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anului de învãþãmânt 2013-2014

Dragi studenþi,
stimaþi colegi profesori,
Începem împreunã un nou an universitar. Îmi face plãcere sã
urez studenþilor din anul întâi bun venit, aºa cum mã bucur sã
transmit ºi celorlalþi studenþi, din anii intermediari ºi finali,
masteranzilor cele mai bune gânduri. Procesul de formare este
îndeplinit de cadrele didactice ale Universitãþii Spiru Haret, pe
care le salut cu respect ºi consideraþie.
În faþa dumneavoastrã se deschide un drum important pentru
fiecare. Este un drum care duce spre formare, spre cizelare
profesionalã, spre împlinire personalã. Este un drum ce trebuie
parcurs împreunã, studenþi ºi profesori. Primii aºteaptã sã
primeascã noþiuni ºi deprinderi, prin care sã se apropie cât mai
mult de profesia aleasã. Cadrele didactice aºteaptã, din partea
studenþilor, seriozitate, implicare, dedicare pentru studiu. Nu existã
nicio metodã miraculoasã prin care sã fie transferate instant
cunoºtinþele de la profesor la student. Greºeºte cine crede în astfel
de minuni. Singura cale prin care acest transfer poate fi fãcut cu
eficienþã, în deplinul câºtig al studenþilor, este prezenþa implicatã la
cursuri, seminarii, activitãþi practice, totul dublat de un studiu
individual serios. Este unica modalitate de a creºte, de a vã dezvolta
profesional, de a deveni competenþi si competitivi în domeniul în
care doriþi sã lucraþi. Þineþi cont de faptul cã educaþia a ajuns un
privilegiu, pe care dumneavoastrã trebuie sã îl fructificaþi.
Am fãcut tot ceea ce depinde de noi pentru ca studenþii sã
beneficieze de organizarea ºi dotarea unei universitãþi moderne,
competitive, cu adevãrat de nivel european. În fapt, este o tradiþie
a acestei universitãþi sã fie aliniatã permanent la ceea ce se dovedeºte
a fi nou, dar ºi util procesului de învãþãmânt. Dumneavoastrã,
studenþii, masteranzii, trebuie sã profitaþi cât mai mult de condiþiile
de învãþare create la Universitatea Spiru Haret. Da, aceasta este
formula, sã profitaþi, pentru cã noi, ca universitate, ne situãm la
nivelul impus de poziþia de leader al instituþiilor de învãþãmânt
privat din România.
Viaþa de student la Spiru Haret nu se reduce doar la a învãþa.
Avem atâtea alte forme prin care cele 24 de ore ale fiecãrei zile sã
devinã mai bogate! Mã gândesc la oportunitãþile oferite de postul
nostru de televiziune, de cel de radio, de teatrul nostru, de sãlile ºi
terenurile de sport, de publicaþiile existente, de biblioteci, de club,
iar enumerarea nu se opreºte aici. Totuºi, nu trebuie sã pierdeþi din
vedere principalul obiectiv pentru care aþi venit la facultate - acela
de a învãþa pentru a vã transforma în specialiºti, în profesioniºti,
în oameni care sã fie priviþi cu respect pentru ceea ce ºtiu ºi pot sã
facã în meserie. Cunosc, nu e simplu ºi nici uºor. Dar, aºa cum vã
spuneam, aveþi alãturi profesori deosebiþi, oameni cu experienþã
uriaºã, intelectuali recunoscuþi în domeniile lor de activitate.
Vã puteþi baza pe dânºii pe deplin. De aceea, pentru sute de mii de
absolvenþi, Universitatea Spiru Haret a însemnat unul dintre cele
mai importante alegeri ale vieþii.

Dragi studenþi ºi masteranzi,

Aveþi în faþã ºansa de a vã împlini, de a vã forma nu numai ca
profesioniºti adevãraþi, dar de a deveni, în cel mai bun sens al
cuvântului, cineva în viaþã. Nu o rataþi! Din acest moment, totul
depinde doar de dumneavoastrã!

GAUDEAMUS IGITUR!
VIVAT,
CRESCAT,
FLOREAT
UNIVERSITATEA SPIRU HARET!
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STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR

ÎN SPRIJINUL CELOR CARE VOR SÃ ÎNVEÞE

SEMESTRUL I (studii universitare de licenþã/master)
01.X.2013
 marþi
marþi
01.X.2013  vineri 22.XII.2013
 luni 23.XII.2013
 duminicã 05.I.2014
 luni 06.I.2014  duminicã
 luni 20.I.2014  duminicã 19.I.2014
 luni 10.II.2014  duminicã19.II.2014*
 luni 10.II.2014  duminicã 16.II.2014
16.II.2014
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UNIVERSITARIA

Deschiderea noului an ºcolar
ACTIVITATE DIDACTICÃ
Vacanþã de Crãciun ºi Anul Nou
ACTIVITATE DIDACTICÃ
Sesiune de examene de iarnã (semestrul I)
Vacanþã de iarnã
Sesiune de examene finalizare studii  licenþã
ºi disertaþie (iarnã)

SEMESTRUL II (studii universitare de licenþã/master)
luni 17.II.2014  joi 17.IV. 2014
 luni
21.IV. 2014  duminicã 27.IV. 2014
 luni 28.IV.2014
30.V.2014
 luni 02.VI.2014 vineri
29.VI.2014*
 marþi, 01.VII.2014duminicã
 vineri 11.VII.2014

30.VI.2014  duminicã 31.VIII.2014
 luni
 luni 01.IX.2014  duminicã 14.IX. 2014

ACTIVITATE DIDACTICÃ
Vacanþã de Paºte
ACTIVITATE DIDACTICÃ
Sesiune de examene de varã (semestrul II)
Sesiune de examene finalizare studii  licenþã
ºi disertaþie (varã)
Vacanþã de varã
Sesiune de examene de toamnã** (restanþe din
semestrul I ºi semestrul II an curent); Sesiune
de reexaminãri, credite ºi diferenþe

SEMESTRUL II (studii universitare de licenþã/master)
 pentru anii terminali
luni 17.II.2014  joi 17.IV. 2014
 luni
21.IV. 2014  duminicã 27.IV. 2014
 luni 28.IV.2014
vineri 16.V.2014
 luni 19.V.2014 vineri
30.V.2014*

 luni 02.VI.2014  vineri 13.VI.2014*

 marþi, 01.VII.2014  vineri 11.VII.2014

ACTIVITATE DIDACTICÃ
Vacanþã de Paºte
ACTIVITATE DIDACTICÃ
Sesiune de examene de varã pentru anii terminali
(semestrul II)
Sesiune de examene restante pentru anii terminali
(semestrul I ºi semestrul II ); Sesiune de credite
ºi diferenþe pentru anii terminali
Sesiune de examene finalizare studii  licenþã
ºi disertaþie (varã)

Notã:
 Aceastã structurã generalã a anului universitar 2013-2014 va fi adaptatã la specificul fiecãrui
domeniu de licenþã, în limitele perioadelor definite mai sus, þinându-se cont, în toate cazurile, de
normele ARACIS privind desfãºurarea activitãþilor didactice ºi a modului de organizare a practicii,
inclusiv pregãtirea privind elaborarea lucrãrii de licenþã/absolvire în vederea acesteia (2 sãptãmâni);
 În zilele declarate sãrbãtori legale nu se organizeazã activitãþi didactice sau de examinare
(sâmbãtã 30 noiembrie 2013, duminicã 1 decembrie 2013, miercuri 25 decembrie 2013, joi
26 decembrie 2013, miercuri 1 ianuarie 2014, joi 2 ianuarie 2014, duminicã 20 aprilie 2014, luni
21 aprilie 2014, joi 1 mai 2014, duminicã 8 iunie 2014, luni 9 iunie 2014, vineri 15 august 2014).
* Fiecare facultate va planifica sesiunile de examen, în perioadele stabilite, în funcþie de specificul
ºi particularitãþile ei.
** În aceastã sesiune vor susþine examene studenþii anilor neterminali.
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În grila de programe a TVH, UNIVERISTARIA
reprezintã punctul de greutate în care se întâlnesc
preocupãrile redacþiei de învãþãmânt ºi activitãþile
ºtiinþifice ºi didactice ale facultãþilor Universitãþii
Spiru Haret. Emisiunea este o modalitate modernã
de a comunica unui larg public telespectator valorile
promovate în ºcoala româneascã de cel care, prin
spiritul sãu vizionar, a trasat un drum modern,
european, permanent deschis spre nou, Spiru Haret.
Anii de studenþie reprezintã perioada opþiunilor
fundamentale, pe care se clãdeºte o carierã, o viaþã.
Ei reprezintã, în acelaºi timp, ani de acumulare a
unor cunoºtinþe care deschid calea competenþelor
ce vor dezvolta personalitatea, o vor înscrie în
traiectoria unei cariere de succes.
UNIVERSITARIA reprezintã cea mai convingãtoare
interfaþã între sistemul academic reprezentat de
Universitatea Spiru Haret, dar nu numai de ea, ºi
societatea româneascã prin segmentul de telespectatori
interesat sã afle noutãþile din diferitele domenii,
comunicate de surse autorizate ºi recunoscute pentru
onestitatea lor, pentru viziunea largã, integratoare
având în acelaºi timp abilitãþi pedagogice, care fac ca
cele mai grele subiecte sã fie înþelese uºor.
UNIVERSITARIA este, în acelaºi timp, amfiteatru,
salã de curs, de seminar, laborator de cercetare,
sesiune de comunicãri, simpozion cu participare
naþionalã sau internaþionalã.
La Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã,
emisiunile vor continua prezentarea noutãþilor
legislative din domeniul civil ºi penal, a altor
reglementãri ce apar ºi rareori sunt cunoscute de cei
Rezultatele obþinute în ultimii
ani, la nivel naþional, au constituit un motiv de neliniºte, atât
pentru elevi ºi pãrinþi, cât ºi pentru
cadrele didactice, fapt care a
determinat luarea unei iniþiative
în acest sens, de a oferi un plus
de cunoºtinþe ºi, mai ales, de
metode de pregãtire.
Emisiunile Preuniversitaria
s-au lansat la TVH în anul ºcolar
2012  2013 cu intenþia clarã de
a oferi elevilor din clasa a XII-a
un îndrumar de pregãtire pentru
examenul de bacalaureat.
Acest demers publicistic-educaþional a fost
întâmpinat cu un deosebit interes.
Emisiunea a debutat la Colegiul Naþional Spiru
Haret din Bucureºti - ºcoalã cu tradiþie, purtând
numele marelui Spiru Haret, cel care patroneazã ºi
Universitatea noastrã. Menþionãm faptul ca acest
Colegiu, conform datelor statistice, are un procent
de promovabilitate la Bacalaureat de aproape de
sutã la sutã. Doamna Corina Buzoianu - profesoarã
de Limba ºi Literatura românã - a înregistrat, la
TVH, opt consultaþii în care, împreunã cu elevii sãi,
a parcurs teme din materia de examen, verificând
permanent nivelul de însuºire a materialului.
Un moment important l-a constituit ºi înregistrarea
unor emisiuni la Colegiul Naþional A. Lahovari
din Rm. Vâlcea. Astfel, profesorii, Adrian Bãlãºel Matematicã, Ana Maria Floroiu - Limba ºi Literatura
românã, ºi Anca Udrea - Fizicã, au insistat în
înregistrãrile fãcute cu elevii, atât de la clasele de
informaticã, cât ºi de la cele umaniste, asupra
modalitãþilor de învãþare logicã ºi de acumulare de noi
cunoºtinþe ºi integrarea acestora în sistemul general
de judecãþi de valoare ºi abilitãþi de rezolvare a
prolemelor, într-un interval de timp limitat.
Înregistrãrile au continuat în Bucureºti, la liceele Dante
Aligheri ºi Eugen Lovinescu, unde profesoarele Alina
Cocu ºi Camelia Sãpoiu au insistat asupra pregãtirii
pentru simularea ce precede examenul de Bacalaureat.
În aceeaºi notã de seriozitate ºi de tact pedagogic
s-au desfãºurat înregistrãrile de matematicã, pe care
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informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
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care trebuie sã acþioneze în spiritul ºi litera lor. ªi în
acest an universitar se vor înregistra procesele 
ºcoalã, pe care studenþii din anii terminali le
organizeazã împreunã cu profesorii, lectorii ºi
asistenþii lor. Mulþi dintre cei care au apãrut în
emisiunile din anii precedenþi pledeazã astãzi la barã
în foarte multe judecãtorii ºi tribunale.
UNIVERSITARIA este cel mai bun poligon de
încercare pentru studenþii Facultãþii de Jurnalism
ºi ªtiinþele Comunicãrii. Participanþi activi la
elaborarea tematicilor emisiunilor, studenþii se
implicã nemijlocit în cunoaºterea ºi apoi mânuirea
instrumentelor specifice jurnalismului de
televiziune, de mass  media. Puteþi sã întâlniþi în
aproape toate posturile importante de televiziune
naþionale ºi locale studenþi haretiºti care au trecut
prin ºcoala reprezentatã de aceastã emisiune.
Facultãþile cu specific economic ºi de marketing
îºi propun sã fie prezente cu rãspunsuri concrete
legate de cadrul legal de funcþionare a firmelor, de
actele contabile ce trebuiesc elaborate ºi care, de
multe ori, au nevoie sã fie interpretate în mod logic
ºi în acelaºi timp legal.
Am ales doar aceste direcþii de acþiune ale emisiunii
UNIVERSITARIA a postului TVH, dar am fi putut la
fel de bine sã ne referim la toate facultãþile Universitãþii
Spiru Haret, care îºi dau concursul la realizarea ei.
Vã invitãm sã ne urmãriþi! Veþi avea surpriza de a
întâlni cele mai competente rãspunsuri academice
la o gamã largã de probleme care vã intereseazã.

*Emisiunea UNIVERSITARIA se difuzeazã de
luni pânã vineri, de la ora 11.00.

profesorii Sorin Rãdulescu, Victoriþa Duþu ºi
Victorina Þiripa le-au realizat în tot cursul anului.
O altã materie de interes - Istoria - a fost prezentã
în emisiune prin profesorul Vasile Pãsãila, Fizica,
prin Marinela Ruseþ, Biologia, prin Mirela ªiºman ºi
Liliana Adomnicãi ºi, Geografia, prin Nicolae Cruceru.
Chiar ºi aceastã simplã trecere în revistã a
emisiunilor din anul ºcolar trecut ne poate da o
imagine concludentã asupra eforturilor depuse.
În acest an de studii, TVH îºi propune ca emisiunea Preuniversitaria sã fie o catedrã prin care sã
se transmitã cunoºtinþele ºi competenþele necesare
pregãtirii pentru examenul de maturitate ºi, ca un
element de noutate, consultaþii pentru elevii clasei
a VIII-a, care se pregãtesc pentru Evaluarea
Naþionalã, examen cu o mare însemnãtate în nota
de admitere la liceu.
Cadrele didactice care vor fi prezente pe micul
ecran au început deja înregistrãrile, pornind de la
experienþa anului precedent, de la mesajele primite
de la telespectatorii - elevi, pãrinþi ºi chiar profesori.
Elevii de astãzi sunt studenþii de mâine. Aºadar,
sã-i pregãtim pentru provocãrile pe care profesiunile
viitorului le vor pune în faþa lor!

*Emisiunea Preuniversitaria se difuzeazã de
luni pânã joi, de la ora 15.00, timp de o orã, cu
teme din materiile de bacalaureat, ºi vineri,
de la ora 15.00, pentru elevii clasei a VIII-a.
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SEMINARUL VIRTUAL

Social Innovation facing Bio Economics

Foto Mihãiþã ENACHE
Dupã cum v-am
informat, Institutul Central de
Cercetare ªtiinþificã a organizat seminarul
virtual Social
Innovation facing
Bio Economics
în data de 24
septembrie 2013,
la sediul central al Universitãþii
Spiru Haret, Sala Senatului, având
coordonatori pe prorector prof.
univ. dr. Manuela Epure, director
al ICCS, ºi pe prorector prof. univ. dr.
Carmen Costea.
Seminarul a fost parte a celei de-a ºasea
conferinþe anuale EuroMed Confronting
Contemporary Business Challenges
through Management Innovation, ce
s-a desfãºurat la Estoril, Portugalia în
perioada 23-24 septembrie 2013.

Lucrãrile seminarului au fost
transmise în timp real la Estoril, prin
intermediul sistemului de videoconferinþã. Un cuvânt de bun venit a
fost adresat participanþilor de prof.
univ. dr. Manuela Epure, de la Bucureºti,
ºi de prof. univ. dr. Carmen Costea,
de la Estoril.
În timpul seminarului, de la Estoril,
au acordat interviuri, prin intermediul
prof. univ. dr. Carmen Costea, copreºedinþii The EuroMed Research
Business Institute (EMRBI), prof.
Demetris Vrontis, Universitatea din
Nicosia, Cipru, prof. Yaakov Weber,
Colegiul de Management, Israel,
precum ºi preºedintele comitetului de
organizare a conferinþei, prof. Vitor
Ambrósio, Institutul Superior pentru
Turism ºi Studii Hoteliere din Estoril,
Portugalia. Aceºtia ne-au împãrtãºit din
experienþa lor în organizarea Conferinþei
Anuale a Academiei Euro-Mediteraneene

de Afaceri, conferinþã ce a crescut
an de an în importanþã, dimensiune
ºi valoare a participanþilor.
La acest seminar virtual au fost
prezentate toate lucrãrile cercetãtorilor
Universitãþii Spiru Haret, acceptate
în cadrul conferinþei, în urma unui
proces riguros de evaluare colegialã,
unele dintre acestea fiind realizate
în colaborare cu cercetãtori de la ASE
Bucureºti, Universitatea Maritimã
din Constanþa, Universitatea Wales
din România ºi Universitatea de Vest
din Timiºoara.
Lucrãrile participanþilor au avut o
tematicã variatã, printre care putem
aminti managementul crizelor, economia bio, inovarea în educaþia româneascã prin intermediul tehnologiei de
informaþie ºi comunicare, tematicã ce a
suscitat un real interes în rândul
participanþilor, atât de la Bucureºti, cât
ºi de la Estoril:  C. Baltã, Universitatea
Wales România, G. Bicã, Universitatea
Spiru Haret, C. Stanca, Universitatea
Maritimã Constanþa: Political and
Military Action Frame European Union
within the Crises Management
 C. Baltã, Universitatea Wales
România, C. Stanca, Universitatea
Maritimã Constanþa: Managing the
Crisis in the European Union  C. Baltã,
Universitatea Wales România,
G. Bicã, Universitatea Spiru Haret,
N. Rosioru, Universitatea Wales
România: Comprehensive Approach to
Crises Management  G. Bicã,
M. Constantinescu, Universitatea Spiru
Haret, C. Baltã, Universitatea Wales
România: The Principle of Knowledge
Management and the New Model of the
Organization in the Knowledge-Based
Economy  M. Chivu, G. Popescu,
R. Dragomiroiu, Universitatea Spiru
Haret: Bio-Economy: Transition from

the Economic Paradigm to the
New Global Economy  E. Doval,
O. Negulescu, Universitatea Spiru
Haret: Why Positive Feedback for
Future Organizations Strategy Design?
 M. Epure, Universitatea Spiru Haret:
Bio-Economy and Bioeconomics: What
has Social Marketing to do with?
 G. Iliescu, T. Kabbara, Universitatea
Spiru Haret: Norms and Non-Classical
Negations  A. Larionescu, I. Ciotoiu,
Universitatea Spiru Haret: Romanian
International Migration and Sustainable
Development in Rural Sending Areas:
Migrant Investments in Houses
 L. Marinescu, Universitatea Spiru
Haret: Digitalization of the National
Patrimony Opportunities in Research
Projects and ELearning: The Resource
Harvesters In The Case Of Romanian
Literature  O. Negulescu, E. Doval,
Universitatea Spiru Haret: A Matrix of
Investments in Social Responsibility
and Sustainability  L.Pistol, Universitatea Spiru Haret, A. Ungureanu, ASE
Bucureºti: Innovative Approaches in
Romania Education System  E learning
Solution Provided by SIVECO
 S. Raºcu-Pistol, Universitatea Spiru
Haret, A. Ungureanu, ASE Bucureºti:
Innovation through Information and
Communication Technology (ICT) in
Romanian Education  L. Tampu,
L. Libardea, ASE Bucureºti, A. Cerchez,
Universitatea Spiru Haret: Conceptualizing a New Model of Social
Innovation in Online Environment
 M. Toma, A. Balint, ASE Bucureºti,
A. Ionescu, Universitatea de Vest
Timiºoara: The Determinants of

E-Governance and How to Establish a
Successful Relationship with Citizen
 A. Vasile, L. Mihoreanu, ASE
Bucureºti, A. Bondrea, Universitatea
Spiru Haret: An Insight into the
Rationality of Economic Entities:
Emerging From Crises with New
Approaches to Social Sciencesn
 L. Viciu, L. Mihoreanu, ASE Bucureºti, L. Goran, Universitatea Spiru
Haret: The Contemporary Hommo
Economicus: Defining Wellbeing at the
Crossroads of Economic Growth and
Business Ethics.

Foto Mihãiþã ENACHE
Lucrãrile vor fi publicate în Book of
Proceedings (ISBN), indexatã în
Conference Proceedings Citation Index
- indice integrat în ISI Web of Science. O
selecþie a celor mai bune lucrãri va fi, de
asemenea, luatã în considerare pentru
publicare în reviste recunoscute pe plan
internaþional ºi/sau indexate ISI.

Mai multe informaþii despre acest eveniment puteþi gãsi accesând:
http://centralresearchinstitute.weebly.com/social-innovation-facing-bio-economics.html
http://6theuromed2013.webnode.pt/call-for-papers/

Cãtãlin RADU, ICCS

EVENIMENT CULTURAL

Ciclul de conferinþe

Spiritualitatea
în slujba educaþiei, ediþia a IVa

La ce ne folosesc
biblioteconomia
ºi ºtiinþa informãrii?

Potenþialul vindecãtor
al stãrilor amplificate
de conºtienþã
Matei GEORGESCU
Luni, 23 septembrie, ora 19, în sala Studio a
sediului central al Universitãþii Spiru Haret
s-a desfãºurat conferinþa dedicatã relaþiei dintre
educaþie ºi  de aceastã datã  contribuþiile
spiritualitãþii andine, reprezentate cu
remarcabilã nuanþã ºi consistenþã de domnul
Juan Ruiz Naupari. Evenimentul a fost  aºa
cum ne-am obiºnuit  excelent organizat de
cãtre Facultatea de Sociologie-Psihologie a
Universitãþii Spiru Haret.
Alãturi de oaspetele nostru, invitatul special
Juan Ruiz Naupari, au luat cuvântul prof. univ.
dr. Ion Mânzat, Universitatea Hyperion,

prof. univ. dr. Magda Buciu, Universitatea
Naþionalã de Muzicã, ºi dr. Ionel Mohârþa,
director al Asociaþiei Române de Psihologie
Transpersonalã. Conferinþa a fost moderatã
de conf. univ. dr. Matei Georgescu, Universitatea Spiru Haret (co-iniþiator al
evenimentului); traducerea din limba
spaniolã a fost excelent asiguratã de cãtre
psihoterapeutul Andreea Mãþãuan.
Lucru deja obiºnuit, sala a fost neîncãpãtoare,
cu prezenþe remarcabile, precum generalul dr.
Emil Streinu, directorul editurii Herald,
cunoscuta doamnã a muzicii uºoare româneºti
Doina Spãtaru etc; atmosfera a radiat bucuria
întâlnirii cu marea culturã Inka.

Foto Mihãiþã ENACHE

Invitatul de peste mãri ºi þãri, domnul Juan
Ruiz Naupari, s-a nãscut în Cuzco, Peru, este
psihoterapeut transpersonalist, licenþiat în
psihosociologie ºi economie, cu formare în
respiraþia holotropicã ºi psihologie
transpersonalã de cãtre GROF Transpersonal
Training California (prof. dr. Stanislav Grof),
acreditat pentru Statele Unite ºi Europa. Este
director ºi fondator al Universitãþii Pneuma din
Mexic, Golden Eagle Institut din Peru ºi
fondator al INKARRI Multicultural Association.
Are o experienþã de peste 30 de ani ca
muzicoterapeut ºi a desfãºurat mii de conferinþe
în întreaga lume. În fiecare an are, în medie,
cinci sute de ore de wokshop-uri ºi conferinþe.
Cercetãtor în valorile conºtiinþei, promoveazã
sistemul de învãþãturi ale artei, religiei ºi ºtiinþei
din Anzi. Este creatorul sistemului Pneuma,
calea spre cunoaºtere, un sistem de învãþãturi
psihologice ºi spirituale, precum ºi a tehnicii de
respiraþie pneuma, o tehnicã ce genereazã stãri
modificate de conºtienþã, cu multiple beneficii
fizice, psihologice, energetice ºi spirituale pentru
fiinþa umanã. Observând asemãnãri între
culturile muntoase din Anzi ºi cele din Tibet, a
condus, timp de douã decenii, acþiuni de
conservare ºi diseminare a culturii tibetane, iar,
în 2004, a coordonat vizita lui Dalai Lama în
Puerto Rico. A coordonat Turul Lumii pentru
pace interioarã, în 1992, un program de
solidaritate pentru difuzarea culturii tibetane.
De asemenea, lucreazã la conservarea valorilor
culturii andine, a populaþiei Q2 ero, ultima redutã Inka descoperitã în Cuzco, Peru, în 1955.

Seria de evenimente internaþionale continuã în data de 23 octombrie, ora 19, cu tema Perspective actuale asupra comunicãrii  metoda ESPERE,
susþinutã de doamna Aleth Naquet, psiholog clinician, co-fondator al Institutului ESPERE International  Paris. Vã aºteptãm !

În cadrul târgului Gaudeamus - carte ºcolarã 19-29 septembrie, Piaþa Universitãþii din Bucureºti -,
organizat sub auspiciile Societãþii Române de
Radiodifuziune, a avut loc, în ziua de 26 septembrie,
un seminar de informare ºi conºtientizare privind
formarea profesionalã continuã - schimb european de
bune practici cu tema La ce ne folosesc biblioteconomia
ºi ºtiinþa informãrii?
Evenimentul a fost realizatã de Radio România
Cultural cu sprijinul Universitãþii din Bucureºti,
Facultatea de Litere, specializarea ªtiinþele
Informãrii ºi Documentãrii, în cadrul programului
de diseminare a Proiectului ACCES- Formarea
profesionalã continuã.
Moderatori au fost Mirela Stana, asistent de
proiect, Mirela Nicolae, expert FPC în proiectul
european ACCES, ºi profesor univ. dr. Ionel Enache,
ºeful Departamentului de ªtiinþe ale Informãrii
ºi Documentãrii din cadrul Facultãþii de Litere,
Universitatea Bucureºti.
La dezbatere, ce a avut ca scop conºtientizarea
tinerei generaþii despre rolul bilbioteconomiei ºi al
ºtiinþelor informãrii în educaþie, au participat profesori
din cadrul departamentului, bibliotecari, metodiºti,
studenþi ºi masteranzi.

Maria Andreia FANEA

Biblioteca Pedagogicã Naþionalã I.C. Petrescu

pag. 4

636  30 septembrie 2013

OPINIA NAÞIONALÃ

PROIECTUL PROFEMINANTREP S-A TERMINAT
Sã continuãm visul, sã punem bazele unei
Asociaþii Naþionale de Sprijinire a Antreprenoriatului
Miercuri, 25 septembrie 2013, la sediul Universitãþii Spiru Haret din strada Ion Ghica nr. 13, a avut loc Conferinþa Naþionalã
de finalizare a proiectului POSDRU/97/6.3/S/64240 ProFeminAntrep  Promovarea egalitãþii de ºanse în antreprenoriat.
Iniþiat de Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu Uniunea Naþionalã pentru Drepturile Femeii din România, proiectul
s-a derulat pe duratã a 36 de luni, în perioada 1 octombrie 2010  30 septembrie 2013, la nivel naþional, atât în mediul
urban, cât ºi în mediul rural, în toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României.
Pe perioada derulãrii proiectului, echipa de management ºi cea de implementare au fost implicate în organizarea unei
conferinþe naþionale, precum ºi a altor opt conferinþe în cadrul cãrora femei antreprenor de succes, din diverse domenii de
activitate, au împãrtãºit din experienþa lor, încurajând astfel participantele la cursuri sã iniþieze propria lor afacere. La
conferinþa de finalizare a proiectului, acestea au fost invitate sã prezinte, alãturi de coordonatorii regionali, dar ºi a
formatorilor, experienþa lor în cadrul proiectului Femei de succes.
Deschizând conferinþa, conf. univ.
dr. Maria Andronie a prezentat care a
fost obiectivul principal al proiectului:
Promovarea, pe piaþa muncii, a
egalitãþii de ºanse în domeniul
antreprenoriatului, prin stimularea
implicãrii femeilor în iniþierea ºi
dezvoltarea propriilor afaceri. Prin
acest proiect strategic multiregional,
am urmãrit sã îmbunãtãþim calitatea
resurselor umane ºi sã creãm
femeilor din România condiþii de
acces egale cu cele ale bãrbaþilor pe
piaþa muncii, inclusiv prin creºterea
ratei de ocupare. Totodatã, proiectul
a avut ºi o serie de obiective specifice,
care, în principal, s-au referit atât la
formarea profesionalã a femeilor, cât
ºi la acordarea asistenþei în vederea
iniþierii propriei afaceri, în toate fazele
acestui demers: iniþiere, înregistrare,
autorizare, asigurând ulterior ºi
activitãþi de sprijin ºi monitorizare.
Grupul þintã al proiectului, a spus
conf. univ. dr. Florin Fãiniºi în
intervenþia sa, a fost format dintr-un
numãr de 7.200 de femei, din toate
cele opt regiuni de dezvoltare:
Bucureºti-Ilfov, Centru, Nord-Est,
Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia,
Sud-Vest Oltenia ºi Vest. Din cele
7.200 de participante, 40% au fost
studente, 6.800 de femei au urmat

programe de formare profesionalã
Competenþe antreprenoriale, iar 400
de femei au urmat programe de
formare profesionalã de calificare/
recalificare: inspector resurse
umane, agent comercial, asistent de
gestiune ºi agent imobiliar; în cadrul
proiectului, 360 de femei au iniþiat,
cu documente legale, propria afacere.
În privinþa rezultatelor, lector univ.
drd. ªtefan Barbãlatã a subliniat
faptul cã proiectul a contribuit la
îmbunãtãþirea calitãþii resurselor
umane, prin participarea la

programele de formare profesionalã
ºi de creºtere a nivelului de calificare
a participantelor, în contextul
societãþii bazate pe cunoaºtere.
Participantele care au finalizat
cursurile au fost beneficiarele unei
subvenþii de participare, însã, cel mai
important lucru, este cã au primit
Certificate CNFPA ºi de participare,
având, totodatã, ºi posibilitatea de a
se înscrie la concursul Premiul
pentru iniþiativã antreprenorialã
femininã, în cadrul cãruia cele mai
bune idei au fost premiate cu bani.

 Florin Ionescu, coordonator regional: Au
fost puþine momente în viaþã când am trãit o
emoþie similarã cu cea de astãzi. Acum, aici,
pentru mine se încheie un vis ce s-a numit
ProFeminAntrep. Sunt mândru ºi extrem de
emoþionat pentru cã, în ultimii trei ani, am
fãcut parte din cea mai bunã echipã de proiect
a Universitãþii Spiru Haret. Ce pot sã spun?
Aº completa cu câteva chestiuni despre
antreprenoriat; cred cã cel mai important
lucru ar fi sã plecãm de la faptul cã a fi
antrepronor înseamnã sã fii visãtor, un
visãtor cu capul în nori, dar cu picioarele
extrem de bine ancorate pe pãmânt. Trebuie
sã vã spun cã nu de puþine ori am auzit discuþii
referitoare la dificultãþile pe care oamenii de
afaceri le întâmpinã în lipsa unui capital
financiar. Nimic mai fals. Din punctul meu
de vedere, ideile aduc banii, nu banii aduc
ideile. Cred cã, aºa cum v-am îndrumat de
fiecare datã în activitatea proiectului, în
activitatea de monitorizare ºi de sprijinire a
activitãþii antreprenoriale dupã momentul în
care v-aþi înfiinþat firmele, în lipsa capitalului
financiar trebuie folosit cel mai de preþ capital:
materia cenuºie. De asemenea, întotdeauna
când aþi avut piedici în activitatea curentã,
v-am spus cã, indiferent de domeniul de
activitate în care aþi ales sã activaþi, cheia
succesului în antreprenoriat este sã fii de

departe cel mai bun.
În momentul în care
eºti cel mai bun ºi ai
sufletul curat, pe
criteriu profesional,
este greu sã te
opreascã cineva ori
sã îþi fie puse
piedici. Într-o societate normalã, antreprenoriatul trebuie
sã fie deasupra
tuturor celorlalte structuri politice ºi sociale,
trebuie sã contribuie la bunãstarea întregii
societãþi. Astãzi, aici, vã propun sã încercãm
sã continuãm visul, prin punerea bazelor unei
Asociaþii Naþionale de sprijinire a Antreprenoriatului. Este singura ºansã de a vã continua
ºi dezvolta activitatea, prin a vã ajuta unele
pe celelalte. Nu existã altã variantã. Numai
împreunã puteþi fi mai puternice, dacã nu
cele mai puternice. Aº vrea sã vã asigur, chiar
dacã proiectul se terminã, de întregul meu
sprijin necondiþionat. Sunt convins cã ºi
conducerea universitãþii vã va acorda un
sprijin instituþional extrem de necesar, fãrã
de care nu s-ar fi putut realiza acest proiect,
cum sunt convins ºi de sprijinul instituþional al Uniunii Naþionale pentru Drepturile
Femeii în România.

Sunt mândrã de toate grupele pe care le-am avut
 Luminiþa Pistol, decanul Facultãþii de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale, formator: Mulþumesc tuturor celor
care au participat la acest proiect, cât ºi colegilor care m-au
ajutat sã realizez poate cel mai frumos lucru din cariera mea.
Sunt profesor, dar ca sã fii ºi formator, sã faci niºte cursuri de
calificare, ori sã þii cursurile de antreprenoriat, nu este acelaºi
lucru. Sunt lucruri total diferite. Aceastã experienþã nu este foarte
nouã, întrucât, în trecut, am mai fãcut acest lucru, însã, în acest
proiect, a fost o experienþã deosebitã, sunt mândrã de toate
grupele pe care le-am avut, toatã lumea ºi-a dorit sã aibã o
alternativã la job, prin cursurile de calitficare precum ºi cele de antreprenoriat. Am avut
plãcerea sã þin un curs ºase luni de calificare de agent comercial de import  export, care mia rãmas în suflet ºi pe care mi-aº dori tare mult sã îl mai repet. Doamnele care au fãcut acel
curs ºi-au gãsit locuri de muncã. Sunt foarte mândrã de ele.

A ÎNCEPUT ACTIVITATEA FEMEILOR DE SUCCES

Am venit sã îmi prezint firma, pe care am deschis-o

Am realizat lucruri care mã fac sã mã simt liniºtitã

 Barbu Diana, participantã la proiect: Sunt din
Cluj-Napoca ºi, printre atâþia juriºti ºi specialiºti,
am venit sã îmi prezint firma pe care am deschis-o prin intermediul acestui proiect. Firma mea
are ca domeniu de activitate sporturile extreme.
Practic alpinism ºi parapantism de la vârsta de
16 ani ºi vreau sã vã spun cã acest proiect m-a
ajutat extrem de mult, în primul rând la elaborarea
planului de afaceri, dar ºi la achiziþiile pentru firmã.

 Carmen Silitra, participantã la proiect: Vã mulþumesc ºi mã bucur cã am primit
o nominalizare de Femeie de Succes. Este un titlu ce nu implicã doar activitãþile
profesorale, ci însemnã implicare ºi dorinþã în afaceri în aºa fel încât la sfârºitul unei
zile sã poþi spune: iatã, am trecut cu bine ºi peste ziua de azi. Am realizat lucruri
care mã fac sã mã simt liniºtitã, mai ales în învãþãmântul particular, în care nimeni
nu credea ºi, iatã, cã astãzi avem ºcoli ºi universitãþi particulare, unitãþi cu rezultate
deosebite. Fundaþia pe care o conduc a obþinut, în timp, atât proiecte cu finanþare,
dar ºi foarte multe proiecte ºi parteneriate cu alte instituþii, printre care ºi cu
Universitatea Spiru Haret. Vã mulþumesc cã sunteþi prezenþi în numãr mare ºi aþi
crezut în acest proiect POSDRU, care ne-a adus atâtea ºi atâtea rezultate!

Succesul nu este
o þintã,
ci este o cãlãtorie

 Claudia Pop, participantã la proiect: Dupã
pãrerea mea, proiectul a
fost un mare succes, sper
sã urmeze ºi altele,
fiindcã societatea româneascã are mare nevoie de asemenea proiecte.
Succesul nu este o þintã, ci este o cãlãtorie, de
aceea eu, de la Galaþi, m-am mutat la Ploieºti,
sã îmi continui afacerile. Vreau sã mulþumesc
echipei de management, cãreia toatã lumea îi
cunoaºte valoarea profesionalã.

ªi femeile pot,
ºi femeile trebuie,
ºi femeile sunt capabile

 Teodora ªtefan, participantã
la proiect: Vã mulþumesc pentru
cã mã consideraþi deja o Femeie
de Succes. Sper sã fiu o
profesionistã în domeniul
antreprenoriatului. Dupã o
perioadã de 10 ani în companii naþionale, ca manager,
este cazul sã fiu propriul stãpân ºi mã bucur cã
promovaþi aceastã idee importantã: ºi femeile pot, ºi
femeile trebuie, ºi femeile sunt capabile. Existã o
motivaþie puternicã, ce vine din interior, ºi voi reuºi
sã fac ceea ce este necesar, ceea ce trebuie.

Calea antreprenoriatului este o tradiþie
în familia mea
 Crina Iulia, participantã la proiect: Vreau sã construiesc
o carierã de succes dupã terminarea facultãþii. Am evitat sã
fiu angajat, calea antreprenoriatului fiind o tradiþie în familia
mea. Fiind absolventã a Facultãþii de Asistenþã ºi ªtiinþele
Psihologice, aº vrea sã le fac pe amândouã: poate o firmã de
consultanþã. Mã bucur cã sunt fonduri special destinate,
care sã ne ajute sã începem cãlãtoria pe acest drum lung.

Datoritã acestui proiect s-a concretizat
ceea ce doream

 Daniela Dumbravã, participantã la proiect: Pot sã vã
spun cã datoritã acestui proiect s-a concretizat ceea ce
doream sã pun în practicã de mai multã vreme, însã nu
aveam suportul necesar în vederea materializãrii dorinþei.
Domeniul meu de activitate este televiziunea, mai exact,
sunt producãtor  realizator tv ºi sunt expert în
domeniul discriminãrii, mai precis al nediscriminãrii, ºi al egalitãþii între genuri.
Deºi la început eram scepticã, iatã, avem dovada clarã cã s-a putut derula un
astfel de proiect ºi în România! La final, doresc sã le mulþumesc tuturor celor
care au fost implicaþi în proiect ºi care ne-au îndrumat paºii în acest tãrâm nou.

Am învãþat sã negociez
ºi sã fac contracte bune

Deºi sunt încã la început, cu
ajutorul
specialiºtilor
Universitãþii Spiru Haret, o
sã reuºesc sã dezvolt firma,
ce va ajunge, într-un viitor
apropiat, sã ofere o gamã
largã de sporturi extreme. În concluzie, azi
mi-am lãsat bocancii acasã, mi-am luat tocurile ºi
am venit sã le mulþumesc.

 Alexandra Turbure, participantã
la proiect: Vreau sã spun cã, prin
intermediul acestui proiect, am
descoperit cã foarte multe femei au
idei de afaceri ºi cã eu am putut sã
îmi pun ideea în practicã. Ideea mea
de firmã avea ca obiect de activitate
plasarea forþei de muncã, dar cu jumãtate de normã; eu am
lucrat timp de ºase luni în alt domeniu ºi mi-am dorit sã
fiu în situaþia persoanei care sã lucrez part-time. Dupã ce
am început activitatea, mi-am dat seama de cât de multe
drepturi aveam ca angajat ºi de faptul cã poþi sã ceri mai
mult, pentru cã primeºti puþin ca angajat. De asemenea,
datoritã ajutorului echipei manageriale a proiectului, am
învãþat sã negociez ºi sã fac contracte bune. Vã mulþumesc!

Mulþumesc echipei proiectului
pentru sprijinul acordat!

 Maria Gãlãþeanu,
participantã
la proiect: Sunt
asistent medical de
profesie, dar a fost
un moment din
viaþa mea când am
zis cã pot sã fac mai
mult: de exemplu, o
afacere proprie.
Am ales domeniul medical, pentru cã
experienþa îmi dicta sã fac asta. Doresc
sã mulþumesc echipei proiectului pentru
sprijinul acordat ºi le urez mult succes
în continuare!

Mi-am fãcut o întreprindere
virtualã
 Victoria Bãilã,
participantã la
proiect: Lucrez
la Registrul Comerþului ºi mi-am
pus ºi eu problema sã-mi fac
o firmã, idee
nepusã în practicã pânã la
apariþia acestui proiect. Mi-am fãcut
o întreprindere virtualã, cu domeniul
de activitate de prezentare de
produse ºi servicii, în cadrul
Management General; este vorba de
Voce pe internet, Internet 4G, deci de
consultanþã în acest domeniu. În ceea
ce priveºte pregãtirea, cursurile
acestui proiect mi-au fost de un real
folos, pentru cã m-au pregãtit pentru
mediul antreprenorial.

Deºi proiectul a ajuns la finalul perioadei de implementare, asta nu înseamnã cã
s-a încheiat. Echipa de implementare ºi de management trebuie sã îi asigure
sustenabilitatea o perioadã bunã de timp, perioadã în care cei angrenaþi în acest
proiect pot obþine, în continuare, asistenþã. Detalii suplimentare pot fi gãsite pe
site-ul: www.profeminantrep.ro.
Text ºi foto: Mihãiþã ENACHE
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Ioana Pârvulescu a primit

Scriitoarea Ioana Pârvulescu a fost
recompensatã pentru romanul, Viaþa
începe vineri (2009), apãrut în 2011 ºi
în traducere suedezã, la editura
Bonnierforlagen, în traducerea Jeanei
Jarlsbo, cu sprijinul ICR  prin
programul TPS derulat de Centrul
Naþional al Cãrþii, cu Premiul European
pentru Literaturã, ce i-a fost înmânat
la Târgul de carte de la Göteborg,
de Androulla Vassiliou, comisarul

Premiul
European
pentru
Literaturã

european pentru educaþie, culturã,
multilingvism ºi tineret.
Premiul European pentru Literaturã
recompenseazã cei mai buni autori
debutanþi ºi în curs de afirmare din toatã
Europa. Organizat de Comisia Europeanã
în cooperare cu Federaþia Europeanã a
librãriilor, Consiliul Scriitorilor europeni
ºi Federaþia Editorilor europeni, concursul
este deschis pentru autori din 37 de
state implicate în Programul UE Culturã.

Poezia bistriþeanã s-a auzit din Paris!

Patru scriitori bistriþeni, Elena M. Cîmpan, Menuþ Maximinian, Victoria Fãtu
Nalaþiu ºi Dorel Cosma, au fost invitaþi sã participe, în luna septembrie, la o întâlnire
internaþionalã a poeziei, la Paris. Scriitorii români au fost însoþiþi de preºedintele
Asociaþiei Rencontres Europeennees Europoesie - poetul Joel Conte.

Poeþii bistriþeni, însoþiþi de Joel Conte,
au fost invitaþii emisiunii de la radio
ENGHIEN Franþa, moderatã de poetul
Francois Fournet. Tema emisiunii a fost
poezia, ce înseamnã ea pentru fiecare dintre
invitaþi, cum au ajuns sã scrie poezie, rolul
conexiunilor internaþionale dintre idei.
Scriitorii au citit din creaþia proprie, atât în
românã, cât ºi în francezã, fiind felicitaþi,
prin telefon, de colegi poeþi internaþionali.
Sãrbãtorind centenarul caruselului din
Parcul Arcului de Triumf, Asociaþia
Artiºtilor ºi Poeþilor Francofoni a organizat un moment de teatru si poezie.
Poeþii bistriþeni au fost invitaþi sã citeascã
din creaþiile proprii, în aplauzele
spectatorilor, care s-au oprit sã asculte.
Tot aici a fost prezent ambasadorul
UNESCO la Paris, M. Khamliene
Nhouyvanisvong, cu care au fost
stabilite relaþii de prietenie, în vederea
desfãºurãrii unor proiecte ºi la Bistriþa.
În programul expoziþiei internaþionale de
artã contemporanã ºi de texte literare
Meditation Lumiere, gãzduitã de Clubul

Artelor din Paris  Madelaine, Joel Conte
i-a prezentat pe poeþii români ºi
activitatea lor, din dorinþa de a continua
schimbul cultural ºi pe viitor.
Poeþii bistriþeni ºi cãrþile lor s-au aflat,
în tumultul universal de conexiuni
multiculturale, materializat în lecturi din
poezia proprie, ascultate ºi apreciate de
cãtre iubitorii genului liric. De asemenea,
au participat la Promenada poetica 2013,
organizatã în amintirea poetului Aimé
Césaire, scriitor din Martinica, militant
al culturii africane în toatã lumea. A fost
prezentã poeta Ozoua Soyinka, cu care
s-a stabilit realizarea unor proiecte
comune la Casa cu lei din Bistriþa. A fost
vizitatã Biserica Românã Ortodoxã din
Paris, preot Constantin Târziu, în faþa
cãreia se aflã statuia lui Mihai Eminescu.
Tot aici, scriitorii s-au întâlnit ºi cu artista
Lia Lungu, animatoare a manifestãrilor
culturale din New York, care ºi-a
manifestat intenþia unui schimb cultural
între Centrul Cultural Municipal Bistriþa
ºi comunitatea româneascã din America.
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Valori româneºti

Ne-a pãrãsit Geo Saizescu,
maestrul filmului de
comedie românesc

Realizator al mai multor lung-metraje considerate antologice pentru istoria
filmului românesc, regizorul, scenaristul ºi actorul Geo Saizescu a decedat,
lunea trecutã, 23 septembrie, la vârsta de 80 de ani, la Institutul de
Pneumoftiziologie Marius Nasta din Bucureºti.
Nãscut la 14 noiembrie 1932, la Prisãceaua în judeþul
Mehedinþi, Geo Saizescu este un cineast singular prin
consecvenþa cu care s-a consacrat comediei. Printre cele
mai savuroase comedii regizate de importantul regizor se
numãrã Pãcalã (1974), Un surâs în plinã varã (1963), Astã
searã dansãm în familie (1972) ºi Secretul lui Bachus
(1984). La unele dintre filmele sale, Geo Saizescu a fost ºi
scenarist, ºi actor: S-a furat o bombã, Astã searã dansãm
în familie, Pãcalã, Eu, tu ºi Ovidiu, Saltimbancii, Grãbeºtete încet, ªantaj, Buletin de Bucureºti, Pe malul stâng al
Dunãrii albastre, Fram, Sosesc pãsãrile cãlãtoare, Secretul
lui Bachus, Secretul lui Nemesis, Cãsãtorie cu repetiþie,
Harababura, A doua cãdere a Constantinopolului,
Milionari de weekend, O secundã de viaþã. Din filmografia
lui Geo Saizescu mai amintim: Dragoste la zero grade
(1964), La porþile pãmântului (1965), dar ºi Pãcalã se
întoarce (2006). În anul 2006, la lansarea filmului Pãcalã
se întoarce, Geo Saizescu spunea cã Pãcalã este o chintesenþã
a inteligenþei ºi umorului naþional ce înfruntã prostia
omeneascã. Dupã Pãcalã ºi Pãcalã se întoarce, Geo
La plecarea lui Geo Saizescu, ºi-au
exprimat regretul numeroºi oameni
din lumea teatrului ºi filmului, dintre
care: Mircea Diaconu: El era un
prieten, era un om cald, un om bun,
chiar un prieten ºi, din pãcate, publicul
care, în general, percepe dispariþia
destul de importantã a actorilor, a
oamenilor de artã, în ultima vreme
parcã mai mult ca niciodatã, cred cã
are dreptate. Se duc, se duc ºi parcã
nu vine destul din urmã. Rodica
Popescu Bitãnescu: Era o plãcere sã
lucrezi cu Geo, pentru cã era un
regizor de o fineþe, de un rafinament,
era atât de bun, de cald când îþi dãdea
indicaþii. El nu putea sã jigneascã pe





Saizescu visa chiar la un al treilea film, cu acelaºi protagonist.
Cele mai recente pelicule ale sale sunt Iubire elenã (2010)
ºi A doua ºansã (2011). Filmul Iubire Elenã, o coproducþie
Grecia/ România/ Italia, având la bazã piesa omonimã scrisã
de Kostas Assimakopoulos, a avut premiera în
cinematografele româneºti pe 18 mai 2012.
De-a lungul îndelungatei sale cariere, regizorul a
colaborat cu unii dintre cei mai importanþi actori români,
între care: Gheorghe Dinicã, Iurie Darie, Dem Radulescu,
Jean Constantin, Florin Piersic, Ileana Stana Ionescu,
Sebastian Papaiani, Emil Hossu, Stela Popescu, Maia
Morgenstern, Valentin Teodosiu, ªerban Ionescu, Draga
Olteanu-Matei, Dorina Lazãr etc
Geo Saizescu a fost si un pedagog renumit ºi ºi-a dorit
mereu sã împãr-tãºeascã arta cinematograficã mai tinerilor
sãi colegi. A scris cãrþile Jurnalul unui bãtrân lup de cinema
ºi Pãcalã se întoarce ºi.. rãmâne!.
A primit numeroase premii ºi distincþii, între care ºi
premiul de excelenþã al Festivalului Internaþional de Film
Comedy Cluj.

cineva. Era un om deosebit, o plãcere
sã lucrezi cu el. (...) Pentru mine ºi
cred cã pentru foarte mulþi colegi, toþi
actori ºi actriþele care au lucrat cu el,
îl regretã ºi îl regretã ºi spectatorii,
telespec-tatorii ºi oamenii care au fost
în sãlile de cinematograf la filmele lui.
Niºte filme care sunt atât de tonice, de
optimiste, atât de comice. Este o mare
pierdere pentru noi. Ioan Cãrmãzan:
Era un om foarte activ în lumea
cinematografiei, din punctul ãsta de
vedere este o mare pierdere, pentru
cã, uºor-uºor, se duc toþi stâlpii, era
unul din stâlpii cinematografiei, unul
din decanii cinematografiei ºi
înregistrãm o mare suferinþã privind



pierderea oamenilor valoroºi, care au
fost activi în lumea cinematografiei.
Este o mare pierdere ºi sunt copleºit
de tristeþe. Tudor Caranfil: A fost un
om fermecãtor ºi, ca cineast, s-a vorbit
foarte mult cu prilejul acesta despre
meritele ºi performanþele sale. Aº vrea
sã subliniez un lucru care nu s-a spus,
despre rolul jucat de Geo Saizescu în
crearea unei reþele de cinecluburi în
România. El ºi-a dat o mare parte din
energia sa acestui þel ºi ar fi pãcat sã
uitãm de el.( )Credea în ceea ce fãcea,
a iniþiat adevãrate festivaluri competiþionale în rândul acestor oameni care,
mai târziu, au devenit profesioniºtii
televiziunilor locale. (G.N.)



Teatrul Naþional
Radiofonic,
finalist la Premiile ABU,
ediþia 2013

Invitaþii din lumea artei

Balcicul în viziunea
lui Vasile Dobre

Aristotel BUNESCU
Pentru artiºti, Balcicul a fost mereu o temã cu foarte
multe zone fertile de explorare. Pictorii care doreau sã
punã în valoare plasticitatea Castelului Reginei Maria
au fãcut epocã în deceniile trecute. În ultimii ani, asistãm
la o renaºtere a interesului pentru acest subiect. Astfel,
taberele pictorilor se succed cu ritmicitate în aceastã
zonã, pentru a descoperi noi ºi noi unghiuri pentru
viitoarele tablouri.
Dar iatã cã nu numai pictorii sunt fascinaþi de acest
subiect. Artiºtii care practicã tapiseria au venit ºi ei sã
întregeascã un orizont cultural din ce în ce mai larg. Unul
dintre aceºtia este Vasile Dobre, iar, alãturi de portretul

sãu, rândurile de faþã
sunt însoþite de o
imagine care redã
lucrarea intitulatã
Balcic. A fost expusã
cu mai multe ocazii, în
mai multe locuri, printre care ºi în Curtea Veche, din
centrul istoric al Bucureºtiului.
Vasile Dobre s-a nãscut în prima zi a anului 1955, la
Vãlenii de Munte. Este absolvent al Academiei de Artã
Nicolae Grigorescu, secþia tapiserie, 1982. Este membru
al Uniunii Artiºtilor Plastici din anul 1990. Prima
expoziþie personalã a deschis-o în anul 1996, la Galeria
Simeza, din Bucureºti. În afara urmãtoarelor expoziþii
personale, au fost ºi numeroase prezenþe în evenimente
de grup, la saloane naþionale sau festivaluri de profil.
Mereu am avut un respect aparte pentru oamenii
care se ocupã de tapiserie. Spre deosebire de pictori,
care pot arunca toate culorile, în câteva clipe, pe
pânzele lor, aceºti oameni lucreazã sãptãmâni întregi ºi
au nevoie de ajutoare pentru a putea scoate la luminã o
tapiserie. Femeile sunt cele mai multe artiste din acest
domeniu de artã fascinant, dar astãzi, pentru prima
datã, scriu despre un artist bãrbat în universul tapiseriei.
Chiar dacã în lume este crizã, chiar dacã arta se vinde
greu, iar tapiseria cu atât mai mult, acest meºteºug va
continua sã trãiascã. Sevele sale, care vin din arta
popularã româneascã, pulseazã mereu, iar mai devreme
sau mai târziu vor ieºi iar cu putere la suprafaþã.

S-au anunþat finaliºtii la Premiile ABU
(Asia Broadcasting Union), ediþia 2013.
Dintre producþiile înscrise la secþiunea
Teatru radiofonic, juriul internaþional a
selecþionat patru titluri finaliste: Lullaby
Jock, Radio Noua Zeelandã (RNZ), A
Happy Death, Radio Japonia (NHK),
Sarulas Home, Radio China (RTPRC /
CNR) ºi Suzana, Radio România (ROR).
Producþie a Redacþiei Teatru a Societãþii
Române de Radiodifuziune, Suzana este
realizatã dupã un scenariu de Ilinca Stihi,
inspirat de Werner Herzog, regia artisticã
Ilinca Stihi.
Andi Vasluianu, interpretul principal,
realizeazã o performanþã actoriceascã,
trecând de la discursul angajat politic, la
cuvântul poetic suspendat între vis ºi
realitate cu viteza unei tãieturi de montaj.
Alãturi de el, Mãdãlina Ghiþescu în rolul
Suzanei, Tania Popa, Orodel Olaru, Ioana
Sihota ºi ceilalþi, graviteazã natural în
spaþiul intim propus de piesã. Lumea lui
Novalis este amintitã prin citatele în

Ilinca Stihi
germanã rostite de Axel Moustache ºi
Roxana Lepedat ºi se întrepãtrunde subtil
cu atmosfera intensã a filmelor lui Werner
Herzog. Þesãtura sonorã realizatã de
Mihnea Chelaru, sound design, ºi Mãdãlin
Cristescu, regia muzicalã, împlinesc ºi
continuã un spectacol dupã structura
specificã a unei cochilii în spiralã. Regia de
studio este realizatã de Milica Creiniceanu.
Spectacolul Suzana a primit Premiul
UNITER ediþia 2013, Medalia de Bronz la
Festivalul Internaþional de la New York ºi
locul trei la Festivalul Prix Marulic, Croaþia.
Câºtigãtorii Premiilor ABU (Asia
Broadcasting Union), ediþia 2013, vor fi
anunþaþi la Hanoi, în 24 octombrie.

La finalul concursului Limba
românã este patria mea, Înaltul
Reprezentant al Guvernului României
pentru Republica Moldova a
mulþumit tuturor participanþilor la
prima ediþie a concursului de creaþie
literarã Limba românã este patria
mea, desfãºurat în perioada 20-31
august 2013, pentru promptitudinea ºi spiritul creator de care au
dat dovadã ºi i-a felicitat pe
câºtigãtori:Premiul I: Cãtãlin Rãcilã,
Colind pentru poporul român; Adrian Nicolae Popescu, Alergând dupã cuvinte. Premiul
II: Maria Ceauº, Exerciþii de limbã românã veche;Gelu Dragoº, Corãbii de cuvinte;
Anastasia Dumitru, Sãrbãtoarea limbii române. Premiul III: Doina Postolachi, Poeme;
Radmila Popovici Paraschiv, Leg Litere; Nina Neculce, Suflet plin de frumuseþea limbii
române; Angela Beregoi, În aceeaºi limbã. Diplome de excelenþã: Vlad Pohilã, Victoria
Milescu, Zâna Izbaº, Ion Roºioru, Maria Augustina-Hâncu, Ion Scorobete, Victoriþa
Duþu, Mihai Miron, Adriana Rosetti. Diplome speciale: Marina Cuzminschi,
Mihai Caba, Valeria Mihai ªtefan, Virgil Rãzescu, Andreea Petronela Condrea, Ciprian
Nedelcu, Cristina Straton, Maria Eºanu Lucrãrile premianþilor menþionaþi urmeazã
a fi publicate în prima ediþie a volumului Limba românã este patria mea.

Limba românã
este patria mea
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STRATEGIA UE PENTRU REGIUNEA DUNÃRII (SUERD)

Platforma Comunitãþilor Locale Riverane Dunãrii din România

România va gãzdui la sfârºitul lunii octombrie, la Palatul
Parlamentului ºi la Banca Naþionalã, douã mari
evenimente internaþionale, Forumul Anual al Dunãrii
SUERD  ediþia a II-a, organizat de þara noastrã sub stricta
coordonare a UE, cu sloganul Stronger in the world, ºi
Dialogul Financiar Dunãrean  ediþia a III-a, care sã punã cu
adevãrat þara noastrã pe harta relansãrii economice pe care o
are în vedere Uniunea Europeana în perioada 2014  2020.
Este vorba despre cel mai mare proces transformativ plãnuit
vreodatã în aceastã Republicã Dunãreanã care numãrã 14
naþiuni ºi peste 100 de milioane de locuitori ,care se estimeazã
cã vor derula investiþii masive, ºapte ani.
Pentru a pregãti cum se cuvine
prezenþa româneascã la aceste
evenimente majore, ca ºi pentru a
cupla mai rapid ºi din mers la
consorþiile de parteneri care se
formeazã pentru accesarea
proiectelor din Axa Tehnicã,
coordonatã de la Viena, ºi la
proiectele majore cu valori de sute
de milioane Euro fiecare, CIOSUERD - cu sprijinul Senatului
României, Camerei Deputaþilor,
Academiei Române, Grupului de
Iniþiativã Ecologicã ºi Dezvoltare
GIEDD  a organizat, în 26
septembrie, o Reuniune Specialã
a Clubului Suporterilor Regiunii
Dunãrii destinatã fondãrii
primei structuri la nivel naþional: Platforma Comunitãþilor
Locale Riverane Dunãrii din
Romania  CLDR. Participarea
mediului de afaceri este esenþialã
la aceastã operaþiune întrucât
toate marile investiþii se vor
desfãºura în mari consorþii ºi
pe baza parteneriatelor extinse
public - privat.
Printre cei interesaþi sã adere la
Platformã se aflã ºi Universitatea
Spiru Haret, din partea cãreia a
participat prof. univ. dr. Manuela
Epure, prorector.
Manifestarea a fost coprezidatã de E.S. dr. Michael
SCHWARZINGER, Ambasadorul Republicii Austria, ºi comoderatã de conf. univ. dr. ing.
Cristiana SÎRBU, preºedinte
executiv Fundaþia GIEDD, ºi de
coordonatorul general al Catedrei Internaþionale Onorifice
în sprijinul Strategiei UE
pentru Regiunea Dunãrii (CIOSUERD), prof. Sever AVRAM,

preºedinte executiv EUROLINK
-Casa Europei.
La reuniunea din 26 septembrie,
s-au pus bazele Platformei
Comunitãþilor Locale Riverane
Dunãrii din România prin
conectarea Centrelor de Competitivitate ºi Training, a cãror
organizare a început deja prin
eforturile societãþii civile, în baza
expertizei ºtiinþifice furnizate de
CIO-SUERD ºi, pe de altã parte,
de GIEDD.
Reuniunea de fondare a avut loc
la sediul Senatului României (Sala
Paul Negulescu), în prezenþa prof.
dr. Mihai Tãnãsescu, Invitat
Special de Onoare, vicepreºedintele Bãncii Europene de
Investiþii, ce va gestiona Pilonul
SUERD Prosperitate socialeconomicã, a Înaltului Reprezentant al Preºedinþiei UE în
România, a membrilor CIOSUERD, ambasadorii/reprezentanþii ambasadelor ºi camerelor
de comerþ dunãrene, alãturi de
principalii miniºtri-cheie legaþi de
accesul la proiectele dunãrene
ºi membri ai Parlamentului
României ºi Parlamentului European, implicaþi în accesarea acestor
programe de finanþare.
În acest context solemn, dar ºi
inter-activ, a fost prezentatã public
ºi promovatã Declaraþia  Apel a
Platformei CLDR în atenþia
Guvernului României ºi a Comisiei
Europene, text care repertoriazã
succint atuurile româneºti, precum
ºi formuleazã un set de recomandãri
con-structive pentru creºterea gradului de funcþionalitate a activitãþii organismelor SUERD ºi a
modalitãþilor de promovare,

implementare ºi evaluare a
impactului proiectelor SUERD în
România, mai ales prin fluidizarea
unui lobby instituþional eficient
în relaþia cu Coordonatorul pentru
Cooperare SUERD ºi cu DG
Regio-Comisia Europeanã, precum
ºi a unei bune pregãtiri a proiectelor româneºti prin centrele de
competitivitate ºi training deja
create sau pe cale de a fi create sub
egida CLDR ºi cu sprijinul CIOSUERD ºi al Fundaþiei GIEDD.
Au fost desemnate o serie de
noi personalitãþi in calitate

de Ambasadori Speciali ai Regiunii
Dunãrii, desemnare onorificã,
menitã sã facã mai pregnantã
prezenþa româneascã pe scena
dunãreanã ºi sã maximizeze ºansele
de atragere a finanþãrilor cele mai
adecvate ºi participarea la proiectele
fanion ºi la cele majore, îndeosebi, în cadrul procesului de implementare SUERD, coordonat
de Comisia Europeanã ºi de
Ministerul Afacerilor Externe.
De asemenea, în cadrul
manifestãrii, a fost conferit
numele de Jean BART (pseudo-

CIO SUERD  Catedra Internaþionalã Onorificã în sprijinul
Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii  reprezintã o
platformã pan-europeanã flexibilã de formare alternativã,
promovare ºi lobby pro-dunãrean, plasatã sub
Preºedinþia de Onoare a marelui diplomat al Naþiunilor
Unite, Ambasador Liviu BOTA.
Prin participarea la cursurile CIO-SUERD, participanþii
vor înþelege cadrul general ºi perspectivele oferite de
Strategie ºi vor avea posibilitatea sã se implice - în calitate
de promotor, facilitator, formator - în colective de elaborare
ºi prelucrare proiecte europene. Competenþele ºi abilitãþile
vizate prin aceste cursuri sunt urmãtoarele:
 înþelegerea cadrului instituþional ºi decizional care derivã din
adoptarea Strategiei;
 stimularea capacitãþii de participare ºi implicare în procesul de
consultare ºi planificare a implementãrii SUERD;
 înþelegerea ºi utilizarea adecvatã a instrumentelor financiare UE
în context transfrontalier

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Prognosis Negative

Silviu ªERBAN
Edmund Goulding, un englez
misterios, spilcuit ºi fermecãtor de
spiritual, a fost unul dintre cele mai
uimitoare personaje ale Epocii de
Aur hollywoodiene. Astfel se
deschide cartea lui Matthew
Kennedy, ce se vrea o biografie a
regizorului de origine britanicã.
Titlul ei include, sugestiv, numele
filmului ce caracterizeazã cel mai
bine cariera sa: Edmund Gouldings
Dark Victory: Hollywoods Genius
Bad Boy. Dark Victory (Victoria
întunericu-lui) se înscrie, în primul
rând, în lunga serie - deschisã de
producþiile lui D.W. Griffith: A Flash
of Light (1910) ºi Her Awakening
(1911) - a aºa-numitelor womans
film. Filmul lui Goulding depãºeºte
însã conotaþia negativã a genului,
pe care scriitoarea ºi criticul de film
Molly Haskell o descrie în influenta
sa lucrare, publicatã în 1974, From
Reverence to Rape: The Treatment

of Women in the Movies: Ce
comentariu mai condamnabil despre
relaþiile dintre femei în America
decât ideea a ceva ce se numeºte
womans film? ªi ce semn mai
grãitor al criticii ºi prioritãþilor
sexuale decât poziþia inferioarã pe
care genul acesta de filme îl ocupã
în preferinþele oamenilor de
culturã? Ca termen al unui oprobriu
critic, womans film sugereazã
faptul cã femeile, ºi deci problemele
lor emoþionale, au o semnificaþie
minorã. Plecând de la aceastã
imagine mai puþin fastã, Deborah
H. Holstein, în articolul sãu Dark
Victory, Now Voyager, The Great
Lie: Womens Pictures and the
Perfect Moment (publicat în 1987
în Jump Cut: A Review of
Contemporary Media) valorificã
pozitiv tematica filmelor subsumate genului. Ea aratã cã fondul
comun este reprezentat, mai
degrabã, de cãutãrile personajelor
feminine de a atinge o anume stare
de perfecþiune (perfect moment): un
moment de pace sufleteascã cãtre
care eroina filmului aspirã, moment
pentru care se sacrificã pe sine,
îndurã cu nobleþe chinurile,
biciuieºte rãul ºi alege sã renunþe la
independenþa sa emoþionalã. Este
ºi situaþia lui Judith Traherne, eroina
din Dark Victory, jucatã de Bette
Davis, care, treptat, din tânãra
rebelã, nesupusã ºi greu de stãpânit,
pe mãsurã ce admite prezenþa bolii
ºi, apoi, conºtientizeazã gravitatea
afecþiunii (descifrând sensul lui

prognosis negative), devine
sclava, iubita ºi apoi soþia
doctorului Frederick Steele (George
Brent). Ea renunþã la bucuriile
frivole, la proprietãþi, ºi cautã pacea
în interiorul sãu, alãturi de bãrbatul
de lângã ea, întru atingerea clipei
de perfecþiune în care întâlneºte
moartea. Sacrificiul merge pânã
într-acolo încât Judith acceptã sã
treacã dincolo fãrã martori, ºi mai

iminenþa morþii, invizibilã pe ecran.
Specificitatea acestei imagini a
morþii în perioada clasicã are însã
ºi o cauzã obiectivã. The Motion
Picture Production Code (MPPC),
adoptat în 1930, reglementa cu
mare stricteþe, prin intermediul a
11 donts ºi a 26 de be carefuls,
orice prezenþã ºocantã, inclusiv a
morþii, pe ecran. Invocând regulile
MPPC, Robert A. Clark, în articolul

Dark Victory

(Edmund Goulding,1939)
ales în lipsa soþului ei, pe care îl
încurajeazã sã plece, conºtientã
(împreunã cu spectatorul) cã se aflã
în faþa ultimei lor întrevederi. Secvenþa finalã, în care muribunda îºi
ia rãmas bun, urcând în camera ei
pentru a muri în pace ºi cerându-i
slujnicei, ca ultimã rugãminte, sã
nu fie deranjatã, este consideratã
ca fiind una dintre cele mai bune
imagini ale surprinderii cinematografice a morþii, devenind simbolul
clasicismului, pe aceastã temã, dar
ºi subiectul unei analize comparative
cu aceeaºi reprezentare, ca simbol
post-clasicist, în filmul Son frére,
al lui Patrice Chéreau, în cadrul
video-magazinului produs în
Canada, The Seventh Art . Grosplanul centrat pe ochii mari ai
eroinei privind în gol, care treptat
se înceþoºeazã ºi ulterior se stinge
într-un fondu negru, sugereazã

How Hollywood Films Portray
Illnes, publicat în 2001, în New
England Journal of Public Policy,
face o analizã interesantã a
modalitãþii în care problemele
medicale sunt redate în filmele
americane începând cu anii 30.
Astfel, MPPC includea interzicerea
apariþiei pe ecran a unor imagini ce
redau igiena sexualã, bolile venerice
sau naºterea. Operaþiile chirurgicale
figurau la be carefuls ºi erau
considerate la fel de respingãtoare
precum spânzurãrile, cruzimea
asupra copiilor sau traficul de femei.
Cele mai multe dintre filmele
dinaintea celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial atingeau problemele
medicale doar din perspectivã
istoricã sau biograficã. Cancerul
apãrea rareori în filme. Aceasta ºi
din cauza modelului cu happy-end,
pe care îl urma majoritatea filmelor

nimul literar al Comandorului
Eugeniu BOTEZ) Catedrei
Internaþionale Onorifice în
sprijinul Strategiei UE pentru
Regiunea Dunãrii (CIO-SUERD)
la un an de la fondarea acesteia.
Prof. Sever Avram 
coordonator General, Catedra
Internaþionalã Onorificã CIOSUERD, într-o declaraþie fãcutã
la postul naþional de radio, a spus:
Strategia Dunãrii a apãrut întro perioadã de crizã financiarã ºi
economicã foarte intensã. Foarte
mulþi vectori se nãpustesc practic

sã cucereascã noi pieþe ºi
competiþia globalã este ºi mai
acerbã. De aceea, Comisia
Europeanã crede foarte mult cã,
în aceastã bãtãlie pentru resurse
ºi pentru mai mult pragmatism,
este foarte importantã o testare
în acest laborator dunãrean a
unor elemente care sã conducã,
în ultimã instanþã, la ceea ce
se cheamã, într-unul dintre
macroproiectele viitoare deja
preselectate de Comisia
European, hubul de inovare
România-Bulgaria.

 consolidarea abilitãþilor practice privind integrarea
instrumentelor Social Media în procesul de relaþionare ºi
lobby corelat SUERD.
Coordonatori ºtiinþifici principali CIO SUERD sunt:
 Prof. univ. dr., ing., dr. HC, prof. HC Alexandru T.
BOGDAN  membru corespondent al Academiei
Române, directorul Centrului Acad. David Davidescu Academia Românã
 Prof. univ. dr. Carmen COSTEA  expert evaluator Comisia
Europeanã / prorector, Universitatea Spiru Haret / preºedinte
fondator, Asociaþia de ªtiinþe Alternative din România
 Prof. univ. dr. Petre PRISECARU  director ºtiinþific, Institutul
de Economie Mondialã al Academiei Române / membru Team Europe
- Institutul European din România
 Conf. univ. dr. Cristiana SÎRBU  preºedinte executiv, Grupul de
Iniþiativã Ecologicã ºi Dezvoltare Durabilã
 Coordonator proiect: prof. Sever AVRAM  liderul Grupului de
Acþiune Dunãre-Marea Neagrã / preºedinte executiv, EUROLINKCasa Europei.

106
hollywoodiene pânã spre
sfârºitul anilor 30. Autorul
aratã cã, între 1930 ºi
1955, Dark Victory este
primul dintre cele trei filme
americane ce se referã la
cancer. Toate însã vizeazã
cancerul de creier, fiind cel
mai sigur subiect din punct
de vedere al concordanþei cu
regulile MPPC, un tip de
cancer ce nu implicã
modificãri organice neatractive ºi ale cãrui
simptome sunt discutate în
termeni de cunoaºtere,
memorie sau echilibru.
Judith, personajul din Dark
Victory, post-operator, poartã doar
o micã bonetã pe cap. Lucrurile ar
fi stat cu totul altfel, precizeazã
Clark, în cazul unei intervenþii chirurgicale toracice sau
abdominale. Aceastã prezentare
cinematograficã a cancerului, dupã
modelul instituit de filmul lui
Goulding din 1939, are însã ºi
consecinþe pozitive, dupã pãrerea
lui Susan E. Lederer, profesor de
istorie a medicinii. În articolul
Dark Victory: Cancer and Popular
Hollywood Film, apãrut în 2007
în Bulletin of the History of

Medicine, autoarea considerã cã
aceastã tratare cinematograficã nu
era reprezentativã pentru tipurile
de cancer de care sufereau
americanii, filmul neurmãrind sã
prezinte în mod realist boala,
tratamentul ºi efectele acesteia,
înfãþiºând doar cum personajul se
stinge, fãrã transformãri brutale la
nivelul corpului. Astfel, este creatã
o anume atitudine în rândul
americanilor faþã de boalã ºi,
totodatã, este vizatã mobilizarea
cercetãrilor medicale în vederea
înfrângerii afecþiunii.

* * *
Sam Wood, regizorul care a condus o bunã parte a filmãrilor la
Gone With the Wind, avea sã ajungã la Premiile Academiei nu datoritã
filmului produs de Selznick (unde a rãmas necreditat), ci prin
intermediul capodoperei produse de studiourile britanice ale lui MetroGoldwyn-Mayer, Goodbye, Mr. Chips. O victorie ºi ºase nominalizãri!
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PROGRAMUL TVH
LUNI  30 septembrie 2013
06:00
07:30
08:00
09:00
10:00
11:00
12:30
13:00
13:30
14:30
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:30
20:30
22:00
22:30
23:00
00:00
02:00
02:30
04:00
04:30
05:30

Ecumenica (r)
Laboratorul emoþiilor (r)
Film serial  Destine furate (r)
Preuniversitaria*
Light Zone la HFM.
Emisiune în colaborare cu HFM.
Realizator Robert Tache
Universitaria*
Calitatea în educaþie.
Emisiune de prof.univ.dr.
Gheorghe Duda
Film documentar  Promotori
ai schimbãrii
Film serial  Destine furate
(ep. 14)
Film documentar  Resursele
viitorului
Preuniversitaria*
Film serial  Grachi (SUA) (r)
Restart România.
Realizator Camelia Spãtaru
ªtiri
Obiectiv 2.0.
Realizator Ciprian Vasilescu
Film serial  Grachi (SUA)
Sportlife.
Realizator Claudiu Giurgea
Autoapãrarea.
Realizator Sorin Lupaºcu
Analiza zilei.
Realizatori Simona ªerban
ºi Graþian Moldovan
Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
MyKaraoke star (r)
Obiectiv 2.0 (r)
Universitaria* (r)
Calitatea în educaþie (r)
Preuniversitaria* (r)
Film documentar  Promotori
ai schimbãrii (r)

MARÞI  1 octombrie 2013

MIERCURI  2 octombrie 2013

JOI  3 octombrie 2013

VINERI  4 octombrie 2013

06:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
07:00 Film documentar  Resursele
viitorului (r)
07:30 Film documentar  Tech head
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Light Zone la HFM.
Emisiune în colaborare cu HFM.
Realizator Robert Tache
11:00 Universitaria*
12:30 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii. Emisiune
de Monica Avramescu
13:00 Film documentar  Promotori
ai schimbãrii
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 15)
14:30 Film documentar  Resursele
viitorului
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
17:00 Restart România.
Realizator Camelia Spãtaru
18:00 ªtiri
19:00 Obiectiv 2.0.
Realizator Ciprian Vasilescu
19:30 Film serial  Grachi (SUA)
20:30 Film artistic românesc 
Grãbeºte-te încet! (1981)
22:30 Analiza zilei.
Realizatori Simona ªerban
ºi Graþian Moldovan
23:00 Cinefilia (r)
00:00 Sportlife (r)
01:30 Autoapãrarea (r)
02:00 Obiectiv 2.0 (r)
02:30 Universitaria* (r)
04:00 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii (r)
04:30 Preuniversitaria* (r)
05:30 Film documentar  Promotori
ai schimbãrii (r)

06:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
07:00 Film documentar  Resursele
viitorului (r)
07:30 Film documentar  Tech head
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Light Zone la HFM.
Emisiune în colaborare cu HFM.
Realizator Robert Tache
11:00 Universitaria*
12:30 Toatã viaþã învãþãm.
Emisiune de prof.univ.dr.
Emilian Dobrescu
13:00 Film documentar  Promotori
ai schimbãrii
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 16)
14:30 Film documentar  Resursele
viitorului
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
17:00 Restart România.
Realizator Camelia Spãtaru
18:00 ªtiri
19:00 Obiectiv 2.0.
Realizator Ciprian Vasilescu
19:30 Film serial  Grachi (SUA)
20:30 Film artistic românesc 
Dragoste la 0 grade (1964)
22:30 Analiza zilei.
Realizatori Simona ªerban
ºi Graþian Moldovan
23:00 Doctor H (r)
00:00 Cãlãtor prin þara mea (r)
01:00 Bun venit în România (r)
02:00 Obiectiv 2.0. (r)
02:30 Universitaria* (r)
04:00 Toatã viaþã învãþãm (r)
04:30 Preuniversitaria* (r)
05:30 Film documentar  Promotori
ai schimbãrii (r)

06:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
07:00 Film documentar  Resursele
viitorului (r)
07:30 Film documentar  Tech head
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Light Zone la HFM.
Emisiune în colaborare cu HFM.
Realizator Robert Tache
11:00 Universitaria*
12:30 Orientarea în carierã.
Emisiune de conf.univ.dr.
Roxana Pãun
13:00 Film documentar  Promotori
ai schimbãrii
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 17)
14:30 Film documentar  Resursele
viitorului
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
17:00 Restart România
18:00 ªtiri
19:00 Obiectiv 2.0.
19:30 Film serial  Grachi (SUA)
20:30 Film artistic românesc 
Balul de sâmbãtã seara (1968)
22:30 Analiza zilei
23:00 Cafe-concert.
Realizator Sorin Petre
23:30 Omeni aproape invizibili (r)
00:00 Limbajul imaginii (r)
00:30 Curs de limbi strãine (r)
01:00 Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor (r)
02:00 Obiectiv 2.0 (r)
02:30 Universitaria* (r)
04:00 Orientarea în carierã (r)
04:30 Preuniversitaria* (r)
05:30 Film documentar  Promotori
ai schimbãrii (r)

06:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
07:00 Film documentar  Resursele
viitorului (r)
07:30 Film documentar  Tech head
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Light Zone la HFM.
Emisiune în colaborare cu HFM.
Realizator Robert Tache
11:00 Universitaria*
12:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de prof.univ.dr.
Valeriu Marinescu
13:00 Film documentar  Promotori
ai schimbãrii
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 18)
14:30 Film documentar  Resursele
viitorului
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
17:00 Restart România
18:00 ªtiri
19:00 Obiectiv 2.0.
19:30 Film serial  Grachi (SUA)
20:30 Film artistic românesc 
Haiducii (1966)
22:30 Week-end show.
Realizator Robert Emanuel
23:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii
sãi. Muzica clasicã prezentatã
pe înþelesul tuturor.
00:30 Film documentar 
Superstaruri
01:00 Interviurile TVH (r)
02:00 Obiectiv 2.0 (r)
02:30 Universitaria* (r)
04:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
04:30 Preuniversitaria* (r)
05:30 Film documentar  Promotori
ai schimbãrii (r)

SÂMBÃTÃ  5 octombrie 2013
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
10:30
11:30
12:00
12:30
13:00

Film serial  Grachi (SUA) (r)
Cãlãtor prin þara mea (r)
Film documentar  Animalia
Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
Laboratorul emoþiilor.
Emisiune de Andreea Deneº
Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor
Film documentar 
Superstaruri
Curs de limbi strãine
Limbajul imaginii.
Realizator Ion Bucheru
IT Focus.
Realizator Mihai Bãtrâneanu

14:00 Liceenii.
Emisiune de Tina Toma
15:00 Week-end show (r)
Realizator Robert Emanuel
16:00 MyKaraoke star (r)
Realizator Robert Tache
18:00 ªtiri
19:00 Petrecere româneascã.
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic românesc 
Rãpirea fecioarelor (1968)
00:00 Petrecere româneascã (r)
03:00 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi (r)
04:00 Liceenii (r)
05:00 IT Focus (r)

DUMINICÃ  6 octombrie 2013
06:00 Film documentar  Animalia (r)
07:00 Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger (r)
08:00 Film documentar 
Enciclopedia animalelor
09:00 Ecumenica.
Realizator Sorin Bejan
10:30 Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
11:30 Oameni aproape invizibili.
Realizator Iustina Radu
12:00 Liceenii (r)
13:00 Stil ºi tendinþe.
Realizator Cristina Matei
13:30 Gala cântecului românesc.
Emisiune de Georgel Nucã

In memoriam GEO SAIZESCU

Marþi, 1 octombrie, 20:30

Miercuri, 2 octombrie, 20:30

Joi, 3 octombrie, 20:30

(1981), comedie
Regie: Geo Saizescu
Distribuþie: Dem Rãdulescu, Tamara
Buciuceanu-Botez, Cornel Vulpe
Un bãrbat important, grãbit totdeauna,
dar mai ales când este la volan, calcã
un pieton ciudat: un tânãr globe-trotter,
aiurit, care calcã ferm, dar pe unde nu
trebuie, pe ºoseaua largã. Dupã ce ezitã
o clipã, întors la locul faptei, bãrbatul
de la volan nu-ºi mai gãseºte victima.
Ca din senin, totuºi, victima apare în
viaþa bãrbatului, bulversând o întreagã
familie, cu încurcãturi dramatice ºi
comic-sentimentale.

(1964), comedie
Regie: Geo Saizescu
Distribuþie: Iurie Darie, Sebastian
Papaiani, Dem Rãdulescu, Florentina
Mosora

(1968), comedie
Regie: Geo Saizescu
Distribuþie: Sebastian Papaiani, Puiu
Cãlinescu, Ana Szeles, Octavian Cotescu
Papã este un tânãr vesel, plin de
farmec, aflat mereu în cãutarea
iubirii perfecte. ªofer pe camioneta
unui ºantier, cunoaºte multe fete
frumoase. Dintre ele, douã îi cad cu
tronc. Junele cuceritor trebuie sã
aleagã pe una dintre ele. Printr-o farsã,
le supune unui test de devotament.

Grãbeºte-te încet!

Dragoste la 0 grade

Oana, o tânãra talentatã, apreciatã la
uzinã, este trimisa la Poiana Braºov la
un concurs de schi. Aici îl întâlneºte pe
Andrei, un tehnician tv, venit sã monteze
un releu. El se îndrãgosteºte de la prima
vedere, dar Oana nu pare interesatã ºi îl
respinge. Insistenþele lui Andrei duc la
tot felul de întâmplãri, el îºi pierde
aparatul cu care lucra, iar Oana pierde
concursul. Totuºi, dragostea prinde aripi
într-un frumos decor de iarnã.

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

Balul de sâmbãtã seara

16:00 Doctor H.
Realizator Teodora Pop Drãgoi
17:00 Bun venit în România.
Realizator Simona ªerban
18:00 ªtiri
19:00 Film artistic  Eu, Peter Sellers
(SUA, 2004)
21:00 MyKaraoke star.
Realizator Robert Tache
23:00 Cinefilia.
Realizator Daniel Paraschiv
00:00 Gala cântecului românesc (r)
02:30 Film documentar 
Superstaruri (r)
03:00 MyKaraoke star (r)
05:00 Weekend show (r)

Duminicã

19:00

Eu, Peter Sellers
(SUA, 2004)

Regia: Stephen Hopkins.
Distribuþie: Charlize Theron,
Geoffrey Rush, Emily Watson
Eu, Peter Sellers reprezintã o
privire de ansamblu asupra vieþii
unuia dintre cei mai prolifici ºi mai
dãruiþi actori de comedie, al cãrui talent fascinant pentru mimã ºi a cãrui
inventivitate l-au transformat într-o
vedetã de prim rang. Filmul este o
cãlãtorie caleidoscopicã, o introspecþie
inovatoare în viaþa lui Sellers, care
evidenþiazã geniul comic al actorului,
dar ºi neliniºtile sale sufleteºti.

PROGRAMUL
R A D I O HFM

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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1 octombrie, Ziua Internaþionalã a Muzicii
În fiecare an, la
1 octombrie,
omenirea sãrbãtoreºte
Ziua Internaþionalã a Muzicii,
un minunat prilej de a ne reîntâlni
cu marile creaþii muzicale, valori
perene ale spiritualitãþii
universale, tãlmãcite la cele mai
înalte cote valorice.
De la Bach la ªostakovici, de la
Alexandru Flechtenmacher la
Doina Rotaru, istoria muzicii este
plinã de opus-uri frumoase ºi
valoroase, purtând girul
inconfundabil al epocii în care au
fost zãmislite.
Dacã vom asculta
Simfonia a IX-a în Re m. op. 125
de Beethoven, Concertul nr. 27
în Si b M. Kw 595 pentru pian
ºi orchestrã de Mozart,
Polonezele ºi Concertele pentru
pian ºi orchestrã de Chopin,
Rapsodia lui Enescu, inimile
noastre se vor umple de o
neþãrmuritã bucurie.
Ce înseamnã contactul cu marea
muzicã? Ei bine, înseamnã, în
primul rând, respect faþã de
venerabila ei vârstã, de mii de ani,
iar, în al doilea rând, respect faþã
de acei corifei care s-au strãduit,
se strãduiesc ºi, desigur, se vor
stãrui ºi de-acum înainte sã lase
moºtenire posteritãþii adevãrate
opus-uri valoroase, adevãrate
permanenþe peste veacuri.
Þinând cont de toate aceste
considerente, sã ascultãm cu ºi
mai multã bucurie muzica, de orice
fel ar fi ea - aceastã reginã a
artelor, care a oferit ºi va oferi
tuturor generaþiilor de iubitori de
frumos clipe armonioase de viaþã!

¯

Muzica este o lege moralã. Ea dã sufletul universului, aripi gândirii, avânt
închipuirii, farmec tinereþii, viaþã ºi veselie tuturor lucrurilor. Ea este esenþa
ordinii, înãlþând cãtre tot ce este bun, drept ºi frumos. (Platon)

Prima Zi Internaþionalã a Muzicii a fost organizatã de Consiliul Internaþional al Muzicii în anul 1975, în urma rezoluþiei
adoptatã de Adunarea Generalã a Naþiunilor Unite la Lausanne, în 1973. Aceastã zi a fost iniþiatã de lordul Yehudi Menuhin,
cu scopul de a promova arta muzicalã cãtre toþi oamenii ºi de a aplica idealurile UNESCO de pace ºi prietenie între oameni
ºi între popoare, de evoluþie a culturilor, de schimb de experienþã ºi de apreciere reciprocã a valorilor estetice, aºa cum reiese
din scrisoarea semnatã de Yehudi Menuhin ºi Boris Yarustowski, preºedintele ºi vicepreºedintele Consiliului Internaþional al
muzicii, adresatã tuturor membrilor acestui Consiliu, în data de 30 noiembrie 1974:
Domnilor,
PROGRAME DE RADIO ªI TELEVIZIUNE
prima Zi Internaþionalã a Muzicii organizatã de cãtre
- sã transmitã concerte, discuþii ºi dezbateri cu participarea
Consiliul Internaþional al Muzicii va avea loc pe 1 octombrie
1975, conform cu rezoluþia luatã la a 15-a Adunare Generalã personalitãþilor majore care apreciazã muzica (pictori,
din Lausanne, în 1973. Intenþia acestei zile este de a încuraja: scriitori, chiar ºi politicieni); cu ocazia Zilei internaþionale a
muzicii, conducãtorii Comitetului internaþional al muzicii
- promovarea artelor printre alte sectoare ale societãþii;
- aplicarea idealurilor UNESCO de pace ºi de prietenie vor transmite mesaje speciale.
între popoare, de dezvoltare a culturilor lor, de schimburi
PRESA ªI ÎNREGISTRÃRILE
de experienþã ºi de apreciere mutualã a valorilor artistice;
- sã publice articole în presã pentru a atrage atenþia publicului
- promovarea activitãþilor Consiliului Internaþional al
muzicii aferent UNESCO, a organizaþiilor internaþionale cãtre aceastã zi;
- sã organizeze schimburi de casete ºi de înregistrãri folosite
membre ºi comitetelor naþionale, ca ºi a politicii sale în
doar pentru scopuri demonstrative.
general.
Pentru a pune aceste intenþii în practicã, organizaþiile
LUPTA ÎMPOTRIVA POLUÃRII SONORE
noastre internaþionale ºi comitetele naþionale sunt invitate
- sã propunã autoritãþilor locale ca, în aceastã zi, sã
sã ia în considerare urmãtorul plan de activitãþi:
organizeze câteva minute de liniºte în oraºe; aceastã perioadã
EVENIMENTE MUZICALE
va fi folositã pentru a asculta muzica interpretatã în locuri
- sã invite compozitori, interpreþi ºi muzicologi de renume publice ca ºi în parcuri ºi pieþele principale.
pentru a vorbi despre importanþa muzicii, de locul ei în viaþa
Pentru a realiza aceste activitãþi, este esenþial sã punem la
modernã, de idealurile UNESCO ºi de activitãþile Comitetului dispoziþie toate forþele noastre: radio ºi TV, societãþile de
internaþional al muzicii;
concert, companiile de operã, organizaþiile de amatori; un
- sã organizeze întâlniri cu artiºti, competiþii ºi teste mare numãr de locaþii ar trebui folosite: sãlile de concerte ale
muzicale;
teatrelor, centrele culturale, universitãþile, bisericile, ºcolile,
- sã organizeze expoziþii de instrumente muzicale, de fabricile, ca ºi zonele deschise: parcuri, grãdini ºi stadioane.
înregistrãri, fotografii, picturi, sculpturi, caricaturi ºi afiºe
Sperãm cã aceastã primã zi internaþionalã a muzicii sã
pe teme muzicale;
constituie o realizare majorã printre activitãþile noastre ºi sã
- sã invite delegaþii de muzicieni din alte comitete naþionale, devinã un eveniment anual menit sã propage o mai mare
sã participe la Ziua internaþionalã a muzicii, precum ºi înþelegere a artei noastre, care sã întãreascã pacea ºi prietenia
dintre popoare prin intermediul muzicii.
compozitori ºi interpreþi de pe diferite continente;
Cu prietenie,
- sã solicite interpreþilor mari din þãrile lor sã susþinã
concerte de Ziua internaþionalã a muzicii prin care sã
Yehudi MENUHIN ºi Boris YARUSTOWSKI,
contribuie în întregime sau parþial la fondul internaþional de
preºedintele ºi vicepreºedintele
ajutorare mutualã a muzicienilor.
Consiliului Internaþional al Muzicii.
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¯

Locul în care Ziua Internaþionalã a Muzicii
se sãrbãtoreºte 365 de zile dintr-un an

În interiorul Universitãþii Spiru Haret,
muzica, în întreaga ei diversitate, este
reprezentatã de Facultatea de Arte, cu
precãdere specializarea Pedagogie
Muzicalã, televiziunea ºi radioul proprii.
Constituitã în anul 2010, prin
fuziunea a douã Facultãþi cu experienþã
ºi vizibilitate în contextul învãþãmântului vocaþional românesc
(Facultatea de Muzicã ºi, respectiv,
Facultatea de Teatru), Facultatea de
Arte a Universitãþii Spiru Haret este
un exemplu semnificativ în perspectiva
cerinþelor, adresate în urmã cu aproape
patru decenii, de cãtre celebrul
violoncelist Yehudi Menuhin, la
înfiinþarea Zilei Internaþionale a Muzicii.
Desfãºurându-ºi activitatea pe bazã
de programe de studii acreditate,
conforme cu legislaþia ºi principiile de
calitate educaþionalã ale Spaþiului
European al Învãþãmântului Superior,
cele douã domenii de licenþã (Muzicã specializarea Pedagogie Muzicalã ºi,
respectiv, Teatru - specializarea Artele
spectacolului-Actorie), ca ºi cele patru
specializãri de master (Artã Muzicalã,
Artã Teatralã, Pedagogie Teatralã ºi
Teatru Muzical), acreditate, desfãºoarã
o bogatã activitate educaþionalã în
domeniul muzical, astfel încât, aici,
Ziua Internaþionalã a Muzicii pare

George Enescu

Yehudi Menuhin

Sebastian Bach

Ludwig van Beethoven

cã se sãrbãtoreºte nu doar la 1 octombrie,
ci în toate cele 365 de zile ale anului.
Contextul instituþional remarcabil, cadrele didactice performante, în mare parte
personalitãþi în domeniu, baza materialã
modernã ºi polifuncþionalã permit
abordãri educaþionale ºi de predare a cunoºtinþelor din perspective interdisciplinare ºi sincretice, oferind posibilitãþi de
experimentare ºi aplicare practicã a cunoºtinþelor teoretice dobândite la orele de curs.

Având televiziune proprie (TVH),
radio propriu (HFM), studio teatral
propriu (Black Box Studio Sud), Casã
de producþie proprie (EvoMusic
Production), editurã (Editura Fundaþiei
România de Mâine) ºi publicaþii proprii
(Opinia naþionalã ºi Analele Facultãþii
de Arte), Universitatea Spiru Haret,
Facultatea de Arte oferã ºansa unei
valorificãri superioare a talentului celor
ce se hotãrãsc sã-i frecventeze cursurile.

Facultatea de Arte din Universitatea
Spiru Haret are un loc distinct în
domeniul privat al sistemului naþional
de învãþãmânt superior: douã specializãri
universitare, cu misiuni didactice
distincte, vor sã demonstreze, prin
activitatea lor, cã artele au ºtiut mereu
sã se completeze una pe alta, sã-ºi dea
mâna pentru a crea ºi a realiza spaþiul
acela miraculos care dã sens, strãlucire
ºi emoþie vieþii oamenilor pe pãmânt.

TVH în fiecare vineri, la ora 23:30, sãrbãtoreºte muzica împreunã Adrian Mãrginean
Constantin Traºcã
cu Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi. Excepþionala pianistã, prezintã
muzica clasicã pe înþelesul tuturor, informându-ne despre Mulþi dintre absolvenþii Facultãþii de Arte sunt astãzi interpreþi valoroºi de diverse
cele mai importante concerte ºi festivaluri din România ºi din lume.
genuri muzicale, educatori dedicaþi cultivãrii talentelor ºi ai dragostei pentru muzicã.

Wolfgang Amadeus Mozart

Frédéric Chopin

