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VINE, VINE
MOª CRÃCIUN!
Miercuri, 16 decembrie 2015, la ora 12.00,
în corpul A, campus Didactica, Facultatea de ªtiinþe
Economice vã invitã sã-l primim pe Moº Crãciun,
care ne-a citit scrisorile ºi vine cu sacul plin
de dulciuri, cãrþi ºi multã voie bunã.
În aºteptarea Moºului, profesori, studenþi,
masteranzi, dar ºi alþi oaspeþi de seamã,
se vor bucura de prezenþa
corului Pelerinul, al Patriarhiei Române,
care ne va încânta cu colinde româneºti, cântate
din moºi strãmoºi.
Vã aºteptãm cu drag!

CONCERT DE CRÃCIUN
Soliºtii momentului artistic coordonat de dirijorii lect. univ.
dr. Luminiþa Guþanu Stoian ºi lect. univ. dr. Aurel Muraru,
desfãºurat în spaþiosul Hol Monumental din sediul
Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane, ªoseaua Berceni 24,
au fost studenþii ºi artiºtii: Irina Popa, Mândra Florescu,
Radu Mancaº, Mugur Pãstrãmoiu, Alexandru Tudor,
Mihaela Avrigeanu, Laura Stoica, Andrei Rotariu,
Adelina Chivu, Teodora Constantin, Gabriel
Gorjan, Cristian Ianc, alãturi de corul facultãþii.
La pian a acompaniat conf. univ. dr. Fernanda
Romila ºi Ieronim Buga. Din program au fãcut
parte colinde ºi cântece de Crãciun, lieduri,
canþonete, arii din opere ºi muzicã uºoarã. Invitaþi
speciali: Grupul vocal Prietenii Muzicii (dirijor
prof. Ciprian Mahulea, absolvent al Facultãþii
de Muzicã -USH) ºi Grupul vocal Bujorelul
din Râmnicu-Sãrat, jud. Buzãu (coordonator:
Aurel Stoica, student anul III la specializarea Pedagogie muzicalã). Invitat
special a fost baritonul Constantin
Traºcã, cel care a încheiat apoteotic
Concertul de Crãciun.
Aplauzele numeroase au încãlzit atmosfera, iar micii colindãtori veniþi de pe meleaguri râmnicene ne-au fãcut sufletele sã
vibreze. În spiritul tradiþiei, colindãtorii au primit din partea organizatorilor mici daruri pregãtite special în acest scop,
dãruite de Moº Crãciun, iar bucuria a fost, astfel, diseminatã tuturor, aºa cum ºi trebuie la ceas de sãrbãtoare. De acum, vom
fi cuminþi ºi vom aºtepta cu toþii minunea din Noaptea Sfântã. Sãrbãtori Fericite tuturor! (Conf. univ. dr. George V. GRIGORE)
Marþi, 8 decembrie, a avut loc la Facultatea de ªtiinþe SocioUmane
un nou workshop, coordonat de cãtre conf. univ. dr. Crinuþa

Popescu, Datini româneºti în sãrbãtorile de iarnã, încercând sã
descopere acele legãturi tainice dintre creaþia muzicalã clasicã ºi
cea religioasã.

Miercuri, 9 decembrie, Atelierul muzical: Tradiþii de iarnã,
coordonat
de cãtre lect. univ. dr. Otilia Pop-Miculi, venind în
completarea programei analitice de la specializarea Pedagogie
muzicalã, a creat o deschidere cãtre studiul in situ al creaþiei
folclorice originale, al redescoperirii tradiþiilor folclorice de iarnã
specifice þãrii noastre, fiind onoratã ºi de participarea pasionatului
folclorist Gabriel Gâlea-Gorjanu.
Manifestãrile s-au bucurat de o largã participare din partea
studenþilor, dar ºi a cadrelor didactice.

Sãrbãtoarea celebratã în data de 25 decembrie este o mare sãrbãtoarea creºtinã:
naºterea lui Iisus Hristos.
Din pãcate, multe dintre tradiþiile româneºti legate de iarnã se pierd sau se amestecã cu tradiþiile din alte
þãri ºi, oricât de grozave ar fi colindele englezeºti sau filmele americane cu Moº Crãciun, e frumos sã ne
amintim ºi obiceiurile noastre vechi, care, de fapt, ne reprezintã.
Datini româneºti în sãrbãtorile de iarnã
Paginile 4-5

»

TVH  între Crãciun ºi Anul Nou

Filme speciale, concerte de excepþie, documentare, programe de Crãciun ºi de Revelion
în care cuvintele de ordine sunt muzica ºi buna dispoziþie, acestea sunt ofertele, pe
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care þi le face TVH, pentru perioada sãrbãtorilor.
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Eºti elev în clasa a XII-a
ºi te pregãteºti pentru
Bacalaureat?
Universitatea Spiru Haret
îþi vine în ajutor cu
MEDITAÞII
GRATUITE.
Cursurile de pregãtire
au loc la sediul central
al Universitãþii Spiru Haret,
str. Ion Ghica nr. 13:
Limba românã, sala 400,
marþi, între orele 16 ºi 18
Limba englezã, sala 400,
vineri, între orele 14 ºi 16
Matematicã, sala 216,
miercuri, între orele 16 ºi 18





Înscrieri ºi informaþii
suplimentare:
pr@spiruharet.ro

SÃRBÃTORI

ÎNSCRIE-TE ACUM!

SÃ

FERICITE !

Ne revedem pe 5 ianuarie 2016!

U N AN N OU

VÃ GÃSIM CU BINE !

PLIN DE ÎMPLINIRI !

pag. 2

OPINIA NAÞIONALÃ

732  15 decembrie 2015

UNIVERSITARIA
Proiectul POSDRU AFRO
s-a încheiat cu succes

Universitatea Spiru Haret se implicã în sprijinirea tinerilor care doresc sã porneascã
o afacere, prin proiectele POSDRU pe care le deruleazã sau în care instituþia
haretistã este partenerã. Prin astfel de programe, cei interesaþi pot sã înveþe cum sã
construiascã un business de succes. Dupã un drum cu multe împliniri, atât pentru
formatori cât ºi pentru participanþi, proiectul AFRO a ajuns la final.
AESA Consulting Europe împreunã
cu Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
ºi Asociaþia Mereu Pentru Europa au
derulat proiectul POSDRU AFRO Antreprenoriat, FoRmare ºi Ocupare
în regiunile de dezvoltare Bucureºti Ilfov ºi Sud - Vest Oltenia. Acum, dupã
aproape un an de activitate, proiectul a
ajuns la final. La acest eveniment,
Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
a fost reprezentatã de conf. univ. dr.
Eduard Ionescu, prorector al Universitãþii Spiru Haret
Obiectivul general al proiectului l-a
reprezentat stimularea ocupãrii pe cont
propriu a unui business prin dezvoltarea

competenþelor în domeniul afacerilor ºi
susþinerea iniþiativelor antreprenoriale,
precum ºi promovarea culturii antreprenoriale. Tinerii cu idei geniale au fost
rãsplãtiþi în cadrul concursului de afaceri:
42 de companii au fost înfiinþate în urma
proiectului. Cei care au câºtigat proiecte
în cadrul programului AFRO au primit
sfaturi deosebit de utile de la antreprenorii de succes.
Proiectul POSDRU AFRO - Antreprenoriat, FoRmare ºi Ocupare în
regiunile de dezvoltare Bucureºti - Ilfov
ºi Sud-Vest Oltenia este cofinanþat
prin Fondul Social European Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 Investeºte
în Oameni!

Bursa locurilor
de muncã
Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice ºi Administrative Craiova, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, a gãzduit, în
26 noiembrie, Bursa locurilor de muncã,
organizatã în cadrul proiectului POSDRU/
183/5.1/S/153067 - Creºterea gradului
de ocupare pentru zone foste industrializate, prin implementarea de mãsuri
active educaþionale ºi de formare profesionalã, Proiect cofinanþat din Fondul
Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007  2013 Investeºte în oameni!
Axa prioritarã 5. Promovarea mãsurilor
active de ocupare. Domeniul major de
intervenþie 5.1 Dezvoltarea ºi
implementarea mãsurilor active de
ocupare, beneficiar: Universitatea Spiru
Haret, partener: TOPGES Consulting
S.R.L., cu o duratã de implementare de
10 luni ( 25.02.2015  24.12.2015).
Obiectivul general al proiectului
constã în promovarea mãsurilor active de
incluziune pe piaþa muncii a persoanelor
inactive ºi îndeosebi a ºomerilor de lungã
duratã ºi îmbunãtãþire a competenþelor
acestora pentru atragerea ºi menþinerea
pe piaþa muncii a unui numãr mare de
persoane îndeosebi din zonele rurale, scãderea ºomajului în regiunile în care rata
ºomajului depãºeºte cu 20% media
existentã la nivel naþional prin facilitarea
accesului la programe integrate ºi inovative pentru formare profesionalã (consiliere
psihologicã, informare, formare profesionalã, consiliere vocaþionalã) adaptatã
nevoilor pieþei muncii. Grupul þintã este
format din 500 persoane (400 de persoane
din judeþul Dolj ºi 100 de persoane din
judeþul Caraº-Severin), îndeosebi
persoane inactive ºi ºomeri, din care o
mare pondere o vor avea ºomerii de lungã

duratã, femeile ºi tinerii. Beneficiile
grupului þintã:  participarea gratuitã la
cursuri de formare profesionalã continuã
(6 cursuri de formare în 6 meserii cerute
pe piaþa muncii);  acces la programe
integrate ºi inovative pentru formare
profesionalã: informare, consiliere
psihologicã, formare profesionalã în
meserii cerute pe piaþa muncii, consiliere
vocaþionalã;  125 premii în cuantum de
10.000 lei / persoanã acordate primilor
125 de participanþi la cursuri cu rezultatele
cele mai bune;  500 de subvenþii acordate
participanþilor la cursuri, defalcate astfel: pentru cursurile cu o duratã de 24 ore se
vor acorda 260 subvenþii în cuantum de
1.000 lei/persoanã; - pentru cursurile cu
o duratã de 60 ore se vor acorda 180 subvenþii în cuantum de 1.500 lei/persoanã;
pentru cursurile cu o duratã de 120 ore
teorie ºi 240 ore practicã se vor acorda 60
subvenþii în cuantum de 2.500 lei/
persoanã;  500 de diplome acordate în
urma absolvirii cursurilor;  Organizarea
Bursei locurilor de muncã în cele douã
regiuni de implementare a proiectului Sud
 Vest Oltenia (judeþul Dolj) ºi Vest (judeþul Caraº - Severin)  36 de persoane
vor fi angajate prin proiect, respectiv peste
7% din numãrul participanþilor la instruire.

La eveniment au participat peste 150
de beneficiari ai proiectului, precum ºi
un numãr mare de firme interesate de
atragerea forþei de muncã.
Finalitatea proiectului a fost realizarea
unui impact constând în:  scãderea ratei
ºomajului;  posibilitatea gãsirii mai facile
a unui loc de muncã ca urmare a absolvirii
cursului ºi a participãrii la Bursa locurilor
de muncã organizatã în proiect;  informarea ºi instruirea în tehnici de cãutare a
unui loc de muncã a 500 de persoane,
conform gradului de instruire ºi nevoilor
individuale, redactarea CV-urilor ºi postarea acestora on-line;  creºterea veniturilor persoanelor care au efectuat cursurile
de formare profesionalã;  creºterea gradului de implicare în viaþa economicã ºi
socialã a persoanelor din grupul þintã;
 informarea directã privind ofertele de
muncã ºi conºtientizarea importanþei statutului de angajat, cu drepturile ºi
obligaþiile aferente.
Rezultatele au depãºit aºteptãrile
iniþiale, în urma proiectului fiind
încadrat pe piaþa muncii un numãr mai
mare de persoane decât cel vizat iniþial.
Lect.univ.dr.

Amelia Mihaela DIACONESCU

Felicitãri!

Premiile Creativitãþii
Vineri, 11 decembrie, la sediul
Universitãþii Naþionale de Artã
Teatralã ºi Cinematograficã
I.L. Caragiale, 20 de studenþi,
masteranzi, doctoranzi
sau absolvenþi ai universitãþilor
bucureºtene au primit
Premiile Creativitãþii ArCuB 
UNATC.
Printre aceºtia, de la
Universitatea Spiru Haret
câºtigãtori au fost desemnaþi:
Irina Popa
 studentã în anul
II, la programul
de studii
Pedagogie
muzicalã.
A fost premiatã
pentru titlul
acordat de juriul
Galei Premiilor de
jazz (Premiile Muzza)  Revelaþia
anilor 2012, 2013 ºi în prezent
Bialko Istvan,
student în anul II,
la programul de
studii Informaticã
din cadrul
Facultãþii de
Matematicã,
Informaticã
ºi ªtiinþele Naturii,
pentru proiectul
Imagination, Creativity, Design,
Development.
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CONFERINÞA NAÞIONALÃ de închidere a proiectului POSDRU

Femei active pentru integritate ºi responsabilitate
In data de 7 decembrie, la Rin Grand Hotel  Bucureºti a avut loc conferinþa
naþionalã de închidere a proiectului 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,
implementat de cãtre Asociaþia Românã pentru Transparenþã (Transparency
International Romania), în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret.
În cadrul conferinþei, într-o atmosferã destinsã, au luat cuvântul, atât reprezentanþii managementului de proiect din partea celor douã instituþii partenere in
implementarea acestuia, cât ºi cursante  beneficiare ale proiectului, reprezentanþi
ai mass-media, ONG sau formatori din cadrul proiectului.
Astfel, Victor Alistar, director executiv al Transparency International Romania ºi
manager de proiect, a subliniat principalele realizãri ale proiectului, obiectivele ºi
activitãþile derulate, modelele de bune practici dezvoltate, precum ºi modalitãþile de
asigurare a sustenabilitãþii acestuia odatã cu finalizarea sa. Într-o abordare amicalã,
Victor Alistar a invitat pe toþi cei prezenþi la dialog pe marginea soluþiilor posibile pentru
promovarea unui antreprenoriat integru ºi a egalitãþii de ºanse ºi de gen în România.

ªtefania Cojocariu, directoarea Centrului de Formare Profesionalã a Universitãþii
Spiru Haret, asistent regional în cadrul proiectului, a subliniat reuºita instituþiei
haretiste, din punct de vedere al gestionãrii cursurilor de formare lucrãtor în
comerþ, precum ºi calitatea feedback-ului primit de la cursante, în ceea ce priveºte
dialogul avut cu formatorii ºi implicarea acestora în dezvoltarea profesionalã a
participantelor.
În cadrul conferinþei s-au punctat, de asemenea, ºi elementele care vor asigura
sustenabilitate pentru rezultatele proiectului  website-ul proiectului, conceput
ca o importantã resursã informaþionalã referitoare la activitãþile derulate, bunele
practici, documente etc, ºi Centrul de resurse al proiectului, care va funcþiona ca
o platformã dedicatã consilierii ºi networking-ului destinat iniþiativelor
antreprenoriale ale participantelor.
Concluziile conferinþei au transmis participanþilor o dozã de optimism, punând
în luminã contribuþia pe care instituþiile care implementeazã ºi dezvoltã acest gen
de iniþiative o pot avea pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în România,
promovarea activã a principiilor referitoare la egalitatea de ºanse fiind o cerinþã
obiectivã pentru fiecare dintre noi, pentru a reuºi sã construim împreunã un
mediu social mai bun, mai echilibrat.
Specialist informare ºi comunicare,
lector univ. dr. Iuliana Petronela GÂRDAN
Adresa proiectului: Bulevardul Nicolae Bãlcescu nr 21,
etaj2, sector 1, cod poºtal 010044, Bucureºti;
Telefon: + 4031 6606 000; Fax: + 4031 6606 006;
office@transparency.org.ro; www.transparency.org.ro
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Ne informãm despre bune practici

Sã devenim activi
pe piaþa muncii!

S-au încheiat proiectele POSDRU:

 Europa 2020  Program masteral în Diplomaþie publicã

Pe data de 10 decembrie 2015 s-a finalizat proiectul POSDRU/156/1.2/G/139490, EUROPA
2020 - Program masteral în Diplo-maþie publicã. Proiectul a avut ca obiectiv general dezvoltarea
unui program masteral interdisciplinar ºi inovativ la nivel european, în domeniul Diplomaþiei
publice, pentru îmbunãtãþirea formãrii de calitate a resurselor umane, dezvoltarea calitãþii
comunicãrii dintre mediul academic ºi cel privat, îmbunãtãþirea serviciilor oferite studenþilor în
scopul creºterii gradului de integrare a studenþilor pe piaþa muncii, dezvoltarea rutelor flexibile
de învãþare pe tot parcursul vieþii, creºterea accesului la educaþie ºi formare prin promovarea
reþelelor virtuale, obiectiv îndeplinit cu succes în urma a 20 de luni de implementare, prin
acreditarea masteratului Comunicare internaþionalã ºi diplomaþie publicã, încadrat în domeniul
ªtiinþe ale Comunicãrii, la Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane, acreditat ARACIS, în data de
29 oct 2015. Acest masterat unic în România îmbinã diplomaþia publicã cu cea culturalã,
comunicarea naþionalã cu limbajul politic ºi diplomatic, propaganda propriilor principii ºi valori
prin patrimoniul material ºi imaterial, contactul direct cu studenþii ºi masteranzii, marketingul
de imagine, dreptul internaþional ºi competitivitatea pe piaþa masteratelor din România.
Implementarea proiectului s-a realizat de
cãtre echipa de Management, alcãtuitã din
cinci experþi pe termen lung, ºi echipa de
Implementare, formatã din 16 experþi pe
termen lung ºi trei experþi pe termen scurt.
Conform Cererii de finanþare a proiectului,
cele 11 activitãþi au fost implementate corespunzãtor, ducând la o realizarea de 100% a
rezultatelor proiectului: R1. Proiect manage-

riat corespunzãtor; R2. Achiziþii conform
legislaþiei în vigoare; R3. Proiect puternic
vizibil (conferinþe ºi evenimente organizate corespunzãtor: http://europa2020. spiruharet.ro/
evenimente/); R4. Studii/analize corespunzãtor realizate, în domeniul Diplomaþie Publicã:
(http://europa2020.spiruharet.ro/cursuri/);
R5. Cinci instrumente de testare/validare
elaborate, Curricula elaboratã, ajustatã, pre-

zentatã pentru pilotare; R6. 10 module de curs
pilotate timp de 2 luni (100 de ore, pentru GT1:
210 de studenþi) http://europa2020. spiruharet.ro/
pilotare-curricula/; Program de masterat în
Diplomaþia Publicã  Comunicare internaþionalã ºi diplomaþie publicã, încadrat în
domeniul ªtiinþe ale Comunicãrii, la Facultatea
de ªtiinþe Socio-Umane, acreditat ARACIS,
în data de 29 oct. 2015; R7. Reþea EUROPA
2020 (20 de parteneri relevanþi din mediul
public/mediul privat), douã worksho-puri
organizate corespunzãtor, http://europa2020.
spiruharet.ro/perfectionarea-diplomatilornecesitate-evidenta-intr-europa-conflictelor-2/;
R8. Program postuniversitar - Abilitãþi manageriale pentru managementul inovãrii, cu o
duratã de 40 ore, autorizat M.E.C.ª, furnizat
cãtre GT2: 20 personal implicat în dezvoltarea
ºi managementul calificãrilor la nivel de
universitate/facultate ºi 10 membri ai parteneri
sociali în educaþie; R9. Centru de Documentare EUROPA 2020 (Biblioteca virtuala
EUROPA2020, cu un volum total de 30.000
pagini, în domeniul Diplomaþie Publicã;
Bibliotecã cu 250 de volume de resort pe teme
relevante Diplomaþiei Publice ºi domeniile
auxiliare), în Sala 210 - Facultatea de ªtiinþe
Socio-Umane Bucureºti, ªos. Berceni nr. 24.
R10. Acces crescut la informaþii oportunitãþi
de studiu pentru studenþi: participarea la Târgul
Internaþional educaþional RIUF (3-8 octombrie, Bucureºti, Iaºi, Timiºoara) http://
europa2020.spiruharet.ro/riuf-2015-sansatinerilor-educatie-exceptie/; Organizarea
Zilelor carierei în Diplomaþie Publicã (30 sept2 oct 2015, Bucureºti) http://europa2020.
spiruharet.ro/zilele-carierei-diplomatiepublica-2/; R11. Rezultate diseminate corespunzãtor: site web updatat cu fiºiere audio
video de la conferinþe, seminarii ºi workshopuri; materialul video Pe scurt despre Diplomaþia Publicã, realizat; emisiuni TV realizate,
reuniuni semestriale DOs and DONTS
realizate, http://europa2020.spiruharet.ro/
emisiune-luna-iunie-2015-2/.

 CLIO  Program masteral în Valorizarea Patrimoniului
Universitatea Spiru Haret a demarat în data de 14.05.2014 proiectul cu
titlul CLIO  Program masteral în Valorizarea Patrimoniului, cu o
duratã de implementare de 18 luni. Proiectul a primit asistenã financiarã
din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul cererii de proiecte
nr. 156 Programe de studii mai bune pentru studenþi ºi piaþa muncii.
Obiectivul general al proiectului a constat în creºterea flexibilitãþii ºi
adaptabilitãþii pe piaþa muncii europene a studenþilor de la specializãri
aplicabile Valorizarea Patrimoniului cultural - Istorie, Arhitecturã,
Istoria Artei, Turism, Management, Jurnalism, Geografie, Turism,
ªtiinþe Politice, Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene - prin
dezvoltarea unui program masteral interdisciplinar, inovativ, la nivel
european, care sã propunã rute diversificate de carierã ºi o cooperare
permanentã cu angajatorii.
Beneficiile proiectului au constat în:  dezvoltarea unui program masteral
interdisciplinar ºi inovativ la nivel naþional, în domeniul Valorizarea
Patrimoniului  crearea ºi dezvoltarea reþelei CLIO cu sprijinul actorilor
relevanþi din universitãþi, mediul de afaceri, autoritãþi publice  crearea
unei Biblioteci virtuale ºi a unui Centru de documentare CLIO
 participarea la un Târg de masterate ºi organizarea unui eveniment
Zilele carierei în Valorizarea Patrimoniului.
Rezultatele proiectului s-au concretizat astfel:  Proiect manageriat
corespunzãtor  Achiziþii conform legislaþiei în vigoare  Proiect puternic
vizibil  Studii/analize corespunzãtor realizate care identificã:  minimum
20 de universitãþi din UE care organizeazã programe relevante aferente
Valorizãrii Patrimoniului  nevoile existente pe piaþa muncii la nivel
regional ºi naþional în domeniul Valorizarea Patrimoniului, în termeni
de competenþe necesare ºi competente disponibile pe piaþã  relaþia cu
standarde ocupaþionale relevante învãþãmântului superior  actori
relevanþi din domeniu Valorizarea Patrimoniului potenþiali angajatori,
focus grup organizat pentru realizarea conceptualã a studiului  inserþia
pe piaþa muncii a absolvenþilor din domenii înrudite/complementare
Valorizarea Patrimoniului, din perspectiva abilitãþilor oferite ºi abilitãþilor
aºteptate de angajatori  Ghid orientativ Valorizarea Patrimoniului ºi
piaþa muncii din UE, elaborat corespunzãtor, ca instrument metodologic
pentru elaborarea curriculei noului program masteral.  Instrumente de
testare/validare elaborare/ Curricula ajustatã prezentatã pentru pilotare:
 cinci instrumente/ metodologii pentru testarea modulelor de curs,
aprobate de practicieni (consulaþi minimum 20 de membri ai mediului
privat)  10 module/discipline de studiu/ care au fost testate/ajustate/
adaptate prin pilotare de cãtre 210 de studenþi  Module de curs pilotate
prin livrarea de 10 module pilot timp de douã luni (100 de ore, pentru
210 de studenþi care au primit subvenþii în valoare de 500 lei/student)
 au fost întocmite rapoarte cu observaþii de cãtre experþii participanþi la
pilotare  Curriculum adaptat/ajustat pentru masteratul Valorizarea
Patrimoniului a fost aprobat de cãtre ARACIS.  Reþea CLIO
(universitãþi, mediu de afaceri, autoritãþi publice) a devenit funcþionalã
în domeniul Valorizarea Patrimoniului:  20 de parteneri relevanþi au
fost identificaþi (trei din mediul public/ºapte din mediul privat/10 ONG)

 douã workshopuri au fost organizate corespunzãtor cu 50 de participanþi
din Reþeaua CLIO.  Program de formare cadre academice ºi membri
ai parteneri sociali: Curs postuniversitar Manager Inovare/ Abilitãþi
Manageriale, cu o duratã de 40 ore  Centrul de documentare CLIO în
domeniul Valorizarea Patrimoniului funcþional:  Biblioteca virtualã
CLIO (minimum 30.000 de pagini)  baza de date bune practici CLIO
funcþionalã  biblioteca CLIO  cu minimum 250 de volume aferente
Valorizarea Patrimoniului funcþionalã.  Acces crescut la informaþii
oportunitãþi de studiu pentru studenþi prin:  participare la Târgul
educaþional RIUF, organizat în luna octombrie la Sala Palatului
 organizarea Zilelor carierei în Valorizarea Patrimoniului  Rezultate
diseminate corespunzãtor:  diseminarea rezultatelor noilor programe
de studii în rândul cadrelor didactice ºi al studenþilor ºi partenerilor sociali
 site web updatat cu minimum 40 de fiºiere audio video, de la conferinþe
ºi workshopuri, ºi studiile realizate prin proiect  reuniuni DOs and
DONTS de diseminare a experienþei ºi bunelor practici desfãºurate cu
minimum 30 de participanþi  organizare Reuniune finalã cu participarea
tuturor participanþilor la proiect.
La final de proiect, Universitatea Spiru Haret a realizat noul program
masteral interdisciplinar Valorizarea patrimoniului prin marketingul
proiectelor culturale, activ începând din anul universitar 2015-2016,
inovativ la nivel european, care propune rute diversificate de carierã:
manager cultural (mediul public, privat, asociativ, free-lancing),
reprezentant al serviciilor culturale române, expert în industrii culturale,
promoter de valori patrimoniale, expert în marketing de imagine, expert
în branding de produse care exploateazã patrimoniul cultural istoric material
ºi imaterial (vestimentaþie, gastronomie etc), expert în turismul cultural,
expert în marketingul imaginii, expert de integrare urbanã a siturilor
arheologice, consultant free-lancer în valorizarea/ reabilitarea patrimoniului
prin industrii culturale, surse de finanþare, modele de bune practici.

Cadrele didactice ale Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele
Educaþiei Braºov (Universitatea Spiru Haret), împreunã cu
masteranzii au dat curs invitaþiei lansate de Federaþia
Agrostar (în calitate de beneficiar), la Conferinþa Regionalã
Braºov din data de 4 decembrie 2015, în cadrul cãreia a fost
prezentat Raportul final asupra Proiectului POSDRU/160/
2.1/S/142379, Sã devenim activi pe piaþa muncii!
Cele mai importante aspecte aduse în discuþie au fost
urmãtoarele:  Retrospectiva implementãrii proiectului.  Prezentarea concluziilor rezultatelor în urma sesiunilor de
consiliere a carierei pentru studenþii beneficiari ai proiectului.
 Prezentarea întreprinderilor simulate înfiinþate în cadrul
proiectului.  Prezentarea excursiilor tematice ºi a stagiilor de
practicã.  Sesiune Q&A.
La eveniment au participat reprezentanþi ai partenerilor
implicaþi în proiect, reprezentanþi ai autoritãþilor locale ºi ai
mediului de afaceri braºovean. Pentru cadrele didactice ale
facultãþii noastre  conf. univ. dr. Otilia Todor - decan, conf.
univ. dr.Ioana Lepãdatu, conf. univ. dr. Rãzvan Andronic,
conf. univ. dr. Marilena Ticuºan, lector univ. dr. Cristiana
Bãlan  ºi pentru masteranzi a fost un bun prilej de a primi
mai multe informaþii despre condiþiile de bune practici
necesare implementãrii unui proiect de amploare, precum ºi
interrelaþionarea cu participanþii la conferinþã.

TVH
 între Crãciun ºi Anul Nou
Programele dedicate sãrbãtorilor vor debutã pe 24
decembrie, încã de la primele ore ale dimineþii, când Marius
Voicu ne va da Bunã dimineaþa, la Moº Ajun!, alãturi de
soliºti ºi ansambluri veniþi, special, sã colinde telespectatorii
TVH. Tot în seara de Ajun, cei mici sunt invitaþi sã
urmãreascã, de la ora 20.00, o ediþie a emisiunii DreamSTAR
Junior Music, urmatã, la ora 21.45, de Concertul Acasã, de
Crãciun cu solistul FUEGO ºi invitaþii sãi. Seara de Ajun
se va încheia în hohote de râs stârnite de Robert Robert
Emanuel în emisiunea ViralONLINE.
Ziua de Crãciun începe la TVH cu un concert de colinde,
la ora 8.00, ºi cu o ediþie specialã a emisiunii Ecumenica, în
cadrul cãreia realizatorul Sorin Bejan vã propune, de la
ora 9.30, o rememorare a evenimentelor biblice ce au
premers marea sãrbãtoare a Naºterii Domnului ºi un popas
duhovnicesc la Mânãstirea Comana (jud. Giurgiu) de unde
se va transmite, în direct, Slujba de Crãciun. De la ora
12.00, gazdã a programelor speciale va fi Cãtãlin
Maximiuc, care vã propune un program special de tradiþii
de Crãciun O ce veste minunatã!. Ne vom aduce aminte
de poveºtile ºi cântecele specifice perioadei în emisiunea
Crãciun ºi cântece la gura sobei, de la ora 16.00, iar
dupã filmul artistic de searã, de la ora 19.30, Ne petrecem
de.. Crãciun, alãturi de Georgel Nucã ºi invitaþii sãi, în
decorul feeric oferit de un adevãrat colþ de rai  Bucovina.
Pe 26 decembrie, vom continua seria ediþiilor speciale
dedicate sãrbãtorilor în emisiunile programate: Casã dulce
româneascã - ora 11.00, Amintiri ºi cântec - 13.30,
Instantanee din viaþã -18.30, iar, de la ora 20.00, veþi fi
încântaþi cu muzica special aleasã din zestrea folclorului
românesc, într-o adevãratã Petrecere româneascã.
Sãrbãtoarea Sfântului Arhidiacon ªtefan va fi marcatã,
aºa cum se cuvine, în cadrul emisiunii Ecumenica, de la
ora 9.00, când TVH va transmite în direct, de la Catedrala
Patriarhalã din Bucureºti, Sfânta Liturghie, urmatã, la ora
11.30, de Cãlãtor prin þara mea ºi de ediþii de sãrbãtoare
ale emisiunilor Gala cântecului românesc -13.30, Doctor
H -16.30, ºi Interviurile TVH -18.00.
Ultima zi a anului 2015 va avea un statut aparte în cadrul
programelor TVH. Astfel, de la ora 15.00, vom da startul
petrecerilor de Anul Nou ºi vom întâmpina 2016 cu mare
bucurie. Vom Petrece la gura sobei cu Marius Voicu ºi
nume sonore ale scenei româneºti care vor încinge atmosfera.
ªi, cum ne ºade bine nouã, românilor, de la ora 20.00, Cãtãlin
Maximiuc lanseazã o invitaþie  Veseleºte-te, române!, pentru
cã Anul Nou este aproape. Revelionul TVH, va debuta la
ora 22.00  Revelion cu VEDETE  în care, gazdã în
noaptea dintre ani, va fi Georgel Nucã. Petrecerea va continua
ºi la primele ore ale dimineþii ºi ne vom da Bunã dimineaþa,
de Anul Nou, de la ora 8.00. Intrarea într-un nou an este
marcatã printr-o serie de obiceiuri, pe care le vom consemna
în emisiunea Datini ºi obiceiuri de Anul Nou, de la ora 11.00.
Toþi dorim ca, la fiecare început de an, sã marcãm o înnoire
spiritualã Iatã, Anul sennoieºte!  ora 17.00, ºi Petrecem
de Anul Nou, de la ora 19.00 pânã spre miezul nopþii.
Vizionare plãcutã ºi sãrbãtori frumoase!
Lect. univ. dr. Sorin BEJAN, producãtor general TVH
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Pregãtirile ºi manifestãrile perioadei sãrbãtorilor de
iarnã debuteazã la începutul Postul Crãciunului
(jumãtatea lunii noiembrie). Postul implicã retragere
în rugãciune, reþinere de la distracþiile lumeºti ºi
amplificarea vieþii spirituale interioare, dar, totodatã,
românii intrã treptat în febra pregãtirilor. În mediul
urban, pentru unii oameni începe pregãtirea sufletului,
pentru alþii pregãtirea petrecerii. În mediul rural, tradiþia
bine pãstratã (mai cu seama în zonele izolate, cu
locuitori în vârstã), impune prezenþa multor obiceiuri,
creºtine sau laice. Dintre acestea, amintim datini rãmase
în amintire sau încã vii, în ordine calendaristicã:
ªezãtorile  prilej de adunare a comunitãþii, de afirmare
a hãrniciei, spiritului practic ºi umorului, de iniþiere a
tinerilor ºi de socializare a fetelor ºi bãieþilor în
perspectiva cãsãtoriei. Munca se fãcea în interes
individual, sau pentru gazdã (în timp ce la clacã lucra
colectivitatea pentru unul). Activitãþile implicau torsul
lânii, bârfa umoristicã ºi transmiterea de ghicitori,
poveºti, cântece amuzante ºi uºor ironice. În perioada
postului, singurele obiceiuri de petrecere sunt:
ºezãtorile ºi clãcile de noapte, unde se cântã ºi se
glumeºte. Sãrbãtoarea Moºilor: începe la 30 noiembrie
- Sfântul Andrei (Moº Andrei), fiind urmat de
Sfântul Nicolae (Moº Nicolae), 6 decembrie; 24 dec.
Moº Ajun ºi 25 decembrie Crãciunul (Moº Crãciun).
În aceastã perioadã se pregãteºte plecarea Anului Vechi
(alungat) ºi se aºteaptã venirea unui An Nou mai bun,
cu noi speranþe. Între 3 ºi 5 decembrie sunt Zilele
Bubatului (nu se mãnâncã seminþe pentru a se evita
vãrsatul de vânt), pe 4 decembrie Sfânta Varvara
(patroana minerilor), pe 6 decembrie Sf. Nicolae (Moº
Nicolae sau Sânicoarã). Tradiþia nuieluºei primitã în
ghete de copiii obraznici vine de la faptul cã Sf Nicolae
îi lovea cu nuiaua peste mâini pe cei care nu respectau
credinþa. Sfântul vine pe un cal alb (aducând prima
zãpadã) ºi ajutã fetele sãrace, orfanii, vãduvele ºi apãrã
soldaþii. Totodatã, la sate se formau cetele de colindãtori,
stabilindu-se repertoriul de colinde. Se pun în apã crengi
de pomi fructiferi, care, înflorite, vor fi folosite ulterior
ca sorcove. Pe 20 decembrie este Ignatul (sacrificarea
porcilor). Pregãtirea mâncãrurilor se face cu un ritual.
Sãrbãtoarea e legatã de ziua Sf. Ignaþie Teoforul.
Sacrificarea porcului ºi pârlirea lui, înlocuiesc sacrificiul
spiritului grâului din obiceiurile preistorice. Zeul moare
ºi renaºte cu noul an, fiind sacrificat ritualic (cu
prevestire, prindere, moarte violentã, semne fãcute pe
corp, jumulire, pârlire, ciopârþire, iar trupul este folosit
pentru alimente rituale ºi grãsimea pentru leacuri sau
farmece). Colindatul (care se întinde pe 12 zile)
deschide ciclul sãrbãtorilor creºtine de Crãciun ºi An
Nou, cu vechime de peste un mileniu ºi jumãtate.
Textele de colind sunt diverse, fapt ce explicã apariþia
lor în timp, în perioade succesive. Ceata de colindãtori
este principala implicatã (mai cu seama copiii ºi
feciorii), dar, în general, e implicatã toatã comunitatea,
care aºteaptã cu bucurie sãrbãtorile. Ceata de colindãtori
(numiþi juni) se formeazã în avans de douã sãptãmâni,
la ºezãtoare, când se alege un conducãtor (numit
grãitor sau taroste) care va organiza repetiþiile ºi
jocul, va gestiona banii ºi comportamentul cetei. În
ajun, colindã mai ales copiii cu Moº Ajunul, cel mai des
cu textul: Bunã dimineaþa la Moº Ajun, Ne daþi sau nu
ne daþi, Ne daþi sau nu ne daþi (vor primi covrigi,
mere, nuci, bani). Colindul cuprinde cântãri, recitãri ºi
strigãturi ºi implicã manifestãri diverse, cu: dans, regie,
mãºti cu personaje, folosind uneori formule magice
pentru desprinderea de anul vechi ºi aducerea unui an
bun, cu sãnãtate, belºug ºi împlinirea dorinþelor. Cu
ocazia colindatului, se transmit dorinþe importante de
viaþã (unele exagerate). Ca exemplu, avem urarea
piþãrãilor din Hunedoara: Câþi cãrbuni pe vatrã, Atâþia
peþitori la fatã, Câte pietre la râu, Atâtea stoguri de
grâu.. Pe 31 decembrie urmeazã Plugul mare ºi
Pluguºorul (Buhaiul, Uratul, de Sf. Vasile). Obiceiul
se practicã pe 31 decembrie sau 1 ianuarie, fiind început
de ceata de copiii la Pluguºor, urmaþi de ceata de
flãcãi la Plugul mare (tras de cai sau boi). Copiii au
zurgãlãi, iar flãcãii au clopote, bice, buhai (produce un
zgomot asemãnãtor mugetului). Flãcãii însoþiþi de plug
trag brazde ºi strigã: Mânaþi mããããi, Hããããi, hãããããi!
sau Hãi, hããããi! Ne scularãm într-o sfântã joi, Cu
plugul cu doisprezece boi, S-arãm, s-arãm, Brazdã
neagrã revãrsarãm La anu ºi la mulþi ani! În Neamþ,
la Plugul mare participã noaptea ºi vârstnicii satului,
cu toþii fiind îmbrãcaþi în straie tradiþionale, bãrbaþii
având cãciulile împodobite cu busuioc ºi mãrgele.
Plugul, tras de doi sau patru boi, duce brazi împodobiþi.
ªeful cetei (numit vãtaf) recitã pluguºorul, iar ceilalþi
pocnesc din bice, folosind zurgãlãi, buhai. Mesajul
acestui obicei este agrar (referindu-se la arat, semãnat,
secerat, belºug, adunat ºi prepararea roadelor). Pe 30
ºi 31 decembrie, are loc ºi Vasilca  practicã având
semnificaþie agrarã, respectiv, jertfa animalului (porc),
mãºti sau întruchiparea în animale a unor zeitãþi care
simbolizau belºugul, fertilitatea sau chiar fecunditatea.
Dintre colindele animaliere amintim: Capra, Cãiuþii,
Urºii, Cerbul, sau personaje precum Frumoºii; Urâþii;
Turcii, Poliþiºtii, Preoþii, Mirele ºi mireasa º.a., într-o
prezentare parodiatã. Colindatul cu urºii domesticiþi îl
fac þiganii, obiceiul având rãdãcini în vremea în care
þiganii robi cereau de pomanã capul porcului tãiat în
Ajun ºi colindau la casele gospodarilor de unde primeau
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bani. Tot pe 31 decembrie, Vergelul  obicei pentru
tinerii care sperã sã se cãsãtoreascã (ºi pentru familiile
lor), pentru a afla dacã ºi cu cine se vor cãsãtori. Viitorul
tinerilor este prorocit în vorbe de bine de cãtre urãtor
(numit vergelator sau goagã), care foloseºte în
ritual: o faþã de masã, douã cofe, o covatã, vergele de la
rãzboiul de þesut. Se organizeazã o mini petrecere cu
muzicanþi, la care fetele aduc mâncare, iar bãieþii bãuturã.
În cofe se introduc inelele tinerilor (fete separat de
bãieþi), iar goaga legatã la ochi ia vergelele ºi cu ele
amestecã inelele, timp în care se cântã Hora vergelui:
Scoate goagã, scoate Inel de-arginþã! În deget mititel,
mire frumuºel! ºi apoi scoate câte un inel din fiecare
cofã, formând perechi pentru participanþi. Seara era
petrecutã împreunã, ca o promisiune de cãsãtorie. În
noaptea de 31 decembrie se pune ºi Calendarul de
ceapã  pentru a afla cum va fi vremea în anul urmãtor.
Adulþii desprind 12 foi ale unei cepe aºezându-le
corespunzãtor celor 12 luni, presãrându-le cu sare,
pentru a verifica care lunã va fi rece (dupã lichidul
lãsat pânã dimineaþã). În aceeaºi perioadã mai este ºi
obiceiul Pusul cãnilor pentru a afla ursitul celor
tineri. Femeile aºeazã sub o canã de pãmânt diverse
obiecte (bani, oglindã, cãrbune º.a.), iar tinerii ridicã
vasul sã descopere cum le este ursitul (bogat, frumos,
brunet). Pe 1 ianuarie, urmeazã Sorcova, simbolizând
perpetuarea vieþii odatã cu începutul Anului Nou, urarea
practicatã de copii, care poartã ramuri de pomi fructiferi
(mãr, prun, pãr, cireº, puse în apã de Sf Andrei),
împodobite, cu care lovesc uºor gazdele în timpul urãrii.
Textul este bogat, conþinând urãri de: sãnãtate, viaþã
lungã. Simbolizând belºugul anului viitor, la sfârºit,
copiii aruncã în gazde cu boabe de porumb ºi de grâu.
Cu aceleaºi urãri de belºug, cu referinþã la muncile
agricole, este ºi urarea semãnatul, rostitã tot de cãtre
copii. Tot pe 1 ianuarie, de Sf. Vasile, se mai face ºi
Ridicatul la grindã  practicat mai ales în Oltenia,
pentru sãnãtatea ºi ursirea de calitãþi noului nãscut.
Moaºa merge la noul nãscut cu daruri, cu ban de argint
ºi colac, îl ridicã în dreptul grindei, punându-i colacul
pe cap, îi urseºte sãnãtate, dezvoltare frumoasã º.a.,
dupã care este ospãtatã de pãrinþi. Pe 5 ianuarie, are
loc Ajunul Bobotezei  dedicatã protecþiei sãnãtãþii
corpului ºi sufletului, în care se þine post negru sau se
consumã anumite alimente, precum: grâu fiert cu nucã
ºi miere, plãcinte cu varzã º.a. Se considerã cã noaptea
care va urma se deschid cerurile ºi Divinitatea poate
îndeplini dorinþe. Preotul sfinþeºte casele mergând cu
Iordanul. Totodatã, se fac predicþii privind vremea
bunã ºi cãsãtoria, pentru care se fac în aceastã noapte
vrãji ºi descântece. Pe 6 ianuarie este Boboteaza
(Iordanul)  obicei pentru sãnãtate, ocrotire, belºug,
alungarea spiritelor rele. Preoþii fac slujbe de sfinþire a
apelor, fãcând aºa numita Agheasmã Mare, cu care
oamenii îºi stropesc gospodãriile ºi din care beau la
necaz. Oamenii aprind focuri peste care sar sau, dupã
ce preoþii aruncã în râuri sau lacuri crucea, oamenii se
aruncã în apã sã o recupereze, devenind astfel protejaþi
de boli. Obiceiul denumit Încurcarea cailor (în
Muntenia) presupune alergarea cailor cu zgomote,
pentru sfinþirea aerului. Acelaºi obicei denumit
Chiraleisa (Transilvania ºi Moldova), folosind o
expresie din slujba greacã, tradus Doamne miluieºte,
are ca scop sfinþirea ºi protejarea oamenilor, a
gospodãriilor. Ceata de copii, zornãind din clopoþei ºi
tãlãngi, înconjoarã casele ºi grãdinile, strigând:
Chiraleisa, spic de grâu, Pânã-n brâu, Roade bune,
Manã-n grâne!. Urmeazã, Sf. Ioan Botezãtorul
(Sântion)  pe 7 ianuarie - care are semnificaþie
complexã, incluzând toate credinþele din celelalte zile,
fiind ultima zi de sãrbãtoare, obicei cu rãdãcini în
sãrbãtoarea zeului Dionisios. Sãrbãtoarea mai este
denumitã: Iordãnitul, Þonþoroiul femeilor, Ziua
femeilor. În ziua ºi în noaptea de Sântion, femeile
cãsãtorite nu gãtesc acasã, dar petrec între ele cu muzicã
(lãutari), dans ºi bucate alese. Totodatã, ies pe stradã,
iar dacã întâlnesc bãrbaþi îi stropesc cu apã sau chiar îi
aruncã în râu (îi iordãnesc) dacã ei nu le dau bãuturã.
În zilele de 6 ºi 7 ianuarie, Iordãnitul implicã cete de
feciori, care stropesc oamenii cu aghiasmã ºi busuioc
(de la preot), totodatã îi iau în braþe. În credinþa oamenilor
cã aceia care se luptã cu tinerii vor fi întãriþi de Sf. Ioan,
aceºtia se împotrivesc iordãnitorilor. Tot în ziua de
7 ianuarie are loc obiceiul Udatul Ionilor, când sunt
serbaþi cei care poartã prenumele Ioan (sau derivate),
având traducerea etimologicã cel de care are milã
Dumnezeu. În Moldova, cei cu numele Ioan pun brad
împodobit la poartã ºi dau petrecere cu lãutari. În Ardeal,
sunt plimbaþi cu care alegorice ornate cu crengi de brad
(simbol al sãnãtãþii), trase de boi, ºi duºi la râu unde sunt
botezaþi simbolic cu apã, dupã care sãrbãtoriþii dau colaci
ºi bãuturã, petrecând cu dans în gospodãriile lor. Patronul
acestei sãrbãtori, Sfântul Ioan Botezãtorul a fost potrivit tradiþiei - naºul lui Iisus, fiind considerat ºi
protectorul copiilor nebotezaþi, motiv pentru care, pe
7 ianuarie, este ºi obiceiul ca mamele sã ofere daruri
moaºelor, pentru fi ocrotiþi copiii.
În tradiþiile româneºti, se remarcã, în cadrul
sãrbãtorilor creºtine de iarnã, o diversitate de obiceiuri
ºi manifestãri cu valoare ancestralã, din care se pot
înþelege adevãratele credinþe ºi valori ale poporului,
puritatea, înþelepciunea, spiritul jovial, unitatea,
legãtura cu natura, cu pãmântul ºi cu Divinitatea.
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Valori româneºti
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În tradiþia româneascã, Crãciunul are origini pãgâne,
combinate mai apoi cu credinþele creºtine.
Crãciunul este sãrbãtorit la 25 decembrie, deoarece
este aproape de Solstiþiul de Iarnã, una dintre cele
mai importante zile ale dacilor. Tot la data de
25 decembrie erau sãrbãtorite Saturnaliile (zilele lui
Saturn)  moment în care oamenii bogaþi fãceau daruri
celor sãraci. Crãciunul a fost întotdeauna asociat cu
un moº bãtrân ºi darnic; în tradiþia noastrã existã un
cioban zeu  moº, cel care a creat tot ce se vede ºi care
aduce daruri: caº, urdã, nuci, mere, colaci ºi vin.
Crãciunul a fost sãrbãtorit ºi înainte de era precreºtinã ca fiind prima zi a Anului Nou. Majoritatea
þãrilor din Europa au pãstrat Crãciunul ca fiind prima
zi din noul an pânã în secolele XV  XVIII. În Þãrile
Române s-a pãstrat aceastã tradiþie chiar pânã în secolul
XIX. La românii din Banat ºi Transilvania, prima zi a
anului se numeºte Crãciunul Mic, nu Anul Nou. Alþi
cercetãtori ne spun cã, de Crãciun, din munte, coborau
bãtrânii asceþi, îmbrãcaþi în cojoace de oaie, ºi cãrau în
desagile lor crengi de vâsc; vâscul fiind un leac
universal, atât pentru oameni, cât ºi pentru animale.
Astfel, vechii sãteni au botezat sãrbãtoarea Crãciunului
de la moºii care cãrau crengi de vâsc. Tradiþiile
româneºti de Crãciun sunt asociate cu focul ºi lumina,
elemente ce se regãsesc în majoritatea þãrilor din
Europa; ele reprezintã speranþa cã zeul soare va gãsi
puterea sã reînvie ºi sã aducã primãvara cea bogatã.
Un simbol mult prea cunoscut este bradul de Crãciun.
Acesta existã în tradiþiile româneºti cu mult înainte de
era creºtinã; bradul este cel mai important arbore din
obiceiurile româneºti, fiind prezent la cele mai
importante evenimente din viaþa unui om: botezul,
cãsãtoria ºi înmormântarea; se considerã cã aduce
noroc, viaþã lungã, prosperitate ºi fertilitate, motiv
pentru care oamenii îºi împodobesc casa cu crengi de
brad. În ziua de astãzi, toatã lumea abia aºteaptã sã
împodobeascã bradul; acest obicei are loc în ajunul
Crãciunului sau în noaptea de Crãciun, când Moº
Crãciun aduce, pe lângã cadouri, ºi bradul frumos
împodobit cu globuri ºi betealã. Un alt obicei cunoscut
de toþi este colindatul, ce începe în data de 24 decembrie
ºi poate sã continue douã sau trei zile. Se face, de
obicei, în grupuri, de copii, oameni maturi, bãtrâni,
doar fete, doar bãieþi, tineri cãsãtoriþi etc, în funcþie de
zona etnograficã. Colindele sunt reinterpretãri ale unor
ritualuri pãgâne, dar care, în timp, au fost schimbate
sau amestecate cu interpretãri religioase. Cu toate
acestea, colindatul cu mãºti este un ritual strict pãgân,
ce aminteºte de ritualurile de vânãtoare ale zeului
Crãciun. Colindatul are loc în curtea celor ce primesc
colindãtorii, în casã sau sub fereastrã, seara, noaptea
sau chiar dimineaþa. Colindãtorii sunt întotdeauna
primiþi în casã, deoarece se spune cã ei aduc sãnãtate
ºi un an prosper, ºi sunt recompensaþi cu nuci, mere,
colaci ºi, mai nou, bani.
În zona Banatului montan, în ajunul Crãciunului, focul
din casã nu este stins deloc, pentru ca anul ce vine sã fie
luminos ºi spornic. În aceastã zi, se împodobeºte bradul
cu dulciuri, sub brad se pune un colac, un cârnaþ ºi o
sticlã de rãchie (daruri pentru Moº Crãciun), iar pentru
calul acestuia se pun grãunþe ºi fân. Seara se
aºteaptã piþãrãii (colindãtorii) care vin la colindat, de la
miezul nopþii pânã dimineaþa, în funcþie de vârstã. Sunt
primiþi în ogradã, unde primesc nuci, mere ºi rãchie; rãchia
este adunatã într-o damigeanã de vãtav (conducãtorul
colindãtorilor, care poartã pe faþã o mascã). Spre dimineaþã
veneau la colindat copii mai mici. Seara, tinerii se adunau
pe la case în grupuri de fete ºi feciori ºi se mascau. Bãieþii
purtau mãºti de femei, iar fetele purtau mãºti de bãrbaþi,
apoi plecau prin sat. Se adunau în mai multe case unde
începeau sã danseze: fetele cu mãºti de bãiat luau câte o
tânãrã la joc, iar bãieþii, cu mãºti de fete, luau câte un
fecior; în timpul jocului mascaþii sãrutau perechea aleasã.
Aceºti mascaþi purtau numele de Bloji. La miezul nopþii,
tinerii se îmbrãcau în portul popular ºi plecau la colindat
prin sat. Oamenii îi cinsteau cu colaci, cârnaþi ºi rãchie
sau vin. Pe Valea Almajului, se obiºnuia ca micii
colindãtori sã aibã cu ei beþe de alun, împodobite cu
tricolorul, cu care bãteau în podeau casei pentru a alunga
duhurile rele, norii de ploaie ºi de grindinã, ºerpii ºi pentru
a aduce prosperitate. În unele sate se colindã în dimineaþa
zilei de Ajun, dar, în majoritatea satelor din Caraº-Severin
ºi de pe Valea Almajului, se colindã dupã-amiaza, pânã
seara târziu.
În Transilvania, pregãtirile pentru Crãciun începeau
încã de pe 15 noiembrie - la începutul postului-, când
muncile agricole se sfârºeau, oamenii nu mai mâncau
deloc carne, iar femeile se întâlneau la ºezãtori pentru a
þese straiele de sãrbãtoare. În ajunul Crãciunului,
începeau sã vinã colindãtorii: mai întâi veneau copiii
mici, care colindau ºi urau de bine, apoi, în seara de
ajun, urmau copiii ºcolari, care colindau la fereastrã ºi
primeau nuci ºi colaci; ultimii ºi cei mai aºteptaþi erau
flãcãii. Aceºtia erau cel mai bine primiþi în casele cu fete
de mãritat; ei repetau colindele din timpul anului pentru
a nu se face de râs. Aceºtia aveau printre ei un tânãr,
care era responsabil cu adunatul vinului într-o bute
(sau butoi), ºi un tânãr responsabil cu adunatul darurilor,
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denumit ºi iapa. În Transilvania existã ºi obiceiul
mersului cu capra  un tip de colindat la care participau
flãcãii, dar ºi tinerii însuraþi; un tânãr se deghiza în
caprã ºi fãcea doar nãzbâtii în casa celor care erau
colindaþi. În Maramureº, datinile de Crãciun sunt un
amestec de credinþe pãgâne cu cele creºtine. Spre
deosebire de alte zone, aici are loc Jocul moºilor 
colindarea gazdelor de cãtre colindãtori deghizaþi cu
mãºti; aceºtia colindau pentru a ura sãnãtate ºi fericire
gazdelor. Toþi colindãtorii, indiferent de vârstã, primesc
un colac  ce simbolizeazã soarele; de asemenea, ei
primesc mere ºi nuci. În ziua de Crãciun nu se spalã
rufele ºi nu se dã nimic de împrumut; animalele din
ogradã primesc mâncare din belºug; se spune cã dacã
animalele se culcã pe partea stângã, atunci iarna va fi
lungã ºi geroasã. Toate casele sunt curate iar mesele
îmbelºugate; bradul nu lipseºte din nicio casã; acesta
este împodobit cu mere, nuci ºi fasole uscatã; fetele de
mãritat îºi scot zestrea la ivealã ºi aºteaptã flãcãii la
colindat. În noaptea de Crãciun, focul din sobã nu are
voie sã se stingã, de aceea bãrbatul din casã aºeazã pe
foc o buturugã mare, denumitã ºi buturuga de Crãciun.
ªi în zona Moldovei, toate activitãþile ce au loc în
ziua ajunului sunt, de fapt, un ritual pentru protecþia
animalelor, a livezilor ºi a gospodãriei; femeile curãþau
toatã casa ºi fãceau colaci, iar bãrbaþii aveau grijã sã
înapoieze orice lucru luat cu împrumut. Tot în aceastã
zi, femeile coceau un colac în formã de cifra 8, care, în
primãvarã, urma sã fie afumat ºi pus între coarnele
boilor ce arau pãmântul; în ajun, femeile pregãteau masa
de Crãciun, care urma sã conþinã vreo 12 feluri de
mâncare, multe dintre acestea fiind din carne de porc,
sacrificat cu câteva zile mai înainte. Nimeni nu mânca
pânã când preotul nu venea sã sfinþeascã bucatele. Tot
în ziua ajunului începeau ºi colindãtorii sã meargã pe la
casele oamenilor. De dimineaþã colindau copiii cei mai
mici, spre dupã masã urmau ºcolarii, iar spre searã
colindau tinerii. Colinda începea de la cei mai importanþi
oameni ai comunitãþii, cum ar fi preotul ºi învãþãtorul,
apoi urmau rudele ºi familiile care aveau fete de mãritat.
În Bucovina, se crede cã toate colindele sunt rostite
pentru ca diavolii sã disparã, iar satul sã fie curat în
noaptea de Crãciun. De asemenea, se spune cã este un
mare pãcat dacã o gospodãrie are uºa închisã în ajunul
Crãciunului ºi nu poate sã-i primeascã pe colindãtori.
În ziua de Crãciun, dacã cei ce colindã sunt tinerii
cãsãtoriþi, oamenii maturi ºi chiar bãtrânii, aceºtia
colindã doar la rude ºi prieteni. Un alt obicei, care, în
timp, ºi-a pierdut semnificaþia, este mersul cu steaua.
Acest obicei avea menirea de a informa oamenii de
naºterea lui Hristos. Copiii care mergeau cu steaua se
deghizau în magi ºi vesteau marea minune. De Anul
Nou, tinerii merg cu Pluguºorul, iar flãcãii merg la
colindat la fetele nemãritate; în acest caz, colindele nu
mai sunt urãri de bine, ci sunt satire ironice ºi au
menirea de a atrage atenþia asupra unor nãravuri ale
gazdelor. Tot în aceastã zi are loc ºi jocul caprei sau
jocul cerbului  un ritual bine regizat, cu mãºti ºi
personaje mitice.
În zona Olteniei, tradiþiile de Crãciun sunt strâns legate
de ritualuri de purificare ºi de aflare a ursitului de cãtre
fetele nemãritate. În ajun are loc scormonitul în foc: toþi
membrii familiei, indiferent de vârstã, dau cu joarda în
foc ºi spun câteva versuri ce au menirea sã protejeze
gospodãria de boli ºi sã aducã un an nou bogat ºi roditor.
Câteodatã sunt invitaþi ºi colindãtorii sã facã acelaºi lucru.
În ziua de Crãciun are loc un ritual al adunatului de
gunoaie din curtea gospodãriei, pentru ca anul ce vine sã
aducã pui mulþi. În fiecare gospodãrie sunt pregãtite
colinzile (beþe de alun curãþate de coajã). Acestea sunt
trecute prin fum de pin. Femeia pregãteºte atâtea lumânãri
câte colinzi sunt ºi gãteºte un numãr egal de colaci. Bãtrâna
din casã lua o colindã, o lumânare, un colac, nuci, mere,
zahãr ºi bomboane ºi dãdea de pomanã unui membru al
familiei, rostind numele unui mort. Apoi toatã familia
cina, iar cei mici plecau la colindat. Colindãtorii sunt
conduºi de un vãtav sau vãtrai; el intrã primul în gospodãria
omului ºi are rolul de a scormoni în foc; vãtraiul primeºte
de la gazdã o cotovaicã  coajã de dovleac, cu seminþe de
in, cânepã, porumb, grâu ºi dovleac, pe care vãtavul le
aruncã în toate colþurile gospodãriei pentru ca anul ce
vine sã fie bogat ºi roditor. Colindãtorii primesc covrigi,
mere, pere, boabe fierte, colivã, þuicã fiartã ºi vin. În
noaptea de Anul Nou, fetele nemãritate, legate la ochi,
leagã o panglicã pe al zecelea par din gard; a doua zi,
merg sã vadã cum aratã parul: dacã acesta e înalt ºi drept,
atunci viitorul lor soþ va fi frumos; dacã parul este scorojit,
bãrbatul va fi urât; iar dacã parul este noduros, atunci
bãrbatul va fi bogat.
Acestea au fost câteva dintre tradiþii româneºti de
iarnã. Din pãcate, multe dintre ele au fost uitate ºi
poate doar bunicii noºtri le mai cunosc. Doar în unele
sate uitate de lume aceste tradiþii sunt la fel de vii ca ºi
acum 2000 de ani. Poate, din când în când, ar fi bine sã
ne amintim aceste obiceiuri, sã ni le apropriem ºi sã
încercãm sã le ducem mai departe.

Grupaj realizat de
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POSTURI VACANTE
Universitatea Spiru Haret din Bucureºti, acreditatã prin Legea nr. 443/05.07.2002,
anunþã scoaterea la concurs a urmãtoarelor posturi didactice vacante:

Spiru Haret University of Bucharest, accredited by Act 443/05.07.2002,
hereby informs about the following job openings:

I. Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice ºi Administrative din Craiova
Departamentul de ªtiinþe Juridice ºi Administrative
 Conferenþiar, poz. 9, disciplinele: Drept civil I; Drept civil II; Drept civil (partea
generalã)
Departamentul de ªtiinþe Economice
 Conferenþiar, poz. 18, disciplinele: Fiscalitate; Finanþe publice 2; Finanþe publice.
II. Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice ºi Administrative din Braºov
Departamentul de ªtiinþe Juridice ºi Administrative
 Conferenþiar, poz, 8, disciplinele: Dreptul muncii; Drept constituþional ºi instituþii politice
I ºi II
III. Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
Departamentul de Educaþie Fizicã ºi Sport
 Lector, poz, 20, disciplinele: Teorie ºi practicã  dans sportiv; Expresie corporalã ºi
euritmie; Sporturi de expresie  teorie ºi practicã; Dans sportiv  teorie ºi practicã;
Educaþie fizicã
IV. Facultatea de Matematicã, Informaticã ºi ªtiinþele Naturii
Departamentul de Informaticã ºi Geografie
 Conferenþiar, poz. 12, disciplinele: Tehnologii WEB; Sisteme de gestiune a bazelor de
date; Proiect  Sisteme de gestiunea bazelor de date; Proiect  Sisteme de gestiunea
bazelor de date;
 Lector, poz. 29, disciplinele: Tehnologii WEB; Proiect  Tehnologii WEB; Baze de date;
Proiect  Baze de date
 Lector, poz. 30, disciplinele: Algoritmi 2; Geometrie analiticã ºi diferenþialã;
Fundamentele algebrice ale informaticii 2.
V. Facultatea de Medicinã Veterinarã
Departamentul de Medicinã Veterinarã
 Lector, poz. 24, disciplinele: Semiologie ºi imagisticã medicalã 1 ºi 2; Radiologie.
Ecografie.
VI. Facultatea de Arhitecturã
Departamentul de Arhitecturã
 Conferenþiar, poz, 16, disciplinele: Proiectare de arhitecturã; Sinteze de arhitecturã;
Forme ºi fenomene urbane; Materiale de construcþii ºi finisaje I.
VII. Facultatea de ªtiinþe Economice
Departamentul de ªtiinþe Economice
 Conferenþiar, poz. 42, disciplinele: Management comparat; Managementul calitãþii.
VIII. Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei din Braºov
Departamentul de Psihologie ºi Pedagogie
 Lector, poz. 17, disciplinele: Educaþia adulþilor: Psihologia familiei:
Psihosociologia familiei (opþional); Metodologia cercetãrii pedagogice;
 Asistent, poz. 21, disciplinele: Psihologia educaþiei; Psihologie judiciarã; Practicã de
specialitate; Psihologie experimentalã; Psihologie organizaþionalã ºi managerialã;
Metodologia cercetãrii psihologice I; II.
IX. Facultatea de Litere
Departamentul de Filologie
 Conferenþiar, poz. 12, disciplina  Limba englezã;
 Conferenþiar, poz. 13, disciplinele: Literatura românã ºi literatura pentru copii;
Metodica predãrii limbii ºi literaturii române; Limba englezã 2; Limba francezã 2; Limba
strãinã  englezã/francezã; Metodica activitãþilor de educare a limbajului.

I. Faculty of Legal, Economic and Administrative Sciences, Craiova
Department of Legal and Administrative Sciences
 Associate Professor, position 9, subjects: Civil law I; Civil law II; Civil law (general part).
Department of Economic Sciences
 Associate Professor, position 18, subjects: Fiscality; Public finances 2; Public finances
II. Faculty of Legal, Economic and Administrative Sciences, Brasov
Department of Legal and Administrative Sciences
 Associate Professor, position 8, subjects: Labor law; Constitutional law and political institutions
I and II
III. Faculty of Physical Education and Sport
Department of Physical Education and Sport
 Lecturer, position 20, subjects: Sport dance  theory and practice; Body expression
and eurythmy; Expression sports  theory and practice; Sport dance  theory and practice;
Physical Education.
IV. Faculty of Mathematics, Informatics and Natural Sciences
Department of Informatics and Geography
 Associate Professor, position 12, subjects: WEB technologies; Databases management
systems; Project  Databases management systems; Project - Databases management
systems;
 Lecturer, position 29, subjects: WEB technologies; Project - WEB technologies;
Databases; Project  Databases;
 Lecturer, position 30, subjects: Algorithms 2; Analytical and differential geometry;
Algebra fundamentals in Informatics 2.
V. Faculty of Veterinary Medicine
Department of Veterinary Medicine
 Lecturer, position 24, subjects: Semiology and medical imagistic 1 and 2; Radiology.
Ecography.
VI. Faculty of Architecture
Department of Architecture
 Associate Professor, position 16, subjects: Architecture designing; Architecture
syntheses; Urban forms and phenomena; Building materials and finishing I.
VII. Faculty of Economic Sciences
Department of Economic Sciences
 Associate Professor, position 42, subjects: Contrastive management; Quality
management.
VIII. Faculty of Psychology and Education Sciences, Brasov
Department of Psychology and Pedagogy
 Lecturer, position 17, subjects: Adult education; Family psychology; Family psychosociology (optional); Methodology of pedagogic research;
 Assistant Lecturer, position 21, subjects: Education psychology; Judicial psychology;
Practicum; Experimental psychology; Organizational and managerial psychology;
Methodology of the psychological research I, II.
IX. Faculty of Letters
Department of Philology
 Associate Professor, position 12, subjects: English language;
 Associate Professor, position 13, subjects: Romanian language and literature for children;
Teaching Romanian language and literature; English language 2; French language 2;
Foreign language  English/French; Teaching activities of language education.

Posturile scoase la concurs au fost aprobate de Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice
ºi publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a nr. 1303/25.XI.2015, în conformitate
cu prevederile Hotãrârii de Guvern nr. 457/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind
aprobarea Metodologiei  Cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice ºi de cercetare
vacante din învãþãmântul superior.
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã necondiþionat cerinþele de participare la concurs impuse de
Legea Educaþiei Naþionale nr. 1/2011, de Hotãrârea Guvernului nr. 457/2011 privind Metodologia
- Cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice ºi de cercetare vacante din învãþãmântul
superior ºi de Metodologia proprie de concurs a Universitãþii Spiru Haret.
Concursul se va desfãºura conform Graficului prezentat mai jos.
Informaþii suplimentare se pot gãsi pe site-ul Universitãþii Spiru Haret: www.spiruharet.ro.
De asemenea, poate fi utilizat în scop informativ ºi telefonul: 021/3140071/75/76, interior 133,
zilnic între orele 9-13.

ªef Birou Concursuri, Ec. L. STÂNGACIU

GRAFICUL
de desfãºurarea a concursului de ocupare a posturilor didactice vacante,
publicate în Monitorul Oficial nr. 1303/25.XI.2015, partea a III  a

The job openings above were approved by the Ministry of National Education and Research and
published in the Official Gazette of Romania, part III, issue 1303 on 25.11.2015, in compliance
with the stipulations in the Government Resolution no. 457/2011, with its further amendments
and additions, regarding the approval of the Methodology  Contest for filling the teaching and
research vacancies in higher education.
The contest participation unconditional criteria are enforced by the National Education Act no. 1/
2011 and by the Government Resolution no. 457/2011, regarding the Methodology  Contest and
by the Contest Methodology of Spiru Haret University.
The Table with the contest schedule is shown below.
For further information, please access Spiru Haret University website www.spiruharet.ro or call
021/ 314 0071/75/76, extension 133, between 9 am and 1 pm, Monday through Friday.

Director of Job Openings Office L. STANGACIU, Economist
TABLE schedule
for the contest to fill the vacancies
published in the Official Gazette issue no. 1303/25.11.2015, Part III
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PROGRAMUL TVH
LUNI  14 decembrie 2015
06:00
06:30
07:00
08:00
09:00
10:30

12:00
13:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
21:15
22:15
22:45
23:45
00:45
01:15
01:45
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
Interviurile TVH (r)
Film documentar Discovery
Film artistic Dacã voi nu mã vreþi, eu
vã vreau! (1951, comedie)
Regia: George Beck
Secrete spulberate (r)
Film documentar
Viral online (r)
Film serial  Dragoste oarbã
Regia: Mae Czarina Cruz, E. M. Reyes
Film documentar  Gusturi englezeºti
Film serial  Mara Clara
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Medicina live
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Crezi cã ºtii?
Secrete spulberate (r)
Viral online
Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã
Topul muzicii populare (r)
Preuniversitaria
Vorbiti, 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

VINERI  18 decembrie 2015
06:00
06:30
07:00
07:55
08:40
09:00
10:30
12:00
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
22:15
22:45
23:45
00:45
01:15
01:45
02:15
03:00
04:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba francezã
Film documentar Discovery
Film artistic  Bruneta mea favoritã
(1947, comedie) Regia: Elliott Nugent
Dreamstar Junior Music Contest (r)
Film serial  Dragoste oarbã (Filipine)
Film documentar  Gusturi englezeºti
Film serial  Mara Clara (r)
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  Destine furate (Filipine)
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Film artistic  Cantina vedetelor (1943,
musical) Regia: Frank Borzage
Viral online (r)
O lume sub lupã (r)
Topul muzicii populare (r)
Amintiri de la filmare
Realizator Ion Bucheru
Dicþionar cultural
Realizator Ioan Roºca
Justiþia sub lupã
Realizator Matei Stoenescu
Un actor ºi rolurile sale
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept
Realizator Diana Artene
Preuniversitaria*

MARÞI  15 decembrie 2015
06:00
06:30
07:00
07:55
08:40
09:00
10:30
12:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16.30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15

22:15
22:45
23:45
00:45
01:15
01:45
03:00
03:30
04:30
05:00

SÂMBÃTÃ  19 decembrie 2015
06.00
07:00
07:55
08:40
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
13:00
13:30
16:30
17:30
18:30
19:00
20:00
22:30

00:00
00:30
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00

* Emisiuni realizate în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba englezã pentru copii
Film documentar Discovery
Cãlãtor prin þara mea (r)
Film documentar
Viral online (r)
Film serial  Dragoste oarbã (Filipine)
Film documentar  Gusturi englezeºti
Film serial  Mara Clara
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Medicina live
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Film artistic românesc 
Concurs (1982, dramã)
Regia: Dan Piþa
Viral online
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Topul muzicii populare (r)
Preuniversitaria
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

05:00

Preuniversitaria*
Universitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba japonezã
Univers Shakespeare
Realizator: George Volceanov
De ce iubim literatura românã
Realizator Luiza Marinescu
Instantanee din viaþã (r)
Film documentar Discovery
Casã dulce româneascã.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
Film artistic  Cantina vedetelor
(1943, musical) Regia: Frank Borzage
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Amintiri ºi cântec.
Realizator Georgel Nucã (r)
Secrete spulberate  reality-show
Crezi cã ºtii (r)
Instantanee din viaþã
Realizator Violeta Screciu
Cafe-concert.
Realizator Sorin Petre
Petrecere româneascã
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc  Rochia albã
de dantelã (1989, dramã)
Regia: Dan Piþa
Amintiri de la filmare
Realizator Ion Bucheru
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
De ce sã iubim limba românã
Realizator Luiza Marinescu
Justiþia sub lupã
Realizator Matei Stoenescu
Un actor ºi rolurile sale
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept
Realizator Diana Artene
Despre oameni ºi locuri
Realizator Alexandru Lucinescu
Preuniversitaria*

MIERCURI  16 decembrie 2015
06:00
06:30
07:00
07:55
08:40
09:00
10:15
12:00
13:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
22:15
22:45
23:45
00:45
01:15
01:45
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba italianã
Film documentar Discovery
Film artistic românesc 
Concurs (1982, dramã)
Regia: Dan Piþa
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar
Viral online (r)
Film serial  Dragoste oarbã
(Filipine, 2003, romance)
Film documentar  Gusturi englezeºti
Film serial  Mara Clara
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  Destine furate (Filipine)
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Realizator Simona ªerban
Film artistic românesc 
Dragoste la 0 grade (1964, comedie)
Regia: Geo Saizescu
Viral online
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Topul muzicii populare (r)
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

JOI  17 decembrie 2015
06:00
06:30
07:00
07:55
08:40
09:00
10:15
12:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
22:15
22:45
23:45
00:45
01:15
01:45
03:00
03:30
04:00
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba chinezã
Film documentar Discovery
Film artistic românesc  Dragoste la 0
grade (1964) Regia: Geo Saizescu
Doctor H (r)
Viral online (r)
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film documentar  Gusturi englezeºti
Film serial  Mara Clara
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  Destine furate (Filipine)
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Dreamstar Junior Music Contest
Viral online
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Topul muzicii populare (r)
Preuniversitaria
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria
ONG Mania.
Realizator Ana Maria Stancu
Limbajul imaginii filmate
Realizator Ion Bucheru
Istoria cu învãþãturã
Realizator Valeriu Râpeanu
Pro memoria
Realizator Corneliu Toader

PROGRAMUL
Radio Seven
103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

DUMINICÃ  20 decembrie 2015
06.00 Preuniversitaria*
07:00 Universitaria*
08:00 Film documentar pentru copii Adventure Camp
08:30 Film documentar
09:00 Ecumenica
Realizator Sorin Bejan
11:00 Casã dulce româneascã.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
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 documentar Discovery 
Mormântul lui Iisus
Regia Simcha Jacobovici
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 Limbajul imaginii filmate
Realizator Ion Bucheru
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

7 Dimineaþa, cu Laura ºi Mihai,
de luni pânã vineri, între 7:00-10:00
Realizatorii te sfãtuiesc sã asculþi programul lor
minunat, deoarece prietenii tãi o sã înceapã sã-l
asculte, o sã le placã ºi, dacã nu asculþi ºi tu, o sã te
simþi exclus din conversaþia lor despre 7 Dimineaþa.
Tibi, de la 10. Dimineaþa, de la 10:00
Tibi Ursan, în fiecare zi la Radio Seven, vreme de 4
ceasuri, face exact ce ºtie mai bine. Mixeazã!
Informaþie, muzicã ºi bunã dispoziþie. Ce facem
disearã, ce mai zic oamenii de ºtiinþã sau ce mai
ascultãm
Tache, de la 14, în zilele lucrãtoare,
de la 14 la 17.30
Pentru Robert Tache, Radio se scrie cu R mare.
ªi asta nu de azi, de ieri, ci de vreo 20 de ani.
Un strop de istorie muzicalã, ceva despre filme
ºi, de fiecare datã, o personalitate a zilei.
Cuvinte. Cu Vintilã. Marius Vintilã,
de luni pânã vineri, de la 17:30
Dupã serviciu, asculþi cuvintele care te conecteazã
cu concitadinii tãi, cu oraºul ºi cu subiectele care
constituie preocupãrile oricãrui grup de ascultãtori
educaþi ºi maturi, ce vor sã contribuie la îmbunãtãþirea nivelului vieþii în propria urbe.
All You Can Read, cu Marius Chivu,
în fiecare luni
Un talk show în doi despre cãrþi ºi muzicile lor.
Marius Chivu invitã un scriitor pentru a discuta
o carte nou apãrutã ºi a asculta împreunã
muzicile preferate ale invitatului.
Lista lui Dinu, în fiecare luni, de la 22:00
Zice Dinu: Am fost atras tot timpul de muzica
nouã. Uºor disonantã faþã de cea la modã. Lista
este o fotografie de moment, în fiecare sãptãmânã
adun piesele care-mi plac sau care-mi spun ceva.
Urban Sunsets, cu Bogdan Strãtulã, în fiecare
miercuri, de la 22:00
Pentru mine genul muzical nu mi se mai pare un
criteriu. Cred cã existã doar muzicã bunã ºi muzicã
proastã în toate genurile muzicale. Conceptul Urban
Sunsets e despre muzica pe care eu o consider bunã
7 inches, cu Tibi Ursan, în fiecare vineri
de la ora 22:00
Este programul care te pregãteºte de weekend cu
cele mai noi ritmuri de club ºi cele mai hot release-uri.
Cu Tibi Ursan, pe post de DJ. O orã mixatã ºi
neîntreruptã de nici mãcar un spot publicitar.
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 Luni, 7 decembrie, în holul sediului central al Universitãþii Spiru Haret din str. Ion Ghica 13,
a avut loc vernisajul expoziþiei organizate în memoria arhitectei Henrieta Delavrancea- Gibory.
strãlucitor ce punctau faleza Balcicului, Coasta de Argint.

Cãutaþi-vã personalitatea Legãtura cu malul stâncos era mijlocitã prin multiple terase ºi
dacã credeþi cã o aveþi, dar fiþi români ziduri de sprijin din piatrã ºi asize dese.3

H
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Înainte de a începe aceastã prezentare, doresc sã amintesc rolul
deosebit pe care l-a jucat arhitectul Emil Retegan în amplele studii
dedicate Henrietei Delavrancea Gibory, studii care au permis ºi au
declanºat apariþia a cel puþin douã cãrþi, una de istorie, ºi anume:
Balcic, Micul paradis al României Mari, scrisã de istoricul Lucian
Boia, ºi cealaltã, carte de arhitecturã, intitulatã Henrieta Delavranca
Gibory arhitecturã 1930-1940, scrisã de Militza Sion, Emil
Retegan, Rãzvan Luscov, Emma Pârlac ºi Irina Patrulius.

Henrieta Delavrancea Gibory (1894-1987) reprezintã una
dintre cele mai importante personalitãþi interbelice, care, alãturi
de alþi arhitecþi de prestigiu, precum Horia Creangã, G.M.
Cantacuzino, Octav Doicescu, au contribuit, fiecare, în manierã
proprie, la formarea ºcolii de arhitecturã modernã româneascã.
Multe dintre lucrãrile sale de arhitecturã se regãsesc în Balcic,
oraº aºezat pe þãrmul Mãrii Negre, lucrãri ce dateazã din perioada
1930-1940, într-o perioadã în care Balcicul se afla sub
administraþie româneascã, între 1913 ºi 1940, dar fãrã îndoialã cã
existã ºi alte proiecte deosebite realizate de cãtre cunoscuta
arhitectã, atât în Bucureºti cât ºi în zone montane.
Balcicul nu este un oraº mare, dar e deosebit de pitoresc, cu
cãsuþe care se rãsfirã armonios pânã spre pantele abrupte ºi albe
ale colinelor, cu multe scãri ºi ziduri de sprijin, care devin ºi mai
albe sub soarele dogoritor al verii. În aceastã atmosferã liniºtitã, cu
case aparþinând unor stiluri sau influenþe variate, în care au convieþuit
secole de-a rândul: turci, bulgari, tãtari, greci, ruºi sau români;
începând cu anii 30 îºi fac simþite prezenþa ºi anumite construcþii
moderniste româneºti, care, însã, pun în valoare ºi caracterul
tradiþional al zonei. Printre acestea, un loc deosebit îl ocupã vilele
arhitectei Henrieta Delavrancea Gibory, impresionante prin jocul
de volume de un alb strãlucitor, prin terasele ºi scãrile adaptate la
teren sau prin consolele sau logiile ample deschise spre mare.
Aceste somptuoase vile, în care modernitatea se îmbinã fericit cu
tradiþionalismul ºi specificul local, au flancat, cândva, mai precis
între 1913 ºi 1940, întreaga falezã a Balcicului,
conferindu-i un caracter personal ºi deosebit.
Izvorâte din pasiunea pentru formele simple,
primare, cu care fuseserã învãþaþi tinerii absolvenþi

de arhitecturã de la Paris ºi, în egalã mãsurã, de la Bucureºti, vilele
Henrietei Delavrancea conþin în ele acel tip de experiment de a
folosi volumele simple, liniile ºi suprafeþele drepte, care se citesc
prin orizontalele ample ale teraselor, logiilor sau ale consolelor.
Într-adevãr, în cursul anului 1934 mica Gibory (avea totuºi
patruzeci de ani) pune, în felul ei, stãpânire pe Balcic. ... Stilul ei
ºi construcþiile ei izbucnesc deodatã, concentrându-se într-o
scurtã perioadã ... din 1934 pânã în 1937. A gãsit din prima
încercare stilul potrivit, care a consacrat-o. Construcþii albe,
precum piatra Balcicului, de dimensiuni potrivite, pentru a nu
sparge armonia vechilor cartiere, respectând configuraþia
balcanicã tradiþionalã, transpusã însã într-un spirit modern
geometrizant.1 O caracteristicã a caselor pe care le proiecteazã
Henrieta Delavrancea o constituie modernitatea lor, o modernitate
ce intrã în rezonanþã cu elementele tradiþionale româneºti, care se
îmbinã, se muleazã sau se contrazic, pentru a se contopi sub
bagheta autoarei, dând naºtere unui stil inconfundabil, pe de o
parte, zvelt, dinamic, pe de alta, echilibrat ºi armonios, în care
fiecare element este gândit ºi aºezat cu precizie. S-ar putea spune
cã nimic nu este întâmplãtor în modul de abordare a proiectelor,
în care fiecare condiþionare, fie cã este vorba de denivelãrile
terenului, de materialele locale, de obiceiurile de trai ale
beneficiarilor sau, mai ales, de vederea cãtre mare, totul conteazã.
Casele mele, pe care le vedeþi aici, în poze, au iz românesc, dar
sunt totodatã moderne ca aspect ºi funcþie, migãlos aprofundate;
ele i-au fãcut fericiþi pe clienþii mei2 ...O preocupare esenþialã a
constituit-o buna aºezare a clãdirilor în cadrul natural ºi
arhitectural al locului, admirabil ilustrate prin vilele de un alb

Balcicul, fermecãtorul oraº de pe Coasta de Argint, denumit ºi
«Mecca pictorilor», de cãtre istoricul Lucian Boia în cartea sa Balcic,
Micul paradis al României Mari4, devine ºi oraºul de suflet al reginei
Maria în ultima parte a vieþii sale. Nu se îndrãgostise de Balcic la
prima vedere. S-a îndrãgostit însã obsedant ºi definitiv, la a doua.
Mergând pe lângã þãrm, a admirat în treacãt frumoasa casã micã
a doamnei Storck (prima variantã, înainte de extindere). Apoi a
ajuns într-un loc... ei bine, locul pe care-l vreau ºi pe care trebuie
sa-l am. Un loc de vis5.
Multe dintre vilele concepute ºi realizate în Balcic au beneficiat de
amplasamente deosebite, fie cã au fost construite de-a lungul falezei,
fie cã erau aºezate pe munte, în locuri cu priveliºti deosebite ale
mãrii. Vila poetului Ion Pillat este una dintre vilele situate în apropierea
falezei, care a beneficiat de numeroase ziduri de sprijin ºi terase, care
urmau denivelãrile terenului spre mare. Autoarea a prezentat mai
multe variante ale proiectului ºi s-a realizat aceea în care lipseºte
logia de colþ, prevãzutã iniþial. Vila Cancicov, construitã în 1936
pentru ministrul de finanþe din acei ani, dovedeºte, pe de o parte,
calitãþi deosebite ale volumului de arhitecturã, ce pare sã se desprindã
de sol ºi sã pluteascã pe panta terenului, iar, pe de alta, reprezintã un
exemplu strãlucit al folosirii spaþiului intermediar, între interiorul
clãdirii ºi exteriorul ei, prin dispunerea unei logii ample la etaj ºi a
unor terase, care aproape cã invitã peisajul în interiorul casei ºi
vice-versa. Logia de colþ la etaj, la nivelul dormitoarelor (10 m
lungime x 2,5 lãþime) fãrã elemente de sprijin intermediare ºi azi e o
performanþã (colaborator ing. Cora). Aceste elemente compoziþionale
- consolele repetate, corniºele proeminente, logiile, terasele adânci creeazã impresia de imponderabilitate a volumului construit, de
uºurinþã, de desprindere de sol,
opusã conceptului clasic de
stabilitate a arhitecturii.
Amenajarea grãdinii, atent
studiatã, cu pergole, fântâni,
vegetaþie bogatã ºi variatã,

pãstratã miraculos, sugereazã
farmecul de altã datã al acestor
locuri.6 Turnul lui Mugur este
vila proiectatã de arhitecta
Delavrancea pentru profesorul Mugur, intitulatã astfel de cãtre
autoare deoarece fusese iniþial proiectatã cu un turn, dupã cum îºi
dorise beneficiarul, fiind însã realizatã fãrã turn, datoritã opunerii
primarului George Fotino, care se temea cã înãlþimea lui va concura
cu turnul geamiei din vecinãtate7, dar ºi cu minaretul reginei. Mai
târziu, arhitecta avea sã îºi exprime indignarea faþã de acest refuz al
lui Fotino, despre care afirma cã nu vãzuse San Giminiano ca sã
înþeleagã farmecul repetãrii turnurilor într-o aglomerare urbanã8.
Casa Balcica, construitã în 1934 pentru ultimul primar al Balcicului,
Octavian Moºescu, a þinut cont de denivelãrile foarte abrupte ale
terenului ºi a fost organizatã astfel încât din interiorul ei aveai senzaþia
cã te afli în exterior. Arhitectul trebuie sã se inspire din liniile frumuseþii
locale ºi sã le transpunã în spaþiul construit9, spunea Henrieta
Delavrancea. În general, compoziþia de arhitecturã trebuia sã þinã
seama nu numai de caracteristicile arhitecturii oraºului, dar ºi de
orizontul mãrii, care îºi puneau amprenta asupra modului de
organizare a caselor, teraselor sau grãdinilor, constituind un tot unitar,
sau, altfel spus, o compoziþie unitarã.
Henrieta Delavracea Gibory va continua sã proiecteze casã dupã
casã într-un ritm alert, cu o forþã neîntrecutã de arhitecþii vremii, realizând
uneori ºi adaptãri sau schimbãri ale unor construcþii existente, cum ar
fi Vila Eliza Brãtianu (fosta casã Hagi Geavid); reamenajarea, în incinta
Palatului Regal, a Pavilionului Grãnicerilor, cunoscut azi drept vila
Izbânda; apoi, realizarea, în 1936, a Primãriei oraºului Balcic, prin
renovarea ºi extinderea unui imobil existent; ºi, nu în ultimul rând,
conceperea Vilei Ghiul Serai (sau C. Dimitriu), care constituie un
exemplu de refuncþionalizare ºi renovare, pornind de la un cub de
piatrã, aflat în incinta unui han, ºi obþinând o casã de vacanþã, în care
materialele locale, pereþii de piatrã, consolele de lemn, acoperiºurile de
olane, împreunã cu un important geamlâc de colþ, contribuie la pãstrarea
caracterului arhitecturii locale. Aceste vile nu numai cã foloseau cu
dibãcie panta terenului, integrându-se foarte bine în sit, dar, prin prezenþa
ºi înfãþiºarea lor, pãreau sã sfideze timpul ºi sã înfrunte marea.

Parcurgând drumul pentru a recunoaºte aceste case eºti cuprins
nu numai de nostalgia vremurilor apuse, dar ºi de indignarea cã pe
unele dintre ele nu le mai putem gãsi, ele fiind supuse demolãrilor
pe parcursul timpului. Din nefericire, un numãr important de vile
ale arhitectei au dispãrut, dintr-un motiv sau altul. Astfel, prima
vilã construitã de arhitectã în 1932-1934 pentru generalul
Rasoviceanu, intitulatã de acesta dupã versurile lui Eminescu
Vânturile valurile, avea sã aibã exact soarta vânturilor sau a
valurilor, fiind distrusã în anul 2009. Aceeaºi soartã vor avea ºi
alte construcþii ale arhitectei, precum:  Pavilionul de Ceai, pe
care îl construise în 1935 pentru prinþesa Ileana, la comanda
Reginei Maria (aflat azi în stare de ruinã);  Vila Popovici-Lupa,
sau a Lupoaicei, construitã pentru iubita de atunci a lui Nae
Ionescu;  Vila Cuibul lui Roman, construitã în 1935;  Vila Grigore
Iunian, construitã în 1934 în nordul falezei ºi  Vila Ghiul Hane,
cunoscutã ºi sub numele de Constantiniu (1936), ale cãror ample
volumetrii amplasate pe falezã, impresionau prin elansarea
teraselor, a logiilor, dar ºi a jocului format din numeroasele ziduri
de sprijin sau scãri;  Vila Misterioasã sau Gesticone, construitã
în 1936 pentru fratele scriitorului Ion Gesticone (dupã spusele
arhitectului Emil Retegan);  Vila Bildirescu; apoi Vila Stelian
Popescu, directorul ziarului Universul, construitã în 1936-1938,
demolatã în 2009; Vila Elena Coºa sau Casa Demetriade.
Azi, multe dintre vilele interbelice, nu numai cele ale celebrei
arhitecte, au dispãrut, sau aºteaptã sã disparã, fiind lãsate, în
mod voit sau nu, în paraginã. În aceastã situaþie de degradare,
nãpãditã de tufiºuri, se aflã ºi vila pictoriþei Ceciliei Cuþescu
Storck, construitã dupã
ideile ei ºi
ale pictorului

Satmary, prin extinderea unei construcþii existente, cu un etaj, cuprinzând opt arcade din
piatrã, de inspiraþie clasicã, care dinamizeazã
edificiul ºi care îi sporeºte priveliºtea spre mare.
Mi-aº dori ca aceste vile care au rãmas sã nu mai disparã ca urmare
a creºterii monopolurilor pieþei imobiliare, ci sã fie ocrotite, în
primul rând, de lege ºi, de ce nu, refãcute ºi integrate într-un circuit
turistic. Balcicul rãmâne în continuare o oazã de liniºte, în care
vieþuiesc, alãturi bulgari, români, turci, tãtari sau ruºi, atrãgând
prin frumuseþea peisajului turiºti ºi artiºti din toate colþurile lumii.
Balcicul anilor 1930-1940 a însemnat un moment de graþie, un
paradis al artelor ºi arhitecturii în armonie cu natura, oamenii
locului ºi cei din alte pãrþi, atraºi de farmecul lor neasemuit. Aceastã
atmosferã unicã a fost posibilã prin mecenatul reginei Maria, prin
existenþa unei pleiade de artiºti-pictori, literaþi, oameni de culturã, ºi
a unor administratori îndrãgostiþi de parohia lor, asemeni lui Octavian
Moºescu, ultimul primar al Balcicului. Arhitectura creatã de doamna
Henrieta Delavrancea, armonios integratã în peisajul Balcicului,
atât cât va exista, va sta mãrturie a acelui moment de neuitat.»10 În
lucrãrile Henrietei Delavrancea Gibory se simte nu numai preocuparea
pentru modernitate, pentru simplitatea liniilor ºi a suprafeþelor sau
volumelor, ci ºi dragostea pentru pãmântul strãmoºesc, dorinþa de a
cãuta esenþialul din elementele culturale tradiþionale ºi de a le îmbina
în chip armonios, þinând cont ºi integrându-se cât mai bine cu putinþã
în situl existent. Dacã arhitectura Balcicului a însemnat, pe de o
parte, în incinta Palatului Regal, o abordare eclecticã, cu elemente
bizantine, balcanice, româneºti, celtice sau orientale, care s-au combinat
într-un mod cu totul original, tinzând cãtre un stil romantic, iar, pe de
altã parte, pãstrarea caracteristicilor unei arhitecturi locale balcanice
sau meridionale, iatã cã Henrieta Delavrancea Gibory reuºeºte sã
promoveze o a treia tendinþã, cea a unei sinteze între tradiþie ºi
modernitate, grefatã pe particularitãþile sau specificul local, Balcicul
anilor 30 fiind reinventat pas cu pas de cãtre ea ºi devenind locul
unde o femeie arhitect s-a impus cu autoritate ºi a creat un stil.
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