Opinia
naþionalã

IATÃ VIN COLINDÃTORI!
Concertul de Crãciun:

Lerui Ler, luminã linã

Sãptãmânal de opinii, informaþii ºi idei de larg interes naþional

Director: Mioara VERGU-IORDACHE
Anul 22, nr. 690, 15 decembrie 2014, 8 pagini, 1 leu, www.opinianationala.ro

Vino ºi tu în echipa lui Moº Crãciun!
Suntem, din nou, alãturi de copiii aflaþi în situaþii
de risc. Universitatea Spiru Haret ºi Societatea
Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã
ºi Culturã au alocat sume importante,
contribuind, astfel, la umplerea sacului cu daruri
pentru aceºti copii. În campania Vino ºi tu în
echipa lui Moº Crãciun, au venit, deopotrivã,
ºi studenþi ºi masteranzi ai Universitãþii Spiru
Haret, dar ºi cadrele didactice, personalul
administrativ, personalul editurii ºi tipografiei
Fundaþiei România de Mâine. Darurile au ajuns
la centrul Ana ºi copiii, acolo unde sunt 50 de
copii aflaþi în situaþi de risc, la Casa Lidia din
Domneºti, unde trãiesc 19 copii ºi adolescenþi
înfiaþi, dar ºi la Casa nr. 7 din Vidra, unde îºi duc
viaþa de zi cu zi 20 de copii ºi adolescenþi bolnavi
de SIDA. (Prof. univ. dr. Laura Goran,
prorector al Universitãþii Spiru Haret).
La Casa Lidia din Domneºti, cei 19 copii ºi
adolescenþi au primit cu bucurie, atât darurile, cât
ºi colindele cântate de un grup de studenþi de la
Facultatea de Sociologie-Psihologie. Au cântat ºi
ei ºi au mulþumit frumos. Liviu Guiaº, capul
familiei, a spus cã, de-a lungul timpului, 48 de
copii au gãsit o familie la Casa Lidia ºi cã toþi au
devenit maturi serioºi, unii dintre ei sportivi de
performanþã. Ca urmare a eforturilor fãcute, a
insistenþei cu care a acþionat, o parte dintre cei 19
copii aflaþi acum în casã primesc alocaþie.
Cunoscând dificultãþile cu care se confruntã Casa
Lidia, pe lângã darurile în obiecte  dulciuri, haine,
jucãrii  haretiºtii au oferit ºi o sumã de bani, care
poate fi folositã pentru plata utilitãþilor, pentru
întreþinerea casei, pentru sãnãtatea copiilor.

Marþi, 16 decembrie 2014, la ora
12,00, în corpul A, campus
Didactica, facultãþile de Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale, Management
Financiar Contabil ºi Finanþe
ºi Bãnci vã invitã sã-l primim
pe Moº Crãciun, care ne-a
citit scrisorile ºi vine cu
sacul plin de dulciuri, cãrþi
ºi multã voie bunã...
În aºteptarea Moºului,
profesori, studenþi,
masteranzi, dar ºi
alþi oaspeþi de
seamã, se vor
bucura de prezenþa corului
Pelerinul al
Patriarhiei Române,
care ne
va încânta
cu colinde
româneºti,
cântate
din moºi
strãmoºi..

Tradiþionalul Concert de
Crãciun susþinut de studenþii Facultãþii de Arte,
programul de studii Pedagogie Muzicalã a avut loc
joi, 11 decembrie 2014.
Dupã un cuvânt de deschidere prezentat de conf. univ.
dr. Georgeta Pinghiriac,
decanul Facultãþii de Arte,
studenta Mihaela Avrigeanu
Pamfil, prezentatoarea programului, a invitat lângã
bradul împodobit, sub care
se aflau punguþele cu
cadouri, Corul de Camerã al
Facultãþii de Arte, (dirijori:
lect. univ. dr. Luminiþa
Guþanu ºi asist. univ. dr.
Aurel Muraru), care a
cântat, în deschidere, O, ce
veste minunatã de D. G.
Kiriac, ºi alte minunate
piese muzicale. A urmat, la
pian, studenta Roxana
Chirilã (clasa lect. univ.dr.
Fernanda Romila), cu
Preludiu în Do major
pentru pian de Johann
Sebastian Bac, studenta
Ana Maria Eftimie (clasa
conf. univ. dr. Georgeta
Pinghiriac) cu cântecul
Când perdeaua dragii mele
de Alfred Alessandrescu.
Tenorul Mugurel Pãstrãmoiu a prezentat aria De
Curtis: Torma Suriento .
Cunoscuta mezzosopranã,
studenta Andreea Nina
Achilov, a interpretat aria
Olgãi din opera Evgheni
Oneghin de Piotr Ilici
Ceaikovski ºi Noel de Adolf
Adam. Binecunoscutul bariton Constantin Traºcã,
masterand al facultãþii
noastre, ne-a încântat cu
aria lui Oneghin din opera
Evgheni Oneghin de Piotr
Ilici Ceaikovski ºi Eduardo
di Capua: O sole mio. Au
fost acompaniaþi, la pian, de
Tudor Scripcariu.
(continuare în pag.6)

Dupã 25 de ani
Mioara VERGU-IORDACHE

50 de copii de la Centrul de zi din cadrul Asociaþiei Ana ºi copiii organizaþie neguvernamentalã ce desfãºoarã activitãþi în domeniul
protecþiei copilului ºi familiei, din anul 2007, în Bucureºti, Giurgiu,
Foto: Mihãiþã ENACHE
Cãlãraºi, Buzãu, Prahova ºi ajutã un numãr de 300 de copii proveniþi
Urmãtorul popas a fost la Casa nr. 7 din Vidra, unde 20 de copii ºi din familii sãrace în trei mari proiecte derulate: Centrul de zi Ana ºi
adolescenþi bolnavi de SIDA au simþit spiritul sãrbãtorilor, omenia copiii, Centrul de Consiliere ºi Sprijin pentru Copil ºi Pãrinþi ºi
ºi compasiunea, întruchipate în colinde ºi daruri. Bucuria le-a Centrul pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viaþã Independentã
înseninat chipurile mult prea greu încercate.
 au fost încântaþi sã-i primeascã pe mesagerii moºului.

Gala Premiilor Naþionale de Televiziune

PREUNIVERSITARIA

Premiul pentru interviu  Arta respiraþiei
Matei Georgescu - TVH

În cadrul Galei Premiilor Naþionale
de Televiziune, Dan Necºulea,
preºedintele Asociaþiei Profesioniºtilor de Televiziune din România,
a înmânat luni, 8 decembrie, Premiul
pentru interviu, acordat de APTR,
pentru dialogul cu Master Yu JaeSheen  Arta respiraþiei, lui Matei
Georgescu, realizatorul emisiunii
Interviurile TVH (program parte a
proiectelor culturale desfãºurate
de Universitatea Spiru Haret).
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* Gala Premiilor APTR 2014 poate
fi urmãritã de telespectatori
Matei Georgescu împreunã Alexandra Stratulat, regizor,
în 15 decembrie, de la ora 21.10,
Raluca Paraschiv, producãtor, ºi Marius Sireteanu, director de sunet 
la TVR 1, TVR HD ºi online la TVR+
pãrinþii programului premiat.

Colegiul Naþional
Matei Basarab
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Lecþie de viaþã
iordanianã:
Datorez
aºa de mult
poporului
român
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Nu ºtiu de ce pânã azi nu am scris nimic despre decembrie 1989.
Ba ºtiu. Pentru cã nu-mi este clar ce s-a întâmplat. Am înþeles/simþit
cauza, am vãzut/n-am înþeles mijloacele, constat efectele.
Al meu decembrie 89. Eram la birou ºi, imediat dupã ce camerele
televiziunii publice s-au urcat în copaci la CC, a fost un scurt
moment de derutã. Am zis. Este începutul sfârºitului. Unii m-au
contrazis. Un pic mai târziu În biroul redactorului ºef, mi-am adus
aminte cã am învãþat stenografie ºi am transcris una dintre primele
declaraþii program. Drepturi, libertãþi, avort Se scrie cu frenezie.
Se instaleazã, ad-hoc, o nouã conducere. Provizorie. A ieºit primul
ziar în libertate. Câþiva colegi au plecat sã-l distribuie în oraº. Eu
eram cu gândul acasã, la copilul meu foarte mic care era cu mama.
Nu aveam telefonul montat ºi mi-aº fi dorit ca sã nu funcþioneze
televizorul. Se anunþa otrãvirea apei, teroriºti în acþiune Printre
oameni zâmbind, mi-a trecut, la propriu, în tramvai, un glonþ pe
lângã ureche, în dreptul Facultãþii de Agronomie. De la Buzãu (Buzãul
meu!) se anunþa un incendiu criminal la tribunal. Fratele meu
Fratele meu era bine. Eram cu toþii bine. Comentez cu soþul meu. Va
fi bine! A doua zi era zi de leafã. Trãiam din salariu. Nu numai eu.
Casieriþa a venit, spre searã, preþ de zeci de metri, târâº, cu banii în
geantã. Se trãgea din tufiºuri. Cine? Îngrãmãdiþi (puþini au îndrãznit
sã plece noaptea acasã) în secretariatul de redacþie, urmãream ºtirile.
În liniºtea nopþii, cineva a aruncat, de la etajul IV, un tablou înrãmat
al lui Ceauºescu. Ne-a stat inima. Bãrbaþii din redacþie erau înarmaþi.
Nu toþi ºtiau sã foloseascã o armã! Cineva, la televizor, pãrea convins
cã sunt 65.000 de victime, ni se vorbea de atrocitãþi fãrã seamã,
mame spintecate, cãrora le-au fost smulºi copiii, cusute cu sârmã
ghimpatã. Altcineva spunea cã sus, la ultimul nivel, au fost prinse
persoane în travesti. O echipã a unei televiziuni nordice filma reacþiile
noastre la ºtirile care veneau în trombã. Zile cu ºtiri terifiante. Se
aºteaptã filmul execuþiei soþilor Ceauºescu. Gata, s-a dat filmul.
ªtirile nu sunt mai senine. Revoluþia televizatã continuã. Se instaleazã
noua putere. Democraticã. Aflu cã am trãit o minciunã. Cã industria
este un morman de fier vechi. Sunt schimbaþi, cel mai adesea violent,
conducãtorii de întreprinderi. Se instaleazã revoluþionarii la conducerea
comunelor, oraºelor, judeþelor Câteva zile a fost o atmosferã de
senin colectiv. Apoi, s-a privatizat libertatea. Unii au fost mai iuþi de
picior ºi au privatizat ºi bunãstarea. Rãbufnesc sentimente ascunse
bine de dictaturã, evident! Prietenii devin duºmani. Duºmanii ºi
mai duºmani. Se nasc prietenii care par spontane
S-a dat drumul la întrebãri. Rãspunsurile nu s-au dat pânã azi.
Aºtept, de 25 de ani, literatura de sertar
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Moldova între Vest ºi Est... a ales!

SEMINARUL DE CONªTIENTIZARE ªI SENSIBILIZARE
PRIVIND EGALITATEA DE GEN ªI DE ªANSE
din cadrul proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567 - ProFemin
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, 13 decembrie, 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 a avut loc la sediul Universitãþii Spiru Haret din Braºov, strada Turnului nr. 7, aula 1.
În cadrul seminarului s-a dezbãtut tema: Conºtientizarea dimensiunii de gen în educaþie. Inegalitãþi
educaþionale ºi diferenþe de gen în formarea profesionalã în România.
Experþii invitaþi ºi participanþii au dezbãtut subiecte privind cadrul legislativ ºi instituþional referitor
la egalitatea de gen cu referire la: importanþa educaþiei ºi a formãrii profesionale continue în abordarea
acestor probleme ºi în dezvoltarea spiritului antreprenorial al femeilor ºi alte subiecte conexe pe care
participanþii le-au propus 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 al 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, Sud-Est, 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
Proiect finanþat de Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 Investeºte în Oameni! Axa prioritarã 6.

Imagini de la cea de a doua conferinþã din ciclul
Moldova între Vest ºi Est la ceasul marilor decizii,
organizatã de Universitatea Spiru Haret, Proiectul
Europa 2020, Asociaþia Culturalã Pro Basarabia ºi
Bucovina, Asociaþia Convergenþe Europene, Asociaþia Europeanã de Studii Geopolitice ºi Strategice
Gheorghe I. Brãtianu, desfãºuratã joi, 11 decembrie
2014. Partener: Asociaþia studenþilor basarabeni.
Tema manifestãrii este Moldova între Vest ºi
Est ... a ales! Aspecte geopolitice post electorale.

Perspective, consecinþe, abordãri, strategii. Au
prezentat comunicãri, din partea Universitãþii Spiru
Haret: dr. Teodora Stanciu Stãnescu, dr. Mircea
Negru, dr. Silviu ªerban, dr. Mãdãlina Teodora
Andrei, dr. Constantin Corneanu (Asociaþia
Europeanã de Studii Geopolitice ºi Strategice
Gheorghe I. Brãtianu), Marian Clenciu (Asociaþia
Culturalã Pro Basarabia ºi Bucovina), Tudor
Cojocariu (Asociaþia Convergenþe Europene),
Dumitru Lozan (Asociaþia studenþilor basarabeni).

Seminar pe tema:

Diplomaþia publicã a Uniunii Europene pentru
vecinãtatea apropiatã (Republica Moldova ºi Ucraina)

În luna decembrie, în cadrul proiectului ProFemin s-au desfãºurat urmãtoarele
PROGRAME DE CALIFICARE:

Seria evenimentelor din cadrul proiectului POSDRU/
156/1.2/G/139490, Europa 2020  Program masteral în Diplomaþie Publicã, a continuat joi, 11 decembrie 2014, cu un nou seminar, pe tema Diplomaþia publicã a Uniunii Europene pentru vecinãtatea
apropiatã (Republica Moldova ºi Ucraina).
Întâlnirea, organizatã de asist. univ. dr. Anca
Ungureanu, asistent manager al proiectului, ºi
lector univ. dr. Adrian ªerbãnescu, expert
informare ºi publicitate, a avut loc la sediul central
al Universitãþii Spiru Haret, din str. Ion Ghica
nr.13. Invitaþi speciali au fost diplomatul ºi

scriitorul Nicolae Mareº ºi prof. univ. dr. Ioan
Gâf-Deac. Totodatã, au susþinut comunicãri: dr.
Lucian Jora (Diplomaþia publicã ca marketing de
imagine: Markeri identitari ai României; Markeri
identitari ai UE; Markeri identitari ai Republicii
Moldova), conf. univ. dr. Silviu ªerban (Identitate
naþionalã ºi educaþie în Republica Moldova),
lector univ. dr. Alexandru Lucinescu (1957-2007:
50 de ani de la semnarea tratatului de la Roma 
diplomaþia publicã a UE în Ucraina) ºi conf. univ.
dr. Mircea Negru (Republica Moldova 
diplomaþie culturalã ºi identitate istoricã).

Gala Premiilor Naþionale de Televiziune

Premiul pentru interviu  Arta respiraþiei
Matei Georgescu - TVH

Juriul Galei a fost format din:
acad. Nicolae Breban - romancier
ºi cineast, prof. Cãlin Cãliman critic de film, Lucia Hossu Longin
- realizator TV, Mihai Ispirescu dramaturg, conf. univ. Sorin
Ilieºiu - director de imagine, Dan
Necºulea - regizor, preºedinte al
A.P.T.R., Dan Piþa - regizor.
Ne bucurãm pentru succesul
colegilor noºtri!
Îi felicitãm pe profesioniºtii
TVH, care fac din fiecare interviu
o sãrbãtoare! Emisiunea Interviurile TVH se difuzeazã duminica,
ora 18:00, ºi, în reluare, luni, ora
08:00, ºi vineri, ora 12:00.
Realizatorul Matei Georgescu
ne-a precizat cã: Succesul emisiunii
este consecinþa lucrului în echipã
ºi a faptului cã a existat pasiune ºi
mult suflet. Din suflet, simt cã
premiul aparþine, deopotrivã,
regizoarei Alexandra Stratulat,
directorului de sunet Marius
Sireteanu (care au anticipat posibilitatea acestui premiu), producãtorul Raluca Paraschiv,
directorilor de imagine Mihai

Profesia mea Drumul cãtre succes
Facultatea de Management
Financiar-Contabil Constanþa
a organizat, vineri, 12 decembrie 2014,
Conferinþa de promovare
Profesia mea - Drumul cãtre succes.
La evenimentul ce a avut loc
la sediul Universitãþii Spiru Haret
situat în strada Unirii nr.32-34,
Constanta, sala P0, au participat
studenþi, elevi de liceu din anii terminali,
cadre didactice din învãþãmântul
universitar ºi preuniversitar.
Elevii de liceu au avut ocazia sã stea
de vorbã cu studenþii ºi cadrele didactice
de la Facultatea de Management
Financiar-Contabil Constanta
ºi au vizitat sediul celor douã
întreprinderi simulate ce funcþioneazã
în cadrul facultãþii:
BANCA VIRTUALA
ºi IS SPIRU HOTEL SRL.
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Chivoiu, Matei Constantin, directorilor de sunet Cristian Dumitrescu, Radu Graþianu, scenografului Marcel Ivan, operatorilor
de imagine David Brammer,
Elena Constantin, Florin Ciobanu,
Gabriel Doru Diac, Vlad Dobrescu, Bogdan Enãºoiu, Robert
Fulgeanu, Liviu Ghimet, Emil
Þone, tehnicienilor VTR Dan
Avramescu, Aurel Neagu, Gabriel
Voicu, tehnicienilor de lumini
Costel Loghin, Bogdan Tabian,
graficienilor Alexandru Busuio-

ceanu ºi Clement Chiriþã, operatoarelor mes Bianca Iagar,
Carla Nagy, editorului de montaj
Viorel Pandele, editorului subtitrare Ramona Popescu, artiºtilor de machiaj Rãzvan Tuicã ºi
Irina Viºan, maºiniºtilor Gheorghe Dãnciulescu, Alexandru
Rotaru, Viorel Toma, ªtefan
Ungureanu.
Le mulþumim ºi noi ºi le dorim
cât mai multe premii, în competiþiile profesionale, ºi cât mai mulþi
telespectatori!
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este editatã de
FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE
Tiparul executat de
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Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat
poºtal sau dispoziþie
de platã, se pot adresa
serviciului de difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.
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Academia Românã - Institutul de Antropologie Francisc I. Rainer, Universitatea Spiru Haret- Facultatea de Sociologie-Psihologie, Institutul de Sociologie al Academiei Române,
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Carol Davila au organizat, miercuri, 10 decembrie, la Institutul de Antropologie Francisc I. Rainer, ºi joi, 11 decembrie,
la Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Sociologie-Psihologie,

Conferinþa naþionalã: FUNCÞII

ªI DIFUNCÞII ALE FAMILIEI CONTEMPORANE
moderatori: dr. Corina Zugravu, Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Carol
Davila, dr. Beatrice Manu.
Cuvânt de închidere a conferinþei,
Radu Baltasiu, Universitatea din Bucureºti, Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã
Socialã.
Individual sau în colaborare, cadrele
didactice de la Facultatea de SociologiePsihologie din cadrul Universitãþii Spiru
Haret au participat la secþiunile prestigioasei manifestãri cu lucrãri în care au
abordat aspecte ale temei conferinþei
naþionale Funcþii ºi difuncþii ale familiei
contemporane: Oana Madlen Pãnescu Diferenþe de gen în formarea poziþiei existenþiale; Corina Bistriceanu Pantelimon Economia familialã; Mihaela Andreea
Barbu - Manifestãrile economice ale
familiei contemporane; Raluca Ciochinã
- Consilierea familiei unei persoane cu
autism; Cristi Pantelimon - Familia ca
unitate eroicã; Bianca Bogdana Peltea Etapele redefinirii familiei ºi funcþiilor ei;
Gabriela Popescu, Bianca Bogdana Peltea
- Impactul ereditãþii psihice asupra sistemului familial ºi a membrilor sãi. Iertarea
traumelor moºtenite din arborele genealogic; Beatrice Manu - Factori de risc ºi
cauze ale violenþei în familie; Beatrice
Manu, Simona Marica - Disfuncþii ale
familiei în care existã un copil cu autism;
Cornelia Rada, Institutul de Antropologie,
Francisc I. Rainer, Beatrice Manu Atitudini, comportamente privind copiii
ºi educaþia lor.

În deschiderea conferinþei, a vorbit acad.
Constantin Bãlãceanu Stolnici, preºedintele conferinþei, iar conf. univ. dr.
Beatrice Manu a transmis mesajul prof.
univ. dr. Laura Goran, prorector al
Universitãþii Spiru Haret.  Prima sesiune
a conferinþei, preºedinte: dr. Gheorghiþã
Geanã, Institutul de Antropologie Francisc
I. Rainer; moderatori: dr. Cornelia Rada,
Institutul de Antropologie Francisc I.
Rainer, dr. Corina Bistriceanu Pantelimon,
Facultatea de Sociologie-Psihologie,
Universitatea Spiru Haret.  A doua
sesiune de comunicãri, preºedinte: dr.
Cristiana Glavce, Institutul de Antropologie Francisc I. Rainer; moderatori:
dr. Cornelia Rada, dr. Corina Bistriceanu
Pantelimon.
A doua zi a conferinþei: cuvinte de
deschidere: dr. Beatrice Manu, Facultatea
de Sociologie-Psihologie, Universitatea
Spiru Haret, dr. Gheorghe Bunescu,
Universitatea Ovidius Constanþa.  Prima
sesiune de comunicãri, Sala de consiliu,
preºedinte: dr. Beatrice Manu; moderatori:
dr. Bianca Bogdana, drd. Loredana Bãnicã,
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de
Sociologie-Psihologie  A doua sesiune a
conferinþei, Sala de consiliu, preºedinte:
dr. Mihaela Þuþu; moderatori: dr. Cristi
Pantelimon, dr. Corina Bistriceanu Pantelimon.  A doua sesiune a conferinþei, sala
1307, preºedinte: dr. Constantin Secarã,
Institutul de Etnografie ºi Folclor al
Academiei Române Constantin Brãiloiu;

Marþi, 9 decembrie, la Muzeul Naþional George Enescu, Palatul Cantacuzino, a avut loc a doua lansare, organizatã de
Editura Vremea, dupã aceea de la Târgul Gaudeamus, a volumului Mari arhitecþi bucureºteni. Ion D. Berindey, autor
lector dr. arh. Sidonia Teodorescu, Facultatea de Arhitecturã din cadrul Universitãþii Spiru Haret. Au participat prof. dr.
ing. Nicolae Noica, conf. dr. arh. Ruxandra Nemþeanu ºi Silvia Colfescu, directorul editurii Vremea. Lansarea a fost
urmatã de un recital susþinut de soprana Angela ªindeli ºi de pianista Andra Demidov, în cadrul cãruia au fost ascultate
piese de George Enescu, Claude Debussy, Franz Schubert, Edvard Grieg ºi Richard Strauss.

Mari
arhitecþi
bucureºteni.
Ion D.
Berindey
Volumul de faþã constituie un
model prin amploarea demersului, dar ºi prin sârguinþa neobositã a autoarei. Rezultanta sa  o
viaþã adevãratã reconstituitã!
 este dintre cele mai reuºite, fiind
vorba de o temã cercetatã ºi dusã
pânã la capãt. O viaþã de om, aºa
cum a fost, ºi mai ales opera pe
care a putut s o înfãptuiascã cel
în cauzã ne-au fost prezentate cu
o seriozitate, o competenþã ºi un
neabãtut ataºament care meritã
evidenþiere ºi elogii, ca ºi întreaga lucrare de reconstituire.
(acad. Dan Berindei)
Fiu al arhitectului Dimitrie
Berindey (1831-1884), Ion D.
Berindey (1871-1928) a absolvit
ªcoala de Arte Frumoase din Paris
în decembrie 1897, urmând, în cei
30 de 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, Palatul
Sindicatul Ziariºtilor, casa ºi
observatorul Vasile Urseanu, casa
Toma Stelian, Palatul Cantacuzino de la Floreºti, Hipodromul de
la Bãneasa, Palatul Culturii din
Iaºi. Lucrarea aduce la luminã
date noi despre viaþa ºi activitatea
arhitectului, între clãdirile construite, a cãror paternitate este
demonstratã de autoare, numãrându-se ºi Azilul Regina Elisabeta
(str. Cãldãruºani nr. 9, astãzi
sediul Institutului de Gerontologie
ºi Geriatrie Ana Aslan), reºedinþele bucureºtene Nicolae

Titulescu/ Leopold Gsur (ªos.
Kiseleff nr. 47), Gh. Stoicescu (str.
Jean-Louis Calderon nr. 82), Eliza
Zãnescu (str. Emil Balaban nr. 6),
Sever Pleniceanu (str. Jean Louis
Calderon nr. 20), Zamfirescu (str.
Slãtineanu nr. 22), casele
Patrulius (str. Dionisie Lupu nr.
43) ºi Dumitru T. Apostol (str.
Christian Tell nr. 10; azi, sediul
Bibliotecii Metropolitane Bucureºti, filiala Ion Creangã),
imobilele de raport Maria ºi Ion
Sterian (Piaþa Pache Protopopescu nr. 9) ºi Margot ºi Aurel
Orãscu (str. Francezã nr. 19-21,
fostul sediu al Studioului de
Teatru Casandra), sera casei
Macca (azi Institutul de Arheologie Vasile Pârvan), din str.
Henri Coandã, Biserica din
Miroºi  jud. Argeº, extinderea

Fabricii de ciocolatã Berindey
(str. Puþul cu Apã Rece nr. 37,
astãzi demolatã), proiectul nerealizat pentru concursul pentru
construcþia Palatului Pãcii din
Haga ºi alte proiecte nerealizate.
Cartea este rodul cercetãrilor
îndelungate în arhive, biblioteci
ºi colecþii publice ºi particulare,
fiind ilustratã cu documente din
Muzeul Naþional de Artã al
României, Arhivele Naþionale
Istorice Centrale, Direcþia Municipiului Bucureºti a Arhivelor
Naþionale, Primãria Municipiului Bucureºti, Direcþiile
Judeþene Dolj ºi Constanþa ale
Arhivelor Naþionale, Fondul
Saint-Georges al Bibliotecii
Naþionale, Muzeul Municipiului
Bucureºti, Biblioteca Academiei
Române.

Sidonia Teodorescu este arhitect, diplomat al
Universitãþii de Arhitecturã Ion Mincu (1993),
diplomat de master româno-francez Dezvoltare
urbanã integratã la UAUIM (2007) ºi doctor în
arhitecturã la UAUIM (2013), cu teza Arhitectul
Ion D. Berindey, studiu monografic. În prezent,
este lector universitar la Facultatea de Arhitecturã
a Universitãþii Spiru Haret, arhitect în cadrul
propriului birou de arhitecturã ºi redactor al
revistei Bucureºtiul meu drag. Este membru al Ordinului Arhitecþilor
din România, al Uniunii Arhitecþilor din România, al Comitetului
Român de Istoria ºi Filosofia ªtiinþei ºi Tehnicii al Academiei Române.

Hour of Code
Miercuri, 10 decembrie 2014, la sediul Facultãþii de Matematicã ºi Informaticã, a avut loc evenimentul internaþional Hour
of Code, cu titlul TOUCH-enabled applications in C++.
WINDOWS 10.
Hour of Code este un eveniment care se desfãºoarã concomitent
în mai multe þãri ºi în care se doreºte prezentarea unor elemente
din informaticã unui public cât mai larg, a spus lector univ. dr.
Alexandru Averian. Totodatã, acest proiect presupune ºi implicarea
unui numãr cât mai mare de profesori, pentru ca obiectivul
principal, cel prin care se doreºte o iniþiere în informaticã a unui
public care nu este neapãrat de specialitate, sã fie cât mai numeros.
Universitatea Spiru Haret este participant la acest proiect, pentru
cã ne dorim sã facem parte dintre acei profesori care faciliteazã
accesul la bazele informaticii unui numãr cât mai mare de
persoane. Pentru evenimentul de astãzi, am ales o temã deosebitã,
care se referã la prezentarea a câtorva elemente de utilizare ºi de
programare a aplicaþiilor cu touch screen. Am ales aceastã temã
pentru cã, în prezent, foarte multã le lume foloseºte, dar foarte
puþinã lume înþelege ºi cum funcþioneazã.
România are potenþial în ceea ce priveºte piaþa IT, ºi acest aspect
este recunoscut de toatã lumea. Prin evenimente de acest gen, legate
de cunoºtinþe de informaticã, precum ºi atragerea ºi din alte
domenii, nu doar din rândul celor care studiazã informaticã, se
contribuie la dezvoltarea domeniului IT. Evenimentul Hour of Code
exact acest lucru ºi-a propus, sã popularizeze câteva lucruri tehnice
cãtre studenþii Universitãþii Spiru Haret.

text ºi foto: Mihãiþã ENACHE
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OPINIA NAÞIONALÃ

Colegiul Naþional
Matei Basarab

Adresã: strada Matei Basarab nr. 32, sector 3

Extemporal la sinceritate
Alexandru Tãnase,
clasa a X-a, preºedintele
Consiliului Elevilor:
Sunt pasionat de IT ºi
de automobile, de aceea
am ºi ales profilul de matematicã-informaticã,
intensiv informaticã. Am
descoperit modul în
care pot sã îmbin cele
douã pasiuni, astfel sã
îmi pot construi viitorul
mult mai uºor. Vreau sã
urmez cursurile Politehnicii, specializarea Transporturi ºi Autovehicule
Rutiere, ºi, ulterior, sã mã angajez în cadrul unei
companii, pe partea software a automobilelor. Este
un domeniu care a avut, are ºi va avea o dezvoltare
spectaculoasã. În acest ritm, este posibil ca peste 10
ani sã fim mai aproape de realizarea maºinii autonome,
care se va conduce singurã fãrã intervenþia omului.
Încã de când am pãºit prima datã în acest liceu, mi-am
dat seama cã nu este unul oarecare, ci este unul dintre
ºcolile cu tradiþie din Bucureºti. Este o responsabilitate
sã fii elev al Colegiului Naþional Matei Basarab. Ca
preºedinte al Consiliului Elevilor mã ocup de proiectele
care se desfãºoarã în liceu sau care sunt realizate în
parteneriat cu asociaþii sau alte licee din Bucureºti. De
exemplu, avem un parteneriat cu Asociaþia
Jurnaliºtilor Civici, prin care promovãm voluntariatul.
Concret, elevi ai liceului nostru fac voluntariat la o
asociaþie pentru copiii nevoiaºi. Vreau sã precizez
faptul cã noi organizãm ºi evenimente de caritate.
La vârsta noastrã, voluntariatul este bun pentru cã ne
responsabilizeazã ºi ne dãm seama cum este sã
lucrezi într-un anumit domeniu fãcând voluntariat. De exemplu, cei care vor sã meargã la medicinã,
pot face voluntariat la Crucea Roºie sau la
SMURD. Ca preºedinte al Consiliului Elevilor, în
urmãtorii doi ani, vreau sã avem cât mai multe proiecte
axate nu doar pe un anumit domeniu, ci ºi pe cele care
sã angreneze ºi elevii pasionaþi de IT, film, teatru,
muzee etc. Mesajul nostru este cã, indiferent ce
pasiune ai, sã gãseºti un proiect care sã îþi placã
ºi în care sã te implici cu drag.

Elena Andreea
Ceaparu, clasa
a XII-a: Îmi plac
desenul, poezia ºi muzica
pentru cã, prin
aceste arte, te
poþi exprima
altfel decât ceilalþi ºi, totodatã, poþi sã transpui lumea aºa
cum o vezi tu.
Eu sunt o fire
creativã, astfel cã mi-am ales o carierã în care
creativitatea este o condiþie absolut necesarã,
vreau sã dau la Academia Tehnicã Militarã,
mai exact la construcþii. Nu vreau sã plec din
þarã, iar o carierã militarã are ºi o serie de
avantaje, printre care un loc de muncã
asigurat imediat dupã specializare. Îmi doresc
sã devin inginer-constructor, iar pentru ca
acest vis sã devinã realitate, ºcoala a avut un
rol deosebit de important pentru formarea
mea. Mai mult decât atât, datoritã
unui parteneriat încheiat de liceu cu Junior
Achievement, anul trecut am avut posibilitatea ca o zi de ºcoalã sã o înlocuiesc cu o zi
la o unitate militarã. A fost o experienþã
interesantã, ineditã aº spune, pentru cã
unitatea militarã în care am fost era una de
transmisiuni. Atmosfera a fost una foarte
plãcutã; am vizitat ºi muzeul transmisiunilor
aflat în incinta unitãþii. Revenind la ºcoalã,
am ales acest liceu datoritã tradiþiei ºi a înaltei
calificãri pe care Colegiul Naþional Matei
Basarab o oferã elevilor sãi. Fratele meu a
absolvit acest liceu, vorbea acasã despre activitãþile de aici, astfel cã, atunci când a trebuit
sã optez pentru liceu, prima opþiune a fost
Matei Basarab. Acest liceu ar putea fi definit
prin trei cuvinte: tradiþie, ordine ºi inteligenþã.

Paul Iordache, clasa a XI-a, vicepreºedinte în Consiliul Elevilor:
Voluntariatul este una dintre activitãþile cele mai dragi, alãturi de dans,
muzicã ºi sport. Astfel, îmi aloc timp ca voluntar coordonator (veteran)
la Asociaþia Jurnaliºtilor Civici, coordonator la Crucea Roºie ºi
coordonator proiect Înfrãþirea liceelor. Dintre acestea, proiectul care
îmi place cel mai mult este cel derulat de Asociaþia Jurnaliºtilor Civici,
proiect în care ne-am bazat mai mult pe ajutorarea copiilor din mediul
rural. Concret, programul O ºansã copiilor de la þarã constã în oferirea
de pachete constând în alimente, haine ºi jucãrii copiilor cu care soarta
nu a fost generoasã. În cadrul acestor activitãþi de voluntariat particip
alãturi de jumãtate dintre colegii mei din clasã. În general, voluntariatul
motiveazã, însã am întâlnit mulþi tineri care sunt motivaþi superficial,
pe principiul sã am ceva la CV. De cealaltã parte, am întâlnit din ce în
ce mai mulþi tineri care sunt bine motivaþi, astfel cã înþeleg mai repede cã
sunt implicaþi în activitãþi în care sunt ajutaþi alþi oameni.
Ruxandra Voicu,
clasa a XI-a: Pentru
mine lectura ºi filmele
sunt mai mult decât
simple pasiuni. De
fiecare datã îmi aloc
timp pentru a-mi
satisface aceastã
sete de cunoaºtere,
cum am putea sã
catalogãm cele douã
pasiuni. Viitoarea mea
carierã? Îmi doresc sã
devin un lider, pentru cã îmi place sã comunic, sã
înþeleg problemele cu care se confruntã oamenii ºi,
totodatã, sã le apreciez munca ºi sã le valorific
pasiunile ºi punctele lor forte. Ca sã poþi ajunge un
lider, trebuie sã te dezvolþi personal, adicã sã capeþi
aptitudini care sã te recomande pentru aceastã poziþie.
Nu oricine poate fi un lider. Totul porneºte de la
educaþia primitã acasã ºi continuã, apoi, cu ºcoala,
liceul, facultatea etc, etape care contribuie la formarea
unei personalitãþi. În cazul meu, liceul mã ajutã foarte
mult pentru cã aici învãþ, printre altele, sã fiu ºi
ordonatã ºi sã îmi fixez obiective pe care sã le ating
concret, prin muncã ºi nu prin alte mijloace.

Cristina Anton,
clasa
a
XI-a:
Momentan, ocup
funcþia de consilier în
acest liceu. Este
primul meu an, însã
visul meu este sã
ajung jurnalist. Este
un domeniu cheie
care are un rol bine
stabilit în cadrul
societãþii actuale.
Este adevãrat cã în
ultimii ani, massmedia din România au decãzut, însã acestea au
nevoie de tineri pasionaþi, care pot da jurnalismului
românesc un suflu nou. Din punctul meu de vedere,
mass-media ar trebui sã se axeze ºi pe aspecte
pozitive, nu doar pe cele negative. De asemenea,
prin mass-media pot sã fie promovate cultura,
educaþia, pentru cã aceste domenii dau valoare unei
þãri. Îmi doresc sã devin reporter de teren pentru
cã nu îmi place sã stau într-un birou. Îmi place sã
fiu pe teren, în mijlocul evenimentelor. Jurnalistul
este probabil singura fiinþã de pe planetã care nu
se plictiseºte niciodatã.
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Una dintre unitãþile
ºcolare cu tradiþie
din Bucureºti, Colegiul
Naþional Matei Basarab
a fost pepiniera care,
de-a lungul celor aproape
155 de ani de istorie, a dat
culturii româneºti nume
precum George Cãlinescu,
Costin Kiriþescu, Eugen
Lovinescu, Ioan Slavici,
George Topârceanu º.a.
Geniul lor a fost ºlefuit
într-o ºcoalã cu tradiþie,
dar care este mereu
racordatã la actualitate.
Oferta educaþionalã: profilul real, cu specializãrile: matematicã-informaticã,
intensiv informaticã, matematicã-informaticã, intensiv englezã, ºtiinþe ale naturii
ºi profilul uman cu specializãrile: filologie ºi ºtiinþe sociale.

Prof . Iuliana Dumitrescu,
director adjunct:

Elevii noºtri
sunt optimiºti
în privinþa
viitorului

Ce presupune funcþia de director la Colegiul Naþional Matei Basarab? Cât de ofertantã
este, azi, activitatea didacticã?
Funcþia de director al Colegiul Naþional Matei cât ºi cu profesorii, pentru a conduce echipa
Basarab este o onoare, o mare provocare, dar spre atingerea obiectivelor propuse. Cadrele
ºi o foarte mare responsabilitate, determinatã didactice, deºi nu au statutul dascãlilor de
de încãrcãtura celor 155 de ani de existenþã, de odinioarã, sunt susþinute de ataºamentul faþã
valoarea cadrelor didactice ºi a elevilor care au de tineri, de dorinþa de a modela caractere ºi de
trecut pragul acestei ºcoli. Ancorat în contextul speranþa cã vor fi rãsplãtite peste ani prin
social, directorul este omniprezent, ia pulsul carierele strãlucite pe care ºi le vor contura
fiecãrui eveniment, empatizeazã, atât cu elevii, elevii lor.
De ce ar alege un adolescent sã se înscrie la Colegiul Naþional Matei Basarab? Prin ce se
deosebeºte el de alte licee de acelaºi profil?
Colegiul Naþional Matei Basarab se înscrie aproape în activitãþile ºcolare ºi extraºcolare,
în lista liceelor centenare care au contribuit la sã înveþe în cabinete moderne, dotate coreseducarea ºi pregãtirea unor personalitãþi punzãtor. Totodatã, tinerii sunt atraºi ºi de
remarcabile din diferite domenii de activitate viaþa de licean, foarte intensã, la nivelul ºcolii
(chimie, fizicã, matematicã etc.), mulþi dintre derulându-se multe proiecte care au ca scop
ei fiind membri ai Academiei Române. În dezvoltarea lor personalã. Sunt renumite
prezent, îmbinarea dintre tradiþie ºi modernism activitãþile culturale ale colegiului în care este
atrage mulþi absolvenþi de clasa a VIII-a dornici cultivat ºi pus în valoare talentul elevilor
sã se pregãteascã în cel mai bun mod pentru (teatru, muzicã, dans) astfel încât, unii dintre
profesie ºi viaþã. Aceºtia au ocazia sã ei chiar opteazã pentru cariere în domeniul
întâlneascã profesori devotaþi, care le sunt artistic.
Ce pãrere aveþi despre frecventele modificãri ale programei de învãþãmânt? Cât de benefice/
dãunãtoare sunt acestea?
Programele pentru învãþãmântul liceal nu ºcolar (clasele I-IV) la nivelul administrativ
au suferit modificãri apreciabile în ultima cel mai înalt, modificãrile actuale ale
perioadã, deºi sunt, în continuare, foarte programelor dau un sentiment de neîncredere
încãrcate, având în vedere planurile cadru în învãþãtorilor ºi pãrinþilor elevilor pentru
vigoare. De asemenea, în ciuda faptului cã gradul de dificultate al conþinuturilor corelat
existã dorinþa de îmbunãtãþire a învãþãmântului cu vârsta copiilor.
Care este gradul de promovabilitate la BAC ºi ce se poate face pentru îmbunãtãþirea lui?
Chiar dacã existã ºi nereuºite, într-un procent suplimentarã, simulãri, comunicare cu familia
mic, colegiul nostru se numãrã printre liceele cu etc. Poate cã cea mai bunã metodã pentru o
o ratã foarte mare a promovabilitãþii examenului promovabilitate de 100% este motivarea
de bacalaureat (95%), ceea ce confirmã faptul elevilor sã înveþe cu plãcere încã din clasele
cã activitatea de predare  învãþare se încadreazã primare, cãci existenþa unei discipline a învãþãrii
în parametri optimi. Planurile remediale pentru ºi aplicarea unor strategii de învãþare
îmbunãtãþirea acestui aspect conþin mãsurile care eficiente, pe tot parcursul ºcolarizãrii, aduc cu
se iau la nivelul fiecãrei catedre: ore de pregãtire sine rezultate foarte bune.
Ce credeþi cã poate fi îmbunãtãþit în activitatea educaþionalã din Colegiul Naþional Matei
Basarab?
La nivelul colegiului nostru derulându-se constau într-o serie de prezentãri ale
multe activitãþi, se impune selectarea acestora instituþiilor de învãþãmânt superior partenere
în vederea stabilirii unui echilibru între cele (Medicinã, Politehnica, Psihologie, ASE,
ºcolare ºi cele extraºcolare. Prin aceste Academia de Poliþie, Academia Naþionalã de
activitãþi, se urmãreºte promovarea, cu Informaþii), în participarea la târguri de ofertã
prioritate, a activitãþilor practice în corelaþie educaþionalã, desfãºurarea unor întâlniri cu
directã cu aspectele teoretice însuºite. psihologul liceului etc. De asemenea, prin
Activitãþile de îndrumare ºi perfecþionare sunt parteneriatul cu PROEDUS, elevii din ºcoala
coordonate de Consilierul Educativ împreunã noastrã beneficiazã de cursuri gratuite în diverse
cu Consiliul Elevilor ºi se adreseazã, cu domenii de activitate (calculator, regie de film,
deosebire, elevilor din clasele terminale. Ele sport, managementul proiectelor etc.)
ªcoala altfel este folositã pentru a-i îndruma pe elevi cãtre o viitoare meserie în viaþã?
ªcoala altfel este un program minunat, aflat organizat pentru elevi la propunerea elevilor.
la început ºi, ca orice început, este plin de Astfel, sunt vizitate unitãþi de învãþãmânt
încercãri ºi cãutãri. Pentru cei mai mulþi elevi, superior, unitãþi economice ºi diverse instituþii,
aceastã sãptãmânã oferã informaþii diferite de au loc prezentãri ale acestora la noi în ºcoalã
cele din programa ºcolarã, aduc la luminã calitãþi fãcând posibilã întâlnirea elevilor cu specialiºti
ºi competenþe, pe care noi, ca profesori, nu avem din diverse domenii ºi completarea imaginii
ocazia sã le remarcãm la ore. Programul este asupra profilelor ocupaþionale.
Elevii care vor sã-ºi continue studiile au ocazia sã cunoascã oferta de învãþãmânt superior
în timpul orelor de curs?
Orele de dirigenþie la clasele terminale, la care parteneriate cu unitãþi de învãþãmânt superior
adesea participã studenþi, foºti elevi ai liceului, din þarã, care-ºi prezintã oferta educaþionalã,
personalitãþi din diverse domenii sau psihologul organizeazã workshop-uri, distribuie broºuri
liceului, sunt centrate pe tema orientãrii în carierã, cu datele cheie ale acestora etc. De asemenea,
asigurându-ne, în acest mod, cã elevii noºtri aleg tinerii sunt informaþi ºi despre oferta educaþionalã
o meserie în cunoºtinþã de cauzã. Sunt numeroase pentru facultãþile din strãinãtate.
Cum vãd elevii viitorul propriu, în contextul actualei tehnologizãri?
Totul tinde sã devinã tehnologizat, manuale, treptatã a unor meserii creative. Din discuþiile
cataloage, existând pericolul ca, în viitor, ºi cu elevilor noºtri am aflat cã, deºi sunt
profesorul sã fie înlocuit de un computer. optimiºti în privinþa viitorului ºi încrezãtori
Chiar dacã tânãra generaþie este adeptã a cã îºi vor gãsi locul în societate mai târziu, ei
tehnologiei moderne ºi principalul client ºi ºi-ar dori o folosire moderatã a tehnologiilor
utilizator al ei, elevii sunt conºtienþi ºi de ºi întotdeauna în favoarea omului, astfel încât
reversul medaliei: existenþa unui numãr tot relaþiile interumane sã nu fie afectate de
mai redus de locuri de muncã ºi dispariþia existenþa tehnologiei în lumea din jurul lor.

text ºi foto Mihãitã ENACHE
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Johann Strauss Ensemble
Premiu pentru
cea mai bunã carte - Best of Vienna
Mult îndrãgiþii muzicieni austrieci se întorc în
România pentru al zecelea an consecutiv.
Turneul aniversar Johann Strauss Ensemble - Best of
Vienna a debutat în data de 11 decembrie, cu o
reprezentaþie grandioasã susþinutã pe scena Teatrului
Regina Maria din Oradea ºi va continua sã le dãruiascã
românilor o parte din farmecul ºi strãlucirea Vienei,
prin concerte fastuoase susþinute la Arad, Timiºoara,
Cluj, Târgu-Mureº, Mediaº, Braºov, Sibiu, ºi
Bucureºti. Pe 17 decembrie ajunge în Bucureºti.
Scriitorul Mircea Cãrtãrescu va primi
prestigiosul premiu pentru cea mai bunã
carte la Târgul de la Leipzig 2015
(Leipziger Buchpreis zur Europäischen
Verständigung), pentru trilogia Orbitor,
informeazã editura Humanitas. La
câteva luni de la apariþia în limba
germanã a volumului Orbitor. Aripa
dreaptã (Die Flügel), în traducerea lui
Ferdinand Leopold, Mircea Cãrtãrescu
primeºte un nou premiu literar, care
confirmã statutul de capodoperã câºtigat
de celebra sa trilogie Orbitor. Decernarea
acestei distincþii literare se va face cu
ocazia deschiderii Târgului de carte de
la Leipzig, Germania, pe 11 martie 2015,
în Sala de Concerte a oraºului, iar
discursul de laudatio va fi susþinut
de scriitorul german Uwe Tellkamp.

Concertul de colinde Sunetul Crãciunului,
organizat de Fundaþia George Enescu în
parteneriat cu Teatrul Elisabeta, susþinut de
grupul vocal Athenaeum Voices ºi cvintetul
de suflãtori din alamã Athenaeum Brass
Quintet, are loc luni, 15 decembrie, ora 19:00
la Teatrul Elisabeta. Concertul oferã o
diversitate de surprize muzicale, începând de
la colinde româneºti ºi internaþionale pânã la
muzica în spiritul Crãciunului.

Symphonic
Concert Show
la Sala Polivalentã
Havasi Balázs se întoarce în România pentru
un nou spectacol  Symphonic Concert Show,
pe 20 decembrie 2014, la Sala Polivalentã din
Bucureºti. Show-ul se va bucura ºi de aceastã
datã de un program muzical impresionant,
susþinut de peste 100 de artiºti. Producþia va fi
cu atât mai spectaculoasã cu cât va cuprinde o
serie de elemente noi de compoziþie: un omagiu
adus geniului artei plastice, într-un melanj
Pensulã ºi Pian, Bãtãlia Instrumentelor
Muzicale, registre diferite, rock ºi clasic, în
Drum and Piano Show, muzicã pop ºi muzicã

de camerã, într-un set-up The Unbending
Trees. Toate scenele sunt organic conectate între
ele ºi datoritã stãrilor de spirit diferite pe care
reuºesc sã le creeze, a elementelor vizuale în
continuã schimbare, publicul trece printr-o
experienþã foarte intensã, care poate fi comparatã
cel mai bine cu un montaigne russe emoþional.

Festivalul Internaþional
de Chitarã
la Bucureºti
În cinematografe, cel mai noul film
al regizorului Alexa Visarion, Ana,
inspirat din traseul prin care regizorul
a încercat obsesiv sã ecranizeze mitul
Meºterului Manole, a intrat în
cinematografe din 12 decembrie. Din
distribuþia filmului fac parte Rãzvan
Vasilescu, Mircea Albulescu, Dorina
Lazãr, Dorel Viºan, dar ºi actori aflaþi
la debut, precum tânãra actriþã Cristina
Drãghici. Imaginea este semnatã de
Pãtru Pãunescu, muzica Mircea
Florian, montaj Niþã Chivulescu ºi
sunetul Mihai Orãºanu. Scenariul ºi
regia Alexa Visarion. Povestea unui
bãrbat în pragul bãtrâneþii, a unei tinere
ajunsã printr-o întâmplare o nefericitã
prostituatã în Italia ºi a unui adolescent,
încercaþi de viaþã, care reuºesc sã
comunice, susþinuþi în dialogul lor de
legenda Meºterului Manole

vine
în Piaþa
Naþiunilor
Unite

Un spectacol de teatru contemporan clasic,
care abordeazã o temã actualã: munca în
strãinãtate. Odatã scãpaþi de sub dominaþia
regimului totalitar, oamenii privesc plini de
iluzie ºi speranþã cãtre strãinãtate. Orbiþi de
acest miraj, ajung sã cadã în plasa degradãrii,
iar toate situaþiile sunt prezentate într-un
spirit critic, dar plin de amuzament. Aceasta
este tema spectacolului caritabil Audiþia, care
se va juca azi, 15 decembrie, la Imago Pub.

Cea de-a nouãsprezecea ediþie a Festivalului
Internaþional al Tinerilor Chitariºti Eduard
Pamfil se desfãºoarã pe 20 decembrie la
Colegiul Naþional de Muzicã George Enescu,
str. Gheorghe Manu 30, Bucureºti. Concursul
cuprinde patru categorii de vârstã:
nãscuþi dupã 1.01.2004, nãscuþi dupã
1.01.2001, dupã 1.01.1998 ºi dupã 1.01.1989.
Deschiderea oficialã va avea loc sâmbãtã,
20 decembrie, ora 9:00, iar concursul va
începe la ora 10.00. Premiul I va fi o chitarã
Liikanen, construitã de Hora SA Reghin
special pentru acest eveniment, ºi o bursã
la Festivalul Internaþional de Chitarã Sinaia 
România 2015. Premiul II - o bursã la Festivalul
Internaþional de Chitarã de la Târgu Mureº
2015. Premiul III - o bursã la Festivalul de
Chitarã de la Odorheiu Secuiesc 2015. Se vor
acorda ºi premii în bani, instrumente muzicale,
accesorii ºi trofee speciale. Juriul va fi format
din personalitãþi ale chitarei româneºti ºi va
fi prezidat de prof. Liviu Georgescu,
preºedintele Fundaþiei Române de Chitarã
ºi directorul festivalului.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Dan Beudean  artistul auto-narator

Desenul este o disciplinã care decripteazã noþiunile-cheie ale contextului universal, ca ºi
matematica, filozofia sau altele. Prin desen îmi povestesc mie însumi, devin auto-narator;
desenul mã ajutã, practic, fie sã îmi explic mie însumi povestea lumii, fie sã îmi construiesc
singur una numai a mea, spune Dan Beudean, un artist emergent, descendent al ªcolii de Artã
de la Cluj ºi unul dintre cei mai promiþãtori ºi sofisticaþi graficieni ai artei conceptuale româneºti.
Dan Beudean s-a nãscut în 1980, la Cluj,
oraºul în care a absolvit cursurile
Universitãþii de Artã ºi Design, secþia graficã.
Critici de artã, citaþi de revistele de
specialitate, spun cã arta lui Dan Beudean
pare uºor de citit la prima vedere, însã
desenele ºi instalaþiile pe care le construieºte
acesta nu sunt niciodatã structuri ale unui
singur nivel, ele reprezintã întotdeauna în
egalã mãsurã o reþea mentalã, ideaticã, prin
care artistul interogheazã ºi interpreteazã
commonwealth-ul lumii comune, practicile
existenþei cotidiene.
Artistul lucreazã, predominant, desen.
Are convingerea cã aºa se poate concentra
pe detalii, iar detaliile de gravurã, mai ales
când opteazã pentru suprafeþe mari,
potenþeazã dramatic o imagine deja abordatã
în facturã expresionistã. A fost invitat la
numeroase expoziþii din þarã ºi strãinãtate.
A fost selectat în 2013 pentru o expoziþie
personalã la Viena de cãtre Strabag
Artaward International ºi pentru una de
grup la Paris de cãtre LEspace Culturel

Louis Vuitton, dupã ce, în 2010, fusese expus
de Slag Gallery New York. Includerea sa în
lotul de participanþi la Bucharest Biennale
2014  sub ideea curatorialã a lui Georg
Horvath, Aprehensiune. Înþelegând prin frica
de a înþelege  a însemnat expunerea ºi oferta
spre vânzare a lucrãrii The Hunt la Muzeul
Naþional al Þãranului Român. Lucrarea face
parte din portofoliul Zorzini Gallery, galerie
cu care artistul colaboreazã de mai multã
vreme. Binecunoscuta editurã britanicã
Phaidon a decis sã-l includã pe Dan
Beudean în colecþia dedicatã graficienilor
emergenþi ºi noilor tendinþe din arta
desenului, Vitamin D; acesta este încã un
semn de recunoaºtere internaþionalã
a abilitãþii tehnice impecabile ºi a puterii
de analizã caracteristice tânãrului artist.
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SPIRU
HARET,

pãrintele
învãþãmântului
românesc
modern
Supranumit, pentru opera sa reformatoare, omul ºcoalei, mare
patriot, pãrinte al þãrãnimii, marele ministru sau marele Haret, Spiru
Haret a fost matematician, astronom, pedagog, inspector ºi om politic.
Legile date de el au redus substanþial procentul de analfabetism al
României. Este cel dupã numele cãruia a fost botezat curentul socialcultural din primul deceniu al sec. XX, haretism, potrivit cãruia orice
politicã reformatoare este eficientã doar în mãsura în care, la realizarea
ei practicã, vor participa efectiv toate categoriile sociale.
Spiru Haret s-a nãscut la Iaºi, pe 15 februarie 1851, în familia
unui judecãtor, pãrinþii sãi fiind Costache ºi Smaranda Haret.
A învãþat iniþial la Dorohoi, Iaºi, iar în septembrie 1862 este admis
la Liceul Sfântul Sava din Bucureºti, unde devine bursier, apoi
urmeazã studii superioare la Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii
din Bucureºti. Pe 30 ianuarie 1878, obþine, la Paris, titlul de doctor
în ºtiinþe matematice. Teza de doctorat, cu titlul Despre
invariabilitatea marilor axe ale orbitelor planetare, a fost un
eveniment ºtiinþific, menþionat ca atare în presa vremii. Prin aceasta,
Spiru Haret s-a anunþat ca unul dintre pionierii ºtiinþei cosmosului.
Revenit în þarã, devine profesor de mecanicã raþionalã, algebrã ºi
geometrie analiticã la Facultatea de ªtiinþe, secþia fizicã-matematicã.
Totodatã, din 1881, este invitat sã predea mecanica raþionalã la
ªcoala de ofiþeri de artilerie ºi geniu, iar, din 1885, devine profesor
ºi la ªcoala de poduri ºi ºosele, unde predã trigonometrie, geometrie
analiticã ºi geometrie descriptivã. Pe 31 martie 1892, Spiru Haret
devine membru al Academiei Române, fiindu-i recunoscutã imensa
activitate culturalã ºi contribuþia la dezvoltarea învãþãmântului.
În paralel cu activitatea didacticã, Haret este implicat ºi în viaþa
politicã, unde, ca membru al PNL, este preocupat de învãþãmânt ºi
educaþie, în domeniul cãrora este numit în mai multe funcþii: inspector
general, secretar general al Ministerului Cultelor ºi Instrucþiunii
Publice, apoi, de trei ori, ministru în guvernele PNL: 31 martie
1897-30 martie 1899;14 februarie 1901 - 20 decembrie 1904; 12
martie 1907-28 decembrie 1910. În aceastã calitate, a iniþiat ºi condus
reforma învãþãmântului secundar ºi superior din 1898, înfiinþând
cele trei secþiuni ale claselor V-VIII: clasicã, modernã ºi realã. A
reformat ºcoala ºi, implicit, societatea româneascã. Legea din 1898 a
instituit certificatul de absolvire (bacalaureatul) ºi a stimulat metodele
noi în predarea tuturor disciplinelor, profesorii fiind numiþi în funcþie
de valoare. Un an mai târziu, Haret a propus spre votare o Lege a
învãþãmântului profesional, cu planuri de instrucþii ºi statute speciale
pentru ºcolile de artã ºi meºteºuguri, liceele militare, seminarele
teologice. Pentru a da învãþãtorilor o pregãtire adecvatã, a reorganizat
ºcolile normale. Tot pentru învãþãtori, a înfiinþat Biblioteca
pedagogicã, în cadrul cãreia se tipãreau traduceri din literatura
pedagogicã, prin Casa ªcoalelor. Prin circularele sale repetate, a
determinat sporirea localurilor de ºcoalã: între 1897 - 1910 s-au
ridicat în toatã þara 2.343 de ºcoli, dintre care, 1.980 cât timp a fost
ministru. Pentru cã bugetul statului ºi al comunelor nu îngãduia
gratuitatea unor cãrþi necesare ºcolilor, a dispus ca editarea lor sã fie
fãcutã de minister, pentru a le ieftini. De asemenea, Spiru Haret este
cel care a înfiinþat grãdiniþele de copii din România. El a încurajat
concursurile de cãrþi didactice, susþinând reviste ca ªcoala românã,
Convorbiri didactice, a creat ºcoli de adulþi ºi cantine pentru copiii
sãraci, fiind ºi promotorul turismului ºcolar. În 1904 a înfiinþat ªcoala
Superioarã de Arhitecturã ºi Comisia Monumentelor Istorice.
În 1910, Spiru Haret se retrage, atât din activitatea didacticã, cât
ºi din cea politicã. În acelaºi an, publicã, la Bucureºti ºi Paris,
Mecanica socialã, utilizând pentru prima oarã matematica în
explicarea ºi înþelegerea fenomenelor sociale.
Spiru Haret a încetat din viaþã pe 17 decembrie 1912, la vârsta
de 61 de ani.
Ca un omagiu adus memoriei sale, în 1977, cu ocazia cartografierii
suprafeþei nevãzute a Lunii, unui crater de pe partea nevãzutã a
Lunii i-a fost dat numele de circul Haret.
De asemenea, în aprilie 2014, Spiru Haret a fost inclus în galeria
personalitãþilor IACEHOF  International Adult and Continuing
Education Hall of Fame.

Decembrie  sfârºituri ºi începuturi
La Biblioteca Naþionalã a României (BNR) se aflã în plinã
desfãºurare seria de evenimente din cadrul programului Decembrie
 sfârºituri ºi începuturi, momente de reflecþie asupra unor
evenimente care înseamnã, pentru toþi românii, tot atâtea sfârºituri
ºi-nceputuri: martiriul Sfinþilor Mucenici Brâncoveni, cãderea
regimului comunist, dar ºi riturile sfârºiturilor  riturile regenerãrii
reflectate în obiceiurile ºi tradiþiile de Crãciun.
Programul este structurat pe trei secþiuni: 1. Cãrþile ºi
Comunismul: 25 de ani de la Revoluþia din 1989; 2. Modelul cultural
brâncovenesc. Reverberaþii peste timp în arhitecturã ºi în arta cãrþii.
Bilanþuri la finalul Anului Brâncoveanu; 3. Frânturi dintr-o colindã
 în aºteptarea Crãciunului la Biblioteca Naþionalã. Pe durata celor
douã sãptãmâni, vizitatorii au ocazia sã participe la dezbateri,
conferinþe, expoziþii, workshop-uri menite sã-i aducã mai aproape
de câteva repere din istoria ºi cultura româneascã, dar, în acelaºi
timp, în aºteptarea Crãciunului, le-a pregãtit ºi o serie de ateliere
de creaþie, concerte de caritate, recitaluri ºi spectacole.
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IATÃ VIN COLINDÃTORI!
Nu am scris pânã acum, dar am
remarcat de multe ori cã, la
Facultatea de SociologiePsihologie, existã o adevãratã
familie. Relaþia dintre studenþi,
masteranzi ºi cadre didactice
este admirabilã. Nu este zi în
care sã nu-i vedem interacþionând, discutând, râzând.
ªi cum sãrbãtorile se petrec în
familie, joi, 11 decembrie,
studenþii ºi masteranzii i-au
colindat pe profesori, care i-au
primit cu dragoste ºi cadouri. Nu
avea cum sã fie absent schimbul
de generaþii, copiii, care s-au
bucurat de programul oferit, dar
ºi de cadouri.

Studenþii Flavius Cristuinea, Ana Maria
Nogy, Mihai Macinic ºi Carmen Nicolaide

O prezenþã agreabilã a fost studenta Agatia Toma, cu interpretarea
melodiei Ploaia ºi noi de Vasile V.
Vasilache. Multpremiata ºi minunata
studentã Irina Popa, într-un costum
de scenã spectaculos, ne-a adus
acorduri de jazz ºi colinde Im Here,
Silent night (la pian: Cornel Cristei)
ºi Take Five, Merry Christmas
(chitarã: Sebastian Nazarevsky). Cu
înfãþiºare de muºchetar regal, Theo
Rusu, a adus în atenþia spectatorilor
celebrele Let it snow (Frank Sinatra),
Crazy (Gnarls Barkley), Come
together (J. Lennon ºi Paul
McCartney) ºi Here comes the sun,
Yesterday  (The Beatles). A urmat
Oana Marinescu, cu All i want for
Christmas is you (Mariah Carey) ºi
Rockin around the Christmas tree
(Brenda Lee). Sub bradul nostru
încãrcat de ornamente au rãsunat apoi
colindele White Christmas ºi Feliz
Navidad, în interpretarea Lucianei
ªtefan. Grupul de blues, format din
studenþii Adelina Chivu (voce) ºi
Andrei Rotariu (chitarã, muzicuþã),

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
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a interpretat cântecele Shake it and
break it ºi Hesitation blues, urmaþi
de Georgiana Mãdãlina Ionicã, cu Vis
de iarnã, de Andrei Tudor.
Nu se putea mai nimerit momentul de a reveni la tradiþie româneascã
decât acum, cu studenþii Ionuþ Vâlcu
ºi Mariana Buzan, care au interpretat
un moment de colinde laice din repertoriul Ansamblului Folcloric
Þara Vrancei.
În încheiere, un grup de copii, în
vechile costume populare româneºti,
a cântat Steaua, Sorcova, Buhaiul ºi
alte cântece legate de tradiþia strãmoºeascã a Crãciunului. Ei îºi meritã
numele de Grupul folcloric Muguraºii râmniceni, venind din Râmnicu
Sãrat, judeþul Buzãu. Sunt coordonaþi
artistic de instructorul Aurelian
Stoica, student al Facultãþii de Arte.
Douã Crãciuniþe, mesagere ale lui
Moº Crãciun, au dãruit copiilor îmbujoraþi de emoþie daruri de suflet din
partea organizatorilor evenimentului.
La final, bradul maiestuos era
învãluit într-o luminã caldã, o luminã
linã. Nu mai avea acea rãcoare montanã iniþialã, cu care venise în mijlocul
nostru. Colindele l-au încãlzit ºi pe
el Colindãm ºi Lerui Ler
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
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Moº Gerilã
Mai þineþi minte? Ne apropiem cu paºi repezi de
sãrbãtorirea Crãciunului. Copiii aºteaptã, ca ºi pânã acum
25 de ani, sã vinã Moº Crãciun, deºi, oficial, pânã la
evenimentele din decembrie 1989, se numea Moº Gerilã.
Cu greu fãceai rost de un brad, trebuia sã te aprovizionezi
din timp cu bomboane fondante, ciocolata ROM,
napolitane, Eugenia, globuri, artificii, lumânãri ºi clipsuri,
betealã, multe pãstrate de la un an la altul, la care se
adãugau coºuleþele, lanþurile confecþionate din hârtie
creponatã, nucile în staniol, câte o felicitare cu chipul lui
Moº Gerilã, o stea pentru vârful bradului ºi altele.
Crãciunul se asocia cu drumul fãcut la þarã, la rude sau
la vreun complex de porci, dacã aveai ceva relaþii, ca
sã-þi iei sau sã cumperi un porc sau numai carne pentru
sarmale, fripturã, caltaboºi, piftie, cârnaþi, jambon, sânger,
tobã, slãninã. Trebuia sã fii atent la data duminicii premergãtoare Crãciunului, dacã era cu sau fãrã soþ, sã ºtii
dacã îþi poþi folosi maºina luatã pe lista de aºteptare sau
sã apelezi la un prieten de încredere cu Dacie 1100
sau 1300, Trabant, o vreme Moskvici ºi, apoi, Skoda,
Lada, Fiat etc.
Pentru copiii salariaþilor organizam pomul de iarnã, fix
pe 25 decembrie, ºi dupã ce a fost interzisã data ca atare.
Îi aduceam cu autobuzul, 75-100 de copii, la cantinã sau
sala de ºedinþe a organizaþiei de partid, unde îi aºtepta
pomul împodobit ºi sala ornamentatã pentru sãrbãtoare.
Lângã copiii salariaþilor se ataºau, cu sprijinul directoarei,
copiii cu dezabilitãþi de la o ºcoalã specialã, care prezentau
un mic spectacol pregãtit, cu grijã ºi încãrcat de emoþia
absenþei propriilor pãrinþi, de o profesoarã la ºcoala
specialã - soþia unui ºef de fermã. Era cel mai greu moment
pentru mamele care îºi însoþeau copiii. Le simþeam cum îºi
înghiþeau lacrimile, þinându-ºi strâns copiii de mânã..
Fiecare copil recita o poezie, la libera lor alegere; la
schimb, MOªUL le înmâna punga cu câteva daruri ºi
mult dorita portocalã, procuratã, prin relaþii, de la
gospodãria de partid, cu bani strânºi din cotizaþiile la
sindicat ºi contravaloarea muncii patriotice, de la culesul
porumbului, ºi a fierului vechi valorificat în numele
sindicatului.
Într-un an, a venit un salariat sã mã roage sã recite ºi
fiica sa poezia Luceafãrul lui M. Eminescu. Speriat de
lungimea poeziei, l-am refuzat, motivând cã a venit la
serbare aghezmuit. Pe cât era de bun meseriaº, pe atât
îi plãcea bãutura. I-am promis cã dacã se lasã de bãuturã,
în anul urmãtor, fata lui va recita prima. Refuzul m-a
marcat tot anul cu atât mai mult cu cât am aflat cã fata
era premiantã pe ºcoalã. Iatã, acest fapt mã face sã-mi
aduc aminte de el, dupã 31 de ani, deºi a avut un sfârºit
fericit. Anul urmãtor, fata a recitat prima. Tatãl nu a mai
bãut tot anul, iar poezia aleasã era a poetului Adrian
Pãunescu, Ruga pentru pãrinþi, ca o recompensã.
Sigur, acum, sãrbãtoarea are altã altitudine, dar bucuria
copiilor este aceeaºi, specificã vârstei, deºi mult mai
mult stratificatã.
Aºtept cu înfrigurare mirosul de cozonac, dar ºi guiþatul
porcului, de Ignat, din curþile de la þarã, deºi ºi acesta
constituia un impediment înainte de 1989, iar acum este
sancþionat de bunele tratamente aplicate animalelor
Dar bunul tratament al oamenilor?! Sã fim optimiºti. Sã
ne bucurãm de sãrbãtorile ce stau sã vinã: Crãciunul,
Anul Nou, Sfântul Vasile, Sfântul Ion. Sã nu-i uitãm însã
pe cei care s-au jertfit pentru libertate ºi cu speranþa unei
vieþi mai bune, acoperite, de clasa politicã postdecembristã, sub placa grea a neîmplinirilor, chiar dacã este
de marmurã. La mulþi ani, buni români!

Mircea M. TOMA

De ce se scumpeºte RCA cu o medie de 10%

prima notificatã de asigurãtor la ASF va duce la dispariþia acestor
reduceri de preþ. Norma RCA prevede limitarea reducerilor
comerciale, ce pot fi acordate de cãtre asigurãtori în baza tarifului
de primã, ºi impune menþionarea pe poliþa de asigurare a
comisionului de intermediere sau a cheltuielii medii de achiziþie
directã, acestea fiind incluse în prima de asigurare totalã.
Asigurãtorilor li se interzice sã modifice tarifele de primã mai
devreme de 12 luni de la ultima modificare notificatã cãtre ASF.
Noua normã RCA prevede posibilitatea externalizãrii activitãþii
de constatare ºi lichidare a daunelor RCA, stabilirea valorii reale a
vehiculului pe baza sistemelor de specialitate, eliminându-se grila
de uzurã, în cazul daunei totale, precum ºi limitarea acoperirii
poliþelor RCA la nivelul preþurilor practicate de reprezentanþele
auto din România. De asemenea, norma stabileºte termene scurte
Principalele modificãri aduse de Norma RCA ºi ferme pentru constatarea daunelor ºi înregistrarea lor. Prevederi
O primã modificare prevede ca asigurãtorii autorizaþi sã încheie stricte sunt legate ºi de raportarea petiþiilor pe care le primesc
poliþe RCA - intermediarii în asigurãri nu pot oferta, promova ºi asigurãtorii de la consumatori, fapt care va preveni sau va reduce
comercializa contracte RCA la alte prime de asigurare decât cele gradul de nedecontare a daunelor de cãtre asigurãtori.
rezultate din aplicarea tarifelor de primã notificate ASF. Oferta
Riscurile unei majorãri a tarifelor
RCA va trebui sã conþinã criteriile utilizate pentru determinarea
între 10% ºi 15%
primei de asigurare, inclusiv rãspunsurile oferite de cãtre potenþialul
asigurat (spre exemplu: vârstã, domiciliu, marcã vehicul 
În schimb, una dintre prevederile normei spune cã asigurãtorii de
variabilele în funcþie de care preþul final al RCA creºte sau scade RCA sunt obligaþi sã utilizeze tarife de primã astfel încât sã se acopere
etc.). Practic, prin aceste mãsuri, ASF urmãreºte promovarea unei toate obligaþiile ce decurg din încheierea contractelor de asigurare
poliþe de asigurare cu o exprimare mult mai transparentã a RCA. Practic, prevederea nu mai permite acoperirea pierderilor pe
costurilor. Chiar dacã pentru brokerii de asigurare (intermediarii) RCA din alte forme de asigurare, unde rata daunei este mult mai
prevederile nu sunt chiar atât de benefice, cu atât mai mult cu cât micã. Mai exact: nivelul daunelor înregistrate pe piaþa poliþelor de
ei vor fi obligaþi sã înregistreze în contractul de asigurare cât din asigurare RCA (rata combinatã a daunei la nouã luni în 2014) indicã
valoarea poliþei le intrã lor în buzunar ºi cât asigurãtorului. Este o medie de 117% la nivel de piaþã, la unele societãþi mai mult, la altele
ºtiut cã, în multe cazuri, dat fiind faptul cã brokerii de asigurare mai puþin. Teoretic, preþul poliþei s-ar putea majora cu 10-15% din
lucrau cu volume mari de prime subscrise puteau oferi anumite cauza faptului cã asigurãtorii nu vor mai avea voie sã-ºi acopere
discount-uri. Obligativitatea ca ei sã vândã poliþa la acelaºi preþ cu pierderile din RCA cu venituri din alte tipuri de asigurãri. Practic,
Cã se va scumpi este sigur. Rãmâne de vãzut cu cât. Modificãrile
impuse de Norma Autoritãþii de Supraveghere Financiarã
(ASF), valabile pentru poliþele care vor fi încheiate din 1
ianuarie 2015, aratã clar cã miºcãrile de preþ sunt obligatorii
pentru ca asigurãtorii sã poatã îndeplini cerinþele Autoritãþii.
ASF, pe de altã parte, speriatã de protestele de stradã, spune cã
majorãrile de preþ vor fi marginale, pe unele segmente putând
exista ºi scãderi. În plus, reglementatorul ia în calcul emiterea
altor norme, care sã niveleze discrepanþele dintre anumite
tipuri de poliþe ºi chiar de introducerea unui RCA continuu,
care ar reglementa, în timp, fluctuaþiile de preþ pentru asigurat.

P

E

Concertul de Crãciun:
(urmare din pag. 1)

O

P

Asociaþia Studenþilor
Med-Vet USH a
adresat mulþumiri
tuturor celor care au
donat ºi s-au implicat
în proiectul de strângere de daruri pentru
micuþii din secþia
oncopediatrie de la
Institutul Oncologic
Bucuresti, dar, pentru
ajutorul acordat, ºi
Asociaþiei Pavel.
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dacã poliþa RCA medie pentru o Dacia Logan este de 515 lei acum,
dupã 1 ianuarie costul ei se va îndrepta cãtre 570-600 de lei.
Rata daunei nu este aceeaºi la toate companiile de asigurãri. La
cele agresive, care urmãresc doar cotã de piaþã ºi o cifrã de afaceri
cât mai mare, rata daunei poate fi ºi de 30%, ceea ce ar determina
un necesar de majorare a tarifului de 30%. La companiile
conservatoare ºi prudente, însã, rata daunei pe RCA poate fi ºi
subunitarã ºi aici am putea avea scãderi de tarife, fapt care ar
putea sã îl îndreptãþeascã pe ºeful ASF, Miºu Negriþoiu, sã declare
cã poliþele se vor majora cu circa 3%.

Promisiuni de noi reglementãri

Negriþoiu a declarat la audierile din Parlament de sãptãmâna
trecutã cã, din calculul ASF, avansul tarifelor poliþelor RCA va fi
în jur de 3%, similar cu cel înregistrat în primele 9 luni din acest
an. Vor fi ajustãri periferice, unele categorii vor avea parte de
scãderi, altele de creºteri, dar probabil cã media nu va depãºi rata
inflaþiei. În plus, Miºu Negriþoiu a spus cã se gândeºte la o
propunere fãcutã de un broker, care ar fi aplicatã în unele þãri: E
vorba de RCA continuu, adicã atunci când te duci sã iei un alt
RCA sã îl prezinþi pe cel vechi, ca sã nu ai întrerupere.
Mai mult, pe lângã promisiunile cã ASF va fi atentã ca
asigurãtorii sã nu creascã tarifele în 2015 pentru a-ºi acoperi
pierderile din anii anteriori, Autoritatea va prezenta, pânã cel
târziu în luna februarie a anului 2015, un raport ºi soluþiile pe care
le va gãsi pentru a reduce decalajele de preþ mult prea mari la
poliþele de asigurare între tineri ºi seniori.
Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri
întâmpinate în lumea economico-financiarã, ne puteþi scrie
la: opinia@spiruharet.ro

Gabriela ÞINTEANU
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PROGRAMUL TVH
LUNI  15 decembrie 2014

MARÞI  16 decembrie 2014

MIERCURI  17 decembrie 2014

JOI  18 decembrie 2014

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 Interviurile TVH (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Transformarea (r)
12:30 Cãlãtorii francofone.
Realizator Dan Sterian
13:00 Film serial  O iubire eternã (Filipine)
14:00 Film serial  Suflete pereche (Filipine)
15:00 Film documentar
Promotori ai schimbãrii (ep. 12)
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16.10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16.30 Seara târziu cu Alexandra (r)
17.30 Film artistic românesc  Despre o anume
fericire (1973, dramã)
Regia Mihai Constantinescu
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic  Doi nãtãrãi în Africa
(SUA, 1949, comedie, aventuri)
Regia Charles Barton
22:00 Seara târziu cu Alexandra.
Realizator Alexandra Blejan
23:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
23:30 Film documentar
Promotori ai schimbãrii (ep. 13)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 ONG Mania. 3
Realizator Ana Maria Stancu
03:30 Ce citim astãzi.
Realizator lector univ. dr. Florin Pâtea
04:00 Dicþionar cultural.
Realizator prof. univ. dr. Ioan Roºca
04:30 Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr. George Volceanov
05:00 De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ. dr. Diana Artene

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Film documentar Discovery
Generali capturaþi ai Wermacht-ului
12:00 Film documentar Discovery
Murmansk. Bãtãlia pentru Arctica
13:00 Film serial  O iubire eternã (Filipine)
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar
Promotori ai schimbãrii (ep. 13)
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Seara târziu cu Alexandra (r)
17:30 Film artistic  Doi nãtãrãi în Africa
(SUA, 1949, comedie/aventuri)
Regia Charles Barton
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic  Fraþii Dorsey (SUA, 1947,
romantic/muzical) Regia Alfred E. Green
22:00 Seara târziu cu Alexandra.
Realizator Alexandra Blejan
23:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
23:30 Film documentar
Promotori ai schimbãrii (ep. 14)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria. Curs de limba englezã
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
03:30 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
04:00 Limbajul imaginii.
Realizator Ion Bucheru
04:30 Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
05:00 Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Film documentar Discovery
Stalin. Viaþa personalã (III)
12:00 Crezi cã ºtii? (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar
Promotori ai schimbãrii (ep. 14)
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Seara târziu cu Alexandra (r)
17:30 Film artistic  Fraþii Dorsey (SUA, 1947,
romantic/muzical) Regia Alfred E. Green
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc - Calculatorul
marturiseºte (1981, comedie)
Regia George Cornea
22:00 Seara târziu cu Alexandra.
Realizator Alexandra Blejan
23:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
23:30 Film documentar
Promotori ai schimbãrii (ep. 15)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria. Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
03:30 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
04:00 Limbajul imaginii.
Realizator Ion Bucheru
04:30 Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
05:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Film documentar Discovery
Moartea titanicului zburãtor
12:00 Academia veterinarã (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar Discovery
Promotori ai schimbãrii (ep. 15)
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Seara târziu cu Alexandra (r)
17:30 Film artistic românesc 
Calculatorul mãrturiseºte (1981,
comedie) Regia George Cornea
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Transformarea.
Realizator Cristina Matei
22:00 Seara târziu cu Alexandra.
Realizator Alexandra Blejan
23:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
23:30 Film documentar
Promotori ai schimbãrii (ep. 11)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 ONG Mania.
Realizator Ana Maria Stancu
03:30 Ce citim astãzi.
Realizator lector univ. dr. Florin Pâtea
04:00 Universitaria*
05:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

VINERI  19 decembrie 2014

SÂMBÃTÃ  20 decembrie 2014

DUMINICÃ  21 decembrie 2014

PROGRAMUL
RADIO HFM

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06:30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Film documentar Discovery
Vechea gardã. Veteranii
12:00 Interviurile TVH (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar Discovery 
Promotori ai schimbãrii (ep. 16)
15:30 Medicina live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Seara târziu cu Alexandra (r)
17:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc  Baltagul
(1970, dramã) Regia Mircea Mureºan
Regia Mihai Constantinescu
22:00 Seara târziu cu Alexandra.
Realizator Alexandra Blejan
23:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
23:30 Film documentar Discovery 
Promotori ai schimbãrii (ep. 17)
00:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader
01:00 Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr. George Volceanov
01:30 Limbajul imaginii.
Realizator Ion Bucheru
02:00 Dicþionar cultural.
Realizator Ioan Roºca
02:30 Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
03:00 De fapt ºi de drept.
Realizator Diana Artene
04:00 Preuniversitaria*
* Emisiuni realizate în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

06.00
07:00
07:30
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
13:30
16:30
18:00
19:00
20:00
22:30
00:00
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00
05:00

Preuniversitaria* (r)
Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Kinetoterapia (r)
O lume sub lupã (r)
Film documentar Discovery
Generali capturaþi ai Wermacht-ului
Film documentar Discovery
Arhitectura imperiului ceresc
Film documentar Discovery
Moartea titanicului zburãtor
Academia veterinarã.
Realizator conf. univ. dr. Violeta Simion
Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
Gala cântecului românesc (r)
Transformarea (r)
Crezi cã ºtii? Realizator Tina Toma
Cafe-concert. Realizator Sorin Petre
Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc
Priveºte înainte cu mânie (1992, dramã)
Regia Nicolae Mãrginean
Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader
Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr. George Volceanov
Limbajul imaginii.
Realizator Ion Bucheru
Dicþionar cultural.
Realizator Ioan Roºca
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept.
Realizator Diana Artene
Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu
Preuniversitaria*

De luni pânã vineri,
începând
cu ora 20:00,
aveþi ocazia sã vã
întâlniþi cu cei mai
buni reporteri
ai noºtri, specializaþi
în emisiuni de anchetã,
sociale ºi culturale.
Nu ne rataþi! Suntem
cu ochii pe ei, fiþi cu
ochii pe noi!

06.00
07:00
07:30
08:00
09:00
09:30
11:30
13:00
13:30
16:30
18:00
19:00
20:00
22:30
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00

Preuniversitaria* (r)
Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Kinetoterapia (r)
Film documentar Discovery
Vechea gardã. Veteranii
Film documentar Discovery 
Adventure Camp (ep. 10)
Ecumenica. Realizator Sorin Bejan
Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
Gala cântecului românesc.
Realizator Georgel Nucã
Doctor H.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc 
Omul de lângã tine (1961, dramã)
Regia Horea Popescu
Preuniversitaria*
Preuniversitaria. Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
ONG Mania. Realizator Ana Maria Stancu
Ce citim astãzi.
Realizator lector univ. dr. Florin Pâtea
Dicþionar cultural.
Realizator prof. univ. dr. Ioan Roºca
Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr. George Volceanov
De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ. dr. Diana Artene

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
Cafe Nocturn (22:00-23:00/luni-joi)
Realizator: Luminiþa Bondrea
Sportlife (19:00-22:00/vineri)
Realizator: Claudiu Giurgea
Sinteza sãptãmânii (12:00-13:00/sâmbãtã)
Realizator: Ioana Babu
80 Remember (17:00-19:00/sâmbãtã)
Realizator: Robert Tache
Ocolul Pãmântului în 60 minute
(19:00-20:00/sâmbãtã)
Realizator: Maria Ilie
Hit Hours (20:00-22:00/sâmbãtã)
Realizator: Alex Camburu
În sfârºit week-end (08:00-12:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Marcel Vicol
Week-end activ (13:00-17:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Alex Camburu
Tech News (12:00-13:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Top 20 (17:00-19:00/duminicã)
Realizatori: Alina Toma, Alex Craciun
Nume: Printre rânduri (19:00-20:00/duminicã)
Realizator: Iuliana Mardare
Poveºti Nespuse (20:00-22:00/duminicã)
Realizator: Echipa HFM
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Protocolul de colaborare între Universitatea Spiru Haret ºi CCERPA produce efecte
Lecþie de viaþã iordanianã:

Datorez aºa de mult poporului român
Ziua Naþionalã a României nu ne-a gãsit în þarã Nu ne-am gândit, însã, nicio clipã cã, pe alte meleaguri fiind, ne putem
auzi inima bãtând cu aºa mare putere ºi emoþie! Dar iatã, mai bine, faptele, aºa cum s-au petrecut
Povestea a început cu o nouã paginã a colaborãrii internaþionale a universitãþii noastre ºi a Centrului Cultural European
Româno-Panarab în teritoriile arabe. Urmãrind cu grijã respectarea contractului de colaborare semnat, CCERPA
ne-a facilitat legãtura cu Universitatea Al-Isra din Amman. Cu ocazia vizitei la Bucureºti, profesorul Nabil El Naber
a propus semnarea unui contract de colaborare între cele douã universitãþi ºi a invitat conducerea Universitãþii Spiru Haret
la Amman, la Universitatea Al-Isra, invitaþie acceptatã cu plãcere.
În scurta sa istorie din 1997 ºi pânã în prezent, Universitatea Al-Isra (http://isra.edu.jo) a reuºit sã construiascã ºi sã
ofere, celor 6000 de studenþi ai sãi, posibilitatea de a se înrola ºi a studia în unul dintre cele peste 40 de programe de studiu
- de la licenþã la doctorat - într-o varietate largã de domenii: economic, afaceri, management, inginerie civilã, medicinã.
Universitatea Al-Isra este proprietatea Isra Islamic Foundation, o organizaþie nonprofit, certificatã, evaluatã ºi acreditatã
de HEC. Accesul este uºor la toate campusurile sale, care furnizeazã servicii academice ºi administrative de excelenþã.
Universitatea oferã un cadru modern ºi sãnãtos de studiu, prielnic desfãºurãrii activitãþilor didactice ºi de cercetare ºtiinþificã
în medicinã, tehnologie, ºtiinþele managementului etc. Studenþii sunt încurajaþi sã participe la toate activitãþile extracuriculare,
organizate în universitate cu intenþia de a stimula dezvoltarea personalã, de a promova contribuþia lor în domenii legate de
dezvoltare complexã ºi de afaceri, toate bazate pe spiritul de echipã ºi largã cooperare internaþionalã.
Delegaþia universitãþii noastre formatã din rector Aurelian A.
Bondrea ºi prorectorii Carmen
Costea ºi Gheorghe Bicã, cãreia i
s-au alãturat dr. Dirar Kutaini,
preºedintele CCERPA, ºi lector dr.
Adrian Vasile, de la BioRomânia a avut întrevederi, la Ambasada
României din Amman, cu Excelenþa
Sa, domnul ambasador Bogdan
Filip, consilier economic Flavius
Apostolescu ºi adjunctul misiunii
de la Amman, Leonardo Cernãianu.
Acestora, le-au fost înmânate
pliante cu ºi despre USH, împreunã
cu un DVD de promovare a
universitãþii noastre, în englezã ºi
arabã. Reprezentanþi ai Ambasadei
României au participat la întâlnirile oficiale ale delegaþiei noastre
de la Ministerul Economiei ºi
Planificãrii, cu dr. Khalid AlKalaldeh (Minister of Political and
Parliament Affairs) ºi de la Senatul Iordaniei, cu senatorul ing.
dr.Musa H.Maaytah. La discuþii au
participat ºi dr. Bassam Al-Shloul
 directorul Spitalului Principelui

Hussein Ben Abdullah, ing. dr.
Muin Muin Hindawi  consultant
în educaþie de la Touchstones
Discussion Projects.
Indiferent de locul în care am
poposit, sentimentul de acasã ne-a
însoþit permanent. ªi asta pentru
cã absolut toþi participanþii la
discuþii vorbeau perfect româneºte. Cu multã emoþie, dar ºi
energie ce amintea tinereþea domniilor lor, aceºtia au mãrturisit, la
unison, cã datoreazã poziþiile lor
în societate ºi realizãrile de o viaþã
faptului cã au avut ºansa sã studieze, în urmã cu peste 30-40 de
ani, în România. Ca sã ne convingã de acest lucru, au insistat sã
vorbim româneºte, au adus în
discuþie valoarea educaþiei primite la Bucureºti, Iaºi, Ploieºti sau
Timiºoara, precum ºi rolul României în fãurirea de destine
adevãrate, într-o þarã ca Regatul
Haºemit al Iordaniei, unde trãiesc
ºi muncesc peste 13 000 de iordanieni, care vorbesc româneºte
împreunã cu familiile lor lãrgite.

Discuþiile cu rectorul universitãþii, cu decani ºi directorii de
departamente, cu studenþii ºi consultanþii (prof. dr. Basim K.Jrew
(Colegiul de Inginerie Civilã), ing. dr. Ghaida Abu Rumman
(Dept de Mediu ºi Resurse de Apã), decan dr. Amal Gaghestani
(Facultatea de Nursing) s-au dovedit foarte utile.

Vizita la Universitatea Al-Isra a continuat în câteva departamente
ºi în clãdirile care adãpostesc centrul IT, biblioteca, sãlile de curs.
Prin grija deosebitã de promovare a educaþiei de limbã ºi culturã
arabã, universitea vizitatã a fãcut ºi o donaþie de carte, în englezã ºi
arabã, cãtre Centrul Cultural European Româno-Panarab, pentru
Biblioteca Arabã înfiinþatã împreunã cu USH.

Semnarea documentelor oficiale, schimbul de plachete oficiale, între
USH ºi instituþiile vizitate, a pecetluit noile prietenii ºi planuri de viitor.

Întâlnirile oficiale au continuat
ºi nu mare ne-a fost mirarea când,
la întâlnirea pentru sãrbãtorirea
Zilei Naþionale, organizatã de
Clubul Absolvenþilor Iordanieni
din România, am fost cuprinºi,
în hora regãsirii, de câteva sute
de tineri ºi mai puþin tineri, care
ne-au spus, cu bucurie, cã au
auzit de Universitatea Spiru

Haret ºi cã au, în prezent, rude
care studiazã la Spiru Haret.
Când s-au trecut în revistã
centrele universitare haretiste, cei
prezenþi au început sã vorbeascã
olteneºte, ca semn cã o viaþã trãitã
în frumos nu poate fi nici ignoratã
ºi nici uitatã. A fost, poate, cea
mai frumoasã petrecere naþionalã
la care am participat vreodatã.

Întâlnirile de la Universitatea Al-Isra au fost marcate de alte
evenimente ºi surprize frumoase. Rând pe rând, am fãcut cunoºtinþã
cu cele patru asociaþii oficiale româneºti, care acþioneazã în Amman
ºi în celelalte oraºe din Iordania. Ca sã ne întâlneascã, unii au venit
de la câteva sute de kilometri depãrtare. Au venit sã ne spunã, pur
ºi simplu, cã ei vorbesc, trãiesc ºi simt româneºte, cã îºi doresc
sã-ºi trimitã copiii la studii în România, cã au nevoie de cursuri de
limbã românã online, ca sã-i înveþe pe copii o limbã românã cât mai
corectã, mai curatã.
Cele mai mari emoþii le-am trãit pe strãzile Ammanului ºi la Petra,
când, câþiva tineri ne-au oprit ºi au vorbit româneºte, spunându-ne
cã au ºi ei fraþi sau surori care studiazã în þara noastrã. La fel s-a
întâmplat ºi la Universitate, în campusul din Amman, pe aleile
frumoase dinspre bibliotecã când, unii dintre studenþi, cãrora limba
noastrã nu le era strãinã, au strigat sincer ºi tare: Trãiascã România!
Aceºti ambasadori culturali, fãrã simbrie ºi fãrã frontiere, reprezintã
brandul sincer de care þara are nevoie ºi pe care îl poate recâºtiga,
dacã ia asemenea exemple în consideraþie, cu toatã seriozitatea. Ei au
dovedit cã ºtiu sã-ºi facã datoria mult mai bine decât oricine.
Vizita la Ministerul Afacerilor Politice ºi Parlamentare ne-a oferit
prilejul sã-l întâlnim pe dr. Khalid Al-Kalaldeh, ministru al Economiei
ºi Planificãrii, care ne-a fãcut o mãrturisire de excepþie, ce a umezit
ochii unora dintre participanþi; spre surprinderea noastrã, ºi poate a
multora dintre cititorii acestei reviste, domnia sa a spus, apãsat ºi în
mod repetat, cu mâna în dreptul inimii: datorez atât de mult poporului
român! Doar pentru aceastã declaraþie ºi vizita noastrã ar fi meritat
efortul. Dovezi de recunoºtinþã faþã de România au mai fost.
Ajunºi la Universitatea Al-Isra, în prezenþa unui corp profesoral
reprezentativ, rectorul Aurelian A. Bondrea a fãcut o prezentare
a universitãþii noastre, dublatã de un film tradus în limba arabã,
care sã vorbeascã de la sine ºi sã aducã dovezile clare ale seminþelor
de educaþiei deja rodite pe pãmântul ºcolii private din România.

O strânsã prietenie s-a legat între rectorul nostru ºi preºedintele
ºi CEO al universitãþii iordaniene, prof. dr. Maher Fathi
Al-Ghalaizini, care a promis cã va veni în România ºi va contribui
substanþial la dezvoltarea relaþiilor de colaborare internaþionalã dintre
universitãþile noastre.

De fiecare datã, rãmasul bun a fost sincer, deschis, aproape frãþesc.
În urma discuþiilor purtate cu conducerea Universitãþii Al-Isra
s-a agreat propunerea conducerii Universitãþii Spiru Haret de a se
organiza o conferinþã duplex Constanta-Amman, în luna aprilie 2015,
la care sã participe facultãþile socio-economice din ambele universitãþi.
Conferinþa va fi patronatã de reprezentantul Regatului Haºemit al
Iordaniei la Bucureºti, Excelenþa Sa, domnul ambasador Saker
Malkawi. Lucrãrile participanþilor vor fi publicate într-un volum
mixt, care va fi tipãrit în USA.
S-a agreat ºi reîntoarcerea vizitei fãcute de conducerea USH
la Amman printr-o vizitã în România, ce va fi stabilitã de comun
acord în primãvara-vara anului viitor. În acest fel, haretiºtii vor
contribui la renaºterea, cu sprijinul CCERPA, a colaborãrii românoarabe ºi vor pune, relaþia cu Iordania, la loc de cinste, în constelaþia
de elite a colaborãrilor noastre internaþionale.

Prorector, prof. univ. dr. Carmen COSTEA

