
acesta, au rãmas ideile sale, prin razele cãrora sa electrizat sufletul colectiv al naþiei întregi, rupând
pentru vecie cãtuºele seculare ºi unind fraþii din cele patru pãrþi desrobite. Prin marcarea momentului
trecerii în Eternitate a lui Spiru Haret, învãþãtorimea românã, îndeplinea o pioasã datorie, aducând
omagiile sale de recunoºtinþã memoriei pãrintelui ºcoalei româneºti, care din lumea veciniciei îi
trimitea încredere în forþele proprii ºi îi supraveghea activitatea în munca de consolidare naþionalã.
* În revistã au fost încorporate Cuvântul
de deschidere, rostit de Simion Oros preºedintele Asociaþiei Învãþãtorilor din
judeþul Sãlaj - ºi Cuvântul festiv, rostit de
dascãlul Gh.Apostol, pentru a marca poziþia
oficialã faþã de memoria lui Spiru Haret.
În Cuvânt de deschidere, Simion Oros
arãta cã reprezentanþii dãscãlimii sãlãjene
s-au adunat în acel loc pentru ca operele lui
mãreþe, cari l-au fãcut vrednic de amintirea
ce-i facem azi, sã le trecem pe dinaintea
ochilor noºtri sufleteºti, ca sã ºtim ºi noi - cei
cari trãiam pe acelea timpuri dincoace - cã,
atunci, când învãþãtorul ºi ºcoala lui erau cu
desãvârºire pãrãsiþi, a apãrut - ca întro
poveste, - mântuitorul lor, Spiru Haret,
spunând cã cei ce l-au cunoscut nu-l vor uita
niciodatã. Cu multã convingere, acesta le
reamintea colegilor sãi de breaslã preocuparea
de cãpãtâi a lui Spiru Haret: punerea ºcolii în
slujba þãrãnimii ºi rãzimarea naþiunii pe
munca ºcolii!
Simion Oros le-a repetat dascãlilor prezenþi
la acel moment celebrele cuvinte rostite de



Spiru Haret atunci când a susþinut nevoia de
ridicare socialã a þãrãnimii prin ºtiinþa de carte:
Unde e mizeria, acolo lumina nu pãtrunde cuvinte actuale ºi astãzi. El credea cã dacã
marea operã iniþiatã ºi sãvârºitã de acel
mare îndrumãtor va continua, multe din
neajunsurile zilelor noastre, se vor îndrepta
spre bine. De asemenea, îºi îndemna colegii
spre muncã rodnicã, demnitate, dragoste de
oameni ºi de rosturile lor, pentru a gãsi în
marea operã lãsatã ºcoalei ºi neamului nostru
de Spiru Haret tot ce sufletul nostru doreºte
pentru idealul nostru, pentru ºcoala ºi
neamul românesc.
În Discursul festiv rostit cu ocaziunea
comemorãrii de 20 ani a lui Spiru Haret,
dascãlul Gh. Apostol arãta cã momentul
respectiv constituia expresia nevoii de
cunoaºtere a trecutului ºi de pãstrare a
cultului marilor înaintaºi. Acesta le reamintea
celor prezenþi cã prin cunoaºterea trecutului
formãm fundamentul unui ideal, iar prim
recunoºtinþa faþã de faptele marilor înaintaºi
ne îmbãlsãmãm sufletele.
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Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.

?10 decembrie 1884  Prezintã Raportul

general anual asupra învãþãmântului,
cu scopul de a atenþiona asupra necesitãþii de
reformare a legislaþiei ºcolare ºi de aºezare a ei pe
fundamentul solid al cerinþelor reale ale
societãþii româneºti.
?1 septembrie 1886  Din iniþiativa lui Spiru
Haret ºi a lui Dim. A. Sturdza, se înfiinþeazã, la
Bucureºti, ªcoala Normalã de Învãþãtori,.
?1887  Publicã Chestiunea clãdirilor ºcolare
de la Ministerul de Instrucþiune Publicã ºi Culte.
?august 1890  Ia fiinþã Societatea Corpului
Didactic Primar Rural de Ambele Sexe, prin
intermediul cãreia Spiru Haret va pune în
aplicare principiile sale cu privire la activitatea
extraºcolarã.
? 30 mai 1897  Semneazã devizele ºi
proiectele tip pentru construirea ºcolilor
primare în mediul rural.
?15 iunie 1897  Din iniþiativa lui Spiru Haret,
apare revista ªcoala modernã.
?28 iunie 1897  Decide construirea, în anul
1898, a 542 de sãli de clasã pentru ºcolile primare
rurale din þarã.
?3 septembrie 1897  Emite o circularã privind
obligativitatea învãþãmântului primar ºi
stabileºte o serie de mãsuri pentru înscrierea unui
numãr cât mai mare de copii în ºcolile urbane ºi
rurale ºi amendarea pãrinþilor în cazul în care
nu-ºi înscriu copiii la ºcoalã.
? 9 decembrie 1897  Solicitã sugestii ºi
propuneri pentru un Regulament de înfiinþare,
funcþionare ºi dotare a bibliotecilor populare de
pe lângã ºcolile primare rurale.
? 14 ianuarie 1898  Pentru îmbunãtãþirea
frecvenþei elevilor din ºcolile primare rurale,
preconizeazã luarea unor mãsuri între care
înfiinþarea de cantine ºcolare, internate ºi
facilitãþi de transport pentru copiii care locuiesc
la distanþe mari de ºcoalã.
? 23 martie 1898  Semneazã decretul Legii
învãþãmântului secundar ºi superior, moment
important în dezvoltarea învãþãmântului
secundar ºi superior din România, lege ce
prevede liceu cu 8 clase ºi 3 secþii: realã, modernã
ºi clasicã, în douã cicluri: inferior ºi superior,
bacalaureatul fiind desfiinþat; creeazã premisele
îmbinãrii învãþãmântului teoretic cu cel practic
prin constituirea seminariilor pedagogice pe
lângã fiecare universitate, prin creºterea
numãrului de laboratoare ºi clinici la facultãþile
de ºtiinþe ºi medicinã; înfiinþeazã Senatul
universitar, format din rector, decani ºi câte un
profesor de la fiecare facultate.
? aprilie-mai 1898  Spiru Haret dispune
introducerea în ºcolile primare, secundare,
normale ºi seminarii a jocurilor ºi concursurilor
de oinã; la 10 mai se desfãºoarã primul concurs
ºcolar de oinã.
? 25 noiembrie 1898  Prin decizia sa, se
înfiinþeazã 320 de biblioteci populare pe lângã
ºcolile primare rurale.
?26 decembrie 1898  Dispune organizarea
învãþãmântului practic agricol în ºcolile
normale de învãþãtori din þarã.
?1898  Spiru Haret iniþiazã acþiunea de
îmbunãtãþire a situaþiei intelectuale, morale ºi
materiale a þãrãnimii, folosind ca mijloc principal activitatea extraºcolarã a învãþãtorilor de la
sate: întemeierea bãncilor populare, a unor
societãþi economice ºi de ajutor mutual,
înfiinþarea de cantine ºcolare, biblioteci
populare, cercuri culturale, organizarea de cursuri
pentru adulþi, editarea de publicaþii pentru þãrani,
crearea de grãdini ºcolare ºi introducerea de
culturi agricole sistematice.
? 4 martie 1899  Dispune efectuarea
recensãmântului copiilor de vârstã ºcolarã din
toate comunele rurale din þarã, pentru a avea o
evidenþã clarã a viitorilor elevi.
?27 martie 1899  Semneazã decretul Legii
învãþãmântului profesional, potrivit cãreia
învãþãmântul profesional cuprinde patru ramuri:
învãþãmântul agricol, silvic, comercial ºi al
meseriilor.
?24 mai 1901  Decide ca în învãþãmântul
primar, atât sãtesc, cât ºi orãºenesc, sã fie folosite
un abecedar unic ºi o singurã carte de citire
obligatorie.
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Accesul liber la publicaþiile ºtiinþifice
atinge un punct critic



Comisia Europeanã va face din accesul liber la publicaþiile ºtiinþifice un principiu general
al programului Orizont 2020. Începând din 2014, toate articolele realizate cu finanþare prin
programul Orizont 2020 vor trebui puse la dispoziþie în regim de acces liber: fie imediat
de cãtre editor, care le va publica online (accesul liber de tip gold ºi hibrid); costurile de
publicare anticipate vor putea fi rambursate de Comisia Europeanã; fie de cãtre cercetãtori,
în cel mult ºase luni dupã publicare (12 luni pentru articole în domeniul ºtiinþelor sociale ºi
umaniste), prin intermediul unor arhive cu acces liber (acces liber de tip green).
Tendinþa globalã de a pune în mod Comisiei Europene a identificat accesul
gratuit rezultatele cercetãrii la dispoziþia liber drept mijloc principal de a
cititorilor - aºa numitul acces liber - a îmbunãtãþi circulaþia cunoºtinþelor ºi,
fost confirmatã de un studiu finanþat de drept consecinþã, inovaþia în Europa. Prin
Comisia Europeanã. Aceste noi cercetãri urmare, accesul liber va fi obligatoriu
sugereazã cã accesul liber este în curs de pentru toate publicaþiile ºtiinþifice
a atinge un punct critic, aproximativ 50 % realizate cu finanþare prin Orizont 2020,
dintre lucrãrile ºtiinþifice publicate în programul UE de finanþare a cercetãrii ºi
2011 fiind în prezent disponibile în mod inovãrii pentru perioada 2014-2020.
gratuit. Acest nivel este de douã ori mai Comunicarea recomandã ca statele
mare decât cel estimat în studiile membre sã adopte o abordare similarã
anterioare, lucru explicat prin utilizarea celei a Comisiei cu privire la programele
unei metodologii îmbunãtãþite ºi prin lor naþionale. Comisarul Geogheganaplicarea unei definiþii lãrgite a accesului Quinn a subliniat faptul cã, inclusiv în
liber. De asemenea, studiul estimeazã cã ceea ce priveºte rezultatele cercetãrii
peste 40 % dintre articolele validate de finanþate din fonduri proprii, Comisia
comunitatea ºtiinþificã ºi publicate la Europeanã promoveazã accesul liber în
nivel mondial între 2004 ºi 2011 sunt în Europa: Contribuabilul european nu ar
prezent accesibile online în mod liber. trebui sã plãteascã de douã ori pentru
Studiul a analizat disponibilitatea cercetarea finanþatã din fonduri publice.
publicaþiilor academice în 22 de domenii Din acest motiv, am fãcut din accesul
ale cunoaºterii în UE precum ºi în liber la publicaþii modalitatea standard
Brazilia, Canada, Japonia ºi Statele de acces în cadrul Orizont 2020,
urmãtorul program al UE de finanþare
Unite ale Americii.
Disponibilitatea gratuitã a majoritãþii a cercetãrii ºi a inovãrii.
*
articolelor este în prezent o realitate în
Studiul a fost realizat de Sciencedomeniile: ºtiinþã ºi tehnologie, cercetare
biomedicalã, biologie ºi matematicã ºi Metrix, o întreprindere de cercetare
statisticã. Accesul liber este cel mai specializatã în evaluare, ºi a inclus cele
limitat în domeniile: ºtiinþe sociale ºi 28 de state membre ale UE, precum ºi
umaniste, ºtiinþe aplicate, inginerie ºi Elveþia, Liechtenstein, Islanda,
tehnologie. O comunicare recentã a Norvegia, Turcia, fosta Republicã





Închisoarea Tãcerii
- Lecþia comunismului

iugoslavã a Macedoniei, Israel, Brazilia,
Canada, Japonia ºi Statele Unite ale
Americii. Alte douã rapoarte ale
aceluiaºi grup, care examineazã
politicile de acces liber ºi problema
accesului liber la date, au fost, de
asemenea, publicate. În ceea ce priveºte
politicile privind accesul liber, în raport
se constatã cã majoritatea celor 48 de
finanþatori majori ai ºtiinþei au considerat
acceptabile ambele forme de acces liber:
accesul liber la articole publicate în
reviste (abordarea de tip gold sau
hibrid) ºi autoarhivarea (abordarea de
tip green). Peste 75 % dintre aceºtia
au acceptat perioade de embargo - adicã
intervalul dintre data publicãrii ºi data
la care publicaþia devine disponibilã în
mod gratuit - cuprinse între 6 ºi 12 luni.
Cel de-al treilea studiu a relevat totuºi
cã în prezent existã mai puþine politici
pentru accesul liber la date ºtiinþifice
decât pentru accesul liber la publicaþii.
Accesul liber la datele cercetãrii
evolueazã rapid într-un mediu în care
cetãþenii, instituþiile, administraþiile,
organizaþiile non-profit ºi întreprinderile
private coopereazã în mod flexibil pentru
a dezvolta infrastructuri, standarde,
prototipuri ºi modele de afaceri. În cadrul
Orizont 2020, programul UE de finanþare
a cercetãrii ºi a inovãrii pentru perioada
2014-2020, Comisia va demara de
asemenea un proiect pilot privind
accesul liber la datele colectate în timpul
activitãþilor de cercetare finanþate din
fonduri publice, luând în considerare
preocupãrile legitime legate de interesele
comerciale ale beneficiarului grantului,
de viaþa privatã ºi de securitate.

imSMART!

Fii tu cel care aduce schimbarea!

La cea de a ºaptea ediþie a
Universitãþii de Varã Râmnicu
Sãrat,
sub
motto-ul
Închisoarea Tãcerii  Lecþia
comunismului, organizatã de
Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului ºi
Memoria Exilului Românesc,
Institutul Naþional al
Patrimoniului ºi Fundaþia
Konrad Adenauer, au fost
invitate sã participe ºi
studentele Ana Maria Hodan
ºi Ivona Daniela Ghergu,
anul V, Facultatea de Arhitecturã, Universitatea Spiru
Haret, care au realizat proiecte cu tema Memorialul
Râmnicu Sãrat, proiect
alternativ, desfãºurat în anul
universitar 2012  2013.
Proiectele a fost iniþiate ºi coordonate de asist. drd. arh. Vlad MitricCiupe ºi lect. dr. arh. Andreea Matache, în colaborare cu Institutul de
Investigare a Crimelor Comunismului ºi Memoria Exilului Românesc,
în suita proiectelor alternative derulate pe tema arhitecturii memoriei,
alãturi de proiectul Fortul 13- Jilava. Muzeul represiunii comuniste.

InfoMath SpiruHaret informeazã cã Asociaþia
Studenþilor la Matematicã ºi Informaticã  ASMI
- organizeazã ediþia a II-a a concursului
imSMART! Fii tu cel care aduce schimbarea!
Concursul imSMART se va desfãºura în
perioada 23 septembrie  3 noiembrie, înscrierea
participanþilor urmând sã aibã loc în perioada
23 septembrie  15 octombrie. Credem cu tãrie în
puterea studenþilor de a inova ºi de aceea am creat
pentru aceºtia un spaþiu în care îºi pot exprima
fãrã niciun fel de bariere tehnologice ideile originale,
în cadrul proiectului imSMART.
Fãrã a restrânge libertatea ºi imaginaþia prin
impunerea utilizãrii unei tehnologii anume,
imSMART cautã persoane care cred în ambiþia
ideilor lor ºi au curajul de a îmbina tehnologiile,
gãsind combinaþia perfectã, care sã reflecte viziunea
unei aplicaþii ce depãºeºte barierele actuale.
Noua generaþie demonstreazã în fiecare zi cã
poate fi un factor de schimbare!

ACTUALITATEA LUI MIHAI EMINESCU

Am vorbit aºa de des...
(Urmare din pag.1)
Între multele dovezi de uºurinþã întru votarea legilor
citãm de astã datã cazul cu legea împrumutului de 25
milioane pentru conversiunea obligaþiunilor rurale. Nu mai
vorbim despre sumã. Ea e cu mult mai mare decît ceea
ce-i trebuie într-adevãr guvernului pentru a face faþã
trebuinþelor Casei de lichidare. Dar, cînd în Senat s-a
propus ca emisiunea titlurilor sã se fixeze la 84 la sutã,
d. general Manu a luat cuvîntul pentru a arãta
inconvenientele unei asemenea fixãri de mai nainte a
emisiunii, vãtãmãtoare cursului celorlalte valori ale
statului, cari se negociazã astãzi deja pe pieþele strãine cu
preþuri mult mai avantajoase. Astfel titlurile, neemise încã,
ale drumurilor de fier ajung pînã la 95. Cu toate acestea
emisiunea fixã de 84 la sutã s-a votat ºi e un noroc cã nu
s-a promulgat încã. În ºedinþa Senatului de la 8 aprilie d.
Stãtescu revine, în numele ºi din iniþiativa mai multor
senatori, asupra legii votate ºi trecute prin toatã filiera ºi,
în vederea neajunsului pe care d. general Manu îl relevase
din capul locului, propune ca emisiunea sã se fixeze la
minimum de 75, iar dobînda titlurilor sã se reducã la 5%,

bineînþelegîndu-se cã legea votatã fiind deja, titlurile
neemise încã se negociau în piaþã, în aºteptarea promulgãrii
legii ºi a emisiunii, cu 87.
Dar precum votarea a fost din capul locului pripitã tot
astfel ºi propunerea d-lui Stãtescu. Deºi ea nu era alta
decît împlinirea repede a prevederilor d-lui general Manu,
era pripitã însã ca procedurã, cãci cestiunile financiare
urmeazã a se trata mai întîi de Camerã ºi apoi de Senat,
iar pe de altã parte legi pornite din iniþiativa Senatului
sînt supuse unei proceduri escepþionale, ca cele trei lecturi
din zece în zece zile º.a.m.d. Astfel se emite un împrumut
identic cu cel ce se face la Berlin pentru drumurile de fier
ºi cu toate acestea i se fixeazã o cotã de emisiune mai micã
decît a acestui din urmã ºi dupã aceasta vin propuneri de
modificare. Asta seamãnã foarte mult a manoperã de joc de
bursã, ba ar face a se bãnui cã jucãtorii se servesc de domnii
membri ai majoritãþii Senatului pentru a produce urcarea
sau scãderea titlurilor. O altã lege, tot în starea celei [de]
mai sus, votatã de Camerã, modificatã în Senat ºi retrecutã
prin Camerã, e cea privitoare la cesiunea unui loc de
construcþie cãtre Societatea Creditului Funciar Urban. Legea
este rea ºi pripitã, dupã chiar declaraþia naivã a d-lui
Brãtianu, ºi promulgarea ei rãmîne in suspenso.
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Fundamentals.
Absorbing modernity.
1914-2014
Concurs naþional pentru selectarea
proiectelor ce vor reprezenta România la cea
de-a 14-a ediþie a Expoziþiei Internaþionale
de Arhitecturã - la Biennale di Venezia
Uitaþi-vã la arhitecþii români, de exemplu, cum au fost ei
influenþaþi de douã curente majore, unul din interior ºi unul din
exterior, sau cum aici a fost primul oraº iluminat din lume....
arhitect Rem Koolhaas, directorul Bienalei,
la conferinþa de lansare a temei ediþiei din 2014

Ministerul Culturii, Ministerul
Afacerilor Externe, Institutul Cultural
Român ºi Uniunea Arhitecþilor din
România anunþã lansarea concursului
pentru selectarea proiectelor ce vor
reprezenta România la cea de-a 14-a
ediþie a Expoziþiei Internaþionale de
Arhitecturã - la Biennale di Venezia:
7 iunie - 23 noiembrie 2014.
Concursul public de creaþie este
deschis participãrii autorilor individuali
sau reuniþi în grupuri ori organizaþii
neguvernamentale de profil, care sã aibã
în componenþã cel puþin un arhitect. În
situaþia în care proiectul propus va fi
selectat, autorul are posibilitatea sã
stabileascã, împreunã cu Ministerul
Culturii (pentru Pavilionul României
din Giardini della Biennale), respectiv
Institutul Cultural Român (pentru Noua
Galerie a Institutului Român de Culturã
ºi Cercetare Umanisticã de la Veneþia),
condiþiile de realizare a acestuia.
Bienala de la Veneþia este un
eveniment de primã importanþã în viaþa
artisticã internaþionalã, încorporând
expoziþii ºi dezbateri din artã, film,
muzicã, teatru ºi arhitecturã. La început
înglobatã în cadrul Expoziþiei
Internaþionale de Artã, Expoziþia
Internaþionalã de Arhitecturã a început
sã se emancipeze în anul 1980. De
atunci, ea a crescut ca importanþã,
complexitate ºi amploare ºi a cãpãtat
sensul unui moment unic de reflecþie
asupra profesiunii, dar ºi un important
eveniment mediatic, cu mare audienþã.
Directorul ediþiei din 2014 a Bienalei,
arhitectul Rem Koolhaas, a ales tema
generalã Fundamentals, fundamente ale
arhitecturii. Modernitatea fiind o
dimensiune fundamentalã a arhitecturii,
el invitã toate pavilioanele naþionale sã
rãspundã temei Absorbing modernity.
1914-2014, care se poate interpreta atât
ca Modernitate absorbantã, cât ºi ca
Absorbind modernitatea (a se remarca
aici gerunziul absorbind, care pune
accent pe ideea de proces, devenire,
acumulare, mecanism, experiment).
Spre deosebire de ediþiile anterioare,
aceastã sub-temã este obligatorie
pentru toate pavilioanele naþionale. În
viziunea noului director, întreaga
Bienalã devine un larg proiect de
cercetare, în care rãspunsurile la subtema Absorbing modernity se vor
integra, oferind astfel multiple faþete ale
dezvoltãrii arhitecturale moderne ale
ultimului secol. În viziunea directorului
Rem Koolhaas, expoziþia din 2014 va

fi o expoziþie despre arhitecturã ºi nu
despre arhitecþi. Tema aleasã pentru
pavilioanele naþionale Absorbing
Modernity: 1914-2014 este menitã sã
ofere oportunitatea tuturor þãrilor
participante de a analiza ultima sutã de
ani de arhitecturã naþionalã, cu referinþe
specifice
asupra
impactului
modernitãþii. Scopul temei alese de
Koolhaas este acela de a crea o viziune
globalã asupra evoluþiei arhitecturii din
ultima sutã de ani. În acest context,
fiecare pavilion este încurajat sã-ºi
examineze critic propria istorie ºi sã-ºi
sublinieze propria originalitate într-un
mod care sã dea seama despre impactul
modernitãþii ºi, prin aceasta, despre
situaþia prezentã, în care arhitecturile,
care erau cândva specifice ºi locale au
devenit interºanjabile ºi globale.
Proiectul curatorial va trebui sã se
bazeze pe o idee bine fundamentatã
ºtiinþific, care sã poatã transmite o
dimensiune semnificativã a evoluþiei
arhitecturale româneºti a ultimei sute
de ani. Se va pune accent pe analiza
modului în care arhitectura româneascã
s-a adaptat condiþiei modernitãþii. Vor
fi apreciate proiectele curatoriale care
cautã sã descopere amploarea,
specificitatea ºi eventuala originalitate
a absorbþiei modernitãþii ºi a construcþiei
spaþiale moderne româneºti sub o formã
criticã bine argumentatã ºi neretoricã.
În sensul abordãrii critice cerute de
orientarea acestei ediþii, în care
modernitatea e înþeleasã ca un complex
mai larg de idei ºi experienþe artistice,
tehnice, economice, sociale, vor fi
binevenite proiectele care depãºesc,
miturile ºi cliºeele în circulaþie în
lumea româneascã, cum ar fi:
unicitatea modernismului românesc
interbelic (mai mult modernism în
Bucureºti decât în orice alt oraº
european), alinierea totalã a arhitecturii
româneºti la experienþa europeanã,
comunismul
echivalent
cu
funcþionalismul, eºecul total al
experimentului modernist etc.
Pe perioada Bienalei se încurajeazã
realizarea, cu sprijinul organizatorilor,
a unor activitãþi de tip workshop,
seminarii, precum ºi orice alte
manifestãri culturale considerate
relevante(ex.: seri de pian, jazz, balet,
dans modern, spectacole de pantomimã,
etc) care sã pãstreze un interes
permanent asupra participãrii
României la ediþia din 2014 a acesteia. 
informeazã Institutul Cultural Român.
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Facultatea de Geografie
din Universitatea Spiru Haret
in cadrul proiectului POSDRU/109/2.1/G/81724

Ï La

sediul de implementare a proiectului GeoTurismPractic, Bucureºti,
Bulevardul Timiºoarei nr. 58, Facultatea de Geografie din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, echipa de implementare a proiectului anunþã cã joi, 5 septembrie,
ora 17,00 va avea loc ºedinþa de instruire cu privire la derularea stagiului de
practicã al studenþilor din Etapa I (9-14 septembrie 2013), din a XI-a sãptãmânã
de practicã ºi, la ora 18,00, ºedinþa de instruire cu privire la derularea stagiului de
practicã a studenþilor din Etapa II (06-09 septembrie 2013).

Þinem pumnii absolvenþilor noºtri
Mihai Sãvescu ºi Gabriel Sandu,
care, în perioada 4-8 septembrie,
participã la Gala Tânãrului Actor
 HOP de la Costineºti.

Suntem suporteri!

Cupa medicului veterinar la fotbal

%

Echipa de fotbal de la Facultatea de Medicinã Veterinarã din cadrul
Universitãþii Spiru Haret ne aºteaptã la stadion!
Echipa haretistã face parte din grupa A
a campionatului de fotbal Cupa
medicului veterinar împreunã cu
echipele DSV, Blue Vets ºi Biovet.
Meciurile echipei Facultãþii de
Medicinã Veterinarã se vor desfãºura,
pe Sud Arena, ªos. Vitan Bârzeºti 5-7,
sector 4, Bucureºti: 9 septembrie, ora
21,00, cu Biovet, 11 septembrie, ora
21,00, cu Blue Vets, 13 septembrie, ora
20,00, cu DSV. Mult succes spre
etapele superioare ale Cupei!

Congresul AMVAC/RoSAVA
La Centrul Internaþional de Conferinþe Casino Sinaia, Asociaþia Medicilor
Veterinari pentru Animale de Companie - AMOVAC organizeazã WSAVA
Day  31 octombrie - dedicatã oncologiei, prezentãri susþinute de cãtre dr.
Zoe Belshaw din Marea Britanie, ºi Congresul AMVAC/RoSAVA  1-2
noiembrie. Printre lectorii congresului se aflã ºi cadre didactice de la Facultatea
de Medicinã Veterinarã a Universitãþii Spiru Haret
Congresul AMVAC/RoSAVA este cel mai mare ºi mai important eveniment
dedicat medicilor veterinari pentru animale de companie din România ºi a
devenit locul de referinþã de întâlnire a medicilor practicieni din întreaga þarã,
al cadrelor profesorale ºi al companiilor importatoare, producãtoare ºi
distribuitoare de produse de uz veterinar. Prezentãrile ºtiinþifice din cadrul
Congresului de anul acesta vor acoperi domenii variate ale medicinei veterinare,
precum Anestezilogie, Imagisticã, Chirurgie, Medicinã Internã, ºi multe
alte teme prezentate de lectori de prestigiu.

Ï În vederea finalizãrii Stagiului de
practicã - Etapa 1, în cursul lunilor
septembrie ºi octombrie 2013 se vor
organiza trei APLICAÞII PRACTICE
pentru ocupaþia: GHID DE TURISM,
în conformitate cu cerinþele Caietului
de practicã pentru ocupaþia: Ghid de
turism, precum ºi pentru evaluarea
finalã a cursanþilor în vederea stabilirii
Practicanþilor care vor primi subvenþiile
prevãzute în proiect.
Cele trei aplicaþii, cu durata unui
sfârºit de sãptãmânã, se vor desfãºura
astfel:
 plecare din Bucureºti, sâmbãtã, 28
septembrie, ora 8,00  întoarcere în
Bucureºti, duminicã, 29 septembrie
2013, ora 21,00;
 plecare din Bucureºti, sâmbãtã, 5
octombrie, ora 8,00  întoarcere în
Bucureºti, duminicã, 6 octombrie 2013,
ora 21,00.
 plecare din Bucureºti, sâmbãtã, 12
octombrie, ora 8,00  întoarcere în
Bucureºti, duminicã, 13 octombrie
2013, ora 21,00.
Este necesarã ºi suficientã
participarea la o singurã Aplicaþie din
cele trei propuse!

Imagini de la activitãþile desfãºurate în aceastã varã în cadrul proiectului GeoTurism Practic

Cu somnul nu-i de glumit!

WAKE UP BUS. Trezeºte-te Europa - nu adormi la volan!
Societatea Românã de
Somnologie a demarat ºi în
România campania WAKE UP
BUS. Trezeºte-te Europa - nu
adormi la volan!, desfãºuratã
deja în 18 þãri europene, ce îºi
propune sensibilizarea conducãtorilor auto, în ceea ce priveºte
gravitatea problemei reprezentate de somnolenþa la volan (de
orice cauzã dar ºi a celei
favorizate de patologiile din
timpul somnului, în special
sindromul de apnee în somn de
tip obstructiv).
Pentru a susþine aceastã
campanie, completaþi, pânã pe
6 septembrie, ºi popularizaþi
chestionarul:
www.esurveycreator.com/s/f517d14
Mai multe informaþii despre
campanie puteþi afla pe pagina
de Facebook a Societãþii:
www.facebook.com/
SocietateaRomanadePneumologie
Datele obþinute din analiza
rãspunsurilor la întrebãrile chestionarului vor fi folosite pentru a
convinge Parlamentul European
sã faciliteze promulgarea unei
legi care sã vizeze evaluarea
ºoferilor prin teste de somn.
Trezeºte-te Europa  nu
adormi la volan! lansatã în
România de Societatea Românã
de Pneumologie împreunã cu
Institutul de Pneumoftiziologie
Marius Nasta din Bucureºti, îºi
propune sã tragã un semnal de
alarmã în rândul conducãtorilor
auto predispuºi la Sindromul de
Apnee în Somn (SASO), cu atât
mai mult cu cât datele statistice

existente la nivel european indicã
faptul cã frecvenþa accidentelor
rutiere este mai mare de 7 pânã la
12 ori la conducãtorii care prezintã SASO. Accidentele rutiere
repetitive sunt, de asemenea, mai
frecvente la pacienþii cu SASO
(31% versus 6%), aproximativ
50% dintre accidentele de pe
autostrãzile din Germania fiind
cauzate de aceastã boalã.
Lipsa somnului sau o calitate
proastã a somnului are un
impact negativ pe termen scurt
ºi lung asupra sãnãtãþii pacienþilor ºi se poate asocia cu:
obezitate, diabet, slãbirea
sistemului imunitar, unele cancere
ºi apariþia condiþiilor favorizante ale depresiei sau anxietãþii
- spune prof. dr. Florin Mihãlþan
 preºedintele Societãþii Române
de Pneumologie.
Dr. Oana Deleanu  preºedintele Secþiunii de Somnologie
din cadrul Societãþii Române de
Pneumologie  a evidenþiat
importanþa diagnosticãrii ºi a
tratamentului SASO în reducerea
numãrului de accidente rutiere, în
condiþiile în care, conform
directivei EU (Journal Officiel 24/
08/91 No. L237/1-24) privind
bolile incompatibile cu acordarea
permisului de condu-cere, SASO
nu este menþionat ca fãcând parte
din aceastã categorie.
Apneea este o întrerupere
temporarã a respiraþiei. Persoanele care suferã de apnee în somn
se opresc din respirat în mod
repetat în timpul somnului (de
mai mult de cinci ori pe orã de

somn), pentru intervale cuprinse
între 10 secunde ºi un minut sau
chiar mai mult.
Apneea obstructivã este
cauzatã de ocluzii ale cãilor
aeriene superioare. Apneea apare
când musculatura gâtului ºi a
limbii se relaxeazã în timpul
somnului ºi blocheazã parþial
cãile aeriene. Printre factorii de
risc cel mai des întâlniþi se
numãrã obezitatea, o circumferinþã a gâtului (numãrul de la

cãtre pacient, dar produc o
superficializare a somnului.
Slaba calitate a somnului se
rãsfrânge a doua zi asupra vieþii
pacientului. Pacienþii care suferã
de apnee în somn se simt adesea
extrem de obosiþi ºi somnolenþi
în timpul zilei, iar capacitatea lor
de concentrare ºi performanþa
diurnã suferã drastic. Pe termen
lung, desaturãrile repetate
dãuneazã grav organelor vitale.
Apneea în somn netratatã duce

cãmaºã) de peste 43 cm la bãrbaþi
ºi 37 cm la femei, polipii ºi
amigdalele mãrite (mai ales la
copii). La aceºti pacienþi,
cantitatea de oxigen care ajunge
în organism scade ca urmare a
fiecãrei pauze de respiraþie
(apnee), iar concentraþia de
bioxid de carbon din sânge poate
creºte; în acest context, apare o
multitudine de consecinþe
cardiovasculare ºi metabolice,
dar ºi o trezire parþialã cu duratã
de câteva secunde (microtrezire), cu rol protectiv, însoþitã
de un sforãit puternic ºi o
inspiraþie bruscã. Aceste microtreziri rãmân neobservate de

la complicaþii precum tensiunea
arterialã, afecþiunile cardiace sau
atacul cerebral.
Ce este sindromul de apnee în
somn? Apneea obstructivã în
somn este cea mai comunã formã
de apnee manifestatã în timpul
somnului; existã ºi alte tipuri de
apnee în somn, mai rare, dar care
pot cauza simptome similare.
Studii clinice, care au avut ca
subiecþi ºoferi profesioniºti, au
demonstrat urmãtoarele:  media
accidentelor creºte la ºoferii fãrã
sindrom de apnee-hipopnee în
somn de tip obstructiv;  anumiþi
factori de risc au fost asociaþi cu
accidentele rutiere. Cum se

trateazã sindromul de apnee în
somn (SASO)? Cel mai comun
tratament prescris pentru
apneea obstructivã în somn este
aparatul CPAP, Continuous
Positive Airway Pressure
(presiune pozitivã continuã în
cãile aeriene). Acest tip de aparat
furnizeazã presiune prin
intermediul unei mãºti confortabile, pe care pacientul o poartã
în timpul nopþii. Masca este
fabricatã dintr-un silicon moale
ºi poate fi fixatã cu o curea
reglabilã. Presiunea furnizatã de
aparat menþine cãile respiratorii
deschise, eliminând astfel
apneea în somn ºi asigurând o
respiraþie normalã pe tot timpul
nopþii. Abilitatea de a conduce
maºina revine la normal dupã
tratamentul cu CPAP.
Somnolenþa la volan este
trecutã cu vederea atunci când
vine vorba despre cauzele care
determinã accidentele rutiere.
Conform National Sleep
Foundation, din USA din
noiembrie 2009, 1% sau 1,9
milioane de ºoferi au avut în
2009 accidente din cauza
somnolenþei. Studiile aratã cã a
fi treaz mai mult de 20 de ore,
determinã o depreciere a vitezei
de reacþie egalã cu o concentraþie
de alcool în sânge de 0,08%,
limita legalã în toate statele. Ca
ºi alcoolul, oboseala încetineºte
viteza de reacþie, scade
concentrarea ºi capacitatea de a
lua decizii. Tratamentul este
esenþial pentru reducerea
costurilor umane ºi materiale,

iar studiile au demonstrat cã:
 numãrul de accidente se
înjumãtãþeºte (de la 60 la 36)
 zilele de spitalizare datorate
accidentelor rutiere scade de la
885 la 84 de zile  numãrul de
accidente ce puteau fi evitate
creºte (de la 3 la 151)
 modificarea comportamentului:
reducerea vãtãmãrii din timpul
accidentului la 19%
Campania Trezeºte-te Europa
 nu adormi la volan îºi propune
sensibilizarea conducãtorilor
auto în ceea ce priveºte gravitatea
problemei reprezentate de
somnolenþa la volan (de orice
cauzã, dar ºi a celei favorizate
de patologiile din timpul
somnului, în special sindromul
de apnee în somn de tip
obstructiv). În acest sens, a fost
dezvoltat chestionarul pe tema:
Somnolenþa ºi accidentele
rutiere, ce are ca principal
obiectiv identificarea mai multor
date despre aceastã afecþiune.
Chestionarul, disponibil ºi în
limba românã, ar trebui
completat de orice conducãtor
auto din România. Chiar daca
acesta nu are probleme cu somnolenþa la volan, popularizarea
acestui chestionar poate ajuta la
identificarea celor care au aceste
probleme ºi la tratarea lor
corespunzãtoare, având drept
consecinþã creºterea siguranþei
traficului rutier în þara noastrã,
trafic în care suntem implicaþi
cu toþii, ºoferi ºi pietoni, tineri
sau bãtrâni, sãnãtoºi sau bolnavi,
zi de zi.
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Cirque du Soleil la Bucureºti

Turneul Alegria al Cirque du Soleil a fost
suplimentat, la cererea publicului, cu încã o
reprezentaþie, care va avea loc pe 7 septembrie, de
la ora 16,00, la Bucureºti.
Spectacolele Alegria vor fi prezentate pe scena
Pavilionului Central de la Romexpo pe 5 ºi
6 septembrie - de la ora 20,00, pe 7 septembrie - de
la orele 16,00 ºi 20,00, ºi pe 8 septembrie - de la
orele 13,00 ºi 17,00, informeazã Agerpres.
Dupã 20 de ani de turnee în peste 40 de þãri, timp
în care a fost aplaudatã de peste 14 milioane de
spectatori, Alegria trage cortina în decembrie 2013.
Românii au acum ultima ºansã de a vedea acest
spectacol, care a vrãjit inimile fanilor din întreaga
lume cu momentele sale acrobatice eterice, costumele
elegante ºi muzica fascinantã.
Alegria (cuvânt spaniol care înseamnã
optimism, bucurie, veselie) dispune de o
distribuþie internaþionalã ce include 55 de artiºti ºi
muzicieni din 15 þãri ºi este un show spectaculos
de acrobaþie. Spectacolul dureazã aproape douã
ore ºi jumãtate, iar fanii vor avea ocazia sã
urmãreascã cu respiraþia tãiatã acrobaþii dramatice,
în care sunt puse la încercare talentul ºi echilibrul
unor artiºti de renume mondial.

Târg barbar, descoperit în
apropierea castrului roman
de la Porolissum

Formaþiile noastre s-au înscris la cinci categorii de concurs cea din Arad la secþiunea Folclor - ºi a obþinut medalia de
argint, cea din Bucureºti la Youth Choirs on Equal Voices,
obþinând distincþia argint poleit cu aur pentru un punctaj
superior medaliei de argint, iar corala bãrbãteascã a
Arhiepiscopiei Tomisului (din Constanþa) s-a înscris ºi a
performat în Competiþia Campionilor la trei categorii: Cor
bãrbãtesc, Muzicã sacrã ºi Folclor. Aflatã sub înaltul patronaj
al Î.P.S. Teodosie - Arhiepiscopul Tomisului, un vajnic ocrotitor
al muzicii corale ºi în special al muzicii bisericeºti, corala
Armonia a obþinut:  medalia de argint la categoria Muzicã
sacrã;  medalia de aur ºi titlul de Vicecampioni europeni la
categoria Folclor;  medalia de aur ºi titlul de Campioni
europeni la categoria Coruri Bãrbãteºti.
Aºadar, aurul strãluceºte în glasurile tinerilor din mediul
bisericesc, împlinind profeþia primului preºedinte al A.N.C.R.,
profesorul Petre Crãciun, referitoare la potenþialul genuin al
corurilor de cafas, la care se adaugã pregãtirea lor profesionalã
ºi pasiunea dirijorilor preot ªtefan Constantin Rãzvan ºi preot.
Ion Iulian Dumitru. Râvna ºi priceperea lor în arta coralã s-a
manifestat ºi la precedenta Olimpiadã Mondialã Coralã de la
Cincinnati, unde au obþinut medalii de argint ºi aur, impunând
publicului mondial un repertoriu românesc de o inefabilã
frumuseþe ºi de o rafinatã þinutã interpretativã, obþinutã prin
repetiþii dar ºi o participare constantã la viaþa muzicalã din
oraºele în care activeazã ºi la Sfânta Liturghie. ªi la Olimpiada
Coralã Europeanã, ca ºi la celelalte confruntãri corale
internaþionale, am remarcat competenþa ºi obiectivitatea
juriului; la evenimentul de la Graz au participat 72 de formaþii
corale din 35 de þãri, iar juriul a acordat 79 de medalii: 39 de
aur, 34 de argint, ºase de bronz, dintre care corurile româneºti
au obþinut douã de aur (dintre care una de Campioni Europeni
ºi cealaltã de Vicecampioni Europeni) ºi trei medalii de argint.
În semn de apreciere pentru aceste talente ºlefuite migãlos,
sub egida SingnJoy, formaþiile noastre au susþinut concerte
ale prieteniei, bucurându-se de aprecieri frenetice.
Sprijinite de sponsori generoºi, cu sensibilitate pentru artã
ºi educaþia tinerilor, formaþiile corale participante la Olimpiada
Coralã Europeanã anunþã o schimbare de ºtafetã în peisajul
nostru muzical, pe fondul unei certe tradiþii de cânt în ansamblu
ºi de compoziþie coralã.
Profesor-dirijor Marian Cristi STROE,
absolvent al Facultãþii de Muzicã din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, reprezentant al Interkultur în România

Festivalul Internaþional de Film
de la Sarajevo
 Ca o umbra de nor, de Radu  O vacanþã la mare a câºtigat
Jude - cel mai bun scurtmetraj marele premiu al secþiunii Sarajevo
Ca o umbra de nor, de Radu Jude, a City of Film

la prima ediþie

Tradiþia ºi valoarea muzicii corale româneºti continuã sã
strãluceascã pe firmamentul interpretãrii muzicale cu o intensitate
constantã, fie cã este vorba de confruntãri pe mapamond Olimpiada Mondialã de la Cincinnati - S.U.A. sau la nivel
european - la prima ediþie a Jocurilor Corale Europene sau
Olimpiada Coralã Europeanã. Sub egida Fundaþiei Interkultur,
Olimpiada Coralã Europeanã a avut loc în Austria, în pitorescul
oraº Graz, în luna iulie 2013, oferind miºcãrii corale un rodnic
prilej de a etala talent ºi mãiestrie vocalã într-un cadru
organizatoric de excepþie. Olimpiada s-a desfãºurat pe douã
secþiuni, fiecare cu câte 14 categorii de participare, în care s-au
înscris - prin autoevaluare - coruri cu experienþã artisticã ºi
formaþii mai puþin obiºnuite cu competiþiile (în cadrul categoriei
Austrian Open Competition).
Din România, au avut curajul ºi încrederea sã participe trei
formaþii de tineri, cu trei dirijori înzestraþi cu fiorul artei corale:
corul mixt Naºterea Domnului din Arad - dirijor Magdalena
Lödi, corul pe voci egale Cantus Domini din Bucureºti, dirijor
preot ªtefan Constantin Rãzvan, ºi corala ortodoxã bãrbãteascã
Armonia din Constanþa, dirijor preot Ion Iulian Dumitru,
alcãtuind o nouã ºi redutabilã elitã a coralisticii româneºti.
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Peste 100 de monede de argint ºi una de aur,
alãturi de alte câteva sute de obiecte de mici
dimensiuni ºi zeci de mii de cioburi de ceramicã
din perioada ocupaþiei romane, au fost descoperite
de arheologi, în apropierea castrului de la
Porolissum (judeþul Sãlaj), într-o zonã în care
specialistul în arheologie romanã Coriolan
Opreanu presupune cã a existat un târg, unde
soldaþii din fortificaþia armatã de la graniþa
Imperiului Roman fãceau comerþ cu populaþii
barbare. Descoperirile au fost fãcute recent,
în cadrul unor sãpãturi de descãrcare arheologicã
într-un proiect european privind punerea
în valoare a castrelor din judeþul Sãlaj.

primit premiul pentru cel mai bun
scurtmetraj la Festivalul Internaþional
de Film de la Sarajevo, care s-a
desfãºurat între 16 ºi 24 august.
Scurtmetrajul lui Jude nu a fost singurul
titlu românesc premiat anul acesta la
Sarajevo. Mai multe proiecte
cinematografice româneºti au primit
distincþii ºi subvenþii din partea
industriei. Astfel, regizorul Bogdan
Mirica a primit, pentru proiectul
Dogs, premiul Arte International
Relations CineLink, în timp ce
regizorul Adrian Sitaru a primit,
pentru proiectul Fixer, dupa un
scenariu de Claudia ºi Adrian
Siliºteanu, premiul CNC CineLink.

Filmul O vacanþã la mare (Holiday at
the Seaside), regizat de Cristina Grosan, a
câºtigat premiul cel mare, fiind proiectat
in cadrul cinematecii Open Air în faþa unui
public de 3000 de spectatori. Filmul aratã
o zi din viaþa unei familii care se pregãteºte
sã plece în concediu la mare. Filmãrile
s-au desfãºurat în Sarajevo, pelicula fiind
una din cele trei selectate în 2013 pentru
finanþare în cadrul programului Sarajevo
City of Film, iniþiat de Festivalul
Internaþional de Film de la Sarajevo.
Sarajevo City of Film este asemenea unui
program de mentorat/rezidenþã, unde
proiectele aflate în preselecþie sunt
dezvoltate sub tutela unui mentor, pe
parcursul a 30 de zile.

S-a deschis stagiunea la Teatrul In Culise
Dupã deschiderea stagiunii, ieri,
1 septembrie, cu
spectacolul Almost,
pe 2 septembrie, de
la ora 20,00, Teatrul
În Culise prezintã,
în avanpremierã, un
spectacol aproape
de teatru, aproape
de dans, aproape
muzical, aproape
comedie, aproape
foarte bun: Feromonii (sau Marian ºi Mariana). Este un spectacol care se deruleazã
precum o lecþie hazlie de anatomie ce te plimbã prin trupurile unui El ºi o Ea care
au fost prinºi în capcana dragostei. Spectacolul prezintã într-o abordare plinã de
haz procesul chimic care stã la baza iubirii dintre doi oameni  transferul de
feromoni. Textul scris de Theo Herghelegiu prezintã o farsã oarecum muzicalã,
în trei scene scurte, pentru copii mari (nota dramaturgului).Regia este semnatã
Cristian Bajora, iar din distribuþie fac parte ªtefan Nistor, Paul Alexandru, Ionuþ
Iftimiciuc, Ilona Brezoianu, Ioana Chelmuº, Florin Frãþilã, Alexandru Banciu,
Alexandru Minculescu, Cristiana Ioniþã ºi Maria Popovici. Coregrafia a fost realizatã
de Iulian Gliþã, iar decorul de Ioana Mândreº.

Animest 2013

Ernest et Celestine

În perioada 4-13 octombrie,
Animest îºi aºteaptã spectatorii
la Cinema Patria ºi Cinema
Studio din Bucureºti. Organizatorii promit o nouã ediþie de
succes, plinã cu animaþii
multipremiate, workshop-uri,
concerte ºi bineînþeles cele mai
fresh petreceri. Gala de
deschidere a celei de-a opta ediþii
a festivalului va avea loc pe
4 octombrie la Cinema Patria,
începând cu ora 19.00.
Festivalul Internaþional de
Film de Animaþie Animest este
organizat de Asociaþia Estenest.

Invitaþie în lumea artei

Broderie ºi tapiserie cu Zoe Vida Porumb
Aristotel BUNESCU

Dupã picturã clasicã ori naivã, dupã câteva popasuri în lumea sculpturii, a venit vremea sã
aruncãm un con de luminã ºi spre alte zone ale artelor vizuale.Vã propunem astãzi un rodnic popas
în lumea broderiei, tapisariei ºi obiectelor textile.
Ocazia ne este oferitã de excelenta expoziþie de broderie, tapiserie ºi obiect textil pe care Zoe Vida
Porumb a prezintã la Palatele Brâncoveneºti din zona Mogoºoaia. Este nãscutã la Baia Mare, la
02.11.1948, fiica Ecaterinei Vida, profesoarã de pian, ºi a sculptorului Gheza Vida. Studii: Liceul de
arte din Baia Mare (1960-1962); Colegiul Naþional Gheorghe ªincai, Baia Mare (1962-1966);
Universitatea de Arte Cluj Napoca, Secþia Textile, (1966-1972).
Începând cu anul 1973, artista este prezentã în marile expoziþii de artã decorativã din þarã ºi din
strãinãtate. Se dedicã tehnicilor tradiþionale ale tapiseriei, realizeazã, acum, obiecte în material textil,
iar în ultima perioadã de timp s-a orientat, în mod deosebit, spre broderie. Operele sale au fost rãsplãtite, pe merit, cu numeroase
premii, dintre care amintim: 1995  Premiul pentru artã decorativã al Uniunii Artistilor Plastici din România; 1996  Premiul Special
la cea de a IV-a Bienalã Internaþionalã de Miniaturi, Gornji Mil Pancova  Serbia, 2002 - Marele Premiu la Trienala Internaþionalã de
Broderie, Cluj - Napoca.
Zoe Vida Porumb pune în valoare folclorul maramureºean,
pe care îl cunoaºte foarte bine. Desigur, este mult mai greu de
fãcut o broderie, decât un tablou, mai ales dacã pictorul a
decis sã fie un adept al modernismului ºi aruncã frenetic culorile
în toate pãrþile, fãrã sã þinã seama de criteriile artei adevãrate.
Broderia este un domeniu mai rar de exprimare artisticã, iar
acum avem ºansa sã vedem în Zoe Vida Porumb un om realizat
tocmai prim mijloacele acestea, care nu sunt la îndemâna oricui.
Iatã câteva din titlurile lucrãrilor sale: Cununa pamântului,
Ancestralã, Semn magic, Semne maramureºene, Mirabila
sãmânþã, Cãpiþe, Camaºa lui Pintea, Scara la cer, Pomul vieþii
ºi al bucuriei ºi aºa mai departe.
La finalul unei veri cu multe expoziþii de picturã ºi sculpturã,
un popas benefic în lumea broderiei, tapisariei ºi obiectelor
textile ne oferã posibilitatea sã cunoaºtem un artist autentic,
dedicat trup ºi suflet muncii tenace - Zoe Vida Porumb.
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UNIVERSITATEA SPIRU HARET

DOCUMENTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE

OFERTA
EDUCAÞIONALÃ
PENTRU
ADMITEREA
ÎN ANUL
UNIVERSITAR
2013-2014
LICENÞÃ
 Diploma de bacalaureat (diplomã
echivalentã cu aceasta), în original sau copie
xerox legalizatã, însoþitã de o adeverinþã de
la facultatea la care se aflã aceasta (pentru
cei care urmeazã a doua facultate sau se
înscriu concomitent la douã facultãþi); pentru
candidaþii care au promovat examenul de
bacalaureat în anul 2013 adeverinþa eliberatã
de liceu se depune în original sau în copie
xerox legalizatã, însoþitã de o adeverinþã, în
cazul în care candidatul se înscrie la mai
multe facultãþi. Adeverinþa de absolvire
trebuie sã cuprindã media generalã la
examenul de bacalaureat, mediile obþinute
în anii de studii, termenul de valabilitate ºi
menþiunea cã nu a fost eliberatã diploma de
bacalaureat.
 Certificatul de naºtere, în copie (xerox)
 Certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul),
în copie (xerox)
 Adeverinþã medicalã tip
 Copie de pe cartea de identitate, care sã
cuprindã codul numeric personal
 3 fotografii tip carte de identitate
*Dosar plic
MASTERAT
 Cerere tip de înscriere la admitere
 Diplomã de licenþã, în original, sau
adeverinþã de promovare a examenului de
licenþã (pentru promoþia 2013)
 Diploma de bacalaureat, copie legalizatã
 Curriculum vitae
 Certificat de naºtere, copie legalizatã
 Certificat de cãsãtorie (dupã caz), copie
legalizatã
 Copie xerox a cãrþii de identitate
 Adeverinþã medicalã
 3 fotografii tip
 eseu sau scrisoare motivaþionalã
*Dosar plic

 108 amfiteatre ºi sãli de curs
 480 sãli de seminarii
 130 laboratoare
 19 biblioteci cu 21 sãli de lecturã, peste 150000
de volume
 Platforma pentru e-learning Blackboard
susþinutã de 6000 de computere de ultimã
generaþie
 Club studenþesc
 Cãmine studenþeºti
 Complex sportiv
 Posturi tv ºi radio proprii, TVH ºi HFM
 Editura Fundaþiei România de Mâine
 Revista sãptãmânalã Opinia naþionalã

Taxa de înscriere: 110 lei  Perioada de admitere: 17 iunie  30 septembrie
FACULTATEA  PROGRAME DE STUDII DE LICENÞÃ  TAXÃ DE ªCOLARIZARE/AN
01. Facultatea de Arhitecturã, Bucureºti, tel. 021 455 1513  Arhitecturã - 6 ani, 360 de credite de studiu transferabile  IF  6.160 lei
02. Facultatea de Arte, Bucureºti, tel. 021 455 1514; 021 455 1671  Artele spectacolului (Actorie) - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile
 IF  6.000lei  Pedagogie muzicalã - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.750lei /IFR*  2.200lei
03. Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti, tel. 021 455 1501  Drept - 4 ani, 240 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*
 2.200lei  Administraþie publicã - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.200lei
04. Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport, Bucureºti, tel. 021 455 1509  Educaþie fizicã ºi sportivã - 3 ani, 180 de credite de studiu
transferabile  IF  2.750lei/IFR*  2.200lei  Kinetoterapie ºi motricitate specialã  Sport ºi performanþã motricã - 3 ani, 180 de credite de
studiu transferabile  IF  2.750lei
05. Facultatea de Finanþe ºi Bãnci, Bucureºti, tel. 021 455 1504  Finanþe ºi bãnci - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*/ID*
 2.200lei
06. Facultatea de Geografie, Bucureºti, tel. 021 455 1511  Geografie - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/ID*  2.200lei
 Geografia turismului - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei
07. Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii, Bucureºti, tel. 021 455 1507  Jurnalism - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile
 IF/IFR*  2.200lei  Comunicare ºi relaþii publice - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.200lei
08. Facultatea de Litere, Bucureºti, tel. 021 455 1506  Limba ºi literatura englezã /Limbi ºi literaturi moderne (francezã, germanã, spaniolã, italianã,
rusã) / clasicã (latinã)  Limba ºi literatura francezã /Limbi ºi literaturi moderne (englezã, germanã, spaniolã, italianã, rusã) / clasicã (latinã)  Limba ºi literatura
modernã (englezã, francezã) - Limba ºi literatura modernã (arabã)  Limba ºi literatura modernã (englezã, francezã) - Limba ºi literatura modernã
(japonezã) - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.750lei  Limba ºi literatura românã /O limbã ºi literaturã strãinã (englezã, francezã)
- 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei  Limba ºi literatura franceazã - Limba ºi literaturã românã - 3 ani, 180 de credite de
studiu transferabile  IF  2.200lei
09. Facultatea de Management Financiar-Contabil, Bucureºti, tel. 021 455 1502  Contabilitate ºi informaticã de gestiune - 3 ani,
180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*/ID*  2.200lei  Management - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.200lei
10. Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale, Bucureºti, tel. 021 455 1503  Marketing - 3 ani, 180 de credite de studiu
transferabile  IF/IFR*/ID*  2.200lei  Afaceri internaþionale - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.200lei
11. Facultatea de Matematicã ºi Informaticã, Bucureºti, tel. 021 455 1512  Matematicã - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile
 IF  2.200lei  Informaticã - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  3.300lei
12. Facultatea de Medicinã veterinarã, Bucureºti, tel. 021 242 15 76  Medicinã veterinarã - 6 ani, 360 de credite de studiu transferabile  IF
 7.140lei
13. Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie, Bucureºti, tel. 021 455 1508  Relaþii internaþionale ºi studii europene - 3 ani,
180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*/ID*  2.200lei
14. Facultatea de Sociologie- Psihologie, Bucureºti, tel. 021 455 1505  Sociologie - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  Psihologie
- 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei
15. Facultatea de Management, Braºov, tel. 021 455 1517  Management - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  Contabilitate ºi
informaticã de gestiune - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*/ID*  2.200lei
16. Facultatea de Psihologie ºi Pedagogie, Braºov, tel. 021 455 1519  Psihologie - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile
 IF/IFR*  2.200lei  Pedagogie - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.200lei
17. Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative, Braºov, tel. 021 455 1518  Administraþie publicã - 3 ani, 180 de credite de studiu
transferabile  IF/IFR*  2.200lei  Drept - 4 ani, 240 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei
18. Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe, Câmpulung-Muscel, tel. 021 455 1524  Contabilitate ºi informaticã de gestiune - 3 ani, 180 de
credite de studiu transferabile  Finanþe ºi bãnci - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei  Administrarea afacerilor
- 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.200lei
19. Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Constanþa, tel. 021 455 1515  Drept - 4 ani, 240 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei
20. Facultatea de Management Financiar-Contabil, Constanþa, tel. 021 455 1516  Contabilitate ºi informaticã de gestiune  Management
 Administrarea afacerilor în comerþ, turism, servicii, merceologie ºi managementul calitãþii - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF 
2.200lei  Finanþe ºi bãnci - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei
21. Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Craiova, tel. 021 455 1521  Drept - 4 ani, 240 de credite de studiu transferabile
 Administraþie publicã - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF  2.200lei
22. Facultatea de Management Financiar-Contabil, Craiova, tel. 021 455 1520  Contabilitate ºi informaticã de gestiune - 3 ani, 180 de
credite de studiu transferabile  Finanþe ºi bãnci - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei  Afaceri internaþionale - 3 ani,
180 de credite de studiu transferabile  IF  2.200lei
23. Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe, Râmnicu-Vâlcea, tel. 021 455 1522  Contabilitate ºi informaticã de gestiune
- 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  Finanþe ºi bãnci - 3 ani, 180 de credite de studiu transferabile  IF/IFR*  2.200lei
24. Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Râmnicu-Vâlcea, tel. 021 455 1523  Drept - 4 ani, 240 de credite de studiu transferabile
 IF  2.200lei
* Taxa include costul manualelor ºi al celorlalte resurse de învãþare.

FACULTATEA  PROGRAME DE MASTER  TAXA DE ªCOLARIZARE/AN  IF
PATRU SEMESTRE, 120 DE CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE
01. Facultatea de Arte, Bucureºti  Teatru/Artã teatralã  Muzicã/Artã muzicalã  Teatru ºi artele spectacolului/Teatru muzical  Teatru ºi artele
spectacolului/Pedagogie teatralã  5.500lei
02. Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti  Drept / ªtiinþe penale  2.750lei
03. Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport, Bucureºti  Educaþie fizicã ºi sport/ Educaþie fizicã ºi antrenament sportiv  Educaþie fizicã ºi sport/
Kinetoterapia în afecþiunile locomotorii  3.300 lei
04. Facultatea de Finanþe ºi Bãnci, Bucureºti  Finanþe/ Bãnci ºi pieþe financiare  Finanþe/ Finanþe, bãnci ºi asigurãri  Finanþe/ Managementul
ºi finanþarea proiectelor publice ºi private  Finanþe/ Managementul activitãþilor financiar-bancare  2.750 lei
05. Facultatea de Geografie, Bucureºti  Geografie/ Analiza ºi expertiza riscurilor de mediu  2.750lei
06. Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii, Bucureºti  ªtiinþele Comunicãrii/ Mass-media ºi comunicarea  2.750 lei
07. Facultatea de Litere, Bucureºti  Limbã ºi literaturã/ Modernitatea în literatura europeanã  Limbã ºi literaturã/ Limbã ºi literaturã românã
 modernizare ºi modernitate  Filologie/Traducere în domenii de specialitate  2.750lei
08. Facultatea de Management Financiar-Contabil, Bucureºti  Contabilitate/ Contabilitatea agenþilor economici ºi a instituþiilor publice
 Contabilitate/ Contabilitatea ºi gestiunea fiscalã a firmei  Contabilitate/ Audit financiar contabil  2.750lei
09. Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale, Bucureºti  Marketing/ Marketing ºi relaþii publice în afaceri  Marketing/
Marketing ºi management turistic  Marketing/ Marketingul ºi managementul serviciilor  Marketing/ Marketingul ºi managementul operaþiunilor
logistice  2.750lei
10. Facultatea de Matematicã ºi Informaticã, Bucureºti  Matematicã/ Matematici aplicate  Informaticã/ Metodologii moderne în analiza
ºi proiectarea sistemelor informatice  2.750lei
11. Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie, Bucureºti  Filosofie/ Om, culturã, societate în gândirea contemporanã  Istorie/
România în istoria relaþiilor internaþionale  2.750lei
12. Facultatea de Sociologie-Psihologie, Bucureºti  Psihologie/ Psihologie judiciarã ºi victimologie  Psihologie/ Psihologie clinicã ºi intervenþie
psihologicã  Sociologie/Management organizaþional al resurselor umane  Sociologie/ Familia în societatea contemporanã  2.750lei
13. Facultatea de Management, Braºov  Management/ Dimensiunea europeanã a managementului organizaþiei  Management/ Managementul
strategic al organizaþiei  2.750lei
14. Facultatea de Psihologie ºi Pedagogie, Braºov  Interdisciplinar (Psihologie, ªtiinþe ale educaþiei)/Consiliere educaþionalã  Interdisciplinar
(Psihologie, ªtiinþe ale educaþiei)/ Educaþie timpurie ºi învãþãmânt primar  2.750lei
15. Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative, Braºov  ªtiinþe Administrative/ Managementul administraþiei publice  2.750lei
16. Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe, Câmpulung-Muscel  Contabilitate/ Contabilitate ºi managementul afacerilor  2.750lei
17. Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Constanþa  Drept/ ªtiinþe penale  Drept/ Dialogul social ºi comunicarea în relaþiile de
muncã  2.750lei
18. Facultatea de Management Financiar-Contabil, Constanþa  Contabilitate/ Contabilitate, expertizã ºi audit  Contabilitate/ Managementul
financiar-contabil ºi auditul afacerilor  Management/ Managementul organizaþional ºi antreprenoriat  2.750lei
19. Facultatea de Management Financiar-Contabil, Craiova  Contabilitate/ Auditul intern în sistemul public ºi privat  Finanþe/ Finanþe ºi
administraþie publicã europeanã  2.750lei
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PROGRAMUL TVH
LUNI  2 septembrie 2013

MARÞI  3 septembrie 2013

MIERCURI  4 septembrie 2013

JOI  5 septembrie 2013

06:00 Ecumenica (r)
Emisiune de Sorin Bejan
07:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
08:00 Film serial  Suflete pereche (r)
09:00 Film documentar  Minuni
ale lumii (Landmarks)
09:30 Film documentar  Gândeºte
ecologic (Think green)
10:00 Costineºti 2013.
Realizator Sorin Lupaºcu
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? (r)
Realizator Robert Tache
14:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
15:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine) ep. 44
16:00 Medicina tvh.
Realizator Teodora Pop Drãgoi
17:00 Costineºti 2013.
Realizator Sorin Lupaºcu
18:00 ªtiri
18:30 Restart România.
Realizator Camelia Spãtaru (r)
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 Costineºti 2013 (r)
04:30 Calitatea în educaþie (r)
05:00 Film serial  Suflete pereche (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 (r)
09:00 Film documentar  Minuni
ale lumii (Landmarks)
09:30 Film documentar  Gândeºte
ecologic (Think green)
10:00 Costineºti 2013.
Realizator Sorin Lupaºcu
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? (r)
14:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
15:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine) ep. 45
16:00 Medicina tvh
17:00 Costineºti 2013
18:00 ªtiri
18:30 Restart România (r)
Realizator: Camelia Spãtaru
20:00 Cãlãtor prin þara mea
Realizator: Cãtãlin Maximiuc
20:30 Film artistic românesc 
Mofturi 1900 (1964) (AP)
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 Film documentar 
Aventura spaþialã (r)
02:00 Universitaria* (r)
03:30 Costineºti 2013 (r)
04:30 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii (r)
05:00 Film serial  Suflete pereche (r)

06:00 Medicina tvh (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 Toatã viaþa învãþãm.
Emisiune de prof. univ dr.
Emilian Dobrescu
13:00 Film documentar 
Aventura spaþialã
13:30 Internetul ºtie tot? (r)
14:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
15:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine) ep. 46
16:00 Casã dulce româneascã.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
17:00 Costineºti 2013.
Realizator Sorin Lupaºcu
18:00 ªtiri
18:30 Restart România (r)
Realizator Camelia Spãtaru
20:00 Autoapãrare.
Tehnici esenþiale.
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)
03:30 Costineºti 2013 (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? (r)
14:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
15:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine) ep. 47
16:00 Cinefilia
Realizator: Daniel Paraschiv
17:00 Costineºti 2013.
Realizator Sorin Lupaºcu
18:00 ªtiri
18:30 Restart România
20:00 În alertã.
Realizator: Sorin Lupaºcu
20:30 Film artistic  Copii de
închiriat (Rent Kid, SUA,
comedie, 1995) (AP)
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)
03:30 Costineºti 2013 (r)
04:30 Orientare în carierã (r)
05:00 Film serial  Suflete pereche (r)

SÂMBÃTÃ  7 septembrie 2013

06:00 Laboratorul emoþiilor (r)
06:30 Film documentar 
Aventura spaþialã (r)
07:00 Analiza zilei (r)
07:30 Film documentar 
Promotori ai schimbãrii (r)
08:00 Enciclopedia animalelor ep.28
08:30 Film pentru copii 
Madison (SUA)
09:00 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Senzaþii în bucãtãrie (r)
11:00 Laboratorul emoþiilor
Emisiune de Andreea Deneº
11:30 Film documentar 
Aventura spaþialã
12:00 Week-end show (r)
13:00 Costineºti 2013 (best of)
Realizator Sorin Lupaºcu

14:00 Romanian Top Hits  Music
Awards, Bacãu 2013 (r)
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
22:30 Film artistic românesc
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)

09:30
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
03:30
04:00
05:00

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.
Universitaria*
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de prof.univ.dr.
Valeriu Marinescu
Film documentar 
Aventura spaþialã
Internetul ºtie tot? (r)
Film documentar 
Promotori ai schimbãrii
Film serial  Suflete pereche
(Filipine) ep. 48
Film documentarSuperstaruri
Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Costineºti 2013.
Realizator Sorin Lupaºcu
ªtiri
Restart România.
Realizator Camelia Spãtaru
Oameni aproape invizibili.
Realizator Iustina Radu
Film serial  Grachi
Weekend show.
Realizatori Camelia Cãpitanu
ºi Robert Emanuel
Analiza zilei
Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi
Film serial  Grachi (r)
Interviurile TVH (r)
Universitaria* (r)
Costineºti 2013 (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  8 septembrie 2013
06:00 Cinefilia (r)
07:00 Ghiozdanul cu surprize (r)
08:00 Film documentar pentru
copii  Animalia, ep. 4
08:30 Film pentru copii 
Madison (SUA)
09:00 Ecumenica.
Realizator Sorin Bejan
10:30 Oameni aproape invizibili (r)
Realizator Iustina Radu
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 2013 (best of)

VINERI  6 septembrie 2013
06:00
07:00
07:30
08:00
09:00

14:00 Film documentar 
Superstaruri (r)
14:30 Doctor H (r)
15:30 Film documentar 
Conectat la tehnologie
16:00 Gala cântecului românesc.
Emisiune de Georgel Nucã
18:00 ªtiri
18:30 Romanian Top Hits  Music
Awards, Bacãu 2013
21:30 Film artistic
23:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
Realizator: Cãtãlin Maximiuc
00:00 Gala cântecului românesc (r)
Emisiune de Georgel Nucã
02:00 Romanian Top Hits  Music
Awards, Bacãu 2013 (r)
05:00 Bun venit în România (r)

Joi

20:30

F
i
l
(Rent Kid, SUA, comedie, 1995)
m
artistic

Copii de închiriat

Regia: Fred Gerber.
Distribuþia: Leslie Nielsen,
Christopher Lloyd, Sherry Miller.
Harry Habert, proprietarul unui
birou de închirieri, are o idee strãlucitã: sã închirieze bebeluºi, de la
orfelinatul din apropiere, familiilor
din cartier. El îi închiriazã pe fraþii
Ward primilor sãi clienþi.

PROGRAMUL
R A D I O HFM

MyKARAOKE SHOW
Dragi prieteni ºi iubitori de KARAOKE, vã anunþãm oficial cã, din 15 septembrie, aveþi ocazia sã participaþi
sau sã urmãriþi MyKARAOKE SHOW, cea mai mare emisiune CONCURS de KARAOKE din ROMÂNIA,
ce va fi difuzatã duminica pe TVH.
Emisiunea este realizatã ºi prezentatã de echipa MyKaraoke.ro (MC NiNO & DJ GORE) alãturi de Robert
Tache (director ºi DJ la HFM Radio) ºi se va desfãºura în unul dintre cele mai moderne platouri HD ale
televiziunii. Se va cânta DOAR LIVE! Nu va exista juriu ºi nu se vor da note, ci totul va fi transparent, iar
câºtigãtorii vor fi aleºi doar de telespectatori.
În curând, pe pagina www.facebook.com/MyKaraoke.ro, vor fi postate formularele de înscriere ºi toate
detaliile pentru participarea la emisiune.
Pentru detalii suplimentare scrieþi la e-mail: show@mykaraoke.ro.
O producþie MyKaraoke.ro & TVH.

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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Festivalul Internaþional George Enescu
Ediþia 2013 a Festivalului Enescu,
desfãºuratã sub înaltul patronaj
al Preºedintelui României 
director artistic: Ioan Holender,
producãtor: Guvernul României
prin Ministerul Culturii, coproducatori: Societatea Românã de
Radiodifuziune, Societatea
Românã de Televiziune, organizatori: ARTEXIM; Fundaþia Art
Production  oferã un mix
cultural unic, care îl pune în
valoare pe compozitorul român

George Enescu, alãturi de compozitori
faimoºi precum
Richard Wagner,
Giuseppe Verdi ºi
Benjamin Britten
 comemoraþi
în acest an ,
Schoenberg,
Mahler, Beethoven
etc. Creaþiile lui
George Enescu vor
putea fi auzite la Bucureºti în

interpretarea unicã
a unor artiºti ºi
orchestre faimoase, precum
Concertgebouw
Amsterdam,
Staatskapelle
Berlin, London
Philharmonic,
Münchener
Philharmoniker,
Royal Philharmonic
London, Royal Stockholm

Philharmonic sau Academy
Saint Martin in the Fields.
Programul ediþiei din 2013 se
ridicã la nivelul evenimentelor
internaþionale de acest gen,
consolidând poziþia României ca
gazdã a unuia din cele mai
importante festivaluri din lume.
Pe scena Festivalului vor urca
în acest an unele cele mai
importante personalitãþi ale
muzicii clasice internaþionale.

Evenimente ale festivalului

Un geniu. Un om liber. Un spirit modern, fãrã a fi modernist
de dragul modei. Un om cald ºi generos. Un bãrbat de cuvânt. Un
caracter. George Enescu, primul compozitor român care a intrat
în patrimoniul cultural mondial, iubea în egalã mãsurã cântecul
pãsãrilor, tonalitãþile folclorice ºi cele mai tulburãtoare acorduri
wagneriene. Mai mult, a reuºit sã le îmbine în creaþia sa în acel
mod unic care i-a permis sã facã saltul de la naþional la universal
ºi sã obþinã recunoaºtere internaþionalã, alãturi de marii
compozitori ai lumii.
Acesta este unul dintre motivele pentru care George Enescu
este un pionier: este primul compozitor român care a depãºit
graniþele þãrii, reinterpretând elemente tradiþionale din patrimoniul
cultural românesc ºi adãugându-le cele mai nobile influenþe din
muzica internaþionalã, într-o cheie unicã.

Recitaluri ºi
¯
concerte camerale

Royal Concertgebouw Orchestra

¯Mari orchestre ale lumii

Staatskapelle Berlin (dirijor Daniel Barenboim), Orchestra
Accademia Nazionale di Santa Cecilia (dirijor Antonio Pappano)
ºi Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam (dirijor Mariss
Jansons) sunt doar câteva dintre orchestrele care vor veni la
Festivalul Enescu, cel mai iubit eveniment cultural în România ºi
cel mai apreciat pe plan extern.

Europa galante

¯Spectacole de opera ºi balet

Otello, una dintre
cele mai importante
opere de Verdi, o dramã
shakespearianã încã modernã, ale cãrei teme 
rasismul, dragostea, gelozia
ºi trãdarea  o fac sã fie
prezentã pe toate scenele
lumii, se bucurã de o
distribuþie internaþionalã.
Oedipe  capodopera
enescianã cu substrat
psihanalitic ºi colorit
muzical oriental, una dintre
lucrãrile definitorii pentru
muzica secolului XX, face
parte în mod firesc din
programul Festivalului.
Vortice Dance Company,
cea mai premiatã companie portughezã de dans
contemporan, prezintã
Vortice Dance Company
Dracula (un show care
conduce publicul cãtre fabuloasa ºi enigmatica lume a groazei) ºi
Soliloquy About Wonderland (terapie contra decepþiei ºi a
singurãtãþii omului modern - o strãlucitoare nocturnã coregraficã).
Iar Gigi Cãciuleanu creazã La Follia in Wiliam Shakespeare  teatru
coregrafic pentru un public rafinat, la Bulandra.

Revenirea lui Radu Lupu în
România este unul dintre
evenimentele majore ale seriei de
recitaluri ºi concerte camerale. Un
alt eveniment marcant: prezenþa
actorului John Malkovich în
calitate de narator al crimei
melodramatice The Infernal
Comedy (cu Wiener Akademie).
Printre fidelii Festivalului se aflã
Radu Lupu
pianistul Murray Peraha ºi
violonistul Maxim Vengerov.
Evgeny Kissin, copil minune al pianului, unul dintre marii interpreþi
ai repertoriului romantic, susþine douã recitaluri la Ateneul Român.
Integrala concertelor pentru pian de Beethoven este interpretatã de
un rafinat colecþionar de partituri cu autograf  pianistul ºi dirijorul
Rudolf Buchbinder. Istoria dramaticã a dinastiei Borgia e restituitã
într-un scenariu muzical de Jordi Savall ºi Hesperion XXI  La Capella
Reial de Catalunya.

¯Concertele de la miezul nopþii

Christian Zacharias ºi Orchestra de Camerã din Lausanne
revin, în miez de noapte, pentru douã concerte de orientare
mozartianã. La rândul lor, fideli ai Festivalului, Sir Neville
Marriner ºi Orchestra San Martin in the Fields, aduc un suflu
britanic ºi romantic. Barocul instrumental este reînviat prin
muzicã ci instrumente de epocã, de Ansamblul Europa galante.
Ansamblul La Venexiana, care a impus un nou stil în
interpretarea muzicii vechi italiene, va inerpreta LOrfeo, de
Monteverdi (împreunã cu corul Preludiu, condus de Voicu
Enãchescu). Extravaganþã ºi virtuozitate  tânãrul american
Cameron Carpenter va rescrie, la Bucureºti, arta cântatului la
orgã. Iar cele patru concerte ale Viktoriei Mullova au fost deja
prezentate de publicaþia britanicã The Guardian, care a titrat
Viktoria Mullova se întoarce la Bach.

¯Seria Wagner

Festivalul George Enescu celebreazã anul
internaþional Richard Wagner, prezentând pentru
prima datã în ultimii 50 de ani, Tetralogia Inelul
Nibelungilor. Aurul Rinului, Walkiria, Siegfried ºi
Amurgul Zeilor, cele mai spectaculoase lucrãri ale
genului de operã din toate timpurile, vor fi interpretate
în concert de cãtre Orchestra Simfonicã Radio din
Berlin, condusã de dirijorul Marek Janowski (Sala
Mare a Palatului). Din distribuþie fac parte unii dintre
cei mai importanþi soliºti de repertoriu wagnerian ai
momentului ºi unii dintre cei mai reprezentativi soliºti
de operã din România.
Orchestra Simfonicã Radio din Berlin

GEORGE ENESCU
(19 august 1881  4 mai 1955)

Dacã cititorul ar putea sã-ºi închipuie mintea enciclopedicã
îngemãnatã cu inima cea mai generoasã ºi mai lipsitã de egoism
din câte pot exista într-un om cu o înfãþiºare nobilã ºi frumoasã, cu
un chip romantic însufleþit mereu de un geniu creator, fie cã vorbea,
preda, dirija, cânta la vioarã ori la pian ºi mai cu seamã atunci
când compunea, imaginea tot n-ar fi completã. Enescu rãmâne pentru
mine cea mai extraordinarã fiinþã omeneascã, cel mai mare muzician
ºi cea mai puternicã influenþã exercitatã vreodatã asupra mea.
(...) Enescu m-a subjugat înainte de a rãsuna prima notã.
Chipul sãu, atitudinea sa, pãrul negru, întreaga fãpturã, afirmau
parcã, sus ºi tare, cã aveai în faþã un om liber, puternic,
neîncãtuºat de nimic, înzestrat cu spontaneitate, cu geniu creator,
cu înflãcãrare. Iar muzica lui, când a început sã cânte, avea o
incandescenþã care depãºea tot ceea ce întâlnisem pânã atunci.

Sir Yehudi Menuhin

Muzica Secolului XXI - Workshop
¯Enescu
ºi contemporanii sãi.
Festivalul continuã tradiþia
lansatã de George Enescu,
recunoscut pentru preocuparea
sa privind creaþia specificã
timpului sãu, promovarea noilor
talente ºi a ideilor noi, inovatoare.
Ansamblul IconArts propune
concerte interactive New
Generation, care se vor desfãºura în Studioul de Operã ºi
Multimedia al UNMB. Ansamblurile Hyperion International,
Profil ºi Archaeus, pianistul
Ansamblul Archaeus
Matei Varga, flautistul Ion
Bogdan ªtefãnescu, Altenberg Trio Wien, cvartetul Voces, The Schubert
Ensemble, Harmonious Chamber Orchestra din Osaka ºi European
Contemporary Orchestra sunt alte nume grele care vor creiona portretul sonor
al muzicii secolelor XX ºi XXI, într-un demers cultural racordat la circuitul
internaþional al valorilor muzicale ºi artistice.
Corul naþional de camerã Madrigal

¯Concerte în þarã

Maxim Vengerov, în calitate de solist ºi dirijor al
Virtuozilor din Bucureºti, Jordi Savall ºi Hesperion XXI
La Capela Reial de Catalunya, pianistul Matei Varga,
violoniºtii Liviu Prunaru (concertmaestru al
Orchestrei Concertgebouw din Amsterdam) ºi Antal
Zalai (laureat al Concursului Enescu, 2011) - aceºtia
sunt doar câþiva dintre artiºtii care vor putea fi
aplaudaþi pe cele mai importante scene din România
(Arad, Bacãu, Braºov, Cluj-Napoca, Craiova Sibiu ºi
Timiºoara), într-o serie deja tradiþionalã.

¯Alte evenimente

Corul naþional de camerã Madrigal (50 de ani de existenþã), inclus din 1992 în
Patrimoniul Cultural Universal UNESCO, invitã publicul la Ateneul Român
pentru un concert extraordinar. Între evenimentele Festivalului este inclus ºi
turneul naþional Classic Remix iniþiat de Maxim Quartet. La Ploieºti, Craiova ºi
Piteºti, cei patru artiºti vor interpreta într-o manierã originalã piese din repertoriul
romantic ºi modern.
(http://festivalenescu.ro/calendar/events)

