Opinia
naþionalã

Sãptãmânal de opinii, informaþii ºi idei de larg interes naþional

Director: Mioara VERGU-IORDACHE

FELICITÃRI!
Haretista Liliana Danci,
a câºtigat maratonul
Wings for Life World Run România,
eveniment organizat
pe 3 mai în 33 de þãri,
pentru a susþine cercetãrile
în domeniul vindecãrii leziunilor
coloanei vertebrale.
Liliana Danci a alergat
peste 45 de km pentru a susþine
cauza umanitarã ºi a devenit
campioana naþionalã a maratonului.
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BUCUROªI DE OASPEÞI!
Pe scurt, am fost foarte impresionat de Universitatea Spiru
Haret ºi aº recomanda-o din toatã inima oricãrui student PARTENERIAT
în cãutarea unei experienþe educaþionale peste hotare ºi
oricãrui membru al personalului interesat de programe cu Universitatea Al-Isra
de schimb sau de un an sabatic. Singurul inconvenient
este acela cã studenþii ºi profesorii care vin sa studieze /
predea temporar aici nu vor fi foarte încântaþi sã se
întoarcã în instituþiile lor, când se încheie perioada în
care vor sta la Universitatea Spiru Haret.
În urma vizitei sale în
România (Bucureºti ºi
Constanþa), în intervalul
23  29 aprilie 2015,
prof. Steve Keen, ªcoala de
Economie, Politicã & Istorie,
Universitatea Kingston din
Londra, a elaborat un

RAPORT cu privire la
Universitatea Spiru Haret

Universitatea Spiru Haret este cu adevãrat o universitate
impunãtoare (www.spiruharet.ro/en.). Este o instituþie privatã ºi
fãrã scop patrimonial, ce are câteva campusuri în Bucureºti ºi în
alte oraºe comerciale importante din România, în speþã Constanþa,
Braºov, Craiova, Câmpulung Muscel ºi Râmnicu Vâlcea. Ca
universitate privatã, USH nu beneficiazã de finanþare directã din
partea Ministerului Educaþiei sau a Guvernului. Aºadar, sursa de
finanþare o constituie taxele studenþilor, care se ridicã, în medie, la
500  / an. De obicei, studenþii se întreþin singuri. Studenþii eminenþi
au posibilitatea de a se înscrie în proiecte de cercetare, în cadrul
cãrora beneficiazã de instruire suplimentarã ºi de o sumã de bani
pentru competenþele demonstrate. Studentele din primul an au
fost înscrise în proiecte de studii de Gen, iar cele mai bune au
primit indemnizaþii suplimentare, cu care îºi pot achita taxele
anuale. Valoarea taxelor anuale este considerabil sub taxele de
9000 de lire sterline suportate de studenþi la majoritatea
universitãþilor din Regatul Unit. Deºi aceastã diferenþã de cost
reflectã venitul ºi nivelul de trai mai scãzute din România,
comparativ cu Regatul Unit, taxele în funcþie de venit / student la
Universitatea Spiru Haret sunt cel mult 20% din cele plãtite de
studenþi la universitãþile din Regatul Unit. (Continuare în pag.2)

Universitatea Spiru Haret îºi extinde relaþiile internaþionale.
Printr-un nou parteneriat, încheiat cu Universitatea Al-Isra, din
Amman, una dintre cele mai mari universitãþi private din Iordania,
cu o tradiþie de peste 25 de ani, studenþii din Orientul Mijlociu
vor fi instruiþi la Universitatea Spiru Haret, fiind ajutaþi, astfel, sã
devinã specialiºti în meseriile cele mai cãutate pe piaþa muncii.
Miercuri, 6 mai, o delegaþie oficialã a Universitãþii Al-Isra,
condusã de preºedintele Maher Fathi Al-Ghalayini, a fost primitã,
la sediul central al Universitãþii Spiru Haret, de conducerea
Universitãþii Spiru Haret, în frunte cu conf. univ. dr. Aurelian
Bondrea, rectorul USH. La primire a participat ºi ES domnul
Saker Malkawi, Ambasadorul Regatului Haºemit al Iordaniei la
Bucureºti, care a subliniat importanþa colaborãrii dintre cele douã
universitãþi.
Delegaþia iordanianã viziteazã campusurile Universitãþii Spiru
Haret din Bucureºti ºi din þarã.

Universitatea Spiru Haret,
membrã a EAEC din anul 2011,
va fi reprezentatã de prof.univ. dr.
Gheorghe Duda, coordonator
instituþional Erasmus la USH,
membru al Comitetului European
de organizare a ERACON 2015,
în perioada 13-17 mai 2015, la
Congresul ºi Târgul ERASMUSERACON 2015, organizat de
EAEC- Asociaþia Europeanã a
Coordonatorilor Erasmus, desfãºurat la School of Engineering,
Polytechnic of Porto, Portugalia.
Universitatea Spiru Haret
participã pentru a cincea oarã la
ERACON.
Congresul, sub patronajul
comisarului european pentru

Educaþie, Culturã, Tineret ºi
Sport, Tibor Navracsics, se va
desfãºura în paralel cu Târgul
GO-Exchange, în care fiecare
universitate dã informaþii privind
programele oferite ºi modalitãþile
de mobilitate academicã ale
studenþilor, precum ºi destinaþii
de plasare de studenþi Erasmus
ºi oportunitãþi de formare a
personalului. Târgul va servi ca
bazã pentru colaborãri de
dezvoltare intre universitãþi UE
ºi
universitãþi
non-UE.
Întreprinderi europene sunt, de
asemenea, invitate sã participe,
pentru a promova colaborãri
pentru Erasmus, destinaþiile de
plasare ºi stagii pentru studenþi.

Facultatea de Medicinã Veterinarã USH,
Centrul de Cercetare pentru ªtiinþe Medicale Veterinare
VETSCIENCE,
Asociaþia Studenþilor Facultãþii de Medicinã Veterinarã
au marcat, în perioada 7-8 mai2015, împlinirea a
25 de ani de activitate,
prin cea de-a 16-a Sesiune ºtiinþificã a cadrelor didactice

ªtiinþa veterinarã
pentru sãnãtate ºi agriculturã

Normal

anormal
Mioara VERGU-IORDACHE

29 aprilie 2015

Mobilitãþi ERASMUS
Miercuri, 6 mai, Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii
a Universitãþii Spiru Haret, graþie mobilitãþii oferite de programul
Erasmus, a fost gazda profesoarei Bilgehan Ece Sakrak de la
Fondatorul etnopsihiatriei clinice,
Universitatea Yeni Yuzyil din Istanbul, Turcia. Oaspetele a þinut
profesor emerit Tobie Nathan  la Universitatea Spiru Haret sã remarce asemãnãrile care existã între cele douã centre univer conferinþã-eveniment în proiectul
ºi s-a arãtat încântat de mediul academic întâlnit la
p.2 sitare
Vectori actuali în educaþie
Universitatea Spiru Haret.

18 mai 
PREUNIVERSITARIA
Noaptea Europeanã a Muzeelor

Noaptea Europeanã a Muzeelor este un eveniment
internaþional iniþiat de Ministerul Culturii ºi Comunicãrii
din Franþa aflat în acest an la cea de-a unsprezecea
ediþie. Consiliul Europei, UNESCO ºi Consiliul
Internaþional al Muzeelor sunt principalii susþinãtori
ai evenimentului.
Pentru a facilita accesul la program împreunã cu
Tourpipe a fost dezvoltatã, pentru suporturile inteligente, Aplicaþia Noaptea Muzeelor România,
disponibilã în românã ºi în englezã.
Detalii la: http://www.tourpipe.com/?page_id=890
Anul acesta, Facultatea de Arhitecturã a Universitãþii
Spiru Haret propune, în Noaptea Muzeelor, un dialog
asupra valorii clãdirilor culturale. Amãnunte în pagina 6.

Universitatea Spiru Haret
reprezentatã la
Congresul ºi Târgul
ERASMUS-ERACON 2015

p.4

Am fost la o lansare de carte la librãria Eminescu. O carte frumoasã, ca ºi autoarea ei: Paºi cãtre tine însuþi. Vindecarea cauzalã, de
Maria Timuc. Un volum despre spiritualitate. Nu despre carte vreau
sã vã povestesc. Nu. Ci despre atmosferã, despre diversitatea
oamenilor, cu vârste între adolescenþã ºi senectute, profesii, aptitudini ºi atitudini. Flori, îmbrãþiºãri, priviri, zâmbete, recunoaºteri,
achiziþii de cãrþi, recenzii, teatru, muzicã, autografe Normalitate.
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie hotãrãºte ca inculpaþii reþinuþi
în dosarul Gala Bute sã fie cercetaþi în arest la domiciliu. Urmeazã
judecarea cauzei. Normalitate.
Citesc, ascult, pe diverse mass-media, comentarii ale cititorilor/
ascultãtorilor/ telespectatorilor; unii dintre ei sunt inflamaþi la
maximum de aceastã decizie. Anormalitate.
Abia acum urmeazã judecata ºi stabilirea vinovãþiei sau a
nevinovãþiei. Vom fi sau nu de acord cu decizia, urmare a dreptului
nostru de cetãþean cu opinii, vom putea comenta, dar decizia
aparþine justiþiei. Normalitate.
De zeci de ani se taie pãdurile României. Anormalitate.
Normal, se pare cã poporul român a hotãrât sã punã piciorul în
prag. Mi-e teamã ca piciorul sã nu fie tãiat de drujbã! Ce mi se
pare anormal în aceastã târzie normalitate este cã ne-am trezit cu
adevãrat în urma unui scandal. Politic ºi jurnalistic. Fãrã scandal
Guvernul pretinde cã are bani, ba chiar excedent bugetar. Nu
cred cã este normal. În fine Are bani, dar impune impozitarea
bacºiºului, pe bon separat. Anormal, pentru cã bacºiºul este o
formã de recunoºtinþã, prin bani deja impozitaþi, pentru un serviciu
ce, în mod normal, ar trebui sã depãºeascã cerinþele fiºei postului
celui recompensat. ªtiu, la noi, rareori se întâmplã asta, dar nu
are legãturã cu impozitarea bacºiºului, care este un gest benevol.
ªi, repet, banii oferiþi au fost, deja, impozitaþi!
Oricum, impozitarea bacºiºului a pus în umbrã alte binefaceri
politice, încercãri, uneori reuºite, de impunere pe sub mânã, cã aºa
ne-am obiºnuit, a unor prevederi legale (?!) ce ne vor schimba viaþa.
Elevii români obþin rezultate remarcabile la competiþiile cu colegii
lor de generaþie. Normal. Studenþii vor sã fie ascultaþi. Normal.
În sistemul de învãþãmânt multe nu funcþioneazã cum ar trebui,
sunt anormale. Cum se propune intrarea în normalitate? Prin
modificarea legii! Anormal! Dacã legile vor fi schimbate de fiecare
datã când Educaþia va avea un alt ministru
Sã amintesc de Cardul de sãnãtate, de preþurile la alimente, de ?!
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Bucuroºi de oaspeþi!

Raport cu privire la Universitatea Spiru Haret
activitãþii de predare ºi cercetare la Spiru Haret, un indicator
al valorii personalului din instituþia Dvs. este faptul cã aveþi,
în cadrul Facultãþii de Sport, câþiva medaliaþi cu aur la Jocurile
Olimpice (i-am cunoscut pe doi dintre ei). Tarifele la
Universitatea Spiru Haret sunt, în general, cu aproximativ
1,5  2% mai mari decât acelea percepute în cadrul instituþiilor
de învãþãmânt superior de stat, cum este Academia de Studii
Economice. Potrivit spuselor membrilor personalului academic pe care i-am întâlnit, raportul student  cadru didactic
din majoritatea facultãþilor este în medie de circa 18 la 1,
ceea ce este bine, se încadreazã în limita normalã pentru
universitãþile din Regatul Unit.
Cum îºi poate o instituþie care nu beneficiazã de fonduri
publice ºi percepe taxe atât de scãzute permite dotãri ºi personal
de un asemenea calibru? Singura explicaþie este aceea cã structura
sa managerialã  ºi necesitatea de a funcþiona în funcþie de
veniturile studenþilor  conduc la o administrare judicioasã a
fondurilor; comparativ cu instituþiile de stat ºi / sau cu cele
finanþate din fonduri publice, Universitatea Spiru Haret
investeºte mult mai mult în dotãri ºi personal academic. Mãsurile
guvernamentale în direcþia managementului calitãþii ºi asigurãrii
cã fondurile publice nu sunt irosite, genereazã, de fapt, costuri
indirecte uriaºe, care reprezintã principalele cheltuieli ocazionate
de funcþionarea unei universitãþi finanþate ori controlate de stat
(fie cã acel control este exercitat direct sau indirect).
De asemenea, am sesizat un angajament total din partea
membrilor personalului, pe care îl atribui faptului cã, deºi este
o instituþie privatã, este condusã în mod democratic. Rectorul
 echivalentul vice-cancelarului într-o universitate din Regatul
Unit  este ales din rândul membrilor personalului, la fiecare
cinci ani, prin vot secret exercitat de toþi membrii personalului
academic. Sentimentul de înstrãinare, atât de prezent în rândul
universitarilor din multe instituþii de învãþãmânt superior din
Vest, era absent la Universitatea Spiru Haret.
Locaþia este un alt factor în favoarea Universitãþii Spiru
Haret. Cuprinde multe campusuri situate de-a lungul
Bucureºtiului precum ºi într-o serie de oraºe din provincie.
Deºi este o oarecare distanþã între campusurile din Bucureºti,
existã o reþea de mijloace de transport în comun accesibilã,
formatã din autobuze ºi metrou, cu care studenþii se pot
deplasa de la un campus la altul. O cãlãtorie cu autobuzul în
Bucureºti costã 1,30 lei sau aproximativ 20 de peni. Ca ºi
taxele de ºcolarizare de la Spiru Haret, aceasta reprezintã
aproape 20% din costul actual suportat de un student la o
universitate din Londra. De asemenea, studenþii pot accesa
toate facilitãþile oferite de metropolã  campusul principal
este situat la mai puþin de 500 de metri de centul istoric, un loc
cu o viaþã de noapte animatã.
Pe scurt, am fost foarte impresionat de Universitatea Spiru
Haret ºi aº recomanda-o din toatã inima oricãrui student în
cãutarea unei experienþe educaþionale peste hotare ºi oricãrui
membru al personalului interesat de programe de schimb sau
de un an sabatic. Singurul inconvenient este acela cã studenþii
ºi profesorii care vin sa studieze / predea temporar aici nu vor
Deºi nu am participat la nici un curs ori seminar de cercetare fi foarte încântaþi sã se întoarcã în instituþiile lor, când se
ºi, în consecinþã, nu mã pot pronunþa cu privire la calitatea încheie perioada în care vor sta la Universitatea Spiru Haret.
(Urmare din pagina 1)
V-aþi putea aºtepta ca acest fapt sã atragã un standard mai
scãzut în ceea ce priveºte, deopotrivã, infrastructura ºi
ºcolarizarea, însã situaþia este cu totul alta: dotãrile pe care
le-am vãzut la Spiru Haret sunt de primã clasã. La acest capitol,
universitatea dvs. se situeazã mai sus decât universitatea la
care predau (Universitatea Kingston din Londra) ºi decât multe
alte universitãþi pe care le-am vizitat.
Unitãþile de predare pentru Facultatea de marketing si
Afaceri Internationale includ opt amfiteatre de înaltã calitate,
cu capacitate de 350 de locuri, peste 30 de sãli de seminar
pentru 20  25 de persoane ºi 16 laboratoare de informaticã,
fiecare dotat cu aproximativ 40  60 de calculatoare
moderne.
Facultatea de Drept, situatã în campusul Universitãþii din
Constanþa, pe Coasta Mãrii Negre (marea însãºi era la
aproximativ 100 de metri de clãdirea Facultãþii de Drept ºi se
putea vedea de la ferestrele amfiteatrelor) are ºi o salã de
judecatã, unde studenþii au ocazia sã simuleze activitatea
dintr-o salã de judecatã realã. Deºi existenþa unei asemenea
sãli este un lucru obiºnuit în universitãþile moderne,
Universitatea Spiru Haret vine cu o noutate foloseºte
judecãtori locali pe post de juraþi, care, pe lângã faptul cã aleg
cazurile ce vor fi judecate, evalueazã performanþele studenþilor.
Cu toate cã participã la procese simulate, studenþii îºi
desfãºoarã activitatea în faþa judecãtorilor pe care, dupã toate
probabilitãþile, îi vor întâlni din nou, în calitate de avocaþi.
Unitãþile sportive din Bucureºti cuprind terenuri de fotbal în
mãrime completã, dotate cu 1700 de locuri, iar o nouã arenã
ºi complex sportiv sunt în construcþie. La finalizare, mai
târziu, anul curent, acestea vor pune la dispoziþia studenþilor
douã piscine de 25 de metri (una interioarã ºi alta exterioarã),
piste de alergare, patru terenuri de tenis, douã terenuri de
baschet / handbal, o salã de sport foarte spaþioasã, cu
numeroase încãperi, ºi chiar ºi un hotel de 32 de camere
pentru echipele vizitatoare, o cantinã ºi un restaurant.
Studioul TV a fost, probabil, a doua cea mai impresionantã
clãdire pe care am vãzut-o. Cuprinde trei studiouri TV de
înalt nivel, complet echipate, cu regie de emisie profesionalã
ºi echipament de ultimã generaþie  inclusiv un ecran de
proiecþie din spate de 8x4 metri, identic cu cele din posturile
de televiziune profesioniste (ce cuprind 8 ecrane integrate
4HD, fiecare de 1920x1090 pixeli). Studenþii instruiþi în
aceastã unitate se vor simþi ca acasã când vor începe munca
la un post de televiziune real.
Cea mai impresionantã clãdire este tipografia proprie. Poate
fi comparatã uºor cu o tipografie de carte comercialã, cu
capacitatea de a produce 500 de cãrþi color întregi / orã.
Tipografia Universitãþii serveºte la tipãrirea majoritãþii
manualelor  la un cost sub cel practicat în tipografiile
comerciale  precum ºi a ziarelor ºi publicaþiilor Universitãþii.

Fondatorul etnopsihiatriei clinice,
profesor emerit Tobie Nathan - la USH
 conferinþã-eveniment
în proiectul Vectori actuali în educaþie
Marþi, 5 mai 2015, în sala Studio USH a avut loc conferinþa internaþionalã
cu tema O aventurã intelectualã  construcþia ethno-psihiatriei în Franþa,
din 1980 pânã în zilele noastre. Georges Devrereux  românul, susþinutã
de profesor emerit Tobie Nathan, Universitatea Paris 8 (Franþa), alãturi
de visiting prof. dr. Irena Talaban, Universitatea Catolicã din Lille (Franþa),
Sanda Lepoiev - preºedintele Asociaþiei Române de Psihoterapie
Psihanaliticã, Vera ªandor -psihanalist ºi fondatorul Fundaþiei Generaþia,
lect. dr. Rodica Matei - vicepreºedinte Societatea Românã de Psihanalizã.
Conferinþa a debutat prin cuvântul prof. univ. dr. Carmen Costea, prorector
USH, care i-a decernat profesorului emerit Tobie Nathan, din partea
Universitãþii Spiru Haret, o Diplomã de excelenþã pentru contribuþiile sale
fundamentale în domeniul ºtiinþei ºi în cel al educaþiei.

foto: ªtefan ECLISERESCU
Întregul eveniment a fost emoþionant, prin faptul cã a restituit personalitatea
unui erou naþional, dupã cum profesorul emerit Tobie Nathan l-a numit pe
maestrul sãu, Georges Devereux, nedrept de puþin cunoscut ºi re-cunoscut în
România pentru contribuþia sa fundamentalã în câmpul ºtiinþei.
Dupã cuvântul lect. dr. Rodica Matei, vicepreºedinte SRP, a urmat cel al
psihanalistui ºi fondatorului Fundaþiei Generaþia, Vera ªandor, care a subliniat
legãtura destinalã pe care profesorul Tobie Nathan o are cu România, domnia
sa fiind format de trei reputaþi psihanaliºti de origine românã.
Tobie Nathan, personalitate remarcabilã în ºtiinþele psihologiei ºi psihiatriei,
este profesor emerit de psihologie la Univ Paris 8, fondatorul Centrului
Georges Devereux (centru universitar de psihoterapie pentru familii de
emigranþi), fondatorul primei reviste francofone de ethnopsihiatrie, diplomat,
ºef al delegaþiei Agenþiei universitare Francofone pentru Africa Marilor Lacuri
ºi Burundi, consilier în cooperare ºi acþiune culturalã pe lângã Ambasada
Francezã în Israel, profesor la Institutul de ªtiinþe Politice din Paris, scriitor.
Urmãtorul eveniment se va desfãºura pe 21 mai ºi va avea ca protagonist
pe reputatul jurnalist ºi om de televiziune Irina Szasz ºi proiectul sãu, unic
în spaþiul românesc, dedicat S.S. Dalai Lama.

Cum scãpãm de dobânda 0% de la bãnci?

Prof. univ. dr. Matei GEORGESCU

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Din iunie, populaþia poate cumpãra titluri de stat
Pentru prima datã în ultimii zece ani, Ministerul Finanþelor a decis sã se împrumute ºi de
la populaþie, nu doar de la bãnci. Titlurile de stat, care vor fi emise pânã în iunie, nu vor fi
impozitate, vor fi pânã în trei ani ºi vor avea dobânda pieþii, undeva în jur de 2%. Scãpãm
astfel de dobânzile 0% de la bãnci? Care sunt avantajele titlurilor de stat faþã de depozitele
bancare?
Statul român nu a mai emis titluri de stat pentru
populaþie din 2005. Atunci, ele se cumpãrau de
la sediile trezoreriilor statului în forma
materializatã ºi biletele se pãstrau pânã la
expirarea scadenþei. Apoi, doar bãncile ºi alte
instituþii financiare au putut cumpãra titluri d
stat, valoarea unui cupon fiind prohibitivã, iniþial
de 10.000 de lei, acum de 5000 de lei. În aceste
condiþii, persoanele fizice, chiar ºi cele care aveau
destui bani de investit, nu puteau cumpãra titluri
de stat decât indirect, printr-o bancã, fond de
investiþii sau societate de asigurãri ºi fond de
pensii. În noile condiþii, aºa cum a declarat,
sãptãmâna trecutã, la BVB, ºeful Trezoreriei,
ªtefan Nanu.
Finanþele încearcã sã lanseze emisiunea în
prima jumãtate a anului ºi sã gãseascã un moment
de piaþã favorabil.
Titlurile vor fi promovate printr-un program
de marketing, care va include prezentãri în oraºele
mari, la Ministerul Finanþelor ºi Bursã. Emisiunea
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va fi intermediatã de un consorþiu de bãnci, format
din BCR, BRD ºi Raiffeisen. Bãncile au fost
selectate, printre altele, în funcþie de reþeaua de
distribuþie ºi puterea de vânzare, potrivit lui
Nanu. Un titlu de stat va costa 1.000 de lei.
Bondurile vor avea o valoare de cel puþin 100 de
milioane de lei, o maturitate de pânã în trei ani ºi
dobânda din piaþã, în prezent, de circa 2% pe an.

Avantajele investiþiilor în titluri de stat
Orice român va beneficia de o dobândã cu
aproape 16 la sutã mai mare, fiindcã titlurile de
stat nu se impoziteazã, faþã de dobânda la un
depozit bancar; în al doilea rând, oricând înainte
de scadenþã va putea sã vândã înapoi, pe Bursa
de Valori, titlul, deci nu trebuie sã stea cu el pânã
la scadenþã, spune Lucian Anghel, preºedintele
Bursei de Valori.
Mulþi români sunt interesaþi de titlurile de stat.
Obligaþiune de stat înseamnã cã are ºi o dobândã
fixã, pe care þi-o garanteazã statul. În plus,
bãncile mari oferã acum o dobândã care porneºte
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de la 2% în jos. În urmãtoarea perioadã, dobânzile
ar putea sã mai scadã, chiar dacã BNR a lãsat sã
se înþeleagã faptul cã ar opri ciclul de reducere a
dobânzii de politicã monetarã (cel puþin pentru
acest an).
Dobânda oferitã de Ministrul Finanþelor va fi
fixã pe toatã durata emisiunii (anunþatã a fi de
pânã în trei ani). Prognoza BNR pentru inflaþia
din 2015 este de 2,1% , iar titlurile de stat
tranzacþionate de stat pe piaþa primarã în data de
5 mai era de 2,03. O dobândã de 2%, fixã, pe trei
ani, ar putea fi astfel deasupra inflaþiei ºi a
dobânzilor la depozitele bancare.
Titlurile pentru persoane fizice, ca instrument
de retail, sunt utilizate de majoritatea þãrilor
Uniunii Europene. Cum am spus, titlurile de stat
pentru populaþie nu au mai fost emise din anul
2005, când acestea se distribuiau prin trezoreriile
locale într-o formã materializatã. Noul instrument va reprezenta o alternativã sigurã de
investiþie/economisire pentru populaþie,
garantatã de statul român, iar titlurile de stat vor
fi emise în formã dematerializatã (dreptul de
proprietate se evidenþiazã într-un cont de titluri
deschis în evidenþele intermediarului autorizat),
a precizat MFP.

Ce sunt titlurile de stat?

Titlurile de stat sunt investiþii excelente, dacã
vrei un risc minim, chiar egal cu zero, ºi câºtiguri o
idee mai mari decât rata inflaþiei. De ce sunt titlurile
de stat atât de sigure? Când cumperi titluri de stat,
de fapt, împrumuþi statul cu bani care vor fi folosiþi
pentru acoperirea deficitului bugetar. Statul nu va
da niciodatã faliment, deci pericolul de a pierde
banii este minim, aproape nul. De aceea, cei mai
mari investitori în titluri de stat sunt companiile de
asigurãri ºi fondurile de pensii. Ele cautã investiþii
cu risc minim pentru portofoliile lor, deoarece
scopul lor nu este sã dubleze investiþiile clienþilor,
ci sã caute plasamente sigure ºi sã livreze sumele
promise, atunci când este cazul.
În prezent, poþi cumpãra titluri de stat destinate
investitorilor individuali de la oficiile trezoreriei
statului, iar companiile  prin intermediul bãncilor.
Când sunt listate, titlurile de stat pot fi
tranzacþionate ºi pe bursã. Pot achiziþiona titluri de
stat, atât persoane fizice, cât ºi juridice, rezidente
sau nerezidente, iar achiziþia acestora se face pe
piaþa primarã sau pe piaþa secundarã. Operaþiunile
de vânzare- cumpãrare se fac numai prin intermediul
unui dealer, care este, de cele mai multe ori, o bancã.

Gabriela MOLDOVEANU

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

Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie a organizat vineri, 8 mai 2015,
Conferinþa

Seminarul regional Nord-Est de conºtientizare ºi sensibilizare
privind

EGALITATEA DE GEN ªI DE ªANSE,
din cadrul Proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567 - ProFemin
Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Servicios Integrales
de Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus)
Spania ºi Uniunea Naþionalã pentru Drepturile Femeii din România
va organiza joi, 14 mai, ora 14.00, Seminarul regional (Nord-Est)
de conºtientizare ºi sensibilizare privind egalitatea de gen ºi de ºanse
din cadrul proiectului ProFemin (POSDRU/144/6.3/S/126567).
Evenimentul se va desfãºura la Suceava, la sediul Universitãþii ªtefan
cel Mare, din strada Universitãþii, nr.13, corp E.
În cadrul seminarului se va dezbate tema: CREªTEREA
CONªTIENTIZÃRII ªI SENSIBILIZÃRII FEMEILOR ªI
BÃRBAÞILOR PRIVIND IMPORTANÞA EGALITÃÞII DE GEN
ªI DE ªANSE ÎN LEGÃTURÃ CU CARIERA ªI ÎMPLINIREA
DE SINE.
Invitaþii participanþi vor aborda subiecte privind schimbarea
paradigmei feminine privind puterea ºi succesul, curajul de a-ºi urma
propria chemare, creºterea stimei de sine ºi eliminarea temerilor
femeilor în crearea abundenþei, calea femininã de a intra în afaceri
ºi alte subiecte pe care participanþii le vor propune spre dezbatere.
Proiectul are ca obiectiv general îmbunãtãþirea accesului egal pe
piaþa muncii cu scopul de a creºte oportunitãþile de angajare a
femeilor prin conºtientizarea ºi sensibilizarea publicului larg ºi a
factorilor de decizie referitor la egalitatea de ºanse ºi de gen ºi prin
formarea profesionalã a 3.500 de femei, într-o perioadã de 18 luni,
în vederea creºterii încrederii în sine, a abilitãþilor ºi a nivelului de
calificare al acestora pentru adaptarea ºi integrarea pe o piaþã a
muncii modernã, flexibilã ºi incluzivã, la nivelul tuturor regiunilor
de dezvoltare: Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia,
Sud-Vest Oltenia, Vest, Bucureºti-Ilfov.
Pentru detalii suplimentare puteþi accesa pagina web a proiectului,
www.profemin.ro sau ne puteþi contacta la tel. 021.455.19.42, adresa de
e-mail: profemin@spiruharet.ro
Proiect finanþat de Fondul Social European prin Programul Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeºte în Oameni!
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Relaþiile internaþionale în lumea contemporanã

Evenimentul, desfãºurat la sediul facultãþii, cu un caracter - Patrimoniul cultural în cadrul relaþiilor internaþionale, conf. univ.
interdisciplinar, reunind cadre didactice ale facultãþii, care au dr. Daniela ªtefãnescu - Viziunea 2020 a Sistemului Statistic
domenii de expertizã variate, precum ºi studenþi înscriºi la diferite European, conf. univ. dr. Dragoº Frãsineanu - Evoluþia hãrþii politice
specializãri din cadrul Universitãþii Spiru Haret, a oferit o analizã a lumii, lect. univ. dr. Ileana Lache  Statutul internaþional al
a mediului internaþional actual ºi posibile explicaþii pentru României în vreme de rãzboi. De la 23 august 1944 la 9 mai 1945,
configuraþia acestuia.
lect. univ. dr. Alexandru Lucinescu - Implicaþii etice ale utilizãrii
În cadrul conferinþei au prezentat comunicãri: conf. univ. dr. dronelor în conflictele armate, lect. univ. drd. Andrei Rãutu - Europa
Cristina Pãiuºan-Nuicã - Relaþiile româno-egiptene  diplomaþia ºi Parteneriatul Comercial ºi de Investiþii Transatlantic, lect. univ.
celor mai buni prieteni în perioada 1971  198, conf. univ. dr. dr. Sorin Cristescu - Carol I ºi începutul relaþiilor cu SUA, asist.
Teodora Stanciu - Simþurile Europei Central-Estice. Un posibil univ. dr. Mihaela Ramona Istrate, Strategia de securitate a UE 
rebranding al spaþiului ex-comunist, conf. univ. dr. Dorel Buºe - baza asigurãrii securitãþii cetãþenilor Uniunii, asist. univ. dr. Camelia
Pace ºi violenþã politicã în lumea arabã, conf. univ. dr. Mircea Negru Cãlin - Dimensiunea culturalã a globalizãrii.
Pentru a oferi o imagine mai clarã asupra stat, conflictele de graniþã, rãscoalele civile  lect. univ. dr. Alexandru Lucinescu a arãtat cã
acestei manifestãri ºtinþifice, prezentãm ºi atacurile teroriste petrecute în diverse utilizarea din ce în ce mai frecventã a dronelor
principalele idei expuse de unii dintre cei care colþuri de lume pot sã declanºeze efecte în operaþiuni militare ridicã problema
au luat cuvântul:  conf. univ. dr. Cristina puternice ºi asupra þãrilor învecinate. În plus, identificãrii agentului purtãtor al responsabiPãiuºan-Nuicã a pus în evidenþã faptul cã legãtura stabilitã de cele mai multe ori între litãþii morale. În situaþia în care dronele nu
epoca cea mai dinamicã a relaþiilor bilaterale Islam, societãþile sãrace din lumea arabã, mai sunt doar un instrument controlat în
româno-egiptene a fost cea a preºedinþiei lui confuzia între lumea musulmanã ºi cea arabã permanenþã de un operator aflat la sol, ci au
Anwar Sadat (1970  1981), epoca de aur ºi înmulþirea atacurilor teroriste din acest posibilitatea de a lua, în mod autonom, decizii
a relaþiilor dintre România ºi Egipt. Relaþiile spaþiu ºi cele îndreptate împotriva Occiden- care pot conduce la moartea unor persoane,
bilaterale au fost dinamizate prin contacte tului face necesarã o accentuare a interesului fie ele combatanþi sau noncombatanþi, devine
directe între cei doi lideri, Anwar Sadat ºi pentru cunoºterea ºi radiografierea acestui obligatorie elaborarea unui cadru conceptual
Nicolae Ceauºescu, iar diplomaþia româneas- spaþiu, recunoscut în mare parte ca sursã care sã permitã evaluarea din punct de vedere
cã s-a implicat în medierea unor relaþii pentru destabilizarea securitãþii globale;  co- moral a unor situaþii de acest tip. Un aseegipteano-israeliene, dat fiind apetenþa lui municarea lect. univ. dr Elena Lache a avut menea demers trebuie fundamentat pe analiza
Ceauºescu pentru mediere, dar ºi bunele ca subiect configurarea statutului internaþio- relaþiei dintre determinism ºi teoriile etice;
relaþii cu ambele pãrþi. Anul 1977 a fost nal al României în perioada participãrii la al  lect. univ. dr. Andrei Rãutu s-a referit la
decisiv în implicarea diplomaþiei româneºti Doilea Rãzboi Mondial, alãturi de Coaliþia faptul cã, dintre toate tratatele internaþionale
în Orientul Mijlociu, liderul român fiind Naþiunilor Unite, în perioada 23 august 1944 semnate de Uniunea Europeanã, Acordul de
printre cei care i-au sugerat preºedintelui  9 mai 1945. A fost relevat faptul cã noul Liber-Schimb Transatlantic este acordul de
egiptean istorica vizitã la Ierusalim, o surprizã curs al istoriei românilor, prefigurat la 23 au- liber-schimb care a suscitat cele mai mari
majorã ºi un act de curaj, care a schimbat gust 1944, a fost lezat de cadrul geopolitic reþineri ºi controverse pe parcursul îndecursul negocierilor egipteano-americano- trasat prin înþelegerile secrete între marile lungatelor negocieri. Printre problemele
israeliene;  conf. univ. dr. Dorel Buºe a puteri ale Naþiunilor Unite  Uniunea pentru care a fost cãutatã o soluþie au fost
explicat cã lumea arabã este un spaþiu foarte Sovieticã, Statele Unite ale Americii ºi Marea ºi urmãtoarele: este necesarã crearea unei
vast, ce acoperã o realitate geograficã etnicã Britanie , România fiind inclusã în spaþiul pieþe unice transatlantice? Dacã da, care
ºi religioasã extrem de diversificatã, ce este de interes ºi de control sovietic ºi deposedatã sunt problemele fundamentale care stârcaracterizat printr-o dezvoltare economicã de atribute esenþiale ale suveranitãþii naþio- nesc controversa? Teoria ºi practica moasimetricã, resurse naturale variate ºi de arii nale. Încheierea Tratatului de pace de la Paris, durilor de reglementare din Uniunea
periferice conflictuale. Noua ordine mondialã la 10 februarie 1947, între România ºi Puterile Europeanã ºi Statele Unite par însã a fi
instituitã dupã anul 2001 este în cãutarea Aliate ºi Asociate, a consacrat recuperarea nodul gordian, pe care trebuie sã îl desfacã
pãcii, dar diversitatea rãzboaielor separatiste, parþialã a statutului juridic al statului român negociatorii pentru a permite gestionarea
etnice ºi de violenþã religioasã, loviturile de de subiect al relaþiilor internaþionale; potenþialelor crize.

MANIFESTÃRI ªTIINÞIFICE

 Facultatea
de Finanþe ºi Bãnci

organizeazã Conferinþa Economicã
Naþionalã  CEN 2015

Asistenþã, consiliere, sprijin ºi consultanþã privind dezvoltarea unor activitãþi
economice pe cont propriu ºi dezvoltarea iniþiativelor de promovare a egalitãþii
de ºanse cu ajutorul Centrului de resurse din cadrul proiectului POSDRU

Teorie ºi practicã în
economia româneascã

Femei active pentru
integritate ºi responsabilitate
Asociaþia Românã pentru Transparenþã implementeazã în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret
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 acestui proiect, pe lângã posibilitatea
absolvirii, de cãtre doamnele interesate ºi eligibile,
a cursurilor de formare de lucrãtor în comerþ nivelul
1 ºi de antreprenoriat integru, un rol însemnat îl
deþine ºi Centrul de Resurse, al cãrui expert este
domnul Ioan-Adrian Trifan.
Centrul de Resurse, înfiinþat în cadrul proiectului
Femei active pentru integritate ºi responsabilitate, îºi
propune sã devinã un punct de referinþã în acordarea
de asistenþã, consiliere, sprijin ºi consultanþã
persoanelor interesate fie de dezvoltarea unor activitãþi
economice pe cont propriu, fie sã demareze ºi sã
dezvolte iniþiative de promovare a egalitãþii de ºanse,
în general ºi a celei de gen, în special.
Activitatea Centrului de Resurse, de tip one stop
shop, funcþional la nivelul Universitãþii Spiru Haret
(Bucureºti), se desfãºoarã, fie în sistem clasic
(relaþionare faþã în faþã cu beneficiarii), fie în sistem
virtual, utilizând noile mijloace ºi tehnologii de
informare ºi comunicare.
Serviciile furnizate prin intermediul Centrului de
resurse fac referire la:
1. Oferirea de informaþii ºi servicii de asistenþã
pentru iniþiere ºi dezvoltare de afaceri.
Persoanele interesate în demararea unei afaceri /
activitãþi economice pe cont propriu beneficiazã de
servicii de specialitate de asistenþã, respectiv:
 informaþii cu caracter general despre mediul de
afaceri ºi antreprenoriat;  informaþii despre cadrul
legal aplicabil;  informaþii despre tipul ºi modul de
constituire ºi înfiinþare a afacerilor în România;
 asistenþã în realizarea demersurilor de înfiinþare
(servicii juridice, de marketing, financiare, metode
ºi tehnici eficiente de management º.a.);  furnizarea
de informaþii despre diverse idei de afaceri;
 informaþii generale despre oportunitãþi de afaceri,

burse de contacte, misiuni
economice, târguri ºi expoziþii.
2. Realizare activitãþi de
mentorat
Persoanele care iau
decizia lansãrii în afaceri,
beneficiazã de servicii de
mentorat în vederea
dezvoltãrii afacerii prin demersuri specifice de
identificare a nevoilor de dezvoltare ºi prin servicii
de asistenþã, consiliere, sprijin ºi consultanþã în funcþie
de nevoile identificate. De asemenea, se realizeazã
demersuri specifice de monitorizare a modului în care
se dezvoltã afacerile sprijinite prin intermediul
Centrului de Resurse.
3. Organizare evenimente de networking
Conform tendinþelor înregistrate în ultimii ani în
mediul de afaceri, un rol foarte important în
consolidarea ºi dezvoltarea afacerilor îl au evenimentele
de networking. În acest sens, Centrul de Resurse propune organizarea unor evenimente de networking care
sã permitã beneficiarilor Centrului de Resurse sã
interacþioneze ºi sã creeze reþele de cooperare. De
asemenea, evenimentele de networking vizeazã implicarea unor antreprenoare/antreprenori cu experienþã,
care sã împãrtãºeascã din experienþa lor sau care sã
ofere recomandãri pentru dezvoltarea afacerilor ºi/sau
sã rãspundã întrebãrilor participantelor la eveniment.
4. Oferirea de consultanþã pentru dezvoltarea de
iniþiative de promovare a egalitãþii de gen
Persoanele interesate în demararea ºi dezvoltarea
unei iniþiative de promovare a egalitãþii de gen
beneficiazã de servicii de specialitate de asistenþã,

Comunicãrile acoperã subiecte din:
Economie, Integrare europeanã,
Finanþe, Contabilitate, Bãnci,
Asigurãri, Management, Marketing
ºi Informaticã economicã.
Evenimentul are loc în Campusul
Didactica, str. Fabricii nr. 46G, sector
6, Bucureºti, în data de 19 mai 2015,
ora 10.00, în amfiteatrul A8.

respectiv:  informaþii cu caracter general despre
conceptul egalitãþii de gen ºi abordarea integratoare
a acestuia;  informaþii despre cadrul legal aplicabil;
 bune practici referitoare la mãsuri/iniþiative de promovare a egalitãþii de gen din diverse state membre
ale Uniunii Europene;  consultanþã de specialitate
pentru dezvoltarea iniþiativelor de promovare a egalitãþii de gen.
Astfel, Centrul de resurse pentru formare ºi
dezvoltare antreprenorialã de tip one stop shop, creat
prin proiect, va oferi asistenþã ºi consultanþã femeilor
în domeniul dezvoltãrii afacerii prin furnizarea unui
pachet complex de servicii personalizate nevoilor
femeilor, urmãrind consolidarea ºi dezvoltarea
afacerilor iniþiate de cãtre membrele grupului þintã.
Toate doamnele înscrise în proiect care doresc sã
intre în contact ºi sã fie consiliate prin Centrul de
resurse pot contacta cu încredere centrul la adresa:
adrian.trifan@spiruharet.ro.
Specialist informare ºi comunicare,
lector univ. dr. Iuliana Petronela GÂRDAN
Expert pentru Centrul de Resurse,

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

Ioan-Adrian TRIFAN

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

 Facultatea
de Psihologie
ºi Pedagogie Braºov

este, alãturi de Asociaþia Feuerstein
Deschideþi Mintea Braºov,
Casa Corpului Didactic Botoºani ºi
ªcoala generalã Octav Bãncilã Corni,
unul dintre organizatorii Conferinþei
naþionale Metoda Feuerstein 
metodã complementarã a
învãþãmântului tradiþional dedicatã
memoriei profesorului de origine
românã Reuven Feuerstein.
Conferinþa are loc la Botoºani,
la sediul Casei Corpului Didactic
Botoºani, în data de 14 mai.
Conf. univ. dr. Otilia Todor explicã:
Acum 50 de ani, profesorul de origine
românã, Reuven Feuerstein, a
susþinut cã oricine, indiferent de
dizabilitate, îsi poate îmbunãtãþi
abilitatea lui de a învãþa. Savantul a
demonstrat cã inteligenþa poate fi
învãþatã. În acest sens, el a dezvoltat
o metodã de succes, care este utilizatã
de o jumãtate de secol în toatã lumea.

 Facultatea de
Sociologie-Psihologie

organizeazã joi, 14 mai, ora 13,
la sediul facultãþii, str. Fabricii 46G,
corp A, etaj 4, sala 1407,
Sesiunea de Comunicãri ªtiinþifice
ale cadrelor didactice,
studenþilor ºi masteranzilor
Orizonturi noi în Psihologie.
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În perioada 6  8 mai, la Plaza
România, a avut loc Târgul
Internaþional al Firmelor de
Exerciþiu, eveniment la care au
participat peste 100 de firme ale
elevilor din þarã ºi strãinãtate.
Organizat de Colegiul Economic
Costin C. Kiriþescu, în parteneriat
cu Primãria sectorului 6, prin
Centrul Cultural European
sector 6, evenimentul a avut
drept obiectiv general dezvoltarea
de competenþe antreprenoriale ale
elevilor implicaþi în firmele de
exerciþiu. Universitatea Spiru
Haret, invitatã la aceastã
manifestare tradiþionalã, aflatã la
a 12-a ediþie, a doua cu participare
internaþionalã, a acordat premii
elevilor câºtigãtori la secþiunile
evenimentului.
La Târgul Internaþional al
Firmelor de Exerciþiu, reprezentanþii Facultãþii de Marketing
ºi Afaceri Economice Interna-

þionale au prezentat, în cadrul unui
stand, oferta educaþionalã a
Universitãþii Spiru Haret.
Pentru cei interesaþi, PR
proiectului START UP 4 U, ID:
POSDRU/176/3.1/S/149612,
implementat de Asociaþia
Societatea Naþionalã Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã, în calitate de beneficiar
al proiectului, în parteneriat cu
Mondo Consultanþã, Asociaþia
Centrul Tinerilor Romi Amaro
Suno ºi Open Professional
Consult a distribuit materiale de
promovare ale proiectului
START UP 4U cãtre potenþialii
candidaþi la Grupul Þintã ºi la
Concursul de idei de afaceri.
Conceptul de Firmã de
exerciþiu este o metodã interactivã de învãþare în sprijinul
dezvoltãrii spiritului antreprenorial, în care procesul de
învãþare este centrat pe elev.

Iniþiat în perioada anilor 2001
 2004 în 10 unitãþi de învãþãmânt profesional ºi tehnic,
acest program a fost introdus,
începând din anul ºcolar 2006 
2007, în curriculum naþional la
profilul Servicii, pentru ciclul
superior al liceului tehnologic.
Din punct de vedere statistic, la
nivelul anului ºcolar 2013  2014
erau înfiinþate un numãr de 1.305
firme de exerciþiu în 270 de
unitãþi de învãþãmânt profesional
ºi tehnic.
Dimensiunea extracurricularã
a firmei de exerciþiu este reprezentatã de activitãþile de învãþare
desfãºurate în afara curriculumului naþional prin participarea la târgurile firmelor de
exerciþiu, interne ºi internaþionale.
Competiþiile din cadrul târgului
au reprezentat o modalitate prin
care sã se demonstreze cã
învãþarea în cadrul unei firme de
exerciþiu poate contribui la:
valorificarea spiritului antreprenorial, a iniþiativei dezvoltate
prin firma de exerciþiu  familiarizarea elevilor cu activitãþile
specifice mediul real de afaceri
 asumarea riscului, utilizând
instrumente specifice managementului riscului  dezvoltarea
unor competenþe necesare unui
întreprinzãtor dinamic: gândirea
criticã, luarea deciziilor, asumarea
responsabilitãþilor, autoorganizarea ºi autoevaluarea individualã  promovarea colaborãrii
dintre firmele de exerciþiu ºi mediul
de afaceri real  încurajarea
competiþiei ºi a competivitãþii
firmelor de exerciþiu implicate.
S-au acordat premii (câte trei
premii ºi câte trei menþiuni)
pentru  Cel mai bun stand  Cel
mai bun catalog  Cea mai bunã
prezentare PPT  Cel mai bun
negociator  Cel mai bun spot
 Cea mai reprezentativã mascotã, un Premiu absolut ºi patru
premii speciale:  Cele mai
reprezentative materiale promoþionale  Cea mai reprezentativã
figurã femininã  Cea mai
reprezentativã figurã masculinã
 Cel mai reprezentativ slogan.

Foto: Mihãiþã ENACHE
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Evaluare
naþionalã

Bacalaureat

8-12 iunie 2015
Olimpiadele internaþionale
se desfãºoarã, în majoritatea
cazurilor, în lunile iunie ºi iulie,
perioadã în care se organizeazã
ºi se desfãºoarã evaluarea
naþionalã pentru absolvenþii
clasei a VIII a, în anul ºcolar
2014 - 2015. În consecinþã,
absolvenþii clasei a VIII a,
în anul ºcolar 2014 - 2015,
care fac parte din loturile
naþionale pentru olimpiadele
internaþionale, nu pot lua parte
la aceste competiþii pentru care
au fost selecþionaþi.
Pentru asigurarea participãrii
absolvenþilor clasei a VIII-a,
în anul ºcolar 2014 - 2015,
la olimpiadele internaþionale
2015, Nota nr. 94/DGIP/
20.04.2015 propune organizarea
unei sesiuni speciale de evaluare
naþionalã pentru absolvenþii
clasei a VIIIa, în anul ºcolar
2014 - 2015, în perioada
8-12 iunie 2015, pentru elevii
care fac parte din loturile
de pregãtire pentru olimpiadele
internaþionale 2015.

BAFTÃ!

Pentru absolvenþii de liceu participanþi la loturile naþionale
lãrgite care se pregãtesc pentru competiþiile internaþionale,
precum ºi pentru absolvenþii de liceu care susþin examenul
de admitere în universitãþile din strãinãtate, a fost emis
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice a emis
Ordinul nr. 3731 /24.04.2015, care stabileºte condiþiile ºi
calendarul desfãºurãrii sesiunii speciale
de bacalaureat:
16-17 mai 2015 - Înscrierea candidaþilor la sesiunea specialã
de examen
18-19 mai 2015 - Evaluarea competenþelor lingvistice de
comunicare oralã în limba româna  proba A
- Evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare oralã în limba maternã  proba B
20-21 mai 2015 - Evaluarea competenþelor digitale 
proba D
22-23 mai 2015 - Evaluarea competenþelor lingvistice într-o
limbã de circulaþie internaþionalã  probã C
- Limba ºi literatura românã  proba E)a)
25 mai 2015
 proba scrisã
- Proba obligatorie a profilului  proba
26 mai 2015
E)c)  proba scrisã
- Proba la alegere a profilului ºi specializãrii
27 mai 2015
 proba E)d)  proba scrisã
- Limba ºi literatura maternã  proba E)b)
28 mai 2015
 proba scrisã
- Afiºarea rezultatelor pânã la ora 18
- Depunerea contestaþiilor (orele 18  20)
- Rezolvarea contestaþiilor
29 mai 2015
- Afiºarea rezultatelor finale

ªase medalii
la Olimpiada Balcanicã de Matematicã 2015

Foto: Societatea de ªtiinþe Matematice din România
Lotul României la Matematicã a obþinut douã
medalii de aur, douã medalii de argint ºi douã
medalii de bronz la Olimpiada Balcanicã de
Matematicã 2015, anunþã Societatea de ªtiinþe
Matematice din România. Elevii români au
concurat cu liceeni din alte 19 þãri. Olimpiada
Balcanicã de Matematicã (BMO 2015) s-a
desfãºurat în perioada 3-8 mai 2015, în Atena,
Grecia. Aceasta a fost a 32-a ediþie a competiþiei
anuale, la care participã elevi de liceu ºi care
presupune rezolvarea de cãtre fiecare participant,
în cel mult patru ore ºi treizeci de minute, a patru
probleme de geometrie, teoria numerelor,
combinatoricã ºi algebrã.
Medalii de aur:  ªtefan Spãtaru - clasa a
XII-a la Liceul Internaþional de Informaticã,
Bucureºti  Marius Bocanu - clasa a XII-a la
Liceul Internaþional de Informaticã. Bucureºti

Patru echipe
româneºti
calificate
în competiþia
de roboticã
IRISS

Medalii de argint:  Simona Diaconu - clasa
a XII-a la Liceul Internaþional de Informaticã,
Bucureºti  Ioan-Laurenþiu Ploscaru - clasa a
XI-a la Colegiul Naþional Alexandru Lahovari,
Râmnicu Vâlcea.
Medalii de bronz:  Andrei-Bogdan Puiu clasa a XII-a la Colegiul Naþional Vasile
Alecsandri, Galaþi  Ciprian Bonciocat - clasa a
IX-a la Colegiul Naþional Tudor Vianu, Bucureºti.
În clasamentul pe echipe, România a ocupat
locul II (cu 171 puncte), dupã Turcia (care a obþinut
177 puncte). Au participat echipe din Albania,
Bosnia ºi Herzegovina, Bulgaria, Cipru, Macedonia,
Grecia, Moldova, Muntenegru, România, Serbia ºi
Turcia (þãri membre) ºi echipe din Azerbaijan, Grecia
B, Italia, Iran, Kazakhstan, Kirgizstan, Arabia
Saudita, Tajikistan, Turkmenistan ºi Marea Britanie
împreunã cu Irlanda (þãri invitate).

Foto: ESA/A. Le Floch

Patru echipe formate din elevi români cu vârste Echipele româneºti selectate sunt
cuprinse între 11 ºi 19 ani s-au calificat în urmãtoarea urmãtoarele:
etapã a celei de-a doua competiþii de roboticã spaþialã ELITE de la Colegiul Naþional Dragoº Vodã
organizatã de Agenþia Spaþialã Europeanã (ESA), din Câmpulung Moldovenesc, Suceava,
IRISS. Echipele au fost selectate ca urmare a prof. coordonator Gabriel Atanasiu.
trimiterii la ESA a unei scrisori de intenþie însoþitã de Team 1 de la ªcoala Gimnazialã Dacia din
un material video de prezentare a echipei, a strategiei Oradea, prof. coordonator Valentina Matei.
pe care o vor adopta pentru robotul lor ºi a oricui I-Robot de la Liceul Teoretic Nicolae
prototip hardware care a fost construit. Provocarea Bãlcescu din Cluj-Napoca, prof.
competiþiei este de a proiecta un robot capabil sã coordonator Carmen Potop.
mute o încãrcãturã de la un capãt al unui model al RO-SAT ONE Junior din Piatra Neamþ,
Staþiei Spaþiale Internaþionale (ISS) la celãlalt.
prof. coordonator Diana Cristina Bejan.
Pânã pe 22 mai, echipele trebuie sã depunã documentaþia care cuprinde descrierea proiectului în detaliu,
inclusiv partea de design a robotului, astfel încât proiectele lor sã poatã fi evaluate. Marea finalã va avea
loc în decembrie la ESTEC, Centrul European de Tehnologie ºi Cercetare Spaþialã din Olanda.
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79 de ani
de la înfiinþarea
Muzeului Naþional
al Satului

Gala Masca 25
Teatrul Masca din Bucureºti, fondat de
Mihai Mãlaimare ºi Anca Florea, sãrbãtoreºte 25 de ani de la înfiinþare, pe 24 mai,
prin spectacolul Gala Masca 25, care va
include o succesiune de momente teatrale
din 20 de spectacole de succes ale acestei
instituþii. Astfel, trupa Teatrului Masca va
urca pe scenã duminicã, 24 mai, de la ora
18.00, într-un spectacol special, o succesiune de momente teatrale din 20 de
spectacole de succes. Secvenþe inedite din
filme aparþinând arhivei Masca vor întregi
aceastã galã. Participã: Mihai Mãlaimare,
Anamaria Pîslaru, Sorin Dinculescu, Dora
Iftode, Nicolae Pungã, Alina Crãiþa, Valentin
Mihalache, Cosmin Creþu, Laura Dumitrascu
Duica, Aurel Sorin Sandu, Emilia Manea,
Bogdan Angelescu, Cristi Neacºu, Oana
Dragnea, Eugen Fetescu, Laura Borodan,
Rãzvan Teodorescu, Georgiana Vraþiu, Alex
Floroiu, Ioana Rufu, Sebastian Ghiþã,
Cristina Panait, Robert Poiana.

Valori româneºti

Muzeul Naþional al Satului Dimitrie Gusti
sãrbãtoreºte 79 de ani de existenþã în data
de 17 mai 2015. Cu aceastã ocazie, vor
avea loc o serie de activitãþi în perioada
15 -18 mai, menite sã cinsteascã acest moment
important din istoria muzeului. Duminicã,
17 mai, are loc un program dedicat ctitorilor
Muzeului Satului (onoruri militare, muzicã
coralã ºi de taraf, demonstraþii ale meºterilor
populari, muzicã ºi dans, etnii în dialog:
greci, aromâni ºi ruºi lipoveni, teatru), dar
ºi în celelalte zile vizitatorilor le sunt
pregãtite manifestãri variate: colocviul
Artã sacrã  Restaurare, expoziþia etnograficã Feminitate ºi împodobire ce
valorificã patrimoniul muzeului, spectacole
folclorice, târg al meºterilor populari, lansãri
de carte. De asemenea, cu scopul de a face
cunoscutã poporului român cultura
thailandezã, prin spectacol de muzicã ºi dans
specific, ateliere meºteºugãreºti, gastronomie tradiþionalã, expoziþie de fotografie
turisticã, pe toatã perioada are loc Festivalul

Cunoscut drept regele
vinului din România,
Valeriu D Cotea este
cel care a dus oenologia
româneascã peste hotare,
fiind unul dintre puþinii
experþi români recunoscuþi
la nivel internaþional.
Urmaº demn al primului
român cercetãtor
în ale vinului,
ªtefan Micle,
Valeriu D.Cotea
împlineºte, astãzi,
89 de ani.
Culturii Thailandeze, eveniment organizat
în colaborare cu Ambasada Regatului
Thailandei în România.
Luni, 18 mai, cu ocazia celei de-a 38-a
ediþie a Zilei Internaþionale a Muzeelor, cu
tema Muzee pentru o societate durabilã,
vor avea loc întâlniri cu meºteri populari,
ateliere de creaþie, ghidaje tematice 
contribuþii la prezentarea ºi valorificarea
patrimoniului cultural material ºi imaterial.

Celebritãþi
cu origini în România
La Editura Vremea a apãrut recent, în colecþia
Fapte, Idei, Documente, un volum semnat de un
emigrant român, Mihai Rogai, care îºi iubeºte þara ºi
care a adunat în paginile cãrþii zeci de celebritãþi de
talie mondialã cu origini în România: Celebritãi cu
origini în România.

Festivalul de Teatru
Toma Caragiu  Ploieºti

De asemenea, trupa Teatrului Masca
participã la Festivalul internaþional de statui
vivante, ediþia a V- a, ce va avea loc în
Crângaºi. Anul acesta veþi putea vedea
multe statui vivante venite din strãinãtate,
dar ºi pe cele create special de Masca pentru
aceastã ediþie. În perioada 30 mai -1 iunie,
celebrul bulevard barcelonez La Rambla,
cunoscut mai ales pentru statuile sale vivante,
se mutã în Bucureºti, în Cartierul Crângaºi!declarã organizatorii

Între 12 ºi 17 mai 2015, Primãria
Municipiului Ploieºti, Teatrul Toma
Caragiu ºi Asociaþia Culturalã Viitor Art
organizeazã cea de-a V-a ediþie a Festivalului
de Teatru Toma Caragiu. Festivalul de
Teatru Toma Caragiu face un pas în direcþia
anticipatã de programul-pilot Noul val 
chip de regizor, prezentând mai multe
spectacole ale profesioniºtilor afirmaþi în
ultimele stagiuni. Sânziana Stoican, Mariana
Cãmãrãºan, Andreea ºi Andrei Grosu, Horia
Suru ºi Dragoº Alexandru Muºoiu se
regãsesc, astfel, pe afiº, alãturi de regizori
familiari publicului ploieºtean, precum
Victor Ioan Frunzã, Cristi Juncu ºi Rãzvan
Mazilu. Totodatã, în 2015, când se

Invitaþii în lumea artelor plastice

împlinesc 90 de ani de la naºterea lui
Toma Caragiu, Festivalul care îi poartã
numele celebreazã nu doar metamorfozele
regiei, ci ºi performanþa Actorului.

Mihai Moldovanu

expune Peºtele ºi Pescarul
la Salonul artelor Temeiuri
Sala Brâncuºi a Palatului Parlamentului
va gãzdui, pânã pe 31 mai 2015, cea de a
ºaptea ediþie a Salonului Artelor Temeiuri,
organizatã de Asociaþia Atheneum, în
colaborare cu Uniunea Artiºtilor Plastici
ºi Camera Deputaþilor a Parlamentului
României, consacratã unei teme unice,
aleasã în baza sugestiilor artiºtilor prezenþi
cu lucrãri la ediþiile precedente, Elogiul
frumuseþii ca înfãþiºare a binelui. La aceastã
ediþie, juriul Salonului, prezidat de acad.
prof. dr. Mircia Dumitrescu a selecþionat
un numãr de peste 300 de lucrãri, aparþinând
celor mai de seamã artiºti plastici
profesioniºti din þara noastrã. Printre
expozanþi îl gãsim pe lect. univ. dr. Mihai
Moldovanu, cadru didactic al Facultãþii de
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Arhitecturã a Universitãþii Spiru Haret, cu
tapiseria Peºtele ºi Pescarul.
Membru al Uniunii Artiºtilor Plastici din
România din 1990, Mihai Moldovanu ºi-a
prezentat lucrãrile în expoziþii personale în
þarã: Bucureºti, Sibiu, ºi Austria: Strasshof,
Purbach, Ganserndorf, Viena, ºi de grup,
tapiserie ºi artã textilã în: Râmnicu Vâlcea,
Oradea, Baia Mare, Cluj-Napoca, Suceava,
Bucureºti, Buzãu, Slatina, Deva, Iaºi, Bacau,
Constanþa, Galaþi, Brãila, Arad, a participat
la expoziþii internaþionale ºi naþionale de artã
plasticã ºi decorativã la Novi Sad - Serbia,
Beijing - China, Bucureºti, Buzãu, Kherson
- Ukraina, Iasi, Galaþi, Brãila etc. Lucrãri ale
sale se aflã în colecþii particulare din Spania,
Austria, Germania, Italia, România, dar ºi în
colecþii de stat . a participat la
tabere de creaþie artisticã. De
asemenea, Mihai Moldovanu
a realizat proiecte ºi lucrãri
de design pentru numeroase spaþii comerciale din
Bucureºti, Arad, Deva,
Ploieºti, Constanþa.
Tapiseria Peºtele ºi
Pescarul aparþinând lect.
univ. dr. Mihai Moldovanu
are o poveste aparte. Astfel,
datoritã dimensiunilor foarte
mari, lucrarea a fost realizatã pe secþiuni. Baza, dacã

putem sã o numim astfel, a constituit-o
partea de mijloc, cu peºtele ºi rombul, spune
autorul. Ulterior, am considerat cã trebuie
sã reprezint ºi mediul acvatic ºi nu doar
peºtele. Astfel, am realizat o apã în care am
pus ºi ceilalþi peºtiºori mici, precum ºi
vegetaþia marinã. Continuând povestea, am
ajuns la concluzia cã, lângã peºte, ar trebui
sã pun ºi pescarul. Din pãcate, spaþiul
rãmas la dispoziþie nu-mi permitea acest
adaos, astfel cã m-am gândit cã ar fi mai
indicat sã reprezint doar ochiul. Mesajul
este simplu: pescarul vede peºtele. Ulterior,
pe lângã pescar, am mai adãugat ºi mediul
acestuia: soarele ºi luna.
Totodatã, autorul afirmã cã, datoritã
dimensiunilor foarte mari ale lucrãrii, trebuie
sã aleagã foarte bine locurile unde va fi aceasta
expusã. Realizatã în douã luni ºi jumãtate,
lucrarea va putea fi admiratã pe viitor
ºi în cadrul unor expoziþii de peste hotare.

La mulþi ani, academicianului

Valeriu D. COTEA,
rege al vinului!

Academicianul Valeriu D. Cotea s-a nãscut la 11 mai 1926, în
comuna Vidra, judeþul Vrancea. A absolvit Facultatea de Agronomie
din Iaºi (1947-1951) ºi a susþinut doctoratul la Universitatea de
ªtiinþe Agronomice ºi Medicinã Veterinarã din Bucureºti (1965),
specialitatea viticulturã ºi oenologie. În 1951 era asistent universitar,
apoi a parcurs toate treptele ierarhiei didactice, pânã la cea de
profesor, în 1971. De atunci, timp de patru decenii a ilustrat
performanþa, în calitate de conducãtor de ºcoalã, dascãl de excepþie
ºi excelent organizator. În prezent, este profesor consultant,
conducãtor de doctorat la Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi
Medicinã Veterinarã din Iaºi. Valeriu D. Cotea a contribuit la
formarea a 45 de promoþii de ingineri horticoli ºi la calificarea prin
doctorat a unui numãr de 20 specialiºti. Este autorul a peste 500 de
lucrãri de specialitate ºi apreciat ca autoritate în ceea ce priveºte
delimitarea podgoriilor ºi a centrelor viticole din România ca unitãþi
teritoriale naturale, în stabilirea arealelor favorabile producerii
vinurilor de calitate superioarã, îndreptãþite la denumire de origine,
precum ºi în cercetãrile efectuate asupra vinurilor de Cotnari, Uricani
ºi Busuioacã de Bohotin. Opera didacticã scrisã se materializeazã
în cinci îndrumãtoare de lucrãri practice, cursuri ºi manuale, dintre
care cel de Oenologie, publicat în anul 1982, a fost premiat de
Organizaþia Internaþionalã a Viei ºi Vinului. Opera ºtiinþificã a
academicianului Valeriu D. Cotea impresioneazã atât prin numãrul
mare de titluri (dintre care 50 % sunt articole ºtiinþifice, cursuri
universitare, monografii ºi tratate), cât ºi prin diversitatea
problemelor abordate. Peste 50 % dintre titluri îl reprezintã ca
personalitate publicã: numeroase cronici, referate, proiecte, articole
omagiale, recenzii, biografii-portret ale unor oameni de ºtiinþã
contemporani sau înaintaºi ce au trecut în nefiinþã.
Timp de peste 20 de ani (1976-2000) a reprezentat România la
Oficiul Internaþional al Viei ºi Vinului (OIV), cel mai înalt for de
specialitate din lume, în calitate de expert, preºedinte al Grupului
de experþi Tehnologia vinului, preºedinte al Comisiei Internaþionale
de Oenologie, precum ºi vicepreºedinte al OIV. A fost distins cu:
Médaille de la Ville dArbois - France, a leffigie du grand Pasteur,
Pionero de la Viticultura Mundial (Argentina), Croix de Chevalier
de lOrdre du Mérite Agricole ºi Mérite de lOIV, Ordinul Naþional
Steaua României în grad de Cavaler. Este membru corespondent la
Accademia Italiana della Vite et del Vino, Académie Suisse du Vin,
Académie Internationale du Vin ºi membru titular al Academiei
Române (1990) ºi al Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice. Printre
ºcolile cu profil oenologic, cu care colaboreazã, în funcþia de
cercetãtor, chiar ºi acum, la 89 de ani, putem aminti: Narbone,
Bordeaux, Montpellier, Dijon, Berlin, Geissenheim, Neustadt,
Piacenza, Asti, Porto, Lisabona etc.
Potrivit academicianului Valeriu D. Cotea, la Iaºi, mai mult decât
în oricare loc din þarã, a existat o efervescenþã în a se cunoaºte vinul,
cu toate tainele lui. Recent, declara cã este trist pentru marile podgorii
care s-au distrus, pentru faptul cã vinurile româneºti nu sunt
cunoscute peste hotare, cã francezii ºi italienii au fost chiar ºi cu doi
paºi înaintea României când a fost vorba de tehnologie ºi cã
vicisitudinile istorice de la ei au lãsat aceleaºi vii, pe când la noi nu
s-a întâmplat la fel. Înainte de a ne elibera ruºii cu tancurile lor
(dupã al Doilea Rãzboi Mondial), vinurile noastre erau foarte bine
cunoscute în Europa. În momentul în care au venit sovieticii, s-au
întrerupt relaþiile viti-vinicole cu Apusul, stabilindu-se relaþii mai
mult cu statele rãsãritului. Noi am exportat foarte mult vin la
sovietici, dar aceºtia nu aveau o civilizaþie a vinului, o culturã a
vinului. Cereau mult, tare ºi cât se poate de dulce. În consecinþã,
noi n-am mers pe ideea unor producþii de calitate, ci a unor producþii
mari, pentru cã pretenþiile erau minime. Asta a scãzut interesul
pentru o calitate deosebitã.

StradivariusEnescu
Experience

Vi o l o n i s t u l A l e x a n d r u
Tomescu ºi pianistul Eduard
Kunz au început Turneul
Internaþional Stradivarius Enescu
Experience
(3 mai - 15 iunie), cãlãtorie
muzical - culturalã ce îi va purta
pe cei doi artiºti în 15 centre
culturale din România,
Republica Moldova ºi Franþa, unde vor susþine concerte, dar ºi
Mihãiþã ENACHE o serie de conferinþe ºi întâlniri cu tinerii din licee ºi universitãþi.
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Universitatea Spiru Haret din Bucureºti, acreditatã prin Legea nr. 443/05.07.2002,
anunþã scoaterea la concurs a urmãtoarelor

Job openings

Posturi didactice vacante

I. Faculty of Law and Public Administration
I. Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã
Department of Legal and Administrative Sciences
Departamentul de ªtiinþe Juridice ºi Administrative
- conferenþiar universitar, poz. 21, disciplinele: Drept civil II. Persoanele; Drept civil II. Succesiuni. - Associate Professor, position 21, subjects: Civil law II. Persons; Civil law II. Inheritance
divisions.
II. Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã din Craiova
II. Faculty of Law and Public Administration of Craiova
Departamentul de ªtiinþe Juridice ºi Administrative
Department of Legal and Administrative Sciences
- conferenþiar universitar, poz. 36, disciplinele: Drept procesual civil I; Drept procesual civil II.
- lector universitar, poz. 32, disciplinele: Economie; Introducere în economie ºi politici economice; - Associate Professor, position 36, subjects: Civil procedural law I; Civil procedural law II.
- Lecturer PhD, position 32, subjects: Economy; Introduction to economy and economic policies;
Managementul proiectelor europene.
- lector universitar, poz. 33, disciplinele: Relaþii publice; Comunicare în administraþia publicã; Management of European projects.
- Lecturer PhD, position 33, subjects: Public relations; Communication in public administration;
Dreptul securitãþii sociale; Teoria generalã a dreptului.
Social Security Law; General Theory of Law.
III. Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã din Constanþa
III. Faculty of Law and Public Administration of Constanþa
Departamentul de Drept
Department of Law
- profesor universitar, poz. 2, disciplinele: Dreptul muncii; Dreptul securitãþii sociale.
- Professor, position 2, subjects: Labor law; Social Security Law.
IV. Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
IV. Faculty of Physical Education and Sport
Departamentul de Educaþie Fizicã ºi Sport
- profesor universitar, poz. 3, disciplinele: Volei - Baze generale; Specializarea într-o ramurã de Department of Physical Education and Sport
- Professor, position 3, subjects: Volleyball  General info; Specialization in a spon branch
sport 1 ºi 2; Volei.
1 and 2; Volleyball.
V. Facultatea de Finanþe ºi Bãnci
V. Faculty of Finance and Banking
Departamentul de Finanþe
Department of Finance
- profesor universitar, poz. 4, disciplinele: Gestiunea portofoliului; Preþuri ºi concurenþã.
- Professor, position 4, subjects: Prtofolio management; Prices and competition
- lector universitar, poz. 16, disciplinele: Eficienþã economicã; Finanþele întreprinderii.
- Lecturer PhD, position 16, subjects: Economic efficiency; Company finance.
VI. Facultatea de Management Financiar-Contabil din Craiova
VI. Faculty of Financial-Accounting Management of Craiova
Departamentul de Contabilitate, Finanþe ºi Afaceri Internaþionale
- conferenþiar universitar, poz. 14, disciplinele: Analizã economicofinanciarã; Eficienþã economicã; Department of Accounting, Finance and International Business
- Associate Professor, position 14, subjects: Economic and financial analysis; Economic
Statisticã.
efficiency; Statistics.
VII. Facultatea de Matematicã ºi Informaticã
VII. Faculty of Mathematics and Informatics
Departamentul de Matematicã ºi Informaticã
- lector universitar, poz. 19, disciplinele: Tehnici avansate de programare; Limbaje formale ºi Department of Mathematics and Informatics
- Lecturer PhD, position 19, subjects: Advanced programming techniques; Formal and automatic
automate; Tehnici de optimizare.
languages; Optimization techniques.
VIII. Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative din Braºov
VIII. Faculty of Legal and Administrative Sciences of Braºov
Departamentul de ªtiinþe Juridice ºi Administrative
- conferenþiar universitar, poz. 4, disciplinele: Dreptul muncii; Dreptul securitãþii sociale; Drept Department of Legal and Administrative Sciences
- Associate Professor, position 4, subjects: Labor law; Social Security Law; Constitutional law
constituþional ºi instituþii politice I ºi II.
- conferenþiar universitar, poz. 5, disciplinele: Drept civil II. Succesiuni; Drept civil I. Contracte; and political institutions I and II.
- Associate Professor, position 5, subjects: Civil law II. Inheritance divisions; Civil law I.
Drept civil I (partea generala); Drept civil II. Persoanele; Dreptul familiei.
Contracts; Civil law I (General part); Civillaw II. Persons; Family law.
Posturile scoase la concurs au fost aprobate de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice ºi
The job openings above were approved by the Ministry of National Education and Research and
publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 403/28.04.2015, în conformitate cu
published in the Official Gazette of Romania, part III, issue 403 on 28,04.2015, in compliance with
prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 457/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind
the stipulations in the Government Resolution no. 457/2011, with its further amendments and
aprobarea Metodologiei  Cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice ºi de cercetare
additions, regarding the approval of the Methodology  Contest for filling the teaching and research
vacante din învãþãmântul superior.
vacancies in higher education.
Condiþiile de participare la concurs sunt impuse de Legea educaþiei naþionale nr. l/12011, de
The contest participation criteria are enforced by the National Education Act no. 1/2011 and by the
Hotãrârea Guvernului nr. 457/2011 privind Metodologia  Cadru de concurs ºi de Metodologia
Government Resolution no. 457/2011, regarding the Methodology  Contest and by the Contest
proprie de concurs a Universitãþii Spiru Haret.
Methodology of Spiru Haret University.
Etapele de desfãºurare a concursului sunt prezentate în Graficul de concurs.
The table with the contest schedule is shown below.
Informaþii suplimentare tel. 021/314.39.00, interior 133.
For further information, please call 021/314.39.00, extension 133.

ªef Birou Concursuri,
Economist L. Stângaciu

Graficul de desfãºurare a concursului de ocupare a posturilor didactice vacante,
publicate în Monitorul Oficial nr. 403/28.04.2015, partea a III-a

L. Stângaciu, Economist
Director of Job Openings Office

Table schedule for the contest to fill the vacancies
published in the Official Gazette issue no. 403/28.04.2015, Part III

N la Universitatea Spiru Haret
O Program de vizitare:
A
 2.00
P 19.00
Acces: gratuit
T Adresã: sediul Universitãþii
E Spiru Haret, str. Ion Ghica 13
A Telefon: 0213149931
M
U
Z
E
E
L
O
R

E-mail:
usharh_maria.duda@spiruharet.ro
Site: www.scenariiurbane.ro

Anul acesta, Facultatea de Arhitectura a
Universitãþii Spiru Haret propune un dialog
asupra valorii clãdirilor culturale. Oare vechimea poate oferi mai mult decât valoare istoricã?
Oare importanþa comunitarã valideazã valoric o
clãdire? Avem clãdiri mai vechi decât oraºele care
au crescut pe lângã ele, avem clãdiri de doar o
generaþie care au reuºit sã-ºi capete rapid valoare
simbolicã. Dar ambele variante sunt însã deseori

neprotejate, uitate sau voit abandonate, în luptã
cu promisiunile autoritãþilor.
În Noaptea Muzeelor invitãm publicul la o
dezbatere despre calitãþile cetãþilor uitate Carsium
ºi Sucidava, ºi ale ansamblului de spaþii ºi clãdiri
publice de cartier Ho ªi Min  Orizont  Favorit
 Drumul Taberei 34  Piaþa Moghioroº. Sã mai
fie oare semnificaþia lor îndeajuns pentru a fi puse
în valoare ca spaþii culturale, comunitare, publice,

naturale, confortabile, participante la prezent?
Ne dorim ca ele sã fie în continuare aici? ªi dacã
da, cum ne putem aduce fiecare aportul?
Pentru a încuraja schimbul de opinii includem
fotografii ºi cartografii ale stãrii actuale,
interviuri cu locuitorii, listele lor de dorinþe,
planurile administraþiei locale, machete ºi
ilustrãri cu propunerile de soluþii arhitecturale,
de identitate vizualã ºi refuncþionalizare a zonelor

menþionate, realizate de studenþii anului V. În
semn de solidaritate cu protestul Noaptea
Muzeelor, macheta Favoritului, spaþiu cultural
simbol al cartierului Drumul Taberei, va fi
acoperitã, pentru a reflecta starea lui actualã:
excluderea din viaþa publicã.
Mulþumim pentru sprijin în derularea procesului
de analizã ºi propunere organizaþiei nonguvernamentale CeRe ºi grupului Iniþiativa Favorit.
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PROGRAMUL TVH
LUNI  11 mai 2015
06:00
06:30
07:00
08:00
09:00
09:30
11:00
11:30
12:00
12:40
13:00
14:00
15:00
16.00
17:00
18:00
19:00
20:00
20:30
22:00
22:30
23:00
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
Interviurile TVH (r)
Curs de limba englezã.
Realizator lect.univ.dr. Sebastian Chirimbu
Film artistic  Protectorii (SUA, 2006)
Regia Chris Hummel
Viral online (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Makarov
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Film serial  Mara Clara (r)
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Ceas de voie bunã  program folcloric
Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
Film serial  Mara Clara (Filipine)
Film serial  Dragoste oarbã (Filipine)
O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
Film artistic românesc - Dimineþile unui
bãiat cuminte (1967, dramã)
Regia Andrei Blaier
Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
Film documentar  Cinemania
O lume sub lupã (r)
Preuniversitaria*
Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
Istoria cu învãþãturã.
Realizator Valeriu Râpeanu
Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ. dr. Diana Artene

06:00
06:30
07:00
08:00
09:00
09:30
11:00
11:30
12:00
12:40
13:00
14:00
15:00
16.00
17:00
18:00
19:00
20:00
20:30
22:00
22:30
23:00
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00

VINERI  15 mai 2015
06:00
06:30
07:00
08:00
09:00
09:30
11:00
11:30
12:00
12:40
13:00
14:00
15:00
16.00
17:00
18:00
19:00
20:00
20:30
22:00
22:30
23:00
00:00
00:30
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba francezã.
Realizator lect.univ.dr. Dan Sterian
Film artistic  Sclavia umanã
(SUA, 1934, aventurã)
Regia: John Cromwell
Viral online (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Mesia Întunericului
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Film serial  Mara Clara (r)
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Ceas de voie bunã  program folcloric
Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
Film serial  Mara Clara
Film serial  Dragoste oarbã
O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
Film artistic  Rãtãcire
(China)
Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
Film documentar 
Cinemania
O lume sub lupã (r)
Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
Dicþionar cultural.
Realizator prof.univ.dr. Ioan Roºca
Universitaria*
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept.
Realizator Diana Artene
Preuniversitaria*

* Emisiuni realizate în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

MIERCURI  13 mai 2015

MARÞI  12 mai 2015
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba englezã.
Realizator lect.univ.dr. Sebastian Chirimbu
Film artistic românesc - Dimineþile unui
bãiat cuminte (1967, dramã)
Regia: Andrei Blaier
Viral online (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Aripi deasupra Berlinului
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Film serial  Mara Clara (r)
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Ceas de voie bunã  program folcloric
Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
Film serial  Mara Clara
Film serial  Dragoste oarbã
O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
Film artistic românesc - Muntele ascuns
(1974, dramã) Regia Andrei Cãtãlin Bãleanu
Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
Film documentar  Cinemania
O lume sub lupã (r)
Preuniversitaria*
Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu

SÂMBÃTÃ  16 mai 2015
06.00
07:00
08:00
09:00
09:30
10:15
11:00
12:00
13:00
13:30
16:30
17:30
18:00
19:00
20:00
22:30
00:00
00:30
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00
05:00

09:30
11:00
11:30
12:00
12:40
13:00
14:00
15:00
16.00
17:00
18:00
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
22:30
23:00
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba englezã.
Realizator lect.univ.dr. Sebastian Chirimbu
Film artistic românesc - Muntele ascuns
(1974, dramã) Regia Andrei Cãtãlin Bãleanu
Viral online (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Soarele alb de la Baikonur
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Film serial  Mara Clara (r)
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Ceas de voie bunã  program folcloric
Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
Film serial  Mara Clara
Film serial  Dragoste oarbã
O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
Secrete spulberate  relity-show
Film documentar  Superstaruri
Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
Film documentar  Cinemania
O lume sub lupã (r)
Preuniversitaria*
Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

DUMINICÃ  17 mai 2015

Preuniversitaria*
Universitaria*
Cafe-concert (r)
Univers Shakespeare.
Realizator conf.univ.dr. George Volceanov
Film documentar Discovery
Stalin, viaþa personalã (III)
Film documentar Discovery
Makarov
Film documentar Discovery
Aripi deasupra Berlinului
Academia veterinarã.
Realizator conf.univ.dr. Violeta Simion
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Gala cântecului românesc (r)
Secrete spulberate (r)
Cheia Sol  episodul 5 (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Cafe-concert. Realizator Sorin Petre
Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc
Aºteptând un tren (1982, dramã)
Regia: Mircea Veroiu
Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
Grãdina cu statui. Realizator Neagu Udroiu
Univers Shakespeare.
Realizator conf.univ.dr. George Volceanov
Universitaria*
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept. Realizator Diana Artene
Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu
Preuniversitaria*

Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi

06:00
06:30
07:00
08:00
09:00

06.00 Preuniversitaria*
07:00 Universitaria*
08:00 Film documentar Discovery
Soarele alb de la Baikonur
09:00 Film documentar Discovery
Adventure Camp (sezonul 1)
09:30 Ecumenica. Realizator Sorin Bejan
11:30 Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
13:00 Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
13:30 Gala cântecului românesc.
Realizator Georgel Nucã
16:30 Doctor H.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
18:00 Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
19:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
20:00 Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
22:30 Film artistic  Colegi de celulã (2011,
comedie) Regia: Jesse Baget
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 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
05:00 De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ.dr. Diana Artene

O emisiune de tradiþie a TVH, o orã unicã în peisajul
media românesc, duminica, la ora 19:00. O seratã
cultural - muzicalã, având-o ca amfitrion pe Ilinca
Dumitrescu, personalitate de excepþie a culturii
româneºti, artistã de anvergurã internaþionalã. Întâlniri
cu maeºtri ai muzicii, în concerte ºi dialoguri la Sala
Euterpe a Universitãþii Spiru Haret. Evenimente
muzicale în sãli prestigioase sau locuri neconvenþionale.
Întâlniri cu personalitãþi culturale din varii domenii, din
þarã sau strãinãtate. Dialoguri pline de idei originale.
Tineri talentaþi, promovaþi cu asiduitate. Cicluri de
emisiuni: Maeºtri, Tineri artiºti pe Scena Sãlii Euterpe
a Universitãþii Spiru Haret, File alese din Cartea Muzicii
Româneºti. Iatã argumentele noastre!

JOI  14 mai 2015
06:00
06:30
07:00
08:00
09:00
09:30
11:00
11:30
12:00
12:40
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
22:30
23:00
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:00
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba chinezã
Realizator Zhang Juan
Film artistic  Mergi înainte, iubito!
(SUA, 1951, comedie/roamnce)
Regia Bruce Humberstone
Viral online (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Andrei Saharov
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Film serial  Mara Clara (r)
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Ceas de voie bunã  program folcloric
Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
Film serial  Mara Clara
Film serial  Dragoste oarbã
O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
Crezi cã ºtii?
Realizator Tina Toma
Cheia Sol (episodul 6)
Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
Film documentar  Cinemania
O lume sub lupã (r)
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
Istoria cu învãþãturã.
Realizator Valeriu Râpeanu
Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

PROGRAMUL
RADIO HFM

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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De ce sã te înscrii la:
la o specializare
din domeniul

limbã
ºi literaturã

Facultatea de Litere oferã studenþilor sprijin
în propria formare intelectualã, îi ajutã sã îºi extindã
orizontul cultural ºi lingvistic, precum ºi
cunoaºterea unor moduri diverse de a trãi ºi de a
gândi. Obiectivul este acela de a pregãti profesori,
translatori, oameni de presã ºi alþi profesioniºti cu
o diplomã în douã limbi strãine moderne.
Primii doi ani de studiu formeazã un ciclu
dedicat studiului disciplinelor de pregãtire
generalã (lingvisticã generalã, teoria literaturii,
literaturã comparatã), precum ºi studiului limbii
contemporane, istoriei ºi civilizaþiei ºi istoriei
literaturii din cadrul specializãrii. Dupã
parcurgerea acestui trunchi de discipline, la
începutul anului al III-lea, studenþii pot alege
cursuri convenabile pentru o carierã pedagogicã
sau module care îi formeazã pentru meseriile de
traducãtori, interpreþi sau terminologi. Tot
începând cu anul al III-lea se pun la dispoziþia
studentului pachete de cursuri opþionale, care
acoperã o multitudine de specializãri pe
subdomenii, inclusiv limbaje specializate comercial, juridic sau politic.

708  11 mai 2015
Oferta educaþionalã
pentru anul universitar 2015-2016
LICENÞÃ
 Limba ºi literatura românã  O limbã ºi literaturã
modernã (englezã, francezã),
3 ani, 180 de credite transferabile
 Limba ºi literatura englezã  Limbi ºi literaturi
moderne (francezã, germanã, spaniolã, italianã,
rusã) / clasicã (latinã), 3 ani, 180 de credite
transferabile
MASTERAT  domeniul Filologie
 Limbã ºi literaturã românã  modernizare
ºi modernitate
 Traducere în domenii de specialitate
Informaþii suplimentare:
Str. Ion Ghica nr. 13, sector 3, Bucureºti
Telefoane: 021.455.10.22, 021.455.10.12, 021 455 10 13
Centrala: 021.314.00.75, 021.314.00.76
E-mail: ushlls@spiruharet.ro http://admitere.spiruharet.ro/

Sã învãþãm de la cei mai buni!
Unul dintre cele mai convingãtoare argumente pentru a
alege ºcolarizarea la una dintre
specializãrile oferite de Universitatea Spiru Haret este
reprezentat de calitatea cadrelor
didactice, calitate profesionalã ºi
umanã. Aflaþi la început de carierã
sau la apogeul ei, cadrele didactice
sunt modele care pot inspira, dar
ºi îndrumãtori de carierã ºi destin.
Un astfel de model este conf.
univ. dr. George Volceanov, pe care
l-am rugat sã ne ajute sã înþelegem
câte ceva despre ce înseamnã
profesia/arta unui traducãtor de
înaltã clasã. Vã oferim spre lecturã
rãspunsurile oferite cu amabilitate.

Conf. univ. dr. la Facultatea de Litere din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, George Volceanov este un renumit traducãtor, lexicolog
ºi editor. A tradus mai mult de ºaizeci de cãrþi din englezã ºi maghiarã,
printre care ale unor autori precum John Updike, Gore Vidal, Arnold
Wesker, David Lodge, Anthony Burgess, Philip Roth, Lawrence
Durrell, F. Scott Fitzgerald, Péter Esterházy, Thomas Heywood,
John Webster, Truman Capote ºi William Shakespeare. A primit
mai multe premii pentru traducere, din partea Asociaþiei Scriitorilor
din Bucureºti, British Council, Fundaþiei Andrei Bantaº ºi Muzeului
Literaturii Române. În ultimii ani a scris zeci de articole ºi eseuri
despre viaþa ºi opera lui Shakespeare, contribuind la o mai bunã
cunoaºtere a acestuia în România. Este editorul colecþiei New
Romanian Shakespeare, alcãtuitã doar din noi traduceri, din care a
(co)tradus, pânã acum, The Tempest, Hamlet, Twelfth Night, The
Merry Wives of Windsor, The Two Noble Kinsmen, Edward III, King John, Timon of
Athens ºi Measure for Measure, ediþie care a ajuns la volumul IX. Ca traducãtor de literaturã
maghiarã, a beneficiat de mai multe burse de traducere ºi a coordonat seminarii de traducere din
maghiarã în românã, þinute în Ungaria, cel mai recent, la Balatonfured, în aprilie 2015. De asemenea,
e autorul câtorva dicþionare de slang, urmãrind în egalã mãsurã slang-ul român, englez ºi maghiar.

George VOLCEANOV: Eu cred în competiþia dintre autor ºi traducãtor

 Domnule conf. univ.dr. George Volceanov, sunteþi multipremiat
pentru activitatea de traducãtor din mari autori de limbã englezã
ºi din limba maghiarã. Ce înseamnã sã fii traducãtor?
În cazul meu, un om care a citit foarte mult la o vârstã fragedã ºi s-a
pregãtit, în anii de facultate, pentru meseria de critic literar. Cum
traducerea e tot un act interpretativ, presupunând cunoaºterea intimã a
tuturor chichiþelor unui text transpus în altã limbã, cred cã n-am deviat
prea mult de la parcursul pe care mi l-am propus iniþial
- Ce calitãþi are un traducãtor?
Traducãtorul ideal e rãbdãtor, îºi acceptã statutul de Sisif care consultã
la nesfârºit dicþionare, enciclopedii, lucrãri de referinþã ºi nu scapã
niciodatã de travaliu. Rãbdarea lui se traduce ºi în acceptarea ideii cã
îºi petrece cea mai mare parte a vieþii stând încovoiat deasupra mesei
de lucru. Dan Grigorescu îmi spunea cã filologii (inclusiv traducãtorii)
nu au longevitatea sculptorilor, a cãror artã este produsul unei
activitãþi fizice desfãºurate în aer liber.
- Cât este artã ºi cât este ºtiinþã în munca de traducãtor?
ªtiinþa e apanajul traductologilor, al teoreticienilor care taie frunzã la
câini fãrã sã fi tradus vreodatã o operã literarã. Teoriile nu pot înlocui
talentul, simþul limbii, iar acestea nu decurg nici din studiile teoretice,
nu sunt nici native, ci reprezintã rodul unor acumulãri cantitative,
prin lecturi bogate ºi variate. Ca sã ai simþul limbii-þintã, al limbii
materne, trebuie sã-þi cunoºti limba ca pe propriile buzunare, sã ai un
vocabular bogat ºi nuanþat. Sfatul meu pentru masteranzii de la
traduceri este sã gândeascã, în permanenþã, în serii de sinonime, sã
practice aceastã gimnasticã a minþii, iar în faþa originalului sã se întrebe
nu cum sã traduc?, ci care soluþie posibilã s-o aplic? sau pentru
care termen din serie sã optez?
- Trebuie respectatã litera sau spiritul cãrþii traduse?
Depinde de la caz la caz, de la frazã la frazã. Într-o descriere ar
trebui pãstratã litera, în dialog ºi naraþiune, mai degrabã, spiritul.
- O carte este a autorului sau a traducãtorului?
Odatã tradusã, cartea devine (ºi) a traducãtorului. În timpul unei repetiþii
la piesa Eduard al III-lea, regretatul Alexandru Tocilescu lãuda calitatea
unor versuri precum ªi vântul s-a ascuns, de fricã, -n peºteri. Actorul
Dragoº Stemate a comentat: Pãi, se vede genialitatea lui Shakespeare,
la care Toca l-a corectat ºi, bãtându-mã pe ceafã, a zis Nu, nu,
uite-aici datoritã cui sunã aºa bine în limba românã. O capodoperã
literarã poate fi tradusã execrabil, dupã cum texte mai slab cotate pot
câºtiga în valoare prin traducere. Eu cred în competiþia dintre autor ºi
traducãtor. Ideea cã traducerea nu are voie sã depãºeascã valoarea
originalului este o frazã inventatã de sterilii traductologi.

- Aþi întâlnit situaþii în care traducerea este mai valoroasã decât
originalul?
ªerban Foarþã, ca traducãtor de poezie, este exemplul cel mai des citat în
acest sens. Cred cã ºi traducerile lui Romulus Vulpescu ºi Dan Duþescu
au depãºit nu o datã valoarea originalului. ªi unele cronici la câteva
traduceri de-ale mele (din David Lodge, Philip Roth, John Updike) au
afirmat apãsat cã m-am ridicat cel puþin la nivelul originalului. În 2002,
la târgul Bookarest, la lansarea traducerii piesei Doi veri de stirpe aleasã
de Shakespeare ºi John Fletcher, Dan Grigorescu a afirmat cã traducerea
bate originalul. Un compliment cât toate premiile
- De ce Shakespeare? Cum l-aþi descoperit pe Shakespeare?
Pe Shakespeare l-am descoperit încã din copilãrie, când prima piesã
pentru oameni mari la care m-au dus pãrinþii a fost Troilus ºi
Cresida, de la Teatrul de Comedie, celebra montare a lui David
Esrig. Din distribuþia de neuitat fãceau parte Grigore Gonþa, Sanda
Toma, Iurie Darie, Mircea Albulescu, Gheorghe Dinicã, Marin
Moraru, Dem Rãdulescu, Iarina Demian, Valentin Plãtãreanu,
Dumitru Rucãreanu, Mircea ªeptilici  cu greu se poate imagina o
mai bunã lecþie de introducere în universul operei shakespeariene.
Aveam sã-l redescopãr în liceu, graþie manualelor care îl aveau coautor
pe marele nostru anglist Leon Leviþchi. Apoi, am avut ºansa de-a îl
avea pe Profesor ºi titular de curs ºi seminarist încã din anul întâi
de facultate  de la el am învãþat fundamentele studiilor
shakespeariene ºi tot el mi-a cãlãuzit primii paºi ºi în domeniul
traducerii de poezie, inclusiv a celei cu formã fixã.
- E mai greu de tradus în românã sau din românã?
Pentru cine a învãþat limbi strãine cu tabla, creta ºi gramaticile, cred
cã-i mai uºoarã traducerea în românã. Pentru tinerii de azi, care cresc
într-o baie de limbã englezã, uneori e mai uºoarã traducerea în englezã
 este ºi cazul fiicei mele Adriana, care are la activ mai multe volume de
traduceri de teatru, prozã, poezie contemporanã româneascã.
- Aþi tradus din românã în altã limbã?
Doar ocazional, teatru, pentru trupe româneºti plecate în turneu în
strãinãtate.
- Cine este autorul român care ar suna bine în limbi strãine?
Am fãcut de mai multe ori parte din juriul Institutului Cultural
Român care acordã granturi pentru traduceri din literatura românã.
Teoretic, orice autor român, bine tradus, ar suna bine în alte straie
lingvistice. Practic, îþi trebuie niºte cunoscãtori formidabili ai
limbilor sursã (româna) ºi þintã pentru a putea traduce texte de
mare subtilitate lingvisticã, precum Levantul lui Mircea Cãrtãrescu.
De curând, un june francez a masacrat aceastã capodoperã, traducând
zecile de registre stilistice, arhaice, retro,
colorate, într-o francezã contemporanã
seacã, plinã de greºeli elementare la nivel
denotativ. Nu mai vorbesc de nerespectarea structurilor prozodice Cred cã ar
suna, pânã la urmã, mai bine autorii mai
cenuºii, neutri din punct de vedere
stilistic, inventatorii de poveºti, nu de
limbaje: Mihail Sebastian, Mircea Eliade,
Rebreanu. La polul opus s-ar situa
Mateiu Caragiale sau Sadoveanu. Depinde
însã ºi de talentul traducãtorului: Adrian
George Sahlean, care trãieºte la Boston, a
reuºit sã traducã poemele eminesciene
într-o englezã fireascã, traducerile lui
trec cu brio testul potrivit cãruia traducerile bune sunã ca ºi cum ar fi fost
compuse, nu traduse în altã limbã!

- Care este cartea tradusã pe care o iubiþi cel mai mult?
ªtiþi cum e cu pãrintele care îºi iubeºte la fel toþi copiii. Ador textele
a cãror traducere mã deconecteazã, precum Complexul lui Portnoy
de Philip Roth sau Ce micã-i lumea! de David Lodge. La fel de
mult iubesc ºi cãrþile a cãror traducere îmi dau dureri de cap, mã
storc de puteri, dar, la final, efortul este rãsplãtit de cronici elogioase
ori de reacþia cititorilor, care, încântaþi de fluenþa versiunii româneºti,
nu-ºi dau seama câtã trudã se ascunde în spatele aparentei facilitãþi
a lecturii (aºa s-a întâmplat cu tetralogia Rabbit a lui John Updike,
la a cãrei traducere am avut onoarea sã colaborez cu Antoaneta
Ralian, sau cu recent apãrutul roman Ochii doamnei mele de
Anthony Burgess). Desigur, piesele din canonul shakespearian
rãmân cireaºa de pe tortul bibliografiei mele de traducãtor.
- Aþi reveni asupra vreunei traduceri a dumneavoastrã?
Ceea ce încerca sã ne lãmureascã Gaëtan Picon în Scriitorul ºi umbra
lui cu câteva decenii în urmã este valabil ºi în cazul traducerilor. Opera
literarã este un proiect perfectibil, nicicând terminat. Shakespeare
ne-a dat trei versiuni distincte ale lui Hamlet ºi douã variante ale
Regelui Lear, Eminescu ºi Hasdeu sunt exemple de manual în ceea ce
priveºte revizuirea unui proiect literar. Exemplele ar putea continua
la nesfârºit. Nici traducerea nu este o entitate definitivã. Romulus
Vulpescu, dupã superba tãlmãcire a lui François Villon într-o românã
arhaicã, apãrutã în anii 60, a simþit nevoia sã-ºi reconsidere strategia
traducerii ºi, cu puþin timp înainte de a muri, a pregãtit o nouã ediþie
Villon, complet retradusã, de data asta într-o limbã românã modernã,
cu un vocabular predominant de origine latinã. Este exact ceea ce le
cer ºi eu traducãtorilor participanþi la proiectul de retraducere a
integralei Shakespeare în limba românã. Vulpescu ºi-a dat seama cã
arhaizarea înseamnã, de fapt, folosirea neadecvatã, astãzi, a
turcismelor, slavonismelor, neo-grecismelor  a unei limbi care îl
alieneazã pe cititorul român de azi de textul tradus. Rãspunsul meu
este: da, aº reveni oricând asupra oricãreia dintre traducerile semnate
de mine (am ºi revizuit unele texte de la o ediþie la alta).
- Ce, pe cine traduceþi acum?
Un alt roman de Anthony Burgess, pandant al celui dedicat lui
Shakespeare, A Dead Man in Deptford (titlu provizoriu în românã:
Moartea la Deptford), avându-l ca erou pe non-conformistul poet,
dramaturg, spion, ateu ºi liber-cugetãtor Christopher Marlowe. Cel fãrã
de care n-am fi avut un Shakespeare în centrul canonului occidental
Iar din toamnã vor urma, pe bandã rulantã, Comedia erorilor, Richard
al II-lea ºi Henric al IV-lea, Partea întâi. Pânã atunci, însã, vã invit, la
Târgul Bookfest, la lansarea Dicþionarului de argou englez-român,
realizat în colaborare cu Raluca Nicolae ºi George-Paul Volceanov.
- Vã mulþumesc!

Mioara VERGU-IORDACHE

