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Atletul - haretist
Andrei Rãzvan Deliu,
legitimat
la Sport Club Municipal Deva,
a câºtigat
titlul de campion naþional
în proba de sãritura cu prãjina
la Campionatele Naþionale
de seniori ºi tineret
cu un nou record personal.

OFERTA EDUCAÞIONALÃ A UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET Conferinþa naþionalã de lansare a proiectului
CLIO  program masteral în
în paginile 4-5
ANUL UNIVERSITAR 2014-2015
Valorizarea Patrimoniului
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Prof. univ. dr. Constantin MECU
a plecat sã se odihneascã puþin
Studenþii/ masteranzii Universitãþii Spiru Haret pot urma, în cadrul proiectelor derulate
de universitate, programe de  pregãtire profesionalã  instruire sau  stagii de practicã
DUPÃ SUSÞINEREA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE A PROGRAMULUI URMAT PRIMEªTI SUBVENÞIE!
Universitatea Spiru Haret are în curs de implementare proiecte în cadrul cãrora se desfãºoarã programe de specializare/ calificare/
recalificare, precum ºi stagii de practicã la care pot participa viitorii studenþi/ masteranzi, cum vã prezentãm în revistã.

Vida Universitaria
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În cadrul proiectului Vida Universitaria, iniþiat de Editura
Niram Art, la Madrid au fost lansate patru cãrþi semnate de
universitari români. Dintre autori, doi sunt de la Universitatea
Spiru Haret: conf. univ. dr. Aurel M. Cazacu ºi conf. univ.
dr. George V. Grigore, prodecan al Facultãþii de Arte.

ªcoala de Varã
cu participare
internaþionalã
În perioada 1-18 august
2014, Facultatea de
Arhitecturã  Universitatea
Spiru Haret, în parteneriat
cu Primãria Constanþa,
Direcþia Judeþeanã pentru
Culturã, UAR- Constanþa,
Muzeul Marinei Române,
Muzeul Naþional de Istorie
ºi Arheologie Constanþa,
Muzeul de Artã Constanþa,
Muzeul Etnografic
Constanþa ºi ASASH
au organizat
ªcoala de Varã cu
participare internaþionalã:

Reabilitare, Restaurare, Restructurare, Reciclare,
Transformare, Valorificarea patrimoniului construit.
Studii interdisciplinare (Patrimoniu Peninsular) pag. 3
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SUCCES LA BACALAUREAT!
Sesiunea august-septembrie 2014:
 18-19 august - evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare oralã
în limba românã
 18-19 august - evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare oralã
în limba maternã
 19-20 august - evaluarea competenþelor lingvistice într-o limbã de
circulaþie internaþionalã
 21- 22 august - evaluarea competenþelor digitale
 25 august - Limba ºi literatura românã  proba scrisã
 26 august - Limba ºi literatura maternã  probã scrisã
 27 august - proba obligatorie a profilului  probã scrisã
 29 august - proba la alegere a profilului ºi specializãrii probã scrisã
 1 septembrie - afiºarea rezultatelor ºi depunerea contestaþiilor
 2-3 septembrie - rezolvarea contestaþiilor
 4 septembrie - afiºarea rezultatelor finale
În sprijinul absolvenþilor care vor susþine examenul de bacalaureat,
TVH oferã, prin emisiunea PREUNIVERSITARIA, meditaþii la literatura
românã ºi universalã, matematicã, fizicã, biologie ºi chimie.
de luni pânã vineri, de la orele 830-900 ºi 1700-1730



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

etj. 2, cam. 207
Cursurile se desfãºoarã în perioada octombrie-iunie
Tel.: 021 314 39 03 (L-J:800-1600, V:800-1400)
E-mail: ushcls@spiruharet.ro
Web: spiruharet.ro/centrul-de-limbi-straine

Constantin Mecu (29.04.1932,
comuna Costeºti, judeþul Vâlcea
 11.08.2014, Bucureºti) economist ºi profesor universitar - a urmat ªcoala primarã
în comuna natalã, apoi, liceul
comercial la Râmnicu Vâlcea,
iar studiile superioare, absolvite
cu diplomã de merit, la Facultatea de Economie Generalã ASE Bucureºti (1951-1956).
A obþinut doctoratul în economie în anul 1967. A avut ca
devizã: munca bine fãcutã.
29.04.1932 11.08.2014
În perioada 1978-1979 a fost
consultant al Comisiei Economice ONU pentru America
Latinã. A îndeplinit, din 1967, funcþii didactice. A parcurs
specializãri în strãinãtate: 1978 - Lima, Peru, la Institutul de
ªtiinþe Sociale; Bogota, Columbia, la Institutul Social; apoi la
Geneva, Elveþia, Institutul de Economie Industrialã (1979).
A fost membru fondator al Fundaþiei România de Mâine ºi
prorector al Universitãþii Spiru Haret. În calitate de cadru
didactic a urmãrit permanent sã corespundã exigenþelor vieþii
universitare, îmbinând activitatea profesionalã cu studiul
fenomenelor vieþii reale, în speþã, a celor economice, pentru a
putea fi cât mai util generaþiilor de studenþi pe care i-a format.
În egalã mãsurã a desfãºurat o activitate publicisticã continuã.
Rezultatul acestei activitãþi s-a materializat în scrierea ºi
publicarea mai multor lucrãri, articole, comunicãri ºtiinþifice:
autor ºi coautor a 15 cãrþi, 9 cursuri universitare ºi peste 100
de studii, articole ºi comunicãri; începând cu teza de doctorat
(publicatã la Bucureºti în 1974), s-a consacrat studierii
structurilor economice.
Principala direcþie a activitãþii ºtiinþifice ºi publicistice a
constituit-o investigarea realitãþilor din economia þãrilor în curs
de dezvoltare (inclusiv, ale României). Lucrarea Relaþiile
economice ale României cu þãrile Americii Latine, scrisã în limba
spaniolã ºi publicatã de cãtre CEPAL (Comisia Economicã ONU
pentru America Latinã), a reprezentat un document oficial al
respectivei comisii ºi a fost citatã în toate lucrãrile privind
comerþul internaþional al þãrilor Americii Latine. În 1974, a
participat, ca membru al delegaþiei române, la Congresul Mondial
al Economiºtilor de la Budapesta, unde a prezentat comunicarea
România ºi Noua Ordine Economicã Mondialã. Dupã 1990, a
publicat, în calitate de autor sau coautor, printre altele,
lucrãrile: ªomajul în România. Politici de gestionare a factorilor
generatori de ºomaj (1991); Probleme ale tranziþiei la economia
de piaþã, (1995, coautor), Resursele dezvoltãrii durabile a
economiei româneºti (2001) a publicat studiul Politici ale
dezvoltãrii durabile româneºti, Economie politicã, vol. I-II 2001, ediþia II - 2002, ediþia III - 2004, Dezvoltarea comerþului
electronic în România în condiþiile globalizãrii pieþelor ºi ale
societãþii informaþionale - contract de cercetare cu CNCSIS,
2000 (coautor ºi coordonator); Comerþul electronic - aplicaþie
practicã la vinurile româneºti - contract de cercetare CNCSIS,
2001 (coautor ºi coordonator),etc.
A fost un om cald, preocupat de destinele tinerei generaþii, neobosit în procesul de instruire ºi educaþie a studenþilor, masteranzilor,
a mai tinerilor colegi. Lasã un gol în comunitatea haretistã, pe care
a iubit-o ºi a sprijinit-o prin efort competent constant.
Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!
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Opinii pe cont propriu

CÂT DE NERAMBURSABILE SUNT FONDURILE EUROPENE?
Cum, când, cu ce efecte absorbim fondurile europene

Dupã primul exerciþiu bugetar, 2007-2013, România, ca þarã membrã cu drepturi depline în UE, a absorbit
global 21,3 miliarde de euro ºi a contribuit cu 10,6 miliarde de euro la constituirea fondurilor europene, ceea ce
este prezentat ca un succes. Succesul este unul amãgitor, dacã avem în vedere cã circa 50 % din sumã a fost
încasatã în 2012 /2013, în timp ce rata de 1% din PIB (în medie 1,4 miliarde de euro) România a achitat-o, an
de an, începând cu 2007. Din perspectiva semnãrii Acordului de parteneriat pentru noul ciclu bugetar 2014 - 2020
ºi a experienþei acumulate, se impunea o analizã a mecanismelor, procedurilor ºi instrumentelor folosite de UE
de punere în practicã a politicilor comune pentru dezvoltarea spaþiului european ºi a României. Nu numai cã
aceastã analizã nu a avut loc, dar cele douã drafturi, depuse ca documente de bazã ale dezvoltãrii pentru perioada
2014-2020, au fost calificate, pe rând, de cãtre Comisiile europene, fãrã viziune, prioritãþi ºi obiective clare, care
demonstreazã lipsa capacitãþii de analizã ºi prognozã a guvernanþilor, ºi care, au pus deja în pericol întârzierea
accesului la fondurile europene. (N.B. Ministerul Fondurilor Europene a anunþat, în 5 august, cã Acordul a fost
acceptat de Comisia Europeanã.) Chiar dacã se mizeazã pe încasarea diferenþei restanþe din 2007-2013 pânã în
2015, aceasta poate fi diminuatã cu circa 1 mld. euro faþã de suma totalã cuvenitã. De aceea solicitãm ministrului
Teodorovici sã facã publicã situaþia clarã a obiectivelor realizate din fondurile încasate de la UE ºi a sumelor
naþionale utilizate pe perioada 2007-2013, dar ºi obiectivele pentru 2014-2020, cantitativ, calitativ ºi valoric.

Cine te ajutã gratis?

Schemele de finanþare a diverselor programe
susþinute de UE sunt, în general, înþelese. Cu un buget
anual la dispoziþie de 1% (circa 137 mld. euro / an)
din PIB-ul celor 27, acum 28, UE ºi-a fãcut calcule
temeinice când a hotãrât ca o parte dintre impozitele,
taxele ºi contribuþiile cetãþenilor europeni sã fie
atribuite gratuit  nerambursabil  statelor membre.
Însã, într-o economie de piaþã nu bagi bani într-o
afacere dacã nu ai un profit, fie el ºi just. Pânã la
decontarea cheltuielilor eligibile, sumele disponibile
sunt la dispoziþia UE, devin un capital gratuit cu un
substanþial potenþial generator de venituri din dobânzile
încasate la creditele acordate sub diverse forme.
Caracterul nerambursabil este parþial ºi de
moment, dacã avem în vedere cã România va primi,
în medie, statistic, în perioada 2014-2020, circa
5,5 mld. euro/an, cu posibilitatea de a-i deconta
pânã în 2023, la care se adaugã, parþial sau total, în
anul 2014/15, sumele restante din perioada
2007-2013, ºi va contribui, la bugetul UE, cu circa
1,2-1,3 mld euro pe an, respectiv, 8,9 mild euro pe
perioada celor ºapte ani. Pentru perioada 2007-2013,
deºi a reuºit sã atragã 21,3 miliarde de euro,
este posibil ca România sã nu mai beneficieze de
circa 1 mild. euro (3,1 %) din fondurile aprobate.
Deºi au avut loc mutaþii ºi
a fost aprobatã posibilitatea
corectãrii destinaþiei ajutoarelor UE, prin Politica
Agricolã Comunã (PAC), de
la susþinerea producþiei agricole (pilonul I) în favoarea
dezvoltãrii rurale (pilonul II),
se menþine decalajul existent
între þãrile fondatoare ale UE
ºi România. De asemenea, pe
parcursul aplicãrii, a fost
schimbat conþinutul economic al sumelor alocate ca
ajutor pe suprafaþa agricolã,
impropriu denumite subvenþii pentru susþinerea
agriculturii. În noua PAC,
ajutoarele pe suprafaþã ºi-au
avut ca justificare iniþialã, în
cadrul conceptului de agriculturã multifuncþionala,
plata serviciilor efectuate
pentru întreþinerea mediului
ºi acoperirea pierderilor de
venituri suferite de producãtorii agricoli din perspectiva
obiectivelor PAC de reducere
a preþurilor la produsele agricole, la presiunea
Organizaþiei Mondiale a Comerþului (OMC).
Se ridicã, însã, întrebarea: unde se regãsesc economicitatea, eficienþa, eficacitatea mecanismelor,
procedurilor ºi sumelor alocate producþiei agricole
prin PAC? Cum se explicã explozia preþurilor
produselor agricole la 200-250 euro/tonã de grâu ºi
chiar peste, menþinerea preþului la zahãr, o lungã
perioadã, în jurul a 600 euro/to, iar acum de
450 euro/to, faþã de þinta de 300-350 euro/to, avutã
în vedere la fundamentarea reformelor accelerate
ale PAC începute din 1992?
Deºi producãtorul român activeazã pe o piaþã
unicã - UE, în 2013, pe lângã subvenþia primitã, sub
nivelul celei acordate þãrilor fondatoare ale UE,
producãtorii agricoli români au fost obligaþi sã-ºi
valorifice producþia de grâu sub preþurile afiºate de
bursele agricole.
Pe de altã parte, o bunã parte a ajutoarelor obþinute
de România în perioada 2007-2013 a fost destinatã
consumului. Sumele primite nu au vizat ºi nu vizeazã
cel puþin dezvoltarea industriei autohtone de tehnicã
agricolã ºi de procesare a produselor agricole ºi, pe
aceastã cale, crearea locurilor de muncã, creºterea
productivitãþii muncii ºi randamentelor, a standardelor
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de calitate a bunurilor ºi serviciilor, în general, ºi cea
agricolã, în particular, România devenind, unanim
recunoscut, piaþã de desfacere. Deºi în 2013 exportul
cu produse agroalimentare (5098,1 mld. euro) a
înregistrat un excedent de 324,9 mld euro faþã de un
deficit de 745,5 mld euro, înregistrat în 2012,
livrãrile pe piaþa UE au avut o pondere de 58,4%
faþã de achiziþii, cu o pondere de 80,9 %, de unde
rezultã cã excedentul s-a realizat din comerþul cu
þãrile terþe UE. De asemenea, se menþine comerþul
cu produse agricole ca materii prime. Chiar dacã nu
se finanþeazã ºi subvenþioneazã, în mod direct,
industria producãtoare de tehnicã agricolã ºi
alimentarã, s-a apelat la o inginerie financiarã de
subvenþionare a acesteia prin programul intitulat
rabla, care, în fapt, este o redistribuire a veniturilor
bugetare cãtre o anumitã parte a populaþiei ºi
furnizori. Analiza constituirii ºi efectului utilizãrii
fondurilor europene trebuie fãcutã în contextul
liberei circulaþii a capitalului, a forþei de muncã ºi a
mãrfurilor industriale ºi alimentare, iar, dupã
declanºarea crizei, în 2008, ºi consecinþei datoriilor
suverane ale statelor asupra economiei naþionale ºi
standardului de viaþã a populaþiei.
Circuitul formãrii ºi utilizãrii fondurilor de la UE
poate fi reprezentat grafic astfel:

Pentru a pãtrunde pe piaþa europeanã, bunurile,
ca materii prime sau prelucrate, ºi serviciile
româneºti, pe lângã respectarea standardelor de
calitate, trebuie sã se înscrie în parametrii de
competitivitate privind preþurile, randamentele ºi
productivitatea muncii, realizate de þãrile
fondatoare ale Uniunii Europene. Utilizarea sumelor
primite de la UE, pe lângã eligibilitatea proiectelor
(investiþiei), impune organizarea achiziþiilor prin
licitaþie publicã, la care au dreptul de participare
toate firmele din þãrile membre UE, aspect care nu
este de condamnat, dar România nu mai dispune de
o industrie proprie competitivã. La aceasta se adaugã
executarea proiectului ºi apoi decontarea
cheltuielilor eligibile, care reclamã fonduri proprii
sau împrumutate de la instituþiile financiare ºi,
implicit, costuri suplimentare cu dobânzile ºi
comisioanele, cu studiile de fezabilitate etc.
Ca urmare a cãderii, dupã 1989, a industriei grele,
cu pivotul sãu, industria constructoare de maºini ºi/
sau realizarea de maºini ºi utilaje, instalaþii de
prelucrare etc., sub nivelul de performanþã realizate
de þãrile fondatoare ale UE, modernizarea economiei
româneºti s-a realizat, se realizeazã ºi se va realiza cu
echipamente din import, cu efecte negative, pe

ISSN 1221-4019 ºi ISSN 1841-4265 (online)
www.opinianationala.ro
www. facebook.com/opinianationala

Strada Fabricii nr. 46G, sector 6, Bucureºti
Telefon/fax: 021 316 97 91
Centralã: 021 316 97 85, 021 316 97 86, 021 316 97 87, interioare 168 ºi 143
e-mail: opinia@spiruharet.ro; on@spiruharet.ro

termen mediu ºi lung, asupra balanþei de plãþi ºi
creºterea dependenþei României de tehnica ºi
tehnologiile importate.
Deºi nivelul datoriei suverane este sub limita admisã
de Tratatul de la Maastricht, de 60 %, nu trebuie
ignorate situaþiile din Grecia, Portugalia, Spania,
Italia, mai nou Cipru ºi nu numai. Nivelul datoriei de
60% din PIB ºi a unui deficit anual al bugetului de
stat, limitat la 3% anual, dã un respiro de maximum
20 de ani, deja împliniþi, de la semnarea Tratatului,
în 1992, ºi reprezintã una dintre cauzele interne ale
crizei din þãrile membre UE.
Pentru atingerea ºi/sau depãºirea acestor criterii,
UE nu a avut pregãtit ºi nu a dat încã un rãspuns
durabil, iar mãsurile de austeritate impuse sunt
asumate acum ca o greºealã. Fãrã a adânci analiza,
constatãm cã þãrile cu probleme ale datoriei
suverane, dincolo de falsificarea unor indicatori
macroeconomici (cazul Greciei) ºi abuzurile
instituþiilor financiare apãrate de secretul bancar,
au avut la baza dezvoltãrii, în principal, infrastructura
ºi turismul, (cazul Greciei ºi nu numai) filosofie
promovatã ºi susþinutã ºi la noi. Recesiunea periodicã,
pe fondul adoptãrii unor mãsuri de austeritate, a redus
mobilitatea cetãþenilor din þãrile membre pentru
vacanþe, din lipsa resurselor financiare necesare.
Criza financiarã, devenitã economicã, ºi a
datoriilor suverane demonstreazã cã proiectele puse
în aplicare s-au întins mai mult decât le acoperea
plapuma. Ce s-ar întâmpla dacã toþi locuitorii de la
þarã vor dezvolta turismul rural, cu un ºomaj în
creºtere ºi care, la sfârºitul fiecãrui an ºcolar, creºte
cu circa 50 000 de absolvenþi? De aceea destinaþia
celor 39 de mild. euro pe perioada 2014 -2020
trebuie bine chibzuitã.
Schema standard de utilizare a ajutorului UE se
poate reprezenta grafic astfel:

Cele 39 mld. euro nerambursabile, ce urmeazã sã le
primim de la UE în perioada 2014-2020, nu trebuie
sã ne anestezieze, din nou, cum s-a întâmplat
cu mulþi dintre noi înainte de intrarea în UE.
Maximizând extrapolarea matricei, cele 21 mld. euro
destinate programelor de coeziune (fãrã PAC),
necesitã circa 21 de mild. euro de la bugetul naþional,
proveniþi din taxe ºi impozite, ºi 42 de mild. euro de
la beneficiari, din fonduri proprii ºi/sau împrumutate.
Cofinanþarea programelor de coeziune, ce prevede
un procent de 75% din fonduri europene cu o
prefinanþare de 3 sau 4%, anuleazã, parþial, calculele
anterioare. În fapt, pentru realizarea unei afaceri,
investitorul român trebuie sã finanþeze, iniþial, cu
96-97% din valoarea proiectului, din fonduri proprii
sau împrumutate. Având în vedere lipsa acutã de
capital propriu al investitorilor români, rezultã cã
acesta va apela la credite bancare. Prin acest
mecanism se asigurã venituri sigure sistemului bancar
care activeazã în România. Nivelul dobânzii de
referinþã a BNR, menþinut, o lungã perioadã, cu mult
peste cel practicat de majoritatea þãrilor membre UE
ºi Banca Centralã Europeanã pentru îndeplinirea
criteriului de la Maastricht, privind nivelul dobânzii
de referinþã de cãtre BNR, a atras dupã sine un nivel
ridicat al dobânzilor practicat de bãnci, majoritar cu
capital strãin, la creditele acordate în lei ºi în valutã.
În sfârºit, BNR a început procesul de reducere a
dobânzii de referinþã, ajungând, de la dobândã cu douã
cifre, la 3,5 %. Mãsura este tardivã ºi peste nivelul
practicat de BCE (0,5%) ºi alte þãri (unele chiar o%).
BNR a rãmas tributarã politicii dobânzilor real
pozitive a anilor 90, care a distrus, prin falimentare,
întreaga economie româneascã, inclusiv agricultura,
indiferent de forma de proprietate, de stat, mixtã ºi
privatã, cu dobânzi de 130-150 %, dar ºi întregul
sistem bancar. Afirm aceasta din calitatea de câºtigãtor
al unui proces cu defuncta Banca Agricolã de stat, prin
demontarea politicii de uzurare a capitalului societãþii
(dobânda la dobândã ºi alte mecanisme), politicã
acceptatã de BNR pânã la Circulara nr 5/1996.
Pe lângã faptul cã România contribuie anual cu
1% din PIB, la aceasta se adaugã ºi alte contribuþii,
cum este cazul zahãrului, din 2008, cu circa 20 mil euro
anual la OCM, restituiri de fonduri neeligibile, 2,5 %
din TVA colectatã ( faþã de 05 %, Germania), cotizaþiile
asociaþiilor profesionale ºi interprofesionale la organismele europene de profil, dar ºi sancþiuni financiare
pentru nerespectarea procedurilor impuse de UE.
Reducerea capacitãþii industriei primare
(extractive) ºi manufacturiere (de prelucrare)
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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
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autohtone s-a realizat prin închiderea acestora sub
sloganul restructurãrii, coroborat cu privatizãrile
cu investitorii strategici cu capital strãin. Aceºtia
din urmã au folosit ºi folosesc, pe orice cale, avantajul
costului mai mic al forþei de muncã, cu acceptul
condamnabil al sindicatelor ºi încãlcarea, prin
omisiune, a obligaþiei investitorilor strãini de a aplica
aceleaºi condiþii de securitate a muncii ºi platã a forþei
de muncã din propriile companii pentru activitãþi
asemãnãtoare, la care s-au adãugat ºi facilitãþile, în
diverse forme, acordate de guvernanþi. În acelaºi
timp, prin reducerea producþiei industriale
(manufacturierã) autohtone s-a redus ºi se reduce
oferta de locuri de muncã pe piaþa internã, se importã
ºomaj ºi se exportã 84% din profitul impozabil
realizat în România, concomitent cu stimularea
activitãþilor industriale ºi tehnologice din þãrile de
origine ale input-urilor ºi serviciilor financiare.
Capitalul strãin nu a respectat ºi nu respectã
principiul, lãsat subînþeles de oferta UE, prin care
tehnologia urmeazã materiile prime ºi nu invers.
Astfel, vom dezvolta o agriculturã bazatã pe tehnica
agricolã ºi de prelucrare a materiilor prime din import,
fãrã un învãþãmânt (mediu ºi superior) ºi cercetare
autohtone competitive. Singura reuºitã vizibilã o
reprezintã fostele uzine Dacia, care au avut la bazã
tocmai dezvoltarea pe licenþele Renault înainte de
1989, cu excepþia exagerãrii asimilãrii autohtone a
întregii tehnologii. În locul retehnologizãrii
industriilor existente, s-a trecut la lichidarea fizicã a
întregii industrii, iar, prin ecologizare, ºtergerea
chiar a istoriei de pe aceste meleaguri, care depãºeºte
cu mult epoca de aur.
Deºi sumele destinate agriculturii rãmân cel mai
uºor de obþinut, trebuie clarificat conþinutul economic
al subvenþiei pe suprafaþã, dar ºi repartizarea sumelor
destinate, prin pilonul doi, industriei alimentare ºi
infrastructurii pe regiuni, sate ºi comune în condiþiile
în care avem experienþa terenurilor ºi sãlilor de
sport, parcurilor, ºcolilor, alimentarilor cu apã etc.,
amplasate în locaþii inadecvate ºi chiar fãrã
posibilitatea de autosusþinere prin efectele scontate.
S-a discutat mult despre creºterea ºi stabilitatea,
încã, a economiei Germaniei. În fosta RDG se aplicã
tot recomandãrile FMI privind dezvoltarea numai a
turismului ºi a infrastructurii?
ªi la noi se pune accent pe niºele la export, ca
înainte de 1989, când aveam întreprinderi de
producþie ºi export specializate, dar nu aveam ce
mânca. Acum avem produse în galantare, dar
majoritar din import ºi din ce în ce mai greu
accesibile, ºi o datorie totalã de aproape 100 mild.
euro, deºi datoria suveranã a statului (39 % din
PIB) se încadreazã în parametrii impuºi de criteriile
de la Maastricht pentru a accede în zona euro.
De ce s-o fi numind datorie suveranã? Comisiile
de specialitate ale UE nu au încã soluþii viabile la
reducerea datoriilor suverane, în afara mãsurilor de
austeritate, deºi acestea repetã, pe alt plan, situaþia
reducerii producþiei de zahãr din sfeclã, impusã la
nivel de UE, cu o rezolvare liniarã, din care România
a avut de pierdut. La rândul sãu, FMI atrage atenþia
þãrilor din zona euro asupra ratei înalte a ºomajului,
în special în rândul tinerilor, care contribuie la
creºterea gradului de frustrare socialã, concretizatã
în greve, proteste, dar ºi multiplicarea fenomenelor
separatiste din interiorul UE, pânã la modificarea
graniþelor statale, determinate de neîncrederea în
mãsurile luate de liderii Europei, indiferent de sistemul
de guvernare. În fapt, pe fondul globalizãrii, se
dezvoltã tot mai mult solidaritatea societãþii civile
locale/regionale cãreia clasa politicã îi dã o conotaþie,
pentru salvare, naþionalistã.
Cine, când ºi cum vom construi întreprinderi
specializate pentru export de produse româneºti
pentru piaþa internã, pentru români ºi numai cu
surplusul sã participãm la schimburile pe piaþa unicã
europeanã ºi mondialã? Pentru a dezvolta o
economie sustenabilã ºi funcþionabilã, politicienii
(politica) trebuie sã elaboreze politici economice
bazate pe ºtiinþa economiei politice.
Condiþia pentru eficientizarea utilizãrii fondurilor
UE este ca valoarea importurilor de bunuri finite ºi
servicii sã fie mai micã sau cel mult egalã cu sumele
primite de la UE, iar valoarea adãugatã sã se realizeze
în întreprinderi productive performante, cu activitate
în România, prin transfer de tehnologie ºi nu prin
exportul de materii prime, importul de ºomaj ºi
exportul de profit. Absorbþia fondurilor UE sau
utilizarea creditelor de la UE, BM ºi FMI nu pot
exclude dezvoltarea prin noi înºine bazatã pe
cunoaºtere, învãþãmânt (instruire) ºi cercetare
ºtiinþificã-inovare, în fapt, obiective ale dezvoltãrii
UE Orizont 2020, iar România sã devinã furnizoare
de stabilitate globalã, socialã ºi economicã.
Cine dã, a priori, mintea românului cea de pe urmã?
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vFacultatea de Arhitecturã

vFacultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie

ªcoala de Varã cu participare
internaþionalã

Oda bucuriei de a fi profesor
Conf.univ.dr. Rodica URSU pasiunea pentru o materie sau
Nu se întâmplã deseori. Poate,
prea rar pentru pasiunea ºi
entuziasmul cu care ne dedicãm
profesiunii noastre de dascãl, o
profesiune ce implicã, pe lângã
activitatea de cercetare permanentã, care sã asigure un
nivel de instruire cât mai
performant, ºi capacitatea de
a stârni curiozitatea, de a
transmite emoþii, de a inspira. ªi
toate acestea nu doar de dragul
cunoaºterii (deºi îi dau dreptate
lui Socrate, cu al sãu descurajator Eu ºtiu cã nu ºtiu
nimic, prefer sã fac precum
Wilhelm de Orania: Nu e
necesar sã speri pentru a
fãptui): ce-ar fi acel summum de
cunoºtinþe, pe care eºti obligat
sã-l asiguri, conform curriculei,
în lipsa unei conexiuni emoþionale pe care o stabileºti cu
discipolii tãi? De ce-ar mai fi
nevoie de profesori la clasã,
s-ar întreba unii, dacã dispunem
de atâtea mijloace de a ne
informa? Poate, tocmai pentru
stãrile speciale pe care le trãim
în preajma unor oameni dedicaþi
meseriei lor, pentru mãsura
valorii pe care o primim prin
aprecierea celuilalt, pentru
firescul unei atmosfere în care
simþim bucuria de a fi ascultaþi
ºi încurajaþi? ªi dacã toate aceste
motive reuºesc sã aducã
studenþii la salã, stârnindu-le

alta (fãrã a supãra pe nimeni,
Istoria rãmâne, dintotdeauna,
cel mai fascinant domeniu!
Aºtept sã mã combateþi, dacã nu
e aºa!), ceea ce emoþioneazã
cu adevãrat este decizia multora dintre ei, la sfârºitul
studiilor, de a duce mai departe
pasiunea profesorilor lor,
de dragul cunoaºterii, dar, mai
ales, de dragul celor cãrora
nimeni încã n-a reuºit sã le
aprindã luminiþele în ochi
pentru a-i face sã viseze. Decizia
de a merge în ºcoalã.
Am trãit, alãturi de colegii
mei de la specializarea Istorie
(Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie), o
autenticã emoþie spiritualã,
participând la examenul de
licenþã al absolvenþilor promoþiei 2014. Diversitatea
tematicii abordate, repartizate
pe un registru cronologic vast,
de la antichitate pânã în
contemporaneitate, ne-a dat
ocazia reluãrii unor discuþii
aprinse, într-un tur de forþã, care
au vizat, în egalã mãsurã,
subiecte de istorie naþionalã
ºi universalã. Am remarcat
interesul deosebit pentru
decriptarea biografiei unor
personalitãþi istorice, care au
marcat epoca în care au trãit,
precum ºi pasiunea pentru
subiecte extrem de complexe ºi
dificile, toate însoþite de o amplã
documentare. Am fost plãcut

Reabilitare, Restaurare, Restructurare,
Reciclare, Transformare, Valorificarea
patrimoniului construit. Studii
interdisciplinare (Patrimoniu Peninsular)

impresionaþi de preocuparea
câtorva dintre studenþii noºtri
pentru studiile socio-culturale
privind istoria unei sau altei
localitãþi sau cea privind istoria
unei parohii (Giriºul de Criº,
jud. Bihor), cu evocarea personalitãþilor care au contribuit la
dezvoltarea acestora. Totodatã,
terenul pe care-l câºtigã, din ce
în ce mai mult, studiile din
categoria microistoriilor - istoria
domesticã, istoria ocupaþiilor,
a divertismentului, a modei
vestimentare etc. - a prins ºi
la noi, iar lucrãrile vizând
tipurile de divertisment ale
bucureºtenilor, de exemplu, sau
ale gãlãþenilor, la rãscrucea
secolelor XIX  XX, ne-au
readus în memorie parfumul
epocilor trecute.

Coerenþa expunerii, argumentele invocate, documentarea
temeinicã au fost în mãsurã
sã ofere prezentãrilor, susþinute de cãtre Sofia Dinu, Marcel
Laudatu, Alina Niculãescu
(Vâlcu), Ileana Neagoe (Niculici),
Mihaela-Adriana Miclãuº
(Lupºe), Marinela Angela
Maxim (Cozac), Tudoriþa Miu,
ªtefana ªtefan (Dobricã),
Delia Cojocaru (Bodea), Angel
Marinescu, Vasilica Barisov
(Popov), Domnica ªoanã
(Barbu), Claudiu Marius ªerban,
Marciel Traian Szekely, DecebalAntoniu Popa, Mihaela Maria
Florea, Ioan I. Cadar, o înaltã
þinutã ºtiinþificã.
ªi pentru cã lucrurile nu
sunt niciodatã întâmplãtoare,
pasiunea începutului s-a metamorfozat într-un asumat
punct de plecare în învãþãmânt,
mai mult de jumãtate dintre
absolvenþi luând decizia de
a preda istoria în ºcoalã.
Cunoaºteþi o bucurie mai mare
decât aceea de a-þi fi împãrtãºitã
convingerea cã doar prin
implicarea fiecãruia putem
schimba lucrurile?
Felicitãri din tot sufletul
celor care ne sunt alãturi
ºi pentru care a fãptui este
o sinequo a existenþei lor
profesionale. În primul rând,
colegilor noºtri din Universitatea Spiru Haret, dar, în egalã
mãsurã, ºi absolvenþilor noºtri,
indiferent de specializarea
absolvitã, care au fãcut faþã
cu brio unui dificil examen
al maturitãþii conºtiinþei.

Scop. Þinând cont de caracteristicile fizico-geografice, economice
ºi culturale ale arealului dobrogean, precum ºi de provocãrile pontice,
a fost selectatã Constanþa pentru a gãzdui ªcoalã de Varã de studii
interdisciplinare, cu scopul valorificãrii patrimoniului construit.
Obiective. Pentru Constanþa, au fost elaborate, în ultima perioadã,
numeroase studii, analize interdisciplinare, proiecte, extrem de
interesante atât prin modul de abordare, prin concluziile formulate
cât ºi prin consecinþele înregistrate la nivel urban. O dezbatere pe
aceastã temã poate fi instructivã nu doar pentru participanþi, ci ºi
pentru publicul larg în atenþia cãruia va fi adusã problematica unei
zone complexe cum este Peninsula Constanþei ºi a oportunitãþilor de
dezvoltare pe care aceasta o oferã. În acest sens, cunoaºterea ºi
înþelegerea exactã a sitului, selectarea obiectivelor ºi a direcþiilor ce
se pot constitui ca motoare de dezvoltare constituie una dintre
prioritãþi.Investigaþia a dorit a se focaliza asupra patrimoniului construit
din zona Peninsulei, vatra veche a oraºului, bogatã în construcþii
monument istoric, de arhitecturã sau cu valoare simbolicã, zonã cu
regim de protecþie legal. ªcoala de Varã s-a adresat mai întâi studenþilor
arhitecþi, a cãror responsabilitate poate fi, la un moment dat, gãsirea
unor noi expresii arhitecturale pentru spaþii urbane constituite. S-a
dorit a pune la dispoziþia acestora metode de interacþiune cu alte
discipline, de abordare ºi structurare a demersului ºtiinþific, astfel încât
concluziile teoretice sã conducã spre abordãri profesionale eficiente.

foto: facebook / Scoala de vara-Peninsula Constanta

Un al doilea obiectiv al ªcolii de Varã a fost realizarea de contacte
între studenþii-participanþi, organizatori, decidenþii locali, pe de o
parte, ºi publicul larg, de cealaltã parte. Apoi, s-a dorit facilitarea
schimbului de idei, la nivel personal, de interes pentru studenþii
arhitecþi în mãsura în care au putut fi selectate amplasamente pentru
proiectele de an, de diplomã sau chiar pentru viitoare colaborãri.
De asemenea, organizarea expoziþiei finale a constituit exprimarea
sinteticã a studiului ºi expresia graficã a concluziilor ºi propunerilor.
Aceasta a urmãrit sã atragã atenþia publicului asupra problemelor
ºi oportunitãþilor legate de valorificarea patrimoniului construit.
Au fost abordate diverse mijloace de promovare, cu specificul lor.
ªcoala de Varã (coordonator: conf.univ.dr.arh. Nicoleta Doina
Teodorescu) s-a dorit a fi o primã ediþie a unei acþiuni anuale, a cãrei
locaþie va rãmâne fixã, iar obiectul studiului va fi altul în fiecare an,
cu precizarea cã toate vor fi selectate din zonele pontice.

vFacultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa

PROFESOR INVITAT ERASMUS
Lector univ. dr. Onorina BOTEZAT în domeniul protecþiei sociale a mai 2004, în faþa Curþii de Juri Pas de
Prin intermediul unei burse, în cadrul
Acordului Erasmus, pe care Facultatea
de Drept ºi Administraþie Publicã
Constanþa îl are cu ITSRA, doamna
Marie-Océane Rouveyrol a susþinut trei
prelegeri a câte douã ore, la sfârºitul
lunii aprilie 2014, având urmãtoarele
teme:  Dreptul internaþional în materia
protecþiei copiilor, prin studiul de CDC
(Convenþia cu privire la Drepturile
Copilului). Elemente de noutate din
legea francezã din 5 martie 2007, care
reformeazã instituþiile de protecþie a
copilului.  Protecþia copiilor care sunt
în risc de pericol ºi în pericol: diferenþa
între protecþia de naturã administrativã ºi cea judiciarã. Dispozitive
inovatoare consacrate de legea din
5 martie 2007 ºi schimbarea practicilor lucrãtorilor sociali. Noi instituþii:
CRIP (La Cellule départementale de
Recueil, dévaluation et de traitement
de lInformation Préoccupante 
Celula departamentalã de colectare,
evaluare ºi prelucrarea informaþiilor
îngrijorãtoare) ºi Observatoarele
departamentale / informaþii îngrijorãtoare ºi rapoarte.
(1) Legea din 5 martie 2007 (n° 2007193), ce constituie o adevãratã reformã

copilului, apare în contextul existenþei
unor dispozitive insuficiente. Astfel,
Legea din 10/07/1989 privind prevenirea abuzului ºi protecþia copiilor
abuzaþi avea un conþinut inadecvat,
deoarece numãrul mare de copii în
pericol era inadmisibil, localizarea ºi
identificarea cazurilor de abuz nu se
fãcea întotdeauna în mod eficient
(exemple elocvente fiind afacerile
Drancy, Outreau, Angers, Le Mans,
Tul, de Stasbourg, Bourges, Lille 
toate fãcând prima pagina ºi reprezentând procese pe care întreaga þarã
le-a urmãrit cu atenþie).
Afacerea Outreau este, fãrã îndoialã,
cea care a rãvãºit întreaga opinie
publicã. În decembrie 2000, patru fraþi
au mãrturisit cã au fost victime
ale violenþelor sexuale din partea
pãrinþilor. Mama acestora a confirmat
acuzaþiile aduse de copii. Judecãtorul
Burgaud, tânãr judecãtor de instrucþie,
fiind la primul dosar din carierã, a fost
convins cã a descoperit o reþea de
pedofilie, în care ar fi fost implicaþi
17 copii. 17 persoane au fost trimise în
judecatã pentru agresiune sexualã, acte
de barbarism, de corupere de minori ºi
de crimã. Cei mai mulþi au fost
încarceraþi, iar procesul a debutat în

Calais. Scandalul provocat de Afacerea
Outreau a fost dublatã ºi de un dezastru
judiciar: dosarul de instrucþie nu a fost
întocmit cu respectarea principiului
contradictorialitãþii, a existat o
puternicã manipulare mass-media, iar
poziþia copiilor a fost sacralizatã. O
consecinþã directã a Afacerii Outreau
a fost reevaluarea ponderii mãrturiilor
copiilor ºi revizuirea tehnicilor de
audiere a minorilor. Un alt caz ce a dus
la revizuirea legislativã în domeniul
protecþiei copiilor a fost Cazul Angers.
Dosarul dateazã din februarie 2002 ºi
cuprinde 66 de inculpaþi, 27 de victime
cu vârsta cuprinsã între 6 luni ºi 12 ani.
Reþeaua de pedofili Angers este, pânã
în prezent, cel mai mare caz de
pedofilie din Franþa. Dintre cei arestaþi,
doi bãrbaþi fuseserã implicaþi ºi în alte
cazuri similare ºi au fost, teoretic,
supuºi controlului judiciar. Numai trei
persoane au fost achitate. Ceilalþi au
fost condamnaþi la închisoare de la
patru luni cu suspendare la 28 de ani
de închisoare. Lecþiile pe care Franþa
le-a învãþat din aceste cazuri ºi alte
similare, circumscrise faptului cã
sistemul judiciar ºi dispozitivele de
protecþie a copiilor nu au funcþionat,
au fost urmãtoarele:  absenþa

Marie-Océane ROUVEYROL este formator în drept ºi politici sociale ITSRA
(Institut du travail social de la région Auvergne  Institut în domeniul muncii
sociale din regiunea Auvergne) din Clermont-Ferrand, Franþa, ºi responsabil
cu comunicarea ºi relaþiile cu publicul în cadrul celulelor de stagii la ITSRA.

comunicãrii între lucrãtorii sociali,
deoarece, în fiecare dintre aceste
cazuri, pãrinþii nu erau niºte necunoscuþi
 ei erau în evidenþele serviciilor
sociale, care au întârziat sã acþioneze;
 carenþele judiciare, în sensul urmãririi
recediviºtilor prezumaþi;  necesitatea unei reforme a procedurii de
instrucþie;  necesitatea unei reforme
a protecþiei copilului.
Doamna Rouveyrol a insistat asupra
capcanelor pe care le creeazã Legea
din 5 martie 2007, împãrtãºind din
experienþa profesionalã de formator de
lucrãtori sociali, ºi anume:  definirea
obiectivelor protecþiei copilului;
 întãrirea mecanismelor de prevenþie;
 clarificarea intervenþiilor administrative ºi judiciare;  ameliorarea

dispozitivelor de semnalare;  diversificarea modurilor de preluarea ºi
urmãrire a dosarelor;  reînnoirea
relaþiilor cu familiile care sunt în
necesitate;  actualizarea practicilor
profesionale;  punerea copilului în
centrul dispozitivului.
(2) În prelegerea cu privire la
protecþia copilului ºi a necesitãþii
unei articulãri reale a dispozitivelor
prevãzute de lege, Marie-Océane
Rouveyrol a vorbit despre cele trei
faþete ale protecþiei copilului în
legislaþia francezã: protecþia familialã, care este prioritar în sarcina
pãrinþilor (art. 371-1 Cod Civil FR)
ºi, în subsidiar ºi complementar
acesteia, revine instituþiilor administrative ºi judiciare.
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OFERTA EDUCAÞIONALÃ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2014-2015
Studenþii/ masteranzii Universitãþii Spiru Haret pot urma, în cadrul proiectelor derulate
de universitate, programe de  pregãtire profesionalã  instruire sau  stagii de practicã

LICENÞÃ

DUPÃ SUSÞINEREA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE A PROGRAMULUI URMAT PRIMEªTI SUBVENÞIE!
predare în limba englezã*

DOCUMENTELE
NECESARE
LA ÎNSCRIERE
LICENÞÃ
 Diploma de bacalaureat (diplomã
echivalentã cu aceasta), în original
sau copie xerox legalizatã, însoþitã
de o adeverinþã de la facultatea la
care se aflã aceasta (pentru cei care
urmeazã a doua facultate sau se
înscriu concomitent la douã
facultãþi); pentru candidaþii care au
promovat examenul de bacalaureat
în anul 2014 adeverinþa eliberatã
de liceu se depune în original sau
în copie xerox legalizatã, însoþitã
de o adeverinþã, în cazul în care
candidatul se înscrie la mai multe
facultãþi. Adeverinþa de absolvire
trebuie sã cuprindã media generalã
la examenul de bacalaureat,
mediile obþinute în anii de studii,
termenul de valabilitate ºi
menþiunea cã nu a fost eliberatã
diploma de bacalaureat.
 Certificatul de naºtere, în copie
(xerox)
 Certificatul de cãsãtorie (dacã
este cazul), în copie (xerox)
 Adeverinþã medicalã tip
 Copie de pe cartea de identitate,
care sã cuprindã CNP
 3 fotografii tip carte de identitate
* Dosar plic

MASTERAT
 Cerere tip de înscriere
la admitere
 Diplomã de licenþã, în original,
sau adeverinþã de promovare a
examenului de licenþã (pentru
promoþia 2014)
 Diploma de bacalaureat,
copie legalizatã
 Curriculum vitae
 Certificat de naºtere, copie
legalizatã
 Certificat de cãsãtorie
(dupã caz), copie legalizatã
 Copie xerox a cãrþii de identitate
 Adeverinþã medicalã
 3 fotografii tip carte de identitate
 Eseu sau scrisoare motivaþionalã
* Dosar plic

Universitatea Spiru Haret are în curs de implementare proiecte în cadrul cãrora se desfãºoarã programe de specializare/ calificare/ recalificare
precum ºi stagii de practicã la care pot participa viitorii studenþi/ masteranzi, cum vã prezentãm:
 Se acordã 3500 de subvenþii viitoarelor studente/ masterande, dupã
absolvirea unuia dintre programele de specializare/
calificare/ recalificare care se desfãºoarã pe durata
proiectului ProFemin; în funcþie de durata programului de formare, subvenþia acordatã are urmãtoarea valoare:
- 150 de lei pentru participarea la un program de specializare, cu durata
de trei zile: Competenþe antreprenoriale ºi Competenþe civice; 70 de
absolvente ale programului de specializare Competenþe antreprenoriale
primesc un premiu în valoare de 4500 de lei, dacã iniþiazã o activitate
economicã independentã pe durata implementãrii proiectului;
- 750 de lei pentru participarea la un program de calificare/ recalificare
de nivel I, cu durata de 360 ore: Lucrãtor în comerþ sau Agent curãþenie
clãdiri ºi mijloace de transport;
- 1500 de lei pentru participarea la un program de calificare/ recalificare
de nivel II, cu durata de 720 de ore: Lucrãtor social sau Operator
introducere, validare ºi prelucrare date;
- 2250 de lei pentru participarea la un program de calificare/ recalificare
de nivel III, cu durata de 1080 de ore: Inspector resurse umane, Agent
comercial sau Asistent de gestiune.
Cursurile se organizeazã la nivel naþional, în funcþie de nivelul de
pregãtire, opþiunile de formare, disponibilitatea ºi distribuþia în teritoriu
a participantelor. Participantele care promoveazã examenul final
primesc certificat de absolvire CNFPA recunoscut de Ministerul
Muncii, Familiei, Protecþiei Sociale ºi Persoanelor Vârstnice, precum
ºi de Ministerul Educaþiei Naþionale.
Pentru înscriere, se completeazã Formularul de înregistrare în grupul
þintã al proiectului ºi se depune la secretariatul unei facultãþii a
Universitãþii Spiru Haret sau la sediul proiectului din str. Italianã nr. 28,
Bucureºti, însoþit de urmãtoarele documente, în copie: CI/BI, certificat
naºtere, ultima diplomã de studii, adeverinþa medicalã, dovadã de
apartenenþã la categoria de grup þintã (casnicã, ºomerã, studentã/
masterandã, angajatã etc.).
 Se acordã 420 de subvenþii, în valoare de 1000 de lei fiecare,
viitorilor masteranzi/ masterande cu specializãrile de
licenþã RISE/ ºtiinþe economice care, participã la
cursurile în domeniul valorizãrii patrimoniului, cu
durata de 100 de ore (2 luni), organizate pe durata
anului universitar 2014-2015, în cadrul proiectelor
CLIO  Program masteral în Valorizarea
Patrimoniului ºi EUROPA 2020  Program
masteral în diplomaþie publicã.
Pentru înscriere, se completeazã Formularul de înregistrare în grupul
þintã al proiectului ºi se depune la unul dintre secretariatele Facultãþii de
arhitecturã, RISE, MK, FB sau MFC din cadrul Universitãþii Spiru Haret
Bucureºti sau la sediile proiectelor din str. Ion Ghica nr. 13 Bucureºti ºi
str. Italianã nr. 28, însoþit de urmãtoarele documente, în copie: CI/BI,
diploma de licenþã/ adeverinþã student.
Se acordã 400 de subvenþii, în valoare de 300 de lei net fiecare,
studenþilor de la facultãþile de Management financiar contabil,
Marketing ºi afaceri economice internaþionale,
Finanþe ºi Bãnci din Bucureºti, care au prevãzutã
disciplina practicã de specialitate în anul universitar
2013-2014 sau 2014-2015 ºi efectueazã stagiul de practicã în cadrul
proiectului PRO-MARKET Program de practicã pentru tranziþia
de la educaþie la viaþa activã a studenþilor.
Pentru înscriere, se completeazã Formularul de înregistrare în grupul þintã al
proiectului ºi se depune la unul dintre secretariatele facultãþilor economice din
cadrul Universitãþii Spiru Haret Bucureºti sau la sediul proiectului din str.
Italianã nr. 28, Bucureºti, însoþit de urmãtoarele documente, în copie: CI/BI.

 Se acordã 360 de subvenþii, în valoare de 300 de lei net fiecare,
studenþilor ºi masteranzilor de la facultãþile Finanþe ºi Bãnci,
Management financiar contabil, Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale din Bucureºti, care au prevãzutã disciplina Practicã de
specialitate în anul universitar 2013-2014 sau 20142015 ºi efectueazã stagiul de practicã în cadrul
proiectului Studenþi întreprinzãtori pentru o viaþã
profesionalã activã - STEND AP.
Pentru înscriere, se completeazã Formularul de înregistrare în grupul
þintã al proiectului ºi se depune la unul dintre secretariatele facultãþilor
economice din cadrul Universitãþii Spiru Haret Bucureºti sau la sediul
proiectului din str. Italianã nr. 28 Bucureºti, însoþit de urmãtoarele
documente, în copie: CI/BI.
 Se acordã 201 premii, în valoare de 500 de lei fiecare, studenþilor
ºi masteranzilor din anii de studiu I ºi II ai Facultãþii de Management
Financiar Contabil Craiova, care participã la cursurile organizate în
cadrul proiectului O nouã dimensiune a calitãþii în învãþãmântul
superior economic.
Pentru înscriere, se completeazã Formularul de înregistrare în grupul
þintã al proiectului ºi se depune la secretariatul Facultãþii de
Management Financiar Contabil Craiova sau la sediul proiectului din
str. Brazda lui Novac nr. 4 Craiova, însoþit de copie CI/BI.
 Se acordã 200 de subvenþii, în valoare de 350 de lei net fiecare,
studenþilor ºi masteranzilor de la Facultatea de Management Financiar
Contabil Craiova, care au prevãzutã disciplina Practicã de specialitate
în anul universitar 2013-2014 sau 2014-2015 ºi efectueazã stagiul de
practicã în cadrul proiectului Sprijin pentru tranziþia cu succes de la
studiu la piaþa muncii a studenþilor cu specializãri economice.
Pentru înscriere, se completeazã Formularul de înregistrare în grupul
þintã al proiectului ºi se depune la secretariatul Facultãþii de
Management Financiar Contabil Craiova sau la sediul proiectului din
str. Brazda lui Novac nr. 4 Craiova, însoþit de copie CI/BI.
 Se acordã 32 de premii, în valoare de 1.000 de lei brut fiecare,
studenþilor/masteranzilor de la Universitatea Spiru Haret Constanþa,
care efectueazã activitãþi în Întreprinderea Simulatã, în cadrul
proiectului Întreprinderea simulatã; o punte între ºcoalã ºi piaþa
muncii.
Pentru înscriere, se completeazã Formularul de înregistrare în grupul
þintã al proiectului ºi se depune la sediul proiectului din str. Unirii nr.
32-34, Constanþa, însoþit de copie CI/BI.

MASTERAT

 Se acordã 10 premii, în valoare de 1.200 de lei brut fiecare,
studenþilor de la Universitatea Spiru Haret, Constanþa, care efectueazã
activitãþi în cadrul Tribunalului simulat, din proiectul Construieºte-þi
practic profesia juridicã din facultate!
Pentru înscriere, se completeazã Formularul de înregistrare în grupul
þintã al proiectului ºi se depune la la sediul proiectului din str. Unirii
nr. 32-34, Constanþa, însoþit de copie CI/BI.
 Se acordã 160 de premii, în valoare de 600 de lei brut fiecare,
studenþilor de la Universitatea Spiru Haret, Constanþa, care efectueazã
stagiul de practicã în cadrul proiectului Student implicat - Absolvent
instruit - Carierã de succes!
Pentru înscriere, se completeazã Formularul de înregistrare în grupul
þintã al proiectului ºi se depune la sediul proiectului din str. Unirii nr.
32-34, Constanþa, însoþit de copie CI/BI.

Taxa de admitere
- 110 lei
Taxa anualã de studii,
pentru
formele de învãþãmânt
IFR ºi ID,
include
resursele de învãþare

www.spiruharet.ro
/ tel. 021 455 1000

*Programul de studii se va organiza sub rezerva apariþiei HG privind aprobarea nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituþiilor
de învãþãmânt superior ºi a specializãrilor/programelor de studii universitare de licenþã acreditate sau autorizate sã funcþioneze provizoriu.
Oferta educaþionalã actualizatã va fi afiºatã odatã cu emiterea acestei HG.
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SEMINAR DE CONªTIENTIZARE ªI SENSIBILIZARE
PRIVIND EGALITATEA DE GEN ªI DE ªANSE
Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu
Servicios Integrales de Contratacion e
Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus)
Spania ºi Uniunea Naþionalã pentru Drepturile
Femeii din România a organizat sâmbãtã, 9 august
2014, ora 11.00, Seminarul de conºtientizare ºi
sensibilizare privind egalitatea de gen ºi de ºanse
din cadrul proiectului ProFemin (POSDRU/144/
6.3/S/126567). Evenimentul va avea loc la sediul
Universitãþii Spiru Haret din Constanþa, strada
Unirii nr. 32-34, sala 104.
Pornind de la tema principalã a seminarului
regional Sud-Est, Aspecte legislative - cadrul
instituþional ºi legislativ, naþional ºi european 
privind diferenþele bazate pe gen, existente pe piaþa
muncii, în legãturã cu profesiile, cariera ºi veniturile,
dezbaterile se vor axa pe subiecte privind egalitatea
de gen ºi de ºanse pe piaþa muncii, cadrul legislativ ºi
instituþional referitor la egalitatea de gen ºi de ºanse
pe piaþa muncii, respectiv, cu referire la: remuneraþie,

profesii, carierã, criteriile de angajare-promovare,
posibile obstacole, cauze ale existenþei diferenþelor,
cum se manifestã acestea, cum se regãsesc aceste
aspecte în funcþie de mediu, domeniu de activitate,
ramuri economice ºi alte subiecte pe care participanþii
le vor propune spre dezbatere.
Proiectul are ca obiectiv general îmbunãtãþirea
accesului egal pe piaþa muncii, cu scopul de a creºte
oportunitãþile de angajare a femeilor, prin
conºtientizarea ºi sensibilizarea publicului larg ºi
a factorilor de decizie referitor la egalitatea de
ºanse ºi de gen ºi prin formarea profesionalã a
3.500 de femei, într-o perioadã de 18 luni, în
vederea creºterii încrederii în sine, a abilitãþilor ºi
a nivelului de calificare a acestora pentru adaptarea
ºi integrarea pe o piaþã a muncii modernã, flexibilã
ºi incluzivã, la nivelul tuturor regiunilor de
dezvoltare: Centru, Nord-Est, Nord-Vest, SudEst, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest,
Bucureºti-Ilfov.

Pentru detalii suplimentare puteþi accesa pagina web a proiectului, www.profemin.ro
sau ne puteþi contacta la tel. 021.455.19.42, adresa de e-mail: profemin@spiruharet.ro

Conferinþa naþionalã de lansare a proiectului

CLIO  program masteral în Valorizarea Patrimoniului
Luni, 7 iulie 2014, la sediul Universitãþii
Spiru Haret, sala Studio, str. Ion Ghica nr.
13, sector 3, Bucureºti, a avut loc Conferinþa
naþionalã de lansare a proiectului CLIO  program masteral în Valorizarea Patrimoniului.
Universitatea Spiru Haret îºi propune
dezvoltarea unui program masteral
interdisciplinar în domeniul Valorizãrii
Patrimoniului, program inovator în România
ºi UE, în termeni de performanþã, adaptare
la necesitãþile practicienilor din mediul
public ºi privat ºi capacitãþi de documentare
puse la dispoziþia studenþilor.
Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea unui
program masteral interdisciplinar ºi inovativ la nivel naþional, în
domeniul Valorizãrii Patrimoniului, pentru îmbunãtãþirea formãrii
de calitate a studenþilor, dezvoltarea calitãþii comunicãrii dintre
mediul academic ºi cel privat, îmbunãtãþirea serviciilor oferite
studenþilor ºi creºterii accesului la educaþie ºi formare.
În cadrul Universitãþii Spiru Haret se considerã oportunã crearea
unui Masterat în Valorizarea Patrimoniului, având în vedere faptul
cã în cadrul universitãþilor din România ºi UE nu existã oferte
masterale de resort, ci doar cursuri de specializare incluse în diferite
programe universitare ºi post universitare. Ofertele masterale din
domenii înrudite/complementare privesc, cu precãdere, aspecte
teoretice, nefiind conforme cu aºteptãrile angajatorilor din punctul
de vedere al competenþelor aplicative.
Trebuie menþionatã importanþa pe care infrastructura culturalã,
instituþii ºi oameni o au la crearea peisajului culturii urbane ºi mediului
de afaceri. Dezvoltarea turismului cultural/de patrimoniu presupune
identificarea, restaurarea ºi renovarea clãdirilor istorice ºi, în general,
a patrimoniului istoric existent, la care se adaugã identificarea ºi
promovarea tradiþiilor locale, valorizarea acestora, prin produse
culturale (festivaluri, expoziþii, publicaþii, trasee de turism cultural).
Obiective specifice
Obiectiv specific 1. Servicii îmbunãtãþite pentru studenþi, prin
crearea unui program masteral în Valorizarea Patrimoniului.
STUDII: a. Studiu vizând identificarea programelor masterale din
arii tematice similare sau apropiate de la universitãþile de referinþã
din UE (corelarea cu competenþele identificate ca necesare de
angajatori); b. Studiu asupra nevoilor existente pe piaþa muncii la
nivel regional ºi naþional în domeniul Valorizãrii Patrimoniului, în
termeni de competenþe necesare ºi competenþe disponibile pe piaþã;
c. Studiu vizând stabilirea relaþiei abilitãþilor oferite de curricula cu
standardele ocupaþionale relevante din România ºi UE; d. Studiu
vizând identificarea actorilor activi în domeniul Valorizãrii
Patrimoniului din România ºi implementarea unui focus-grup;
e. Studiu care implica analiza inserþiei pe piaþa muncii a tinerilor
absolvenþi ai domeniilor de studii relevante pentru Valorizarea
Patrimoniului (arhitectura, relaþii internaþionale, studii europene,
istorie, istoria artei, turism, jurnalism-comunicare); f. Ghid orientativ
Valorizarea Patrimoniului ºi piaþa muncii din UE ºi cu propuneri

Noul program masteral va beneficia de
infrastructura de documentare necesarã, prin
crearea unei baze de date, dedicatã bunelor
practici în domeniul reprezentãrii culturale,
crearea unei Biblioteci Virtuale, unicã în
domeniu la nivel naþional, ºi a unui Centru
de documentare în Valorizarea Patrimoniului
ºi domeniile conexe.
Crearea ºi dezvoltarea reþelei virtuale
CLIO, cu sprijinul actorilor relevanþi
(universitãþi, mediu de afaceri, autoritãþi
publice), va asigura oportunitãþi de
colaborare cu mediul privat cu expertizã ºi

de calibrare structurala ale conþinutului disciplinelor propuse
(bibliografie, conþinut, material didactic); g. Creare pe baza studiilor
a modulelor programului masteral ce vor fi pilotate, rezultat al
centralizãrii datelor, proiectãrii ºi elaborãrii unui ghid de lucru ce
reprezintã instrumentul metodologic al experþilor care propun
curricula noului program Ghidului orientativ Valorizarea
Patrimoniului cu noile materii de studii propuse ºi modul în care se
justificã în raport cu necesitãþile identificate ale angajatorilor;
h. Testatarea curriculei propuse prin livrarea a 10 module pilot timp
de 2 luni (100 de ore) în care 210 studenþi aplicã 5 instrumente de
testare si validare create prin proiect în mãsurã sã evalueze (conþinutul,
structura, tehnicile de predare, material didactic, relevanþa ºi adaptarea
bibliografiei la necesitãrile de învãþare materializabile în abilitãþi cerute
pe piaþa de angajatori); i. Analiza rezultatelor, creare curricula finalã
ºi depunere dosar de acreditare la ARACIS; j. Cadre didactice, studenþi
ºi parteneri sociali corect informaþi. Se vor tipãri 500 de exemplare
ale Ghidului curricular CLIO; k. Informarea studenþilor prin
participare la Târg de masterate ºi organizare eveniment Zilele carierei
în Valorizarea Patrimoniului (3 zile).
Obiectiv specific 2. Crearea ºi dezvoltarea reþelei CLIO cu sprijinul
actorilor relevanþi (universitãþi, mediu de afaceri, autoritãþi publice)
prin: crearea de noi oportunitãþi de colaborare cu mediul privat pentru
universitate ºi a unei structuri de comunicare constantã cu scopul
convertirii conþinutului pregãtirii academice în abilitãþi tehnice ºi
atitudinale solicitate de angajatori. Va fi creatã reþeaua CLIO, cu
participarea cadrelor implicate în dezvoltarea curricularã ºi a
reprezentanþilor mediului privat cu expertizã ºi atribuþii relevante
valorizãrii patrimoniului cu precãdere în industrii culturale.
Obiectiv specific 3. Promovarea inovãrii ºi îmbunãtãþirea
capacitãþii universitãþii solicitante de a susþine dezvoltarea economicã
ºi socialã. Obiectiv îndeplinit prin: program de formare pentru
20 de cadre universitare, personal implicat în dezvoltarea ºi
managementul calificãrilor la nivel de universitate/facultate ºi
10 parteneri sociali Curs MANAGER INOVARE/ ABILITÃÞI
MANAGERIALE - COR 242106 program de specializare cu o
duratã de 40 de ore, autorizat ANC.
Obiectiv specific 4. Extinderea oportunitãþilor de învãþare ºi
asigurarea unor servicii de documentare îmbunãtãþite pentru studenþi.
Obiectivul va fi îndeplinit prin: a) crearea Bibliotecii virtuale
CLIO, conþinând în total 30.000 de pagini, în domeniul Valorizarea

atribuþii relevante valorizãrii patrimoniului,
cu precãdere în industrii culturale, în scopul
convertirii conþinutului pregãtirii academice
în abilitãþi tehnice ºi atitudinale solicitate
de angajatori.
În cadrul conferinþei au fost prezentate
principalele activitãþi ale proiectului,
implementate în perioada mai 2014 
noiembrie 2015.
Evenimentul s-a desfãºurat cu participarea echipei de management al proiectului,
a experþilor implicaþi în proiect, a reprezentanþilor mass-media ºi a altor invitaþi.

Patrimoniului; b) crearea Bazei de date CLIO - dedicatã bunelor
practici în domeniul reprezentãrii culturale, respectiv, modele de
guvernanþã în domeniul managementului ºi valorizãrii patrimoniului
cultural istoric material ºi imaterial (ajustabile lunar); c) crearea
Centrului de documentare CLIO - cu un numãr de minimum 250 de
volume de resort în Valorizarea Patrimoniului ºi domeniile auxiliare
(unicã la nivel naþional în domeniu).
Conform cu Raportul ICR 2012 (www.icr.ro) siturile istorice,
arhitecturale ºi arheologice stau la baza unui anumit tip de turism, turismul
de patrimoniu, parte componentã a turismului cultural, un segment al
pieþei turistice în plin avânt în Europa, dar ºi locul unde existã o acerbã
concurenþã. Ca ºi caracteristicã a perioadei postmoderne, patrimoniul
istoric (în filiaþia butadei o imagine = o mie de cuvinte) devine o resursã
valoroasã care produce mari migraþii turistice cu motivaþii culturale.
Analiza documentelor ICR, respectiv ale Parlamentului European ºi
Comisiei Europene, indicã necesitatea unui program masteral specific,
dedicat Valorizãrii Patrimoniului concordant cu necesitãþi identificate
pe piaþa serviciilor, precum: reabilitarea patrimoniului construit,
introducerea elementelor ºi tehnologiilor tradiþionale în arhitectura nouã,
integrarea urbanã a siturilor arheologice, consultanþa/consilierea specificã
oferitã firmelor de turism care au ca obiect de activitate crearea de produse
de turism cultural, axate pe valorificarea de noi rute istorice,
festivaluri, comemorãri istorice. Se adaugã necesitatea unor experþi
consultanþi în promovarea comunitãþilor locale, experþi în promovare ºi
lobbism cultural, experþi în diplomaþie culturalã, ataºaþi culturali în
corpul diplomatic român sau corpul diplomatic al UE; manageri de
proiecte de dezvoltare ce implicã valorizarea patrimoniului local ºi
manageri de patrimoniu istoric, experþi în accesarea de programe de
finanþare pentru reabilitarea/valorizarea patrimoniului, experþi în cadrul
colectivelor de sistematizare urbanã.
Sunt vizate ºi cariere specifice în Ministerul de Externe; serviciile
culturale Institutul Cultural Român; instituþii publice (muzee,
direcþii de patrimoniu); reprezentante ale regiunilor la Bruxelles
(lobism cultural); ONG-uri, firme de consultanþã implicate în
reabilitarea ºi valorizarea patrimoniului istoric; Turism specializarea în sectorul de niºã Turism cultural/turism de
patrimoniu; Comisia Europeana DG CULTURE; Comisia
Europeana DG DEVELOPEMENT; Comisia Europeana EEASAgenþi contractuali - relaþii culturale.
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Bucharest
GreenSounds
Festival

Mariana
NICOLESCO
a obþinut

 Festival internaþional de muzicã,

Înaltul Patronaj UNESCO
pentru evenimentele
Hariclea Darclée
public acordarea Înaltului Patronaj UNESCO
Festivalului, Concursului Internaþional
de Canto Hariclea Darclée ºi Cursurilor
de Mãiestrie Artisticã Master Class iniþiate
de aceasta, se arata într-un comunicat.
În 2015 se vor împlini 20 de ani de la
crearea acestor importante manifestãri, la
care au participat pânã acum peste 2200
de tineri artiºti din 47 de þãri ºi din
5 continente, celebrare ce coincide cu
aniversarea a 70 de ani ai UNESCO.
Ecourile mondiale ale acestor evenimente
confirmã credo-ul Marianei Nicolesco, care
afirmã, din totdeauna, cã Nimic nu-i poate
apropia pe oameni mai mult decât cântul.

22-24 august, în Parcul Herãstrãu
Artiºti de marcã din þarã ºi strãinãtate Jaya The Cat, Subcarpaþi, Alexandrina,
Coma, Urma, DJ Danaga, Romania
Groove, Balkan Session & Adrian Naidin,
The Moorings, DJ Ravin&Theodosii
Spassov feat. Damian Drãghici,
Cuantune, Basska, E.M.I.L, Boogie
Belgique, Shazalakazoo, BaBa ZuLa ºi
Maria Rãducanu - vor cânta la prima
ediþie a Bucharest GreenSounds Festival,
ce se va desfãºura în perioada 22-24
august în Parcul Herãstrãu, în zona Roaba
de culturã, potrivit Centrului de Creaþie,
Artã ºi Tradiþie al Municipiului
Bucureºti... Festivalul îºi propune sã
ofere publicului o experienþã complexã:
spectacole de muzicã, activitãþi recreative
ºi un spaþiu culinar diversificat. Festivalul
se înscrie în seria evenimentelor dedicate
celebrãrii a 555 de ani de la prima atestare
documentarã a Bucureºtilor.

În ciclul de manifestãri Conferinþele de
joi, gãzduite de Muzeul Municipiului
Bucureºti  Palatul Suþu, joi, 24 iulie
2014, a avut loc conferinþa Clãdiri mai
puþin cunoscute din creaþia arhitectului
Ion D. Berindey, susþinutã de Sidonia
Teodorescu, doctor în arhitecturã, lector
universitar la Facultatea de Arhitecturã a
Universitãþii Spiru Haret, autoare a tezei
de doctorat Arhitectul Ion D. Berindey,
studiu monografic ºi a lucrãrii Ion D.
Berindey, în curs de apariþie la Editura
Vremea, colecþia Planeta Bucureºti, seria
Mari arhitecþi bucureºteni.
Fiu al arhitectului Dimitrie Berindey
(1831-1884), Ion D. Berindey (1871- din Paris în anul 1897, urmând în cei 30 de
1928) a absolvit ªcoala de Arte Frumoase ani de carierã, sã fie autorul unui numãr

impresionant de clãdiri impozante, dintre
care unele au devenit în timp adevãrate
mãrturii ale construirii trainice la începutul
secolului XX: în Bucureºti - Palatul
Cantacuzino, casa George Assan,
Sindicatul Ziariºtilor, casa ºi observatorul
Vasile Urseanu, casa Toma Stelian, Palatul
Cantacuzino de la Floreºti, hipodromul de
la Bãneasa, Palatul Culturii din Iaºi. Au
fost prezentate clãdiri mai puþin cunoscute
ale acestui prolific arhitect ºi proiectul sãu
pentru concursul organizat de Fundaþia
Carnegie în 1906 pentru construcþia
Palatului Pãcii de la Haga.
Alte conferinþe de joi au fost: 31 iulie Spioni care au trecut prin Bucureºti cu
George Damian, 7 august 2014, ora 19.00
- Fotografi bucureºteni: Carol Popp de
Szathmári cu Emanuel Bãdescu,
14 august - O evoluþie involutivã a Pieþei
Universitãþii cu Adrian Crãciunescu.

Marea sopranã Mariana Nicolesco,
laureatã a Medaliei UNESCO pentru
Merite Artistice conferitã de Directorul
General Federico Mayor ºi a titlului de
Artist UNESCO pentru Pace conferit de
Directorul General Koichiro Matsuura,
a participat luna trecutã la Reuniunea
de la Paris a Ambasadorilor Onorifici ai
Organizaþiei Naþiunilor Unite pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã.
Directorul General UNESCO, Irina
Bokova, a numit-o, în 2013, Ambasador
Onorific UNESCO, iar la Reuniunea de la
Paris, considerând valoarea demersului ºi a
realizãrilor Marianei Nicolesco, a anunþat

Conferinþele de joi

A apãrut douã volume din:

În tenebrele Valhalei
Cine sunt autorii? Mihai-Viorel
Dragomir ºi cu o bunã prietenã, Sandra
Coroian scriu aceastã carte din plãcere
ºi pasiune pentru tot ceea ce înseamnã
Manga/Anime. Sandra Coroian a terminat Facultatea de Limbi Strãine. Este
artistã. Cântã ºi picteazã/deseneazã.
Mihai-Viorel Dragomir este student în
anul II, IFR, la specializarea Psihologie,
Facultatea de Sociologie- Psihologie
din cadrul Universitãþii Spiru Haret
 La început m-am îndoit de mine, nu
credeam cã pot scrie acest stil de carte,
dar am descoperit cã mã pricep mai bine
sã scriu acest stil decât poezie ºi mã
bucur cã atunci când scriem, eu ºi Sandra,
suntem pe acelaºi film. Cartea, apãrutã
la o tipografie din Iaºi, se gãseºte doar

în cadrul MangaShop.
Noi o vindem. Cine o doreºte, o comandã ºi noi
o trimitem prin poºtã.
(Mihai-Viorel Dragomir)
De câte ori am auzit
poveºti înfricoºãtoare
despre diverse locuri sau
case, câte filme de groazã
ne-au fãcut sa strigam
noaptea? Ce te-ai face daca
toate zvonurile ar fi adevãrate, dacã ar exista
un astfel de loc unde toate
temerile tale se ascund în
întuneric? În tenebrele
Valhalei promite sã vã
conducã prin cele mai
întunecate ºi înspãimântãtoare întâmplãri. Alãturi de Mike ºi
Gaia, doi liceeni în clasa a 12-a, veþi parcurge drumul fãrã întoarcere cãtre Valhala. Nu doar întunericul va fi veghetor asupra
celor doi protagoniºti, ci ºi demoni, spirite ºi alte înfãþiºãri nu
atât de prietenoase. (http://www.mangashop.ro/made-in-ro/
in-tenebrele-valhalei-novel/in-tenebrele-valhalei-vol-1-novel)

Invitaþii în lumea artelor plastice

Universul lui Virgil Parghel
Aristotel BUNESCU
Am avut ocazia sã cunosc bine viaþa ºi opera pictorului
Virgil Parghel, cel care impresioneazã mereu criticii sau simplii
admiratori ai artei, nu numai prin tuºa sa groasã, dar mai ales
prin talentul ºi diversitatea temelor abordate.
Iatã cum aratã, în viziunea sa cromaticã, portretul Sfântului
Gheorghe. Aura galbenã pe fond albastru încadreazã atent chipul
Sfântului Gheorghe. A mai pictat numeroºi þãrani, alþi oameni
simplu cu o existenþã dominatã de câteva bucurii ºi multe
Nici viaþa lui Virgil Parghel nu a fost doar un ºir de explozii
de fericire. Sã amintim aici doar dispariþia soþiei sale, inegalabila muzicianã Anca Parghel, cea care a uimit o lume întreagã
prin calitãþile sale vocale.
Copiii sãi, tablourile semnate Virgil Parghel, drumurile
prin muzee ºi expoziþii refac un nou echilibru în traseul sãu.
Mã gândesc la faptul cã vara asta, anotimp preferat al
pictorului, este o nouã perioadã care poate sã fie rodnicã
pentru creaþia sa.
A fãcut multe portrete, unul chiar cu figura mea. În fiecare dintre
ele, Virgil Parghel a ºtiut foarte bine sã selecteze acele trãsãturi care îl individualizeazã pe subiectul aflat între ramele elegante.
La începutul toamnei, ca de obicei, vom vedea nu
numai o recoltã bogatã de fructe ºi legume, dar ºi o nouã serie
de tablouri care poartã pecetea lui Virgil Parghel.
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160 de ani
de la naºterea
medicului
Victor BABEª
Medicul ºi bacteriologul Victor Babeº, fondatorul microbiologiei, nãscut
la 28 iulie 1854, la Viena, fiul lui Vincenþiu Babeº, originar din Banat, a
efectuat studii medicale la Budapesta ºi Viena, unde ºi-a luat doctoratul
în medicinã.
ªi-a început cariera ºtiinþificã în Budapesta, ca asistent în laboratorul
de Anatomie Patologicã (1874  1881). În 1881 a primit titlul de
conferenþiar (docent privat) ºi, în 1885, postul de profesor asociat de
Histopatologie la Universitatea din Budapesta. Este atras de microbiologie,
în urma descoperirilor lui Louis Pasteur, ºi pleacã la Paris unde lucreazã
un timp în laboratorul lui Pasteur, apoi cu Victor Cornil. Deschizãtor de
drum în medicina ºi biologia universalã, creatorul ºcolii româneºti de
morfopatologie ºi microbiologie, a publicat, în 1885, împreunã cu savantul
francez A.V. Cornil, cel dintâi tratat complet de bacteriologie din lume Les bactéries et leur rôle dans létiologie, lanatomie et lhistologie
pathologique des maladies infectieuses.
ªi-a continuat specializarea la München, Heidelberg, Strasbourg, Paris
ºi Berlin. În anii 1885 - 1886 lucreazã în Berlin în laboratoarele lui Rudolf
Virchow ºi Robert Koch. În 1887, a pus bazele Institutului de Patologie ºi
Bacteriologie din Bucureºti - primul institut de cercetãri ºtiinþifice înfiinþat
în þara noastrã, în cadrul cãruia a organizat unul dintre primele centre de
vaccinare antirabicã din lume, dupã cel creat de Louis Pasteur la Paris.
Activitatea ºtiinþificã a lui Victor Babeº a fost foarte vastã, cu un
accent deosebit în problemele de tuberculozã, leprã, vaccinare anti-rabicã
ºi seroterapie anti-diftericã. A demonstrat prezenþa bacililor tuberculozei
în urina persoanelor bolnave ºi a pus în evidenþã peste 40 de microorganisme patogene. De o deosebitã importanþã este descoperirea unei
clase de paraziþi -sporozoari intracelulari nepigmentaþi - care provoacã
febra de Texas la pisici ºi alte îmbolnãviri la animale vertebrate. La
Congresul Internaþional de Zoologie din Londra (1900) aceºti paraziþi
sunt clasificaþi în genul Babesia.
În 1892 publicã împreunã cu Gheorghe Marinescu ºi Paul Blocq un
Atlas de Histologie patologicã a Sistemului Nervos. A editat timp de mai
mulþi ani Analele Institutului de Patologie ºi Bacteriologie din Bucureºti.
În 1900, a fondat, la Bucureºti, Societatea anatomicã. Datoritã formaþiei
sale ºtiinþifice de bazã, a creat concepþia patomorfologia procesului
infecþios, sintezã a microbiologiei cu histopatologia.
A adus contribuþii de renume mondial în studiul turbãrii, leprei, difteriei,
tuberculozei, pelagrãi, descoperind corpusculii virotici din celulele creierului
animalelor turbate - corpusculii Babeº-Negri - ºi peste 50 de germeni patogeni
noi. A pus bazele experimentale ºi clinice ale seroterapiei ºi a introdus
vaccinarea antirabicã în þara noastrã, la numai trei ani de la iniþierea ei. În
1895, a formulat principiul serovaccinãrii. A fost, totodatã, unul dintre
promotorii activi ai medicinei sociale din România, interesându-se îndeaproape
de alimentarea cu apã a oraºelor ºi satelor, organizarea luptei antiepidemice
etc. Prin cercetãrile sale valoroase asupra antagonismelor microbiene, s-a
situat printre precursorii ideilor moderne asupra antibioticelor.
Rezultatele cercetãrilor sale au fost fãcute cunoscute lumii ºtiinþifice
din þarã ºi strãinãtate printr-o serie de lucrãrii - Die Lepra, Bolile þãranului
român, Die Pelagra, Studii asupra combaterii holerei, Anatomia
patologicã specialã -, dar ºi prin articole apãrute în reviste de specialitate.
A fost membru titular (din 11 martie 1893) ºi vicepreºedinte (1899-1900;
1918-1919) al Academiei Române, membru corespondent al Academiei de
Medicinã din Paris, membru al Comitetului Internaþional pentru combaterea
leprei din Paris, triplu laureat al Academiei de ªtiinþe din Paris, fiind distins
cu premiile Monyon ºi Bréant, ºi ofiþer al Legiunii de Onoare (Franþa). .
A murit la 19 octombrie 1926, la Bucureºti.

La Muzeul Naþional
de Istorie,
expoziþie în aer liber:

Marele Rãzboi.
Neutralitatea
(1914 - 1916)

Muzeul Naþional de Istorie a
României (MNIR) a inaugurat seria
manifestãrilor dedicate Centenarului
Primului Rãzboi Mondial, prin
vernisajul expoziþiei Marele Rãzboi.
Neutralitatea (1914 - 1916), ce a avut
loc joi, 31 iulie 2014, expoziþie ce
poate fi vizitatã la MNIR, pe terasa
dinspre Calea Victoriei, pânã la
sfârºitul anului 2014.
În cadrul expoziþiei sunt prezentate:
situaþia Regatului României înainte de
izbucnirea conflictului, politica externã
la începutul secolului al XX-lea,
Consiliul de Coroana din 21 iulie 1914
(la care s-a decis adoptarea neutralitãþii), perioada neutralitãþii propriuzise (atitudinea societãþii faþã de rãzboi,
modul în care s-au manifestat taberele
(antantistã ºi germanofilã), negocierile

diplomatice ale guvernului de la
Bucureºti cu Antanta ºi Tripla Alianþã,
Consiliul de Coroanã din 14 august
1916 (când s-a hotãrât intrarea în
rãzboi alãturi de puterile Antantei).
Aceste teme sunt susþinute cu ajutorul documentelor de arhivã,
fotografiilor ºi materialelor de presã.
Expoziþia Marele Rãzboi. Neutralitatea (1914 - 1916) prezintã evenimente legate de Regatul României,
în perioada cuprinsã între
1914 - 1916. Românilor din Transilvania, Bucovina ºi Basarabia,
aflaþi deja în focul rãzboiului, le va fi
dedicatã o expoziþie separatã.
A fost lansat ºi site-ul www.mare
lerazboi.ro, unde se doreºte strângerea unui numãr cât mai mare
de mãrturii iconografice referitoare
la prima conflagraþie mondialã.
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În cadrul proiectului Vida Universitaria, iniþiat de Editura Niram Art, la Madrid au fost lansate prin traducerea ºi publicarea
patru cãrþi semnate de universitari români. Dintre autori, doi sunt de la Universitatea Spiru Haret: acestor lucrãri, cât ºi prin reaconf. univ. dr. Aurel M. Cazacu ºi conf. univ. dr. George V. Grigore, prodecan al Facultãþii de Arte. lizarea unor evenimente de înaltã

Recent, la Universitatea Complutense ºi Librãria
Cervantes din Madrid, au avut loc lansãrile cãrþilor
semnate de universitarii români Aurel M. Cazacu,
George V.Grigore, Sorin Mitu ºi Laura Stanciu,
traduse în limba spaniolã, în cadrul proiectului,
iniþiat de Editura Niram Art (Madrid-LondonNew York), Vida Universitaria: Un Paradigma
de la Inteligencia Rumana  La lógica de Titu
Maiorescu (Aurel M. Cazacu), El Apocalipsis-El

Peligro del Espacio (George V. Grigore), La
Historia de Asia Moderna ( Sorin Mitu) ºi Entre
Oriente y Occidente (Laura Stanciu).
Profesorii universitari din România sunt foarte
bine pregãtiþi. Editura lucreazã la o colecþie complexã
de cãrþi academice semnate de cadre universitare
din România, care abordeazã mai multe domenii
ºtiinþifice. Obiectivul proiectului Vida Universitaria
este promovarea culturii române în Spania, atât

þinutã la care sã participe cadre
universitare ºi studenþi din
Spania, de preferinþã cu participarea instituþiilor educaþionale
ºi culturale din Spania, cum este
cazul prezentului eveniment, de
la Universitatea Complutense.
În felul acesta se pot schimba
idei despre sistemul educaþional
românesc ºi cel spaniol, despre
viaþa universitarã, se genereazã
dialog la nivelul cadrelor
universitare, pe scurt, se impulsioneazã un schimb cultural viu
între elitele celor douã þãri, a
afirmat Miguel Angel Galan
Segovia, directorul editurii Niram
Art. Proiectul Vida Universitaria a debutat cu
abordãri din sfera filosofiei, logicii, istoriei ºi eseului ºi va continua cu traducerea, publicarea ºi
promovarea cãrþilor universitare româneºti ºi din
alte domenii, la Madrid.
Prezentãrile s-au desfãºurat pe data de 15 iulie
2014, în amfiteatrul Facultãþii de Filosofie, din
cadrul Universitãþii Complutense din Madrid. În
cadrul manifestãrii, conf. univ. dr. George V. Grigore
a susþinut ºi o conferinþã, la Salone del Grande de
la Facultatea de Filosofie din cadrul universitãþii.
În deschiderea evenimentului, prodecanul
Facultãþii de Filosofie, prof. Nuria Sánchez Madrid
a afirmat: Majoritatea figurilor relevante ale culturii
române sunt foarte puþin cunoscute în Spania.
De exemplu, am descoperit cu deosebit interes opera
lui Titu Maiorescu, studiile sale de logicã.
Cãrþile au fost prezentate de Nuria Sánchez
Madrid, profesoarã ºi prodecan al Facultãþii de

Vida Universitaria este un proiect cultural al unei edituri din
Madrid, Niram Art, care ºi-a propus sã traducã din opera a
patru cadre didactice universitare din România, pentru a se
crea o bazã de colaborare culturalã ºi ºtiinþificã, la acest
nivel, între România ºi Spania. Eu am fost selectat alãturi de
alþi trei colegi români. Au tradus cãrþile respective ºi am fost
invitaþi la lansarea acestora, susþinând ºi o conferinþã la Facultatea
de Filosofie a Universitatii Complutense din Madrid. A fost onorant
ºi occidental totul. Acum am agentul meu din partea editurii, care
mã þine la curent cu vânzarea cãrþii.  George V. Grigore

Filosofie, Pedro Ortega Ventureira, istoric de artã,
directorul revistei de cultura Herejía y Belleza,
scriitorul Eduardo Luis Junquera Cubiles, scriitorul
Marcelo López Conde, Diego Vadillo López, scriitor
ºi analist literar, Hector Martínez Sanz, scriitor,
filosof, ºi Fabianni Belemuski, jurnalist ºi scriitor.
În încheierea evenimentului de la Universitatea
Complutense, a avut loc ºi vernisajul expoziþiei
de fotogra fie Doppeltgänger a artistului plastic
spaniol MIEDHO, care a expus mai multe lucrãri
pe teme eminesciene, prezentatã de prof. Pedro
Ortega, istoric de artã.
Despre profesorii Aurel. M. Cazacu ºi George
V. Grigore ºi operele lor, au apãrut articole elogioase, sub semnãturi prestigioase: Raúl Sánchez 
politolog, prof. dr. José Martínez Gómez, Héctor
Martínez Sanz  fílosof, scriitor, Fabianni
Belemuski  scriitor, ziarist, Carla Vitto  scriitoare,
Diego Vadillo López  scriitor, critic de artã.

Lucrarea Un Paradigma de la
Inteligencia rumana. La Lógica de
Titu Maiorescu are 450 de pagini. Probabil urmeazã o a douã
lucrare: un tratat de retoricã
(la care încã lucrez). Îmi face plãcere
sã fac cunoscutã aceastã apariþie internaþionalã pentru studenþii ºi profesorii Universitãþii Spiru Haret.Aurel M. Cazacu

Voci de aur în Corala Patriarhiei Române Nicolae Lungu

Laura SÂRBU

Luminiþa GUÞANU

Din pleiada muzicii corale româneºti actuale se
desprinde cu nonºalanþã Corala Patriarhiei Române
Nicolae Lungu. Aici îºi distileazã talentul ºi clipele
de serenisitate lector univ. dr. Luminiþa Guþanu,
colega noastrã de la Departamentul Arte
al Facultãþii de Arte, specializarea Pedagogie
Muzicalã, din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
unde activeazã ca dirijor asociat. Cunoscutã în lumea

muzicii corale ca dirijor-fondator la Grupului coral
Ad Libitum, dirijor secund al Corului de Copii ºi
Tineret Symbol ºi câºtigãtoare a Medaliei de aur
la Concursul Internaþional Coral Fr. Schubert
(Viena; 2010), lector univ. dr. Luminiþa Guþanu a
tras dupã dânsa ºi absolvenþi meritorii ai Facultãþii
de Arte, specializarea Pedagogie Muzicalã. Astfel,
în acest minunat cor, activeazã absolvenþii Laura
Sârbu ºi Valentin Parva, tineri care ºi-au asumat
greaua rãspundere de a fi prezenþi la repetiþiile, dar ºi
la nenumãratele concerte ale acestui cor.
Corala Patriarhiei Române, cu o vechime de peste
200 de ani, reprezintã mãrturia evoluþiei muzicii
polifonice la noi în þarã, pe terenul aspru al modernitãþii actuale. La pupitrul acestui cor s-au aflat de-a
lungul vremii, nume de excepþie în dirijat, dar ºi în

compoziþie. Aceºti artiºti au adus constant forme
noi ºi direcþii în evoluþia muzicii corale româneºti ºi
au pus mai presus de orice dragostea pentru muzicã,
religie ºi societate. Exprimat prin cuvinte simple
adresate lui Dumnezeu, susþinut melodico-armonic
de o sonoritate caldã, fireascã, perceptibilã de cãtre
toþi ascultãtorii, fru-mosul se contureazã în
rugãciunea cântatã. Numele acestui cor cunoscut ºi
recunoscut pe plan naþional ºi internaþional este cel
de Nicolae Lungu, cel care ...este un dirijor înnãscut.
Valentin PARVA

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE

Ca un adevãrat derviº al melodiilor, cerceteazã
esenþele descifrate din vaporozitãþi muzicale pentru
a þese din murmure uºoare o pânzã de vraje.
(Ilarion Dobridor, Viaþa Româneascã, 1935).
Respectând constant valorile sacre spirituale,
muzica religioasã propune douã stãri fundamentale
ale omului în faþa divinului: rugãciunea (interioarã), ca stare de regãsire a propriului eu uman în
macrocosmosul raportat eternului infinit ºi lauda
(exterioarã) adusã lui Dumnezeu, ca o ofrandã
marcatã de optimism ºi credinþã. Muzica interpretatã
se transformã în rugãciune, aflatã în legãturã directã,
dialecticã, cu Dumnezeu, Creatorul. Limbajul muzical
folosit valorificã astfel la maximum textul, susþinând,
prin repetiþie, mesajul rugãciunii. În acelaºi timp, la

fiecare reexpunere tematicã se simte rãsãrind o nouã
emoþie, în care se comprimã firesc, unitar, trecutul ºi
prezentul, resemnarea ºi speranþa, terestrul ºi celestul.
Ce-a de a doua stare a rugãciunii este oda închinatã
lui Dumnezeu, imnul emanând fericirea omului
conºtient de miracolul existenþei sale, de puterea
credinþei în valorile universale primordiale. Muzica
susþine textul de laudã prin tonalitãþi majore, încãrcate
de luminozitate ºi transparenþã, subliniind forþa
credinþei printr-un ritm marcat permanent de accente.
Pe baza acestor douã moduri de comuniune ºi trãire
cu Dumnezeirea în fiecare treaptã istoricã a societãþii,
muzica româneascã oferã auditoriului o gamã extinsã
de viziuni stilistice în care se pot identifica ideologii
predominante ale secolelor al XIX-lea ºi al XX-lea.
Cât despre secolul al XXI-lea, acesta apare ca o
reeditare hermeneuticã a percepþiilor expuse de
clasici, ca o argumentare a tradiþionalismului prin
prisma inovaþiei moderne, marcatã ermetic de
comprimarea elementului spaþio-temporal în fiecare
nivel al existenþei umane. Muzica religioasã
româneascã scrisã pentru cor surprinde elemente ºi
tehnici stilistice, atât din muzica clasicã universalã,

cât ºi din muzica bizantinã, pilonul care a generat
cursul acestui nou nivel artistic de comunicare
între om ºi Dumnezeu. În vastul repertoriu al Coralei
Patriarhiei vom descoperi o largã paletã componisticã  de la piesele clasice, la cele contem-porane
 acestea fiind atent selecþionate pentru a
se încadra cu demnitate în spaþiul liturgic al Catedralei Patriarhale. Efortul unei asemenea corale este
evident; cel puþin douã repetiþii sãptãmânale ºi
concertul din fiecare duminicã. Prezentã ºi pe plan
internaþional, Corala Patriarhiei Române Nicolae
Lungu a fãcut sã rãsune acordurile sale minunate
în Italia, la Domul din Milano, Domul din Monza
ºi în Villa Reale (Monza), în mai 2010. De asemenea,
a rãspuns ºi invitaþiei de a fi prezentã la Lugano
(Elveþia), unde a concertat pentru un public deosebit.
Preluând ºtafeta de la doamna lector univ. dr.
Luminiþa Guþanu, absolvenþii noºtri, meritorii,
Sârbu Laura ºi Parva Valentin, se implicã în viaþa
artistic-culturalã a capitalei noastre ºi îºi dãruiesc
obolul de suflet cãtre cei care sunt într-un
singur gând ºi o singurã simþire, împreunã cu
Marele Creator al tuturor vãzutelor ºi nevãzutelor.

