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Universitatea Spiru Haret vã invitã sã participaþi la
Conferinþa naþionalã de finalizare a proiectului
CALITATE EUROPEANÃ ÎN ÎNVÃÞÃMÂNTUL SUPERIOR
(POSDRU86/1.2/S/62249)
Evenimentul va avea loc marþi, 25 martie 2014, ora 15.30, la sediul Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti,
ªoseaua Berceni nr.24, în Amfiteatrul Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport (sala 220).
Proiectul, desfãºurat în parteneriat cu Universitatea Naþionalã de Apãrare Carol I ºi compania Pluri
Consultants, a avut ca principal obiectiv dezvoltarea ºi implementarea la nivel naþional, într-o perioadã de 36 de
luni, a unor strategii ºi instrumente de asigurare a managementului calitãþii proceselor de educaþie ºi formare în
învãþãmântul superior, care sã includã criterii, standarde specifice, indicatori de referinþã ºi mecanisme concrete
pentru maximizarea experienþelor ºi proceselor asociate formãrii ºi dezvoltãrii profesionale.
În cadrul conferinþei se face o trecere în revistã a celor trei ani de activitate a proiectului ºi vor fi prezentate
o serie de materiale importante referitoare la rezultatele obþinute ºi indicatorii îndepliniþi în cadrul proiectului.
Evenimentul se va desfãºura cu participarea echipei de proiect, a experþilor, a studenþilor, a cadrelor
didactice ºi a reprezentanþilor mass-media.
Vã aºteptãm!
Manager proiect, Aurelian A. BONDREA
Vã rugãm sã confirmaþi participarea la 021.455.19.97 sau
la adresa de e-mail: calitate-eu-invatamant@spiruharet.ro

CALITATEA ÎN ÎNVÃÞÃMÂNTUL SUPERIOR  element central, asigurat pe
deplin în procesul acreditãrii la nivel instituþional la universitãþile partenere
sprijinite prin proiecte POSDRU
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RADU BELIGAN
- Premiul Gopo
pentru întreaga carierã
Decernarea
Premiilor Gopo,
eveniment anual
ce premiazã valorile
cinematografiei
româneºti actuale,
va avea loc azi,
24 martie 2014.
Premiul
pentru întreaga
carierã
revine, la aceastã
a VIII-a ediþie,
maestrului
Radu Beligan.

Nu înþeleg!
Mioara VERGU-IORDACHE

Compania Inspire Group pregãteºte cea de-a
11-a ediþie BuzzCamp ºi deschide lista speakerilor
care vor susþine conferinþele din cadrul
evenimentului organizat în Bucureºti.
În perioada 31 martie  4 aprilie, la hotel
Marshal Garden, tinerii cu vârsta cuprinsã între
18  26 de ani sunt aºteptaþi sã descopere cum se
pot dezvolta în secolul vitezei ºi care sunt toolurile care îi pot ghida spre o carierã de succes.
Andi Vasluianu  actor, Per Markussen 
concept manager Worldclass Romania, Cornel
Ilie  membru fondator Vunk, Radu Iacoban  actor
ºi regizor, Cori Grãmescu  owner LadyFit,
Maria Buzã  actriþã, Marius Antonie  manager
divizia de consultanþã Accenture sunt doar câþiva
dintre invitaþii noii ediþii, iar binecunoscutul
actor George Ivaºcu va fi prezent, în calitate de
ambasador al evenimentului, pentru a împãrtãºi

participanþilor din credinþele ºi valorile care îl
definesc, dar ºi importanþa acestora în procesul
de dezvoltare.
Manifestarea va gãzdui ºi o serie de workshopuri, activitãþi practice, sesiuni de consiliere
pregãtite de companii precum P&G, Mercedes,
Orange, PwC, Genpact, Accenture, Siveco,
Raiffeisen, Grawe etc.
Selecþia se realizeazã în baza formularului de
înscriere ºi a CV-ului, iar confirmarea locului
asigurã participarea la toate conferinþele din cele
5 zile de desfãºurare ale evenimentului. Pentru
workshop-uri, candidaþii vor fi selectaþi în funcþie
de profilul solicitat de companiile participante.
BuzzCamp este un eveniment gratuit, iar
înscrierile se pot face accesând
http://buzzcamp.ro/event/inscriere/.
Eveniment susþinut de studentie.ro

P COLEGIUL TEHNIC MEDIA
imediata apropiere a Casei
R ÎnPresei
Libere, existã o unitate
de învãþãmânt unicã prin natura
E profilului, acela de a pregãti
în domeniul
U specialiºti
poligrafiei ºi a cinematografiei:
Colegiul Tehnic Media. Istoria
unitãþi de învãþãmânt
N acestei
începe în anul 1948, când în
au fost înfiinþate
I Bucureºti
douã ºcoli de profil: ªcoala
Tehnicã de Arte Grafice
V Medie
ºi ªcoala Profesionalã de arte
Dimitrie Marinescu.
E grafice
26 de ani mai târziu, cele douã
unitãþi ºcolare se unificau sub o
denumire: Grupul ªcolar
R nouã
de Poligrafie ºi Cinematografie.
cu anul ºcolar
S Începând
2000-2001, unitatea ºcolarã
schimbã numele în
I îºiColegiul
Tehnic Media,
diversificându-ºi ºi oferta
T educaþionalã.
Pe lângã clasele
cu profil tehnic,
sã funcþioneze ºi clase
A încep
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de real ºi vocaþional.
R În sprijinul participanþilor la învãþãmântul preuniversitar, TVH propune, prin emisiunea PREUNIVERSITARIA, consultaþii pentru elevii din clasele a
ºi a douãsprezecea:  Matematicã, Limba ºi literatura românã, Fizicã, Chimie, Istorie, Geografie  pentru bacalaureat;  Matematicã, Limba ºi
I opta
literatura românã  pentru evaluarea naþionalã. Preuniversitaria, orele 15.30-16.30:  bacalaureat  de luni pânã joi  evaluare naþionalã  vineri
A TVH poate fi urmãritã pe RCS-RDS ºi UPC (digital) Dolce (satelit) precum ºi pe www.tv-h.ro/iphone/ipad

Nu înþeleg, de ce dacã
toþi românii þintesc spre o justiþie
puternicã, independentã, obiectivã;
toþi românii nãzuiesc o viaþã bunã;
toþi românii îºi doresc locuri de
muncã;
toþi românii vor sã beneficieze, pentru
ei ºi copiii lor, de o ºcoalã competitivã, de o educaþie modernã, serioasã;
toþi românii râvnesc sã se bucure de
un sistem de sãnãtate calificat ºi
civilizat;
toþi românii vor o clasã politicã fãrã
corupþi ºi incompetenþi;
toþi românii aspirã la o Românie
puternicã, independentã, curatã
Nu înþeleg, de ce
românii contestã hotãrârile justiþiei,
fac apel la clemenþã pe criterii
subiective, cârcotaºe;
românii preferã, în loc sã-ºi asigure
un trai mai bun, prin ideile ºi munca
proprie, sã cleveteascã, sã priveascã
în ograda vecinului cu invidie, sã
ignore regulile unei convieþuiri
civilizate;
românii sunt selectivi în alegerea
locului de muncã, fãrã sã þinã seama
de calificarea realã a fiecãruia, ºi sunt
mereu nemulþumiþi de cuantumul
salariului;
românii favorizeazã în ºcoalã
superficialitatea, indisciplina, mediocritatea proprie ºi a copiilor lor;
românii acceptã, ba chiar protejeazã
în sãnãtate tratamente preferenþiale,
pe bazã de atenþii;
românii promoveazã, voteazã în
politicã oameni certaþi cu legea,
corupþi dovediþi, cu dosare penale;
românii ignorã, de fapt, România, o slãbesc din interior ºi o ponegresc în afarã,
o murdãresc, la propriu ºi la figurat...
Nu înþeleg
de ce este aºa de puternic orgoliul
individual de nu putem sã-l convertim
în mândrie naþionalã generatoare de:
justiþie puternicã, independentã,
obiectivã, viaþã bunã, locuri de
muncã, ºcoalã competitivã, educaþie
modernã, serioasã, sistem de sãnãtate calificat ºi civilizat, clasã politicã
fãrã corupþi ºi incompetenþi, Românie
puternicã, independentã, curatã
Trãim într-o lume în miºcare. Se forþeazã
graniþe, se pun la îndoialã criterii,
principii, legi.
Vom fi, dacã suntem uniþi.
ªi eu sunt româncã
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CALITATEA ÎN ÎNVÃÞÃMÂNTUL SUPERIOR
 element central, asigurat pe deplin în procesul acreditãrii la nivel
instituþional la universitãþile partenere sprijinite prin proiecte POSDRU
Conf.univ.dr. Aurelian A. BONDREA
Universitatea Spiru Haret Bucureºti îºi
concentreazã activitatea în direcþia obþinerii unei
poziþii cât mai înalte în rândul universitãþilor din
România ºi a unei competitivitãþi ridicate a programelor sale de studii pe plan naþional ºi internaþional.
Aceastã viziune este susþinutã de promovarea ºi
implementarea calitãþii la toate nivelurile ºi structurile
instituþiei; crearea, diseminarea ºi valorificarea
superioarã a cunoºtinþelor inovative, având ca suport
esenþial cercetarea ºtiinþificã; centrarea învãþãrii pe
student; implicarea pro-activã a cadrelor didactice,
studenþilor ºi a întregii comunitãþi academice în
susþinerea demersurilor Universitãþii; realizarea unei
reþele extinse de relaþii de parteneriat cu instituþii
academice ºi de cercetare ºtiinþificã din þarã ºi din
strãinãtate; antrenarea studenþilor în activitãþile de
conducere, învãþãmânt ºi cercetare.
Calitatea în învãþãmântul superior este element
central, asigurat pe deplin în procesul acreditãrii
la nivel instituþional la universitãþile partenere
sprijinite prin proiecte POSDRU.
În acest context complex actual, proiectul intitulat
Calitate europeanã în învãþãmântul superior, derulat
de Universitatea Spiru Haret Bucureºti, implementat
în parteneriat cu Universitatea Naþionalã de Apãrare
Carol I (UNAp) Bucureºti, este un exemplu de
colaborare integratã între parteneri a cãror misiune
constã în formarea, specializarea ºi perfecþionarea
pregãtirii profesionale a viitorilor absolvenþi, precum
ºi organizarea, respectiv, desfãºurarea activitãþii de
cercetare ºtiinþificã universitarã. Proiectul include
activitãþi eligibile, care permit continuarea ºi
valorizarea rezultatelor dupã finalizarea activitãþilor.
Succesul unui astfel de proiect a presupus
existenþa de cadre didactice ºi personal de suport
cu pregãtire competitivã, iar legislaþia universitarã
este favorabilã ierarhizãrilor pe criterii de performanþã ºi calitate a instituþiilor de învãþãmânt
superior. Pe de altã parte, se întâlnesc Curricule
favorabile alegerilor profesionale din partea
studenþilor ºi încurajatoare pentru interdisciplinaritate ºi pregãtire practicã, ceea ce contribuie la
formarea celor ce învaþã pentru gândire creativã,
criticã ºi argumentare raþionalã.
Structurile proiectului Calitate europeanã în
învãþãmântul superior pot funcþiona ºi dupã
finalizarea sa din punct de vedere financiar ºi
instituþional, ocazie cu care Universitatea Spiru
Haret valorificã experienþa dobânditã pentru
accesarea ulterioarã a altor aliniamente din axele
POSDRU ºi a altor programe naþionale ºi europene.
Prin obiectivul sãu, proiectul contribuie major
la respectarea principiului egalitãþii de ºanse,
deoarece o structurã de organizare flexibilã ºi
eficace nu este discriminatorie, ci, dimpotrivã,
acordã ºanse egale la competenþe egale.
Calitatea în învãþãmântul superior se evidenþiazã
ºi prin unele obiective orizontale ale proiectului
Calitate europeanã în învãþãmântul superior,
deoarece se oferã un cadru de optimizare a folosirii
resurselor umane existente pentru protejarea ºi
îmbunãtãþirea calitãþii vieþii, prin crearea,
dezvoltarea ºi implementarea sistemului de
asigurare a calitãþii în învãþãmântul superior, inclusiv
dezvoltarea ºi formarea personalului de conducere,
decidenþilor, persoanelor implicate în politici
educaþionale, cadrelor didactice, personalului de
suport ºi studenþilor/ masteranzilor din structura
Universitãþii Spiru Haret Bucureºti.
Proiectul conduce la îmbunãtãþirea managementului universitar ºi creºterea capacitãþilor Universitãþii
Spiru Haret ºi partenerilor de a furniza calificãri
superioare, adaptate cerinþelor în schimbare ale pieþei
muncii; la instituirea unei culturi a transparenþei cu
privire la calitatea serviciilor educaþionale. Pe lângã
aceste obiective, proiectul POSDRU Calitate
europeanã în învãþãmântul superior vizeazã:
 continuarea activitãþilor legate de elaborarea unor
proceduri specifice în cadrul sistemului de asigurare
a calitãþii, la nivelul tuturor structurilor interne ale
Universitãþii Spiru Haret;  continuarea acþiunilor de
promovare ºi formare a unei culturi a calitãþii pentru
întreg personalul existent în structura Universitãþii,
prin acþiuni de formare;  diseminarea legislaþiei în
domeniul asigurãrii calitãþii în învãþãmântul superior;
 aplicarea procedurilor ºi regulamentelor privind
asigurarea calitãþii în învãþãmântul superior.
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Universitatea Spiru Haret ºi Universitatea Naþionalã de Apãrare Carol I sunt universitãþi sprijinite,
prin proiectul POSDRU 62249 Calitate în învãþãmântul superior, în vederea acreditãrii la nivel
instituþional conform standardelor în calitate

Prin creºterea de performanþã, înregistratã în urma
implementãrii proiectului, atât cadrele didactice,
cât ºi personalul de suport angajat în structura Universitãþii au posibilitatea de a marca o contribuþie
însemnatã în creºterea gradului de încredere pe care
studenþii ºi masteranzii o au în instituþie ca furnizor
de educaþie. Odatã dezvoltate aceste competenþe,
ele pot fi folosite în cadrul universitãþii, cât ºi în
viitoarele locuri de muncã ale grupului þintã, ele
având un caracter general ºi universal valabil.
Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu
Universitatea Naþionalã de Apãrare Carol I
(UNAp), a derulat graficul activitãþilor proiectului
pe cei trei ani de lucru.
În principal, în primul an de derulare a proiectului s-au operaþionalizat activitãþi precum:
managementul de proiect; campania de promovare
a lansãrii proiectului; studiu iniþial pentru
realizarea Manualului de Management al Calitãþii
în învãþãmântul superior/ evaluarea de procese/
proceduri; pregãtirea managementului calitãþii în
vederea evaluãrii/ acreditãrii; introducerea ºi
aplicarea metodologiilor, instrumentelor, sistemelor de indicatori de referinþã, procedurilor ºi
mecanismelor de asigurare ºi management al
calitãþii la nivelul universitãþilor partenere în
vederea evaluãrii programelor de studii de licenþã/
masterat; aplicarea criteriilor ºi standardelor
specifice de evaluare a specializãrilor ºi programelor de studii universitare de licenþã/masterat;
evaluarea activitãþilor de predare-învãþare la
nivelul universitãþilor partenere; evaluarea
eficienþei managementului universitar la nivelul
instituþiilor partenere; implementarea Manualului
de Management al Calitãþii în învãþãmântul
superior; evaluarea, acreditarea ºi autorizarea
programelor de studii universitare de licenþã/
masterat la nivelul universitãþilor partenere;
dezvoltarea materialelor de formare în calitate;
certificarea CNFPA; formarea formatorilor/
echipei de acreditare ISO; acompanierea formatorilor; formarea în calitate; studiu de evaluare a
impactului dat de program º.a
În al doilea an de derulare a proiectului
POSDRU intitulat Calitate europeanã în învãþãmântul superior, s-au avut în vedere: introducerea
ºi aplicarea metodologiilor, instrumentelor,
sistemelor de indicatori de referinþã, procedurilor
ºi mecanismelor de asigurare ºi management al
calitãþii la nivelul universitãþilor partenere în vederea evaluãrii programelor de studii de licenþã/ masterat; aplicarea criteriilor ºi standardelor specifice
de evaluare a specializãrilor ºi programelor de
studii universitare de licenþã/ masterat; evaluarea
activitãþilor de predare-învãþare la nivelul universi-
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tãþilor partenere; evaluarea eficienþei managementului universitar la nivelul instituþiilor partenere;
implementarea Manualului de Management al
Calitãþii în învãþãmântul superior; evaluarea,
acreditarea ºi autorizarea programelor de studii
universitare de licenþã/ masterat la nivelul
universitãþilor partenere; certificarea ISO ºi
acompanierea formatorilor; formarea în calitate
în învãþãmântul superior; adaptarea programului
de formare în funcþie de fiecare raport de evaluare.
Anul al treilea de operaþionalizare a proiectului
cuprinde, în principal, elemente precum: evaluarea, acreditarea ºi autorizarea programelor de
studii universitare de licenþã/ masterat la nivelul
universitãþilor partenere, studiul final impact al
proiectului, diseminarea rezultatelor, organizarea
ºi derulare a conferinþei finale, prezentarea rezultatelor proiectului ºi auditul corespunzãtor.
Indicatorii output de valoare aferenþi proiectului
vizeazã:  numãrul de universitãþi sprijinite: douã
 numãrul de calificãri dezvoltate/actualizate - învãþãmântul superior: 150  numãrul de participanþi
la instruire  învãþãmânt superior: 2064  numãrul
de programe de licenþã/ masterat dezvoltate/adaptate conform CNCIS învãþãmânt superior: 134.
Indicatorii de tip result de valoare aferenþi
proiectului se referã la:  ponderea universitãþilor
sprijinite, care au primit acreditare prin prisma
noilor standarde de asigurare a calitãþii (%): douã
 numãr de calificãri validate: 150  ponderea programelor de studii desfãºurate conform CNCIS
(%): 75  numãr de studenþi, care au beneficiat de
operaþiunile finanþate la nivelul instituþiilor de
învãþãmânt superior: 250  numãr de programe de
licenþã/ masterat conform CNCIS implementate 
învãþãmânt superior: 102  numãr de universitãþi
acreditate conform standardelor de calitate 
învãþãmânt superior: douã.
Indicatorii adiþionali de valoare aferenþi
proiectului vizeazã:  experþi în evaluare ºi acreditare din comisiile de asigurare a calitãþii în
învãþãmântul superior, la nivel naþional: 150
 membri ai comisiilor de asigurare a calitãþii la nivel
de universitate/ facultate: 180  membri ai comisiilor/ structurilor de conducere din universitãþi ºi
facultãþi:148  personal cu funcþii de conducere,
monitorizare, evaluare ºi control în învãþãmântul
superior: 136  personal implicat în dezvoltarea ºi
managementul calificãrilor ºi Cadrului Naþional al
Calificãrilor în Învãþãmântul Superior, la nivel de
sistem: 45  personal implicat în elaborarea
politicilor în învãþãmântul superior: 100  personalul implicat în dezvoltarea ºi managementul
calificãrilor la nivel de universitate/ facultate: 200
 studenþi: 250  personal implicat în dezvoltarea
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programelor de studii universitare: 250  personal
al comitetelor sectoriale: cinci  membri ai partenerilor sociali în educaþie: 25.
Aºadar, prin iniþiativele ºi acþiunile întreprinse,
Universitatea Spiru Haret demonstreazã voinþa
ºi capacitatea de a rãspunde noilor tendinþe ºi
cerinþe care se manifestã în spaþiul educaþional
naþional, european ºi internaþional cu privire la
calitate ºi cultura calitãþii, cu accent asupra
formãrii profesionale, în acord cu nevoile pieþei
muncii ºi beneficiarilor direcþi.
Punctul forte al politicii Universitãþii în
domeniul calitãþii îl reprezintã asumarea
rãspunderii pentru demersurile care vizeazã:
realizarea obiectivelor înscrise pe agenda de
prioritãþi, mai ales a celor din domeniul calitãþii;
modernizarea ºi perfecþionarea serviciilor educaþionale; creºterea responsabilitãþii comunitãþii
academice în îndeplinirea atribuþiilor.
În vederea asigurãrii unei calitãþi corespunzãtoare a activitãþilor de învãþãmânt ºi cercetare ºi
pentru dezvoltarea unei culturi a calitãþii, Universitatea Spiru Haret Bucureºti a creat structuri
corespunzãtoare, promovând politici ºi strategii
viabile sub aspectul planificãrii, implementãrii,
controlului ºi îmbunãtãþirii calitãþii. Universitatea
are un sistem de evaluare ºi asigurare internã a
calitãþii, bine structurat la toate nivelurile, funcþional ºi flexibil, care se constituie într-un suport
important al susþinerii strategiei dezvoltãrii
instituþionale. Acest sistem, implementat de mai
mulþi ani în Universitate, a stimulat formarea
culturii calitãþii ºi fundamentarea politicii de
asigurare a calitãþii, în consens cu cerinþele legii ºi
cu aºteptãrile instituþiei.
Abordarea pe bazã de proces a managementului
calitãþii, potrivit cerinþelor politicii promovate de
Universitatea Spiru Haret, presupune identificarea, descrierea, documentarea ºi intervenþia
structurilor specializate în activitãþile ce se
desfãºoarã la nivel instituþional, pentru satisfacerea
exigenþelor beneficiarilor ºi societãþii.
S-a constatat cã Universitatea Spiru Haret a
elaborat o strategie de dezvoltare a calitãþii ºi culturii calitãþii, având obiective clar definite ºi fiind
susþinutã de standarde proprii pentru cadrele
didactice, personalul auxiliar ºi administrativ,
studenþi ºi masteranzi ºi coordonatã de sistemul
de management.
În egalã mãsurã, la Universitatea Naþionalã de
Apãrare Carol I (UNAp) Bucureºti documentele
de referinþã, care reflectã procesul de asigurare a
calitãþii, sunt: Declaraþia Rectorului privind calitatea ºi managementul strategic, Carta Universitãþii,
Manualul de management al calitãþii ºi Manualul
procedurilor de asigurare a calitãþii. Ultimele
douã dintre acestea conþin metodologii, regulamente, proceduri etc. care sunt supuse periodic
verificãrii, atât în raport cu propriile exigenþe ale
Universitãþii, cât ºi în relaþie cu standardele de calitate
Crearea culturii calitãþii la nivel de organizaþie,
atât la Universitatea Spiru Haret Bucureºti, cât ºi
la Universitatea Naþionalã de Apãrare Carol I
(UNAp) Bucureºti, în baza rãspunderii publice
asumate, vizeazã preocuparea constantã de
implementare a unui management al calitãþii
performant. În acest sens, Universitatea deruleazã
proiectul POSDRU intitulat Calitate europeanã
în învãþãmântul superior, care, fiind strategic, se
referã la asigurarea calitãþii în învãþãmântul
superior potrivit standardelor europene.
În cadrul proiectului sunt actualizate aproape
150 de calificãri înscrise în RNCIS, iar un numãr de
2064 de cadre didactice ºi personal suport din cadrul
Universitãþii Spiru Haret Bucureºti ºi universitãþii
partenere au fost beneficiarii programelor de
formare profesionale în domeniul managementului
calitãþii, obþinând certificate atestate de Ministerul
Educaþiei Naþionale ºi Ministerul Muncii. Tot în
cadrul proiectului au fost implicate 83,8% dintre
cadrele didactice ºi personalul de suport ºi un numãr
de 134 de programe de studii de licenþã ºi masterat
au beneficiat de asistenþã pentru dezvoltarea
competenþelor ºi adaptarea lor la cerinþele CNCIS.
În concluzie, se apreciazã cã efectele proiectului
POSDRU Calitate europeanã în învãþãmântul
superior se propagã în întreaga comunitate
academicã ºi creeazã sinergia necesarã înþelegerii
ºi participãrii active la funcþionarea adecvatã a
sistemului de management al calitãþii.
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UNIVERSITARIA
Episodul. 1: Dezvoltarea profesionalã în
România din perspectiva tinerilor absolvenþi
Jobul este o piesã a puzzle-ului denumit carierã

În primul episod din seria Lets Talk
Business, 13 martie 2014, invitaþii:
Mãdãlina Teodorescu, HR Manager la
Avangate ºi Augustin Drãgan, CEO Aleron
Training Center, au împãrtãºit tinerilor
studenþi secrete ºi sfaturi practice din
experienþa de business dobânditã de-a
lungul anilor, încercând sã depãºeascã
bariera teorie-practicã. Studenþii au aflat
o serie de lucruri interesante ºi utile în
dezvoltarea profesionalã ºi în setarea unui
plan mãreþ de carierã, precum:  Care sunt
ingredientele unei cariere de succes  Care
sunt cele trei diferenþe dintre obþinerea unui
job ºi începutul unei cariere  La ce se uitã
companiile când cautã un nou membru al
echipei  Cum poate un student la început
de drum sã îndeplineascã cele trei cerinþe
ale angajatorului  Cât de important este
un internship sau implicarea în diverse
proiecte sau ONG-uri pentru a obþine
jobul dorit  Care sunt beneficiile unui
consultant SAP ºi ce implicã acest job
 Cum îl poate ajuta pe student un job
într-un domeniu diferit de cel în care îºi
doreºte sã aibã o carierã  Cum sã rãspundã

la interviu la întrebãrile atipice: Ce culoare
are timpul? Câte mingi sunt într-un
camion? Cum mã vãd peste cinci ani?
Întâlnirea, care a reunit studenþi de la
programele de licenþã ºi master din
Universitatea Spiru Haret ºi din Academia
de Studii Economice din Bucureºti, s-a
dovedit utilã ºi interesantã generând, dincolo
de prezentãri, ºi dialoguri spumoase.
Discuþiile dintre studenþi ºi reprezentanþii
din business au arãtat entuziasmul tinerilor
faþã de asemenea întâlniri care contribuie la
acoperirea golurilor de cunoaºtere, acolo
unde acestea apar ºi se manifestã, au pus
bazele parteneriatului cu mediul de business
ºi a creat deja idei de colaborare.
Aceastã întâlnire a fãcut parte din
ciclul evenimentelor de educaþie alternativã
Lets Talk Business, care va continua
pe toatã durata semestrului II, pânã
în luna iunie 2014.
ªi urmãtoarele evenimente, care vor fi
organizate de Universitatea Spiru Haret
împreunã cu partenerii ALERON
TRAINING CENTER ºi ALTERNATIVE
SCIENCES ASSOCIATION, se vor bucura

Vrei sã faci practicã
la Guvern?

de prezenþa ºi a altor invitaþi, care au
acceptat sã împartã cu noi ºtiinþa ºi
experienþa lor, sã dea sfaturi tinerilor, sã îi
ajute sã se facã cunoscuþi pentru a fi luaþi în
considerare la diferite perioade de training
ºi sã le permitã accesul la viitoare joburi.
Organizate sub forma unor seminariiprelegeri urmate de dezbateri, întâlnirile se
adreseazã tinerilor  elevi ºi studenþi  ºi
vor avea ca subiecte teme de mare
actualitate legate de oportunitãþile de
angajare ºi dezvoltare profesionalã pentru
tinerii din România.
Eºti student? Îþi doreºti sã te dezvolþi
profesional? Vrei sã ºtii ce oportunitãþi de
angajare existã pe piaþã? Vino la întâlnirile
viitoare ºi vei afla cum sã fii unul dintre
candidaþii doriþi de companiile de prestigiu.
Participarea este gratuitã. Urmãtorul
eveniment va fi pe data de 27 martie, când
se va discuta despre Managementul
performanþelor ºi competenþelor în
companiile din România.
Pentru mai multe detalii, urmãriþi pagina
de facebook: Lets Talk Business.

Florina SCORÞEA, masterand, ASE

Voluntariatul continuã!

Guvernul a lansat a doua ediþie a Programului de
Internship la nivelul administraþiei publice centrale.
Cei interesaþi sã facã practicã într-o instituþie a statului
trebuie sã-ºi depunã candidatura pânã la 31 mai.
Candidaturile vor fi depuse exclusiv online, iar pentru
a se putea înscrie în acest program, doritorii trebuie sã
îndeplineascã mai multe condiþii. Prima dintre ele este
aceea de a deþine cetãþenie românã ºi sã aibã cel mult
24 de ani la momentul debutului programului, respectiv,
data de 15 iulie 2014. De asemenea, candidatul trebuie
sã fie student ori proaspãt absolvent al programelor
universitare de licenþã ºi sã cunoascã bine cel puþin o
limbã strãinã de circulaþie internaþionalã. Totodatã, cel
care vrea sã participe la Programul de Internship trebuie
sã aibã cunoºtinþe de bazã în domeniul IT.
Acestor condiþii generale li se adaugã cele specifice
descrise de fiecare minister ºi departament.
Ca ºi în cazul ediþiei precedente, pe parcursul a
douã luni, în intervalul 15 iulie - 15 septembrie, cei
selectaþi vor participa la activitãþile desfãºurate la
Cancelaria Prim-Ministrului ºi la Secretariatul General
al Guvernului. O noutate a acestui an o reprezintã
extinderea programului de internship la nivelul
tuturor ministerelor ºi departamentelor din cadrul
Executivului. Astfel, anul acesta, studenþii ºi tinerii
absolvenþi pot opta pentru peste 170 de poziþii de
stagiar disponibile.
Mai multe informaþii sunt disponibile pe pagina oficialã
a Programului de Internship: http://internship.gov.ro.

Dog Rescue Shelter mulþumeºte Facultãþii de Medicinã Veterinarã
Spiru Haret ºi studenþilor sãi pentru ajutorul acordat la deparazitarea
internã ºi externã a câinilor din adãpost.

Dacã vreþi sã mergeþi la

Bienala
de la
Veneþia
Facultatea de Arhitecturã din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
în baza unui acord încheiat cu Fundaþia Bienalei de la Veneþia,
organizeazã o vizitã la Expoziþia Internaþionalã de Arhitecturã
din cadrul Bienalei de la Veneþia, în perioada 14 - 19 iulie 2014.
N.B. Existã posibilitatea de a organiza, în cadrul Expoziþiei,
în spaþiul alocat Facultãþii de Arhitecturã USH, un workshop
sau o expoziþie a proiectelor studenþeºti.
Preþul, 200 de euro/persoanã, include:  transport din Bucureºti,
pe ruta Budapesta  Veneþia/Padova ºi retur,  cu autocar clasificat

pentru curse internaþionale de 60 locuri  taxe auto, parcãri,
cazare ºi masã pentru ºoferi  3 nopþi cazare cu mic dejun în
zona Padova în camere cu 3-4 paturi  2 nopþi cazare cu mic
dejun în tranzit în zona Budapesta, camere cu 2-3 paturi
 transfer zilnic de la hotel în Veneþia ºi retur.
Preþul este special ºi valabil pentru un grup minim de
50 persoane plãtitoare. În cazul în care grupul este constituit
din mai puþine persoane, tariful se va recalcula.
Preþul nu include taxele de intrare în Veneþia ºi vaporetto,
eventuale alte abateri de la traseu, asigurarea medicalã ºi intrãrile
la obiectivele turistice.
Studenþii vor achita biletul de acces la Expoziþie, în valoare
de 20 de euro (pentru trei zile consecutive), cu o sãptãmânã
înainte de data începerii vizitei. Pentru preþul redus de 7 euro, va
putea fi cumpãrat prânzul oferit în spaþiile din cadrul Expoziþiei.
Înscrierile se fac cu un avans de 100 de euro /persoanã,
pânã la data de 1 aprilie 2014. Diferenþa de 100 de euro/persoanã
se achitã pânã la data de 10 iunie 2014.
Detalii suplimentare: arh. Raluca Niculae: ralucaniculae10@gmail.com
Înscrieri la: office@asash.ro

POATE VÃ INTERESEAZÃ!

Concurs de admitere la INM
ºi în magistraturã în 2014

Institutul Naþional al Magistraturii a organizat o întâlnire de consultare
a facultãþilor de drept la care s-au discutat ºi tematica ºi bibliografia
concursurilor de admitere la INM ºi în magistraturã în 2014. Au fost
prezenþi, ca reprezentanþi ai Universitãþii Spiru Haret, prof. univ. dr.
ªtefan Cocoº, Facultatea de ªtiinþe Juridice Braºov, prof. univ. dr.
Mariana Rudãreanu, prof. univ. dr. Nicu Jidovu, conf. univ. dr.
Marian Ilie, Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Bucureºti.
În contextul modificãrilor
legislative majore din ultimii ani
(intrarea în vigoare a noului Cod
civil ºi a noului Cod de procedurã
civilã) ºi al necesitãþii prefigurãrii tematicii ºi bibliografiei
concursurilor de admitere la
Institutul Naþional al Magistraturii (INM) ºi de admitere în
magistraturã, în anii 2012 ºi
2013 INM a organizat întâlniri
de consultare a facultãþilor de
drept din þarã, în scopul elaborãrii unor propuneri privind
tematica si bibliografia acestor
concursuri, propuneri ce urmau
a fi supuse aprobãrii Plenului
CSM, potrivit dispoziþiilor legale
si regulamentare în vigoare.
Întâlnirile din 2012 si 2013
s-au dovedit extrem de utile,
ajungându-se la un consens în
privinþa chestiunilor puse în
discuþie, þinându-se cont, pe de
o parte, de interesul familiarizãrii
viitorilor practicieni cu noile
reglementãri si, pe de altã parte,
de necesitatea de a nu îngreuna
procesul de pregãtire a candidaþilor pentru susþinerea
concursurilor de admitere la
INM ºi în magistraturã.

Anul acesta, vând în vedere:
 intrarea în vigoare, la
1 februarie 2014, a noului Cod
penal (NCP) ºi a noului Cod de
procedurã penalã (NCPP);
 diversitatea practicilor existente
la nivelul facultãþilor de drept în
ceea ce priveºte includerea în
programele de studiu a noilor
reglementãri;  necesitatea de a
aduce la cunoºtinþa viitorilor
candidaþi la concursurile de
admitere, într-un termen care sã
le permitã acestora o pregãtire
corespunzãtoare, în ce mãsurã
tematica si bibliografia acestor
concursuri vor include modificãrile legislative menþionate
anterior, INM a invitat reprezentanþii facultãþilor de drept din
þarã de a participa, în data de
28 februarie 2014, la o întâlnire
consultativã, organizatã pentru
dezbaterea acestor probleme de
actualitate. Cu aceastã ocazie, au
fost discutate tematica ºi bibliografia concursurilor de admitere
la INM si în magistraturã la cele
patru discipline ale primei probe
de concurs:  drept civil  drept
procesual civil  drept penal
 drept procesual penal.

Concurs pentru ocuparea
a 140 de locuri de grefier
cu studii superioare juridice
Consiliul Superior al Magistraturii, prin ªcoala Naþionalã de
Grefieri, anunþã organizarea, la Bucureºti, la data de 11 mai 2014,
a concursului de admitere pentru ocuparea unui numãr de 140 de
locuri de grefier cu studii superioare juridice.
Dintre cele 140 de locuri, 90 sunt alocate pentru ocuparea
posturilor vacante de grefier la instanþele judecãtoreºti ºi 50 pentru
ocuparea posturilor vacante la parchete. Concursul se organizeazã
la nivel naþional. Durata cursurilor este de 6 luni.
Se pot înscrie la concurs persoanele care au  cetãþenie românã,
 domiciliul în România ºi  capacitate deplinã de exerciþiu,  nu au
antecedente penale,  nu au cazier fiscal ºi  se bucurã de o bunã
reputaþie,  cunosc limba românã,  sunt apte din punct de vedere
medical pentru exercitarea funcþiei ºi  au studii superioare juridice.
Examinarea candidaþilor se face prin susþinerea unei probe scrise
la urmãtoarele discipline:  procedurã penalã,  procedurã civilã,
 organizare judiciarã.
Înscrierea candidaþilor la concurs se face la tribunalele în a
cãror razã teritorialã domiciliazã candidaþii, pânã la data de
31 martie 2014, inclusiv.
Dosarul de înscriere va cuprinde:  cererea tipizatã de înscriere,
la care se vor anexa urmãtoarele documente:  actul de identitate
(copie),  diploma de studii superioare juridice (copie),
 certificatul de cazier judiciar (original),  certificatul de cazier
fiscal (original),  curriculum vitae,  douã fotografii color
2/3 cm,  adeverinþã medicalã din care sã rezulte aptitudinea
candidatului de a exercita profesia,  chitanþa de achitare a taxei
de înscriere la concurs (taxa de 400 de lei se plãteºte la casieria
tribunalului la care se face înscrierea).
Mai multe date privind tematica ºi bibliografia pentru concurs
precum ºi calendarul de desfãºurare a concursului la www.grefieri.ro.

Autocarul EURAXESS
la Bucureºti

EURAXESS - researchers in motion
este o iniþiativã pan-europeanã unicã,
care oferã acces la o gamã completã de
informaþii ºi de servicii de sprijin pentru
cercetãtorii care doresc sã urmeze o
carierã de cercetare în Europa.
Pentru a promova iniþiativa, reprezentanþi ai Comisiei Europene strãbat cu
autocarul, în cadrul campaniei EURAXESS
Roadshow, aproximativ 10.200 km, 29 de oraºe din 22 de þãri,
partenere ale reþelei EURAXESS, între 3 martie ºi 30 aprilie.
În România, autocarul EURAXESS va staþiona la Universitatea
Politehnica din Bucureºti - parcarea din faþa clãdirii Rectoratului
(str. Splaiul Independenþei nr.313, sector 6, Bucureºti), în data de
26 martie 2014, începând cu ora 10,00.
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Director, prof. Monica Pârlog:

Viitorul absolvenþilor
noºtri depinde doar de ei

Adresã: strada Jiului nr. 163, sector 1, Bucureºti
Profil: Real (ªtiinþele naturii ºi Matematicã informaticã), Tehnic (Tehnician
poligraf, Operator procesare imagine  text, Tehnician producþie film ºi
televiziune), Vocaþional (Handbal fete ºi bãieþi).

Elevi despre pasiuni ºi viitor
 ªtefan Niþã, clasa a XII-a: Sunt pasionat de web-design,
fotografie, geografie ºi tehnoredactare. Sunt domenii pe care le-am
descoperit vãzând efectiv ce înseamnã fiecare, mi-au plãcut ºi
astfel am ajuns sã le practic. În materie de fotografie, colaborez
cu o firmã de evenimente, timp în care am venit cu idei ºi
concepte, care nu au fãcut decât sã îmi îmbogãþeascã portofoliul.
Tot în liceu am descoperit ºi tehnoredactarea  arta de a concepe
ºi realiza publicaþii. În prezent, sunt redactorul-ºef al revistei
liceului, Litere ºi pixeli, dar mã ocup ºi de tehnoredactarea ei.
La început mi s-a pãrut o provocare, apoi a început sã îmi
placã. Pentru cã tinerii de azi nu conºtientizeazã cã, dacã îþi asumi o treabã, trebuie
sã o duci la îndeplinire în termenul stabilit, uneori sunt nevoit ca în doar câteva zile
sã realizez întreaga revistã. Planurile de viitor presupun continuarea studiilor pe
partea de web-design, tehnoredactare, fotografie ºi geografie, pentru cã sunt domenii
care se îmbinã ºi pot constitui punctul de plecare pentru o carierã mai târziu.

 ªtefan Bãjenaru,
clasa a XI-a: Sunt
pasionat de radio
pentru cã, din punctul
meu de vedere, la radio
lucrurile mi se par mai
simple, mai clare ºi pe
placul tuturor, mult
mai curate decât
dintr-o televiziune
sau o redacþie de ziar.
Plus cã spre televiziune se orienteazã
majoritatea celor care
doresc sã lucreze în
mass-media. Spre
radio, mai puþini. Aº
face cu plãcere radio.
Dar pânã atunci trebuie
sã trec cu bine examenul de bacalaureat
ºi sã mã înscriu la o
facultate de jurnalism.

 Ioana Damaschin, clasa a XI-a: Pasiunea
mea este fotografia, dar ºi arta tatuajelor. Am
fost atrasã de fotografie datoritã felului în
care poþi exprima sentimentele ºi sclipirea
din ochii oamenilor. Sunt pasionatã de tatuaje
pentru felul în care pot înfrumuseþa un corp,
pot ascunde o cicatrice etc. Revenind la
fotografie, am participat la diverse concursuri,
la care am obþinut premii, menþiuni ºi chiar
premii în bani. Dupã ce termin liceul, m-am
gândit sã urmez ºcoala postlicealã de aici ºi, în acelaºi timp, sã
mã duc la Universitatea Naþionalã de Arte, secþiunea Foto-Video.
Un prin pas cãtre succes ar fi sã îmi deschid un studio foto, sã
îmi fac un nume ºi apoi sã încep colaborãrile cu reviste glossy fotografie de produs, fotografie fashion - ºi, în acelaºi timp, m-aº
axa ºi pe proiectele mele personale. Portretele îmi sunt cele mai
dragi. Pur ºi simplu iau un model, îl pun în rolul unui personaj
sau a unei stãri de spirit ºi îl exploatez la maximum

Colegiul Tehnic Media vizeazã o integrare socialã ºi
profesionalã în societatea cunoaºterii, deschisã
spaþiului european, ºi a pregãtit, de-a lungul timpului,
specialiºti în domeniul poligrafiei ºi cinematografiei,
specializãri unicat în sistemul de învãþãmânt
românesc. Punctul forte ale unitãþii noastre ºcolare
este reprezentat, în principal, de baza materialã, care
asigurã buna pregãtire profesionalã a elevilor ºi inserþia
acestora pe piaþa muncii: platou cinematografie 
televiziune, laborator foto, laborator tipar digital,
laborator de pregãtire a formei, serigrafie, tampografie,
tipar offset, precum ºi douã laboratoare de poligrafie.
De asemenea, un alt punct forte este reprezentat de
resursa umanã calificatã ºi foarte bine pregãtitã
profesional: 73 cadre didactice, dintre care 41 titulari,
30 cu gradul didactic I. Un alt punct forte ar fi
reprezentat de existenþa claselor cu profil vocaþional,
care au rezultate deosebite, în special la handbal fete.
Pe ce materii se pune accentul în procesul
instructiv-educativ?
Accentul se pune, evident, pe modulele de specialitate,
care au ca scop pregãtirea specialiºtilor în domeniul
poligrafiei ºi al cinematografiei, dar asta nu înseamnã
cã neglijãm disciplinele de culturã generalã care îi
formeazã ca cetãþeni, posesori de cunoºtinþe ºi
deprinderi. Pe de altã parte, cred cã programa ºcolarã
ar trebui un pic modificatã, astfel încât conþinutul
modulelor sã nu se repete. Apoi, sunt prea multe
manuale alternative cu conþinuturi diferite, informaþia
este stufoasã, care de cele mai multe ori nu formeazã
competenþe, ci doar teoretizeazã mult prea mult. De
altfel, problemele învãþãmântului românesc sunt
reflectate în inexistenþa unei reforme, care sã ne
reprezinte ºi sã se plieze perfect pe specificul nostru,
fãrã sã împrumutãm din sistemele vecinilor. Pe lângã
aceastã problemã principalã, mai este una, la fel de
vitalã: lipsa investiþiilor ºi a banilor, precum ºi
managementul defectuos. Concluzia o ºtiþi ºi
dumneavoastrã: Educaþie fãrã bani nu se poate!

La ce activitãþi extraºcolare participã elevii
colegiului?
În cadrul Colegiului Tehnic Media se desfãºoarã o
serie de activitãþi cum ar fi: Festivalul Naþional al
ºanselor tale, Sunt cetãþean european, am drepturi
ºi responsabilitãþi, De ce alegem democraþia,
Contãm unii pe alþii º.a. De asemenea, elevii
participã la proiecte de anvergurã cum este, de
exemplu, Proiectul Comenius - Gândire pozitivã,
la care am avut ca parteneri Inspectoratul ªcolar al
Municipiului Bucureºti, alãturi de ºcoli din Grecia,
Serbia ºi Bulgaria. Dat fiind profilul nostru,
colaborãm cu trusturi tv, cum ar fi Realitatea ori
Antena, dar ºi cu alte entitãþi, precum teatre,
universitãþi, precum ºi cu firme din domeniul
tipografic, cu care avem încheiate parteneriate. Elevii
Colegiului Tehnic Media participã la concursuri de
fotografie, film, precum ºi la olimpiada naþionalã de
pregãtire sportivã teoreticã. În materie de premii
obþinute, aº nominaliza premiul pentru cel mai bun
film experimental, obþinut la festivalul SWIFF, de la
Londra, din data de 30 noiembrie 2013, cu filmul
The Ghame of Evolution.
Spre ce facultãþi se îndreaptã absolvenþii?
S-au remarcat, în þarã sau în strãinãtate?
Din pãcate, învãþãmântul tehnic poligrafic nu are
un corespondent la nivel universitar, nu este articulat
cu învãþãmântul universitar ºi, astfel, elevii sunt
nevoiþi sã se îndrepte cãtre cinematografie ºi
jurnalism. Dintre elevii care au absolvit Colegiul
Tehnic Media ºi care s-au remarcat, pot sã dau
câteva exemple: Cornel Mihalache - regizor, Mona
Segal - regizor, Ioana Vulpescu - regizor, Alina
Tudor - regizor, Monica Florescu  actriþã, Emil
Busuca  regizor, Mariana Dãnescu  actriþã, Adi
Seceleanu - ziarist, Rãzvan Tupa - poet ºi ziarist,
Dumitru Berbece  handbalist º.a. Viitorul
absolvenþilor noºtri depinde doar de ei, numele
celor amintiþi considerãm cã sunt grãitoare.

 Alexandru Teodor Dumitriu Suciu,
clasa a XI-a: În momentul de faþã, pasiunile
mele sunt muzica ºi calculatorul. Prima, din
partea mai underground a ei, mã face sã mã
simt bine. Melodiile în sine sunt mai agresive,
în sensul cã au ritm mai alert. Cealaltã
pasiune, calculatorul, mã atrage prin zona
jocurilor on-line, dar nu sã le joc, ci sã le
construiesc. Vreau sã lucrez în industria
jocurilor pe calculator, împreunã cu fratele
meu, dar ºi în domeniul mass-mediei, mai exact în radio. Am un
prieten care vrea sã lucreze în acest domeniu ºi mã gândesc sã îl
urmez. Ca facultate, încã nu sunt sigur ce o sã urmez.

 Mihaela Pascu, clasa a XI-a: Pasiunea mea este sportul. De la
vârsta de 13 ani practic sportul de performanþã. Am început cu canotajul,
împreunã cu sora mea, apoi m-am reorientat cãtre handbal. Pentru mulþi
copii este foarte greu sã îmbine sportul cu învãþãtura. Nu ºi pentru
mine. Am participat la numeroase competiþii, la care am câºtigat diverse
locuri pe podium. Acum mã pregãtesc pentru olimpiada la pregãtire
sportivã teoreticã. Cel mai important premiul al meu a fost titlul de
campioanã naþionalã la canotaj, la proba 4 vâsle. Sportul va rãmâne doar
o pasiune. Mã gândesc serios sã dau admitere la kinetoterapie  medicinã
sau la Academia de poliþie. Încã mã mai gândesc ce variantã sã aleg.

Litere ºi pixeli
Prof. Ana-Georgia Burtea: La venirea mea în liceu,
acum 24 de ani, revista se numea Litere. În anul
2000, când liceul ºi-a schimbat denumirea, am
adaptat titlul la noua titulaturã a ºcolii. Am ales
Litere ºi pixeli pentru cã acesta acoperã activitatea,
atât a celor de la secþia de televiziune, cât ºi a celor
de la poligrafie. Precizez faptul cã Litere nu vine de
la componenta artisticã, ci de la activitatea care se
desfãºura odinioarã în tipografii: culegerea literelor
de cãtre zeþar. Revista are un format mozaic: vrem
sã cuprindem întreaga activitate a ºcolii, proiecte,
gânduri ale elevilor ºi evenimente care se desfãºoarã
aici. În ceea ce priveºte echipa redacþionalã, am avut,

de-a lungul anilor, foarte mulþi copii talentaþi, mai
ales în domenii precum fotografia sau în sport. La
concursul de reviste ºcolare, în 2010, revista Litere
ºi pixeli a câºtigat Premiul al II-lea, iar, în 2012,
Premiul I. Elevii care lucreazã la aceastã revistã
sunt foarte entuziaºti. Unul dintre aceºtia este
ªtefan Niþã, redactorul-ºef, care gândeºte revista ºi,
totodatã, o ºi tehnoredacteazã. Pentru cã ªtefan este
în clasa a XII-a ºi urmeazã sã susþinã examenul de
bacalaureat, i-am repartizat un elev din clasa a X-a,
pe care îl va forma, continuând munca începutã de el.

Text ºi foto: Mihãiþã ENACHE
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Laureaþii concursului
Drumul spre celebritate,
în concert, alãturi de
Orchestra de Camera Radio

Miercuri, 26 martie 2014, de la
ora 19, Sala Radio se va
transforma din nou într-o rampã
de lansare a tinerelor talente.
Orchestra de Camerã Radio
premiazã laureaþii Concursului
Drumul spre celebritate de la
Palatul Mogoºoaia, invitându-i
sã evolueze în posturi solistice.

Valori româneºti

Academicianul

Muzicienii remarcaþi în cadrul ediþiei a IV-a a competiþiei: violonista
Simina Croitoru, violoncelistul Horaþiu Luduºan ºi fagotistul Mihai
Boboiescu, acompaniaþi de Orchestra de Camerã Radio, condusã
de Cristian Brâncuºi, vor interpreta opusuri concertante de:
Raffaele DAlessandro, Piotri Ilici Ceaikovski ºi Johann Sebastian
Bach, într-o searã muzicalã de excepþie deschisã de Serenada pentru
orchestrã de coarde op. 20 de Edward Elgar.
Prin concertul de miercuri, 26 martie 2014, se îndeplineºte ºi unul
dintre þelurile Concursului Drumul spre celebritate, organizat de
Radio România Cultural, Centrul Cultural Palatele Brâncoveneºti,
Asociaþia Pro Valores ºi ExcesMusic, acela de a pune faþã în faþã
tinerii muzicieni ºi viitorii lor spectatori. Concertul laureaþilor ediþiei
a IV-a a Concursului Drumul spre celebritate va fi prezentat de
iniþiatorul competiþiei  Sebastian Crãciun.

Impressed &
Depressed la Art Yourself

Art Yourself a iniþiat, începând cu
luna ianuarie, în premierã, un proiect
care se desfãºoarã pe întreg parcursul
anului 2014. 11 expoziþii, la care
vor participa 17 artiºti români
contemporani, reunesc o multitudine
de abordãri, modalitãþi de exprimare
ºi viziuni artistice în cadrul acestui
proiect comun. Demersul artiºtilor,
împreunã cu galeria Art Yourself,
este de a genera o posibilã ºi
experimentalã colaborare între
cei implicaþi, rezultatul dorit fiind
o identitate de grup, bogat declinatã
artistic, prin toþi cei 17 artiºti:
Aitch - Felix Aftene - Gabriel Caloian
- Codruþa Cernea - Mihail Cosuleþu Cristian Crisbãºan - Suzana Dan Amalia Dulhan - Andreea Floreanu Cornel Lazia - Ileana & Cãtãlin
Oancea - Dragoº Pãtraºcu Tudor Pãtraºcu - Radu Rodideal Adrian Sandu - Bogdan Teodorescu
Ioana Ursa.
Totodatã, Art Yourself Gallery
prezintã expoziþia Deconectat a
graficianulu Gabriel Caloian, care
se prezintã cu o serie de tuºuri
pe hârtie absolut impresionante,
animate ºi deconectate.
Art Yourself Gallery este amplasatã
în centrul Bucureºtiului  strada
Nicolae Ionescu nr. 11,
în proximitatea Parcului Kiseleff,
ºi dispune de un spaþiu generos
(peste 500mp).

Poeþii Europei sãrbãtoriþi la Roma de

Ziua Mondialã a Poeziei
La 21 martie, Roma a gãzduit un eveniment
unic dedicat poeziei europene contemporane:
lecturi de poezie în limba originalã în cadrul
pitoresc al Academiei Maghiare din Roma
ºi ocazia de a întâlni autorii la Casa delle
Letterature. În cadrul evenimentului au fost
citite poezii semnate de autori din 13 þãri,
România fiind reprezentatã de poeta Daniela
Crãsnaru.
Cu ocazia Zilei Mondiale a Poeziei, filiala
din Roma a reþelei Institutelor Culturale din
Uniunea Europeanã (EUNIC) a organizat, în
colaborare cu Casa delle Letterature de pe lângã

Departamentul de culturã, creativitatea ºi
promovare artisticã a oraºului Roma, Federaþia
Unitã a Scriitorilor Italieni ºi Departamentul de
Traduceri al Comisiei Europene, un eveniment
ambiþios pentru a aduce un omagiu poeticii ºi
limbilor europene. În cadrul evenimentului
a avut loc o masa rotundã în care poeþii
italieni Daniela Attanasio ºi Paolo Febbraro
s-au întâlnit cu poeþii europeni participanþi. Cei
treisprezece poeþi au citit o selecþie din lucrãrile
lor în limba originalã (traducerile în limba
italianã au fost proiectate pe ecran). Ambele
întâlniri au fost moderate de Maria Ida Gaeta.

Muzica lui Mozart însoþeºte

Turneul Pianului Cãlãtor
În Turneul Pianul Cãlãtor, ajuns în 2014 la
cea a IV-a ediþie, Horia Mihail ºi Pianul Cãlãtor
pornesc din nou la drum, de data aceasta cu
destinaþia finalã Roman. Între 21 martie ºi
14 mai 2014, ajung în 13 oraºe din România, dar
ºi la New York ºi Chiºinãu, informeazã Radio
România. Traseul strãbãtut va acoperi toate
zonele istorice ale þãrii: pornind de la Tulcea,
unde se va întâlni cu al treilea pian cãlãtor. Dupã
o scurtã oprire în Moldova, la Bârlad, Horia
Mihail va ajunge la Mediaº, de unde va prelua
primul pian împreunã cu care va cãlãtori,
susþinând recitaluri, în patru oraºe ce nu au piane
de concert, pânã la Roman, unde va ajunge pe
29 martie ºi unde, dupã seara de galã, pianul,
pus la dispoziþie de Radio România, va rãmâne.
Turneul va continua, apoi, pentru Horia Mihail,
care va susþine în continuare recitaluri ºi concerte

2014

cu orchestra în mai multe
oraºe de pe tot cuprinsul þãrii, în parcurile bucureºtene, dar ºi la
New York ºi Chiºinãu.
Pianistul se va întâlni pe
acest traseu ºi cu al doilea pian cãlãtor, pe
26 aprilie, la Sânnicolau Mare.
Repertoriul ales este integral Mozart. În
recitaluri Horia Mihail va interpreta douã
rondouri, douã fantezii ºi douã sonate din creaþia mozartianã, iar în concertele cu orchestra
se va afla pentru prima oarã în postura de
dirijor ºi solist în trei celebre opusuri concertante mozartiene pentru pian ºi orchestrã.
Traseul lui va putea fi urmãrit pe
www.pianulcalator.ro sau pe frecvenþele
posturilor publice de radio.

Prima competiþie româneascã la NexT

Tinerii cineaºti români vor avea, pentru prima datã, o competiþie dedicatã lor, la Festivalul
Internaþional de Film NexT (3-7 aprilie). În prima ediþie a Competiþiei naþionale, 14 scurtmetraje
româneºti, dintre cele mai bune lansate în ultimul an, vor concura pentru Premiul Cel mai bun
film românesc ºi Premiul Publicului pentru film românesc, informeazã organizatorii.
Trei dintre cele 14 scurtmetraje aparþin unor regizori cunoscuþi, cu lungmetraje în portofoliu:
Colecþia de arome, de Igor Cobileanski, Excursie, de Adrian Sitaru, ºi Jurnal #2, un film experimental
de Adina Pintilie. Doi dintre concurenþi se regãsesc ºi în Competiþia internaþionalã: Raia Al Souliman,
cu Idle, ºi Mihnea Andrei Cioricã, cu Mâine, Bach În competiþie intrã ºi Sânziana Nicola
(Duminicã), Nicolae Constantin Tãnase (12 minute), Mihai Sofronea (Copacul), Alexandru Ispas
(1969), Bogdan Drumea (Bruiaj), Matei Lucaci-Grunberg (ªi bãieþii câteodatã), Radu Constantin
Vasile (Catafalce), Sergiu Lupºe (Tatãl nostru) ºi Alexandru Petru Bãdeliþã (Autism).

Invitaþie în lumea artelor plastice

Constanþa Dãnãilã, etape de creaþie
Aristotel BUNESCU
Artiºtii îºi cautã mereu locul particular
într-un univers plastic foarte dinamic. Preocupãrile individuale sunt rodnice în mãsura
în care ele apar pe fondul unor acumulãri
de experienþe, trãite de artiºti autentici,
din România ori de pe alte meridiane.
Un exemplu interesant este sã urmãreºti
care au fost etapele de creaþie parcurse, cu

tenacitate, de Constanþa Dãnãilã. Mai întâi,
au fost dominante picturile de orientare clasicã,
cu peisaje, naturi moarte, portrete. Apoi, au
apãrut utilizarea materialelor textile ori a metalelor, utilizarea din plin a tehnicii colajelor.
Constanþa Dãnãilã s-a nãscut la 25
septembrie 1955, la Smârdanu-Nou, din judeþul
Tulcea. A urmat cursurile Academiei de Arte
Luceafarul - Facultatea
de picturã, promoþia
2000; licenþa a susþinut-o la
Universitatea de Arte
Bucureºti. Este membrã a
Uniunii Artiºtilor Plastici
din România- Filiala
Constanþa, din anul 2001.
A participat cu succes
la mai multe expoziþii,
dintre care le amintim
pe cele de la Muzeul
Marinei din Constanþa,
Sala Constantin Brâncuºi, de la Parlamentul
României, Muzeul de
Artã din Constanþa,
Salonul Naþional de Artã
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Bucureºti, Salonul Filialei UAP Constanþa
50 de ani de activitate a UAP din România,
Concursul Naþional de Artã Contemporanã
N. N. Tonitza din Bârlad etc.
În noile sale lucrãri, Constanþa Dãnãilã
ne propune un univers interesant, populat
de personaje cu miºcãri de marionete, dar
cu sensibilitate umanã.
Absolventã ºi a unui liceu de artã,
Constanþa Dãnãilã a dorit ca, la vârsta
maturitãþii depline, sã îºi ducã tablourile la
nivelul studiilor superioare de specialitate.
Acum parcurge noi ºi noi etape de creaþie,
pe care i le dorim sã fie mereu rodnice.
Rezultatul firesc al tuturor acestor demersuri o sã fie vizibil în urmãtoarele manifestãri expoziþionale, pe care le aºteptãm cu
un interes neformal. Mult succes !

Mihai C. BÃCESCU
- un demn urmaº
al lui Grigore Antipa

Mihai C. Bãcescu (28 martie 1908
- 6 august 1999), membru titular al
Academiei Române, a fost zoolog, oceanolog ºi muzeolog român.
Nãscut în satul Broºteni, judeþul
Suceava, Mihai Bãcescu, copilul
învãþãtorului din sat, îºi pierde ambii
pãrinþi la vârsta fragedã de 4 ani
ºi este crescut, timp de trei ani,
la Pleºeºti, Suceava, de o bunicã,
apoi, la Fãlticeni, de Nicolae Baciu,
un unchi matern. La ºcoala primarã
îl are ca învãþãtor pe Vasile Jitaru
(tatãl academicianului Petre Jitaru).
A urmat cu succes cursurile la
gimnaziu ºi la liceul Nicu Gane din
Fãlticeni, unde îi are ca profesori pe Vasile Ciurea ºi pe Ioan
Hudiþã. Acesta din urmã, de asemenea profesor universitar,
îl recomandã, în 1922, la liceul Bogdan Petriceicu
Haºdeu din Chiºinãu. În 1928 se înscrie la facultatea de ªtiinþe
Naturale din Iaºi, unde urmeazã cursurile profesorilor Ion
Borcea ºi Paul Bujor, fiind, dupã doi ani, numit preparator la
catedra de Morfologie animalã. Se specializeazã în fauna acvaticã
ºi marinã, îndeobºte în crustacei ºi peºti. Dar nu ocoleºte nici fauna
terestrã, obþinând licenþa de biologie, în 1933, cu teza: Vipera
berus în Moldova ºi Basarabia. Imediat dupã licenþã, obþine o
bursã de doctorat pentru staþiunea zoologicã marinã de la Agigea,
care, ca ºi cea de la capul Caliacra, aparþinea Institutului Biooceanografic de la Constanþa. Va petrece cinci ani în aceste instituþii,
obþinând, în 1938, doctoratul cum laude pe tema: Mysidaceele
din apele româneºti (este vorba de un grup de creveþi cu mare
importanþã troficã). Ca urmare, devine ºef de lucrãri la catedra
de Morfologie animalã de la Iaºi, condusã de Paul Bujor.
În 1939, recomandat de Paul Bujor ºi de Emil Racoviþã, obþine
o bursã de studii în Franþa. Mihai Bãcescu, tânãr savant perfect
vorbitor al mai multor limbi, face o excelentã impresie la Muzeul
Naþional de Istorie Naturalã din Paris, la Muzeul oceanografic
din Monaco ºi în diferitele staþiuni de biologie marinã, pe care le
viziteazã ºi unde lucreazã. Rãzboiul, însã, îl constrânge sã se
întoarcã grabnic în þarã (încã neutrã), unde Grigore Antipa îl susþine pentru a deveni ºef de secþie la Muzeul de Istorie
Naturalã din Bucureºti ºi ºef de laborator la Institutul de cercetãri
piscicole, cu grad de profesor universitar. În 1944, muzeul este
parþial distrus de bombardamentele americane, ruse ºi germane.
Participã la refacerea Muzeului, redeschis în 1948. Este numit,
în 1949, coordonatorul colectivului Faunã al Academiei R.P.R..
În 1954 devine directorul Institutului de cercetãri piscicole, iar
în 1958 ºef al secþiei de Oceanologie al Academiei ºi director al
Muzeului Naþional de Istorie Naturalã Grigore Antipa, post pe
care îl va deþine necontestat timp de trei decenii, continuând sã
cerceteze, sã publice articole ºtiinþifice, sã predea, sã conducã
lucrãri de muzeologie, de cercetare, de publicare, sã reprezinte
instituþiile pe care le conducea, ºi însãºi România, în numeroase
conferinþe ºi simpozioane internaþionale. Deºi s-a pensionat
în 1988, la vârsta de 80 de ani, a rãmas activ ºi apropiat de
Muzeu pânã la ultima suflare, în 1999.
Studiile sale s-au bazat ºi pe observaþiile ºtiinþifice fãcute în
timpul expediþiilor: pe Marea Neagrã cu navele Institutului
Bio-oceanografic de la Constanþa, 1933-1938; pe Marea
Mediteranã cu navele Staþiunii de Biologie marinã de la
Banyuls Franþa, 1939; în Oceanul Pacific pe bordul navei
americane Anton Brunn, 1965; în Marea Caraibilor pe bordul
navelor de cercetare cubaneze, 1967; în Oceanul Atlantic
pe bordul navei franceze Thalassa, 1971; în Oceanul Indian
în cadrul expediþiei organizatã de Muzeul Naþional de Istorie
Naturalã Grigore Antipa în Africa, 1973; în Marea Neagrã la
bordul navei franceze Calypso a lui Jacques-Yves Cousteau,
ºi în Oceanul Indian pe bordul navei franceze Thalassa, 1977.
Ca recunoaºtere a valorii sale, a fost primit ca  membru
corespondent al Academiei de ªtiinþe din România (3 iunie 1941)
 membru al Societãþii zoologice franceze (1942)  membru al
Societãþii de Biogeografie din Franþa (1948)  membru al Societãþii limnologice internaþionale (1955)  membru fondator al
Societãþii internaþionale de Limnologie pentru studiul Dunãrii
(1956)  membru al Comisiei internaþionale pentru explorarea ºtiinþificã a Mãrii Mediterane (C.I.E.S.M.M., 1960; vicepreºedinte în 1963)  membru corespondent al Academiei
Române (din 1963)  reprezentant al României la Comisia
oceanograficã interguvernamentalã (C.O.I., 1964 -1969)
 membru al Comitetului internaþional al Muzeelor (I.C.O.M.,
din 1965) ºi preºedinte al Comitetului Muzeelor ºtiinþifice din
acest Consiliu (pânã în 1974)  preºedinte al Comitetului de
Benthos din C.I.E.S.M.M. (din 1966, Jacques-Yves
Cousteau fiind secretar general)  membru al Societãþii
Senkerbergianã din Frankfurt, Germania ( 1968)  membru al
Academiei de ºtiinþe din Ecuador (1969)  membru de onoare
al Societãþii internaþionale de Hidrobiologie al Academiei de
ºtiinþe din URSS (1974)  membru asociat al Muzeului naþional
de Istorie naturalã francez ºi membru pe viaþã al Comitetului de
perfecþionare al Institutului oceanografic din Paris (1978)
 membru titular al Academiei Române (1990).
A primit, de-a lungul timpului, numeroase distincþii:  Premiul
Academiei R.P.R Emil Racoviþã, 1957  Ordinul Meritul Cultural,
clasa I, 1971  Medalia ºi premiul Manley-Bendall Albert I de
Monaco, 1978  Ordinul Meritul ªtiinþific, clasa I, 1978  Preºedinte
de Onoare al Ligii drepturilor copiilor din România, 1991. (G.N.)
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Strategia UE
pentru Regiunea Dunãrii
(SUERD)

La Colegiul Naþional Gheorghe Lazãr din Bucureºti s-a desfãºurat, sâmbãtã, 15 martie 2014, în organizarea
ISMB sector 5, învãþãmânt preprimar, a doua ediþie a Simpozionului internaþional

ÎNVÃTAMÂNTUL PREªCOLAR

 La Craiova, s-a deschis Centrul Transfrontalier
de Competitivitate ºi Training SUERD ºi s-a format grupul
de expertizã - management pentru proiecte cu impact
dunãrean (21-22 martie 2014).

 ORIENTÃRI METODOLOGICE, EXPERIENTE, BUNE PRACTICI
La simpozion au participat cadre didactice din
învãþãmântul preuniversitar din þarã ºi din
strãinãtate (Belgia, Bulgaria, Franþa, Republica
Moldova, Italia, Grecia, Danemarca);specialiºti
din domeniul ºtiinþelor educaþiei; cadre didactice
universitare; inspectori ºcolari; directori de
instituþii ºcolare; psihologi, pedagogi, sociologi,
profesori consilieri ºcolari; reprezentanþi ai
comunitãþii locale; medici, pãrinþi, mass-media;
reprezentanþi ai O.N.G.-urilor.
Programului artistic prezentat de copiii de
la Grãdiniþa Cãsuþa Fermecatã ºi Grãdiniþa
nr.72, i-a urmat expunerea Experienþe ºi bune
practici din grãdiniþele sectorului 5, susþinutã
de prof. dr. Georgeta Matei, inspector ºcolar
pentru învãþãmântul preprimar sector 5.
Au fost urmãrite cu deosebit interes
conferinþele: Personalitatea preºcolarului de
azi: pentru o pedagogie a dovezilor, a gestiunii
lor inteligente ºi Coerenþe ºi incoerenþe
conceptuale, curriculare ºi paradigmatice
în educaþia preºcolarã ºi ºcolarã micã,
prezentate de prof. univ. dr. Ioan Neacºu,
respectiv, prof. univ. dr. Marin Manolescu,
cadre didactice la Facultatea de Psihologie ºi
ªtiinþele Educaþiei, Universitatea din Bucureºti,
urmate de intervenþii ale reprezentanþilor
organizaþiilor neguvernamentale prezente.

Dupã activitatea în plen, simpozionul
s-a desfãºurat pe patru secþiuni/ateliere:
Managementul ºi valorile inspecþiilor în
grãdiniþe / reþele de grãdiniþe ( prof. univ.
dr. Ioan Neacºu, insp. prof. drd. Viorica
Preda, insp. prof. dr. Georgeta Matei);
Proiectarea activitãþilor de joc ºi învãþare:
scenarii, metodologii interactive, strategii
alternative( prof. Roxana Haiden, prof.
Laura Popescu, prof. Adriana Georgiana
Popescu); Formarea ºi perfecþionarea
competenþelor didactice: programe ºi
proiecte de formare ( prof. univ. dr.
Marin Manolescu, prof. Silvia Borþeanu,
prof. Ionica Marin); Cercetare, consiliere
ºi parteneriat în relaþiile grãdiniþa 
familie - actori sociali - instituþii de
cercetare (conf. univ.dr. Roxana Urea,
prof. Elena Dragomirescu, prof. consilier
Mirela Moaghen).
Manifestarea a fost un succes, prin
care s-a urmãrit atingerea, în activitatea
cotidianã, a obiectivelor simpozionului:
asigurarea calitãþii educaþiei preºcolare
prin activitãþi manageriale ºi inspecþii ºcolare;
abilitare metodologicã, stimulare motivaþionalã
- bune practici ºi valorificarea experienþelor
pozitive; noi abordãri în curriculumul preºcolar:

modularitate, interdisciplinaritate ºi integrare;
cunoaºterea bunelor practici în domeniu ºi
schimburi de experienþã pedagogice între
instituþii din România ºi din strãinãtate.

Marºul pentru viaþã - Adopþia, o alegere nobilã
Asociaþia Studenþi pentru Viaþã a organizat, în Bucureºti, sâmbãtã, 22 martie, a patra ediþie a Marºului pentru viaþã - Adopþia, o alegere nobilã.
Alexandra Nadane, preºedinta asociaþiei Studenþi pentru viaþã, ºi Ioana Picoº, purtãtor de cuvânt, prezintã evenimentul:
Marºul pentru viaþã este un eveniment anual,
iniþiat cu 40 de ani în urmã în SUA, care se
organizeazã în din ce în ce mai multe state din
Europa ºi America. El este dedicat valorizãrii
ºi protejãrii vieþii copiilor, începând de la
concepþie, ºi sprijinirii familiei.
În oraºele României, în 2223 martie, a avut
loc a patra ediþie a Marºului pentru viaþã. Tema
din acest an a fost Adopþia, o alegere nobilã.
Am ales aceastã temã pentru cã vrem sã reparãm
ceva. Adesea, societatea româneascã ºi-a
abandonat copiii ºi a abandonat mamele.
Spunem despre copii cã sunt un dar, o bucurie,
cã ei sunt viitorul. Adopþia este o soluþie fireascã
pentru ocrotirea copiilor nãscuþi de mame aflate
în dificultate, ale cãror familii nu îºi pot asuma
responsabilitatea creºterii unui copil. În
România, din pãcate, nu existã o culturã a
adopþiei. Copilul adoptat este vãzut ca un copil
de mâna a doua. Familia care adoptã este vãzutã

ca nefireascã. Mama sau pãrinþii care îºi lasã
copilul sã fie adoptat sunt consideraþi nedemni
de numele de pãrinþi. Aceste calificãri nu sunt
corecte ºi ele îngreuneazã mult încredinþarea spre
adopþie, adopþia ºi integrarea copilului adoptat.
Dacã în centrul atenþiei se pune interesul
copilului, totul se schimbã. Un copil adoptat
este un copil binecuvântat, la a cãrui viaþã au
contribuit douã rânduri de pãrinþi. Pãrinþii
adoptivi sunt de admirat pentru dragostea lor.
Pãrinþi naturali trebuie sprijiniþi în luarea unei
decizii deplin responsabile, care sã aibã în vedere
interesul copilului din toate punctele de vedere.
Nu trebuie, în niciun caz, dispreþuiþi pentru cã
au ales, adesea cu multã durere sufleteascã, sã
încredinþeze altcuiva creºterea ºi educaþia
copilului lor. În ceea ce priveºte legea româneascã
a adopþiei, ea nu prevede soluþii pentru unele
situaþii des întâlnite. De exemplu, este necesarã
legiferarea începerii demersului de încredinþare

spre adopþie încã din perioada sarcinii. Astfel
se va reduce abandonul, mortalitatea infantilã ºi
va creºte numãrul de adopþii. România poate ºi
trebuie sã construiascã viitorul celor mai
vulnerabili copii ai sãi prin politici adaptate
realitãþii ºi testate pe plan internaþional.Dorim
sã punem aceste gânduri în inimile românilor,
iar dacã vom reuºi sã transmitem societãþii cã
þara noastrã are nevoie de o culturã a adopþiei,
aceasta o va conduce cãtre o culturã a vieþii.
În Bucureºti, Marºul pentru viaþã s-a
desfãºurat pe 22 martie, începând de la ora 14.00,
pe traseul Piaþa Unirii (Parc)  Parcul Tineretului,
intrarea ªincai. Între orele 16.00 ºi 18.00, a avut
loc, în Parcul Tineretului, un concert de susþinere,
la care au participat Vlad Miriþã, Alexandra
Uºurelu, Bogdan Vlãdãu, Anthony Icuagu, Vlad
Stoia, Beatrice Vlãdan ºi Ioana Picoº.
Detalii despre programul Marºului pentru
viaþã, pe pagina: www.marsulpentruviata.ro.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

KASSIERER FLÜCHTIG

Silviu ªERBAN
Von Morgens bis Mitternacht
(Din zori ºi pânã-n miez de
noapte), piesa din 1912 a lui Georg
Kaiser, unul dintre cei mai importanþi dramaturgi ai Republicii de
la Weimar, ajunge de pe scena de
teatru pe ecranul de cinema prin
intermediul regizorului Karl Heinz
Martin. Fiind, alãturi de Das
Cabinet des Dr. Caligari (1920),
linia de start al curentului expresionist în cinematografia germanã,
filmul lui Martin nu a beneficiat însã
de aceeaºi expunere ca cel al lui
Wiene, ajungând pe ecranele
germane cu o întârziere de peste
patruzeci de ani (având premiera
în 1963 în Berlinul de Est al fostei
RDG), dupã un ocol prin Japonia
(unde a cunoscut prima proiecþie
publicã, la Tokyo, în 1922). Spre
deosebire de Caligari, care
utilizeazã genul horror (ca ºi
Nosferatu, un alt mare reprezentant
al expresionismului care urma sã

aparã), dar ºi de alte producþii
expresioniste viitoare înclinate
cãtre fantastic, mitologie sau SF,
Von Morgens bis Mitternacht se
foloseºte de o temã nietzscheeanã,
aceea a omului simplu dornic sã
evadeze din cotidian ºi sã devinã un
super-om prin sãvârºirea unor
acte excepþionale. Un casier (Ernst
Deutsch) al unei bãnci este sedus de
o bogatã Lady italianã (Erna
Morena) ºi decide sã-ºi abandoneze
slujba ºi familia, furând 60000 de
mãrci ºi cãutând diverse experienþe
pasionale: alãturi de Lady într-un
hotel luxos, îmbrãcându-se dupã
ultima modã într-un magazin cu
haine distinse, oferind premii la o
competiþie sportivã, distrându-se la
un cabaret ºi flirtând cu o dansatoare, aruncând cu banii la jocul
de cãrþi. Seria de dezmãþuri este
stopatã de intervenþia Armatei
Salvãrii, care-l someazã pe pãcãtos
sã se pocãiascã. Se produce o
scurtcircuitare a conºti-inþei
Casierului, care clameazã cã banii
nu pot cumpãra niciun lucru de
valoare. Ulterior, este vândut
poliþiei (care pusese o recompensã
substanþialã pe capul sãu) de chiar
fata care-l salvase de la jocul de cãrþi,
pentru ca, în final, Casierul sã se
împuºte. Totul se întâmplã în
decursul unei singure zile, începând
cu 9 dimineaþa, ora la care banca
îºi deschide porþile, ºi pânã la
miezul nopþii, când se produce
actul suicidal. Regizorul german

transformã piesa în ºapte acte a lui
Kaiser (construitã dupã ºablonul
Drumului Crucii medieval) întrun thriller în cinci pãrþi: primele
douã acte au fost montate alternativ
de Martin în prima parte, iar, actele
cinci ºi ºase ale piesei, alipite în
partea a patra a filmului.
Din perspectiva prezenþei
elementelor expresioniste, majoritatea autorilor considerã cã acestea
sunt manifeste, într-o manierã mult
mai accentuatã, în Von Morgens bis

lovind clapele precum tastatura
unei maºini de scris, cu miºcãri
ample ºi într-un ritm accelerat (în
contrast cu miºcãrile lente cu care
soþia Casierului mestecã într-o
crãticioarã în timp ce gãteºte),
cãpetenia Armatei Salvãrii îºi
propovãduieºte dogma suflând întro trompetã, iar Casierul se împuºcã
în inimã dupã care îºi întinde mâinile
ºi se încadreazã în conturul unei
cruci oblice desenate pe pânzã,
deasupra cãreia licãre, similar

Von Morgens bis Mitternacht
(Karl Heinz Martin, 1920)

Mitternacht decât în Caligari.
Decorurile desenate pe pânzã
evidenþiazã aceeaºi geometrie
neregulatã, cu laturi ºi unghiuri
asimetrice, disproporþionale, ilogice
ºi bizare. Ceasul este un detaliu vizibil
în multe momente ale filmului
(alteori rolul sãu fiind predat
intertitlurilor), marcând diferitele
etape ale evoluþiei acþiunilor
personajului central. Jocul actorilor,
machiajul ºi costumele sunt alte
componente expresioniste (ºi, în
acelaºi timp, cu funcþie satiricã) de
prim rang exploatate din plin de
Martin. Exagerarea este cuvântul
care caracterizeazã cel mai bine
modalitatea expresionistã de a juca
un rol. Fata Casierului cântã la pian

beculeþelor unei reclame luminoase,
o inscripþie cu Ecce Homo.
Chipul ºi costumaþia Casierului
suferã transformãri de-a lungul
filmului, trecând de la figura
întunecatã, obositã, cu ochii
încercãnaþi, pieptãnãtura neglijentã
ºi hainele ponosite, din perioada de
slujbaº la bancã, la faþa luminoasã,
frizura modernã ºi costumul distins,
din perioada de infractor exuberant.
Totodatã, în mod repetat (în mod
diferit faþã de piesa lui Kaiser)
masca morþii, purtatã de aceeaºi
actriþã, Roma Bahn, dar de fiecare
datã jucând alt personaj (fiica,
cerºetoarea, cocota, dansatoarea de
la cabaret, fata de la Armata
Salvãrii), îi sugereazã fugarului

În vederea operaþionalizãrii Centrului Transfrontalier de
Competitivitate ºi Training SUERD, în data de 21 martie
2014, a avut loc lansarea acestei iniþiative, destinatã sã se
racordeze la cei doi mari centri de decizie ºi proiectare din
landul Baden Wurttemberg ºi din cadrul municipalitãþii Viena
ºi sã asigure reunirea expertizei ºi potenþialului de business
la nivel zonal ºi în strânsã cooperare cu subregiunile în oglindã
din Bulgaria ºi Serbia. Acest moment se va petrece în cadrul
proiectului european de generare a Reþelei de Turism Integrat
Transfrontalier, coordonat de Fundaþia Acþiunea Ecologicã
Românã ºi partenerii internaþionali ai acesteia. Aceste centre
de competitivitate ºi training SUERD formeazã Platforma
Comunitãþilor Locale Riverane Dunãrii (CLDR România),
care este veriga româneascã a Platformei Urbane a Regiunii
Dunãrii de la Viena, fondatã de Consiliul Oraºelor ºi
Regiunilor Dunãrene în cooperare cu Coordonatorul pentru
Cooperare SUERD.
Toate cadrele universitare, cercetãtorii, specialiºtii,
doctoranzii, consultanþii sau managerii din sectorul public
sau privat au avut oportunitatea sã participe tot la Craiova,
în data de 22 martie 2014, la o Sesiune specialã de informare
ºi training pentru experþi SUERD - ªansa relansãrii
afacerilor prin proiectele bio-eco-economice în cadrul
Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii: Judeþul Dolj ºi
ecoregiunea aferentã ca pol de agregare a noii abordãri
europene, organizatã în parteneriat cu Academia Românã
prin Centrul de Biodiversitate Acad. David Davidescu,
GIEDD ºi Acþiunea Ecologicã Românã, precum ºi a altor
parteneri ºi colaboratori. În urma absolvirii acestui modul,
participanþii au primit Certificate, eliberate în co-tutelã de
Academia Românã ºi Catedra Internaþionalã Onorificã în
sprijinul SUERD Jean Bart, ºi vor fi cooptaþi sã lucreze
în cadrul Centrului Transfrontalier de Competitivitate ºi
Training SUERD, având drept obiectiv central agregarea
hub-ului de inovare dunãrean Bucureºti-Craiova-CalafatVidin-Belgrad-Novi Sad. În cadrul SUERD, Bulgaria
gestioneazã împreuna cu România axa prioritarã pentru
Culturã-Turism, Serbia împreunã cu Slovacia pe cea de
Cercetare, Educaþie ºi IT&C, iar toate cele 41 de judeþe ale
României sunt potenþiali beneficiari ai finanþãrilor
proiectelor cu impact dunãrean.
Totodatã, în perioada martie-mai 2014, la Bucureºti, cu
sprijinul Consiliului Consultativ SUERD, se constituie
Grupurile Mixte de Lucru (Task-Force), care vor decide
asupra proiectelor majore pe care România le poate susþine
spre finanþare în raport cu axele prioritare ºi Comisia
Europeanã, în ajunul desfãºurãrii Forumului Anual al Dunãrii
(Viena, iunie 2014); experþii formaþi vor putea propune idei
de proiect ºi se pot alãtura acestor eforturi comune de aplicare
cu succes ºi în timp util a Strategiei Dunãrii în România.
La Sesiunea practicã de informare ºi training pentru
experþi SUERD: ECO-BIO-DIPLOMATIA - noua
abordare UE în contextul aplicãrii Strategiei UE a MacroRegiunii Dunãrii ºi Sinergiei Mãrii Negre, desfãºuratã la
Academia Românã în 14 martie 2014, au participat ºi
cadre didactice din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
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destinul ce-l aºteaptã. Barba pânã
la genunchi a negustorului de la
magazinul de antichitãþi, mustaþa
exagerat de stufoasã a scribului,
colegul de la bancã al Casierului, sau
ochelarii cu lentilele semiacoperite
ale directorului de bancã sunt tot
atâtea ipostaze ale exagerãrii
expresioniste întâlnite în Von
Morgens bis Mitternacht. În ciuda
stilului predominant teatral,
imaginea îºi aduce ºi ea în câteva
rânduri contribuþia ei expresivã.
Distorsionarea este principalul
mijloc prin care Martin ºi
operatorul Carl Hoffman reuºesc sã
construiascã secvenþa competiþiei
cicliste pe o scenã de teatru (spaþiu
în care se desfãºoarã întregul film).
Apoi, un efect pe care îl întâlnim ºi
în Das Cabinet des Dr. Caligari,
rãspândirea veºtii infracþiunii
Casierului este semnificatã imagistic
prin zborul literelor care alcãtuiesc
sintagma KASSIERER FLÜCHTIG
(Casier fugar) de pe firele unui
telegraf. Apariþiile ºi dispariþiile de
pe ecran prin procedeul stopcamera nu puteau lipsi dintr-o
creaþie expresionistã. În chiar prima

secvenþã, când uºile bãncii se deschid
dezvãluind un interior misterios,
din adâncime se iveºte brusc,
venind spre camerã, Casierul, care,
dupã o scurtã privire cãtre spectator, se topeºte la fel de brutal. În
fine, în secvenþa de la hotel, în
camera seducãtoarei italience,
Casierul, privind-o întinsã pe pat,
are deodatã viziunea unei femei
seminud, o umplere în imaginaþia
acestuia a figurii destul de abstracte,
care sugera aceastã interpretare din
tabloul pe care femeia îl cumpãrase
de la magazinul de antichitãþi.

* * *
O a treia tendinþã a cinemaului german de la începutul anilor 20,
dezvoltatã prin opoziþie cu expresionismul, care, deºi a fost mai puþin
vizibilã internaþional, a lãsat moºtenire câteva capodopere,
este aºa-numitul Kammerspiel (teatru de camerã), un nume
datorat Teatrului lui Max Reinhardt. Unul dintre filmele care a contribuit
la cristalizarea acestui stil este Hintertreppe (Scara de serviciu),
regizat de Leopold Jessner ºi Paul Leni în 1921.
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PROGRAMUL TVH
LUNI  24 martie 2014
06:00 Ecumenica (r)
08:00 Preuniversitaria*
09:00 Universitaria*.
Cursuri de limbi englezã.
Realizator: lector univ. dr.
Sebastian Chirimbu
10:00 Universitaria*.
De fapt ºi ...de drept.
Realizator Diana Artene
10:30 Universitaria*. România 2.0.
Realizator Ioan Bunea
11:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:30 Film serial  Grachi
12:15 Film documentar 
Discovery (r)
13:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
13:30 Film serial  Umbrele trecutului
14:30 Film documentar 
Medii extreme
15:00 Stil ºi tendinþe (r)
15:30 Preuniversitaria*
16:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi.
Muzica clasicã prezentatã
pe înþelesul tuturor.
17:30 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
18:00 Jurnal TVH
19:00 Film documentar 
Discovery
20:00 Film documentar 
Gândeºte ecologic
20:30 Film artistic românesc 
Misterul lui Herodot (1976)
22:00 Night show.
Realizator Robert Emanuel
22:40 Analiza zilei.
Realizator Simona ªerban
23:00 Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
00:00 Film serial  Grachi (r)
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Film serial 
Umbrele trecutului (r)
03:00 Night show (r)
04:00 Universitaria* (r)
05:30 Analiza zilei (r)

MARÞI  25 martie 2014
06:00 Film documentar
Gândeºte ecologic (r)
06:30 Film artistic românesc
Misterul lui Herodot (r)
08:00 Preuniversitaria*
09:00 Universitaria*.
Cursuri de limba englezã.
Realizator lector univ. dr.
Sebastian Chirimbu
09:30 Universitaria*.
Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu
10:30 Universitaria*. Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
11:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:30 Film serial  Grachi
12:15 Film documentar 
Discovery (r)
13:00 Ochiul de veghe (r)
13:30 Film serial 
Umbrele trecutului
14:30 Film documentar 
Medii extreme
15:00 Curs de limbi strãine (r)
15:30 Preuniversitaria* (r)
16:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
17:30 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
18:00 Jurnal TVH
19:00 Film documentar  Discovery
20:00 Film documentar 
Gândeºte ecologic
20:30 Film artistic românesc  Între
oglinzi paralele (1978) - dramã
22:00 Night show.
Realizator Robert Emanuel
22:40 Analiza zilei.
Realizator Simona ªerban
23:00 Cinefilia (r)
00:00 Film serial  Grachi (r)
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Film serial
 Umbrele trecutului (r)
03:00 Night show (r)
04:00 Universitaria* (r)
05:30 Analiza zilei (r)

MIERCURI  26 martie 2014
06:00
06:30
08:00
09:00

09:30
10:30
11:00
11:30
12:15
13:00
13:30
14:30
15:00
15:30
16:30
17:30
18:00
19:00
20:00
20:30
22:00
22:40
23:00
00:30
01:00
02:00
03:00
04:00
05:30

Film documentar (r)
Gândeºte ecologic (r)
Film artistic românesc (r)
Între oglinzi paralele (r)
Preuniversitaria* (r)
Universitaria*.
Cursuri de limba englezã.
Realizator lector univ. dr.
Sebastian Chirimbu
Universitaria*.
Academia veterinarã. Realizator:
conf.univ. dr. Violeta Simion
Universitaria*. ONGmania.
Realizator Ana Maria Stancu
Film documentar 
Lumea tehnologiei
Film serial  Grachi
Film documentar 
Discovery (r)
Ochiul de veghe (r)
Film serial  Umbrele trecutului
Film documentar 
Medii extreme
Limbajul imaginii filmate (r)
Preuniversitaria* (r)
Cinefilia (r)
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
Jurnal TVH
Film documentar  Discovery
Film documentar 
Gândeºte ecologic
Film artistic românesc  Divorþ
din dragoste (1991) - dramã
Night show.
Realizator Robert Emanuel
Analiza zilei.
Realizator Simona ªerban
Doctor H (r)
Film documentar 
Lumea tehnologiei (r)
Jurnal TVH (r)
Film serial 
Umbrele trecutului (r)
Night show (r)
Universitaria* (r)
Analiza zilei (r)

SÂMBÃTÃ  29 Martie 2014
06:00 Film artistic românesc
Gândeºte ecologic (r)
06:30 Film documentar 
O noapte furtunoasã (r)
08:00 Film documentar 
Animalia (r)
09:00 Laboratorul emoþiilor.
Emisiune de Andreea Deneº
09:30 Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
10:30 Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor
11:30 Interviurile TVH (r)
12:30 Film documentar 
Superstaruri
13:00 Curs de limbi strãine

13:30 Limbajul imaginii filmate.
Realizator Ion Bucheru
14:00 Liceenii. Emisiune de Tina Toma
15:00 Night show (r)
16:30 Film artistic  Prietene, te-ai
ars! (SUA, 2004), comedie
18:00 Jurnal TVH
19:00 Petrecere româneascã.
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic românesc 
Mofturi 1900 (1964), comedie
23:30 Cafe-concert (r)
00:00 Film serial  Grachi
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Petrecere româneascã (r)
05:00 Film documentar  Superstaruri (r)

Ce citim astãzi? este o trecere în
revistã, amplã ºi documentatã
asupra vieþii culturale. Realizatorul
acestei emisiuni este scriitorul
Florin Pâtea, cadru didactic la
Facultatea de Litere a Universitãþii
Spiru Haret ºi cunoscut autor ºi
traducãtor de literaturã din diferite
genuri. Ce citim astãzi? Vizeazã
problemele româneºti contemporane, cu precãdere ale literaturii,
atât în forma ei clasicã de carte
cât ºi în spaþiul virtual. Telespectatorul are astfel posibilitatea sã
fie informat direct de la autor sau
de la editura care îl gireazã, asupra
celor mai noi ºi valoroase apariþii
chiar înainte de a apãrea în librãrii sau pe internet. Emisiunea
este o pledoarie pentru literatura de
valoare, pentru lecturã, pentru
recâºtigarea tinerilor de partea
frumosului, a valorilor culturii
româneºti dintotdeauna ºi de astãzi.

VINERI  28 martie 2014
06:00 Film documentar (r)
Gândeºte ecologic (r)
06:30 Film artistic românesc
La porþile albastre ale oraºului (r)
08:00 Preuniversitaria* (r)
09:00 Universitaria*. Kinetoterapie
Realizator: Elena Buhociu
09:30 Universitaria*. Dicþionar
cultural. Realizator Ioan Roºca
10:00 Universitaria*. Ce citim
astãzi? Realizator Florin Pîtea
10:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
11:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:30 Film serial  Grachi
12:15 Film documentar  Discovery (r)
13:00 Ochiul de veghe (r)
13:30 Film serial  Umbrele trecutului
14:30 Film documentar 
Medii extreme
15:00 Laboratorul emoþiilor (r)
15:30 Preuniversitaria* (r)
16:30 Film documentar - Spectaculoasa lume a automobilelor.
17:30 Ochiul de veghe (r). Emisiune
realizatã de Ciprian Vasilescu
18:00 Jurnal TVH*
19:00 Film documentar  Discovery
20:00 Film documentar 
Gândeºte ecologic
20:30 Film artistic românesc. O noapte
furtunoasã (1943), comedie
22:00 Night show. Realizator
Robert Emanuel
22:40 Analiza zilei.
Realizator Simona ªerban
23:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii
sãi (r)
00:00 Medicina Live (r)
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Film serial  Umbrele trecutului (r)
03:00 Night show (r)
04:00 Universitaria* (r)
05:30 Analiza zilei (r)

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

DUMINICÃ  30 martie 2014
05:30 Gala cântecului
românesc (r)
08:00 Film documentar 
Enciclopedia animalelor
09:00 Oameni aproape invizibili.
Realizator Iustina Radu
09:30 Ecumenica.
Realizator Sorin Bejan
11:30 Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
12:30 Liceenii (r)
Emisiune de Tina Toma
13:30 Gala cântecului românesc.
Emisiune de Georgel Nucã
16:00 Doctor H.
Realizator Teodora Pop Drãgoi

Academia veterinarã

Ce citim astãzi?

JOI  27 martie 2014
06:00 Film documentar (r)
Gândeºte ecologic (r)
06:30 Film artistic românesc (r)
Divorþ din dragoste (r) 08:00 Preuniversitaria* (r)
09:00 Universitaria*.
Cursuri de limba englezã.
Realizator: lector univ. dr.
Sebastian Chirimbu
09:30 Universitaria*. Pro Memoria.
Realizator Corneliu Toader
10:30 Univers Shakespeare.
Realizator George Volceanov
11:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:30 Film serial  Grachi
12:15 Film documentar  Discovery (r)
13:00 Ochiul de veghe (r)
13:30 Film serial  Umbrele trecutului
14:30 Medicina Live.
Realizator: Teodora Pop-Drãgoi
15:30 Preuniversitaria* (r)
16:30 Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor
17:30 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
18:00 Jurnal TVH
19:00 Film documentar  Discovery
20:00 Film documentar 
Gândeºte ecologic
20:30 Film artistic românesc.
La porþile albastre ale oraºului
(1975) - dramã
22:00 Night show. Realizator
Robert Emanuel
22:40 Analiza zilei.
Realizator Simona ªerban
23:00 Cafe-concert.
Realizator Sorin Petre
23:30 Oameni aproape invizibili (r)
00:00 Film serial  Grachi
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Film serial  Umbrele trecutului (r)
03:00 Night show (r)
04:00 Universitaria* (r)
05:30 Analiza zilei (r)

Foarte mulþi dintre noi avem acasã un prieten necuvântãtor, iar când vine vorba
de sãnãtatea ºi confortul lui, medicii veterinari sunt cei în care ne punem
încrederea. Doctorul veterinar are grijã de sãnãtatea animalului pe care îl avem,
dar ºi de sãnãtatea noastrã, pentru cã aproximativ 100 din cele 250 de boli
cunoscute la animale sunt transmisibile omului. Louis Pasteur, chimist francez,
spunea cã: Medicul uman salveazã omul, iar medicul veterinar salveazã
omenirea. Sãnãtatea animalelor în varianta cea mai practicã, vizita la medic,
activitatea dintr-o fermã ºi siguranþa alimentelor pe care le consumãm zi de zi,
toate se regãsesc în Academia veterinarã. În plus, medicii veterinari, studenþii ºi
colaboratorii Facultãþii de Medicinã Veterinarã de la Universitatea Spiru Haret
ne þin la curent cu noutãþile în domeniu: expoziþii, seminarii, evenimente. La
rubrica Academia caninã aflãm ce rasã de câine ni se potriveºte, care sunt paºii
pentru adopþia ºi convieþuirea cu acesta ºi lecþii de dresaj pentru cei care doresc
sã aibã un câine educat. Curiozitãþile din lumea fascinantã a animalelor vor fi
prezente în rubrica: ªtiaþi cã?

Kinetoterapia
Kinetoterapia face parte din medicinã fizicã ºi
studiazã mecanismele neuromusculare ºi articulare
care îi asigurã omului activitãþile motrice normale.
Are la bazã miºcarea efectuatã prin programe de
recuperare medicalã bine structurate, ce au ca scop
refacerea unor funcþii diminuate.
Sub sigla Universitaria, TVH, în colaborare cu
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport, Universitatea
Spiru Haret, vã propune o serie de emisiuni
sãptãmânale care vã vor introduce în tainele
Kinetoterapiei.
Kinetoterapia în astmul bronºic, în bronhopneumopatia obstructiv-cronicã, în diabetul zaharat,
osteoporozã sau dupã naºtere sunt câteva dintre
subiectele pe care vi le propunem a fi vizionate în
fiecare vineri, începând cu ora 9,00.

Justiþia
sub lupã
Justiþia sub lupã este
o emisiune care vã
oferã o analizã atentã,
discretã ºi obiectivã asupra sistemului judiciar
din România de la momentul adoptãrii, interpretãrii, aplicãrii ºi, de
ce nu, a contestãrii legilor. În fiecare marþi, de
la 10,30, Matei Stoenescu
vã invitã într-o cãlãtorie
în lumea justiþiei.

Alte surprize plãcute vã aºteaptã, de luni pânã vineri, între orele 9 ºi 10,30!

17:30 Stil ºi tendinþe.
Realizator Cristina Matei
18:00 Jurnal TVH
19:00 Seara cântecului popular.
Realizator Georgel Nucã
22:00 Film artistic 
Culmea furiei (SUA, 2005) 
dramã
23:30 Cinefilia.
Realizator Daniel Paraschiv
00:30 Film documentar 
Superstaruri (r)
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Seara cântecului popular (r)
05:00 Film serial  Grachi (r)

Duminicã,

22:00

Misterul lui Herodot
(1976) - aventurã

Regie: Geta Doina Tarnavschi
Distribuþie: Tudor Petruþ, Silviu Stãnculescu,
Ernest Maftei
Doi elevi extrem de inteligenþi ºi pasionaþi
de istorie descoperã un document foarte
vechi ce le trezeºte interesul. Curioºi din
fire, îºi încep cercetãrile ºi ajung repede în
posesia unor notiþe ale unui profesor de
românã, care fac unele referiri la zona
istoricã Lisidava, menþionatã, de asemenea,
ºi în scrierile lui Herodot, Istorii. Se decid
sã plece de acasã pentru a da de capãt
misterului, însã o furtunã le stricã planul.
Adãpostindu-se într-o grotã, descoperã un
monument funerar, adâncindu-se ºi mai
mult în mister .

PROGRAMUL
R A D I O HFM
În sfârºit week-end
(08:00-12:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Marcel Vicol

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

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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Ziua Mondialã a Teatrului
a fost creatã de
Institutul Internaþional
de Teatru în cadrul
Congresului Mondial
din 1961, la Viena,
ºi a fost sãrbãtoritã
prima oarã în 1962,
la 27 martie, ziua în care
se deschidea stagiunea
Teatrului Naþiunilor,
la Paris.
În fiecare an,
Institutul Internaþional
de Teatru desemneazã o
personalitate care sã
transmitã un mesaj mondial.
Anul acesta,
a fost ales Brett Bailey,
din Africa de Sud, dramaturg,
designer, ºef de producþie,
curator de festival
ºi director artistic al grupului
Third World Bun Fight.

OPINIA NAÞIONALÃ

659  24 martie 2014

Ziua Mondialã a Teatrului

Printre altele, în mesajul sãu, Brett Bailey spune:
La umbra copacilor din satele mici ºi pe scenele de
înaltã tehnologie din metropole globale; în sãli de
ºcoalã, pe domenii ºi în temple, în mahalale, în
pieþe urbane, centre comunitare ºi subsoluri urbane, oamenii sunt atraºi împreunã sã comunice în
lumea teatralã efemerã pe care o creãm pentru a
exprima complexitatea noastrã umanã, diversitatea
noastrã, vulnerabilitatea noastrã, în carne vie,
respiraþie ºi voce. (...)
Oriunde existã societate umanã, se manifestã
spiritul irepresibil al performanþei. Nãscut din
comunitate, el poartã mãºtile ºi costumele tradiþiilor
noastre variate. Acesta valorificã limbile, ritmurile ºi gesturile noastre ºi ºterge
spaþiul dintre noi. (...)
Dar, în aceastã erã, în care atât de multe milioane de oameni se luptã pentru a
supravieþui, suferã sub regimuri opresive ºi capitalism de pradã, fug de conflicte
ºi dificultãþi, în care intimitatea noastrã este invadatã de cãtre serviciile secrete ºi
cuvintele noastre sunt cenzurate de cãtre guverne intruzive, în care pãduri sunt
anihilate, specii exterminate, ºi oceane otrãvite: ce ne simþim obligaþi sã dezvãluim?
În aceastã lume de puteri inegale, în care diferite ordine hegemonice încearcã
sã ne convingã cã o naþiune, o rasã, un gen, o preferinþã sexualã, o religie, o
ideologie, un cadru cultural este superior tuturor celorlalte, este într-adevãr
justificatã insistenþa cã arta ar trebui sã fie descãtuºatã din agenda socialã?
Ne conformãm noi, artiºtii arenelor ºi scenelor, cu cerinþele igienizate ale
pieþei, sau ne folosim puterea pe care o avem pentru a ºterge spaþiul din inimile
ºi minþile societãþii, pentru a aduna oamenii în jurul nostru, pentru a inspira,
încânta ºi informa, ºi pentru a crea o lume de speranþã ºi colaborare deschisã?

Din 2002, pentru UNITER, Ziua
Internaþionalã a Teatrului  27 martie nu
este doar pretextul sãrbãtoririi universului
miraculos al teatrului, ci ºi al preþuirii
seniorilor scenei. UNITER a lansat a 13-a
ediþie a programului social permanent
Campania Naþionalã Artiºtii pentru Artiºti.
24 de artiºti de seamã ai momentului, reuniþi
în spectacolul Clipe de viaþã 2, revin pe scena
Sãlii Radio, într-un spectacol care va avea loc
în data de 31 martie 2014, ora 19.00. Totul
pentru a elogia pe mai vârstnicii colegi, care,
cu tenacitate ºi entuziasm, au reîmprospãtat,
an de an, timp de o viaþã, miracolul teatral.
UNITER invitã ºi în acest an pe toþi cei
care care ºi-au fãcut o plãcutã obiºnuinþã în
a fi aproape de seniorii teatrului, instituþiile
de culturã ºi publicul iubitor de teatru sã se
alãture Campaniei Naþionale Artiºtii pentru
Artiºti. Sumele strânse din vânzarea de bilete
se pot dona în Fondul de Solidaritate
Teatralã (Cont: RO40RZBR0000060007801286
deschis la Raiffeisen Bank, Agenþia Piaþa
Amzei), fond special deschis la UNITER.
Sprijinul financiar oferit artiºtilor vârstnici
cu probleme de sãnãtate va fi dovada cã acest
simbolic contract de solidaritate teatralã a
fost asumat ºi însuºit.

Facultatea de Arte

se desprinde clar în peisajul celorlalte facultãþi de profil
din România. Fiind singura facultate privatã de acest gen
din þarã, cu o specializare de Pedagogie Muzicalã ºi una de
Artele Spectacolului (Actorie), aceasta oferã ºanse
nesperate studenþilor. În primul rând, este vorba de
colaborarea fructuoasã cu televiziunea TVH, radioul HFM
ºi revista Opinia naþionalã, la care se adaugã ºi Analele
Universitãþii Spiru Haret, Seria Arte (Muzicã-Teatru).
Apoi, studenþii beneficiazã de punerea în valoare a
spectacolelor ºi concertelor organizate în spaþiile vaste ale
universitãþii (Amfiteatrul Victor Giuleanu, Studioul teatral
Lucia Mureºan, Studioul teatral Black Box Studio Sud,
Sala Euterpe etc.), dar ºi în teatrele cu care are o bunã
colaborare (Teatrul de Artã, Teatrul de Comedie, Teatrul
Rapsodia, Teatrul Nottara etc.).

Premiera:

Vine
Inundaþia!
Duminicã,
16
martie, la Teatrul
Deeper din strada
Hristo Botev nr. 12
(lângã Piaþa Rosetti), la
ora 19, a avut loc premiera piesei Inundaþia,
de Teodor Mazilu, în
interpretarea studenþilor anului III din
cadrul Facultãþii de Arte
a Universitãþii Spiru
Haret, specializarea Artele spectacolului (Actorie), clasa conf. univ.
dr. George Grigore ºi lector univ. dr. Iulia Boroº. Distribuþia a fost
formatã din Cristina Almãºan (Olga) ºi Caddio Bulgaru (Emil), iar
regia artisticã a spectacolului a fost semnatã de conf. univ. dr.
George Grigore. Publicul numeros s-a întâlnit cu personajele
savuroase ale dramaturgiei lui Teodor Mazilu ºi a aplaudat la scenã
deschisã performanþa artisticã a celor doi studenþi-actori.
Subiectul spectacolului este cât se poate de modern, având în prim
plan existenþa cotidianã a doi artiºti mediocri, soþ ºi soþie, care trãiesc
o viaþã plinã de falsitate pânã când, într-o bunã zi, soþul decide sã
termine cu ipocrizia soþiei. Ea este o fiinþã cu idealuri, sublimã ºi sensibilã, dar care se bazeazã pe compromisurile umane ºi artistice pe care
le face soþul ei zi de zi, pentru a o susþine financiar. Conflictul dintre cei
doi apare datoritã faptului cã, deºi Olga este o idealistã, ea îºi doreºte
lux ºi bunãstare ºi nu ar suporta mizeria în numele unei idei. Aranjamentul iniþial dintre cei doi tinde sã înceteze pentru cã a venit timpul ca ºi
ea, Olga, sã îºi încalce principiile pentru ca soþul ei sã poatã face pe idealistul, aºa cum ar fi echitabil. Va accepta ea, oare, sã coboare în lumea
realã sau va asculta, impasibilã, peroraþiile lui Emil? Acesta va continua
sã o bombardeze cu dorinþele lui ce refuleazã dupã o lungã asuprire.
Doi artiºti rãtãcitori într-o lume invadatã de bunuri materiale,
care îi subjugã ºi îi face sã se poarte fãrã demnitate ºi fãrã repere.
Aplauzele au confirmat înþelegerea mesajului acestui spectacol, iar
tinerii studenþi-actori s-au ridicat la nivelul cerinþelor solicitate de
cãtre cadrele didactice coordonatoare ale acestui proiect artistic.
Sincere felicitãri studenþilor-actori ai anului III, specializarea
Artele spectacolului (Actorie), dar ºi întregului Departament de
Arte pentru buna colaborare ºi bunele rezultate vizibile ale
activitãþii pedagogice ºi de creaþie artisticã.

Ziua ispãºirii  Yom Kipur
Sala Lucia Mureºan, de la Facultatea de Arte a gãzduit, miercuri
-19 martie, joi - 20 martie ºi vineri 21 martie 2014 de la ora 17.30,
spectacolul Ziua ispãºirii  Yom Kipur, de Hanna Azoulai  Hasfari.
Spectacolul a fost filmat de TVH ºi va fi oferit ºi telespectatorilor.
Din distribuþie au fãcut parte studenþii anului III, specializarea
Artele spectacolului (Actorie), clasele reunite ale profesorilor conf.

De pe bloguri adunate
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univ. dr. George Grigore, lector univ. dr. Iulia Boroº, lector univ. dr.
Ioana Visalon ºi asist. univ. drd. Dana Voicu, (regia lector univ. dr.
Iulia Boroº): Sigrid Bãltãþescu  Amira, Mioara Dima  Evelyn,
Cristina Vãduva  Fanny, Iulia Cãrnaru  Malka, alãturi de George
Grigore - Reporterul radio ºi Iulia Boroº - Mama.
Cele patru surori nu s-au vãzut ºi nu ºi-au vorbit de ani de zile.
În cãutarea rãspunsului la întrebarea Unde ar putea fi mama?, se
desluºesc nuanþe ale caracterului lor. Ele se deosebesc radical. Aflãm
cã mama s-a comportat foarte diferit cu fiecare dintre ele. Discuþiile
aprinse, replicile tãioase conduc la descoperirea multor adevãruri
încã nespuse. De fapt, mama lor, care cu siguranþã le-a iubit pe
toate, în felul ei, ºi-a dorit ca fiicele ei, mature acum, sã se întâlneascã
de Ziua Ispãºirii, sã fie împreunã ºi sã-ºi cearã iertare una alteia. În
tot acest timp, ea, mama celor patru fete, s-a întors la rãdãcinile ei,
la familia ei, undeva într-o localitate din Maroc, unde mai avea o
sorã rãmasã singurã. A plecat sã fie împreunã cu sora ei de marea
sãrbãtoare a evreilor. La final, surorile îºi cer iertare una alteia; aºa
ºi trebuia, conform credinþei ºi tradiþiei, dar ºi faptului cã, între
timp, au înþeles niºte lucruri esenþiale din viaþa trãitã pânã acum.
Prin aceastã lecþie, datã de mama lor, poate au înþeles cã un alt
început se poate contura, un început care poate salva totul, au
înþeles cu adevãrat importanþa familiei.
Sã transmiþi emoþia de pe scenã spectatorilor, care, la final, pleacã
înduioºaþi, e o performanþã actoriceascã. Asta o fac ºi tinerele
studente-actriþe din Ziua ispãºirii  Yom Kipur, care ne-au încântat
cu jocul lor credibil ºi emoþionant! Pace ºi iertare!

Am fost plãcut surprins de actori

Cãlãtorind pe bloguri, am descoperit un Blogger CU doar opt rânduri, dar este o scenele importante din þarã. Mai
GREUTATE pe un blog CU DE TOATE, cel care semneazã atmosferã mai intimã. Am fost multe detalii despre spectacolul
Emil Cãlinescu. În postãrile sale am aflat o pãrere interesantã, plãcut surprins sã vãd sala plinã Recviem pentru un iepuraº gãsiþi
pe care þin sã o transmit mai departe:
de elevi de liceu (am înþeles cã pe pagina de facebook a
Recviem pentru un iepuraº ei, cu jumãtate de gurã, cã e erau de la Liceul Dinu Lipatti). spectacolului, loc de unde am luat
este un spectacol de teatru susþinut posibil sã se fi gândit la aceastã Erau însoþiþi ºi de o doamnã ºi pozele din articol. Urmãtoarele
de studenþii facultãþii de actorie soluþie extremã; - prietenul cel profesoarã. În afarã de câteva reprezentaþii vor avea loc pe
din cadrul Universitãþii Spiru mai bun, care s-a oferit sã-l ajute, luminiþe, care încep sã nu mã 13 ºi 27 martie.
Distribuþia: Damian (adolescenHaret, spectacol ce se desfãºoarã vrând de fapt sã profite de rãul mai deranjeze atât de mult, în
rest
au
fost
uimitor
de
cuminþi.
tul
care doreºte sã-ºi ucidã
la Teatrul de Artã din Capitalã. lui, este iarãºi foarte des întâlnit.
pãrinþii)  Alexandru Mandu /
Asearã am avut ocazia sã fiu Dacã aþi auzi cã prietenul vostru Nu pot decât sã mã bucur.
De asemenea, am fost plãcut Gabriel Huian; Laura (prietena
prezent la spectacol ºi despre el cel mai bun vrea sã-ºi ucidã
urmeazã sã scriu în rândurile de pãrinþii, aºa este cã v-aþi trimite surprins de actori. Unii poate acestuia)  Adina Stetcu / Ioana
mai jos. Specta-colul este despre o amicã ºi i-aþi propune sã (încã mai) au o pãrere proastã Mojoiu; Big (prietenul cel mai bun)
despre Universitatea Spiru  Vlad Milotoi; Maria (mama) 
adolescenþã, cu toate problemele împãrþiþi banii? (...)
Mergeþi sã vedeþi spectacolul Haret. Facultatea de actorie vãd Mioara Dima; Andrei (tatãl) 
ei. Un adoles-cent dintr-o familie
relativ înstãritã se supãrã pe ºi fiþi atenþi la final. Finalul este cã menþine niºte standarde înalte, Marius Rotaru; Serinela (amica lui
pãrinþii lui din cauzã cã-i dãdeau despre noi (nu spun mai multe). lucru pentru care trebuie felicitaþi. Big, criminala)  Ruxandra Hule
prea puþini bani ºi decide sã-i
A fost prima mea vizitã la Sper sã ajungã, cu toþii, actori pe / Irina Murgeanu.
omoare. Avea 17 ani, cei din jurul Teatrul de Artã, iar impresia
Cu astfel de postãri, alãturate videoclipului-eveniment HAPPY lui aveau bani ºi el nu. Pentru a- este una pozitivã. Este situat nu WE ARE FROM BUCHAREST, creat tot de cãtre studenþii noºtri,
ºi duce treaba la capãt apeleazã departe de centrul capitalei, pe alãturat trofeelor ºi diplomelor luate la festivaluri naþionale ºi
la cel mai bun prieten al sãu. strada Sfântul ªtefan, în internaþionale, nu vom face decât sã trecem în linia întâi a
Acesta vorbeºte cu o prietenã de- apropierea Facultãþii de ªtiinþe spectacolului românesc numele studenþilor noºtri meritorii, de la
a lui, care se dã drept killer Politice din cadrul Universitãþii Facultatea de Arte a Universitãþii Spiru Haret!
profesionist. Banii fuseserã din Bucureºti. Nu este mare, are
Vivat Academia!
încasaþi, aºa cã treaba ar trebui
fãcutã. Ea nu doreºte chiar s-o
ducã pânã la capãt, însã nu poate
sã prevadã nimeni finalul. Un
final trist al unei poveºti în care
sigur regãsim personaje ºi fapte
din jurul nostru: - unii îºi
regãsesc tatãl, în persoana unui
om de afaceri care munceºte zi ºi
noapte pentru a aduce bani. Din
pãcate, îºi neglijeazã fiul, nu se
ocupã de educaþia lui, însã ar face
orice ca acestuia sã nu-i lipseascã
nimic; - unii îºi regãsesc mama,
în persoana unei persoane când
autoritare, când flexibile, însã
care, clar, nu este pe aceeaºi
lungime de undã cu fiul; - unii se
regãsesc în persoana fiului, care
a decis sã-ºi ucidã pãrinþii pentru
Grupaj realizat de conf. univ. dr. George V. GRIGORE
bani. Fãrã sã vrea recunosc ºi

