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LA MULÞI ANI!
VIVAT, CRESCAT, FLOREAT,
UNIVERSITATEA SPIRU HARET!

La 19 ianuarie 1991, odatã cu constituirea
Fundaþiei România de Mâine, ia fiinþã, în cadrul
acesteia, Universitatea Spiru Haret. Au trecut
24 de ani de eforturi puse în slujba îndeplinirii
opþiunii strategice a Universitãþii Spiru Haret orientarea spre viitor, prin realizarea unui
învãþãmânt superior dinamic, întemeiat pe
valorificarea tradiþiilor înaintate ale învãþãmântului românesc ºi a contribuþiilor naþionale la
dezvoltarea educaþiei, ºtiinþei ºi culturii, asigurarea
unui învãþãmânt formativ, capabil sã ofere

viitorilor absolvenþi deprinderea de a-ºi
perfecþiona pregãtirea de specialitate ºi de culturã
generalã. Au trecut 24 de ani de permanentã
adaptare la cerinþele societãþii româneºti, în
concordanþã cu exigenþele izvorâte din integrarea
României în marea familie europeanã ºi mondialã.
Felicitãri, cadrelor didactice, studenþilor ºi
masteranzilor!
Îi dorim Universitãþii Spiru Haret ani mulþi ºi
bogaþi în împliniri, cu absolvenþi profesioniºti,
care sã-ºi gãseascã locul ºi sensul în viaþã!

De ce am ales
Universitatea Spiru Haret?
Am vrut sã îmi depãºesc
condiþia de interpret ºi sã
mã îmbogãþesc artistic.
Îndemnatã ºi de colegii
mei de formaþie, am ales
sã descopãr secretele
muzicii în cadrul Universitãþii Spiru Haret,
Facultatea de Arte. Un
semestru parcurs în
aceastã facultate mi-a
oferit oportunitatea întâlnirii cu impresionantul
univers al muzicii, cãpãtând abilitãþi de desluºire
a tainelor acestuia. Astãzi,
deja am o altã perspectivã
asupra a ceea ce înseamnã
muzica! Sunt fascinatã de
personalitãþile didactice
întâlnite în aceastã facultate, care, la fiecare curs
sau seminar, ne descoperã
ºi redescoperã importante
traiectorii ale muzicii, ale
culturii naþionale ºi universale. Totodatã, aici am
cunoscut colegi deosebiþi,
toþi reuniþi întru acelaºi
crez, acela al identificãrii
ºi desãvârºirii propriei
personalitãþi cultural artistice. Cu toþii am fãcut
alegerea potrivitã!

Irina POPA, studentã, anul I, specializarea Pedagogie muzicalã

Wings for Life World Run
Startul celei de a doua ediþii a competiþiei Wings for Life World
Run va fi dat pe 3 mai 2015, la ora12 (ora Portugaliei continentale);
vor participa mii de oameni cu vârsta peste 18 ani, din 35 de locuri,
repartizate pe ºase continente, începãtori, amatori ºi profesioniºti.
Încasãrile obþinute vor fi direcþionate cãtre comunitatea
ºtiinþificã pentru cercetarea afecþiunilor mãduvei spinãrii.
În Bucureºti, pe 3 mai 2015, la ora 14:00, startul se va da în
zona Pantelimon ºi va continua pe DN3-DN3A, cãtre Feteºti, pe
un traseu cu o lungime totalã de 100 de km, anunþã organizatorul
Red Bull Romania. Numãrul maxim de participanþi admiºi în cursa
este de 3.500. Pentru a participa la Wings for Life World Run
înscrierile se pot face online pânã pe data de 26 aprilie 2015, ora
23:59, sau în ziua cursei, la zona de start, numai cu plata în
numerar. Taxa de participare este 124 lei (100 lei + TVA).
Participarea la Wings for Life World Run este guvernatã de
reguli specifice, cuprinse în regulamentul aflat pe site:
http://www.wingsforlifeworldrun.com/ro/ro/
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Haretista Liliana Danci alergând pentru cei care nu pot
- fotografia postatã de Wings for Life World Run

p.
4

Programe de formare
ºi dezvoltare
profesionalã continuã
a cadrelor didactice
din învãþãmântul
preuniversitar

România la raport
Mioara VERGU-IORDACHE
Cum ai da-o, rezultatele înregistrate în dreptul României de cercetãrile 
finalizate cu rapoarte  efectuate de experþi ai Uniunii Europene sunt negative.
Spre sfârºitul acestei luni, va fi dat publicitãþii Raportul Comisiei Europene
în cadrul Mecanismului de Cooperare ºi Verificare, celebrul MCV. Pe surse, se
aude cã nota generalã va fi spre pozitiv, spre acest deznodãmânt conducând
aprecierea activitãþii DNA ºi ANI. De ce sunt apreciate DNA ºi ANI? Pentru cã
au ºi fac treabã, au multe de cercetat. Este acesta un aspect pozitiv pentru
România? Pe de o parte, da, pe de alta, demonstreazã nivelul ridicat al corupþiei,
nivelul scãzut al moralitãþii clasei politice româneºti, situaþii demonstrate ºi de
criticile aduse iniþiativelor legislative menite sã slãbeascã instituþiile anti-corupþie.
Este foarte important acest raport MCV, o oglindã în care ne vedem racilele
ºi neputinþele! Dar mi se pare chiar ºi mai important Raportul Evoluþiile
Sociale ºi ale Ocupãrii Forþei de Muncã, emis joi, 15 ianuarie, de Comisia
Europeanã. Acesta justificã, într-un fel, sursa neîmplinirilor criticate de
MCV. Pentru cã, este evident, sãrãcia, lipsa educaþiei, a locurilor de muncã
stau la baza corupþiei, demagogiei, hoþiei ªi dacã despre Raportul MCV
vom auzi  în dezbaterile politicianiste, care aruncã pisica moartã în ograda
vecinului -, mã îndoiesc cã diriguitorii vremelnici ai României vor comenta ºi,
mai ales, vor încerca sã schimbe datele cuprinse în Raportul Evoluþiile Sociale
ºi ale Ocupãrii Forþei de Muncã! Care raport ne spune cã, în anul 2013,
40,4% dintre români erau în risc de sãrãcie sau excluziune socialã, doar bulgarii
având un procent mai ridicat în UE, 48%; în privinþa lipsurilor materiale
severe, 28,5% din populaþia României se regãsea în aceastã situaþie criticã,
dupã bulgari (43%). Deºi România avea un ºomaj pe termen lung relativ
redus, sub media UE, nici românii care lucreazã nu o duceau bine, astfel cã,
aproape 18% dintre lucrãtorii români trãiau în sãrãcie, România fiind prima în
Uniunea Europeanã la acest capitol, în timp ce Bulgaria, cea mai sãracã þarã
din UE, avea, tot în 2013, un procent al lucrãtorilor bulgari sãraci de 7%.
Nici viitorul nu sunã bine! În perioada 2007 - 2012, România a fost statul
membru UE cu cea mai mare reducere a investiþiilor în educaþie (cu 40%)!
18,6% dintre bãrbaþii din România ºi 16% dintre femei, cu vârste între 18 ºi 24
de ani, pãrãsesc timpuriu ºcoala. În anul 2013, un procent de 16% dintre
românii cu vârste între 18 ºi 24 de ani nici nu învãþa, nici nu lucra. Dacã
adãugãm acestor date ºi realitatea cã nici cei calificaþi, cei care au parcurs toate
etapele sistemului din educaþie din România nu îºi gãsesc un loc de muncã în
domeniul pentru care s-au pregãtit, cã, practic, foarte mult din insuficientele
fonduri alocate educaþiei se iroseºte prin inadecvarea ofertei educaþionale la
piaþa muncii, avem o imagine aproape completã a ceea ce nu s-a fãcut ºi
trebuie sã se facã pentru sãnãtatea societãþii româneºti.
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POATE VÃ INTERESEAZÃ
Studenþii haretiºti sunt invitaþi la Festivalul Francofon

Les Couleurs de la Jeunesse
Studenþii francofoni ai facultãþilor Universitãþii Spiru Haret
sunt invitaþi sã se înscrie, ca participanþi sau voluntari, la Festivalul francofon Les Couleurs de
la Jeunesse, ce va avea loc la
Cluj-Napoca între 20-24 aprilie.
Festivalul îºi doreºte sã fie un
spaþiu de schimburi de idei având
ca mijloc de comunicare între
tinerii din 20 de þãri limba
francezã. Programul va include
activitãþi culturale, artistice ºi
creative studiouri (ateliere), dar
ºi ºtiinþifice, precum ºi
concursuri.
Pentru Europa Centralã ºi de
Est, festivalul este organizat la

Cluj-Napoca, România, fiind cea
de-a patra a patra ediþie regionalã
a Festivalului tinerilor francofoni. Cluj-Napoca a fost ales
drept gazdã pentru ediþia din
acest an pentru cã, în 2015, este
Capitala europeanã a tineretului, dar ºi datoritã faptului cã,
anul acesta, România sãrbãtoreºte 60 de ani de la aderarea la
Organizaþia Naþiunilor Unite.
Candidaþii trebuie sã aibã peste
18 ani, sã fie studenþi la zi ºi sã
ºtie limba francezã. Aplicaþiile
pentru depunerea candidaturilor
vor fi deschise pânã pe 1 martie
2015, la adresa http: //
formulaires.auf.org/europe-

centrale-et-orientale/festival-desetudiants-franco telefon 015 /, la
care trebuie adãugate certificatul
de înregistrarea la o universitatea
dintr-unul din statele membre
AUF, notele din ultimul an
academic ( 2013-2014) ºi un CV
actualizat.
O comisie, numitã de cãtre
Biroul Europei Centrale ºi de
Est a Agenþiei Universitare
Francofone, va analiza solicitãrile primite, în funcþie de
relevanþã, iar rezultatul va fi
comunicat, în timp util, pentru
a putea începe demersurile
obþinerii de vizã de intrare în
România, dacã este cazul.

Atât de asemãnãtori,
atât de diferiþi, atât de europeni

Concursul de redactare se desfãºoarã pânã la
Comisia Europeanã a lansat concursul de
redactare intitulat Atât de asemãnãtori. Atât de data de 27 februarie 2015 (la amiazã, ora Europei
diferiþi. Atât de europeni. Tinerii din întreaga Centrale) ºi este deschis tinerilor cu vârsta
Europã sunt invitaþi ca, în cadrul unui articol de cuprinsã între 18 ºi 25 de ani, care deþin cetãþenia
maximum 1000 de cuvinte, sã îºi împãrtãºeascã unuia din cele 28 de state membre ale UE. Juriile
opiniile cu privire la una din urmãtoarele întrebãri naþionale vor alege un candidat din fiecare þarã,
privind extinderea Uniunii Europene sau la ambele: acesta/aceasta urmând sã fie invitat(ã) la Bruxelles
 Care este experienþa ta în cadrul unei Uniuni în cadrul unei vizite de studiu de trei zile. Articolele
câºtigãtoare vor fi, totodatã, publicate de cãtre
Europene extinse?
 Cum poate rãspunde Uniunea Europeanã Comisia Europeanã ºi vor fi oferite spre publicare
principalelor redacþii de presã din Europa.
extinsã în faþa provocãrilor viitorului?
*Pentru mai multe informaþii referitoare la concursul de redactare ºi la înscriere, vizitaþi: http://www.writingcompetition.eu/

Conferinþa Internaþionalã pentru Afaceri,
Management ºi Comunicare
(ICBMC 2015) din Indonezia
Conferinþa, ce va avea loc în perioada 27-28
august 2015, la hotelul Grand Clarion, în oraºul
Makassar, organizatã de ªcoala Postuniversitarã a
Universitãþii Mercu Buena din Jakarta, invitã
studenþii, doctoranzii, cercetãtorii, academicienii,
oficialii guvernamentali ºi practicienii din domeniile
business, management ºi comunicare la o discuþie
despre schimbãrile economice, informaþionale ºi
comunicaþionale, ce va atinge subiecte ca:  Afaceri
ºi Management (Antreprenoriat ºi inovaþie, Resurse
umane, Competitivitate în marketing ºi afaceri,
Finanþe ºi management de risc)  Comunicare (Etica
comunicãrii, Comunicare ºi democraþie, Comunicare ce trateazã sfera politicã, problemele de

sãnãtate ºi diferenþele între sexe)  Tehnologie ºi
Mediu (Productivitate, calitate ºi siguranþã,
Dezvoltare sustenabilã, Tehnologia informaþiei ºi a
comunicaþiei, Responsabilitate socialã ºi împuternicire)  Politica de investiþie ºi guvernare (Politica
de investiþie, Buna guvernare)  Contabilitate
(Contabilitate financiarã ºi piaþa de capital, Audit
ºi taxe, Guvernanþa corporativã).
Participanþii sunt invitaþi sã scrie, în limba
englezã, un articol de 6-8 pagini, care sã atingã una
dintre temele de discuþie, ºi sã-l trimitã prin e-mail
la adresa: icbmc2015@gmail.com, pânã la data de
17 mai 2015.
Pentru informaþii suplimentare: http://icbmc.net/

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
Bãncile comerciale au decis cã anul 2015 va fi un an fãrã
inflaþie ºi cu mici ºanse de profit (ºi) pentru bãnci, dar,
mai ales, pentru clienþi. Drept care, majoritatea
instituþiilor de credit au ales sã bonifice depozitele la
termen în lei, chiar ºi cele cu duratã de doi ani, cu dobânzi
sub 2%, iar, în cazul bãncilor mari, sub 1%, ING Bank
instituind, pentru prima datã în istoria financiarã a
României din ultimul secol, dobânda de 0%.

Ne place!

Cartea
anului 2014

Seria pledoariilor pentru volumele nominalizate a fost închisã
de Nicolae Manolescu, aducând
în atenþie lãudabila ºi neprecedata
iniþiativã a colectivului coordonat
de George Volceanov (Violeta
Popa, Lucia Verona, Horia
Gârbea) de a realiza o ediþie integralã Shakespeare în limba
românã, din care s-au publicat,
anul acesta, volumele VIII ºi IX;
dintr-un total de 16, sau chiar 17,
în lumina unor reconfigurãri ale
canonului shakesperian. Nominalizaþii au mulþumit pentru
premiu ºi au fãcut referire, pe larg,
la bucuriile ºi problemele
prilejuite de aceastã ediþie.

Ochiul
magic

Din numãrul 91 (ediþia românã/
toamnã 2014), substanþial, ca de
obicei, al revistei LETTRE
INTERNATIONALE, recomandãm eseul unui apreciat anglist 
George Volceanov. În anul
aniversar Shakespeare - 450, el
face o trecere în revistã a exegezei
shakespeariene ºi rãspunde cu
competenþã la o întrebare de
interes: care sunt tendinþele
actuale în interpretarea criticã a
operei lui Shakespeare? Reluãm
aici o observaþie a lui George
Volceanov: Îndrãznesc sã afirm,
în cunoºtinþã de cauzã, cã anii
1975-2000 au fost anii de coºmar
ai exegezei shakespeariene,
perioada în care un grup de
indivizi elitiºti, cu vederi de
stânga, din mediul universitar
occidental, l-au confiscat pe
Shakespeare ºi l-au transformat
în poligonul de testare al unor
teorii care mai de care mai
elucubrante, dar, în acelaºi timp,
ºi într-o trambulinã a propriei lor
promovãri în ierarhia academicã.
Întreaga demonstraþie a lui
George Volceanov din Lettre
Internationale e de urmãrit.
Extrase din
România literarã nr. 51-52/2014
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Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Asociaþia Românã
pentru Transparenþã (Transparency International Romania),
implementeazã proiectul POSDRU/144/6.3/S/134919 Femei
active pentru integritate ºi responsabilitate, proiect cofinanþat din
Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Promovarea egalitãþii de ºanse ºi a incluziunii sociale reprezintã
preocupãri constante ale Universitãþii Spiru Haret, specifice unei
instituþii de învãþãmânt moderne ºi responsabile social.
Proiectul se adreseazã doamnelor ºi domniºoarelor având studii
minime obligatorii de VIII clase sau X clase, oferind posibilitatea
participãrii la douã programe de formare profesionalã - program
de calificare pentru lucrãtor în comerþ (nivel 1) ºi program de
formare în antreprenoriat integru. Aceste programe oferã
participantelor, atât competenþe, care lãrgesc orizontul profesional
ºi ºansele de angajare pe piaþa forþei de muncã, cât ºi competenþe
necesare pentru afirmarea potenþialului antreprenorial.
Actele necesare pentru înscriere sunt: 1. Formular înregistrare în
grupul þintã 2. Declaraþie prelucrare date personale 3. Declaraþie de
apartenenþã grup þintã 4. Copie CI 5. Copie Certificat naºtere
6. Copie Certificat cãsãtorie (în cazul schimbãrii numelui) 7. Copie
dupã ultimul act de studii absolvite sau copie dupã foaia matricolã
dacã persoana în cauzã nu are diplomã de bacalaureat 8. Adeverinþã
medicalã cu specificaþia clinic sãnãtos pentru curs 9. Adeverinþã
privind statutul pe piaþa muncii (în funcþie de situaþie, sunt necesare:
adeverinþa de salariat, adeverinþã de ºomaj, adeverinþã de student
sau adeverinþã pe propria rãspundere, în cazul persoanelor casnice).
Înscrierile continuã ºi în cursul lunii ianuarie 2015, iar în
selectarea grupului þintã pentru programul de calificare ºi pentru
cursul de dezvoltare a capacitãþii pentru un antreprenoriat integru
se vor atrage femei de diferite vârste, religii, etnii, nivel de instruire.
Înscrierile se vor efectua pânã la completarea numãrului de
persoane din grupul þintã, în ordine cronologicã, în funcþie de
momentul solicitãrii înscrierii.
Persoanele interesate pentru înscriere, vor contacta echipa de
implementare la adresa fair@spiruharet.ro

Specialist informare ºi comunicare,
lector univ. dr. Iuliana Petronela GÂRDAN

Titlul proiectului: Femei active pentru integritate ºi responsabilitate;
Contract nr: POSDRU/144/6.3/S/134919
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeºte în oameni
Axa prioritarã 6 Promovarea incluziunii sociale; Domeniul major
de intervenþie: 6.3 Promovarea egalitãþii de ºanse pe piaþa muncii
Solicitant: Asociaþia Românã pentru Transparenþã/Transparency
International Romania
Partener  Universitatea Spiru Haret din Bucureºti

Dobânzile la depozitele în lei au scãzut sub 1%
chiar ºi la depozitele de peste doi ani
Clienþii vechi
- oaia neagrã a instituþiilor bancare

Atenþie! Dobânzile afiºate de bãnci sunt pentru depozite noi! Cele
vechi au cele mai mari dobânzi de maximum 2%. Dacã eºti un client fidel
bãncii pe care ai ales-o nu ai decât de pierdut! Majoritatea deponenþilor cu
economii în lei pãstraþi la aceeaºi bancã au ajuns sã aibã acum dobânzi sub
1%, în cel mai fericit caz de 2% ºi, bineînþeles, în cazul unor economii
consistente. În cazul Unicredit Þiriac Bank, dobânda pentru tranºele
ridicate de depozit este, la ora actualã, de 2%. Ceva mai generos,
deocamdatã, BRD oferã 2,25%, iar Raiffeisen Bank - 2,10%. În cazul
BCR, însã, situaþia devine de-a dreptul dramaticã: la depozitele vechi,
chiar constituite pentru 18 sau 24 de luni, populaþia are o dobândã de
0,75% pe an sau de 0,07% pe an la depozitele cu dobândã fixã pentru o
lunã. La ING Bank, dobânda a ajuns la 1,75% (de la circa 2,25%), iar,
pentru sumele care depãºesc un milion de lei, banca nu mai plãteºte deloc
dobândã. Dobânzi mai mari de 2,5%, uneori chiar 3%, oferã doar bãncile
foarte mici ºi cu un rating îndoielnic.

Chiar la început de an, Banca Comercialã Românã (BCR)
a redus dobânzile la depozitele în lei cu pânã la 0,45 puncte
procentuale, invers proporþional cu scadenþa depozitului.
În plus, rata dobânzii este stabilitã pe tranºe valorice.
Spre exemplu, pentru sume cuprinse între 500 ºi 20.000 de
lei, depuse pe o perioadã de un an, banca oferã o dobândã de
2,75% pe an, iar pentru sume care depãºesc 100.000 de lei,
pe aceeaºi perioadã, dobânda este de 2,85% pe an.
Pe de alta parte, BCR a introdus suma minimã de
deschidere a depozitelor, respectiv 500 de lei. ªi BRD 
Groupe Societe Generale a redus, la început de an, dobânda
cu pânã la 0,25 puncte procentuale. ªi în cazul acestei
bãnci, rata dobânzii este stabilitã pe tranºe valorice. Conturile de economii
CEC Bank a scãzut dobânda la depozitele standard cu
dobândã fixã cu 0,25 puncte procentuale. Tot la început de tind spre dobânda de 0%
an, Volksbank a redus dobânzile la depozitele populaþiei
În cazul conturilor de economii, modalitate de economisire care se
cu 0,25 puncte procentuale, iar Piraeus Bank cu pânã la comportã ca un cont curent, dar este remuneratã ca ºi un depozit de
0,3 puncte procentuale.
economii, situaþia este ºi mai dramaticã. Jumãtate din bãncile existente
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pe piaþa româneascã oferã dobânzi de sub 2%, unele dintre ele
apropiindu-se de nivelul de zero la sutã. Avem, astfel, 0,56% la contul
de economii constituit pe 12 luni, dobândã oferitã BancPost, sau 1,16%,
oferitã de BCR ºi Unicredit Þiriac Bank. ING Bank se laudã,
deocamdatã, cu o dobândã de 2,27% pe an, dar nivelul acesteia va fi,
din martie, de 1,7% pe an. Acesta a fost, pesemne, rãspunsul bãncilor
la decizia BNR de a relaxa politica monetarã prin tãieri succesive de
dobândã. În plus, bãncile comerciale nu sunt deloc interesate sã
remunereze depozitele populaþiei, în condiþiile unei creditãri inexistente,
deoarece, pentru ele, este mai simplu sã facã depozite la BNR (0,25%
la facilitatea de depozit) sau sã cumpere titluri de stat (3,28% - 2,07%
la ultimele emisiuni lansate de Ministerul Finanþelor) pentru cã aici au
dobânzi mai bune ºi nu riscã nimic. Mai exact, banca ia de la populaþie
banii depuºi în depozite, ºi pe care îi remunereazã cu 0,75% la un an,
ºi cumpãrã cu ei titluri de stat cu 2% dobândã, iar, pentru perioadele
în care nu sunt emisiuni ºi are lichiditãþi neplasate, îi duce la BNR ºi ia
0,25% dobândã. În astfel de condiþii, este greu de crezut cã banii vor
intra în economie în 2015 ºi vor circula pentru a determina creºtere
economicã, în ciuda lichiditãþilor din piaþa bancarã ºi chiar a apariþiei
unor potenþiali investitori.

Gabriela ÞINTEANU
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UNIVERSITARIA

ZIUA INTERCULTURALÃ ROMÂNO-SUDANEZÃ

A doua vizitã de studiu a delegaþiei
Universitãþii Spiru Haret în Spania
în cadrul proiectului
POSDRU/144/6.3/S/126567  ProFemin
O delegaþie a Universitãþii Spiru Haret,
formatã din cadre didactice ºi angajaþi, membri
ai echipelor de management ºi implementare a
Proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567 
ProFemin, efectueazã o nouã vizitã de studiu în
Spania, în perioada 18-24 ianuarie 2015.
Vizita are loc în cadrul activitãþilor proiectului
menþionat, respectiv, activitatea referitoare la
schimb de experienþã privind egalitatea de gen ºi
de ºanse pe piaþa muncii, ºi constã în întâlniri la
diferite organisme ºi instituþii spaniole implicate,
din provincia Andalusia, urmãrind documentarea
asupra bunelor practici în domeniul egalitãþii de
ºanse ºi a antreprenoriatului feminin, pentru o
posibilã aplicabilitate a acestora în România.
Proiectul POSDRU/144/6.3/S/126567 ProFemin,
cofinanþat din FSE prin POSDRU 2007-2013 ºi
implementat de Universitatea Spiru Haret ca
solicitant, 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, 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.
Activitãþile transnaþionale, prevãzute în cadrul
proiectului, se realizeazã în parteneriat cu Servicios
Integrales de Contratacion e Intermediacion
Dominus s.l. (SICI Dominus), Partener 1 în cadrul
proiectului. Partenerul este o companie de formare
profesionalã ºi consultanþã multidsciplinarã, cu
sediul central în Spania (Madrid, Ciudad Real,
Granada, Jaén, Málaga, Almería, La Carolina ºi
Úbeda) ºi sucursale în Bruxelles, Bucureºti, Sofia,
Podgorica. Acesta oferã clienþilor sãi servicii în
urmãtoarele domenii: resurse umane, asistenþã
tehnicã, monitorizare ºi implementare de proiecte
finanþate din fonduri internaþionale, în special din
fonduri europene. SICI Dominus este furnizor
autorizat de formare profesionalã în Spania, prin
centrele de instruire tehnicã pe care le deþine,
desfãºurând programe de calificare profesionalã
destinate autoritãþilor publice ºi private, în
urmãtoarele domenii: resurse umane, turism,
comerþ, marketing ºi vânzãri, consultanþã
strategicã, plan de afaceri, audit, planificarea
taxelor, e-commerce ºi e-learning.
Activitãþile transnaþionale prevãzute în cadrul
proiectului constau în:  Schimb de experienþã
privind egalitatea de gen ºi de ºanse  Studiu asupra
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bunelor practici în domeniul egalitãþii de ºanse ºi
de gen  Studiu asupra bunelor practici în domeniul
antreprenoriatului feminin  Contribuþii în
elaborarea urmãtoarelor studii de cercetare:
Segregarea bazatã pe gen din perspectiva ocupãrii
de cãtre femei a unor poziþii inferioare pe piaþa
muncii ºi Diferenþierile bazate pe gen în domeniul
profesiilor, carierei ºi veniturilor pe piaþa muncii.
Schimbul de experienþã constã în organizarea
ºi desfãºurarea a douã vizite de studiu în Spania ºi
elaborarea unor rapoarte privind rezultatele
vizitelor de studiu. Vizitele de studiu vizeazã
cunoaºterea ºi analizarea modului de lucru al
factorilor interesaþi din Spania, atât din mediul
public, cât ºi privat, referitor la: a) egalitatea de
ºanse ºi de gen ºi b) la soluþiile identificate ºi
aplicate pentru accesul, (re-)inserþia femeilor pe
piaþa muncii, inclusiv prin mãsuri care vizeazã
încurajarea ºi susþinerea ocupãrii pe cont propriu,
de ex.: antrerpenoriatul feminin.
Vizitele de studiu în Spania, corelate cu studiile
realizate de cãtre partenerul spaniol asupra bunelor
practici în domeniul egalitãþii de ºanse ºi de gen ºi
în domeniul antreprenoriatului feminin, vor permite
dezvoltarea unor programe comune pentru:  promovarea ocupãrii forþei de muncã;  dezvoltarea
de noi metode în combaterea discriminãrii ºi a
inegalitãþilor pe piaþa muncii;  înfiinþarea de
parteneriate pentru schimbul de experienþã privind
adaptarea formãrii profesionale la noile tehnologii;
 transferul de expertizã privind incluziunea etc.
Întâlnirile vor avea loc, astfel:  Întâlnire
introductivã la sediul central S.I.C.I. DOMINUS
GRANADA. Prezentare generalã a programului
vizitei de studiu  Camera de Comerþ a Granadei /
Departamentul de Formare  Centrul de promovare
a ocupãrii ºi practicilor  Universitatea Granada
 Centrul de formare DOMINUS  IFES  Sindicatul
UGT / Centrul de Formare  Ministerul Economiei,
Inovãrii, ªtiinþei ºi Muncii (Guvernul andaluz)
 Consiliul Judeþean Jaén / Departamentul de
Formare  Proiectul PROEMPLEO VI  Primãria
Jaén (IMEFE)  Vizitã la o Cooperativã de ulei de
mãsline în judeþul Jaén  Institutul Judeþean al
Femeii  Granada  Sindicatul Comisiones Obreras
 Granada (formare)
Dupã finalizarea vizitei de lucru vom reveni cu
noi informaþii privind discuþiile purtate la întâlniri
ºi cu unele concluzii privind egalitatea de gen ºi
de ºanse ºi practici în domeniul antreprenoriatului
feminin din Spania, respectiv Regiunea Andaluzia.

ªtefan BARBÃLATÃ

Expert organizare evenimente

PROGRAMELE DE CALIFICARE ce se desfãºoarã în luna ianuarie,
în cadrul proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567 - ProFemin

Poate cineva s-ar întreba ce mari asemãnãri ar putea exista între România ºi Sudan. Cea mai mare
asemãnare este cã ambele þãri îºi serbeazã Ziua Naþionalã iarna: România - pe 1 Decembrie, iar
Sudanul - pe data de 1 Ianuarie.
Sudan este unul dintre cele mai mari state din Africa ºi al ºaisprezecelea stat din lume ca mãrime.
ªi-a dobândit independenþa la 1 ianuarie 1956 ºi a devenit membru ONU în 12 noiembrie 1956.
Este udat în întregime de Nilul Alb, care se uneºte pe teritoriul sãu cu Nilul Albastru pentru a forma,
aproape de capitala Khartoum, cel mai mare fluviu al Africii, Nilul. Sudanezii apreciazã prietenia
poporului român ºi recunosc excelenþa noastrã în educaþie. Cu ani în urmã, mulþi studenþi sudanezi
erau prezenþi în amfiteatrele universitãþilor româneºti. Astãzi, prin grija Excelenþei Sale Domnul
Mohamed Eltayeb Gasmalla Mudawi, Ambasador al Sudanului, existã o dorinþã puternicã de
revigorare a relaþiilor româno-sudaneze.
Anul acesta, Ambasada
Sudanului de la Bucureºti a
serbat Ziua Naþionalã în data
de 6 ianuarie (Boboteaza), zi
de încãrcãturã emoþionalã ºi
spiritualã ºi pentru români.
Universitatea Spiru Haret a
marcat acest moment prin
participarea la trei evenimente, care ne aratã cã
distanþele par mari, dar, în
realitate, sunt foarte mici.
universitãþile din Sudan, în
vederea desfãºurãrii unor schimburi de experienþã ºi pentru o
cunoaºtere reciprocã între cadre
didactice ºi studenþi haretiºti ºi
sudanezi. A fost creionat un
proiect concret de cooperare în
domeniul sportului ºi kinetoterapiei, fiind menþionatã posibilitatea
ca Universitatea Spiru Haret sã se
implice în iniþierea unor secþii de
sport la Universitatea din
Khartoum, precum ºi în dotarea
A doua zi, pe 7 ianuarie, la culturale ºi ºtiinþifice desfãºurate, ºi extinderea unui complex de
sediul Universitãþii Spiru Haret, exprimând, totodatã, disponibili- sport al acestei instituþii de
a avut loc o întrevedere de lucru tatea de colaborare cu orice învãþãmânt superior. În cadrul
între Ambasadorul Sudanului la universitate de peste hotare. întrevederii, a fost salutatã
Bucureºti, Excelenþa Sa Domnul Excelenþa Sa Domnul Ambasador colaborarea dintre CERPA ºi
Mohamed Eltayeb Gasmalla a mulþumit pentru ocazia de a se Universitatea Spiru Haret, care a
Mudawi, ºi domnul conf. univ. afla la Universitatea Spiru Haret, deschis cãile de cooperare
Aurelian Bondrea, rectorul universitate care se bucurã de o ºtiinþificã ºi culturalã dintre
Universitãþii Spiru Haret. În activitate ºtiinþificã ºi culturalã instituþiile de culturã ºi învãþãmânt
cadrul acestei întrevederi, conf. remarcabilã în domeniul educa- din România cu cele din þãrile
univ. Aurelian Bondrea a fãcut o þional din România ºi l-a asigurat arabe. La încheierea întrevederii,
prezentare a Universitãþii Spiru pe domnul rector cã va contribui s-a stabilit continuarea dialogului
Haret, a activitãþilor educaþionale, la stabilirea unor legãturi cu între cele douã pãrþi.
Seara, s-a desfãºurat, la Centrul Cultural Româno-Panarab din Bucureºti, un alt eveniment, care
a împletit douã culturi diferite: românã ºi sudanezã.
Atmosfera a fost unicã, având în vedere cã întrunirea a avut loc în incinta Bibliotecii Româno-Arabe,
recent datã în folosinþã, ceea ce a adus un plus de sensibilitate ºi emoþie participanþilor ºi spectatorilor.
Evenimentul, organizat la iniþiativa CCERPA în colaborare cu Universitatea Spiru Haret, a fost
omagiu pentru Ziua Naþionalã a Sudanului. Manifestarea a fost onoratã de prezenþa Ambasadorului
Sudanului la Bucureºti, Excelenþa Sa Domnul Mohamed Eltayeb Gasmalla Mudawi, dr. Dirar Kutaini,
preºedinte CCERPA, prof. univ. dr. Carmen Costea, prorector al Universitãþii Spiru Haret, conf.
univ. dr. Georgeta Pinghiriac, decanul Facultãþii de Arte, alþi profesori ºi studenþi din cadrul facultãþii.
Artiºti consacraþi, de origine sudanezã, au încântat audienþa cu piese instrumentale tradiþionale ºi
compoziþii proprii. Hafiz Abdel Rahman Mukthar a cântat la flaut, fluier, blockflote ºi instrumente
tradiþionale, acompaniat la orgã de pianistul Elsadig Hussein Mohamed.
Interpreta de muzicã popularã Valeria Arnãutu a interpretat piesa Ionel, Ionelule, fiind acompaniatã
la orgã de unul dintre artiºtii de origine sudanezã, creând astfel o punte culturalã între cele douã þãri,
iar, Corina Gheorghe, melodia Mariei Tãnase Cine iubeºte ºi lasã, dupã care, cele douã interprete au
transmis, prin cântec, La mulþi ani! Sudanului cu ocazia Zilei Naþionale, însoþit de un acompaniament
româno-sudanez, instantaneu de mare valoare emoþionalã ºi artisticã. E.S. Domnul. Mohamed Eltayeb
Gasmalla Mudawi, scriitor ºi poet în cinci limbi de circulaþie internaþionalã, a recitat poemul sãu,
Pace, încheind, astfel, un eveniment deosebit, în cadrul cãruia douã culturi diferite ºi-au prezentat
valorile tradiþionale ºi au demonstrat cã dragostea pentru frumos este una singurã.

Programarea examenelor:

Dr. Dirar KUTAINI, preºedinte CCERPA,
Constantin TRAªCÃ, masterand Facultatea de Arte, Bucureºti

Cercul de geografie
Proiectul este implementat de 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 ºi 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.
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013 Investeºte în Oameni! Axa prioritarã 6

Împreunã în România
Sub coordonarea lectorului
universitar dr. Mãdãlina Andrei,
Facultatea de Geografie a organizat în data de 14 ianuarie 2015,
la sala de lecturã a Bibliotecii
Universitãþii Spiru Haret, din
str. Ion Ghica nr. 13, prima ºedinþã
din anul 2015 a Cercului de

geografie. Tema pusã în discuþie
a fost Împreunã în România.
Prezentãrile principale au fost
susþinutã de Ion Ursu, din partea
Organizaþiei Studenþilor din
Basarabia ºi de Sorin Cristescu,
lector univ. dr. La Facultatea de
Relaþii Internaþionale, Istorie ºi

Filosofie din cadrul Universitãþii
Spiru Haret. Ion Ursu a vorbit
despre Sãrbãtorile de iarnã 
Crãciunul. Tradiþii din republica
Moldova, iar Sorin Cristescu
a împãrtãºit câteva Consideraþii
asupra Unirii Principatelor
Române.
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PREUNIVERSITARIA
Programe de formare ºi dezvoltare profesionalã continuã
a cadrelor didactice din învãþãmântul preuniversitar

 Se desfãºoarã în conformitate cu prevederile Legii educaþiei naþionale nr. 1/2011, ale Ordinului ministrului educaþiei naþionale nr. 3163/2012 privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare ºi funcþionare a programelor postuniversitare de formare ºi dezvoltare profesionalã continuã, ale Ordinului ministrului educaþiei
naþionale nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuã a personalului din învãþãmântul preuniversitar.
 Sunt programe postuniversitare de formare ºi dezvoltare profesionalã continuã, pentru organizarea cãrora Ministerul Educaþiei Naþionale ºi-a exprimat acordul prin
adresa nr. 60925/ 01.10.2013. Totodatã, sunt programe de formare continuã, acreditate de Ministerul Educaþiei Naþionale, prin Ordinul privind acreditarea programelor
de formare continuã nr. 4383/22.08.2014.
 Se adreseazã, cu prioritate, educatoarelor, învãþãtoarelor ºi profesorilor din învãþãmântul preuniversitar, indiferent de specializarea lor. Au ca obiectiv general formarea
ºi dezvoltarea competenþelor de rol, de dezvoltare personalã ºi profesionalã a personalului didactic din sistemul de învãþãmânt preuniversitar, iar, ca obiectiv specific,
dezvoltarea competenþelor specifice domeniului vizat de program.
programe structurate modular. Fiecare program este format din 5 discipline/ module: 3 discipline/ module care dezvoltã competenþe specifice domeniului vizat
ºi 2Sunt
discipline/ module comune, care dezvoltã competenþe / abilitãþi de utilizare a instrumentelor tehnologice ºi metodologice moderne în activitatea proprie ºi în gestionarea
problemelor cu care se confruntã învãþãmântul românesc actual.
Sunt programe concepute inovativ. Fiecare disciplinã / modul se desfãºoarã în sistem mixt: clasic ºi e-Learning, folosind infrastructura tehnologicã ºi platforma e-Learning
Blackboard,
de care dispune Universitatea Spiru Haret, pentru a acorda acces participanþilor la resursele de învãþare, instruire ºi evaluare.
Durata fiecãrui program este de 90 ore pentru 5 discipline/module, 18 ore
pentru
fiecare disciplinã/modul: 6 ore în sistem clasic, 11 ore în sistem

e-Learning ºi 1 orã evaluare (30 min. în sistem e-Learning - evaluare pe
parcurs ºi 30 min. în sistem clasic - în cadrul examenului de evaluare finalã).
Se organizeazã în funcþie de nevoile de formare ºi dezvoltare profesionalã
identificate zonal, de nivelul de pregãtire, opþiunile ºi disponibilitatea
participanþilor.
Fiecare program se desfãºoarã pe o perioadã de 5 sãptãmâni consecutive, o
sãptãmânã pentru fiecare disciplinã/modul. Fiecare disciplinã/modul începe
sâmbãta sau duminica - 6 ore în sistem clasic - ºi continuã - în sistem
e-Learning - în urmãtoarele 5 zile. Testul de evaluare pentru fiecare disciplinã/
modul, cu durata de 30 min., se desfãºoarã în sistem e-Learning, vinerea sau
sâmbãta urmãtoare. Testul de evaluare pentru fiecare disciplinã/ modul trebuie
promovat pentru a continua cu disciplina/ modulul urmãtor.



COSTURI:
- 390 lei (taxa programului, plãtibilã în 2 rate);
- 50 lei (taxa de înscriere);
- 60 lei (taxa de examinare).

Programele de formare ºi dezvoltare profesionalã continuã,
organizate ºi desfãºurate de Universitatea Spiru Haret
în acest sistem, sunt urmãtoarele:
1. OPTIMIZAREA ÎNVÃÞÃRII ÎN PROGRAME
AFTER SCHOOL

Misiune: eficientizarea realizãrii învãþãrii în contextul programelor After School
prin transferul cãtre cadrele didactice participante a unor competenþe relevante
pentru domeniu.
Adresabilitate: cadre didactice din învãþãmântul primar ºi gimnazial.
Module componente:
1. Tehnologii de comunicaþie, multimedia ºi e-Learning în educaþie
2. Tehnici de învãþare în programul after school
3. Activitãþi de educaþie în programul after school
4. Consilierea ºi asistarea psihopedagogicã a elevilor în programul after school
5. Nediscriminare, diversitate, egalitate de ºanse ºi gen, în contextul dezvoltãrii
durabile

2. OPTIMIZAREA PERFORMANÞELOR PROFESIONALE
PRIN CONSULTANÞA ªI COACHING COGNITIV
COMPORTAMENTAL

Misiune: amplificarea capacitãþii cadrelor didactice din învãþãmântul preuniversitar
de a analiza, evalua ºi dezvolta resursele personale ºi competenþele elevilor,
precum ºi competenþele profesionale proprii.
Adresabilitate: cadre didactice din învãþãmântul preºcolar, primar, gimnazial ºi
liceal.
Module componente:
1. Tehnologii de comunicaþie, multimedia ºi e-Learning în educaþie
2. Descrierea, analiza ºi evaluarea performanþelor profesionale
3. Impactul inteligenþei sociale ºi emoþionale asupra performanþelor profesionale
4. Coaching cognitiv comportamental pentru optimizarea performanþelor profesionale
5. Nediscriminare, diversitate, egalitate de ºanse ºi gen, în contextul dezvoltãrii durabile

3. TEHNICI DE CLARIFICARE A VALORILOR ªI EDUCAÞIE
MORALÃ

Misiune: transferul cãtre participanþi a bazei de cunoaºtere ºi a unor tehnici de
clarificare a valorilor ºi educaþie moralã compatibile cu cele utilizate curent la
nivelul unor sisteme de educaþie din þãri dezvoltate.
Adresabilitate: cadre didactice din învãþãmântul primar, gimnazial ºi liceal.
Module componente:
1. Tehnologii de comunicaþie, multimedia ºi e-Learning în educaþie
2. Personalitate ºi dezvoltare moralã
3. Tehnici active de instruire
4. Tehnici avansate de clarificare a valorilor în educaþia moralã
5. Nediscriminare, diversitate, egalitate de ºanse ºi gen în contextul dezvoltãrii
durabile

4. INSTRUMENTE ªI STRATEGII
PENTRU OPTIMIZAREA CALITAÞII EDUCAÞIEI
LA NIVELUL CLASEI PREGÃTITOARE

Misiune: transferul cãtre participanþi a bazei de cunoaºtere, a instrumentelor ºi
tehnicilor de amplificare a capacitãþilor de a corela propria activitate cu nevoile
ºi caracteristicile de vârstã ale elevilor.
Adresabilitate: cadre didactice din învãþãmântul primar.
Module componente:
1. Tehnologii de comunicaþie, multimedia ºi e-Learning în educaþie
2. Metode ºi instrumente de cunoaºtere ºi evaluare a progresului socio-emoþional
al copilului pe parcursul clasei pregãtitoare
3. Strategii de dezvoltare ºi optimizare a competenþelor socio-emoþionale în
relaþia educator-copil
4. Adecvarea strategiilor didactice la caracteristicile de dezvoltare cognitive ºi
emoþionale ale copiilor
5. Nediscriminare, diversitate, egalitate de ºanse ºi gen, în contextul dezvoltãrii
durabile
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Str. Ion Ghica nr. 13, et. 4, cam. 406, sect. 3, Bucureºti
Oana ªelaru - tel.: 021.455.10.28, 0765.019.586
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA SPIRU HARET (CFPSH)
Str. Italianã nr. 28, et. 1, sect. 2, Bucureºti
ªtefania-Teodora Cojocariu - tel.: 021.455.18.80, 021.455.19.42,
0724.553.544, fax 021.317.70.04
Mariana Iatagan - tel. 0722.507.728,
www.spiruharet.ro/cfp; cfp@spiruharet.ro



Dupã finalizarea programului, participanþii primesc Certificatul de
participare la programul de formare ºi dezvoltare profesionalã continuã urmat.
Evaluarea finalã se efectueazã în sistem clasic. Promovarea examenului de
evaluare finalã pentru disciplina/ modulul Tehnologii de comunicaþie,
multimedia ºi e-learning în educaþie permite susþinerea testului de obþinere a
certificatului CERTIPORT, recunoscut internaþional.
Absolvenþii programelor primesc:
certificatul de atestare a competenþelor profesionale specifice programului,
însoþit de un supliment descriptiv care conþine situaþia ºcolarã, durata în ore
a programului, calificarea universitarã/ standardul ocupaþional care a stat la
baza dezvoltãrii programului ºi competenþa/ competenþele sau unitatea de
competenþã/ unitãþile de competenþã vizate de programul postuniversitar de
formare ºi dezvoltare profesionalã continuã;
atestat de formare continuã a personalului didactic precum ºi fiºa
competenþelor ºi a disciplinelor/ temelor;
certificat de absolvire a modulului Tehnologii de comunicaþie, multimedia ºi
e-learning în educaþie.
10 credite profesionale transferabile aferente programului postuniversitar ºi
22 de credite profesionale transferabile aferente programului de formare continuã
acreditat C.N.F.P.






5. SCRIERE, MANAGEMENT ªI IMPLEMENTARE PROIECTE

Misiune: instruirea cadrelor didactice pentru scrierea de cereri de finanþare a proiectelor,
în vederea accesãrii de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea învãþãmântului
românesc, pentru asigurarea managementului ºi implementarea proiectelor.
Adresabilitate: cadre didactice din învãþãmântul preºcolar, primar, gimnazial ºi liceal.
Module componente:
1. Tehnologii de comunicaþie, multimedia ºi e-Learning în educaþie
2. Scrierea cererii de finanþare, cu respectarea actelor normative în domeniu
3. Tehnici ºi instrumente de management ºi implementare proiecte
4. Proiecte ºi programe de intervenþie în comunitate
5. Nediscriminare, diversitate, egalitate de ºanse ºi gen, în contextul dezvoltãrii durabile

6. EFICIENTIZAREA COMUNICÃRII ÎN MEDIUL ªCOLAR

Misiune: amplificarea competenþei participanþilor în utilizarea unor tehnici,
instrumente ºi tehnologii de comunicare compatibile cu cele utilizate curent în
sisteme de educaþie din þãri dezvoltate.
Adresabilitate: cadre didactice din învãþãmântul gimnazial ºi liceal.
Module componente:
1. Tehnologii de comunicaþie, multimedia ºi e-learning în educaþie
2. Adaptarea comunicãrii la caracteristicile de personalitate ale elevilor
3. Comunicare verbalã ºi nonverbalã în activitatea de învãþãmânt
4. Eticã ºi deontologie în relaþiile interpersonale în mediul ºcolar
5. Nediscriminare, diversitate, egalitate de ºanse ºi gen, în contextul dezvoltãrii
durabile

7. MANAGEMENT ªCOLAR ADAPTAT LA REALITÃÞILE
SOCIETÃÞII ROMÂNEªTI

Misiune: adaptarea managementului ºcolar la realitãþile societãþii româneºti,
prin utilizarea de noi paradigme ºi tehnici manageriale, prin valorificarea superioarã
a resurselor de inteligenþã ºi creativitate, de motivaþie ºi de timp, la nivelul
cadrelor didactice ºi elevilor.
Adresabilitate: cadre didactice din învãþãmântul primar, gimnazial ºi liceal.
Module componente:
1. Tehnologii de comunicaþie, multimedia ºi e-learning în educaþie
2. Managementul învãþãrii pentru valorificarea tipurilor de inteligenþã ºi stimularea
creativitãþii elevilor
3. Managementul resurselor de timp, motivaþie ºi competenþã
4. Tehnici de optimizare a activitãþilor didactice
5. Nediscriminare, diversitate, egalitate de ºanse ºi gen, în contextul dezvoltãrii
durabile

8. LEGISLAÞIA ÎNVÃÞÃMÂNTULUI ªI A MUNCII
ÎN CONTEXT EUROPEAN

Misiune: cunoaºterea cadrului legal european ºi naþional, care reglementeazã
raporturile de muncã ale personalului din învãþãmântul preuniversitar privind:
statutul cadrelor didactice, salarizarea, concedii, drepturi ºi obligaþii, pensionarea,
încetarea raporturilor de muncã, alte drepturi ºi obligaþii.
Adresabilitate: cadre didactice din învãþãmântul preºcolar, primar, gimnazial ºi liceal.
Module componente:
1. Tehnologii de comunicaþie, multimedia ºi e-Learning în educaþie
2. Legislaþia educaþiei în România în context european
3. Legislaþa muncii în mediul educaþional, în context european
4. Statutul personalului didactic
5. Nediscriminare, diversitate, egalitate de ºanse ºi gen, în contextul dezvoltãrii
durabile

9. METODE DE PREDARE/ÎNVÃÞARE UTILIZÂND
TEHNOLOGII MODERNE

Misiune: îmbunãtãþirea metodelor de predare-învãþare pe arii curriculare (limbã
ºi comunicare; matematicã ºi ºtiinþe ale naturii; om ºi societate; arte; educaþie
fizicã ºi sport; tehnologii; consiliere ºi orientare) folosind tehnologii moderne.
Adresabilitate: cadre didactice din învãþãmântul primar, gimnazial ºi liceal.
Module componente:
1. Tehnologii de comunicaþie, multimedia ºi e-Learning în educaþie
2. Metode inovative de predare/învãþare adaptate la ariile curriculare
3. Tehnici moderne de evaluare a performanþelor ºcolare
4. Etica ºi deontologia în procesul de evaluare
5. Nediscriminare, diversitate, egalitate de ºanse ºi gen, în contextul dezvoltãrii durabile

Universitatea Spiru Haret este, potrivit
Legii nr. 443 din 5 iulie 2002, instituþie
de învãþãmânt superior, persoanã juridicã
de drept privat ºi de utilitate publicã, parte
a sistemului naþional de învãþãmânt.

Directoratul General de Cercetare-Inovare
(DG Research & Innovation) al Comisiei
Europene recunoaºte Excelenþa Resurselor
Umane din Universitatea Spiru Haret în
Cercetare (HR Excellence in Research).

În anul 2013, Universitatea Spiru Haret a
fost evaluatã de Agenþia Românã de
sigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior
(ARACIS), obþinând calificativul
ÎNCREDERE pentru perioada 2014-2019.

În anul 2013 calitatea proceselor
educaþionale desfãºurate de Universitatea
Spiru Haret sunt evaluate de European
University Association (EUA).
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PREZINTÃ-TE!

Vise din cernealã
Înainte de a exista ceva concret, nu putem
vorbi decât de potenþial. Pentru a putea crea
ceva, acest potenþial trebuie îmblânzit,
manipulat pentru a deveni ceva anume, în cazul
meu, acest ceva fiind o lucrare terminatã, care
sã vorbeascã de la sine în numele ambiþiilor mele,
care au început acum mult timp.
Bunicul meu a fost pictor ºi scriitor, iar tatãl
meu este arhitect, deci am crescut înconjuratã
de lumea frumoasã, aproape irealã a artei. Încã
de la vârsta de doi ani am început sã desenez.
Mi-a plãcut cel mai mult sã desenez oameni,
cel mai dinamic subiect pe care pot spera sã îl
reprezint. În copilãrie am experimentat,
neavând o preferinþã pentru vreun stil. Dar nu
am desenat doar oameni: majoritatea desenelor
mele erau inspirate din cãrþile pe care le citeam.
Astfel, majoritatea desenelor mele au un aer fie
fantastic, fie istoric, dar cel mai mult îmi place
sã le combin: diverse creaturi mitologice,
costumate în moda specificã perioadei lor de
influenþã, sau, pur ºi simplu, figuri umane,
precum vrãjitori sau eroi purtând îmbrãcãminte
adecvatã perioadei istorice.
Am ales sã nu particip la cursuri pentru a-mi
cultiva pasiunea, insistând cã cel mai bine voi
învãþa prin propria mea experienþã. Abia acum
un an, la 17 ani fãrã câteva luni, decisã sã fac
din pasiunea mea pentru graficã o cale pentru
viitor, am început sã urmez cursuri particulare
cu o doamnã profesoarã de la Universitatea de
Arte din Bucureºti. Una dintre teme a fost sã
creez o reproducere dupã una dintre gravurile
lui Francisco Goya. Am simþit cã cerneala poate
reprezenta scenele istorice ºi mitologice mult
mai bine decât creionul, în care îmi pusesem
încrederea pânã atunci.
Dullahan; cernealã,
dimensiune A4;
Figurã din mitologia
irlandezã, dullahan-ul
mereu cutreierã
drumurile în caleaºca
sa trasã de cai.

Asiaticã; creion,
dimensiune A4;
Portret al unui viitor
personaj, dupã o fotografie
a modelului Daul Kim, cu
îmbrãcãminte inspiratã din
dinastia Tang a Chinei.
Acum, în ultimul an de liceu, mã forþez sã
privesc înainte, deºi eu mereu am avut o oarecare
nostalgie pentru trecut. Însã, încã fac exact ceea
ce îmi place: îmi planific viitorul ca sã mã pot
afunda în continuare în fanteziile frumoase ale
folclorului ºi mitologiei. Încã admir munca
marilor artiºti ai trecutului, însã, acum, pot
folosi munca ºi geniul lor pentru a avansa ºi eu,
puþin câte puþin. Pot spune cã am mare noroc.
Datoritã pãrinþilor mei, vizitez Europa ºi
muzeele ei ºi mã întorc acasã cu o mulþime de
schiþe dupã statuile ºi picturile ce mã
impresioneazã. Totuºi, nu numai norocul m-a
adus aici: tehnicile artistice se îmbunãtãþesc prin
multã muncã ºi exerciþiu, iar pentru mine nicio
zi nu trece fãrã sã mai desenez ceva: fie ilustraþii
de sine stãtãtoare, fie, mai nou, pagini pentru
banda desenatã la care lucrez. Aceastã bandã
desenatã este una dintre speranþele mele pentru
viitor, dar, de asemenea, este manifestarea
tuturor lucrurilor pe care le iubesc: grafica,
mitologia, istoria ºi o poveste captivantã. Cu
puþin noroc, îmi voi publica primul volum grafic
în curând! Sper ca povestea aceasta, pe care o
desenez ºi pe care am gândit-o împreunã cu
cele mai bune prietene ale mele, poveste despre
marile panteonuri ºi rãzboaiele pentru
supremaþie, sã prindã la public ºi sã transmitã
mesajul dupã care eu trãiesc: este o mare
greºealã sã fie abandonat trecutul pentru idealul
unui viitor care nu are nicio rãdãcinã. Pânã când
voi reuºi sã îmi public aceastã bandã desenatã
sau sã ilustrez cãrþi, voi continua sã învãþ ºi sã
mã las inspiratã, nu numai de artiºtii mei favoriþi,
precum Caravaggio, Michelangelo, Francisco
Goya sau Dante Gabriel Rosetti, dar ºi de
folclorul, mitologia ºi istoria lumii, ce mi-au
servit drept exemplu ºi mi-au alimentat
imaginaþia cu vise frumoase, impozante, chiar
dacã au fost, pe alocuri, sumbre sau groteºti.

Steliana-Maria RÃDULESCU,
clasa a XII-a, Liceul Teoretic Ion Barbu, Bucureºti
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Expoziþia Valori româneºti
Corneliu Baba

Sculptura româneascã
25 de ani dupã revoluþie

Dupã ampla selecþie de opere Brâncuºi
prezentatã în aceastã primãvarã la Muzeul
Boijmans din Rotterdam, expoziþia Transformation. Romanian Sculpture 25 Years Atfer
the Revolution aºeazã pe scena olandezã o
nouã incursiune în sculptura româneascã, de
aceastã datã contemporanã. Gazda proiectului,
Muzeul Beelden aan Zee, înfiinþat în 1994 de
colecþionarii Theo ºi Lida Scholten, este un
spaþiu dedicat exclusiv expunerii sculpturii.
Expoziþia, curatoriatã de Ioana Ciocan,
împreunã cu Cees Hendrikse, arhitect Attila
Kim, reuneºte o selecþie de piese semnate de
13 artiºti români: Judith Balko, Mihuþ Boºcu
Kafchin, Radu Cioca, Ioana Ciocan, ªtefan
Radu Creþu, Andreea Dobrin, Costin Ioniþã,
Radu Mocanu, Vlad Olariu, Alexadru Potecã,
Larisa Sitar, Mircea Suciu ºi Mihai Zgondoiu.
În ciuda titlului care induce senzaþia unei
retrospective generoase, expoziþia este un
proiect curatorial ce pune împreunã câteva
opere relevante pentru sculptura
româneascã experimentalã din ultimii ani.
Prima salã este dominatã de giganticul Leninul roz (Lenins Sleep/Proiect 1990, Mihai
Zgondoiu), cãzut în apropierea unei oglinzi
cu harta României din monede (Home Country, Blooming Garden, Ioana Ciocan) ºi a
monumentului acoperit de muºchi
(Monument, Larisa Sitar). Împreunã

formeazã un statement puternic, asumat de
textele introductive ale catalogului ºi
continuat pe tot parcursul expoziþiei: epoca
de aur a murit, dar fantoma ei este o sursã
de inspiraþie constantã în arta româneascã.
( ) Artiºtii români din generaþia tânãrã,
care nu au avut experienþa comunismului,
exprimã viziuni asupra unei lungi perioade
de represiune brutalã, care a lãsat urme de
neºters în þara lor  (Cees Hendrikse) Sunt
speculate uzul ºi uzura memoriei, în formele
cele mai diverse posibile, de la canistre sau
cauciucuri (Golden Black I ºi II, Radu
Mocanu) la obiecte uz cotidian aurite
(Golden Flat, Alexandru Potecã).
Expoziþia este cel mai consistent ºi bineînchegat proiect de artã politicã autohtonã,
având în centru sculptura, care reuºeºte sã
aducã în discuþie memoria comunismului
echilibrat, neutru, fãrã critici radicale sau
nostalgii desuete. Ioana Ciocan a reuºit o
selecþie impecabilã, atât la nivel discursiv
cât ºi al realizãrii tehnice, capabilã sã ofere
unui public occidental o imagine complexã
asupra unei lumi încã plinã de necunoscute
(chiar ºi pentru români).
Transformation. Romanian Sculpture 25
Years After the Revolution este la Museum
Beelden aan Zee din Haga pînã pe 10 februarie
2015. (Valentina Iancu, RevistaArta.ro)

Condeie,
voci, chipuri,
de Neagu Udroiu
O impresionantã carte
de istoria presei româneºti

Condeie, voci, chipuri este titlul noului volum de
istoria a presei româneºti, semnat de Neagu Udroiu,
care a apãrut la Editura Tipo Moldova din Iaºi. Este
vorba despre o impresionantã lucrare de 1.930 de
pagini, în trei volume, despre personalitãþile care au
marcat toatã presa din þara noastrã. Autor a peste 30
de cãrþi, Neagu Udroiu reuºeºte, de aceastã datã, sã
ofere în lucrarea cu subtitlul prota-goniºti, partituri,
performanþe o imagine clarã despre cei care au fãcut
sau dau viaþã presei din România, un rol aparte revenind
scriitorilor din þara noastrã dedicaþi meseriei de gazetar.
Alãturi de personalitãþi sunt prezentate publicaþii,
posturi de radio ºi televiziune din România, modul în
care a evoluat gazetãria la noi, de la finalul secolului
XVIII ºi pânã în prezent. Un capitol aparte este
consacrat Agenþiei Naþionale de presã AGERPRES ºi
oamenilor care au lucrat la cea mai importantã
agenþie de ºtiri din þara noastrã.
Dupã mai multe volume dedicate istoriei presei ºi
cãlãtoriilor peste hotare, Neagu Udroiu pregãteºte,
pentru 2015, o culegere de texte despre drumuri efectuate
prin România. Având avantajul cã a lucrat în ziare,
reviste, posturi de radio ºi televiziune, în AGERPRES,
Neagu Udroiu a reuºit sã scrie despre toate acestea din
interior, surprinzând felul în care prezintã, cu real talent,
o cantitate foarte mare de informaþie. Aºteptãm cu
nerãbdare urmãtoarele sale scrieri.

Aristotel BUNESCU
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Muzeul Naþional de Artã al României vã
invitã pânã pe 11 martie 2015 la expoziþia
Corneliu Baba. Desemnurile unui pictor,
deschisã la Muzeul Colecþiilor de Artã (Calea
Victoriei nr. 111). Expoziþia cuprinde o sutã
treizeci de lucrãri de graficã din colecþia soþiei
artistului, Constanþa Baba, realizate în diferite
tehnici (creion, tuº, beitz, acuarelã, tempera
ºi pastel). Expuse în premierã, lucrãrile sunt
reprezentative pentru creaþia unuia dintre cei
mai importanþi pictori români moderni. Astã
searã am fãcut douã desemnuri dupã model.
Mai multe, multe de tot trebuiesc, mâna sã
nu se odihneascã niciodatã. (Corneliu Baba)

(Academician
Cristofor Simionescu)

Fizicianul
ªtefan PROCOPIU
- descoperiri fundamentale
pentru ºtiinþa mondialã

S-a reluat stagiunea
Iosif Sava
În faþa publicului, care are în continuare acces liber la manifestãrile Fundaþiei
de la Palatul Suþu, la ora 19, în fiecare miercuri, pânã la mijlocul lunii iulie,
Cvartetul SOLARTIS va relua seria Cvartetul în istoria muzicii, serie care
propune parcurgerea, prin intermediul celor mai importante opusuri dedicate acestui tip de ansamblu cameral, a istoriei creaþiei de cvartet de la
Haydn pânã în contemporaneitate. Seria este alcãtuitã din cincisprezece
concerte ale unor cvartete consacrate, cu activitate permanentã.

Discul de muzicã
clasicã al anului 2014
în România - pianista
Alina Azario

Discul semnat de pianista românã Alina
Azario ºi care cuprinde lucrãri ale compozitorilor Jean Philippe Rameau ºi Claude
Debussy a fost desemnat discul de muzicã
clasicã al anului 2014 în România. Discul a
strâns cele mai multe voturi unice exprimate de public în cadrul campaniei
Voteazã discul de muzicã clasicã al anului 2014 derulatã pe site-ul
romania-muzical.ro. Alina Azario, nãscutã în 1983 la Piatra-Neamþ, ºi-a încheiat
de curând studiile de doctorat la Hamburg, la clasa reputatului Evgheni Koroliov.
A început sã cânte la pian la vârsta de 6 ani; iar la 10 ani susþinea
primele recitaluri. Au urmat premii la importante concursuri internaþionale, concerte ºi recitaluri la festivaluri de renume. În august anul trecut, Alina
Azario a organizat la Sibiu prima ediþie a Festivalului Clara Haskil.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Simfonii în pictura lui Laurenþiu Jianu
Romeo Laurenþiu Jianu s-a nãscut la 13 iulie 1961 la Pârâieni
(Vâlcea). A studiat la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu
secþia picturã (1985) cu profesorul Vasile Grigore.
Debutul l-a avut cu participarea la expoziþia Atelier 35 al cãrei
membru devine. Participã la Saloanele Municipale ºi la unele organizate în þarã ºi în strãinãtate. Este prezent în taberele de creaþie
(Cãlãraºi, Iaºi, Alba Iulia,
Covasna, Soveja ºi în Franþa).
Participã în expoziþii de grup
(Bucureºti, Craiova) ºi expoziþii personale (Bucureºti,
Craiova, Alba Iulia 1980 2007). Expune la Paris (1991).
În ansamblu, are o activitate
intensã, dinamicã. Lucrãrile
sale urmãresc exploatarea
semnelor ºi figurilor geometrice cu tendinþa explicitã
spre abstracþionism.
A expus, de asemenea la
Muzeul Pradelles, Franþa,
1991; Centrul Cultural
Român, Paris, 1991; Galeria
Orizont, Bucureºti, 2000.
În perioada 1985-1990,

Nu vom spune lucruri
noi afirmând cã
academicianul ªtefan
Procopiu este cel mai
mare fizician pe care l-a
dat pânã în prezent
poporul nostru.

participã la aproape toate expoziþiile de grup municipale ºi judeþene
organizate în Alba Iulia. Din 1983 pânã în 1985, este participant la
expoziþii colective studenþeºti, iar, dupã aceea, la expoziþii anuale
de tineret, bienale, republicane ºi ale municipiului Bucureºti.
Lucrãrile sale pot fi regãsite în colecþii private din Anglia, Franþa,
Suedia, Ungaria, SUA etc. Culorile din tablourile abstracte
ale lui Romeo Laurenþiu Jianu sunt vii chiar ºi atunci când
mesajul operei e trist. O întreagã simfonie a apei curge prin pictura
cu tente abstracte a lui Jianu. Rarele portrete efectuate de
artist au o expresivitate deosebitã, ochii fiind o poartã deschisã
cãtre universul unei întregi filosofii. Modest ºi retras
din lumea mondenã, Romeo Jianu lasã tablourile sã vorbeascã
despre sine, tablouri care pot fi admirate pe site-ul colecþiei private de artã patzelt sau la Galeriile Galateea.

ªtefan Procopiu, pãrintele, printre altele, al magnetonului BohrProcopiu, al fenomenului ºi al efectului Procopiu, a fost membru
titular al Academiei de ªtiinþe din România începând cu 20 decembrie
1936, membru al Academiei Române(1955), al unor societãþi
ºtiinþifice din þarã ºi strãinãtate, laureat al Premiului de Stat (1964),
În 1912, ultimul an de facultate, a descoperit calculul valorii
magnetonului teoretic. A descoperit formula magnetonului, în
1912. A ºi expus descoperirea în cadrul Consiliului ºtiinþific.
Unul dintre profesori i-a spus atunci: Cum îþi permiþi dumneata sã
ataci niºte lucruri atât de mari?. S-a ºi publicat articolul, în 1913,
dar n-a trecut hotarul þãrii. Deci, în afarã, practic nu s-a ºtiut. Trei
ani mai târziu, danezul Niels Bohr a fãcut aceeaºi descoperire ºi el
ºi, ulterior, a fost rãsplãtit cu Premiul Nobel. (prof. Rodica
Procopiu, februarie 2009, publicaþia Lumina). Ca o recunoaºtere a
valorii sale, ªtefan Procopiu a primit de douã ori consecutiv, din
partea Comisiei de la Oslo, invitaþia de a recomanda un fizician
pentru acordarea Premiului Nobel. L-a recomandat, în ambele
situaþii, pe fizicianul francez Louis Néel, care l-a ºi primit, în 1970.
ªtefan Procopiu (19 ianuarie 1890 - 22 august 1972) a urmat
cursurile ºcolii primare ºi ale Liceului Gh. Roºca Codreanu
(promoþia 1908) din Bârlad. Dupã ce a cochetat o vreme cu
Facultatea de ªtiinþe Naturale ºi cea de Medicinã, ia licenþa secþiei
fizico-chimice a Facultãþii de ªtiinþe din Iaºi (1912), dupã care a
urmat alte studii universitare la Paris. În anul 1919 obþine Bursa
Adamachi ºi merge la Paris pentru studii la doctorat. Aici
frecventeazã cursurile unor savanþi iluºtri ai vremii, precum
Gabriel Lippman, Marie Curie, Paul Langevin, Aymé Cotton.
Devine doctor în ªtiinþe Fizice la Sorbona (5 martie 1924); pânã
atunci publicase deja 30 de lucrãri.
Procopiu s-a dedicat ºtiinþei ºi cercetãrii încã din timpul
studenþiei. Primele rezultate remarcabile din cercetare sunt
publicate sub titlul Determinarea momentului magnetic molecular
prin teoria cuantelor lui M. Planck, apãrutã în Bulletin Scientifique
de lAcademie Roumaine de Sciences. În urma studiilor privind
teoria cuantelor lui Planck ºi a teoriei magnetismului lui Langevin,
Procopiu stabileºte, pentru prima datã în lume, valoarea
momentului magnetic molecular, numit ºi magnetonul teoretic. Este
recunoscut faptul cã ªtefan Procopiu calculeazã valoarea
magnetonului teoretic cu doi ani înaintea prof. A. Bohr din
Danemarca. În literatura de specialitate din þara noastrã aceastã
descoperire este cunoscutã sub denumirea de magnetonul BohrProcopiu (pe drept cuvânt, literatura mondialã ar trebui sã adopte
denumirea de magneton Procopiu-Bohr ºi nu Bohr-Procopiu, cum
este menþionat), marelui fizician neacordându-i-se Premiul Nobel
dintr-o neglijenþã a comisiei. Descoperirea fãcutã de Procopiu în
1912 îl consacrã printre fizicienii de renume mondial. Titlul de
doctor în ºtiinþe fizice l-a obþinut cu lucrarea Asupra birefringenþei
electrice a suspensiilor, în faþa unei comisii formatã din profesorii
Aymé Cotton, Charles Fabry ºi H. Mouton. Procopiu descoperã
ºi analizeazã în laboratorul de fizicã al Universitãþii Sorbona, în
anul 1921, un fenomen optic nou, ce consta în depolarizarea
longitudinalã a luminii de cãtre suspensii ºi coloizi. Aceastã
descoperire a fost prezentata în ºedinþa Academiei de ªtiinþe din
Paris, la 8 august 1921. Fenomenul este numit, în anul 1930, de
cãtre prof. A. Boutaric, Fenomenul Procopiu. Este vorba de
fenomenul optic Procopiu, spre a-l deosebi de alt fenomen,
cunoscut sub numele de efect Procopiu ºi care se referã la
discontinuitãþile magnetice produse într-un fir de material
feromagnetic, la trecerea prin el a unui curent electric alternativ.
ªtefan Procopiu a întocmit ºi importante hãrþi magnetice ale
þãrii, pe perioada 1895  1954. A stabilit cã, începând din 1932,
momentul magnetic al globului terestru a început sã creascã, dupã
ce, timp de peste 100 de ani, a scãzut continuu, soluþionând o
controversã care dãinuia de decenii. A determinat ºi perioada
acestei variaþii: circa 500 de ani. Alãturi de activitatea sa strict
ºtiinþificã, de mare descoperitor, savantul Procopiu a fost ºi autorul
a numeroase invenþii ºi dispozitive experimentale. Era ºi un
neobosit cadru didactic, care a format generaþii întregi de fizicieni
experimentatori, el însuºi fiind discipolul cel mai de seamã, al lui
Dragomir Hurmuzescu, la Iaºi. Pe parcursul anilor, a fost decanul
Facultãþii de Electrotehnicã a Politehnicii Gheorghe Asachi din
Iaºi, de la înfiinþarea ei (decembrie 1937), pânã la 1 februarie
1941, când trece decan al Facultãþii de ªtiinþe a Universitãþii Iaºi.
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Pe marginea discursului Preºedintelui Klaus Johannis în Parlamentul României

EDUCAÞIA, vectorul dezvoltãrii societãþii româneºti

În opinia noastrã ºi, sper, ºi a preºedintelui
Johannis, educaþia este o problemã pe termen
lung, mai cuprinzãtoare decât hrana ºi problema
creºterii economice. Durata ºi eficienþa muncii
unui om este dimensionatã la 35-40 de ani, cu o
limitã minimã de 14/16 ani ºi maximã de 65 de ani,
dar cu tendinþã de creºtere ºi cu o complexitate
sporitã de la generaþie la generaþie. Progresul
societãþii depinde de sporul de cunoaºtere, de
perfecþionarea uneltelor de muncã ale omului,
dar, mai ales, de propria-i perfecþionare. În cartea
sa Cronica anului 2000, din care am selectat mai
multe opinii, acad Mircea Maliþa afirma, încã
din 1969, cã cea mai importantã revoluþie dupã
cea ºtiinþificã-tehnicã este cea în domeniul
educaþiei ºi al învãþãmântului. Educaþia,
restrânsã la dobândirea caracterului ºi însuºirilor
intelectuale, morale ºi fizice se va contopi cu
învãþãmântul ca proces de transmitere ºi însuºire
de cunoºtinþe, iar astfel reunite vor forma un
concept nou de formaþie umanã. În anul 2000
procesul educativ va renunþa la câte cunoºtinþe
dã elevilor la în ce scop. ªcoala nu va mai lucra
cu un elev abstract, ca medie statisticã între cei
dotaþi ºi mai puþin dotaþi. Fiecare copil îºi va
avea propriul program, iar depistarea vocaþiilor
se va face prin calculator, ceea ce va duce la
evitarea unei risipe de talente. Procesul
educaþional va începe de la 3 ani (vârsta de
creºtere a creierului) ºi va dura toatã viaþa: pânã
la pensionare, în baza profesiei, iar dupã din
plãcere ºi habitudine. A fi pe bãncile ºcolii va
însemna sã guºti din plãcerile cunoaºterii ºi de a
pune fiecare cunoºtinþã în circuitul imediat ºi în
folosul social. În acelaºi timp, investiþia în
învãþãmânt trebuie sã se regãseascã în creºterea
PIB prin creºterea productivitãþii muncii, iar prin
creºterea gradului de educaþie se formeazã
interesele, stimulentele ºi motivele omului
pentru acþiune ºi consum, se reduc cheltuielile
cu sãnãtatea etc. Cunoaºterea, numitã de la latini
scientia, nu va mai fi împãrþitã în secþiuni rigide
ºi se va compune din combinaþia între un om de
formaþie filozoficã (logicã), matematicã (teoria

mulþimilor), bibliotecarã (clasificaþia zecimalã),
administrativã (istoria instituþiilor) ºi ºtiinþificã
(o ramurã pozitivã/realistã ºi alta umanistã).
Educaþia, învãþãmântul ºi cercetarea sunt, de
altfel, prioritãþi ale UE pentru o dezvoltare
bazatã pe cunoaºtere în perioada 2014-2020:
analfabetismul trebuie eradicat iar 40% din
populaþia ºcolarã trebuie sã fie cuprinsã sau sã
fi terminat studii superioare. Este adaptatã ºcoala
româneascã la noile cerinþe? Diplomele sunt
departe de a vorbi despre specialitatea însuºitã
de deþinãtorul lor. Rãspunde obiectivul propus
de preºedintele Johannis pentru ºcoala dualã,
dupã modelul german, exigenþelor pe termen lung?
Într-adevãr, forþa de muncã profesionalizatã este
mai productivã. În acelaºi timp, pe termen lung,
se vor crea mai puþine unitãþi de producþie - uzine,
fabrici - datoritã creºterii randamentelor,
exploatãrii mai intensive ºi realizãrii mai multor
produse de o calitate superioarã. Deja are loc o
alocare ºi realocare a unitãþilor de producþie din
þãrile dezvoltate în þãrile în curs de afirmare, în
raport de resursele naturale ºi de costul mai
scãzut al forþei de muncã necalificate sau cu o
calificare minimã. Deºi prezenþa omului în
procesul muncii se va reduce continuu,
învãþãmântul dual poate reduce abandonul ºcolar
ºi înzestrarea copilului cu o meserie. Mai
este actualã meseria, brãþarã de aur? Sau
responsabilitatea ºcolii este cea vizionatã de
Spiru Haret, aceea de a crea buni cetãþeni? Nu
neg necesitatea învãþãmântului profesional,
utilitarist, exclusiv practic, dar drumul în viaþã
trebuie sã fie la libera alegere a tânãrului, a elevului.
Multe dintre meseriile care au dãinuit secole sunt
menþinute în conºtiinþa evoluþiei noastre ca
sporturi: trasul cu arcul, tirul, înotul, atletismul,
schiul, luptele, chiar tãiatul lemnelor, aruncatul
suliþei, ciocanului sau a greutãþii au devenit
discipline sportive, altele, cum ar fi cea de croitor,
cizmar, tâmplar ºi chiar cea de bucãtar, prin
revenirea la produsele tradiþionale pentru
consum, s-au transformat în meserii de artã,
ca alternativã la producþia de serie. Apoi,

progresul tehnico-ºtiinþific solicitã tineri bine
pregãtiþi. Dar, aºa cum afirma M. Vulcãnescu,
misiunea esenþialã a ºcolii, înfrãþirea idealului
de educaþie sovietic cu cel american nu este
numai efectul unei trecãtoare frãþii de arme, ci
vedenia adâncã a unui om golitã de întreaga ei
umanitate ºi prefãcutã în robie. Dacã în trecutul
apropiat extinderea producþiei cerea mai multã
forþã de muncã fizicã specializatã pe operaþiuni,
acoperitã ºi prin extensia timpului de muncã în
trei schimburi, în viitorul apropiat, care a început
de la sfârºitul secolului trecut, creºterea producþiei
se realizeazã prin economisirea resurselor
naturale, inclusiv a forþei de muncã. Modificãrile
din viaþa economicã ºi socialã atrag dupã sine
transformãri în viaþa spiritualã. De aceea, opinãm
cã educaþia trebuie sã adauge populaþiei ºcolare,
la clasicii ºapte ani de acasã, regulile ºi normele
de convieþuire socialã convenite, abilitãþile pentru
întemeierea ºi dezvoltarea viitoarei gospodãrii
familiare. Acestea nu mai pot fi lãsate la voia
întâmplãrii prin ceea ce se vede în sânul familiei
- transmiterea naturalã. Ritmul vieþii nu mai dã
timpul necesar familiilor, chiar cu o pregãtire ºi
venituri medii, de a se ocupa de educaþia copilului, în afara decalogului biblic. Apoi, ºomajul
poate dezvolta ignoranþa copilului, într-o lume
în care banii nu mai exprimã rodul muncii, ci al
speculei, al ºmecheriei, pânã la corupþia
practicatã de clasa politicã. Noua educaþie nu
trebuie sã mai creeze, în continuare, pe bandã
rulantã, forþa de muncã necesarã industriei
coºului de fum, ci oameni de nãdejde, care, de la
18 ani, vârsta maturitãþii, sã facã faþã conºtient
primului lor act democratic, votul, ºi sã-ºi poatã
întemeia o familie. Este pregãtitã tânãra generaþie
pentru participarea la viaþa comunitãþii sau
întemeierea unei familii? Aºa cum remarca acad.
Solomon Marcus, învãþãmântul nu creeazã un
alt tip de gândire tinerei generaþii, bazat pe
naveta între Internet ºi cultura pe hârtie, învãþarea de a învãþa, învãþarea continuã, gândirea
cu mintea proprie. Actualul sistem pãstreazã,
voit sau nu, contradicþia între direcþie ºi învãþare.

Pasiuni

Redarea live a istoriei

Pentru cine nu este familiarizat cu acest termen,
reenactmentul reprezintã o
redare fidelã a unui anumit
moment din istorie, indiferent
de epocã, moment în care
pasionaþii acestui domeniu
reproduc diverse aspecte ale
evenimentului respectiv, dupã
un plan bine stabilit, fiind
costumaþi în uniformele epocii
respective. Primii reenactori
au apãrut în anii 70, în Franþa,
cu ocazia comemorãrii a 30 de
ani de la Debarcarea din Normandia în 1944. De atunci,
fenomenul a început sã cunoascã
o rãspândire din ce în ce mai
mare; peste tot în lume existã

grupuri de reconstituitori care
prezintã evenimente petrecute
în vremea soldatului roman din
antichitate ºi pânã în vremea
soldatului român, german ori
sovietic din timpul ultimei
conflagraþii mondiale.
În România, fenomenul
reconstituirii istorico-militare
a apãrut, în urmã cu 10 ani,
la Zilele Muzeului Militar
Naþional din Bucureºti. Înfiinþatã
în anul 2014, Asociaþia Redescoperã Istoria este singura
asociaþie de profil din þarã care
reconstituie, pentru început,
structuri militare din armatele a
patru þãri participante la luptele
din cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial: Armata Românã,
Armata Germanã, Armata
Statelor Unite ºi Armata Roºie.
În ceea ce priveºte procesul
propriu-zis al unei reconstituiri,
acesta începe cu o temeinicã
documentare în arhive privind
istoria unitãþii reconstituite,
contextul în care a avut loc
momentul istoric reconstituit, echipamentul utilizat,
apoi continuã cu echiparea
tehnico-tacticã ºi se încheie
cu deprinderea protocolului
militar specific perioadei
reconstituite. Abia dupã ce
aceste etape au fost parcurse,
reenactorii se pot prezenta în

faþa publicului. Trebuie precizat faptul cã reconstituitorii
nu glorificã rãzboiul, ci doar
cinstesc memoria înaintaºilor
ºi ne îndeamnã sã învãþam
lecþiile istoriei, astfel ca dezastre
cum sunt rãzboaiele sã nu mai
aibã loc niciodatã!
Pe lângã reconstituiri istoricomilitare, Asociaþia Redescoperã
Istoria organizeazã ºi participã
la evenimente culturale (conferinþe, expoziþii, lansãri de carte,
lansãri de filme documentare etc).
Primul eveniment la care a
participat a fost cel organizat cu
ocazia Zilelor Muzeului Militar
Naþional (10 - 11 mai 2014). În
cadrul acestei manifestãri
culturale cu tradiþie, revista
Redescoperã Istoria a organizat
microexpoziþia Fragmente de
Istorie. Presa ºi armata în
perioada anilor 1914  1944, ce
a reunit aspecte mai puþin
cunoscute ale presei ºi armatei
româno - germane de-a lungul
unui secol mãcinat de rãzboaie.
Tot cu acest prilej, publicul
vizitator a avut ocazia sã vadã un
corespondent de rãzboi german,
care a fost prezent pe teritoriul
României în timpul luptelor din
nordul Moldovei, când armatele
româno-germane încercau sã
opreascã ofensiva sovieticã din
prima parte a anului 1944.

Pulsul culturii la zi

Un alt atu al Asociaþiei
Redescoperã Istoria faþã de
celelalte grupuri de reenactment
româneºti este reprezentat de
site-ul redescoperaistoria.ro,
prin intermediul cãruia ARI

Ec. dr. Mircea M. TOMA

Programul WEB-ONG
- proiectarea, dezvoltarea,
implementarea ºi gãzduire pagina
de internet gratuitã pentru
Organizaþiile Neguvernamentale
din România, Mãsura 201

Asociaþia Redescoperã Istoria 
locul unde te întâlneºti cu ... istoria
În secolul în care informaþia a devenit particulã digitalã, câþiva
tineri pasionaþi de istorie au pus bazele unui ONG, care îºi propune
sã ofere publicului lecþii interactive de istorie, altfel decât se pot
gãsi în cãrþi, manuale, reviste, documentare ori filme. Numele
ONG-ului: Asociaþia Redescoperã Istoria (ARI). Fondatorii,
Mihãiþã Enache, Alice-Diana Boboc ºi Ionuþ Enache, precum ºi
ceilalþi membri ai asociaþiei îmbracã uniforme de epocã ºi reconstituie
evenimente care au marcat istoria. Termenul care defineºte cel mai
bine activitatea ARI este cel de reenactment  reconstituirea
istorico-militarã. De altfel, motto-ul ARI reprezintã esenþa acþiunilor
pe care membrii asociaþiei le întreprind: Istoria începe acum!

Preºedintele Johannis spune: Acum, când
mã gândesc mai bine, îmi dau seama cã, desigur,
conteazã ºi drumul, ºi pasajul, ºi autostrada, ºi
calea feratã. Însã cel mai mult conteazã ca
oamenii sã-ºi doreascã sã se miºte lucrurile ºi, ca
urmare, lucrurile chiar se miºcã, dupã cum
egalitatea de ºanse, pentru mine, este un lucru
absolut natural: pur ºi simplu. În mentalul
colectiv, încã se mai menþine mentalitatea
generaþiei mele, când, în special mamele îºi doreau
sã urmãm liceul, care asigura o muncã de
funcþionar într-un birou ºi nu munca fizicã din
uzinã. În timp, dorinþa s-a transformat pentru
domn cu carte, adicã, cu studii superioare, deºi,
oficial, eram tovarãºi. Dorinþa pentru om cu
carte a trecut bariera anului 1989, numai cã
s-au multiplicat cazurile de obþinere a unei
diplome prin plagiat, nepotism, mitã etc. Prin
retragerea statului din economie a dispãrut piaþa
forþei de muncã interne. A apãrut fenomenul
migraþiei forþei de muncã, cãpºunarii, între
1,5-3 milioane de români, dintre care mulþi
cu studii superioare, ºi care au adus pânã la
6 mild euro/an. Într-o devãlmãºie totalã - retragerea ºi pierderea deliberatã a controlului asupra
economiei - statul nu s-a mai preocupat nici de
pregãtirea necesarului de cadre pentru propria-i
funcþionalitate la nivel central ºi local, în
administraþie, sãnãtate, culturã, cu iluzia cã vor
fi rezolvate de iniþiativa particularã, dacã nu de
la sine, prin mâna invizibilã a pieþei forþei de
muncã, cererea ºi oferta. Problema care frãmântã
societatea civilã este pânã unde extindem
învãþãmântul denumit de culturã generalã ºi
de unde începe formarea profesionalã. Este
capabil copilul sã asimileze în 8, 10, 12 clase
volumul de cunoºtinþe necesar pentru a deveni
un bun cetãþean, care sã-ºi fie util sieºi ºi comunitãþii? Cine are responsabilitatea de a stabili
cum, cât ºi unde se opreºte procesul de educare
ºi începe procesul de specializare pentru
alegerea drumului în viaþã? Care este rolul
statului în acest proces?

oferã informaþii din domeniul
culturii ºi al istoriei. ARI oferã,
în afara articolelor referitoare
la reenactment, ºi informaþii
culturale. De asemenea, ARI
este singura asociaþie de profil
din þarã care editeazã o publicaþie
trimestrialã online dedicatã istoriei ºi fenomenului
reconstituirii istorico-militare:
revista Redescoperã Istoria,
publicaþie care este însoþitã de
suplimentul Redescoperã
Istoria prin Reenactment.
Pânã în prezent, au apãrut
cinci numere ale revistei, care
pot fi citite gratuit pe site-ul
redescoperaistoria.ro. Suplimentul revistei are rolul unui
album foto ce prezintã asociaþiile
de reenactment, precum ºi
acþiunile desfãºurate de acestea.
Spre exemplu, ultimul articol
publicat în supliment pre
zintã un grup de cehi, care,
surprinzãtor, reconstituie o
unitate româneascã din cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial 
este vorba de Regimentul 92
Infanterie Decebal. Esenþa
articolului constã în urmãtoarea
afirmaþie a cehilor: Le datorãm
multe soldaþilor români ºi nu
vrem sã fie daþi uitãrii. Faptul
cã ARI a ales sã punã gratuit
la dispoziþia publicului revista Redescoperã Istoria
demonstreazã faptul cã acest
ONG doreºte sã contribuie
efectiv la promovarea culturii
în România.

Dacã eºti pasionat de istorie ºi vrei sã te implici activ ori
doreºti sã afli mai multe informaþii despre proiectele derulate de
Asociaþia Redescoperã Istoria poþi trimite un e-mail pe adresa
contact@redescoperaistoria.ro.

Asociaþia Europa Digitalã a lansat programul WEB-ONG,
program care include proiectarea, dezvoltarea, implementarea
ºi gãzduirea în mod gratuit a paginilor de internet ale
organizaþiilor neguvernamentale, constituite conform Ordonanþei
de Guvern nr. 26/2000, prin Mãsura 201.
Obiectivele programului WEB-ONG vizeazã integrarea
sistemelor TIC în activitatea ONG, creºterea ratei de absorbþie
a tuturor fondurilor, creºterea vizibilitãþii organizaþiilor la nivel
naþional ºi internaþional, în vederea accesãrii de Fonduri SEE /
Google / Europene etc.
Platforma programului WEB-ONG permite crearea, dezvoltarea
ºi implementarea paginii de internet, conform planºelor disponibile
pe: www.europadigitala.ro/planse-ong.
Criterii de eligibilitate a ONG:  organizaþia este constituitã
conform Ordonanþei de Guvern nr. 26/2000 - 20 puncte
 organizaþia nu deþine o pagina de internet oficiala - 20 puncte
 organizaþia deþine un cont bancar în lei - 20 puncte  persoana
responsabila în vederea implementãrii Mãsurii 201 are studii
superioare - 20 puncte.
Criterii de evaluare:  fiecare rãspuns pozitiv se puncteazã
cu 20 de puncte  punctaj minim 40 de puncte.
Pentru a deveni membru al Asociaþiei Europa Digitalã trebuie
expediate formularele de aplicare, de adeziune membru, copie
certificat de înscriere a persoanei juridice fãrã scop patrimonial,
CV al persoanei delegate pentru implementarea Programului.
Ulterior implementãrii programului va trebui achitatã cotizaþia
de membru în valoare de 30 lei/lunã.
Dosarele care însumeazã punctajul de acceptare vor fi aprobate
dupã criteriul primul venit, primul servit, iar rãspunsul va fi
comunicat cãtre organizaþie în 5 zile de la data primirii dosarului.
Termenul de implementare a programului este de 60 de zile de
la data aprobãrii.
Numãr de proiecte disponibile: 2400 la nivel naþional
(distribuite egal pe cele opt microregiuni de dezvoltare), conform
Mãsurii 201 adoptatã de Europa Digitalã. Dosarul va fi expediat
prin poºtã, recomandat, în douã exemplare, la adresa: str. Donath
nr. 114/8 Cluj-Napoca, Cluj, 400293, Asociaþia Europa Digitalã
cu menþiunea: Comisia de selecþie a proiectelor Mãsura 201.
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PROGRAMUL TVH
LUNI 19 ianuarie 2015

MARÞI  20 ianuarie 2015

MIERCURI  21 ianuarie 2015

JOI  22 ianuarie 2015

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, 2012)
14:00 Film serial  Suflete pereche (Filipine)
15:00 Medii extreme - film documentar - ep.6
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16.10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16.30 Viral online (r)
17.00 Cinemania - film documentar
17:30 Film artistic  Hyperion (1975) - dramã
Regia: Mircea Veroiu
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film documentar - Northern Lights
(2009); Regia: Antonio Galloro
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Medii extreme - film documentar - ep.7
23:00 O lume sub lupã (r)
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 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. Eliberatorii  Infanteria ºi cucerirea Berlinului
12:00 Film documentar Discovery 
Franklin Delano Roosevelt (I)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Medii extreme  film documentar  ep. 7
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Cinemania  film documentar
17:30 Film documentar - Northern Lights
(2009); Regia: Antonio Galloro
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic  Poveste sentimentalã
(China)
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Medii extreme  film documentar  ep.8
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Preuniversitaria
01:00 Preuniversitaria.
Curs de limba englezã
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
03:00 Limbajul imaginii.
Realizator Ion Bucheru
03:30 Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
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. Eliberatorii. Geniºtii ºi cucerirea Konigsbergului
12:00 Crezi cã ºtii? (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar
Medii extreme (ep. 8)
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Cinemania  film documentar
17:30 Film artistic  Poveste sentimentalã (China)
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc 
Secretul lui Nemesis (1987) comedie
Regia Geo Saizescu
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Medii extreme  film documentar  ep. 9
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Preuniversitaria
01:00 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
03:30 Gradina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
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
Eliberatorii. Aviaþia terestrã. Vistula-Oder
12:00 Academia veterinarã (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Medii extreme  film documentar  ep. 9
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
17:00 Cinemania  film documentar
17:30 Film artistic românesc 
Secretul lui Nemesis (1987) comedie
Regia: Geo Saizescu
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 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
23:00 O lume sub lupã (r)
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 Florin Pâtea
04:00 Istoria cu învãþãturã
Realizator Valeriu Râpeanu
05:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

VINERI  23 ianuarie 2015

SÂMBÃTÃ  24 ianuarie 2015

DUMINICÃ  25 ianuarie 2015

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
Întâlnirea de pe Elba
12:00 Interviurile TVH (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Medii extreme  film documentar
(ep.10)
15:30 Medicina live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Cinemania  film documentar (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
ªtefan Luchian (1981, dramã)
Regia: Nicolae Mãrgineanu
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Medii extreme  film documentar (ep. 11)
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Pro memoria
Realizator Corneliu Toader
01:00 Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr. George Volceanov
01:30 Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
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
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. Eliberatorii.
Infanteria ºi cucerirea Berlinului
Film documentar Discovery
Franklin Delano Roosevelt (I)
Film documentar Discovery. Eliberatorii
 Geniºtii ºi cucerirea Konigsbergului
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
Rãzboi în bucãtãrie (2001, dramã)
Regia: Marius Theodor Barna
Pro memoria. Realizator Corneliu Toader
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
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*

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

Univers Shakespeare

Preuniversitaria* (r)
Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Kinetoterapia (r)
Film documentar Discovery
Eliberatorii. Aviaþia terestrã. Vistula-Oder
Film documentar Discovery 
Adventure Camp (ep. 16)
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 
Faimosul Paparazzo (1999, dramã)
Regia: Nicolae Mãrgineanu
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

George Volceanov, cunoscut specialist în istoria limbii ºi
culturii engleze, editor al operei integrale a lui Shakespeare,
din care au apãrut pânã acum nouã volume, îºi propune, în
cadrul emisiunii Univers Shakespeare, sã readucã în
actualitate figura, viaþa ºi opera unui titan al culturii mondiale,
una din acele personalitãþi care marcheazã fiecare secol,
fiecare generaþie, William Shakespeare. Aproape nu existã personalitate intratã în patrimoniul
culturii româneºti care sã nu fi fãcut referire la Shakespeare, la piesele sale de teatru, la poezie,
la tot ce înseamnã universul adânc uman pe care autorul ni-l reveleazã peste veacuri.
Iatã de ce întâlnirile, pe care George Volceanov le propune la Univers Shakespeare,
cu scriitori, traducãtori, actori, regizori, manageri culturali, legaþi în actualitate de opera
shakesperianã, prezintã un interes deosebit.

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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Natalia SELEGEAN
Detest ploaia ºi lipsa de caracter

care sã-ºi poatã dezvolta performanþele vocale
ºi interpretarea scenicã. M-am decis sã mã
înscriu la clasa de canto-muzicã uºoarã a
profesoarei Monica Molnar, din cadrul ªcolii
de Arte Francis Hubic. Îndrãgostitã de
performanþã, la terminarea liceului, Natalia îºi
dorea sã promoveze muzica de calitate ºi
performanþa vocalã. Dar, am decis sã mã pun
în slujba legii, mai ales cã eu am fost mereu o
persoanã dinamicã, care a oferit ºi a pretins
corectitudine ºi transparenþã. Aºa mi-am
îndreptat paºii spre Facultatea de Drept ºi
spre ªcoala de Pregãtire a Agenþilor de
Frontierã. Cu toate astea, a continuat sã se
pregãteascã cu tenacitate pentru apariþiile
scenice. Chiar dacã i-a fost greu sã se împartã,
Orãdeanca Natalia Selegean a ajuns în finala
de la X Factor acum doi ani. Puþini dintre cei
care au admirat-o pe ecranele televizoarelor
ºtiu cã ea este absolventã a Univer-sitãþii Spiru
Haret. Nãscutã la la Oradea, ea studiazã la
Facultatea de Drept din Oradea, apoi la
Univer-sitatea Spiru Haret din Bucureºti ºi,
în final, la ªcoala de Pregãtire a Agenþilor de
Frontierã, devenind poliþistã. Mai are acasã
douã surori, Carmen ºi Laura. Deºi de micã a
fost un copil talentat, Natalia crede cã pasiunea
pentru muzicã a venit în timp ºi a fost cultivatã
cu grijã. La îndemnul pãrinþilor, a descoperit
tainele dansului ºi frumuseþea scenei. Am fost
înscrisã la cursuri de balet încã de la grãdiniþã
ºi am continuat cu ore de dans. Abia mai târziu,
în timpul gimnaziului, muzica a început sã numi mai dea pace, mãrturiseºte Natalia. Îmi
plãceau colindele, cântam în corul ºcolii, mai
apoi fredonam ºi stãteam ore în ºir încercând
sã învãþ versurile unor melodii din repertoriul
internaþional, pe care, la vremea aceea, nu le
înþelegeam, explicã. Cu timpul, Natalia a
realizat cã trãirile pe care le simte atunci când
interpreteazã o melodie meritã mai multã
atenþie ºi a decis sã caute o modalitate prin

a reuºit în scurt timp sã se remarce la
concursurile ºi festivalurile naþionale de gen.
Remarcatã de o agenþie de impresariat, Natalia
s-a bucurat ºi de promovare la nivel
internaþional. Am avut ocazia de a cânta pentru
publicul italian. Am fost invitatã la emisiunea
televizatã Passo in tivu  Telenova, unde
am cântat alãturi de celebrul imitator Luca
Virago. Impresionatã de reacþia publicului,

Natalia a decis sã lanseze, alãturi de alte trei
soliste orãdene, un album, atât în România,
cât ºi în câteva þãri europene. Dacã, la început,
am fost dezamãgitã, acum mi-am dat seama
cã se poate face performanþã ºi în România.
În lumea muzicalã se întâmplã deja lucruri
bune ºi îºi fac loc show-urile de calitate. Natalia
este convinsã cã poate avea o carierã artisticã
frumoasã ºi spune cã nu va renunþa niciodatã
la muzicã. Astfel cã ºi participarea la X Factor
a ajutat la aceastã motivare. A fost bucurie
mare pentru ea ºi familia acesteia, într-o
duminicã seara, când poliþista orãdeancã a reuºit
sã intre în finala celui de-al doilea sezon al
concursului, primind un merituos loc III.
Natalia Selegean ºi-a jucat ultima carte alegând
o melodie cântatã de Lady Gaga, respectiv
You and I, ºi a reuºit sã-i atragã de partea ei pe
doi din cei trei juraþi. Aleasã de Cheloo ºi Dan
Bittman, Natalia a devenit astfel prima
orãdeancã din finala show-ului. E cea mai mare
realizare a mea de pânã acum, de care nu
aveam parte fãrã ajutorul, voturile ºi
susþinerea voastrã ºi a tuturor celor care þin
la mine, avea sã posteze Natalia pe pagina de
Facebook, arãtându-ºi recunoºtinþa faþã de
admiratori. X Factor a ajutat-o sã devinã
cunoscutã, sã-ºi etaleze calitãþile, iar viaþa i sa schimbat radical. Datoritã vocii ei fantastice,
iatã, acum revine cu nou look ºi un nou single.
A mai lansat ºi un cover I Will Never Let You
Down (cover Rita Ora).
Artista admirã francheþea ºi sinceritatea,
merge cu plãcere la cumpãrãturi ºi îi plac
oamenii care au cu adevãrat ceva de spus. Ce
nu-i place Nataliei: nu mãnâncã niciodatã
ciorbã de burtã, detestã ploaia ºi cerul
înnorat, nu suportã lipsa de caracter, nu
suportã lipsa de gust ºi de simþ estetic, nu
poartã niciodatã pantofi cu talpã ortopedicã.
În luna decembrie 2013 a lansat primul
videoclip din cariera sa, Greºeala mea, iar
acum lucreazã intens la albumul de debut.
Aºa se naºte o stea: Natalia Selegean.
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Ionela
MORUÞAN:
Tot ce cânt
searã
de searã,
eu vã cânt
din
inimioarã!
Cunoscuta interpretã a cântecului popular din zona
Bistriþei, Ionela Moruþan, este absolventa Facultãþii de
Arte, specializarea Pedagogie muzicalã din cadrul
Universitãþii Spiru Haret. Ea vine din zona de câmpie,
mai exact din localitatea Urmeniº, judeþul Bistriþa 
Nãsãud, unde s-a nãscut ºi a copilãrit. S-a mutat mai apoi
împreunã cu familia în oraºul Târgu Mureº, unde locuieºte
ºi în prezent. De micã a atras-o muzica popularã, în special
doina, pe care o interpreta cu succes în cadrul serbãrilor
ºcolare ºi a tuturor activitãþilor extraºcolare la care
participa. Mai apoi, a absolvit cursurile ªcolii Populare
de Artã din Târgu Mureº, unde l-a avut ca mentor pe
regretatul Vasile Conþiu, cel care a crezut în talentul ei ºi
i-a fost alãturi în ascensiunea carierei ei muzicale. Dar
Ionela Moruþan nu s-a mulþumit doar cu acele cursuri, aºa
cã s-a înscris cu toatã încrederea la Facultatea de Arte,
specializarea Pedagogie muzicalã, din cadrul Universitãþii
Spiru Haret. Dupã anii petrecuþi pe bãncile facultãþii, în
sãli ºi laboratoare, fiind o fire perfecþionistã, succesul nu
a întârziat sã aparã.

Flavia Alexandra CAZACU
 o prezenþã luminoasã ca O zi de varã

Nãscutã la 7 ianuarie 1987 în Slatina, judeþul
Olt, Flavia Alexandra Cazacu îºi începe cãutarea
artisticã încã de micã. Se înscrie la ªcoala de
muzicã Nicolae Titulescu din Slatina, secþia pian
(1993  2001), iar mai apoi urmeazã cursurile
Colegiului Naþional Ion Minulescu din acelaºi
oraº (2001  2005). În anul 2006 susþine examen
de admitere la Facultatea de Teatru,
specializarea Artele Spectacolului (Actorie) din
cadrul Universitãþii Spiru Haret. Declaratã
admisã, ea este repartizatã la clasa regretatei
profesoare, conf. univ. Margareta Pogonat,
secondatã la catedrã de asist. univ. Cristian
Toma. Interpreteazã în timpul facultãþii
tragedie greacã anticã, roluri shakesperiene,
personaje caragialiene, caractere din opera lui
Moliere. În anul terminal, joacã în spectacolele
din Gala Absolvenþilor ce a avut loc la Teatrul
Nottara din Bucureºti, piesele Caii la
fereastrã, de Matei Viºniec, Idiotul, de
Dostoievski ºi Trei surori, de Cehov. În anul
2010 susþine examenul de licenþã, pe care îl
trece cu brio ºi se înscrie la cursul de masterat
Artã Teatralã din cadrul aceleiaºi facultãþi. Aici
frecventeazã cursurile profesorilor prof. univ.
dr.H.C. Adriana Marina Popovici, lect. univ.
dr. Iulia Boroº - Trifan ºi prof. invitat lect.
univ. dr. Felicia Dalu. În timpul cursurilor a
fost pregãtit proiectul de teatru muzical Joia
dulce, de John Steinbeck, în care Flavia Cazacu
a interpretat douã personaje, Stella ºi Fauna.
Spectacolul s-a bucurat de aprecierile
publicului spectator, având numeroase
reprezentaþii la studioul nostru teatral Black
Box Studio Sud din Berceni 24.
Pentru cã ºi-a dorit atât de mult sã fie pe
scenã, pentru cã avea ceva de transmis celor
interesaþi de prestaþia sa artisticã, Flavia

Alexandra Cazacu s-a implicat în numeroase
proiecte artistice. Astfel ea apare încã de pe
bãncile facultãþii în spectacolul Doamna cu
cãþelul (premierã 22 iunie 2008) de la Teatrul
Masca, apoi în cadrul proiectului COMEDIA
ÞINE LA TINERI, ediþia a V-a, 2010 (Teatrul de
Comedie din Bucureºti), unde joacã în
spectacolul independent Paramiza Romanes
(scenariul ºi regia Ninel Petrache, absolvent al
Facultãþii de Arte, Universitatea Spiru Haret).
Repetã ºi joacã în spectacolul O zi de varã,
dupã Slawomir Mrozek, în regia lui Marcel
Þop (rol: Dama), premiera în 18 iunie 2010, la
Teatrul Mignon din Bucureºti, spectacol
preluat de Teatrul Nottara, în vara anului 2014.
Cei trei tineri actori, coordonaþi de regizorul
Marcel Þop, întruchipeazã unele tipologii
arhicunoscute. Valentin Corneanu (absolvent
al Facultãþii de Arte, Universitatea Spiru Haret)
este foarte nimerit pentru morga aristocraticã
pe care o afiºeazã ºi interpreteazã pe Izbut, un
bogãtaº blazat; pentru a obþine un contrast,
dramaturgul îl aduce în scenã ºi pe Neizbut,
ratatul fãrã de noroc, interpretat de Nicuºor
Rotaru (absolvent ºi el al Facultãþii de Arte,
Universitatea Spiru Haret. Apariþia în scenã a
unei prezenþe feminine (Flavia Cazacu)
modificã atitudinea celor doi. În vara anului
2011, spectacolul cu O zi de varã a fost jucat
în Parcul Moghioroº, ca parte a proiectului
Bucureºti  Cartier de varã, bucurându-se de
un real succes. În anul 2012, Anul Caragiale,
Flavia Cazacu repetã cu sârg la spectacolul
Amor  Amor, dupã un scenariu din operele

lui Ion Luca Caragiale, spectacol jucat în cadrul
Festivalului Bucureºtii lui Caragiale, în Grãdina
La Conu Iancu.
În 29 mai 2014 a avut loc premiera
bucureºteanã a spectacolului Nebuniile
dragostei, de George Smarandache, în regia lui
Dan Tudor, la Palatul Naþional al Copiilor
(Teatrul Tineretului) în care apare ºi Flavia
Alexandra Cazacu. Acest spectacolul a
cãlãtorit în multe turnee, ajungând ºi la Slatina,
acolo de unde este ºi autorul piesei, dar ºi Flavia.
Premiera absolutã a comediei spumoase, pur
olteneascã, Nebuniile dragostei a avut loc în
data de 10 aprilie 2014, la Centrul Cultural Eugen
Ionescu din Slatina. Alãturi de cinci mari actori,
în Nebuniile dragostei, au apãrut ºi doi actori
slãtineni, Flavia Cazacu ºi Valeriu Ciurea. Pe
aceastã scenã a mai fost jucatã ºi piesa de teatru
Colivia cu iluzii de Cornel Udrea, în regia lui
Eugen Titu, din distribuþia cãreia au fãcut parte:
ªtefan Cepoi, Flavia Cazacu, Andreea Cazacu,
Tony Dincã, Milicã Marian Costea, Valeru
Ciurea, Paul Bãlãºcan ºi Lucian Þârcomnicu
(octombrie 2013).
În filme, actriþa Flavia Alexandra Cazacu apare,
episodic, filmele seriale Lacrimi de iubire ºi
Iubirea ca-n filme. Apare în reclamele Mascara,
Internity  Cosmote ºi altele. Astfel, treaptã cu
treaptã, urcã cãtre steaua sa tânãra actriþã Flavia
Alexandra Cazacu, absolventã a Facultãþii de
Arte, specializarea Artele Spectacolului (Actorie)
din cadrul Universitãþii Spiru Haret, dar ºi a
masteratului de Artã Teatralã din cadrul
aceleiaºi facultãþi. Succes Flavia!

Primul sãu compact disc, intitulat Tatã ai vrut sã ai
fecior, ce conþine 17 piese de referinþã din repertoriul Ionelei
Moruþan, poartã amprenta unuia dintre cei mai importanþi
ºi mai talentaþi oameni din viaþa ei, cel care a condus cu
inteligenþã ºi talent la succesul rãsunãtor al acestui compact
disc, maestrul dirijor Stelian Stoica din Sibiu. Succesul
albumului a fost aplaudat, atât în lumea muzicii populare,
în rândul iubitorilor de cântec, cât ºi în rândul
etnomuzicologilor, datoritã cântecelor culese cu multã
dãruire din satul copilãriei Ionelei Moruþan. Cel de-al doilea
material discografic apãrut, Daþi cu pâine, nu cu piatrã,
condus cu mãiestrie ºi purtând amprenta maestrului,
inegalabilul Radu Ciprian din Cluj-Napoca, conþine 13 piese.
Ionela Moruþan este cea care îmbrãþiºeazã ºi strânge la
pieptul ei doina strãmoºeascã, care, dupã spusele ei, este
chiar oglinda cea mai fidelã în care se reflectã caracterul
fiecãrui artist sau trãirea sa.
Prezentã la festivaluri ºi turnee, la diferite televiziuni ºi
posturi de radio, ea duce mai departe mesajul ancestral al
consãtenilor sãi, cei care se regãsesc în marele grup de
spectatori care ascultã cu drag cântecele ei, dintre care:
Da-þi cu pâine, nu cu piatrã, M-aº urca la cer, da-i greu,
Mult mã-ntreabã Sfânta Lunã, Pune ºaua pe cocoº, Judecatãs mamã eu, Sunt fatã din Ulmeniº, Sunt mamã ºi îmi stã
bine, Dorul meu unde se lasã, România, þara mea, Steagul
sfânt al României.
Ionela Moruþan, bistriþeanca, absolventã a Facultãþii de
Arte, specializarea Pedagogie muzicalã din cadrul Universitãþii Spiru Haret, este una dintre cele mai îndrãgite soliste
de muzicã popularã din România. Vocea ei deosebitã, timbrul
vocal, uºurinþa cu care interpreteazã piesele ei, denotã faptul
cã e o profesionistã adevãratã. Cei din Bistriþa sunt mândri
de ea, iar cântecele ei le sunt tare dragi lor, celor care de abia
aºteaptã urmãtorul album, sã vadã cu ce îi va mai surprinde
aceasta. Ei îi transmit Ionelei, pe toate reþelele de socializare
mesajul lor din toatã inima: Ionela, eºti în sufletul ºi în inima
noastrã, iar cântecele tale ne-au ajuns la suflet!!! Bistriþenii
tãi te iubesc ºi îþi sunt alãturi! Ne alãturãm acestor admiratori
ºi îi urmãm absolventei noastre Ionela Moruþan un repertoriu
cât mai bogat ºi cât mai multe ºanse de a-l face cunoscut!

Grupaj realizat de conf. univ. dr. George V. GRIGORE

