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Apropie-þi soarele!
Cheamã sãnãtatea, bucuria, fertilitatea!
Cam asta vor sã spunã cele douã fire,
unul alb ºi unul roºu, care, împletite,
anunþã venirea primãverii ºi uniunea
contrariilor: luminã/întuneric, iarnã/
varã, cãldurã/frig. Funia zeilor, cum mai
era numit firul de mãrþiºor, se purta, legat la mânã, prins în
piept ºi, mai demult, purtat de fete în jurul gâtului, de la 1 martie (care
la geto-daci reprezenta prima zi a anului nou) pânã pe 9 martie, pânã
înfloreau cireºii, pânã de Florii sau pânã de Sfântul Gheorghe.
Pânã primãvara biruia definitv iarna!
O primãvarã fericitã!

Expoziþia studenþilor arhitecþi

Între 6 ºi 10 aprilie 2015, când pentru învãþãmântul
preuniversitar este ªcoala altfel, perioadã în cadrul cãreia se
desfãºoarã programul Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun!,
Universitatea Spiru Haret are

PORÞI DESCHISE!

În pagina 2, vã prezentãm activitãþile care au fost pregãtite
de facultãþile situate în sediul din strada Fabricii nr. 46G,
sector 6, Bucureºti.

Miercuri, 25 februarie, în foaierul
sediului central al Universitãþii Spiru
Haret, a avut loc vernisajul expoziþiei
cu vânzare intitulatã Conexiuni,
aparþinând studenþilor de la Facultatea
de Arhitecturã, coordonaþi de conf. univ.
dr. arh. Nicoleta-Doina Teodorescu.
Din punct de vedere al exponatelor,
expoziþia grupeazã un numãr foarte
mare de planºe ale studenþilor arhitecþi
din toþi anii, acest lucru demonstrând,
dacã mai era nevoie, cã studenþii noºtri
au ºi alte preocupãri. Lucrãrile sunt
foarte diverse, începând cu naturã
staticã, portrete, planºe - desene de
arhitecturã ºi studii de interior, spune
conf. univ. dr. arh. Nicoleta-Doina
Teodorescu. Între exponate, un studiu,
care a stat la baza tematicii întregii
expoziþii, ocupã un loc aparte. Este
vorba de un desen realizat pe calculator,
dar care este foarte migãlos, fiecare
punct fiind lucrat ºi identificat dupã
desen. La aceastã expoziþie participã ºi
studenþii de la Design Interior, cu
modele de corpuri de iluminat, ceasuri
ºi piese de mobilier. Este o expoziþie a
cãrei organizare ne-a fãcut o mare
plãcere ºi sperãm sã facã plãcere ºi
vizitatorilor sãi. Este un mãrþiºor
personalizat, care poartã semnãtura
studenþilor arhitecþi ai Universitãþii
Spiru Haret.
Diana ªtefan, studentã în anul IV,
puncteazã, în câteva tuºe, expoziþia:
Tema acesteia  Conexiuni  nu se
referã strict la arhitectura clasicã, ci la
orice fel de conexiune. Expoziþia se aflã
la cea de-a doua ediþie. Dacã, la ediþia
de Crãciun, exponatele au fost
achiziþionate de colegi, acum ne
propunem ca printre potenþialii
cumpãrãtori sã fie vizitatorii din afara
universitãþii. Prin acest gen de activitãþi
dorim sã facem publicitate Facultãþii de
Arhitecturã ºi sã arãtãm ce realizeazã
studenþii în cadrul Universitãþii Spiru
Haret. Expoziþia este deschisã pânã pe
data de 9 martie, pentru cã ne-am gândit
cã poate existã persoane care doresc
sã facã un cadou aparte de Mãrþiºor
sau de 8 martie faþã de cele care se
gãsesc în comerþ, astfel cã lucrãrile
expuse se pot achiziþiona.

P R E U N I V E R S I TA R I A
Colegiul Naþional Bilingv George Coºbuc
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Reþeaua Oraºelor Sãnãtoase
din Europa

Recent (16 februarie), în Sala de Conferinþe a Hotelului Pullman
 World Trade Center Bucureºti, a avut loc o întâlnire a Grupului
Intersectorial de Lucru, înfiinþat la nivelul Municipiului Bucureºti
în parteneriat cu Reþeaua Oraºelor Sãnãtoase, Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii -Regiunea Europa. Pe lângã personalitãþi ale
primãriei capitalei au luat parte manageri de spitale, medici, sportivi
de performanþã, reprezentanþi ai ONG, cadre didactice, ziariºti ºi
alþi reprezentanþi ai societãþii civile care au acelaºi crez - sãnãtatea.
Trebuie amintit cã Bucureºti a fost inclus, în august 2014, în
reþeaua Oraºelor Sãnãtoase din Europa, ce cuprinde aproximativ 90
de oraºe din 30 de þãri europene, proiect global, desfãºurat sub egida
OMS. Încã de atunci, Primãria Bucureºti s-a angajat sã implementeze
strategiile europene pentru susþinerea calitãþii sãnãtãþii locuitorilor ºi
a mediului ambiant, chiar dacã se confruntã, de multe ori, cu un
rãspuns aproape categoric cã nu se poate, înainte de a prezenta
puncte din strategia de a îndrepta evoluþia localitãþii spre o þintã
sãnãtoasã. Statisticile OMS prezintã faptul cã 2/3 din populaþia
Europei locuieºte în spaþii urbane, iar acestea nu au cum sã fie perfect
sãnãtoase, în condiþiile numãrului mare de indivizi, ale traficului intens,
ale poluãrii industriale, fonice º.a.m.d.
(continuare în pag.6)

Iubirea se învaþã?
Mioara VERGU-IORDACHE

foto: Mihaiþã ENACHE

Prutul - graniþã sau liant
între România ºi Republica Moldova?

Joi, 26 februarie 2015, sala de lecturã a
bibliotecii din sediul central al USH a gãzduit
conferinþa Prutul - graniþã sau liant între România
ºi Republica Moldova? Aspecte ºi considerente
geopolitice, cooperare transfrontalierã ºi mediu,
în cadrul cãreia au avut intervenþii: conf. univ. dr.
Cornelia Marin - Universitatea Spiru Haret, lector univ. dr. Daniel Diaconu - Universitatea

Bucureºti, dr. Constantin Corneanu - Asociaþia
Europeanã de Studii Geopolitice ºi Strategice,
Marin Clenciu - preºedinte Asociaþiei Culturale
Pro Basarabia ºi Bucovina.
Conferinþa face parte din ciclul de manifestãri
Moldova între Vest ºi Est, organizate prin programul
de colaborare dintre Universitatea Spiru Haret ºi
Asociaþia Culturalã Pro Basarabia ºi Bucovina.

Bucharest
Pet Exhibition
În cadrul Bucharest Pet Exhibition
 Expoziþie de animale de companie, ce avut loc la ROMPEXPO
în perioada 27 februarie  1 martie,
vizitatorii au avut prilejul sã se
întâlneascã, la standul Facultãþii de
Medicina Veterinarã din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, cu cadre
didactice ºi studenþi haretiºti, care
le-au oferit informaþii privind
procesul instructiv-educativ.
Totodatã, pe 27 februarie,
realizatorii emisiunii Academia
Veterinarã au fost prezenþi la
standul TVH! Iubitorii de animale
au fost aºteptaþi cu animalul drag
ºi testimonialul lor va apãrea în
ediþiile viitoare ale emisiunii!

Sunt plictisitã de politicã, de telejustiþie, de bãtutul apei în piuã
al trimiºilor nevorbiþi ai partidelor la diferitele dezbateri, de informaþiile
dramatice, pe care nu le iau în seamã vremelnicii guvernanþi, cum ar
fi amãnuntele cã: la precedenta testare PISA, România se aflã pe
penultimul loc din UE la testele de citit ºi ºtiinþã (science) ºi pe locul
trei de la coadã la matematicã, cã, în UE, forþa de muncã din România
are cele mai slabe abilitãþi în domeniul IT, în condiþiile în care 77% nu
au nicio competenþã sau au un nivel slab de pregãtire, cã, în privinþa
pregãtirii universitare pentru piaþa muncii, este o îngrijorare majorã,
universitãþile adaptându-se încet la cerinþele pieþei, cã suntem pe
ultimul loc în Europa la investiþiile în cercetare, cã în România se dã
ºpagã la doctori de ºase ori mai mult decât media europeanã, cã
Vã spun drept cã, dacã la lansarea subiectului, am fost interesatã
de studierea religiei în ºcoli, dupã ce au început discuþiile, mi-a
trecut, pentru cã, dupã pãrerea mea, nu prezenþa sau absenþa
obiectului Religie trebuie discutatã, ci conþinutul materiei,
competenþa, calitatea profesorilor. Ce urmãreºte studierea acestei
materii? Cãrei pãrþi a creierului i se adreseazã? Despre ce se
învaþã? Despre fricã, despre pedeapsã? Sau despre iubire,
înþelegere, compasiune, empatie cu ceilalþi? Este vorba de
acumulare de informaþii sau despre modelarea gândirii, a
sufletului? În ce mãsurã îi influenþeazã pe copii aceastã luptã la
vedere? ªi, pânã la urmã, cine hotãrãºte pentru calea copiilor?
Pãrinþii, ªcoala, Biserica? Las discuþia pe seama oamenilor
mari, ºi mi-ar plãcea ca aceasta sã nu transforme partenerii în
duºmani. Este vorba despre viitorul copiilor noºtri.
Poate pentru cã primãvara e aici sau foarte aproape, vãzând tot
ce se întâmplã, aici ºi aiurea, de câteva zile mã preocupã întrebarea
Iubirea se învaþã? Iubirea pentru cineva sau pentru ceva. Aproape
am certitudinea cã ura se învaþã. Educatori sunt tarele noastre,
neîmplinirile, invidia, urâtul, egoismul Dar iubirea? Cine ne
învaþã iubirea? Cine ne învaþã sã rãspundem la iubire cu iubire? Dar
la urã cu iubire? Poþi fi autodidact în iubire? Iubirea o vezi sau o
simþi? Cine ne aratã cum sã mânuim instrumentele iubirii? Dar
care sunt aceste instrumente? Vorbele sunt iubire? Adevãrul, chiar
dacã, uneori, rãneºte, e iubire? Flatarea e iubire? Dacã iubirea se
învaþã, când se învaþã, cine sunt profesorii? Pãrinþii? Dacã aceºtia,
paradoxal, din prea multã iubire, nu sunt buni profesori, rãmânem
fãrã iubire? Cine ºtie dacã iubirea se învaþã
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Facultatea
de Marketing
ºi Afaceri
Economice
Internaþionale

Luni, 06.04.2015
10-11  Primirea participanþilor,
prezentarea gazdelor (cadre
didactice ºi studenþi), prezentarea
Facultãþii ºi a bazei materiale.
11-12  Curs interactiv: Marketing
 provocarea inteligenþelor.
12-13  Admitere la Facultatea
de Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale  simularea participãrii la un interviu de admitere.
Marþi, 07.04.2015
10-12  Student pentru o zi.
Aplicaþie  workshop specific
dobândirii competenþelor pentru
fiecare calificare ocupaþionalã din
COR. Ex.: joc de rol, simulare etc.
12-13  Curs interactiv: Tehnologia
informaþiei ºi mediul de afaceri.
13-14  Platforma Blackboard 
instrumentul ideal pentru un
învãþãmânt performant. Prezentarea unor conþinuturi de învãþare,
comunicarea student-profesor,
simularea unei evaluãri, pe un test
de culturã generalã în cadrul
Platformei Blackboard.
Miercuri, 08.04.2015
10-12  Cercul de marketing
ActivMarketer: Marketingul
eficient  provocarea antreprenorului.
12-14  Curs înteractiv: Sã învãþãm despre economie din lecþiile
de istorie.
Joi, 09.04.2015
10-12  Curs interactiv: Negocierea
în afaceri (exerciþiu, simulare etc.)
12-13  Curs interactiv:
Merchandisingul  arta de a vinde.
12-13  Ce înseamnã sã fii student
USH?  Elevii întreabã ºi studenþii
rãspund (interacþiune între elevi
ºi studenþi).
Vineri, 10.04.2015
10-12  Bacalaureatul  un
examen de maturitate  cum
trebuie sã se pregãteascã un elev
de clasa a XII-a, exemplificare pe
domeniul economiei.

Facultatea de
Facultatea de
Finanþe ºi Bãnci Relaþii Internaþionale,
Marþi, 7.04.2015
 Prezentarea ofertei educaþionale Istorie ºi Filosofie
a Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci
ºi a bazei materiale (programe
de studii, prezentare Platforma
Blackboard pentru procesul
didactic, biblioteca ºi bazele de
date accesibile din campus ºi a
programelor de mobilitãþi).
Miercuri, 8.04.2015
 Orientare în carierã  Profesia
de economist.
 Competenþe profesionale ºi
transversale dobândite la absolvirea
unei facultãþi cu profil economic.
 Prezentarea ocupaþiilor specifice
profesiei de economist.
 Piaþa muncii pentru absolvenþii
de studii economice.
Joi, 9.04.2015
 Prezentare: Bursa de Valori ºi
piaþa de capital din România.
 Avantajele studentului care
urmeazã cursurile Facultãþii de
Finanþe ºi Bãnci: prezentare,
întrebãri, rãspunsuri.
Vineri, 10.04.2015
 Vizitã la Banca Comercialã
Românã, UniCredit, Raiffeisen
Bank sau CEC Bank  la alegere,
cu un grup de 10-20 elevi.

Facultatea de
Management
Financiar
Contabil

Marþi, 07.04.2015
10-12  Prezentarea ofertei educaþionale a facultãþii: specializãri,
facilitãþi, dotãri, motivaþii, competenþe dobândite. Vizitarea spaþiilor
educaþionale din campus.
12-14  Discuþii libere  cadre
didactice-elevi. Cadrele didactice
se prezintã ºi rãspund la întrebãrile elevilor.
14-16  Dezbatere activã cu tema
Procesul educaþional al viitorului
 învãþarea asistatã de calculator.
Elevii testeazã mediul de învãþareevaluare, comunicã cu profesorii ºi
simuleazã experimental platforma
de e-learning Blackboard.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
Cât cresc unii în trei ani, atât creºtea
Fãt Frumos într-un an! Aºa au crescut ºi
pierderile sistemului bancar românesc în
2014, cu un miliard de euro, faþã de o
pierdere totalã de 1,6 miliarde de euro în
ºase ani. Vina o poartã neperformantele,
cicã, dar nici repatrierea profiturilor ºi
rambursarea în avans a liniilor de credit
nu sunt strãine de subiect.
Acum un an, una dintre cele mai profitabile
companii din industria producþiei de carne de
porc ºi energie alternativã îºi cerea intrarea în
insolvenþã, din cauza lipsei de lichiditãþi ºi a
unor disfuncþionalitãþi în sistemul fluxului de
numerar. Am întrebat acþionarul companiei ce
s-a întâmplat de fapt. Mi-a rãspuns simplu:
Unicredit Þiriac Bank mi-a tãiat linia de credit,
cea pentru capital de lucru, deºi o aveam
deschisã la ei de zece ani ºi nu am avut niciun
fel de incident de platã cu banca. Motivul invocat
a fost acela cã banca mamã le-a solicitat
rambursarea în avans a unui credit. Drept care
ei au pentru acest an o ratã de 600 de milioane
de euro pe lunã ºi nu mai pot sã îmi lase la
dispoziþie linia de credit, în ciuda faptului cã
sunt cu plata dobânzilor la zi. Situaþia a fost
similarã la mai mulþi agenþi economici.
Majoritatea bãncilor a procedat la fel, din acelaºi
motiv. La nivel internaþional se ºtie cã, atât
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Luni, 06.04.2015, 11-13
 Europa 2020  cum se desfãºoarã
un proiect de Diplomaþie publicã.
 România vãzutã de ceilalþi  Atelier de
diplomaþie publicã.
Elevii vor încerca sã identifice modalitãþi
de promovare a imaginii României în
strãinãtate.
Miercuri, 08.04.2015, 11-13
 Poveºtile oraºului tãu  Workshop Brandul
oraºului Bucureºti. Elevii transformã ceea
ce ºtiu despre Bucureºti într-o imagine
simbol a oraºului.
 Vizitã opþionalã la Muzeul Municipiului
Bucureºti.
Vineri, 10.04.2015, 13-15
 România ºi conflictul din Ucraina  Atelier
de analizã a politicii externe. Elevii învaþã
secretele realizãrii unei analize de politicã
externã pornind de la efectele situaþiei
din Ucraina asupra României. Invitaþii
dr. Lucian Jora  expert diplomaþie culturalã
ºi diplomaþie publicã, Academia Românã;
dr. Andrei Cãpuºan  diplomat, Ministerul
Afacerilor Externe.

Facultatea de Sociologie-Psihologie
Luni - Vineri
930  Prezentarea gazdelor  cadre didactice ºi studenþi 
ºi a sediului facultãþii.
Luni, 06.04.2015
10-12  Brainstormingul ºi dezvoltarea creativitãþii.
Dezbatere ºi exerciþii aplicative de dezvoltare a potenþialului
creativ prin brainstorming (Laboratorul de Psihodiagnozã).
12-14  Experimentul psihologic - aplicaþii în viaþa cotidianã.
Aplicaþii experimentale, demonstraþii cu soft-uri de
specialitate. (Laboratorul de Psihologie experimentalã).
14-16  Ora de seminar - Adolescenþi contra pãrinþi. Grup
de dezbatere elevi-studenþi pe o problematicã din actualitatea
socialã. Punerea elevilor de liceu în contact direct cu studenþii,
cu tipul specific de interacþiune student-cadru didactic.
Marþi, 07.04.2015
10-12  Ce înseamnã sã fii psiholog. Dezbatere privind ruta
profesionalã ce trebuie parcursã pentru a deveni psiholog
(Laboratorul de Psihoterapie).
12-14  Comunicarea non-verbalã (limbajul trupului). Dezbatere.
Miercuri, 08.04. 2014
10-12  Educaþie ºi generaþie. Dezbatere între elevi, studenþi
ºi cadre didactice.
12-14  Psihologia cuplului. Pentru o sumarã introducere în
aceastã tematicã, elevii sunt invitaþi la o dezbatere în care
explicaþiile teoretice se împletesc cu exemplele concrete
(Laboratorul de Psihoterapie).

Joi, 09.04.2014
10-12  Evaluarea psihologicã. Testarea personalitãþii,
testarea aptitudinilor ºi a inteligenþei: testele psihologice
constituie o bazã importantã pentru studierea comportamentului uman (Laboratoul de Psihodiagnozã).
10-12  Tulburãrile de personalitate. Seminar. Ce sunt
tulburãrile de personalitate? Cum le identificãm? Cum ne
raportãm la persoanele care prezintã asemenea simptome?
(Laboratorul de Psihoterapie).
12-14  Ora de seminar - Adolescenþii ºi modelele culturale.
Dezbatere elevi-studenþi privind valorile social-culturale
ºi modelele tinerilor.
14-16  Psihologul de dupã gratii. Vizionarea unor fragmente din emisiunea Start în carierã (TVH, realizator
Laura Goran)  interviu cu prof.univ.dr. psiholog Tudorel
Butoi. Dezbaterea implicaþiilor ºi specificului profesiei de
psiholog judiciar. (Laboratorul de Psihologie judiciarã ºi
Consiliere victimalã).
Vineri, 10.04.2013
10-12  Aflã mai multe despre tine! Simularea participãrii
la un interviu de admitere cu accent pe nevoile de dezvoltare
personalã ale elevilor (interviu legat de orientarea în viitoarea
activitate academicã ºi profesionalã).
1200-1400  Întreabã-mã cum sã fii student! Dezbatere despre
viaþa studenþeascã la Facultatea de Sociologie-Psihologie.

De ce au pierderi bãncile
când dividendele cresc iar neperformantele scad?

Unicredit, cât ºi restul bãncilor austriece,
prezente la noi, au mari probleme financiare.
Partea proastã este cã dificultãþile lor se întorc
împotriva noastrã. Ne-am grãbit sã privatizãm
tot, am luat mai nimic pe bãncile vândute, iar
acum contribuim la capitalizarea lor în
strãinãtate, aruncând vina pe creditele
neperformante din þarã. Cum altfel putem
explica cea mai mare pierdere pe sistemul bancar
în 2014, conjugatã cu reducerea ratei creditelor
neperformante la nivel de sistem, în aceeaºi
perioadã, ºi cu majorarea profiturilor repatriate
de investitorii strãini din România în 2014?

care au avut de suportat pierderile, a spus
Georgescu, la audierea în Parlament a conducerii
BNR privind problema francilor elveþieni.
Oficialul BNR a arãtat cã acþionarii bãncilor au
adus capital de 1,8 miliarde de euro în ultimii
4-5 ani, mai mult decât pierderea netã însumatã
de la începutul crizei. La aceastã sumã se adaugã
împrumuturi subordonate, cu scadenþã de peste
doi ani, de peste 400 de milioane de euro. Situaþia
sistemului este solidã, dar cu eforturi mari
fãcute de bãnci, de proprietari, pentru menþinerea calitãþii sectorului bancar la un nivel
corespunzãtor. Aceste costuri au fost asumate
acþionari, a spus Georgescu. Pierderea netã
Un miliard de euro pierderea netã de
înregistratã de sistemul bancar a fost de
Bãncile au însumat, în patru din ultimii ºase
4,4 miliarde de lei, un miliard de euro în 2014.
ani, pierderi cumulate de 8 miliarde de lei ºi, în
doi ani, câºtiguri de 0,9 miliarde de lei, respectiv, Neperformante mici, dividende mari
o pierdere netã de 7,1 miliarde de lei, a anunþat
În acelaºi timp, rata creditelor neoperformante
prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu, pe sistem bancar a scãzut de la aproape 22%, la
rezultând cã anul trecut pierderea totalã a fost de finele lui 2013, la 13,93%, în decembrie 2014.
4,5 miliarde de lei. Patru ani cu perderi, doi cu Dacã neperformantele s-au diminuat, din ce au
profit. Pierderile, în euro, înseamnã 1,6 miliarde pierdut bãncile în 2014? Mai mult, rata de
euro. Dacã nu era dublatã de eforturi permanente rambursare a profiturilor din România cãtre þãrile
din partea bãncilor, pierderea ar fi condus la o mamã ale investitorilor de aici a crescut. Nu avem
situaþie de ºubrezire a sistemului, dar Direcþia datele pe 2014, dar, istoric, din 2010 (în plinã
Supraveghere a monitorizat permanent ºi a crizã financiarã) rata de repatriere a profiturilor
reuºit sã determine aport de capital, capital din dividente creºte constant, cu circa 4-500 de
ireversibil, cu care au contribuit acþionarii, cei milioane de euro anual. În 2013, de exemplu,
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nivelul dividentelor repatriate din România a fost
de 2,2 miliarde de euro. Chiar dacã indicatorul nu
poate fi analizat pe fiecare instituþie în parte,
grosso modo, repatrierile au crescut (ceea ce
înseamnã un profit mai bun), credite de rambursat
cãtre bãncile mamã mai existã (de 400 de milioane
de euro, cum spunea Florin Georgescu), iar
neperformantele au scãzut. Cum se explicã atunci
neperformanþa sistemului bancar, cel care ºi-a
mãrginit activitatea doar la a încasa comisioane
din administrarea conturilor curente ºi a cardurilor
ºi din cumpãrarea titlurilor de stat? Aºa cum Fiscul
încearcã sã gãseascã explicaþia constituirii marilor
averi din România, probabil cã la fel ar trebui sã
gãseascã ºi explicaþia pierderilor nejustificat de
mari din sistemul bancar din România. Nu de
alta, dar pierderile din neâncasarea impozitului
pe profit din acest sector sunt mult mai mari
decât neimpozitarea unui transfer de jucãtori de
fotbal de circa 1 sau 1,5 milioane de euro. În
sistemul bancar vorbim de sute de milioane de
euro, care nu mai sunt impozitate.

Gabriela ÞINTEANU
Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte
necazuri întâmpinate în lumea
economico-financiarã, ne puteþi scrie la:
opinia@spiruharet.ro
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Investeºte în oameni!

Seminar de diseminare

Adaptarea curriculumului ºi pachetului educaþional la exigenþele pieþei muncii

Universitatea Spiru Haret, echipa de management
ºi de implementare a proiectului POSDRU Adaptarea
curriculumului ºi pachetului educaþional la exigenþele
pieþei muncii, în colaborare cu partenerul la proiect,
SIVECO Romania SA, a organizat, în data de 26 februarie, cel de al doilea seminar de diseminare a
progresului proiectului, în prezenþa unui mare numãr
de studenþi înscriºi în grupul þintã, a membrilor echipei
de management ºi implementare, alþi invitaþi,
persoane interesate de tema proiectului. Seminarul a
avut loc la sediul central al Universitãþii Spiru Haret,
din str. Ion Ghica nr. 13, Sala Senatului, ora 13:00, ºi
a beneficiat de prezenþa partenerilor media Opinia
Naþionalã, TvH ºi de sprijinul Radio HFM, care a
transmis timp de douã zile comunicatul de presã
referitor la organizarea seminarului.
Seminarul a fost deschis de expertul informare ºi
comunicare al proiectului, conf.univ.dr. Ruxandra
Vasilescu, care a anunþat tematica propusã pentru
discuþie ºi a trecut în revistã activitãþile anterioare
realizate în cadrul proiectului.
Managerul proiectului, prof.univ.dr. Manuela
Epure, a iniþiat seria de prezentãri programate pentru
seminar, cu rezultatele anchetei selective derulate în
perioada de recrutare a studenþilor în grupul þintã. În
prezentarea sa cu titlul Percepþia studenþilor privind
programele de studii urmate, competenþele formate
ºi ºansele lor de integrare pe piaþa muncii a expus
opinia studenþilor despre programul educaþional pe
care îl urmeazã ºi a competenþelor pe care le-au dobândit ºi cum îi ajutã acestea în integrarea pe piaþa muncii.
În cuvântul sãu, coordonatorul proiectului din partea
SIVECO Romania S.A., Marius Preda, a subliniat
experienþa ºi realizãrile de pânã acum ale firmei
SIVECO în domeniul softurilor educaþionale ºi a vorbit

despre contribuþia prestigioasei firmei IT la actualul
proiect în prezentarea cu titlul SIVECO  un partener
fidel pentru reforma în educaþie. Cel de al doilea
reprezentant SIVECO, Marius Pîrîtu, formator, a fãcut
cunoscut publicului prezent portalul interactiv special
creat pentru pachetul educaþional propus în cadrul
proiectului sub forma unor cursuri digitizate, care
urmeazã a fi postate pe acesta, cu exemplificãri, în
prezentarea sa cu titlul Portalul Adapt2jobs  o soluþie
posibilã pentru eficientizarea învãþãmântului superior.
Prezentarea portalului a prilejuit o serie de întrebãri
din partea studenþilor, dornici sã cunoascã detalii
privind modul de lucru în noua metodã de abordare a
procesului de predare-învãþare.
Expertul informare ºi comunicare, conf.univ.dr.
Ruxandra Vasilescu, a încheiat seria de prezentãri
programate pentru seminar printr-o sintezã a strategiei
de comunicare elaboratã pentru proiectul Adaptarea
curriculumului ºi pachetului educaþional la exigenþele
pieþei muncii, din perspectiva proprie a proiectului, o
strategie care are la bazã principiul responsabilitãþii
împãrþite ºi principiul transparenþei, concretizate cu
ajutorul metodelor ºi instrumentelor specifice
publicitãþii (elemente vizuale: logo, semnãtura
compusã, declaraþia de co-finanþare, publicaþii,
materiale promoþionale: bannere, roll-up-uri, pliante,

broºuri, mape, blocnotes, agende etc.) ca ºi metode de
vizibilitate pe Internet: website, paginã de Facebook :/
/www.facebook.com/adapt2jobs, ºi paginã de LinkedIn
://www.linkedin.com/company/adapatareacurriculumului-si-pachetului-educational-la-cerintelepietei-muncii?trk=company_name). De asemenea, a
punctat prezenþa unor membrii ai echipei de
management ºi implementare cu douã articole
acceptate în cadrul unei conferinþe internaþionale
prestigioase, cotatã ISI, care va avea loc în luna aprilie
a acestui an, The 11 th International Scientific
Conference - eLearning and Software. Ambele articole
popularizeazã elementul de noutate adus de prezentul
proiect ºi poartã titlul: Adapt2jobs- A New Learning
Ecosystem, autori: Manuela Epure, Ruxandra
Vasilescu, Lorena Mihãeº, ºi Gamification As A Means
Of Getting From E-learning To Experience Learning
In Architecture, autori: Maria Duda, Raluca Niculae.
Seminarul s-a încheiat cu completarea de cãtre
invitaþi a unui chestionar de feedback, care va veni
în sprijinul echipei proiectului pentru îmbunãtãþirea
activitãþilor viitoare.
Conf.univ.dr. Ruxandra VASILESCU
Expert informare ºi comunicare
Proiect POSDRU/156/1.2/G/141179

Axa prioritarã 1 Educaþia ºi formarea profesionalã în sprijinul creºterii economice ºi dezvoltãrii societãþii
bazate pe cunoaºtere.
Domeniul major de intervenþie: 1.2. Calitate în învãþãmântul superior
Titlul proiectului: Adaptarea curriculumului ºi pachetului educaþional la exigenþele pieþei muncii
Nr. de identificare:POSDRU/156/1.2/G/141179
Cod SMIS: 53231
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Dialog Intercultural, Interreligios ºi Interetnic

FRICA DE CELÃLALT - despre strãinãtate, nesiguranþã, populism
Departamentul Intercultural, Interreligios ºi
Interetnic, din cadrul CCERPA, a organizat,
în 17 februarie, conferinþa cu titlul FRICA DE
CELÃLALT - despre strãinãtate, nesiguranþã,
populism, primul eveniment din anul în curs
din proiectul Dialogurile CCERPA, iniþiat de
coordonatorii Departamentului I.I.I.: Marius
D. Oblu ºi Daniel Cergan.
Au conferenþiat: prof. univ. dr. Remus Rus, specialist
în Istoria ºi Filozofia religiilor (Facultatea de Teologie
din Bucureºti), prof. dr. Radu Preda, preºedinte
executiv - Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului ºi Memoria Exilului Românesc,
lect.univ. dr. Laurenþiu D. Tãnase, titular al catedrei
de Sociologia Religiilor - Facultatea de Teologie
Ortodoxã din Bucureºti, ºi conf. univ. dr. Aurel-Mircea
Niþã, SNSPA. Fiecare dintre lectori reprezintã un nume
de referinþã în domeniile dumnealor de activitate ºi de
cercetare, fiind, în acelaºi timp, personalitãþi ale vieþii
publice din România.

La dezbatere au asistat reprezentanþi ai corpului
diplomatic din þãrile arabe acreditaþi la Bucureºti,
reprezentanþi ai Muftiatului Cultului Musulman din
România, cadre universitare, oameni politici, jurnaliºti,
juriºti, dar ºi studenþi de la diverse facultãþi.
Evenimentele, care au marcat, în ultima vreme,
diverse pãrþi ale lumii: acþiunile de tip terorist, ce au
condus la pierderi de multe vieþi omeneºti, au fãcut
ca societatea internaþionalã sã devinã mai sensibilã
ºi mai atentã la ceea ce înseamnã securitatea ºi
caracteristicile acesteia. Astfel, în ultimii ani, au
continuat sã ia fiinþã tot mai multe instituþii care
promoveazã dialogul ºi importanþa acestuia pentru o
bunã funcþionare a societãþii. Indiferent de denumire
- dialog social, sau dialog interreligios, ecumenic etc.toatã lumea pledeazã pentru existenþa ºi importanþa
acestui mijloc capital în comunicarea ºi relaþionarea
interumanã.
Fenomene precum globalizarea, secularizarea sau
pluralismul sunt caracteristici ale societãþii ºi ale lumii
de astãzi, lume care devine tot mai viu coloratã.
Evoluþia tehnologiilor, accesul la informaþie, libera
circulaþie a oamenilor, liberalizarea pieþelor de muncã
sunt doar câþiva dintre factorii care dinamizeazã viaþa
societãþii ºi care, totodatã, aduc noi provocãri. Una
dintre problemele curente este reprezentatã de
fenomenul migraþiei, cu toate elementele acestuia,
incluzând aici ºi cauzele care conduc la amploarea
lui. Apare aici ciocnirea între civilizaþii, între culturi
ºi tradiþii diferite, între mentalitãþi ºi sisteme de valori
diferite. Dacã aceastã ciocnire nu cunoaºte o cale
de mijloc, de mediere, care sã conducã la o bunã
relaþionare, existã riscul apariþiei stãrilor conflictuale,
care pot fi de mai multe feluri: sociale, religioase,
rasiale, conflicte armate etc. În acest sens, un prim ºi
cel mai important pas în rezolvarea unor asemenea
situaþii este dialogul, pentru cã el dã posibilitatea

cunoaºterii reciproce, este mijlocul prin care celãlalt
nu mai reprezintã un necunoscut.
Astfel, pe o duratã de patru ore, temele abordate
în cadrul conferinþei au acoperit subiecte precum:
tendinþe, comportamente ºi atitudini sociale motivate
de elementul religios; importanþa dialogului în
cunoaºterea între oameni dar ºi ce înseamnã lipsa
acestuia; ce înseamnã frica ºi cine este celãlalt?;
au fost scoase în evidenþã elementele comune ale
celor douã mari religii monoteiste, Creºtinismul ºi
Islamul, cu accent pe învãþãturile morale. De
asemenea, a fost abordatã tema libertãþii de exprimare
ºi care sunt limitele toleranþei religioase.
Dezbaterea a fost dinamicã, dialogul dintre lectori
ºi public - constructiv, fiind lansate noi teme ºi
provocãri, care vor face subiectul urmãtoarelor
conferinþe ale Departamentului I.I.I.
Mulþumim conducerii ºi echipei CCERPA, pentru
contribuirea ºi sprijinul oferit pentru reuºita acestui
proiect.
Coordonator proiect, Marius D. OBLU

Facultatea de Arhitecturã
din cadrul Universitãþii
Spiru Haret - partener la
derularea ªcolii de varã

Verna-cultura.
Meºteºuguri tradiþionale
în context contemporan
În urma jurizãrii proiectelor depuse în
Sesiunea 2015 la concursului UAR finanþat
din Fondul Timbrul Arhitecturii, Facultatea
de Arhitecturã a Universitãþii Spiru Haret va
participa ca partener la derularea ªcolii de
varã Verna-cultura. Meºteºuguri tradiþionale în context contemporan, ce va fi
organizatã în localitatea Comana, jud.
Giurgiu, de cãtre Asociaþia Moara de hârtie,
în calitate de solicitant, ºi de Fundaþia
Europeanã pentru Dezvoltare Ecodurabilã,
în calitate de partener.
Re-cunoaºterea meseriilor tradiþionale
din domeniul construcþiilor reprezintã însãºi
Re-cunoaºterea specificului arhitecturii
româneºti. Recursul la origini nu înseamnã
adoptarea unei viziuni paseiste, ci cãutarea
sustenabilitãþii elementelor arhitecturii
vernaculare, un bogat repertoriu
patrimonial care se pierde odatã cu lipsa
practicãrii meºteºugurilor edificatoare. Prin
derularea ªcolii de varã, tinerii arhitecþi vor
dobândi noi competenþe în domeniul
restaurãrii patrimoniului construit, având,
astfel, posibilitatea practicã de iniþiere ºi
deprindere a abilitãþilor de cunoaºtere ºi
utilizare a meseriilor, a materialelor ºi
tehnicilor de realizare a construcþiilor
tradiþionale de tip vernacular, specifice, atât
lucrãrilor de restaurare a clãdirilor de
patrimoniu, cât ºi edificãrii unor spaþii noi
construite în spiritul bioarhitecturii.
Activitatea practicã va fi coordonatã de
arhitecþi, meºteri populari ºi specialiºti în
domeniul practicilor de construire
vernaculare.
ªcoala de varã se va derula în perioada
iunie-iulie 2015, în cadrul proiectului
Satul meºteºugurilor, finanþat prin
mecanismul financiar SEE, ce are ca
obiectiv realizarea unui ansamblu de
construcþii în maniera arhitecturii
vernaculare.
Coordonator proiect,
lect. dr. arh. Andreea MATACHE

Facultatea de Arte

Audiþie de pian
Joi 26 februarie 2015, la ora 16, în
primitoarea salã-studio Victor Giuleanu,
a Facultãþii de Arte din cadrul
Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti
din Berceni 24, a avut loc o minunatã
Audiþie de pian. Prezent ca spectator la
acest deosebit eveniment artistic, am
putut admira arabescurile sonore ce s-au
ridicat din alb-negrul clapelor de pian
atins cu atâta delicateþe ºi sentiment de
studenþii ºi absolvenþii specializãrii
Pedagogie muzicalã, din cadrul acestei
facultãþi. Coordonatoarea ºi realizatoarea
acestui moment muzical a fost conf. univ.
dr. Fernanda Romila, cea care ne oferã ºi
nouã din prea plinul ei sufletesc la fiecare
întâlnire de aceastã facturã. Alãturi de ea
au cântat studenþii clasei de pian a
domniei sale: Mihaela Avrigeanu,
Sebastian Nazarevsky ºi Octavian Jalbã.
Apoi, absolventul acestei facultãþi, Radu
Rodideal, ne-a prezentat un minunat
minirecital de virtuozitate pianisticã. Au
fost interpretate compoziþii de valoare ale
lui Chopin, Schubert, Mozart,
Rahmaninov, Liszt, Grig ºi mulþi alþii. În
salã s-au aflat, pe lângã spectatorii atraºi
de aceastã muzica divinã, ºi decanul
Facultãþii de Arte, conf. univ. dr. Georgeta
Pinghireac, directorul Departamentului
Arte, conf. univ. dr. Sorin Lerescu,
prodecanul facultãþii, conf. univ. dr.
George V. Grigore, numeroase cadre
didactice, studenþi ºi masteranzi. La final,
aplauzele pãreau fãrã de sfârºit!
...Când pianul a tãcut, în aer se simþea
prospeþime de primãvarã. Gând de
Martie, fir de mãrþiºor... (Conf. univ. dr.
George V. GRIGORE)
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Colegiul Naþional Bilingv
George Coºbuc

Sper din tot sufletul sã menþinem un standard
ridicat al educaþiei

Andreea Pletea, clasa a XI-a: Domeniile mele
de interes sunt reprezentate de limbile strãine,
arta ºi sportul.
Fac voluntariat la Muzeul Naþional de Artã al
României, unde realizez ghidaje pentru public în
miercurea gratuitã (prima miercuri din lunã accesul
în unele muzee este gratuit  n.a.). Aceste ghidaje
sunt realizate într-un mod mai interactiv, diferit faþã
de o vizitã normalã în muzeu, motiv pentru care mã
pregãtesc temeinic. Încerc sã prezint tablourile care
au un context istoric, adicã nu prezint vizitatorilor o
analizã a tablourilor, ci pun în evidenþã ºi anumite
detalii, în funcþie de epoca istoricã. Este un ghidaj
altfel, pentru cã este þinut de tineri care
interacþioneazã într-un alt mod cu vizitatorii, iar acest
aspect îl schimbã total. Pe lângã aceste ghidaje, mai
particip ºi la expoziþii, chiar la pregãtirea
evenimentelor pe care muzeul le organizeazã.
Suntem la vârsta la care trebuie sã ne implicãm
în tot ce ne înconjoarã, sã luãm parte la diferite
proiecte, sã vedem ce ne place, ce nu ne place,
într-un cuvânt, sã fim activi. În materie de activitãþi
extraºcolare, desfãºurate în cadrul liceului, am
participat ca voluntar la ºcoala de copii cu
dizabilitãþi; anul acesta, la ºcoala de copii cu

deficienþe de auz ºi de
vedere. Apoi, mai avem
trupa de teatru a liceului,
un grup antidiscriminare
etc. Sunt activitãþi care
te ajutã, nu neapãrat
prin faptul cã primeºti
o diplomã, ci prin
competenþele pe care le
dobândeºti, adicã te
ajutã sã vorbeºti mult
mai cursiv, poþi sã îþi
susþii pãrerea ori înveþi lucruri noi.
Nu am participat pânã acum la proiectul ªcoala
altfel, pentru cã particip la olimpiade, olimpiade
care au loc în timpul acestui proiect. Eu cred cã în
aceastã perioadã ar trebui sã vizitãm facultãþi, sã
asistãm la cursuri, lucruri pe care nu putem sã le
facem în restul timpului, ori nu putem sã le facem
singuri, aºa cum vizitezi un muzeu, de exemplu.
Vreau sã urmez Facultatea de Drept. Mi-aº dori
ca viitoarea facultate sã aibã profesori deosebiþi,
dornici sã ne împãrtãºeascã din experienþa lor ºi
care sã ne facã sã venim cu plãcere la cursuri ºi sã
ne stârneascã interesul.

De ce ar alege un adolescent sã se înscrie
la Colegiul Naþional Bilingv George Coºbuc?
Colegiul Naþional Bilingv George Coºbuc este un
liceu de excepþie, care a evoluat foarte mult în ultimii
ani. Consider cã are încã un potenþial enorm ºi cã
poate adãuga un plus de valoare învãþãmântului
românesc, prin creativitate, implicare ºi dinamism.
A fost nevoie de multã muncã ºi dãruire sã obþinem
aceste rezultate deosebite ºi sunt convinsã cã nu ne
vom opri aici. Punctul forte al Colegiului Naþional
Bilingv George Coºbuc este reprezentat de forþa
interioarã ce rezidã în fiecare dintre elevii liceului,
dãruirea profesorilor ºi, nu în ultimul rând, specificul
ºcolii noastre, respectiv predarea ºi învãþarea
aprofundatã a limbii engleze. Plusul adus de
profesorii nativi, dar ºi diversele activitãþi ale catedrei
de limba englezã constituie punctele forte ale
instituþiei de învãþãmânt pe care o conduc. Elevii
noºtri au participat la diverse concursuri ºi olimpiade
de latinã, francezã, istorie, unde au obþinut rezultate
deosebite. Anul trecut, am avut procent de
promovabilitate la examenul de bacalaureat de 100%,
similar cu cel din ultimii ani.
Cred cã elevii ar trebui sã aleagã ºcoala noastrã
pentru multele activitãþi extracurriculare care se
desfãºoarã în ºcoalã: trupe de teatru, club de
dezbateri, club de film º.a. De asemenea, în cadrul
Colegiul Naþional Bilingv George Coºbuc se pune
accent pe toate materiile, pentru cã sunt
considerate a fi egal importante. Ne preocupãm
în special de predarea limbilor strãine; pe lângã

Flavia
Stanciu,
clasa a XII-a: De regulã,
pasiunile ne fac sã ne
simþim împliniþi. Cu
toate acestea, existã
tineri care ar putea sã
spunã cã nu au pasiuni
sau cã nu ºi le-au
descoperit, dar, cu
siguranþã, au niºte
pasiuni. Cât de departe
poþi merge pentru
pasiunea ta? Probabil cã mult mai departe! Eu am
pasiuni comune pentru un tânãr din zilele noastre:
dansul, muzica ºi limbile strãine, pasiuni cu care
cred cã aº avea succes în viaþã.
Am ales acest liceu datoritã orelor de limba
englezã precum ºi pentru activitãþile extraºcolare
care au loc periodic. Am fãcut cursuri de lidership,
voluntariat, la un after school, ºi un modul de
dezvoltare personalã. Sunt activitãþi care mi-au arãtat
care sunt punctele mele tari ºi care sunt cele slabe,
dar m-au ºi ajutat ºi sã îmi dau seama ce îmi doresc
sã fac în viaþã. Vreau sã urmez o carierã în diplomaþie,
pentru cã sunt fascinatã de relaþiile internaþionale.
Este un domeniu în care se cere o culturã generalã
foarte bogatã, ce îþi oferã o perspectivã foarte
bunã în acest domeniu. Diplomaþia este un
domeniu în care pãtrunzi greu, dar în care îþi se
oferã mai mari ºanse de realizare profesionalã.

Liri Chapelan, clasa
a XII-a: Eu sunt
pasionatã de filme, iar
tehnologia mã ajutã sã
îmi hrãnesc pasiunea
mult mai uºor decât în
urmã cu câþiva ani.
Dacã ai o pasiune care
se intersecteazã cu
tehnologia, acesta este
un lucru bun, pentru cã
te poate ajuta sã îþi
dezvolþi pasiunea ºi sã gãseºti alþi pasionaþi ca ºi
tine. Sunt atrasã de domeniile artistice, între care
pictura, fotografia, muzica, dansul, teatrul ºi
filmul. Eu cred cã arta este ceva superior vieþii în
sine. Vreau sã dau la regie  film. Este o zonã în
care intri prin concurs: sunt doar 14 locuri ºi numai
cei mai buni reuºesc. Filmul se face cu mari
sacrificii, dar nu ºi fãrã bani.
Examenul de bacalaureat este un examen diferit
de cel din clasa a VIII-a, pe care, indiferent dacã îl
luai sau nu, tot intrai la un liceu. În schimb, dacã
nu iei bacalaureatul, apare marea problemã: nu
poþi face o facultate, apoi nu poþi sã te angajezi în
anumite domenii. Dar eu cred cã, dacã ai învãþat
cu regularitate pe parcursul anilor de liceu, poþi sã
iei acest examen fãrã probleme.

Adresa: strada Olari nr. 29  31, sector 2
Specializãri: profil real ºi uman
Cu o tradiþie de aproape 150 de ani, Colegiul
Naþional Bilingv George Coºbuc a dobândit în
anul 1991 statutul de liceu bilingv limba englezã,
fapt ce implicã o studiere detaliatã a limbii ºi
culturii þarilor anglo-saxone cu profesori de
specialitate din Marea Britanie, Statele Unite ale
Americii, Australia ºi Canada. Actuala titulaturã a
fost dobânditã în anul 2005.

Prof. Raluca IVANUª, director:

englezã, existã ºi o cerere mare de ore de limba
germanã, care se predã extrem de temeinic. Apoi
existã ºi profesori, de limba francezã ºi spaniolã,
foarte dedicaþi. Pentru elevii de la profilul uman,
istoria este consideratã un reper important.
Consideraþi cã programa ºcolarã este
adaptatã cerinþelor pieþei muncii?
Personal, nu cred cã putem vorbi despre o astfel
de corelare. Mai sunt multe lucruri de fãcut în
aceastã direcþie, iar o schimbare profundã, fãcutã
inteligent, ar fi necesarã. Totodatã, consider cã
sistemul de educaþie din România este într-o
perpetuã cãutare de valori, de sensuri ºi de
motivaþie. Din pãcate, nu prevãd curând o revenire
spectaculoasã a sistemului de învãþãmânt românesc.
Cândva, demult, educaþia avea alocat 17% din PIB,
azi este jenant sã spun cât.
Pe de altã parte, eu cred cã manualele sunt
corelate cu programa, dar unele sunt greoaie,
inaccesibile ºi plictisitoare.
Ce rol are orientarea ºcolarã?
Orientarea ºcolarã o fac pãrinþii, în ziua de azi.
Ei sunt Big Brother, adicã ei decid viitorul copiilor
lor, cãci aceasta e ºi educaþia pe care o oferim în
România. Protejãm mult prea mult copiii noºtri
ºi nu dorim sã îi expunem prea mult.
Spre ce facultãþi/meserii se îndreaptã elevii
din anii terminali?
Elevii noºtri se îndreaptã cãtre facultãþi cu profil
umanist: Drept, Litere, Limbi strãine, dar ºi spre
zona ASE sau Informaticã.

Didactino - Formare inovativã
pentru valoare ºi performanþã
în cariera didacticã

Universitatea Spiru Haret se implicã, de ani buni, în formarea
profesionalã a cadrelor didactice, atât din mediul universitar cât ºi
din cel preuniversitar. O dovadã în acest sens o reprezintã
numeroasele programe europene, pe care instituþia haretistã le are
în desfãºurare. În aceastã categorie se înscrie ºi Didactino, un proiect
de anvergurã în care Universitatea Spiru Haret este partener ºi în
care se implicã direct, prin intermediul corpului sãu academic de
elitã, informeazã TVH.
Colegiul Naþional Pedagogic ªtefan Odobleja din Drobeta - Turnu
Severin a fost, în acest recent, gazda unui nou focus grup, în cadrul
proiectului POSDRU Didactino  Formare inovativã pentru
valoare ºi performanþã în cariera didacticã. Evenimentul a marcat
intrarea proiectului european în cea de-a doua fazã de implementare.
Cei care au participat la proiectul POSDRU Didactino au avut,
la început, o perioadã de teorie, iar, la final, au trebuit sã-ºi
demonstreze cunoºtinþele acumulate, printr-un examen. În acest
sens, un rol aparte îl are comisia de evaluare, cea care trebuie sã le
arate cursanþilor cã emoþiile nu trebuie sã depãºeascã barierele
normale la aceastã examinare.
De partea cealaltã a catedrei, pentru cei care erau examinaþi
emoþiile au fost inerente. Chiar dacã aveau mulþi ani de predare în
spate sau erau la început de drum, cursanþii au recunoscut cã orice
examen vine la pachet ºi cu o serie de emoþii.
Proiectul POSDRU Didactino - Formare inovativã pentru
valoare ºi performanþã în cariera didacticã vine sã îmbunãtãþeascã
nivelul învãþãmântului românesc ºi sã aducã, ºi în þara noastrã, cele
mai bune metode de predare ºi învãþare. Dacã, pânã în prezent,
proiectul s-a dovedit a fi un real succes, atât în judeþul Mehedinþi,
cât ºi în Sibiu, atunci putem spune cã este doar o problemã de timp
pânã când acesta va fi implementat ºi în celelalte zone importante
ale þãrii.
Prin aceste programe europene, Universitatea Spiru Haret vine
în întâmpinarea problemelor cu care se confruntã învãþãmântul
preuniversitar din þara noastrã ºi, astfel, doreºte sã contribuie la
îmbunãtãþirea calitãþii sistemul educaþional românesc.

Text ºi foto: Mihãiþã ENACHE

PROIECT CIVITAS:
Proiectul - o provocare a generaþiei moderne
În perioada 9.02.2015  8.03.2015, la Colegiul Naþional Emil Racoviþã Bucureºti se
desfãºoarã activitãþile din cadrul PROIECTULUI CIVITAS: Proiectul - o provocare a
generaþiei moderne, realizat în cadrul parteneriatului civic pentru educaþie CIVITAS,
care are ca obiectiv instruirea unui numãr de 356 de elevi, pãrinþi, profesori pentru a se
implica înscrierea ºi implementarea de proiecte, indiferent de tipul acestora, ºi oferirea
de bune practici, prin redactare a unui ghid cu proiecte educaþionale.
Participanþi/beneficiari:  Colegiul bine realizat!  gala ºi premierea celor mai
Naþional Emil Racoviþã, sector 2  Liceul bune proiecte.  Proiectul - o provocare a
Tehnologic Sfântul Pantelimon, sector 2 generaþiei moderne  lansarea cãrþii;
 Colegiul Tehnic Mihai Bravu, sector 3 înfiinþarea Centrului de formare multiedu Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara caþional CERN.
Dumitru Motoc, sector 5  ªcoala GimnaDe ce este necesar acest proiect?
zialã George Bacovia, sector 4  ªcoala Gim- Proiectele educaþionale au fost, sunt ºi vor fi
nazialã nr. 51, sector 2  ªcoala Gimnazialã o provocare a generaþiei actuale. În contextul
Petre Ghelmez, sector 2.
abordãrii tot mai frecvente a proiectelor de
Proiectul are drept scop creºterea gradului orice fel în domeniul educaþiei, se impune
de implicare a elevilor, profesorilor, pãrinþilor lãmurirea în rândul elevilor, profesorilor ºi
ºi formarea unui mod de abordare a pãrinþilor, a principalelor aspecte referitoare
activitãþilor, prin proiecte implementate în la tipurile de proiecte vizate în învãþãmântul
mediul ºcolar preuniversitar, având drept preuniversitar. Este necesarã creºterea
obiective 1. Informarea ºi educarea numãrului de profesori interesaþi de proiectele
extracurricularã a elevilor, pãrinþilor ºi cadrelor lansate în domeniul educaþiei. De asemenea,
didactice cu privire la beneficiile implicãrii în avem în vedere creºterea interesului pentru
proiectele educative. 2. Promovarea scrierii abordarea conþinuturilor ºcolare prin
proiectelor în cadrul activitãþilor ºcolare ºi implementarea proiectului ca metodã/ mijloc
extraºcolare. 3. Implicarea în proiecte ºcolare
ºi extraºcolare prin activitãþi în beneficiul
personal ºi pe termen lung.
Pentru îndeplinirea obiectivelor, sunt
promovate urmãtoarele activitãþi:  Prin
proiecte învãþãm mai multe!  activitate de
formare a grupului þintã. Idei de proiect! 
work-shop-uri.  Cãlãtorim, ne informãm,
aplicãm!  excursie de documentare în
Bucureºti.  Scriu - cum scriu?!  schimb de
bune practici în scrierea proiectelor,
consultanþã ºi mediere.  Bucuria proiectului

de predare/învãþare/evaluare în clasa de elevi.
Elevii vor fi formaþi în scrierea unor proiecte
si vor fi informaþi în privinþa avantajelor pe
care le pot avea în urma implicãrii în diverse
proiecte implementate în ºcoalã sau propuse
de cãtre alte instituþii. Pãrinþii vor fi informaþi
în privinþa avantajelor pe care copiii le pot
avea prin implicarea în proiectele educaþionale
- dezvoltarea abilitãþilor de comunicare, de
cercetare ºi documentare, de organizare
personalã. Proiectul vine în întâmpinarea
nevoii de formare a grupului þintã ºi de aplicare
a proiectelor prin fiecare activitate realizatã
în mediul ºcolar ºi extraºcolar. Produsul final,
cartea, vine în întâmpinarea ideilor de proiect,
fiind util elevilor, cadrelor didactice si
comunitãþii, oferind exemple de bune practici.
Înfiinþarea Centrului de formare CERN
reprezintã o oportunitate pentru elevi, cadre
didactice ºi comunitate care doresc sã adopte
o viziune novatoare în educaþie.
Proiectul, în ansamblul sãu, se va constitui
ca un exemplu de bunã practicã în direcþia
diseminãrii necesitãþii abordãrii proiectelor
în învãþãmântul din ºcoala româneascã.
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Ion Creangã

ºi lumea personajelor sale

Premiile
Gopo 2015

Valori româneºti

Peste 80 de filme româneºti lansate în
cinematografe ºi în festivaluri în 2014 intrã
în cursa pentru nominalizãri la cea de-a noua
ediþie a galei Premiilor Gopo - trofeele care
recompenseazã realizãrile anuale ale cinematografiei autohtone, care va avea loc pe
30 martie, în Bucureºti. Astfel, 21 de
lungmetraje, 14 documentare, 13 scurtmetraje documentare ºi 33 de scurtmetraje
de ficþiune sunt înscrise la ediþia din acest
an. De asemenea, alte peste 40 de producþii
proiectate pe marile ecrane din România
în 2014 concureazã pentru o nominalizare
în categoria cel mai bun film european.
Institutul Cultural Român Mihai Eminescu
de la Chiºinãu continuã seria expoziþiilor
tematice itinerante, destinate cunoaºterii ºi
promovãrii valorilor culturii naþionale.
În aceastã serie se înscrie ºi expoziþia
Ion Creangã ºi lumea personajelor
sale, organizatã în colaborare cu Liceul
Teoretic Ion Creangã din comuna Coºniþa,
raionul Dubãsari, ce va fi inauguratã pe data
de 2 martie, ora 11.00, în incinta liceului, ºi
va fi prezentatã de acad.Valeriu Matei,
directorul ICR Chiºinãu. Expoziþia conþine
fotografii, date biografice, fragmente din
operã, aprecieri ale criticilor ºi istoricilor
literari contemporani cu autorul Amintirilor
din copilãrie, dar ºi din generaþiile mai tinere.
Totodatã, sunt expuse cele mai reuºite
reprezentãri grafice ale personajelor din lumea
basmelor, a poveºtilor ºi povestirilor sale,
realizate de-a lungul timpului. Expoziþia va
fi deschisã pânã pe data de 3 aprilie 2015.

Festivalul de Film
Documentar
Astra Film Sibiu

Regizori, producãtori ºi distribuitori de
filme din toatã lumea îºi pot înscrie, pânã în
20 aprilie, cele mai recente producþii la
Festivalul de Film Documentar Astra Film,
care se va desfãºura în perioada 6-11
octombrie la Sibiu. Se pot înscrie cele mai
recente producþii în una din cele patru secþiuni
competiþionale: Internaþional (filme din toatã
lumea), Europa Centralã ºi de Est (filme
produse în ºi despre aceastã regiune),
România (filme care fac o radiografie a
societãþii româneºti) ºi Student (filme realizate
de regizori debutanþi în cadrul unor ºcoli de
film sau programe de specialitate). Filmele
trebuie sã fie produse dupã 1 ianuarie 2013.
Astra Film Festival este primul ºi cel mai
important festival de cinema documentar
din România ºi unul dintre cele mai prestigioase evenimente de profil din lume.

40 de zile, promovat
printr-un turneu de 40 de zile
Chris Simion, cunoscutã în teatru ca regizor de
avangardã, îºi lanseazã cel mai nou roman - 40 de zile,
publicat la Editura Trei - printr-un turneu care va
dura 40 de zile ºi care va trece prin 40 de oraºe, 40 de
librãrii ºi va prilejui 40 de întâlniri cu cititorii. Periplul
autoarei începe pe 1 martie la librãria CãrtureºtiVerona din Bucureºti ºi se va încheia pe 9 aprilie.
Volumul este un roman-basm, care a fost scris în 40
de zile - un joc al introspecþiei ºi al (re)gãsirii de sine.
Din 2009, Chris Simion este membrã a Uniunii
Scriitorilor din România.

Feerie pe gheaþã Lacul lebedelor
Ansamblul de Stat Baletul pe
Gheaþã din Sankt Petersburg revine
în România în perioada sãrbãtorilor
de Paºte cu reprezentaþia Lacul
Lebedelor. Artiºtii vor susþine douã
spectacole - la Bucureºti, pe 4 aprilie,
ºi la Sibiu, pe 7 aprilie. Spectatorii se
vor putea bucura de un show unic ºi
impresionant. Coregrafia clasicã de
cel mai înalt nivel se îmbinã cu transpunerea fidelã pe luciul scenei-pationoar a unui spectacol
de balet. Pentru evoluþia celor 50 de artiºti, scena Sãlii Palatului din Bucureºti ºi cea a Sãlii
Transilvania din Sibiu vor fi acoperite cu 2.500 de kg de gheaþã naturalã.

Doi români în finala
concursului
Sony World
Photography 2015

Fotografii români Cosmin Bumbuþ ºi
Daniel Necula se numãrã printre finaliºtii
concursului Sony World Photography
Awards 2015, una dintre cele mai
mari competiþii de fotografie din lume.
Cosmin Bumbuþ a fost apreciat pentru

seria Camera Intimã, înscrisã la secþiunea
Arhitecturã, în categoria pentru profesioniºti, care cuprinde o serie de imagini
copleºitoare realizate în celulele din 35 de
închisori din România, iar Daniel Necula
s-a remarcat prin lucrarea Wrong Way,
înscrisã la secþiunea Enhanced în categoria
Open - o fotografie alb-negru îndrãzneaþã, despre o femeie pe o bicicletã,
informeazã un comunicat remis Mediafax.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Pictorul cromatic visãtor
din Harghita
Pe 20 iunie 1931, se naºte, în comuna Hodoºa  Sãrmaº, Harghita,
Vasile Trifan Pintea, cunoscut în activitatea artisticã sub numele de
Vasile Pintea. Merge la ºcoala primarã în satul natal pânã la ocuparea
Ardealului de trupele hortiste. În perioada refugiului din 1941
continuã ºcoala la Bacãu, Brezoi, Apoldul de Jos ºi, apoi, primele
douã clase de gimnaziu la Sãliºtea Sibiului. În 1945, dupã refugiu, se
întoarce în Ardeal, continuã liceul la Gheorghieni, iar în 1951 dã
examen la Institutul de Arte Nicolae Grigorescu, Bucureºti, ºi devine
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student la clasa profesorului
Rudolf Scweizer Cumpãnã.
Are ca profesori apoi pe
George Baron de Lövendal,
George Labin ºi ªtefan
Constantinescu. Terminã
secþia de picturã monumentalã. Frecventeazã cursurile de frescã cu profesorul
Gheorghe Popescu. În 1953
debutea-zã cu expoziþia
ªtefan cel Mare, la Muzeul RPR. În 1957 terminã Institutul de Arte,
devenind bursier al Uniunii Artiºtilor Plastici, ºi se stabileºte la
Timiºoara. Din 1961, devine membru al Uniunii Artiºtilor Plastici
din România ºi are numeroase expoziþii personale în þarã ºi strãinãtate. Din 1967 pleacã la Paris unde ia contact cu casa de editurã
Lacouriere-Frélaut, iar din 1975 începe participarea la numeroase
expoziþii internaþionale cu grupul de la Paris (alãturi de artiºti recunoscuþi, precum Miro, Soulages, Dado, Bernard Buffet, Michel
Ciry, Zao Wou Ki, Brien, Prassinos, Lardera, Music etc.), revenind periodic în þarã unde îºi continuã activitatea profesionalã.
În momentul de faþã, Vasile Pintea se poate lãuda cu 43 de
expoziþii internaþionale, 31 de expoziþii româneºti în strãinãtate
ºi 35 de expoziþii personale în þarã ºi în strãinãtate. Motivele
tematice sau stilistice, provenind din mitologia folcloricã ºi arta
medievalã româneascã, devin prin tratare elemente consubstanþiale, cu o încãrcãturã simbolicã nouã în pictura artistului.
Preþiozitãþile picturale ale materiei pe care le obþine în acvatintã
(tehnicã special de realizare a gravurilor pe douã plãci), dau
imaginilor, uneori tulburãtor onirice, o strãlucire nesperatã.

Locul meu de baºtinã, dacã ar fi sã-i stabilesc limitele geografice,
s-ar desfãºura între Dumbrava Minunatã ºi Nada Florilor ºi între
iazul ªomuz ºi dealul Spãtãreºti. În pãmântul acestor limite, unde
mi-am petrecut copilãria, sunt puternic înfipte rãdãcinile unor amintiri
de neuitat, ce stãruie permanent ca o flacãrã vie ce nu se va stinge
decât o datã cu sufletul meu, povesteºte sculptorul Ion Irimescu,
descendentul unui arendaº din Fãlticeni ºi a unei franþuzoaice venite
în România cu familia pentru construcþia cãii ferate Dolhasca  Fãlticeni.

Ion IRIMESCU

 sculptorul martor al trei cicluri istorice
Sculptorul Ion Irimescu s-a nãscut la 27 februarie 1903 în satul
Arghira, comuna Preuteºti, aflatã în imediata vecinãtate a Fãlticenilor.
Urmeazã cursurile medii la Liceul Nicu Gane, alãturi de Jules
Cazaban, actorul ºi vãrul sãu, fraþii Vasiliu - sculptorul Vasile (Falti)
ºi actorul Grigore (Birlic) -, scriitorul Vasile Lovinescu ºi academicianul Petre Jitaru. Aºa cum avea sã-ºi aminteascã mai târziu, primul
sãu ,,atelier a fost o buturugã de sub nucul din grãdina casei
pãrinteºti, unde desena peisaje sau modela lutul adus de la un olar
din ªoldãneºti. În 1924, Irimescu pleacã la Bucureºti, unde se înscrie
la ªcoala de Belle Arte, avându-i ca profesori pe Dimtrie Paciurea ºi
Oscar Han. Nu întârzie sã-ºi facã debutul ca artist, fiind prezent cu
lucrãri la Saloanele oficiale de picturã ºi sculpturã din Bucureºti.
Trecând prin vremuri mai grele, Irimescu a fãcut figuraþie la Teatrul
Naþional, a pictat biserica de la Opriºeni, pentru a-ºi procura banii
necesari continuãrii studiilor. În 1928, dupã absolvirea ªcolii de
Belle Arte, este numit profesor de desen la ªcoala Normalã din
Fãlticeni, iar în 1929 câºtigã, prin concurs, o bursã de studii la Paris,
la ªcoala Româneascã de la Fontenay aux Roses, înfiinþatã de Nicolae
Iorga, pe atunci ministru al Culturii. A luat numeroase premii ºi a
fost ales preºedinte al Uniunii Artiºtilor Plastici din România, a fost
membru de onoare al Academiei Române ºi, dupã 1990, a fost decorat
de doi preºedinþi ai României cu Ordinul Steaua României în grad
de Mare Ofiþer ºi Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce.
Academia de Artã din Iaºi ºi Cluj-Napoca i-au conferit titlul de
Doctor Honoris Causa. Prin donaþii succesive ale autorului, Muzeul
de Artã Ion Irimescu din Fãlticeni este, în momentul de faþã, cea
mai mare colecþie de autor din România, însumând 314 lucrãri de
sculpturã, 1.000 de desene (o mare parte a lor fiind cuprinse în opt
volume), la care se adaugã un valoros fond documentar de 1.350
volume de artã, multe dintre ele fiind ediþii rare, precum ºi inventarul
colecþiilor de artã ºi bunurilor personale, lãsate de artist prin testament
muzeului, ce constituie spaþiul memorial în care a locuit în ultimii
ani din viaþã. Amintim câteva titluri din numeroasa colecþie de
sculpturã a artistului: Autoportret, Clepsidra, Portret florentin,
Portret de þãrancã, Portret de bãiat, Fata cu mandolinã. Irimescu a
sculptat chipul unor mari oameni de culturã din România, între care
Mihai Eminescu ºi George Enescu; era îndrãgostit, dupã cum spun
apropiaþii, de muzicã ºi poezia eminescianã, pe care o recita, fãrã
probleme, la 100 de ani. Maestrul este autorul a numeroase lucrãri
monumentale, în fiecare oraº mare din România putând fi admirate
sculpturi ale lui Ion Irimescu. Creator în toate genurile, de la studii
la basoreliefuri (Leda ºi Lebãda, Întoarcerea de la muncã, Odihna)
ºi la sculpturã monumentalã (1907, Brâncuºi, Lupeni 1929, Octav
Bãncilã), Ion Irimescu exceleazã în portretisticã (Autoportret, G.
Enescu, Dinu Lipatti, Corneliu Baba) în care artistul se preocupã
mai puþin de reproducerea unui model ºi mai mult de transpunerea
unei reprezentãri, a unei amintiri, a unui ideal. Artistul a murit la
venerabila vârstã de 102 ani, în 2005, pe 28 octombrie, la Fãlticeni,
fiind înmormântat la cimitirul Opriºeni din localitate. Foarte multe
lucrãri ale sale au ca temã muzica, religia, filosofia, mitologia,
frumuseþea femininã ºi dragostea maternã. O parte dintre lucrãrile
maestrului sunt încrustate, alãturi de semnãturã, cu un pom ºi douã
pãsãri, un fel de pecete, de siglã, pomul vieþii ºi pãsãrile cerului, care
nu poate însemna decât libertate ºi curãþenie, povesteºte muzeografa
din Fãlticeni care a avut grija în ultimii ani de artist.
Ion Irimescu avea convingerea cã: Cine va vrea sã mã cunoascã
sã stea de vorbã cu sculpturile mele.

Conferinþele
Teatrului Naþional
Prof. dr .Vasile Ciubotaru Jurãmântul lui Hipocrat
ºi epoca actualã
Duminicã, 8 martie 2015, de la ora 11.00, la Sala Atelier a Teatrului
Naþional Bucureºti, doctorul Vasile Ciubotaru, reputat neurochirurg,
prezintã conferinþa cu tema Jurãmântul lui Hipocrat ºi epoca actualã.
Trebuie luate în seamã preferinþele pacienþilor ºi factorii
administrativi, care, la rândul lor, sunt influenþaþi de mass-media,
companii ºi opinia publicã?
Medicul contemporan este obligat sã ia în considerare idealurile
hipocratice ºi sã le adapteze medicinii moderne?
Jurãmântul rãmâne doar un moment festiv la despãrþirea de Alma
Mater?
Este medicina o profesie vocaþionalã sau medicul rãmâne funcþionar
public? (Prof. dr. Vasile Ciubotaru)
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În luna februarie 2015, în cadrul proiectului ProFemin (POSDRU/144/6.3/S/126567), proiect
implementat de cãtre 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, s-au desfãºurat urmãtoarele cursuri de formare profesionalã de calificare:

Examenele au avut loc conform programãrii afiºate:
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EGALITATEA DE ªANSE PE PIAÞA MUNCII
prin deschiderea cursurilor de lucrãtor în comerþ  regiunea Sud Vest Oltenia
Asociaþia Românã pentru Transparenþã (Transparency International Romania), ca beneficiar, în
parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, 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. În cadrul
proiectului, se vor implementa douã programe de formare profesionalã - primul este cel de calificare
pentru lucrãtor în comerþ, iar cel de-al doilea este în domeniul antreprenoriatului integru.
Universitea Spiru Haret a demarat procesul de deschidere a primelor cursuri de calificare lucrãtor în
comerþ nivel 1 (COR 5220.1.1), care însumeazã un numãr de 360 ore (120 ore teorie ºi 240 de ore activitate
practicã), desfãºurate pe parcursul a maxim 3 luni calendaristice, conform legislaþiei în vigoare. Cursurile
oferã participantelor posibilitatea obþinerii unor competenþe utile pe piaþa forþei de muncã, acoperind o
tematicã complexã, adaptatã realitãþilor economice specifice domeniului comercial la ora actualã.
Atractivitatea programului de calificare lucrãtor în comerþ este datã ºi de structura complexã a
conþinuturilor de învãþare care vor fi abordate, acestea oferind o privire de ansamblu, generoasã,
asupra profesiei ºi activitãþii specifice lucrãtorilor în comerþ:  explicarea conceptului ºi prezentarea
modalitãþilor de asigurare a calitãþii în cadrul unei firme de comerþ;  aplicarea normelor de sãnãtate
ºi securitate în muncã;  aplicarea normelor de igienã, sanitar  veterinare ºi de protecþia mediului;
 asigurarea cadrului general de desfãºurare a activitãþii punctului de vânzare;  prezentarea produselor
ºi serviciilor aferente vânzãrii;  realizarea vânzãrii;  întocmirea situaþiei vânzãrilor ºi raportarea
acesteia;  actualizarea stocurilor de produse ºi alte aspecte esenþiale.
Dupã regiunea Bucureºti-Ilfov, a venit rândul regiunii Sud Vest Oltenia sã deschidã aceste
cursuri la unul dintre sediile Universitãþii Spiru Haret, situat în str Vasile Conta nr. 4, din Craiova.
Cursurile sunt predate de lector univ. dr. Elena Bicã, unul dintre formatorii Proiectului POSDRU/
144/6.3/S/134919 FAIR - Femei active pentru integritate ºi responsabilitate, în regiunea Sud Vest Oltenia,
cadru didactic al Universitãþii Spiru Haret ºi formator cu o vastã experienþã în cadrul proiectelor POSDRU.
În cadrul întâlnirilor, cursantele vor avea posibilitatea dobândirii unor competenþe esenþiale
pentru creºterea adaptabilitãþii femeilor la condiþiile economice actuale, cursul reprezentând totodatã
o mãsurã activã de ocupare care poate sã genereze gãsirea de noi locuri de muncã.
În lunile urmãtoare, înscrierile în cadrul proiectului continuã, fiind organizate cursuri ºi în alte
locaþii, corespunzãtoare regiunilor de implementare ale proiectului: Bucureºti Ilfov, Sud Muntenia,
Sud Vest Oltenia, Sud Est, Nord Est.
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

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.

Adresa proiectului:
Bulevardul Nicolae Bãlcescu nr. 21, etaj 2,
sector 1, cod poºtal 010044, Bucureºti;
Telefon: +4031 6606 000,
Fax: +4031 6606 006;
office@transparency.org.ro;
www.transparency.org.ro

Reþeaua Oraºelor Sãnãtoase din Europa
Investeºte în oameni!
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 - 2013

ANUNÞ
Vizite de studiu în cadrul proiectului
Sprijin pentru tranziþia cu succes de la studiu la piaþa muncii
a studenþilor cu specializãri economice, POSDRU/161/2.1/G/142137

În perioada 25.04.2014 - 25.10.2015, SC INVEST TRUST SRL Craiova, în parteneriat cu
Universitatea Spiru Haret  Facultatea de Management Financiar-Contabil Craiova, implementeazã
proiectul Sprijin pentru tranziþia cu succes de la studiu la piaþa muncii a studenþilor cu specializãri
economice, cod contract POSDRU/161/2.1/G/142137.
Proiectul este cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeºte în oameni! ºi se înscrie în
Axa prioritarã 2 Corelarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa muncii, Domeniul major de
intervenþie 2.1. Tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã, având o duratã de implementare de 18 luni.
Valoarea totalã eligibilã a proiectului este estimatã la 2.073.757,00 lei, din care 1.730.901,74 lei
valoarea eligibilã a finanþãrii nerambursabile acordatã din FSE.
Obiectivul general al proiectului este creºterea gradului de orientare profesionalã, activarea,
flexibilizarea ºi compatibilizarea cunoºtinþelor teoretice dobândite de studenþii înmatriculaþi în
sistemul naþional de învãþãmânt de la specializãri cu profil economic, cu cerinþele ºi nevoile activitãþii
profesionale viitoare, ca o primã etapã în dezvoltarea carierei, în vederea îmbunãtãþirii resurselor
de inserþie ulterioarã a acestora pe piaþa muncii.
În cadrul proiectului, se deruleazã vizite de studiu ºi documentare gratuite la SC Automobile Dacia
Mioveni, SC Alro SA Slatina ºi Pirelli Tyres Romania Slatina, în perioadele:  26-27 februarie 2015
 5-6 martie 2015  26-27 martie 2015
Vizitele au drept scop familiarizarea studenþilor cu activitatea întreprinderii, cu procesele
tehnologice, managementul, marketingul ºi particularitãþile organizatorico-financiare specifice, astfel
încât aceºtia sã cunoascã aºteptãrile angajatorilor, raportate la conduita ºi competenþele necesare în
procesul de recrutare ºi selecþie la început de carierã. Totodatã, vizitele de studiu oferã o imagine
de ansamblu asupra angajatorilor importanþi din regiune, familiarizându-i pe studenþi cu mediul de
lucru ºi cu aºteptãrile angajatorilor, cât ºi cu beneficiile oferite.
Vizitele se desfãºoarã la datele mai sus specificate, în grupuri de câte 15 studenþi ai Universitãþii
Spiru Haret - Facultatea de Management Financiar-Contabil Craiova. Toate cheltuielile de transport,
cazare ºi masã sunt suportate de organizatori.

 Pentru înscriere, vã puteþi adresa conf. univ. dr. Mãdãlina Constantinescu (tel. 0754027417),
cu cel puþin 10 zile înainte de data plecãrii.
Responsabil informare ºi publicitate,
Camelia Stãnculescu
Axa prioritarã 2 Corelarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa muncii
Domeniul major de intervenþie 2.1. Tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã
Titlul proiectului: Sprijin pentru tranziþia cu succes de la studiu la piaþa muncii
a studenþilor cu specializãri economice
Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/142137
Beneficiar: SC Invest Trust SRL
Partener: Universitatea Spiru Haret (prin Facultatea de Management Financiar-Contabil, Craiova)

(Urmare din pag. 1)
Cunoaºtem ºi mai ales simþim cu toþii cã Bucureºtiul
beneficiazã de o poluare fonicã ce depãºeºte
media admisã, de pulberi în suspensie peste limita
admisã, de un spaþiu verde redus (pe cap de
locuitor)...ºi putem continua cu multe asemenea
lucruri negative, dar avem ºi multe lucruri frumoase
ºi sãnãtoase. Primarul general a apreciat cã demersul
sãu merge, chiar dacã încet, generând optimism cu
privire la viitorul sãnãtos al oraºului Bucureºti.
În cadrul conferinþei, primarul general al
Municipiului Bucureºti, prof. dr. Sorin Oprescu,
a afirmat cã oraºul sãnãtos se defineºte, în principal,
prin dezvoltarea sistemului de sãnãtate ºi a
bunãstãrii cetãþenilor. Acesta a adãugat cã va pune
la dispoziþie, pas cu pas, logistica necesarã
dezvoltãrii unui oraº sãnãtos, fie cã vorbim de
pistele pentru bicicliºti sau benzile unice pentru
transportul public ºi, totodatã, va acþiona pentru
dezvoltarea locurilor de joacã sau pentru
îmbunãtãþirea ºi refacerea infrastructurii sportive.
Faþã de unele dintre aceste acþiuni existã o oarecare
reticenþã din partea unor pãrþi din societatea civilã,
controversat fiind tronsonul pistei pentru bicicliºti
de pe Calea Victoriei. Dr. Raed Arafat, secretarul
de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a
menþionat ºi a argumentat importanþa educãrii
populaþiei pentru crearea ºi menþinerea unui mediu
sãnãtos. Acesta a spus cã este un lucru de duratã,
se planificã acum ºi se pune în practicã în anii
urmãtori. A continuat numind cel mai important
partener al Bucureºtiului ca oraº sãnãtos: locuitorii
ºi sãnãtatea acestora. Ministrul Tineretului ºi
Sportului, Gabriela Szabo, a subliniat ºi
aprofundat importanþa practicãrii sportului pentru
sãnãtatea populaþiei, nu neapãrat sport de
performanþã, ci sport de masã: dacã cerem o naþiune
sãnãtoasã ºi copii sãnãtoºi, trebuie sã fim foarte
atenþi la infrastructura sportivã. O prezentare
optimistã, plinã de satisfacþie, a fost intervenþia
managerului Spitalului Grigore Alexandrescu, prof.
dr. Dan Enescu, referitoare la statutul spitalului
de copii de cel mai bine cotat spital din Europa,
cuantificat pe baza cazurilor rezolvate, opiniilor
pacienþilor ºi a altor statistici medicale.
Reprezentantul Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii

în România, dr. Victor Olºavschi, a recunoscut cã
un oraº nu poate sã fie 100% sãnãtos, din cauza
sistemului compact de trai. A prezentat douã oraºe
cu un grad însemnat de culturã socialã ºi unde
sãnãtatea atinge un grad ridicat: în Birmingham ºi
Quebec se regãsesc activitãþi precum voluntariatul
social, care ajutã, în primul rând, la dispariþia
depresiei (în caz de ºomaj, accidente sau alte cauze
care te scot din normalitate), prin ajutor reciproc
în caz de nevoi. În aceste oraºe au fost înfiinþate
diverse cluburi care îndeamnã locuitorii la sport,
prin activitãþi de genul: plimbãri pe jos prin oraº
(cu rute bine stabilite, unde circulaþia rutierã este
întreruptã) ºi în afara oraºului, sau întâlnirea
adolescenþilor între 14 ºi 16 ani, spre exemplu, sau
interrelaþionare face-to-face, pe diverse subiecte.
Marele campion Ivan Patzaichin a avut o
intervenþie cu douã direcþii bine stabilite: greutãþile
pe care le întâmpinã în demersul sãu de a
implementa sportul preferat în Bucureºti, pe un
mic sector al Dâmboviþei, ºi amintirile plãcute din
locul natal, Delta Dunãrii (o regiune încã sãnãtoasã!),
precum concursurile de vâslit la lotcã sau muzeul
în aer liber din comuna natalã. La eveniment au
mai luat cuvântul ºi managerul Spitalului de
Oftamologie, dr. Monica Pop, reprezentantul unui
ONG cu specific pe etnia romã, Ciprian Necula,
prefectul Municipiului Bucureºti, Paul Nicolae
Petrovan, º.a., care au susþinut aceeaºi temã
referitoare la sãnãtatea publicã a bucureºtenilor.
Conferinþa a avut un caracter amical, moderatã
constructiv de dr. Tania Rãdulescu, director
medical, Administraþia Spitalelor ºi Serviciilor
Medicale din Municipiul Bucureºti.
De remarcat este faptul cã se discutã mai puþin
despre problemele mediului ambiant din oraº, care
reprezintã o cauzã importantã a stãrii de sãnãtate a
locuitorilor urbei. Nu pare plãcut sã facem sport
într-un oraº cu probleme de poluare atmosfericã,
hidricã, fonicã º.a. ºi credem cã de aici trebuie plecat
spre oraºul sãnãtos, care nu trebuie sã ne fie indiferent.
Trebuie sã luãm atitudine, pasivitatea ne
afecteazã pe toþi!
Conf.univ.dr. Nicolae CRUCERU,
Facultatea de Geografie
Prof. univ. dr. Emil CREANGÃ,
Facultatea de Arhitecturã
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PROGRAMUL TVH
LUNI  2 martie 2015

MARÞI  3 martie 2015

MIERCURI  4 martie 2015

JOI  5 martie 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 Film documentar  Superstaruri
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16.10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16.30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17.30 Film artistic românesc  Doi vecini (1959);
Regia: Geo Saizescu
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic  Poºtaºii din munþi (China)
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar  Superstaruri
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.
Fortãreaþa Brest
12:00 Film documentar Discovery
Acorduri pentru sufletul nemuritor
13:00 Film serial  O iubire eternã (Filipine, 2012)
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar  Superstaruri
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17:30 Film artistic  Poºtaºii din munþi (China)
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 Film documentar  Superstaruri
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
03:30 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
Criminalii de rãzboi. Bormann (II)
12:00 Crezi cã ºtii? (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã (2012)
14:00 Film serial  Suflete pereche (Filipine)
15:00 Film documentar  Superstaruri
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17:30 Film documentar  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  Campioana
(1990); gen  dramã; regia: Elisabeta Bostan
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar  Superstaruri
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 Grãdina 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
Criminalii de rãzboi. Hermann Goering
12:00 Academia veterinarã (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã (Filipine)
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar  Superstaruri
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17:30 Film artistic românesc  Campioana (1990);
Gen - dramã, regia: Elisabeta Bostan
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
22:30 Film documentar - Superstaruri
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 Istoria cu învãþãturã.
Realizator Valeriu Râpeanu
05:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

VINERI  6 martie 2015

SÂMBÃTÃ  7 martie 2015

DUMINICÃ  8 martie 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
Generali capturaþi ai Wermachtului
12:00 Interviurile TVH (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche (Filipine)
15:00 Film documentar 
Superstaruri
15:30 Medicina live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
Realizator Cãtãlin Maximiuc
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc
Zâmbet de soare (1988, comedie); gen:
comedie/muzical; regia: Elisabeta Bostan
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar 
Superstaruri
23:00 O lume sub lupã (r)
Realizator Simona ªerban
00:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader
01:00 Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr.
George Volceanov
01:30 Gradina 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
 Fortãreaþa Brest
Film documentar Discovery
 Acorduri pentru sufletul nemuritor
Film documentar Discovery
Criminalii de rãzboi. Bormann
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  Telefonul (1991);
gen: comedie; regia: Elisabeta Bostan
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 lector.univ.dr. Diana Artene
Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu
Preuniversitaria*

Reîncep cursurile
de radio la

College Media!

Înscrie-te la cursurile
ce debuteazã pe 16 martie
ºi ai ºansa de a învãþa de la
cei mai buni oameni de radio
din România: George Zafiu,
Manuel Dinculescu,
Cristi Niþu ºi Marius Vintilã!
Detalii la telefon 0742.11.44.99
sau pe e-mail:
inscriere@college-media.ro

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

Preuniversitaria* (r)
Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Kinetoterapia (r)
Film documentar Discovery 
Criminalii de rãzboi. Hermann Goering
Film documentar Discovery
Adventure Camp (sezonul 2, ep. 8)
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 - Miss Litoral
(1991, comedie); regia: Mircea Mureºan
Preuniversitaria*
Preuniversitaria. Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
ONG Mania. Realizator Ana Maria Stancu
Ce citim astãzi.
Realizator lector univ. dr. Florin Pâtea
Dicþionar cultural.
Realizator prof. univ. dr. Ioan Roºca
Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr. George Volceanov
De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ. dr. Diana Artene

Hit the morning (07:00-10:00  luni-vineri)
Realizatori: Alina Toma & Alex Crãciun
Light Zone (10:00-13:00  luni-vineri)
Realizator: Robert Tache
Dupã-amiaza devreme (13:00-16:00/luni-vineri)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Ambuteiaj (16:00-19:00/luni-vineri)
Realizator: Iuliana Mardare
Ultima Ediþie (19:00-22:00/luni-joi)
Realizator: Maria Ilie
Cafe Nocturn (22:00-23:00/luni-joi)
Realizator: Luminiþa Bondrea
Sportlife (19:00-22:00/vineri)
Realizator: Claudiu Giurgea
Sinteza sãptãmânii (12:00-13:00/sâmbãtã)
Realizator: Ioana Babu
80 Remember (17:00-19:00/sâmbãtã)
Realizator: Robert Tache
Ocolul Pãmântului în 60 minute
(19:00-20:00/sâmbãtã)
Realizator: Maria Ilie
Hit Hours (20:00-22:00/sâmbãtã)
Realizator: Alex Camburu
În sfârºit week-end (08:00-12:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Marcel Vicol
Week-end activ (13:00-17:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Alex Camburu
Tech News (12:00-13:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Top 20 (17:00-19:00/duminicã)
Realizatori: Alina Toma, Alex Craciun
Nume: Printre rânduri (19:00-20:00/duminicã)
Realizator: Iuliana Mardare
Poveºti Nespuse (20:00-22:00/duminicã)
Realizator: Echipa HFM
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Arabela NEAZI

 realitatea
de dincolo de poveste

Pentru cei care am copilãrit mai demult,
numele Arabela este sinonim cu filmul
serial pentru copii realizat de Televiziunea
din Cehoslovacia între anii 1979-1981.
Prinþesa Arabela, fiica regelui Fairy, scapã,
înainte de rãzbunarea unui magician viclean
- Rumburak, ºi lasã lumea basmelor Aºa
a apãrut ºi Arabela noastrã, ca o prinþesã a
pãrinþilor sãi, nãscutã la 9 ianuarie 1976,
la Alexandria, în judeþul Teleorman. A
crezut în lumea din care venea, lumea
basmelor, astfel cã, atunci când a fost
întrebatã ce doreºte sã se facã când va fi
mare, ea a rãspuns scurt ºi hotãrât: actriþã.
Dupã absolvirea liceului, în anul 1994, se
înscrie la Facultatea de Teatru a Universitãþii
Ecologice, transferatã în cadrul Universitãþii
Spiru Haret. Dupã ce exerseazã diferite roluri
de dramã, dar ºi de comedie, obþine licenþa
Artele spectacolului (Actorie) în anul 1998.
În anul 2000 susþine examen la Teatrul
Evreiesc de Stat (TES) din Bucureºti ºi este
membrã permanentã a acestei trupe de actori.
A evoluat foarte mult, jucând în piese
semnate de cãtre Slavomir Mrozek, Mihail
Sebastian, Teodor Mazilu, Samuel Beckett,
Sholem Alecheim, Isaac Bashevis Singer,
Friedrich Dürrenmatt, sub conducerea de
scenã a unor mari regizori, precum Harry
Eliad, Kinkses Elemér, Moshe Yassur etc.
La TES, joacã, nonºalant, în limba românã,
dar ºi în idiº. În stagiunea curentã, Arabela
Neazi este pe afiºul spectacolului Motke
hoþul, de Shalom Ash, regia Andrei Munteanu
(idiº, cu titrare în limba românã). De
asemenea, Arabela Neazi mai apare în
distribuþia spectacolului Frau Hess ºi
grãdinile ei, de Milton Frederick Marcus,
regia Alexander Hausvater. Spectacolul
Purimºpil  O comedie, de Avram Goldfaden
(traducere Mya Liontescu), regia Andrei
Munteanu, în care joacã Arabela Neazi, a
avut premiera în 2014, cu ocazia sãrbãtorii
de Purim. Apare ºi în distribuþia spectacolului
Mazl Tov...and justice for all!, de Andrei
Munteanu, regia artisticã Andrei Munteanu
(premierã 2013), dar ºi în spectacolul
Blazonul (sau Despre suferinþele ratãrii), de
Shalom Ash, regia Andrei Munteanu, în Stele
rãtãcitoare adaptare de Andrei Munteanu,
dupã ªalom Alehem, regia artisticã
Andrei Munteanu, ºi în Azilul amanþilor,
de John Chapman &Dave Freeman, regia
Dan Tudor, ºi în Carre de aºi...cu valeþi,
de I.Valjan, regia Harry Eliad.

Corina GRIGORAª
Am visat acest teatru:
Teatrul Tineretului
din Piatra Neamþ

Arabela Neazi are ºi numeroase
colaborãri media: apariþii tv, piese de teatru
radiofonic, apariþii în reclame - publicitate,
dar ºi dublaje. Ea îºi începe ºi activitatea
pedagogicã din anul 1998, lucrând cu
Fundaþia Sigma Art, cu Compania de Artiºti
Dorians Art, dar ºi cu Teatrul Fãrã
Frontiere. Colaboreazã foarte bine cu
Teatrul Act, la spectacole pentru ºi cu copii
ai strãzii (O.U. Concordia).
Pentru a se perfecþiona, Arabela Neazi
participã activ la workshop-uri internaþionale pentru însuºirea metodei Augusto
Boal  Teatru Forum, în Marea Britanie,
Portugalia, Yugoslavia ºi Bulgaria.
Compania Teatrul Fãrã Frontiere ,
organizeazã cursuri, ateliere ºi workshopuri
dedicate atât actorilor, prin programul Masterclass, cât ºi neprofesioniºtilor,
în cadrul ªcolii de improvizaþie. Aici Arabela
Neazi este un element activ, care se implicã
creativ ºi creator, în acelaºi timp.
Arabela Neazi apare în distribuþia mai
multor producþii de film naþionale ºi
internaþionale, dintre care amintim:
Benyovszky, the rebel count (2015; rol:
Lentulay Anna), Gala: The Movie (TV
Movie; 2010), Gala (TV Series; 2007-2009),
Denouement (2009), Why not? (2009),
Falling in love (2009), Flowers (2009),
Secrets (2009), Vrãjitoria ºi ghicitoria
popularã (TV Series; 2011), New Years Spells
(2011), Thanksgiving (2011), Love Spells
(2011), Astã searã filmãm în familie (2007).
Absolventa noastrã, Arabela Neazi, ca
într-o magie, în care lumea basmului s-a
amestecat cu realitatea, îºi continuã povestea
de dincolo de poveste... Sau realitatea?

Nãscutã la Brãila, pe 2 decembrie 1983, Corina
Grigoraº cautã sã îºi ostoiascã pasiunea de a cerceta
firea umanã în adâncimile sale, dar ºi sã studieze în
amãnunþime tainele economiei de piaþã, aflatã în plinã
formare ºi la noi. Aºa cã, dupã terminarea liceului,
porneºte spre capitalã ºi, în anii 20022005, este
studentã la ASE (SELS englezã). Dupã ce urmãreºte
viaþa culturalã a Bucureºtiului, pe care îl bate pas cu
pas, Corina Grigoraº se prezintã la examenul de
admitere de la Facultatea de Teatru, specializarea
Artele Spectacolului (Actorie) din cadrul Universitãþii
Spiru Haret. Declaratã admisã, este repartizatã la
clasa conf. univ. Adriana Piteºteanu ºi conf. univ. dr.
Vlad Rãdescu. Fire energicã ºi neliniºtitã, în timpul
facultãþii primeºte roluri importante din dramaturgia
naþionalã ºi internaþionalã.
Dupã examenul de licenþã, aude de istoria
minunatã a unui teatru de provincie cum nu a mai
fost altul: Teatrul Tineretului din Piatra Neamþ, unde,
dupã anul 1958, au jucat mari actori, precum
Leopoldina Bãlãnuþã, Florin Piersic, Dumitru Chesa,
George Motoi, Horaþiu Mãlãiele, Maia
Morgenstern, Virgil Ogãºanu, Ileana Stana Ionescu,
Miticã Popescu, Valentin Uritescu, Oana Pellea ºi
mulþi, mulþi alþii. Îºi doreºte sã se afirme pe aceastã
scenã vrãjitã. Este acceptatã, dupã ce susþine un
concurs, în cadrul colectivului artistic al acestui
teatru de poveste. Aici se dedicã scenei cu toatã
energia, interpretând diferite personaje: Maria (Eu
te iubesc, eu te omor!, de Sorin Oros, regia Tudor
Tãbãcaru), Velvetsia (Cu dricu la nuntã, de Hanoch
Levin, regia Louise Dãnceanu), Corina (Karaoke,
creaþie colectivã, regia Alexandru Dabija), Amy
(Tape, de Stephen Belber, regia Rãzvan Muraru),
Sonia ºi Fata (Subpãmânteanul, de Hristo
Boytchev, regia Tudor Tãbãcaru), Însoþitoarea
Phaidrei (Hippolytos dupã Euripide, regia
Horaþiu Mihaiu), Irina ºi Nevasta tragedianului (Jurnalul unor nebuni, dupã Cehov ºi
Gogol, un spectacol de Louise Dãnceanu) etc.
Pentru interpretarea sa deosebitã, Corina Grigoraº
primeºte Premiul pentru cel mai bun spectacol cu
creaþia O ladã, în cadrul Festivalului Comediei
Româneºti (festCo) din anul 2014 ºi continuã
seria de noi spectacole în care apare, dar ºi
de turnee alãturi de colegii ei de trupã.

Olguþa BERBEC

Asemeni grãuntelui de aur...

Cunoscuta interpretã a cântecului popular
oltenesc Olguþa Berbec este, din anul 2008,
absolventa cursurilor de masterat în Artã Muzicalã
din cadrul Facultãþii de Arte (Muzicã) a
Universitãþii Spiru Haret. S-a nãscut la 16 aprilie
1984, în satul Mãrãºeºti, judeþul Mehedinþi.
Primii paºi în muzica i-am fãcut în anul 2000, în
cadrul grupului folcloric Liliacul din Baia de
Aramã, sub îndrumarea doamnei Elena Mimiº
Trancã, împreunã cu mulþi alþi copii din zonã,
alãturi de care am descoperit, pe rând, emoþiile
ºi trãirile spectacolelor, bucuria succesului
încununat de aplauzele publicului. Dupã
susþinerea examenul de bacalaureat (2002), a urmat
cursurile Facultãþii de ªtiinþe Economice din
cadrul Universitãþii Constantin Brâncuºi, Târgu
Jiu. Pentru cã pasiunea pentru muzica popularã
a urmãrit-o de-a lungul anilor de ºcoalã, Olguþa
Berbec s-a înscris în anul 2003 la secþia de canto
muzicã popularã a ªcolii Populare de Artã din
Târgu Jiu, la clasa profesoarei Emilia DrãgoþoiuNanu. Dorind sã se perfecþioneze, a susþinut ºi
examenul de admitere ºi a devenit masterandã a
Facultãþii de Arte (Muzicã) din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, la specializarea Artã Muzicalã. Pe
lângã diploma obþinutã dupã terminarea Facultãþii
de ªtiinþe Economice din Târgu Jiu, urmeazã
cursurile la Universitatea din Craiova, în cadrul
Facultãþii de Economie ºi Administrarea
Afacerilor, iar în 2012 obþine ºi masterul în
Managementul Organizaþiilor Publice. Olguþa
Berbec se poate mândri cã se numãrã printre
puþinele soliste de muzicã popularã, care se pot
lãuda cã sunt licenþiate la douã universitãþi.
Dincolo de diplomele obþinute dupã atâþia
ani de ºcoalã, Olguþa Berbec pãstreazã un loc
aparte în inima ei pentru marea doamnã a
cântecului popular mehedinþean Maria
Rãchiteanu - Voicescu, ale cãrei sfaturi, încurajãri
ºi texte de cântece populare i-au fost de un real
folos în debutul ºi formarea ei ca interpretã de

muzicã popularã, rãmânându-i, totodatã,
recunoscãtoare ºi pentru cele douã
costume populare, extrem de frumoase
ºi valoroase, pe care i le-a dãruit cu
dragã inimã, la începutul carierei sale
de solistã. Începutul activitãþi pe
tãrâmul folclorului mehedinþean ºi
rezultatele muncii depuse, transformate în premii, o vor lansa spre
marea performanþã artisticã. Începând cu anul 2004, Olguþa Berbec
începe sã participe la diverse concursuri
ºi festivaluri de folclor, de unde se va
întoarce cu diplome ºi premii, care o vor
ajuta sã intre în rândul marilor soliºti de muzicã
popularã din România. Este invitatã sã participe
la turnee ºi spectacole în þarã ºi strãinãtate,
alãturi de interpreþi consacraþi, cu acompaniamentul unor orchestre de renume. Un nou ºi
mare pas în carierea mea artisticã l-a reprezentat, în anul 2007, cooptarea mea în
colectivul ansamblului artistic profesionist
Doina Gorjului din Târgu Jiu, cu siguranþã
unul dintre cele mai renumite din þarã, ansamblu
în care, sub conducerea domnului director
Gheorghe Porumbel, având alãturi un corp de
dansatori ºi instrumentiºti de excepþie, dar, mai
ales un colectiv extraordinar de soliºti vocali
ca Maria Loga, Ion Ghiþulescu, Ileana Lãceanu,
Victoriþa Lãcãtuºu, alãturi de care am simþit
împlinirea mea profesionalã ca interpretã de
muzicã popularã. Tot în anul 2007, Olguþa
Berbec reuºeºte sã-ºi lanseze primul album
muzical, intitulat sugestiv Floare pe munte
crescui, cu ajutorul acompaniamentului muzical
al orchestrei Ansamblului Artistic profesionist
Doina Gorjului ºi aranjamentul orchestral al
renumitului dirijor Marcel Parnica. Anul urmãtor
va aborda un nou domeniu artistic ºi muzical:
În anul 2008 am încercat o nouã abordare a
calitãþilor mele vocale ºi am participat la

Festivalul de romanþe Crizantema de aur 
Târgoviºte, unde am simþit aprecierea publicului
ºi recunoaºtera juriului, obþinând unul dintre
cele patru mari premii oferite de organizatori.
La începutul anului 2009 îi apare albumul Florile
de mac poartã noroc, realizat cu sprijinul
orchestrei Ansamblului Artistic profesionist
Doina Gorjului ºi aranjamentul orchestral al
renumitului dirijor Aurel Blondea. Începând cu
anul 2010, Olguþa Berbec devine realizatoare a
emisiunii Folclor, Folclor de la TV Antena 1
Tg-Jiu. În 2012 lanseazã un alt album muzical,
intitulat De la Gorj la Mehedinþi, cu acompaniamentul orchestrei Ansamblul Lãutarii din
Chiºinãu, sub bagheta maestrului Nicolae
Botgros, ºi cu aranjamentele orchestrale ale
renumitului dirijor craiovean Nicu Creþu.
Despre Olguþa Berbec, personalitãþile din lumea
muzicalã ºi a spectacolului aveau sã spunã numai
vorbe de laudã. Astfel: dr. etnomuzicolog Elise
Stan, realizator de emisiuni la Televiziunea
Românã: Talentul, tinereþea, dãruirea ºi
perseverenþa sunt elementele ce definesc

Corina Grigoraº este membrã fondatoare a primei
trupe de improvizaþie din România, care are
componenþã exclusiv femininã (Trupa Pinkless). Este
colaborator în cadrul trupei de teatru pentru copii
Cãsuþa Fermecatã, dar ºi improvizator în Trupa
Obligo. Joacã în spectacolul Descurcãreþele, de
I.D.Sârbu, la Teatrul Act din Bucureºti. Participã la
Eveniment ShortsUP via Paris, ca actor (mim).
Participã la Festivalul Watumi Festival & Fringe,
Braºov, 2009, cu spectacolul de miºcare Om.On.Off
al trupei Al nOstruM. Este prezentã la spectacolul 
lecturã de la Club A, la decernarea Premiile Ro-literatura
(30 mai 2009, regizor Luminiþa Anton). Este actor
participant în cadrul Festivalului Masca 2008, în
Festivalul de Teatru Stradal Transport ieºit din comun,
proiect al trupei de teatru franceze Ilotopie, în colaborare
cu Institutul Cultural Român (ICR) ºi RATB.
În film, Corina Grigoraº apare în scurt-metrajul
Urban Love 1 ºi 2, regia Ovidiu Dumitriade ºi
Mãdãlina Lungu (2011), Nimeni nu-i perfect de la
Prima TV, dar ºi în filmul studenþesc de scurt-metraj
Dupã ce tatãl a plecat (2005; film participant la
Festivalul de Film Dakino), în lungmetrajul Supplico,
partea a doua a trilogiei Pa-Su-Me (în regia lui Michel
Ferraro; film participant la diverse festivaluri de film
din Europa). Corina Grigoraº a participat la alte
numeroase evenimente culturale: DOMO (la Teatrul
Naþional Bucureºti), BRAUN (la Crown Plaza), HP
(Arcade Events; regizor Adrian Horobeþ), diferite
evenimente pentru copii, ursitoare, animator etc.
(Teatrul Omidee ºi Clown Party).
Pentru a se perfecþiona ºi a adopta tehnici noi
de abordare a caracterelor dramatice, Corina
Grigoraº participã la diferite workshop-uri ºi
simpozioane în þarã dar ºi în strãinãtate.
Actriþa Corina Grigoraº, absolventa Facultãþii de
Arte, specializarea Artele Spectacolului (Actorie) din
cadrul Universitãþii Spiru Haret, ºi-a îndeplinit visul:
acela de a juca pe scena care i-a lansat pe marii actori ai
României, scena primului teatru dãruit tineretului din
România în anul 1966 - Teatrului Tineretului din Piatra
Neamþ. Un vis a devenit realitate ºi toate acestea au
fost posibile pentru cã Audaces fortuna juvat!

coordonatele succesului care au fãcut-o pe
Olguþa Berbec sã se impunã în topul preferinþelor
publicului din România.  Viorel Gârbaciu,
director al ªcolii Populare de Artã din Tg.Jiu:
Asemeni grãuntelui de aur, spãlat de noroi în
atâtea ºi atâtea ape, vocea Olguþei, aparte
mai întâi de toate prin dramatismul ei
aproape tragic, a câºtigat în siguranþã,
expresivitate ºi forþã.  Marioara Murãrescu 
realizatoarea celebrului Tezaur Folcloric: ( )
Dar cea mai frumoasã întâlnire a ei a fost cu
celebra Maria Rãchiþeanu Voicescu nu pot sã
uit acest episod pentru cã în emisiunea Tezaur
Folcloric am vãzut-o pe Olguþa atât de tânãrã
ºi frumoasã în costumul Mariei, costum vechi de
mare valoare ca ºi cântecul pe care s-a strãduit
sã îl lase moºtenire. În aceastã luminã mi se pare
firesc sã consider cã toate realizãrile Olguþei, acum
solistã a Ansamblului artistic Profesionist Doina
Gorjului sunt ca o floare în amintirea celor care
au îndrumat-o pe drumul cântecului. Glasul, stilul
curat, dragostea de cântec sunt argumentele
Olguþei pentru a deveni un interpret de mare
succes.  Gheorghe Porumbel, director al
Ansamblului artistic profesionist Doina Gorjului
din Tg.Jiu: Olguþa Berbec este artistul care, pe
lângã vocea caldã ºi talentul nativ, are marele
avantaj de a fi frumoasã ºi deºteaptã.  Emilia
Drãgotoiu Nanu, redactor muzical, profesoarã de
canto ºi muzicã popularã la ªcoala Popularã de
Artã Tg.Jiu: Olguþa Berbec a ºtiut din totdeauna
ce înseamnã succesul ºi destul de timpuriu i-a fost
dat sã-l ºi trãiascã. Cum a ajuns acolo? cu
multã ambiþie, cu multã muncã ºi cu o dãruire pe
care puþini ºtiu sã o aibã.
Ea este Olguþa Berbec, absolventa de marcã a
cursurilor de masterat în Artã Muzicalã din cadrul
Facultãþii de Arte (Muzicã) a Universitãþii Spiru
Haret. Despre toate acestea de mai sus avea sã
ne spunã astfel: Îmi doresc ºi îmi place sã cred
cã, prin însuºirile vocale ºi repertoriul muzical,
vã voi încânta ºi voi reuºi sã ajung în sufletul ºi
inima Dumneavoastrã. Aºa sã fie, Olguþa!
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