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Editura Fundaþiei România de Mâine

vã invitã la

Editura Fundaþiei România de Mâine vã aºteaptã la lansarea urmãtoarelor lucrãri:
Scena Agora (pavilion C4)  vineri, 30 mai, ora: 12-13
de cãrþi Studii ºi eseuri de filosofie  Societatea economiei sociale
¨ Colecþia
de piaþã - autor Ion Tudosescu
de cãrþi Multilingvism ºi culturi în dialog  Au pays de la litterature
¨ Colecþia
comparee. Recherches interdisciplinaires et interculturelles
- autor Efstratia Oktapoda (Franþa)

Cafeneaua Literarã Julius Meinl (pavilion C4)  sâmbãtã, 31 mai, ora: 10-12
BOOKFEST 2014 Salon internaþional de carte,
Acþiune ºi teorie în educaþie. Personalitãþi ale vieþii spirituale ºi ºtiinþifice
prezentat ºi promovat
- în dialog cu Matei Georgescu
de cãtre Asociaþia Editorilor
Colecþia de cãrþi Probleme economice fundamentale  Eficienþa economicã
din România, este
în condiþiile dezvoltãrii durabile - autori Gheorghe Zaman,
gãzduit de Romexpo
Marinela Geamãnu  Crâmpeie de economie - autor Mircea Coºea
în pavilioanele C1, C2, C3,
C4 ºi C5, în perioada
Standul Editurii Fundaþiei România de Mâine este situat în pavilionul C4.
28 mai - 1 iunie 2014.

¨
¨

PROTOCOL DE COLABORARE

între Centrul
Cultural
European
Româno 
Panarab ºi
Universitatea
Spiru Haret

Luni, 19 mai 2014,
la sediul Universitãþii Spiru Haret,
a avut loc semnarea Protocolului
de colaborare în domeniile culturã,
învãþãmânt, ºtiinþã ºi mass-media
între Centrul Cultural European
Româno  Panarab (CCERPA)
ºi Universitatea Spiru Haret.
Pagina 2

Parteneriat încheiat între Universitatea Hitit Concursul de arhitecturã
Sky Hill 2014
ºi Universitatea Spiru Haret

Vineri, 23 mai 2014, o delegaþie turcã formatã din rectorul prof. dr. Reha Metin Alkan
ºi cei doi consilieri ai sãi, prof. dr. Omer Bostangi ºi prof dr. Mustafa Bilgin, de la
Universitatea Hitit din Turcia, a efectuat o vizitã la sediul Universitãþii Spiru Haret.
Pagina 2
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La concursul de arhitecturã
Sky Hill 2014, douã echipe ale
studenþilor Universitãþii Spiru
Haret s-au clasat pe locul II ºi,
respectiv, nominalizatã (locul III
nu s-a acordat):
echipa Andrei Cumpãnãºoiu,
Levente Fazakas, Mircea
Turbatu ºi echipa Istvan Szigeti
împreunã cu Zsolt Molnar,
de la Conservare ºi Restaurare de
Arhitecturã Sibiu.
Au participat 27 de echipe
din patru þãri ºi ºapte universitãþi
ºi facultãþi de arhitecturã.
Premiile ºi nominalizarea vor fi
înmânate în ziua de 26 iunie,
ora 19, în cadrul evenimentului
Borangic de la Muzeul de Artã
din Timiºoara.

Azi începe înscrierea la examenul de BACALAUREAT!
De astãzi, 26 mai, ºi pânã pe 30 mai, are loc înscrierea candidaþilor la
prima sesiune de examen de bacalaureat. Pe 30 mai se încheie cursurile
pentru clasa a XII-a/a XIII-a.
Iatã calendarul examenului de bacalaureat:
10 - 12 iunie - Evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare
oralã în limba românã  proba A
11 - 13 iunie - Evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare
oralã în limba maternã  proba B
16  20 iunie - Evaluarea competenþelor digitale  proba D
23 - 27 iunie - Evaluarea competenþelor lingvistice într-o limbã de
circulaþie internaþionalã  proba C
30 iunie - Limba ºi literatura românã  proba E)a)  probã scrisã
1 iulie - Limba ºi literatura maternã  proba E)b)  probã scrisã
2 iulie - Proba obligatorie a profilului  proba E)c)  probã scrisã
4 iulie - Proba la alegere a profilului ºi specializãrii  proba E)d) 
probã scrisã
7 iulie - Afiºarea rezultatelor (pânã la ora 12:00)
7 iulie - Depunerea contestaþiilor (între orele 12:00 ºi16:00)
8 -10 iulie - Rezolvarea contestaþiilor
11 iulie - Afiºarea rezultatelor finale

În sprijinul absolvenþilor care vor susþine examenul de bacalaureat,
TVH oferã, prin emisiunea PREUNIVERSITARIA, meditaþii:
de luni pânã sâmbãtã  830-930
de luni pânã vineri  1700-1800





TVH poate fi urmãritã pe RCS-RDS ºi UPC
(digital) Dolce (satelit) precum ºi pe www.tvh.ro/iphone/ipad

Ce e val ca valu trece
Mioara VERGU-IORDACHE
Douã generaþii. Fiul meu, un adolescent-tânãr rãzmeriþit. Mama,
o nonagenarã lucidã. Cu vorbe ºi argumente diferite au ajuns la
aceeaºi concluzie: este inutil sã asculþi, sã înþelegi, sã pui bazã pe
informaþiile din spaþiul public. Totul e un val, e pe val sau sub val
ºi ce e val ca valu trece. Lipsesc reperele ºi proiectele mari, care
sã ne þinã împreunã, ne lipseºte demnitatea care sã ne dea putere.
România a fost vizitatã de vicepreºedintele SUA. Un om, ca
noi toþi, ajuns, prin vot, cred democratic, în a doua demnitate
în statul spre care se uitã  unii cu admiraþie, speranþã, alþii cu
invidie, indiferenþã, urã  întreaga omenire. Orice s-ar întâmpla,
nu poate fi ignorat. Ce s-a reþinut din aceastã deplasare a
oficialului american? A înþeles fiecare ce a vrut! ªi pânã la urmã,
nu e treaba mea. M-a afectat, însã, felul în care s-au interpretat,
infantil, gesturi normale. Protocolul la nivel înalt, limbajul
trupului, sensul cuvintelor, nuanþarea, frazarea expresiilor,
îmbrãcãmintea se învaþã ºi se aplicã la toate nivelurile oficiale.
Sigur, sunt specialiºti care tãlmãcesc toate aceste amãnunte.
Numai cã noi ne oprim la amãnunte: cum l-a îmbrãþiºat
vicepreºedintele american pe preºedintele român, cum i s-a
adresat premierului, cum a dat mâna cu românii din stradã, ce
a mâncat la restaurant, ce îngheþatã a comandat, ce a fost în
spatele aprecierii unor organisme din lumea justiþiei M-a
deranjat aviditatea cu care (ca de obicei, de altfel, când ne
viziteazã un reprezentat al vreunei Înalte Porþi) sorbim mãcar
o vorbã de bine, mãcar o vorbã  conceputã de oameni de relaþii
publice destoinici  care sã ne arate cã el, reprezentantul, ºtie
ceva despre noi, despre istoria noastrã. ªi facem din ea un titlu
de glorie, o imprimãm pe cartea de vizitã.
Comportament de bãiat timid, care aºteaptã recunoaºterea
tatãlui, recunoaºtere care nu mai vine. Sunt ani de zile de când
nu reuºim sã depãºim acest comportament. Nu ne îndeplinim
sarcinile asumate pentru cã aºa trebuie, ci pentru cã aºteptãm
ca cineva sã ne dea un calificativ cu care sã ne fãlim. Nu ne
intereseazã dacã acesta este lipsit de valoare, de conþinut,
politicos doar. Sã fim apreciaþi, asta ne dorim, indiferent de
ceea ce facem. Ascundem gunoiul sub preº, sau îl aruncãm în
curtea vecinului. Ne umilim compatrioþii pentru ca nu cumva
cineva sã înþeleagã cã am fi de-o mãsurã.
Copii frustraþi, lipsiþi de iubirea pãrinteascã. Extremiºti 
între pesimism tulburãtor ºi optimism strãlucitor  uitãm sã
trãim normal normalitatea. Excesele, este evident cã nu au cum
sã se aºeze, sã facã temelie. Ele sunt doar val. Acest val îl
trãim noi astãzi.
S-a întors lumea cu susu-n jos, mamã, au dispãrut educaþia,
cinstea, respectul, încrederea, recunoºtinþa, iubirea. Se duce
speranþa. Trãim într-o lume nebunã! Tu nu vezi ºtirile? Tocmai
pentru cã le vãd, sper cã este adevãrat cã: Ce e val ca valu trece!
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Deschiderea spre lumea arabã
a culturii române
este o moºtenire spiritualã
de o aleasã valoare
Lector univ. dr. Alexandru LUCINESCU
Un proverb arab spune cã deosebirea
dintre deºert ºi gradinã nu o face apa, ci
omul. Un gând asemãnãtor îl regãsim ºi
într-o veche zicalã româneascã: Omul
sfinþeºte locul. Putem stabili multe
asemenea corespondenþe la nivelul
înþelepciunii populare, dar cred cã mult
mai semnificativ este faptul cã întâlnim o
deschidere cãtre cultura arabã la fondatori
ai culturii române moderne. Am sã mã refer
la Dimitrie Cantemir ºi Timotei Cipariu.
Dimitrie Cantemir, fiu de domn ºi
ajuns el însuºi domnitor al Moldovei la
începutul veacului al XVIII-lea, a
petrecut 20 de ani în capitala Imperiului
Otoman, unde a deprins ºi limba arabã.
Cãrturar de renume european, ales
membru al Academiei din Berlin,
Cantemir a lãsat culturii române prima
lucrare de filozofie - Divanul sau
gâlceava Înþeleptului cu Lumea sau
giudeþul sufletului cu trupului, o meditaþie
eticã asupra condiþiei umane. Scrisã la
Istanbul, ea a fost tipãritã la Iaºi, în 1698,
în limbile românã ºi greacã. Academicianul Virgil Cândea a descoperit, în
1970, în biblioteci din Siria ºi Liban, mai
multe versiuni în limba arabã ale acestei
cãrþi, dar care nu menþionau numele
autorului, ºi a emis ipoteza cã traducerea
a fost realizatã în jurul anului 1705.
Lucrarea lui Cantemir a avut o largã
circulaþie în lumea arabã, fiind reprodusã
de mai multe ori în secolele al XVIII-lea
ºi al XIX-lea. Prin strãdania academicianului Virgil Cândea, în 2006, a apãrut, la
Editura Academiei Române, o ediþie
bilingvã (englezã ºi arabã) a Divanului,
pentru a se consolida receptarea acestei
cãrþi în lumea arabã ºi a facilita
cunoaºterea ei în spaþiul occidental.
În ceea ce îl priveºte pe Timotei Cipariu,
reprezentant de seamã al spiritualitãþii

(Urmare din pag.1)
Prin protocolul de colaborare în
domeniile culturã, învãþãmânt, ºtiinþã ºi
mass-media, semnat de preºedintele
Centrului Cultural European RomânoPanarab (CCERPA), Dirar Kutaini, ºi
rectorul Universitãþii Spiru Haret, conf.
univ. dr. Aurelian A. Bondrea, se
urmãreºte promovarea ºi susþinerea
bilateralã a culturii arabe ºi a celei
româneºti, derularea de programe de
informare, educare ºi conºtientizare a
popoarelor ºi comunitãþilor despre
istoria, tradiþia ºi cultura românã ºi arabã
ºi, în special, istoria comunã a acestora,
precum ºi o mai bunã cunoaºtere a
valorilor morale, sociale, ºtiinþifice,
turistice, economice ºi politice specifice
fiecãrei naþiuni.
În cuvântul sãu, dr. Dirar Kutaini,
preºedintele CCERPA, a precizat:
Astãzi am semnat un Protocol cultural,
de învãþãmânt, ºtiinþific ºi mass-media
cu Universitatea Spiru Haret, scopul
acestui protocol fiind continuarea
promovãrii culturii celor douã pãrþi,
românã ºi arabã, ºi colaborarea în
domeniul învãþãmântului ºtiinþificcultural, în mod special. Noi avem mai
multe obiective, unele dintre acestea
urmând a fi realizate în colaborare cu
Universitatea Spiru Haret, iar altele cu
alte centre culturale, Academia Românã
sau alte instituþii de învãþãmânt, cu care
noi deja colaborãm. Primul proiect, cel
mai important, va fi înfiinþarea unei
biblioteci româno-arabe la Bucureºti,
care va avea loc în cursul acestui an.
La rândul sãu, rectorul Universitãþii
Spiru Haret, conf. univ. dr. Aurelian A.
Bondrea, a prezentat invitaþilor istoria
universitãþii, punctând aspectele
dezvoltãrii acesteia. Totodatã, a
informat cã Universitatea Spiru Haret
a oferit CCERPA un sediu în care sã-ºi
desfãºoare activitatea ºi un sediu pentru
viitoarea bibliotecã româno-arabã.
Universitatea Spiru Haret, în acest
proiect, prin relaþiile bune pe care le
are la nivelul tuturor ambasadelor din
România ºi, deci, ºi al ambasadelor din
þãrile arabe, oferã Centrului Cultural
European Româno-Panarab sediul
pentru a-ºi desfãºura activitatea ºi
sediul pentru biblioteca pe care vor sã
o înfiinþeze. Potrivit estimãrilor conf.
univ. dr. Aurelian A. Bondrea, aceastã
bibliotecã va gãzdui în jur de 25.000
de cãrþi reprezentative, atât din cultura
arabã, cât ºi din cultura româneascã.
La semnarea protocolului au
participat membri ai conducerii
Universitãþii Spiru Haret, conducerea
CCERPA - dr. Dirar Kutaini 
preºedinte, dr. Adrian Vasile  secretar
general, prof. dr. Ahmad Harrati  vicepreºedinte Relaþii Externe, lord prof.
dr. Yashar Abbas Helmy  preºedintele
Consiliului de Coordonare Internaþionalã,
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transilvãnene din secolul al XIX-lea,
membru fondator al Academiei Române
ºi fruntaº al Revoluþiei de la 1848, acesta
a învãþat singur limba arabã, ajungând sã
o mânuiascã în scris aproape la fel de
bine ca ºi pe limba românã. Interesul
pentru cultura arabã l-a fãcut sã cumpere,
de la Istanbul ºi Cairo, sute de cãrþi ºi
zeci de manuscrise în limba arabã ºi sã
copieze, în arabã, din mari biblioteci
occidentale, peste 5000 de pagini,
cuprinzând, în cea mai mare parte,
versuri. Sensibil la farmecul liricii arabe,
Cipariu s-a aplecat îndelung asupra
versificaþiei unor mari poeþi, analizând
arta acestora într-un capitol din lucrarea
sa Elemente de poeticã, metricã ºi
versificaþie (1860). Meritele sale au fost
recunoscute ºi de cãtre prestigioasa
Societate Germanã pentru Orient, care
i-a acordat calitatea de membru în anul
1846. În prezent, biblioteca lui Timotei
Cipariu se aflã în grija Academiei
Române, care a organizat, anul trecut, la
Cluj-Napoca, o expoziþie intitulatã
Timotei Cipariu ºi cultura arabã.
Deschiderea spre lumea arabã a
culturii române este o moºtenire
spiritualã de o aleasã valoare, pe care,
aici, la Universitatea Spiru Haret,
încercãm sã o ducem, dupã puterile
noastre, mai departe. Pentru a da un
singur exemplu, în cadrul programului
de studii Relaþii internaþionale ºi studii
europene, unde îmi desfãºor activitatea,
problematica densã a spaþiului arab îºi
gãseºte locul în mai multe cursuri. Aici
le amintim studenþilor noºtri cã relaþia
cu Occidentul este foarte importantã
pentru România, dar uitãm cã distanþa
dintre Bucureºti ºi Londra sau Paris
este mai mare decât aceea dintre
Bucureºti ºi Cairo sau Damasc.

Parteneriat încheiat între
Universitatea Hitit
ºi Universitatea Spiru Haret

Cazimir Ionescu  directorul
Departamentului de Comunicare, av.
Silviu Udangiu  director Departamentul Juridic, reprezentanþi ai
ambasadelor þãrilor arabe la Bucureºti:
Iordania, Egipt, Palestina, Sudan, Irak,
Algeria, Arabia Sauditã: E.S. Domnul
Ahmad Aquel, Ambasadorul Statului
Palestina, decanul Corpului Diplomatic
Arab acreditat la Bucureºti, E.S.
Domnul Mubarak Mohammed
Alsuhaijan, ambasadorul statului
Kuwait, E.S. Domnul Mohamed
EltayebGasmalla Mudawi, ambasadorul republicii Sudan, E.S. Domnul
Munther Al Qabbah, ambasadorul
Iordaniei în România, alþi invitaþi.
Protocolul de colaborare în domeniile
culturã, învãþãmânt, ºtiinþã ºi massmedia, semnat cu Universitatea Spiru
Haret, deschide un drum lung, la
capãtul cãruia, Centrul Cultural
European Româno-Panarab sperã sã
poatã înfiinþa, la Bucureºti, un Institut
Cultural Arab, care sã fie egal cu
Institutul Arab de la Paris, ºi sã poatã
organiza, dupã exemplul altor þãri, o
serie de manifestãri ample, sub numele
Sãptãmâna Arabã la Bucureºti.

Reprezentanþii Universitãþii Hitit au încheiat un parteneriat educaþional cu
conducerea Universitãþii Spiru Haret ºi au participat la discuþii care au avut ca
temã STUDENTUL, dar ºi schimbul de personal academic, detaliile parteneriatului
încheiat, precum realizarea de proiecte comune, întâlniri, seminarii academice etc.
Universitatea Hitit reprezintã o universitate de stat situatã în Çorum, Turcia, care oferã
64 de programe asociate în ºase ºcoli, 42 de programe de licenþã pentru ºapte facultãþi ºi 13
de masterat, precum ºi ºase programe de doctorat. Numãrul studenþilor înscriºi se cifreazã
la peste 12.000, iar studenþii provin atât din Turcia, cât ºi din alte 15 þãri. Predarea se face
numai în limba turcã. Peste 500 de cadre didactice predau în cadrul Universitãþii.
Numele Universitãþii provine de la civilizaþia hititã care a existat încã din antichitate în
regiunea Anatolia.
Universitatea Hitit reprezintã, de asemenea, o universitate urbanã, care are o multitudine
de campusuri. Fiecare campus gãzduieºte activitãþi studenþeºti, precum Festivalul
Primãverii, concerte gratuite, concerte de deschidere, turnee sportive, spectacole de teatru
ºi spectacole în cluburi studenþeºti, precum ºi seminarii ºtiinþifice ºi culturale.

REDACÞIA:

Mioara Vergu-Iordache
Mihãiþã Enache (fotoreporter),
Vasilichia Dinu, Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP).
Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.
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Facultatea de Finanþe ºi Bãnci - CEN 2014:

Cercul studenþesc Îndrãzneºte sã fii înþelept!

Arta comunicãrii

Oportunitãþi, riscuri ºi incertitudini
în economia contemporanã
Joi, 22 mai 2014, s-a desfãºurat Conferinþa
Economicã Naþionalã - CEN 2014, cu tema
Oportunitãþi, riscuri ºi incertitudini în
economia contemporanã, organizatã de
Facultatea de Finanþe ºi Bãnci Bucureºti.
Prof. univ. dr. Ilie Mihai, conf.univ.dr.
Diana Crãciunaº, conf.univ.dr. Luise Mladen
au moderat o sesiune interesantã, în cadrul
cãreia au fost prezentate teme de actualitate
din viaþa economicã. Astfel, participanþii au
discutat pe marginea comunicãrilor elaborate
de: prof. univ. dr. Gheorghe Pistol Consideraþii privind datoria publicã
guvernamentalã a Românie , prof. univ. dr.
Ilie Mihai, asist. univ. dr. Alina Gorgan Supravegherea pieþelor financiare, prof.
univ. dr. Elena Doina Dascãlu, Claudia

Ionescu, Curtea de Conturi a României Compactul fiscal european ºi realizarea unei
Uniuni Economice ºi Monetare mai
puternice, asist. univ. drd. Alina Rotaru Riscurile finanþãrii proiectelor de mediu,
conf. univ. dr. Eduard Ionescu, asist. univ.
drd. Cristian Oprea - Rolul cooperãrii
internaþionale în rezolvarea ameninþãrilor
economice globale, conf. univ. dr. Titel Negru
- Impactul crizei financiare asupra
asigurãrilor din România, prof. univ. dr.
Marin Dumitru, asist. univ. drd. Raluca AnaMaria Dumitru - Impactul crizei economicofinanciare asupra mediului economic, lector.
univ. dr. Petre Deaconu - Categorii monetare
în era integrãrii ºi a globalizãrii, prof.univ.dr.
Elena Doina Dascãlu, Claudia Ionescu,

Facultatea de Management Financiar Contabil Bucureºti
în colaborare cu:
Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã al USH - ICCS
Centrul de Cercetãri în domeniile Managementului,
Contabilitãþii ºi Informaticii de Gestiune - CCDMCIG
organizeazã
în Campusul Didactica,
marþi, 27 mai 2014, ora 10
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ªedinþa cercului ºtiinþific studenþesc
Îndrãzneºte sã fii înþelept!,
de la Facultatea de Sociologie-Psihologie, care
se desfãºura marþi, 27 mai, la ora 11, în
amfiteatrul A3, are ca temã Arta comunicãrii.
Membrii cercului vor avea invitaþi teoreticieni ºi practicieni ai
comunicãrii.
Curtea de Conturi a României - Metode
avansate de auditare, lector. univ. dr.
Brînduºa Covaci - Securizare ºi securitate
financiar-bancarã prin banca electronicã,
eco-banca ºi bio-banca, asist. univ. dr.
Marinela Geamãnu - Analiza fluxului ºi
stocului de investiþii strãine directe în
România comparativ cu alte þãri, în perioada
2000-2012, conf. univ. dr. Ion Corbu Perspective, post crizã, ale economiei
României, conf. univ. dr. Cristina Cioponea
- Corelaþiile bugetelor locale cu bugetul
central, în contextul autonomiei colectivitãþilor locale, conf. univ. dr. Luise Mladen Unele aspecte privind egalitatea de gen în
sistemele europene de pensii, conf. univ. dr.
Dragoº Ungureanu - Competitivitatea în
Uniunea Europeanã la momentul schimbãrilor de paradigmã, conf. univ. dr. Crãciunaº
Diana - Mãsurarea efectelor economice ale
procesului de globalizare, conf. univ. dr.
Braicu Cezar - Tendinþe actuale în evoluþia
managementului corporaþiilor, prof. univ. dr.
Constantin Antonescu - Utilizarea sondajului
statistic în analiza serviciilor turistice online, conf. univ. dr. Roxana Pãun -Rolul
concurenþei în societatea contemporanã.
Lucrãrile prezentate vor apãrea în volum.

CONFERINÞA DE MANAGEMENT, CONTABILITATE
ªI INFORMATICÃ DE GESTIUNE
MAMIS 2014

Sesiunea ºtiinþificã anualã
a cadrelor didactice ºi a studenþilor
din cadrul Facultãþii de Medicinã Veterinarã

ªtiinþa veterinarã pentru
sãnãtate ºi agriculturã
În data de 22.05.2014,
a avut loc sesiunea ºtiinþificã
anualã a cadrelor didactice
ºi a studenþilor din cadrul
Facultãþii de Medicinã
Veterinarã Spiru Haret,
intitulatã ªtiinþa veterinarã
pentru sãnãtate ºi agriculturã.

În cuvântul de deschidere al acestei manifestãri ºtiinþifice, decanul
facultãþii, conf. univ. dr. Carmen Bergheº, a mulþumit participanþilor
ºi a încurajat interesul tinerilor viitori medici veterinari pentru
cercetarea fundamentalã ºi aplicatã.
Expunerile ºtiinþifice au surprins aspecte privind trasabilitatea
alimentelor pornind de la sistemul de producþie al furajelor, de
exploatare a animalelor, la unitãþile de producere a materiilor
alimentare sau a alimentelor ºi cele de distribuþie ºi comercializare,
siguranþa alimentelor ºi rolul lor funcþional pentru organism ca ºi
importanþa lor în prevenirea sau reducerea unor boli betabolice. O
serie de lucrãri au prezentat studii de caz ale unor boli de tip
respirator, cardiac ºi neoplazic, la câine ºi pisicã, cu diagnostic
diferenþial ºi tratament, care au captivat atenþia auditoriului.

Lector univ.dr. Cristina DINU

Orizont 2020: o economie inteligentã
pentru viitorul oraºelor inteligente

Dezvoltarea gândirii economice se aflã în impas sub presiunea
problemelor globale cu care se confruntã omenirea. Cele mai multe
dintre acestea au mai mult sau mai puþin o componentã economicã ºi
în acelaºi timp un orizont de aºteptare din direcþia ºtiinþelor economice.
În acest context, conferinþa noastrã se doreºte un laborator în care
studenþi ºi profesori, cercetãtori, specialiºti în economie, liberi de orice
constrângeri, în dialog cu culturile ºi teoriile universale, cautã
rãspunsuri la problemele cu care se confruntã lumea. Este nevoie de
o reconstrucþie conceptualã privind regândirea economiei din

perspectivã raþionalã, cea dintre mijloace ºi scopuri, în locul celei
dintre dorinþe ºi credinþe. Probabil, orizontul 2020 va crea premisele
unui nou sens al vieþii ºi al unei economii inteligente, care sã rãspundã
acestor aºteptãri. - se spune în prezentarea evenimentului.
Conferinþa va fi organizatã pe patru secþiuni:  Economie generalã
 preºedinte: prof. univ. dr. Gheorghe Zaman  Management 
preºedinte: prof. univ. dr. Carmen Costea  Contabilitate 
preºedinte: conf.univ.dr. Luminiþa Ionescu  Informaticã economicã
 preºedinte: prof. univ. dr. Zenovic Gherasim

DRUM BUN ÎN VIAÞÃ

absolvenþilor Facultãþii de Medicinã Veterinarã!

Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa partener în proiectul

Cartea  tovarãº de drum (CAEN 2014 la poziþia 8-domeniul A3)
Comunicat de presã

Lansare proiect POSDRU:

Craiova, 21 mai 2014

Sprijin pentru tranziþia cu succes de la studiu
la piaþa muncii a studenþilor cu specializãri economice

SC INVEST TRUST SRL, în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret
(prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova), anunþã lansarea
proiectului Sprijin pentru tranziþia cu succes de la studiu la piaþa muncii a
studenþilor cu specializãri economice, ID proiect 142137.
Proiectul este cofinanþat din Fondul Social European prin Programul
Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeºte în oameni, Axa prioritarã nr.2, Domeniul major de intervenþie 2.1
 Tranziþia de la scoalã la viaþa activã.
Obiectivul general al proiectului este creºterea gradului de orientare
profesionalã, activarea, flexibilizarea ºi compatibilizarea cunoºtinþelor teoretice
dobândite de studenþii înmatriculaþi în sistemul naþional de învãþãmânt de la
specializãri cu profil economic, de la o facultate din judeþul Dolj, cu cerinþele
ºi nevoile activitãþii profesionale viitoare, ca o primã etapã în dezvoltarea
carierei, în vederea îmbunã-tãþirii resurselor de inserþie ulterioarã a acestora pe
piaþa muncii.
Grupul þintã al proiectului: 400 de studenþi înmatriculaþi în sistemul naþional
de învãþãmânt (anii I-III, Licenþã, ºi anii I-II, Master), care vor beneficia de
servicii de consiliere ºi orientare profesionalã livrate de un furnizor acreditat,
precum ºi de stagii de practicã în firme ºi instituþii de profil.
Perioada de desfãºurare a proiectului este de 18 luni, respectiv 25.04.2014 - 25.10.2015.
Pentru mai multe informatii despre proiect:
S.C. INVEST TRUST S.R.L.  Andreea Maria Ciobanu, manager de proiect
Tel: 0722425725 // Email: office@investtrust.ro
Axa prioritarã 2 Corelarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa muncii
Domeniul major de intervenþie 2.1. Tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã
Titlul proiectului Sprijin pentru tranziþia cu succes de la studiu la piaþa
muncii a studenþilor cu specializãri economice
Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/142137
Beneficiar: SC Invest Trust SRL
Partener: Universitatea Spiru Haret (prin Facultatea de Management Financiar
Contabil, Craiova)

Proiectul urmãreºte:  formarea deprinderilor de a citi, de a povesti, de a interpreta corespunzãtor un fragment în prozã
sau în versuri;  cultivarea vocabularului de cunoºtinþe ºi a sentimentelor trãite;  consolidarea parteneriatului dintre
copil ºi bibliotecã;  conºtientizarea pãrinþilor cu privire la rolul lor în formarea ºi dezvoltarea deprinderilor de citit;
 formarea respectului faþã de carte ºi cultivarea dorinþei de a o pãstra în bunã stare, pentru ca sã poatã fi cititã de cât mai
mulþi copii;  stimularea interesului pentru lecturã, a creativitãþii, cultivarea gustului estetic ºi formarea deprinderilor de
lucru în echipã. Coordonatorul proiectului: prof. înv. primar Oana Magdalena Fãtu

Cea de a treisprezecea conferinþã a proiectului ºtiinþific
Spiritualitatea în serviciul educaþiei

Puterea artei vizionare  evoluþia Conºtiinþei

Amaringo publicate în SUA. Howard G. Charing este un
explorator, facilitator de workshopuri ºi fost director al
Centrului de ªamanism Contemporan Eagles Wing. A scris
numeroase articole despre plantele medicinale ale Amazoniei
ºi a lucrat cu unii dintre cei mai renumiþi vindecãtori din
aceastã regiune. A produs o colecþie de cântece tradiþionale
ºi icaros pe un CD intitulat ªamanii din Peru. A organizat
sejururi pentru explorarea tradiþiei indienilor Shipibo din
Bazinul Peruvian al Amazonului precum ºi în Anzi, cu
ºamanii San Pedro din partea de nord a Peru-ului sau în
bazinul amazonien la Centrul din Parcul Naþional Mishana.

Joi, 22 mai 2014, în sala Studio a Universitãþii Spiru Haret,
s-a desfãºurat conferinþa internaþionalã Puterea artei
vizionare  evoluþia Conºtiinþei, susþinutã de Howard G.
Charing, Marea Britanie, alãturi de prof. univ. dr. Mihaela
Minulescu, SNSPA, ºi prof. univ. dr. Vintilã Mihãilescu,
SNSPA, cu traducerea psihologului Aurel Mocanu.
Prezentarea exploratorului Howard G. Charing a fost de o
remarcabilã bogãþie, prin trimiteri spre domeniul filosofiei ºtiinþei,
al epistemologiei, al antropologiei, dar ºi al psihologiei abisale
deopotrivã, ceea ce a deschis dialogul cu prof. univ. dr. Mihaela
Minulescu, fondator al ºcolii de psihologie analiticã din România. Urmãtorul eveniment al proiectului Spiritualitatea în serviciul
Howard G. Charing este co-autorul bestseler-ului Plant educaþiei va avea loc în data de 12 iunie ºi îl va avea ca invitat
Spirit Shamanism, ºi The Ayahuasca Visions of Pablo special pe analistul jungian Luigi Zoja (Italia). Vã aºteptãm !
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 Succesele de care avem nevoie

Olimpiada Europeanã
de Matematicã
pentru Fete

Colegiul Naþional Excelenþã
Iulia Haºdeu ºi performanþã

Cu o tradiþie de aproape un secol, Colegiul Naþional Iulia Haºdeu
îºi pãstreazã standardul european în educaþie, continuând
performanþele ºcolare ºi dezvoltând, prin profesorii ºi elevii sãi,
mediul democratic ºi modern al învãþãrii. Mãrturie în acest sens
stau rezultatele excelente la concursurile ºi olimpiadele ºcolare.
Astfel, în anul ºcolar 2013-2014, Colegiul Naþional Iulia Haºdeu
a avut elevi calificaþi la etapa naþionalã la mai multe discipline:
limba ºi literatura românã (Irina Borcea-Radu, clasa a IX-a 
prof. Monica Gherghel, Laura Tãtaru, clasa a XII-a  prof. Florin
Ioniþã); istorie (Premiul I la etapa naþionalã, Iulia Trãncuþã, clasa
a XI-a  prof. Gabriel Marica); spaniolã (Bianca Fierbinþeanu,
Premiul III, clasa a XII-a  prof. Gabriela Arsene); istoria religiilor
(Irina Borcea, clasa a IX-a  prof.Viorica Brânaru); englezã (Irina
Andreea Petrecu, clasa a IX-a  prof. Simona Maior).
La etapa naþionalã a Concursului de roboticã, Dan Corbeanu,
din clasa a IX-a, care va participa la faza internaþionalã a acestui
concurs, organizatã, în România, în luna iunie, a obþinut Locul I.
Concursul Internaþional de eseuri Cassini - Scientist for a Day,
organizat de NASA, a fost câºtigat de Elena Corina Enache ºi
Georgiana Zamfir, sub coordonarea prof. Mariana Badea, iar elevii
coordonaþi de prof. Maria Ioniþã, Adrian Ghiþa ºi Andreea
Antonescu, au obþinut Premiul II ºi, respectiv, Premiul III.
Trupa de teatru în limba spaniolã a ºcolii, coordonatã de prof.
Isabel Leal Moreno, a obþinut Premiul II la Festivalul Naþional de
Teatru în limba spaniolã ºi a participat, în aprilie, la Festivalul
Internaþional din Bulgaria.
Pe lângã toate aceste activitãþi ºi parteneriate, pe care Colegiul
Naþional Iulia Haºdeu le-a desfãºurat, profesorii ºi elevii ºcolii
au realizat evenimente speciale, precum sãrbãtorirea Zilei Europei
(9 Mai), organizatã de Primãria Sectorului 2, ºi Ziua Mondialã a
dreptului de proprietate intelectualã, organizatã de cãtre Ambasada
SUA. Meritã precizat, de asemenea, faptul cã în cadrul Sãptãmânii
Altfel au fost realizate excursii tematice la Braºov ºi la Câmpina.
Totodatã, proiectul cultural ºi civic Ghid pentru o zi, a inclus un
circuit, care a cuprins oraºele Sibiu, Târgu Mureº, Alba Iulia,
precum ºi Memorialul de la Sighet.
Pe 10 mai 2014, Colegiul Naþional Iulia Hasdeu, întemeiat de
cãtre Regele Ferdinand I, ºi-a sãrbãtorit ziua. În cadrul festiv al
activitãþilor, corul ºcolii, condus de prof. Ileana Manole, al cãrui
palmares include premii naþionale ºi internaþionale ºi care
emoþioneazã de fiecare datã, a oferit un concert apreciat de toþi cei
prezenþi. A urmat prezentarea proiectelor internaþionale Pan
European Educational Programme ºi Le lycee dans mes yeux, în
care sunt angrenaþi elevii liceului. De asemenea, Clubul de dezbateri
al liceului a susþinut un meci demonstrativ pe tema monarhiei,
sub coordonarea profesoarelor Dorica Nicolae ºi Vangheliþa Gioga.
Interdisciplinaritatea a fost reprezentatã de Romantismul  muzicã
ºi poezie, activitate realizatã de Ioana Lungeanu ºi Ileana Manole.

Liceul Teoretic Ziua Liceului
Marin Preda
Purtând numele marelui prozator român, Liceul Teoretic Marin
Preda ºi-a etalat toate emoþiile creatoare cu prilejul unei sãrbãtori
devenite tradiþionalã, cunoscutã sub numele de Ziua Liceului.
Împodobit cu steguleþe în culorile liceului, alb ºi albastru, mândru
de îndemnul adresat celor care se pregãtesc sã-i pãºeascã pragul:
Dãruind, vei dobândi, învãþând, te vei desãvârºi, Liceul Teoretic
Marin Preda ºi-a primit oaspeþii, de ziua sa, pe 16 mai 2014, încã
de dimineaþã.Beneficiind de toate ingredientele care dau strãlucire
unei sãrbãtori, aceastã zi se coaguleazã în jurul câtorva momente de
referinþã: sesiunea de referate ºi comunicãri ale profesorilor, condusã
de prof. Elena Pãtraºcu, desfãºuratã, anul acesta, sub deviza
Optimizarea comunicãrii organizaþionale, sesiunea de referate ale
elevilor Personalitãþi româneºti în Europa, condusã de prof.
ªtefania Lazãr, precum ºi concursul de lucrãri ºtiinþifice Science 4
You, organizat de prof. Simona Turcu împreunã cu catedra de fizicã.
De asemenea, cu prilejul Zilei Liceului, a fost vernisatã o expoziþie
de fotografie a cãrei temã este Universul, iar elevii cu înclinaþii spre
literaturã sau arte au participat la Concursul literar Marin Preda ºi,
respectiv, la competiþii sportive de baschet ºi scrimã. Festivitãþile
au fost încheiate cu scenete, cântece ºi dansuri în cele trei limbi
care se studiazã în ºcoalã: engleza, franceza ºi germana.

Olimpiada Balcanicã de Matematicã (seniori)
ªase medalii
pentru elevii români participanþi
Lotul olimpic de matematicã al României
a cucerit ºase medalii - douã medalii de aur,
trei medalii de argint ºi o medalie de bronz -,
la a XXXI-a ediþie a Olimpiadei Balcanice
de Matematicã pentru seniori, desfãºuratã
în perioada 2 - 6 mai, în Bulgaria (Pleven).
Medaliile de aur - cu punctaj maxim - au
fost obþinute de Ioan-Laurenþiu Ploscaru
(Colegiul Naþional Alexandru Lahovari
din Râmnicu Vâlcea) ºi ªtefan Spãtaru (elev
la Liceul Internaþional de Informaticã din
Bucureºti, laureat cu argint la ediþia anterioarã.

Paul Muscã, medaliat cu argint anul trecut,
respectiv Viorel Andrei Bud ºi Marius Bocanu,
ambii câºtigãtori ai unor medalii de aur în 2013, au
intrat în posesia medaliilor de argint.
Medalia de bronz a fost obþinutã de Andrei
Teodor Andronache. Toþi sunt elevi al Liceului
Internaþional de Informaticã din Capitalã.
Au participat echipe din Albania, Bulgaria,
Cipru, Macedonia, Grecia, Moldova, Muntenegru,
România, Serbia ºi Turcia (þãri membre), precum
ºi echipe din Azerbaidjan, Italia, Kazahstan,
Kirgizstan, Arabia Sauditã, Tadjikistan,
Turkmenistan, Marea Britanie ºi Uzbekistan
(þãri invitate), dar ºi echipa secundã a Bulgariei.

Lotul feminin
de matematicã
al României a obþinut
patru medalii
ºi locul III pe naþiuni
Echipa þãrii noastre
a fost compusã din patru eleve
de la Liceul Internaþional
de Informaticã din Bucureºti:
Simona Diaconu
(clasa a XI-a/medalie de aur),
Andreea Mãgãlie
(clasa a XII-a/medalie de aur),
Silvia-Elena Pripoae
(clasa a XII-a/medalie de argint)
ºi Marina Romina Ivan
(clasa a XI-a/ medalie de bronz).
Ediþia din acest an
a Olimpiadei Europene de
Matematicã pentru Fete
s-a desfãºurat în perioada
10 - 16 aprilie, în Antalya,
cu participarea a
23 de þãri europene
ºi a ºase þãri invitate,
printre care SUA ºi Japonia.

Olimpiada Internaþionalã
de Chimie D. Mendeleev
Elevii români au obþinut cinci medalii
de aur, o medalie de argint, o medalie
de bronz ºi locul I pe echipe
Elevii din lotul olimpic de chimie al României
au obþinut cinci medalii de aur, o medalie de argint
ºi o medalie de bronz la a 48-a ediþie a Olimpiadei
Internaþionale de Chimie D. Mendeleev, desfãºuratã
în perioada 11-17 mai, la Moscova, ediþie la care
au participat 105 elevi din 16 þãri.
Cei cinci elevi medaliaþi cu aur sunt Andreea
Maria Filip (clasa a XII-a/Liceul Internaþional
de Informaticã din Bucureºti), ªtefan Bogdan Ivan (clasa a XII-a/
Colegiul Naþional de Informaticã Tudor Vianu din Bucureºti),
Dumitru Cãlugãru (clasa a XI-a/Colegiul Naþional Tudor
Vladimirescu din Târgu Jiu), Andrei Iliescu (clasa a X-a/Liceul
Internaþional de Informaticã din Bucureºti) ºi Radu Costin

Olimpiada de Fizicã a Asiei

Bîzgã-Nicolescu (clasa a XII-a/Colegiul Naþional I.C. Brãtianu
din Piteºti). Vlad-Mihai Mandric (clasa a XI-a/Colegiul Naþional
Sfântul Sava din Bucureºti) a primit medalia de argint, iar medalia
de bronz a fost obþinutã de Gabriel Dragoº Negreanu (clasa
a XII-a/Colegiul Naþional Petru Rareº din Piatra Neamþ).

Olimpiada Internaþionalã
de Filosofie

O medalie de aur ºi o menþiune pentru elevii
români participanþi la a XXII-a ediþie
Elevii români au obþinut o medalie de aur ºi o menþiune
la cea de-a XXII-a ediþie a Olimpiadei Internaþionale
de Filosofie, desfãºuratã în perioada 15-18 mai,
la Vilnius, medalia de aur a fost cuceritã
de Dan Cristian Vulpe, elev la Colegiul Naþional
Silvania din Zalãu (judeþul Sãlaj),
iar menþiunea a fost acordatã lui Petru Cosmin
Vraciu, elev la Colegiul Naþional Decebal din Deva.
Concursul din acest an, dedicat operei unui mare
filosof al dialogului, Emmanuel Levinas
(filosof de origine lituanianã), a reunit
89 de participanþi din 41 de state.

Trei medalii de argint ºi douã menþiuni speciale pentru elevii români
La prima participare la Olimpiada de Fizicã a Asiei (11-18 mai/Singapore),
Dan ªtefan Eniceicu (clasa a X-a), Tudor Costel Creþu (clasa a X-a)
ºi Cristian Alexandru Frunzã (clasa a XI-a), toþi elevi ai Liceului
Internaþional de Informaticã din Capitalã, au câºtigat medaliile de
argint. Dan ªtefan Eniceicu a primit ºi premiul special pentru realizarea
celui mai creativ experiment. Cele douã menþiuni speciale au fost
Echipa României a ocupat locul al doilea
acordate Ilenei Ruginã (clasa a XI-a/Liceul Internaþional de Informaticã
la categoria muzicã coralã
din Capitalã) ºi lui Ioan Ignat (clasa a XI-a/Colegiul Naþional Mircea cel
Bãtrân din Constanþa). Participarea României la a XV-a ediþie, Olimpiada de România, aflatã în competiþie cu alte 16 þãri, a participat
Fizicã a Asiei reprezintã o premierã, invitaþia adresatã þãrii noastre fiind o pentru prima datã la acest festival. Echipa a fost formatã
recunoaºtere a prestigiului dobândit de olimpicii români prin performanþele din 21 de elevi, cu vârste cuprinse între 10 ºi 17 ani, din
Miercuri, 21 mai 2014, Colegiul Tehnic Carol I a organizat o reuºite de-a lungul anilor la Olimpiada Internaþionalã de Fizicã, în urma cãrora unitãþi ºcolare din Bucureºti. Elevii au fost însoþiþi de
activitate metodicã la nivel de municipiu, cu tema Tehnologia este România ocupã locul I în Europa ºi se claseazã printre primele cinci în lume. patru profesori ºi de dirijorul corului, Anna Ungureanu.
arta omului modern, la care au participat elevi de la colegii tehnice
ºi licee tehnologice cu clase cu profil Resurse naturale ºi protecþia
mediului. Activitatea a fost coordonatã de profesoarele Gabriela
Nouã medalii pentru România
Lichiardopol ºi Florina Pîºleagã, inspectori de specialitate în
La
cea de a 30-a ediþie a Campionatelor Europene de Gimnasticã (Sofia, 12 - 18 mai
Învãþãmântul Profesional ºi Tehnic din cadrul ISMB, ºi de directorul
2014) lotul de senioare al Românie, format din: Larisa Iordache, Diana Bulimar,
Colegiului Tehnic Carol I, ing. Aurelia Vãduva. Prin aceastã acþiune
ªtefania Stãnilã, Andreea Munteanu, Silvia Zarzu (antrenori: Octavian Bellu,
s-a urmãrit formarea unor valori ºi atitudini ca: promovarea unui
Lucian Sandu), a obþinut patru medalii: douã medalii de aur - pe echipe ºi la sol,
mediu natural propice vieþii, conºtientizarea importanþei asigurãrii
prin Larisa Iordache, ºi argint - la bârnã, ºi bronz - la sãrituri, tot Larisa Iordache.
calitãþii proceselor, creºterea responsabilitãþii în activitãþile
Lotul de junioare,
desfãºurate în vederea asigurãrii calitãþii produselor ºi mediului.
Laura Jurca, Andreea
Prin prisma acestor obiective, tematica propusã s-a dorit a fi ºi un
Iridon, Anda Butuc,
argument viabil pentru a demonstra intercondiþionarea prin mediul
Andra Stoica, Asiana
de viaþã a tuturor segmentelor ce compun materia, conservarea
Peng (antrenori: Crisnaturii devenind eficientã ºi realã numai atunci când va face parte
tian Moldovan, Lãcrãintegrantã din filosofia ºi comportamentul nostru. Elevii participanþi
mioara Moldovan), a
au analizat apa ºi solul, din diverse surse, din punct de vedere al
cucerit cinci medalii:
indicatorilor de calitate fizico-chimici. Organizatorii au urmãrit
bronz - pe echipe,
dezvoltarea, la elevi, a atitudinilor investigative asupra realitãþii ºi
argint - Laura Jurca, la
a unui comportament ecologic vizând grija ºi responsabilitatea faþã
individual-compus ºi
de calitatea mediului natural, cu implicaþii deosebite asupra sãnãtãþii.
sãrituri, ºi Andreea
foto: Facebook/ Lotul Feminin de Gimnasticã al României
Mihãiþã ENACHE
Iridon, la bârnã ºi sol.

Festivalul Internaþional de Muzicã
pentru Copii
Earth is Our Common Home

Colegiul Tehnic Tehnologia
este arta omului modern
Carol I

Campionatele Europene de Gimnasticã

OPINIA NAÞIONALÃ

667  26 mai 2014

Absolvenþi haretiºti la Romanian Design Week

Valori româneºti

 În perioada 17  26 mai 2014, la Palatul Camerei de Comerþ
din Bucureºti, strada Ion Ghica nr 4, a avut loc Romanian
Design Week, eveniment la care Facultatea de Arhitecturã din
cadrul Universitãþii Spiru Haret a participat cu 20 de proiecte
de diplomã ale absolvenþilor promoþiei 2013.
Romanian Design Week este un eveniment important care strânge
laolaltã arhitecþi, graficieni ºi designeri. Potrivit organizatorilor, aceastã
ediþie se focuseazã pe mediul pe care îl împãrþim cu toþii, pe spaþiul
colectiv ºi pe modul în care designul ne ajutã sã comunicãm,
sã interpretãm ºi sã ne îmbunãtãþim viaþa. Statistic, au fost expuse
peste 350 de lucrãri, care au avut ca temã Design-ul în spaþiul public.

Smaranda BRÃESCU 

prima femeie pilot din România
 Îmi dãruiesc viaþa þãrii ºi
vreau sã o dãruiesc frumoasã
ºi încãrcatã de glorie. Nu mã
voi întoarce decât biruitoare!
 N-am bãtut recordul, nici
pentru glorie, nici pentru premii.
Puteam sã realizez acelaºi
record în Apus sau în America,
unde o asemenea realizare
constituia eveni-mentul zilei.
Dar am preferat sa realizez
evenimentul aici, în þarã, pe
pãmântul þãrii mele ºi pentru
numele nostru românesc. Nu
ºtiu dacã un record mondial
feminin este o isprava atât de
mare precum spuneþi. Totuºi, ne
conferã un drept în concertul
mondial al paraºutiºtilor ºi
al sportivilor, care trebuie sã
ne dea ºi nouã, românilor,
consideraþia meritatã!
Avem proiecte variate, pornind la de la proiecte mici de sãli de
sport ºi pânã la proiecte foarte mari, cum este extinderea Gãrii
de Nord sau nodul intermodal de la Giurgiu cu Podul Prieteniei,
a spus lector univ. drd. arh. Maria Duda. A fost un eveniment
frumos, mai ales datoritã faptului cã au participat atât studenþii,
cât ºi profesorii lor îndrumãtori. De asemenea, ne bucurã faptul
cã Facultatea de Arhitecturã Spiru Haret participã la un eveniment
în care sunt grupate, pentru prima datã, toate facultãþile de
arhitecturã, artã ºi design din þarã.
Lucrãrile care au trezit cel mai mult interesul vizitatorilor au
fost cele ale absolvenþilor Cristian Arsenie ºi Monica Creþu,
proiecte care vizeazã transformãri ale unor zone importante ale
Bucureºtilor: Gara de Nord ºi Uzina Filaret de lângã Parcul Carol.
Modificãrile aduse Gãrii de Nord cuprind prelungirea clãdirii
existente ºi a peroanelor, adãugând un element inedit  o garã
subteranã  astfel încât Capitala ºi România sã aibã un nod
intermodal cu adevãrat eficient ºi modern, spune Cristian Arsenie.
Este un proiect de care avem foarte mare nevoie. Din pãcate,
implementarea este partea cea mai complicatã, astfel cã, pânã în
momentul în care ar putea sã devinã realitate - la scara unu pe
unu, am putea sã aºteptãm câteva decenii.
ªi Monica Creþu a gãsit o soluþie interesantã pentru schimbarea
completã a Uzinei Filaret: Am constatat cã zona este foarte
destructuratã, iar scopul meu a fost acela sã unific ºi sã aduc un
plus de valoare, prin funcþiunile pe care le-am propus. Concret,
proiectul transformã uzina într-un parc ºtiinþific ºi tehnologic
dedicat profesioniºtilor din industriile creative.

Mihãiþã ENACHE

Noaptea Muzeelor, Orgã, Mozart ºi nu numai
Sâmbãtã, 17 mai, pe vremea când Universitatea Spiru Haret
îºi deschidea porþile pentru Noaptea Muzeelor, Ateneul Român
Âa fost gazda unui concert de orgã la patru mâini, susþinut de
Dan Racoveanu ºi lector univ.dr. Fernanda Romilã, cadru didactic
al Facultãþii de Arte din USH.
Printre spectatori au fost prezenþi studenþi ºi cadre didactice
de la Facultãþile de Muzicã ºi Sociologie-psihologie. Conducerea universitãþii a fost reprezentatã de prorector
prof. univ. dr. Carmen Costea. Am ascultat, simþit, trãit sunetele
pline de vrajã, care izvorau din mãiestria cu care mânuiau clapele cei doi artiºti. Timp de douã ore am fost într-o altã
lume ºi într-o altã dimensiune, muzica umplându-ne sufletele,
iar artiºtii au fost încântaþi cu aplauze îndelungate ºi flori.
Mulþumim acestor oameni cã existã printre noi ºi ne bucurã viaþa.

Muzica este o cale prin care putem ajunge, la cele mai tainice
locuri ale minþii ºi sufletului nostru, iar nu de puþine ori, putem
încerca sã alinãm suferinþe pãstrate fãrã voia noastrã. Psihologia
ºi muzica împreunã pot face minuni schimbându-ne în bine viaþa,
mai ales dacã apelãm la meloterapie, o tehnicã ce foloseºte
influenþele sonore armonioase. Studiile ºtiinþifice din domeniu au
demonstrat cã muzica modificã undele cerebrale ºi frecvenþa
cardiacã. Muzica rãmâne o minune a lumii deoarece trezeºte
spiritul de libertate, conºtiinþã, îndepãrteazã pesimismul ºi
melancolia, îmbunãtãþeºte calitatea somnului ºi creativitatea,
reducând stãrile de stres ºi depresie. Meloterapia poate avea un
puternic efect contra durerilor ºi oboselii, deoarece stimuleazã
eliberarea de endorfine, aºa-numiþii hormoni ai fericirii.
Asist.univ.drd., Amina PIRVESCU, Facultatea de Sociologie-Psihologie

Invitaþii în lumea artelor vizuale

Ileana Dana Marinescu la 70 de ani
Aristotel BUNESCU
Este un moment de sãrbãtoare, acum, când doamna Ileana
Dana Marinescu a împlinit frumoasa vârstã de 70 de ani. Îºi
poartã aceastã vârstã cu nobleþe ºi seninãtate, în pofida reþinerilor
de a comunica numãrul de ani pe care o femeie îl certificã prin
intermediul cãrþii de identitate.
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În expoziþiile sale, acasã,
în adevãratul muzeu
personal, Ileana Dana
Marinescu este cu fiecare
ocazie o prezenþã plinã de
farmec, poveºti infinite ºi
noi mistere irezistibile.
A împlinit 70 de ani la 17 mai 2014. Pregãteºte, la Galeria
Orizont din Bucureºti, o retrospectivã, care va demonstra valoarea,
ineditul ºi perenitatea operei sale.
Pictor, monumentalist, artist decorator, Ileana Dana Marinescu
a vãzut lumina zilei în 17 mai 1944 la Bãileºti, Mehedinþi. A urmat
Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, Bucureºti.
Prietenii o admirã ºi o alintã cu apelativul Dana Castelana
ºi se bat pentru a obþine una dintre lucrãrile sale, care sunt
puse acasã în locurile de mare preþ.
Îmi amintesc, la fel ca toþi prietenii sãi, cu mare plãcere, de
vizitele fãcute în atelierul sãu ºi acum aºtept, cu mult interes
legitim, sã vãd cum va aranja o expoziþie ce va reuºi, în mod
sigur, sã impresioneze pe toatã lumea.
Din acest colþ de revistã, vã urãm, din toatã inima, sã fiþi
sãnãtoasã, mereu la fel de bucuroasã ºi inspiratã ca pânã acum!
La mulþi ani!

Smaranda Brãescu este prima paraºutistã româncã ºi printre
primele în lume. S-a nãscut la 21 mai l897 în satul Hãnþeºti, Galaþi,
Între anii 1924-1928 a absolvit cursurile Academiei de Belle Arte
din Bucureºti, secþia de Artã Decorativã ºi Ceramicã. La o vârstã
tânãrã, Smaranda Brãescu a pãtruns tainele aviaþiei.
În 1928 a plecat la Berlin, unde a urmat cursurile de paraºutism
Heineke la cunoscuta casã Schroder & Co, de unde a obþinut brevetul
internaþional de paraºutistã. Tot aici a învãþat plierea paraºutelor,
fiind prima femeie care a ºtiut sã facã acest lucru. La 5 iulie1928 a
executat primul salt cu paraºuta, de la înãlþimea de 600 de metri. În
1929 a avut un accident de avion. De asemenea, în 1930, la Satu
Mare, a avut un accident cu paraºuta, dupã care a stat ºase luni în
spital. Dupã ce s-a refãcut în urma accidentului, a plecat din nou la
Berlin, de unde ºi-a cumpãrat o paraºutã specialã.
În 1931 a primit autorizaþia din partea Comandamentului Superior
al Aviaþiei sã batã  dacã poate  recordul feminin. Acesta era, în
Europa, de 4 000 metri, stabilit de o paraºutistã din Dresda; în
America, era de 17654 picioare. În ziua de 2 octombrie 1931,
escortatã de douã avioane  unul cu medic, celãlalt cu comisarul
sportiv al Aeroclubului, cu barografele sigilate de o comisie specialã
de ofiþeri superiori, au decolat de pe Pipera pânã la 6000 de metri,
de unde s-a aruncat. Barografele au înregistrat 6000 de metri iar
altimetrul avionului 6200 de metri. Astfel, ea a înregistrat, în 1931,
primul record mondial feminin în domeniul paraºutismului ºi a
devenit recordman naþional absolut. Pentru acest record a fost
decoratã cu Crucea de Aur a Virtuþii Aeronautice.
În primãvara lui 1932, Smaranda Brãescu s-a prezentat la baza
militarã a Statelor Unite ale Americii, pe aeroportul din Sacramento
(California), unde a realizat cea mai rãsunãtoare performanþã sportivã
a vremii. Aici, recordul bãrbãtesc de paraºutã era de 21171 picioare
(7233 m), deþinut de un american. La 19 mai1932 s-a urcat cu avionul
la 24000 de picioare, de unde a sãrit. Barograful a fost trimis la
Washington, la National Aeronautic Association, unde a fost
recunoscutã ºi proclamatã învingãtoarea recordului mondial de
coborâre cu paraºuta. Aceastã performanþã a Smarandei Brãescu a
fost trecutã, în þara noastrã, în Cartea de Aur a aviaþiei, iar paraºutista
a primit altã distincþie: o baretã la Crucea de Aur a Virtuþii
Aeronautice. La aceastã demonstraþie fãrã precedent pe aeroportul
din California, Smaranda Brãescu este decretatã sportiva nr. 1 a
lumii. Dupã marele succes din California, a plecat, în 1934, la New
York, pentru a urma cursurile de pilotaj, pe care le-a fãcut la
aerodromul Curtiss Weight din Valley Stream, obþinând brevetul de
pilot civil. În 1936 îºi cumpãrã, din donaþiile ºi subvenþiile acordate,
un avion englezesc de tip Hawk, pe care l-a numit Aurel Vlaicu.
La 19 mai 1937 a fãcut un raid, la bordul avionului sãu, de
1 100 kilometri, în linie dreaptã, deasupra Mediteranei, de la Roma la
Tripoli. A zburat ºase ore ºi zece minute pânã la Sorman
(65 de kilometri de Tripoli), unde a fost nevoitã sã aterizeze forþat.
De la Tripoli s-a îndreptat spre Atena ºi, de acolo, survolând Bulgaria,
a aterizat la Bucureºti. Urmãtorul raid l-a efectuat tot singurã
la bord. A acoperit ruta Londra-Bucureºti, cu escalã la Paris,
în condiþii meteo deosebit de dificile. Ziarele din þarã ºi strãinãtate au
afectat un spaþiu larg acestei performanþe obþinute de o femeie,
în condiþii atât de vitrege.
În timpul celui de al Doilea Rãzboi Mondial a activat ºi ca voluntar
în Escadrila Albã de aviaþie sanitarã, pe frontul de est, iar pe frontul
de vest în Escadrila nr. 13 de recunoaºtere, observaþie ºi legãturã
ºi apoi în Escadrila nr. 113 Legãturã, pânã la sfârºitul rãzboiului.
Pentru activitatea pe front a fost decoratã, primind Crucea Regina
Maria, clasa a III-a.
A trecut în eternitate în ziua de 2 februarie 1948.
(sursa aviatori.ro)
In perioada 23 mai - 4 iunie 2014,
Ioana Bîrdu expune la Galeria Saint
Ink (Sfântul Tuº) seria de fotografii
Oameni ºi Cãrþi (Poveºti din sertar).
Ioana Bîrdu are 25 de ani ºi fotografiazã oameni cu feþele acoperite de
cãrþile lor preferate. A început proiectul
cu un autoportret trimis la un concurs
foto. A continuat sã îºi pozeze prietenii
ºi cunoscuþii cu nasul în câte o carte,
iar astfel Oameni ºi Cãrþi a crescut,
ajungând în prezent sã numere peste
100 de fotografii.
18 dintre fotografiile Ioanei Bîrdu
pot fi admirate pe pereþii Galeriei
Sfântul Tuº, restul urmând sã li se alãture,
una câte una, sub formã de proiecþii.
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De ce vor antreprenorii români
sã cedeze o parte din business
cãtre investitori?
Spre deosebire de acum câþiva ani, antreprenorii români au început sã fie mai deschiºi spre parteneriatele
de business cu investitori alãturi de care sã îºi dezvolte compania, dupã cum reiese din declaraþiile
celor care s-au înscris pânã acum în programul Start&Grow 2014.
Dacã înainte de 2010, cei mai mulþi antreprenori
deschiºi spre parteneriate cu investitori aveau afaceri în
domeniul IT/tehnologie, acum a început sã creascã ºi
numãrul celor din alte domenii care vor sã îºi dezvolte
business-ul alãturi de un investitor. Astfel, pe lângã
tehnologie, majoritatea antreprenorilor înscriºi în
programul Start&Grow 2014 activeazã în agriculturã/
producþie ºi servicii. Important de menþionat este faptul
cã, spre deosebire de perioada dinainte de 2010, când
mulþi antreprenori încã priveau sprijinul financiar din
partea unui investitor drept un credit, similar celor
bancare, acum a crescut numãrul antreprenorilor
care înþeleg cã un parteneriat de acest tip aduce în
companie smart money (cash, dublat de expertizã de
business ºi know-how pentru dezvoltarea afacerii).

Cei mai mulþi (62%) dintre antreprenorii români, care
sunt în cãutarea unui partener financiar în acest moment,
au deja o afacere funcþionalã ºi vor sã o extindã pe plan
naþional/internaþional sau din punct de vedere al
volumului de business. Antreprenorii din aceastã
categorie vor sã îºi extindã afacerea fie prin lansarea
unui sistem de francizã, fie prin deschiderea unor noi

puncte proprii de lucru în alte oraºe din þarã, fie prin
mãrirea capacitãþii de producþie, respectiv investiþii în
noi echipamente ºi tehnologii. ºi, dincolo de aportul
financiar, spun cã au nevoie de un partener care sã îi
ajute cu expertizã în dezvoltarea unei companii la nivel
naþional sau internaþional.
Un procent de 29% dintre cei înscriºi este reprezentat
de antreprenorii aflaþi la început de drum, care spun cã
au nevoie de un investitor în business atât pentru aportul
financiar care i-ar ajuta sã înceapã afacerea la un alt nivel
decât ar reuºi pe cont propriu, cât mai ales pentru partea
de business mentoring ºi know-how pe care investitorul
o aduce în companie. Mai mult, existã inclusiv situaþii în
care antreprenori cu afaceri profitabile, pe care le pot
dezvolta singuri, doresc un parteneriat de business cu
un investitor, pentru a accelera creºterea ºi a câºtiga
mult mai repede cotã de piaþã sau prezenþã naþionalã/
internaþionalã pe o anumitã niºã.
Accesul dificil la finanþare ºi contextul încã nefavorabil
din mediul de business reies din faptul cã, indiferent de
stadiul în care se aflã afacerea lor (proiect sau business
funcþional), 9% dintre antreprenori spun cã fãrã finanþare
nu pot merge mai departe ºi sunt nevoiþi sã renunþe la
business. Practic, lipsa banilor îi împiedicã fie sã înceapã
afacerea, fie sã deruleze în continuare activitatea firmei
pe care o deþin deja.
Datele au la bazã un chestionar la care au rãspuns cei
105 antreprenori care s-au înscris pânã în acest moment
în programul Start&Grow 2014.
Start&Grow 2014 este un program lansat de startups.ro
pentru a susþine dezvoltarea unor afaceri promiþãtoare,
ajutându-i pe antreprenori sã intre în legaturã cu investitori
ºi sã obþinã pânã la 500.000 de euro pentru a-ºi duce
afacerea la urmãtorul nivel.
Antreprenorii care sunt în cãutarea unui partener
financiar se mai pot înscrie în program completând
formularul online: http://www.startups.ro/startandgrow/
inscriere/ pânã pe 8 iunie 2014.
Pe lângã posibilitatea de a primi finanþare, cei selectaþi
în program vor beneficia gratuit de mentoring ºi knowhow de business în legaturã cu diferite aspecte ale afacerii
lor. Programul se adreseazã în special afacerilor din
urmãtoarele domenii: Tehnologie, Agribusiness,
Producþie, Servicii, Green Business, Inventicã, Fashion,
dar este deschis ºi cãtre afacerile din alte domenii.

Start&Grow 2014 este un proiect startups.ro realizat cu sprijinul TreeWorks, Intercontinental
Bucuresti, Finantare.ro, Elevate ºi Zelist. Prima ediþie Start&Grow a avut loc în 2010, când, împreunã
cu Microsoft România, startups.ro a lansat primul accelerator de business din þarã care se adresa
afacerilor din toate domeniile de activitate, nu doar celor din tehnologie.
startups.ro este un proiect lansat la începutul anului 2008, cu scopul de a-i sprijini pe cei care vor
sã înceapã sau sã îºi dezvolte propria afacere, atât prin publicarea unor materiale pe teme de business,
cât ºi prin organizarea de evenimente ºi proiecte speciale dedicate antreprenorilor.

Oana CÂLÞEA, coordonator comunicare startups.ro

Am revenit
printre
fanii C.B.G.
Se spune cã prima impresie conteazã.
Însã, pentru a-mi verifica convingerile, am
revenit printre fanii Creativ Board Gaming
- CBG, pe B-dul Unirii nr. 14. Deºi era
sâmbãtã ºi o orã incomodã -14,30, aveam
sã întâlnesc aceleaºi mese ocupate de tineri,
fete ºi bãieþi, cu vârste cuprinse între 15 ºi
35 de ani. La figura mea, puþin miratã, aveam
sã aflu cã majoritatea aºteptau sã participe
la noaptea muzeelor, dar nu puteau
renunþa la plãcerea unui joc, ceea ce mi-a
întãrit prima impresie a calitãþii umane a
celor care frecventeazã acest local de
jocuri ale minþii. Din calitatea de chibiþ,
am descoperit cã aria publicului care
frecventeazã localul este largã. Erau
studenþi de la Arhitecturã, ASE, alãturi de
cei întâlniþi anterior de la Spiru Haret,
Politehnicã,Universitate, dar ºi liceeni de
la D. Bolintineanu, I.Creangã, Sf. Sava,
St. Odobleja. La o masã erau douã familii
de englezi, cu doi copii cu vârsta în jur de
14-15 ani. Deºi este amplasatã într-o zonã
cu un intens trafic auto, locul asigurp o
atmosferã liniºtitã, destinsã, cu o muzicã
ambientalã adecvatã, fãrã fum de þigarã, cu
posibilitatea de a bea o cafea sau un ceai,
un suc sau o apã mineralã ºi chiar ceva uºor
care sã-þi alunge foamea. S-au diversificat
serviciile: s-a introdus abonamentul,
internetul ºi plata cu cardul.
Din discuþiile purtate cu cei doi tineri
deþinãtori ai afacerii, Ioana ºi Cosmin,
aveam sã aflu cã, între timp, a avut loc, în
perioada 9-11 mai a.c., la Romexpo, un târg
internaþional al fanilor CBG, care s-a
bucurat de un real succes, prin participarea
a circa 16000 de vizitatori ºi iubitori ai
acestui gen de jocuri. ªi de aceastã datã, cei
doi întreprinzãtori m-au surprins. În primul
rând prin aceea cã regretã cã jocurile nu
sunt create ºi produse de români. Au
cunoºtinþã de existenþa unor tentative, prin
anul 2005/2006, ale unui craiovean, care au
fost însã «înecate» de birocraþia
româneascã, dar ºi de lipsa resurselor
financiare proprii sau a unui investitor
interesat. În al doilea rând, am aflat cã vor
sã promoveze jocul de ºah, deocamdatã ca
joc în salã. În perspectivã, vor sã organizeze
concursuri, cursuri de iniþiere, vânzare de
carte de specialitate pentru sportul minþii.
Acþiunea vine în întâmpinarea mãsurii luate
de ministerul educaþiei pentru introducerea ºahului, din aceastã toamnã, ca materie
opþionalã de studiu în ºcoli. Ideea a
fost susþinutã de marea noastrã maestrã

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Wie ist das möglich?

Silviu ªERBAN
Der junge Törless (Tânãrul
Törless), filmul de debut al lui Volker
Schlöndorf ºi semnalul a ceea ce
s-a numit Tânãrul Cinema
German (botezat ulterior ca Noul
Cinema German), este, în primul
rând, o parabolã moral-filosoficã
ºi, prin aceasta, o explorare a
trecutului nazist al poporului
german. Deºi acþiunea (inspiratã de
romanul lui Robert Musil, Confuziile
elevului Törless) este plasatã
înaintea Primului Rãzboi Mondial,
problematica ºi tipologia unor
personaje prezintã similaritãþi premonitorii cu ceea ce va
urma. Educaþia tânãrului Thomas
Törless (Mathieu Carrière) este
încredinþatã de familia sa unei ºcoli
militare din Austro-Ungaria
începutului de secol XX. Caracterizat de tatãl sãu ca o fire nesigurã,
lipsitã de echilibru, tânãrul gãseºte
cursurile plictisitoare (O altã zi
despre care sã povestim nepoþilor

noºtri, exclamã ironic elevul la
finalul uneia dintre lecþii) ºi, alãturi
de noii sãi prieteni, Beinenberg
(Bernd Tischer), Reiting (Fred
Dietz) ºi Basini (Marian
Seidowsky), cautã plãcerile în afara
zidurilor autoritare ale instituþiei de
învãþãmânt, la hanul din sat unde,
printre altele, o viziteazã ºi pe
Bozena (Barbara Steele), o
prostituatã de care tânãrul Törless
nu este prea atras. Situaþia se
schimbã îndatã ce Basini, cel mai
slab dintre ei, sãvârºeºte un fapt
reprobabil, pe care Thomas îl
judecã aspru, cerându-i exmatricularea. Atitudinea sa este calificatã,
însã, de cãtre ceilalþi doi, care
preferã ºantajul, ca idealism ºi
virtuozitate enervantã. Basini
devine sclavul dorinþelor extravagante ale acestora, fiind umilit,
batjocorit ºi (filmul, spre deosebire
de carte, o aratã implicit)
exploatat sexual. Prins într-un cerc
vicios, Törless, deºi nu devine
agresor, se transformã în complice
prin participare ºi tãinuire. Detestându-l pe Basini pentru furtul
comis, Thomas încearcã, în acelaºi
timp, sã înþeleagã trãirile interioare
ale acestuia legate de experienþele
sale. Într-o întâlnire separatã cu
hoþul torturat, în mansarda
secretã unde se refugiau cei patru,
Törless îi cere lui Basini sã-i
dezvãluie, analitic, inexplicabilul
sufletesc. Ce ai simþit când ai
furat? Nimic, vine rãspunsul,

totul s-a întâmplat de la sine.
Dar când ai fost umilit? Nu te-ai
simþit sfâºiat în interior? Un ºoc de
nedefinit, ca ºi cum o cumplitã
schimbare s-a petrecut în interiorul
tãu? Nu înþeleg ce vrei, se
lamenteazã celãlalt. Nu e nimic de
explicat. Totul se întâmplã într-o
clipã. Rigoarea moralã a lui
Törless, cadrul sãu de gândire logic,
în care iraþionalul nu-ºi gãseºte loc,
îl împiedica sã înþeleagã existenþa

elevul (într-o secvenþã dominatã de
gros-planuri, amplificând tensiunea
discursului) o împãrtãºeºte profesorilor sãi: A trebuit sã admit ca
posibil faptul cã omul nu a fost creat
bun sau rãu o datã pentru totdeauna. Ne aflãm într-o continuã
schimbare. Existãm doar în virtutea
acþiunilor noastre. Dar, dacã ne
permitem sã ne transformãm în
cãlãi sau torturaþi, atunci orice este
posibil. Atunci chiar ºi cele mai

Der junge Törles

(Volker Schlöndorff, 1966)
rãului, a ceva situat în afara
raþionalului, ca pe ceva natural.
Acelaºi extremism raþional îl
împiedicã sã priceapã statutul
unor entitãþi matematice logicparadoxale, precum numerele
imaginare sau cele iraþionale. Ele
sunt existenþe pur conceptuale, se
explicã profesorul (Jean Launay),
simple ipoteze în care nu poþi decât
sã crezi. Exemplul din matematicã
îl ajutã, în final, pe confuzul Törless
sã înþeleagã cã raþiunea nu ocupã
întreaga porþiune sufleteascã, ci cã
ea convieþuieºte alãturi de iraþional,
la fel cum binele ºi rãul pot locui în
aceeaºi persoanã. Wie ist das
möglich? (Cum este posibil?),
întrebarea laitmotiv a filmului,
rostitã de Thomas în final, îºi
primeºte astfel o explicaþie. Iar

îngrozitoare lucruri devin pur ºi
simplu posibile. Atunci nu va mai
exista o demarcaþie între bine ºi rãu
ºi ambele se vor contopi imperceptibil. Atunci oameni perfect
normali pot face lucruri teribile.
Wie ist das möglich? poate fi
înþeleasã la fel de bine ca adresându-se trecutului nazist, chestionând
cum a fost psihologic posibil ca
niºte fiinþe umane sã sãvârºeascã
sau sã suporte asemenea atrocitãþi. Atât autorul romanului, cât ºi
regizorul recunosc similaritãþile
dintre situaþia ficþionalã ºi realitãþile
celui de-al Treilea Reich. Deja am
descris, admite Musil la finele
anilor 30, acþiunile fundamentale ale celui de-al Treilea Reich
în Confuziile elevului Törless
Reiting, Beineberg: dictatorii de

Elisabeta Polihroniade, care a ºi reuºit, o
vreme, sã promoveze o emisiune de
televiziune de iniþiere în tainele ºahului, la
care, din pãcate, s-a renunþat. O astfel de
tentativã a mai existat, în 1988, la Iaºi, ca
efect al jocurilor memorabile de ºah din
deceniile 7 ºi 8 ale secolului trecut. Erau la
modã campionii mondiali Bobby Fischer
(coeficient ELO de 2700 puncte), Garry
Kasparov, M. Botvinnic, Karpov, iar, la
noi, Florin Gheorghiu, campion mondial la
tineret ºi cu o victorie la B. Fischer. În
timp ce ordonam aceste gânduri, la un post
de televiziune, se anunþa deschiderea
campionatului naþional ºcolar de ºah
(19.V.2014), având ca amfitrion pe marea
maestrã Elisabeta Polihroniade, dupã ce
aflasem de organizarea unui concurs
internaþional de ºah la Iaºi, în 17 ºi 18 mai.
ªtirile sunt îmbucurãtoare. În faþa
entuziasmului interlocutorilor, mi-am
înghiþit întrebarea care îmi stãtea pe buze:
Cum merge afacerea, cât câºtigaþi?, ºi am
întrebat care este câºtigul pentru jucãtorul
de jocuri logice, în afara petrecerii plãcute a
timpului liber, socializãrii ºi testarea
capacitãþii de rezolvare a unor probleme, în
condiþiile în care munca, fizicã ºi intelectualã,
este înlocuitã tot mai mult prin robotizare ºi
de calculator? Atunci s-au ambalat ºi au
început sã-mi explice, cu lux de amãnunte,
abilitãþile pe care le dezvoltã jocurile,
vreo120, pe care le au spre vânzare, pentru
orice vârstã. Dacã dãdeam frâu liber discuþiei
am fi petrecut noaptea albã a jocurilor ºi
nu noaptea muzeelor. Aºa cã am lãsat-o
pentru altã datã.
Nu am orizontul de timp privind moda
ºi efectele jocurilor de societate, fie ele de
familie, pentru tineri, logice, distractive, cu
atat mai mult cu cat sunt jocuri cu efect
invers. Un lucru este cert: tânãra generaþie,
dar si cea mai în vârstã, îºi cautã noi niºe
care sã le verifice sau sã le sporeascã gradul
de înþelegere printr-o relaxare activã,
socializantã, ceea ce nu este puþin lucru
într-o lume din ce în ce mai stresantã, mai
egoistã ºi mercantilã. Este chiar datatoare
de speranþã. Poate, însã, noua generaþie,
sã ducã la împlinire idealurile generaþiei
în blugi, crescutã cu nu te supãra frate
ºi pãcãlici ? Cum, când ºi, mai ales, cu ce
efecte? Vom vedea. Deocamdatã, fanii
potenþiali CBG sunt estimaþi acum, în
România, la circa 500 de mii de persoane,
de toate vârstele. Vom reveni.

Mircea TOMA

133
astãzi în faza incipientã. Similar,
Schlöndorff nu ezitã sã-l indice pe
tânãrul Törless ca figurã reprezentativã pentru a semnifica
complicitatea poporului german în
timpul erei naziste: Musil a scris
cartea înainte de perioada Naþionalismului-Socialist. Dar, astãzi,
aceasta apare ca o parabolã profeticã. Basini reprezintã evreii;
Beineberg ºi Reiting sunt dictatorii;
Törless întru-chipeazã poporul
german, despre care s-ar putea spune
cã a fost mai vinovat decât tiranii.
Mai vinovat, întrucât a avut o ºansã
sã înþeleagã. Într-un anumit sens,
acest înger Törless este un porc
(apud. Stephen Brockmann,
A Critical History of German Film).
În ciuda rugãminþilor lui Basini de a
fi ajutat, Thomas alege, de fiecare

datã, sã plece, sã nu se implice.
Iar atunci când se hotãrãºte sã intervinã (în scena în care Basini este
legat de picioare ºi atârnat cu capul
în jos, similar animalului din
mãcelarie, pe care Törless îl privise
la venire) este prea târziu.

* * *
Sâmburele Noului Cinema German (Neuer deutscher Film), grupul
de cineaºti care au revigorat cinemaul german dupã cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial ºi, mai ales, dupã distrugerea celei mai mari companii
germane, UFA, este constituit de Oberhausen Manifesto, un document
semnat de 26 de tineri realizatori de film, în februarie 1962,
la Westdeutsche Kurzfilmtage (Festivalul de Scurt-Metraj de la
Oberhausen). Evidenþiind noul limbaj al scurt-metrajelor prezente la
acea ediþie a festivalului, documentul manifestã pentru independenþa
realizatorilor de film, pentru libertatea acestora în raport cu orice
influenþã de naturã industrialã, comercialã sau reprezentantã a vreunui
alt interes. Împreunã, încheie semnatarii, ne vom asuma orice risc.
Filmul convenþional a murit. Credem în noul film. Printre cei 26 se
gãsea ºi viitorul mare nume al cinematografiei germane Alexander
Kluge, care, patru ani mai târziu, va lansa primul sãu lung-metraj de
ficþiune, Abschied von gestern (Rãmas bun zilei de ieri).
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PROGRAMUL TVH
LUNI  26 mai 2014
06:00 Ecumenica (r)
08:00 Film documentar  Tech head
08:30 Preuniversitaria.* Meditaþii pentru
examenul de Bacalaureat
09:30 Preuniversitaria.* Curs de limba francezã.
Realizator lector univ. dr. Dan Sterian
10:00 Universitaria. Pro Memoria (r)
11:00 Film documentar  Aventura spaþialã
11:30 Liceenii (r)
13:00 Film serial  Mara Clara
14:00 Siesta Live.
Realizator Robert Emanuel
15:30 Film artistic românesc (r)
Umbra soarelui
17.00 Preuniversitaria.* Meditaþii pentru
examenul de Bacalaureat
18:00 Film documentar  Discovery
19:00 Film serial  Mara Clara (r)
20:00 Info Magazin
20:30 Film artistic românesc 
Stare de fapt (1995)
22:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
22:30 Universitaria. De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ. dr. Diana Artene
23:30 Info Magazin (r)
00:00 Preuniversitaria.* Meditaþii pentru
examenul de Bacalaureat (r)
01:00 Preuniversitaria.*
Curs de limba francezã (r)
01:30 Medicina Live (r)
02:00 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal (r)
02:30 Universitaria.
Despre oameni ºi locuri (r)
03:30 Ochiul de veghe (r)
04:00 Film documentar (r)
Aventura spaþialã
04:30 Universitaria. Interviurile TVH (r)
05:30 Best Ochiul de veghe (r)

06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
13:00
14:00
15:30
17:00
18:00
19:00
20:00
20:30
22:00
22:30
23:30
00:00
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:30

Film documentar  Aventura spaþialã (r)
Info Magazin (r)
Film serial  Mara Clara (r)
Film documentar  Tech head
Preuniversitaria.* Meditaþii pentru
examenul de Bacalaureat
Preuniversitaria.* Curs de limba francezã.
Realizator lector univ. dr. Dan Sterian
Universitaria. ONG Mania (r)
Universitaria. Justiþia sub lupã (r)
Film documentar  Aventura spaþialã
Haideþi la show! (r)
Film serial  Mara Clara
Siesta Live. Realizator Robert Emanuel
Film artistic românesc (r) - Stare de fapt
Preuniversitaria.* Meditaþii pentru
examenul de Bacalaureat
Film documentar  Discovery
Film serial  Mara Clara (r)
Info Magazin
Film artistic românesc 
Un om în Loden (1979)
Ochiul de veghe. Realizator Ciprian Vasilescu
Universitaria. Despre oameni ºi locuri.
Realizator lector univ. dr.
Alexandru Lucinescu
Info Magazin (r)
Preuniversitaria.* Meditaþii pentru
examenul de Bacalaureat* (r)
Preuniversitaria.*
Curs de limba francezã (r)
Medicina live (r)
Universitaria. ONG Mania (r)
Universitaria. Justiþia sub lupã (r)
Oameni aproape invizibili (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar (r)
Aventura spaþialã
Preuniversitaria* (r)
Best Ochiul de veghe (r)

VINERI  30 mai 2014
06:00 Film documentar (r)
Aventura spaþialã
06:30 Info Magazin (r)
07:00 Film serial  Mara Clara (r)
08:00 Film documentar  Tech head
08:30 Preuniversitaria.* Meditaþii
pentru examenul de Bacalaureat
09:30 Preuniversitaria.* Curs de limba francezã.
Realizator lector univ. dr. Dan Sterian
10:00 Universitaria. Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator conf. univ. dr. Valeriu Marinescu
10:30 Universitaria. Kinetoterapie. Realizator
lector univ. dr. Elena Buhociu
11:00 Film documentar  Aventura spaþialã
11:30 Cinefilia (r)
12:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
13:00 Film serial  Mara Clara
14:00 Siesta Live. Realizator Robert Emanuel
15:30 Film artistic românesc (r)
ªtefan Luchian

17:00 Preuniversitaria.* Meditaþii
pentru examenul de Bacalaureat
18:00 Film documentar  Superstaruri
19:00 Film serial  Mara Clara (r)
20:00 Info magazin
20:30 Film artistic românesc 
Somnul insulei (1994)
22:00 Ochiul de veghe. Realizator Ciprian Vasilescu
22:30 Universitaria. Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
23:30 Info Magazin (r)
00:00 Preuniversitaria.* Meditaþii pentru
examenul de Bacalaureat (r)
01:00 Preuniversitaria.*
Curs de limba francezã (r)
01:30 Universitaria. De fapt ºi de drept (r)
02:30 Universitaria. Academia Veterinarã (r)
03:30 Ochiul de veghe (r)
04:00 Film documentar  Aventura spaþialã (r)
04:30 Preuniversitaria* (r)
05:30 Medicina Live (r)

SÂMBÃTÃ  31 mai 2014

DUMINICÃ  1 iunie 2014

06:00 Film documentar 
Aventura spaþialã (r)
06:30 Info Magazin (r)
07:00 Film serial  Mara Clara (r)
08:00 Film documentar pentru copii 
Animalia
08:30 Preuniversitaria.* Meditaþii pentru
examenul de Bacalaureat
09:30 Preuniversitaria.* Curs de limba francezã.
Realizator lector univ. dr. Dan Sterian
10:00 Ghiozdanul cu surprize.
Realizator Carmen Fulger
11:00 Film serial  Grachi
12:00 Film documentar  Aventura spaþialã
12:30 Doctor H (r)
14:00 Stil ºi tendinþe.
Realizator Cristina Matei
15:30 Cinefilia (r)
16:30 Universitaria. România 2.0 (r)
17:00 Liceenii.
Realizator Tina Toma
18:30 Haideþi la Show!
Realizator Irina Haideþ
20:00 Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
22:30 Film artistic românesc 
Aºteptând un tren (1982)
00:00 Liceenii (r)
01:30 Petrecere româneascã (r)
04:00 Preuniversitaria.*
Curs de limba francezã (r)
04:30 Preuniversitaria.* Meditaþii pentru
examenul de Bacalaureat (r)
05:30 Medicina Live (r)

MIERCURI  28 mai 2014

MARÞI  27 mai 2014

06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
09:00
09:30
11:30
12:30
13:30
16:30
18:00
18:30
19:00
20:00
22:30
00:00
01:00
01:30
04:00
04:30
05:00
05:30

* Emisiuni realizate în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

Oameni aproape invizibili (r)
Universitaria. România 2.0 (r)
Film documentar  Aventura spaþialã (r)
Universitaria. Kinetoterapia (r)
Film serial pentru copii 
Enciclopedia Animalelor
Oameni aproape invizibili.
Realizator Iustina Radu
Ecumenica. Realizator Sorin Bejan
Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
Universitaria. Academia veterinarã.
Realizator conf. univ. dr. Violeta Simion
Gala cântecului românesc.
Realizator Georgel Nucã
Doctor H.
Realizator Teodora Pop- Drãgoi
Film documentar  Curtis,
bucãtarul tãu personal
Universitaria. Justiþia sub lupã (r)
Cafe concert. Realizator Sorin Petre
Seara cântecului popular.
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc 
Întâmplãri cu Alexandra (1989)
Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi.
Film documentar  Curtis,
bucãtarul tãu personal (r)
Seara cântecului popular (r)
Preuniversitaria.*
Curs de limba francezã (r)
Universitaria. Justiþia sub lupã (r)
Oameni aproape invizibili (r)
Film documentar  Superstaruri

06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:30
10:00
11:00
11:30
12:30
13:00
14:00
15:30
17:00
18:00
19:00
20:00
20:30
22:00
22:30
23:30
00:00
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:30

Film documentar  Aventura spaþialã (r)
Info Magazin (r)
Film serial  Mara Clara (r)
Film documentar  Tech head
Preuniversitaria.* Meditaþii pentru
examenul de Bacalaureat
Preuniversitaria.* Curs de limba francezã.
Realizator lector univ. dr. Dan Sterian
Universitaria. De fapt ºi de...drept (r)
Film documentar  Aventura spaþialã
Cãlãtor prin þara mea (r)
Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
Film serial  Mara Clara
Siesta Live. Realizator Robert Emanuel
Film artistic românesc (r)
Un om în londen
Preuniversitaria.* Meditaþii pentru
examenul de Bacalaureat
Film documentar  Discovery
Film serial  Mara Clara (r)
Info Magazin
Film artistic românesc 
Umbra soarelui (1988)
Ochiul de veghe. Realizator Ciprian Vasilescu
Universitaria. Pro Memoria.
Realizator Corneliu Toader
Info Magazin (r)
Preuniversitaria.* Meditaþii pentru
examenul de Bacalaureat (r)
Preuniversitaria.*
Curs de limba francezã (r)
Medicina Live (r)
Universitaria. Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Universitaria. Kinetoterapia (r)
Universitaria. România 2.0 (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar  Aventura spaþialã (r)
Preuniversitaria* (r)
Best Ochiul de veghe (r)

JOI  29 mai 2014
06:00 Film documentar (r)
Aventura spaþialã
06:30 Info Magazin (r)
07:00 Film serial  Mara Clara (r)
08:00 Film documentar  Tech head
08:30 Preuniversitaria.* Meditaþii pentru
examenul de Bacalaureat
09:30 Preuniversitaria.* Curs de limba francezã.
Realizator lector univ. dr. Dan Sterian
10:00 Universitaria. Despre oameni ºi locuri (r)
11:00 Stil ºi tendinþe (r)
12:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
13:00 Film serial  Mara Clara
14:00 Siesta Live. Realizator Robert Emanuel
15:30 Film artistic românesc (r) - Umbra soarelui
17:00 Preuniversitaria.* Meditaþii pentru
examenul de Bacalaureat
18:00 Film documentar  Discovery
19:00 Film serial  Mara Clara (r)
20:00 Info Magazin
20:30 Film artistic românesc 
ªtefan Luchian (1981)
22:00 Ochiul de veghe. Realizator Ciprian Vasilescu
22:30 Universitaria. Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
23:00 Universitaria. România 2.0.
Realizator Ariel Constantinof
23:30 Info Magazin (r)
00:00 Preuniversitaria.* Meditaþii pentru
examenul de Bacalaureat* (r)
01:00 Preuniversitaria.*
Curs de limba francezã (r)
01:30 Universitaria. Justiþia sub lupã (r)
02:00 Universitaria. România 2.0 (r)
02:30 Universitaria. Pro Memoria (r)
03:30 Ochiul de veghe (r)
04:00 Film documentar  Aventura spaþialã (r)
04:30 Preuniversitaria* (r)
05:30 Medicina Live (r)

PROGRAMUL RADIO HFM
În sfârºit week-end (08:00-12:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Marcel Vicol
Sinteza sãptãmânii (12:00-13:00/sâmbãtã)
Realizator: Ioana Babu
Tech News (12:00-13:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
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

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

Sportlife (19:00-22:00/vineri)
Realizator: Claudiu Giurgea

Hit Hours (20:00-22:00/sâmbãtã)
Realizator: Alex Camburu

Cafe Nocturn (22:00-23:00/luni-joi)
Realizator: Luminiþa Bondrea

Poveºti Nespuse (20:00-22:00/duminicã)
Realizator: Echipa HFM

SÃ I
I
E Z
VR CRE IO ?
LU RAD
ÎN

Înscrie-te ACUM la cursurile de Radio! Cei mai buni traineri te aºteaptã! Vino sã te înscrii
la cursurile de Radio organizate de College Media. Vei avea parte de cele mai bune dotãri
ºi cei mai buni traineri. Pentru cursanþii primei serii reducerea este de 25%!
La College Media nu înveþi stând în bancã! Am construit pentru tine un post de radio ce emite
on-line 24 de ore din 24: College Radio - singurul radio-ºcoalã din România! Înscrie-te acum!
Detalii la telefon 0742.11.44.99 sau pe mail: office@college-media.ro.
Pentru toate celelalte facilitãþi, intrã pe site: www.college-media.ro ºi contacteazã-ne!
Vino sã înveþi radio de la profesioniºti!
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S Expoziþia Clãdiri ale administraþiei Domeniului Coroanei la Segarcea
T
U
D
E
N
Þ
I
 Marþi, 20 mai 2014, la sediul Universitãþii Spiru Haret, a avut loc vernisajul expoziþiei Clãdiri
ale administraþiei Domeniului Coroanei la Segarcea, ce a reunit o selecþie a lucrãrilor a ºase studenþi
ai Facultãþii de Arhitecturã Spiru Haret, realizate în perioada de practicã din aprilie 2014. Releveele ºi
fotografiile de la Segarcea ºi Valea Rea au fost întocmite studenþii din anul IV, grupa 403, Vlad Petrescu,
ªtefan Suciu, Cristina Luca, Simona Iacob, Cerasela Iordan ºi Emanuela Chivulescu, coordonaþi de
lect. dr. arh. Sidonia Teodorescu, asist. drd. arh. Ion Teodorescu ºi conf. dr. ing. Carmen Berevoescu.

A

R
H
I
T
E
C
Þ
I

I
M
P
L
I
C
A
Þ
I

I

storia Domeniul Coroanei de la Segarcea,
situat la aprox. 25 de km de Craiova, în judeþul
Dolj, începe în 1884, când a fost înfiinþat prin decret
regal. Ion Kalinderu (1840-1913), doctor în drept,
devine administrator al Domeniilor Regale (12 la
numãr, în toatã þara, singurul domeniu destinat viþei
de vie fiind la Segarcea). Odatã cu abdicarea silitã a
Regelui Mihai, la 30 decembrie 1947, Domeniile
Coroanei au trecut în proprietatea statului. Dupã o
jumãtate de secol de comunism, care a modificat
profund arhitectura plantaþiei, centralizând
suprafeþele cultivate ºi favorizând productivitatea
în detrimentul calitãþii, dupã o perioadã postcomunistã de nepãsare, Domeniul Coroanei Segarcea
a fost preluat, chiar de ziua regalitãþii, pe 10 mai
2002, de familia Anghel, care, prin întreaga investiþie,
a urmãrit readucerea la viaþã a valorilor regale
ºi a celor mai înalte standarde de fabricare a vinului.

Între anii 1903-1908, pe baza proiectului
arhitectului Iosif Exner (1872-1938) s-a ridicat
crama din Segarcea, sub coordonarea antreprenorului ªtefan Fãgãdãu. Clãdirea cramei din
Segarcea  astãzi restauratã de arhitectul Florin
Medvedovici - a fost una dintre primele construcþii
unde s-a folosit betonul armat în România.
Construitã în formã de cruce greacã, aceasta folosea principiile vinificãrii gravitaþionale ºi purta
însemnele Coroanei: blazonul familiei regale ºi
cununa de crini regali, care îi împodobeau intrarea.
Dintre clãdirile construite la Segarcea în timpul
administraþiei Domeniului Coroanei, unele dintre
cele mai valoroase sunt Policlinica, Dispensarul,
Biblioteca ºi Clubul Copiilor. Primele douã sunt
creaþia arhitectului Alexandru Baucher (1877, Nisa
 1935, Bucureºti). Clãdirea Policlinicii (fostã Casã
de administraþie), construitã în 1914 de arhitectul

DE|BLOCARE

Universitatea Spiru Haret a participat, pentru a treia
oarã consecutiv, la Noaptea Muzeelor. Studenþii de la
Facultatea de Arhitecturã au expus lucrãri pregãtite în
cadrul workshop-ului Scenarii Urbane pentru Bucureºti
(www.scenariiurbane.ro).
DE|BLOCARE, zona centralã a Bucureºtiului a fost subiectul
celei de-a cincea ediþii a workshop-ului Scenarii Urbane pentru
Bucureºti. Cei 12 studenþi participanþi s-au concentrat pe
identificarea blocajelor din teritoriu: Întreruperi 
Disfuncþionalitãþi  Ocoliri  Abandon  Limite  Dezarticulãri
Fragmentãri -Demolãri, având ca scop final propunerea de
soluþii tipologice, care rãspund necesitãþilor ºi aºteptãrilor
reale, pentru reconectarea situaþiilor respective la traseul ºi
utilizarea publicului: Conectare - Ramificare  Fragmentare
 Capilaritate - Fluiditate.

A. Baucher, antreprenor fiind Nae G. Andrei,
prezintã o faþadã principalã asimetricã, dominatã
de un impunãtor turn-foiºor cu arcaturã trilobatã,
amintind de foiºorul Palatului lui Constantin
Brâncoveanu de la Potlogi (1698). În partea de
sud-vest a fostei Case de administraþie, loggiaverandã, realizatã din lemn a fost ulterior închisã,
aºa cum aratã o fotografie de epocã din arhiva
Bibliotecii din Segarcea. Tradiþia oralã aminteºte
de folosirea încãperii rezultate (iatac) de cãtre
regina Maria a României, la trecerea ei prin
Segarcea. Stilul în care au fost proiectate aceste
clãdiri este stilul neoromânesc (naþional), stil

folosit pentru prima oarã de arhitectul Ion Mincu
(prima clãdire fiind Casa Lahovary construitã în
1886) ºi extins de la programul de locuinþã la
programele publice de arhitecturã, în special dupã
Expoziþia Generalã Românã din 1906, realizatã
pe Câmpul Filaretului, actualul Parc Carol I.
În clãdirile concepute de Baucher la Segarcea,
regãsim elemente caracteristice acestui stil:
volumetrii compacte, faþade cu câmpul divizat în
partiþii verticale, acoperiºuri jucate, cu pante
abrupte, streºini late, console din lemn sculptat,
cãpriori aparenþi, ferestre terminate cu arc în plin
cintru sau în mâner de coº, ferestre cu arc trilobat,
copertine boltite cu structurã din lemn peste intrãri.
Din pãcate, dispensarul  fosta Casã de sãnãtate
 a fost modificat în timp, iar starea în care este
astãzi este cea pe care o vedem în fotografii 
tencuialã cãzutã, încãperi imposibil de folosit, fãrã
tavan; clãdirea necesitând lucrãri de restaurare.
Pe lângã aceste douã clãdiri, se remarcã cele
douã foste ºcoli construite de administraþia
Domeniului Coroanei, prima în 1886 ºi a doua
în 1906. În anul 1885, cu ocazia unei vizite fãcute
la Segarcea, Ion Kalinderu a donat bani pentru
construirea unui local de ºcoalã mixtã, care a fost
finalizat în anul 1886. Datoritã creºterii
numãrului de elevi, s-a început, în 1905, din banii
Administraþiei Coroanei, construirea unui nou
local de ºcoalã, cu douã sãli de clasã ºi muzeu
(pentru expunerea lucrãrilor executate de elevi)
ºi cu un dulap mare destinat bibliotecii acesteia,
care a fost terminat în 1906  astãzi aici având
sediul biblioteca orãºeneascã Mircea Rãdina din
Segarcea. Primul local de ºcoalã, datând din anul
1886  an inscripþionat pe frontispiciul acestei
clãdiri, adãposteºte, astãzi, Clubul Copiilor.
Au mai fost studiate locuinþe ale personalului
administrativ - ºeful secþiei viticole, ºeful de
culturã (a viþei de vie), ºeful Hergheliei, ateliere
ºi grajduri cu o arhitecturã valoroasã, într-un stil
inspirat de arhitectura popularã ºi folosit la multe
dintre clãdirile de pe Domeniile Administraþiei
Coroanei în acea perioadã, uneori fiind folosite
clãdiri tip (de exemplu, locuinþele ºefilor culturii
din secþiile Valea-Rea ºi Gârnicioara).
În raportul pe care administratorul Domeniilor
Coroanei, Ion Kalinderu (supranumit omul din
umbrã sau omul regelui), îl scria lui Carol I în
anul 1909-1910, acesta descrie construcþiile fãcute
pe Domeniul din Segarcea: Tot la Segarcea avem
azi o magazie cu silozuri, construitã din ciment
armat ºi alte clãdiri care se înfãþiºeazã bine, fiind
lucrate cu o deosebitã bãgare de seamã, atât în
ceea ce priveºte economia, cât ºi rentabilitatea.
Multe din grajduri sunt învelite cu þiglã fabricatã
pe domenii, iar interiorul, deºi simplu, întruneºte
toate condiþiunile practice ºi higienice, cerute de
îngrijirea ºi buna creºtere a vitelor.
Casele sunt construite într-un stil simplu, reinterpretând locuinþa tradiþionalã româneascã,
cu Âprispã ºi având în decoraþia faþadelor lemn 
la prispe, traforuri, balustrade, stâlpi, contravântuiri sculptate, iar din arhitectura orãºeneascã preluând stucaturi la ferestre (casa ºefului secþiei viticole din Segarcea), marcarea cu
cãrãmidã aparentã, a ancadramentelor ferestrelor
sau a muchiilor clãdirilor; folosirea aceluiaºi
tip de soclu din piatrã (calcar) prelucratã.

*Expoziþia deschisã în holul Facultãþii de Arhitecturã a Universitãþii Spiru Haret  ca urmare
a studiului Domeniului Coroanei de la Segarcea - demonstreazã valoarea de patrimoniu a
acestor clãdiri, care ar trebui restaurate ºi refuncþionalizate.

Lector univ. dr. Sidonia TEODORESCU

