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Miercuri, 23 martie, în sala Senatului, sediul central, str. Ion Ghica nr. 13, Universitatea Spiru Haret
a organizat, împreunã cu Centrul Cultural European Româno-Panarab (CCERPA),
workshop-ul internaþional cu tema:

Cultural Diversity and the Role of Education in Developing Interreligious Dialogue /
Diversitatea culturalã ºi rolul educaþiei în dezvoltarea dialogului interreligios
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Universitatea
Spiru Haret
a fost gazda
Consultãrii de Lucru
Extinse SUERD
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ªcoala Postlicealã Sanitarã a Universitãþii Spiru Haret
vã aºteaptã începând cu anul universitar 2016/2017
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

ÎNSCRIE-TE ACUM!
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Actualitatea
unor teme
din opera
profesorului
Nicolae N.
Constantinescu
Conf.univ.dr.
Aurelian Virgil BÃLUÞÃ

Pe 27 martie ar fi împlinit
96 de ani. Probabil cã
Nicolae N. Constantinescu,
PROFESORUL meu ºi al
multor generaþii de economiºti,
ar fi fost dezamãgit cã multe
teme asupra cãrora a tras
un semnal de alarmã au fost
ignorate sau nerealizate
din cauza lipsei de interes
a guvernanþilor la momentul
oportun.
(pagina 2)

Proverbe, proverbe
Mioara VERGU-IORDACHE
Nu toate proverbele româneºti mai au corespondent în
realitatea prezentã! Altele, însã De pildã: Pe cine nu laºi sã
moarã nu te lasã sã trãieºti, Fereºte-mã, Doamne, de prieteni,
cã de duºmani mã apãr singur!, Interesul poartã fesul! Mielul
blând suge la mai multe oi, cel al dracului nici la mã-sa! Dar
ºi asta-i o problemã! Cu lectura, cã multã lume citeºte, dar puþinã
înþelege mai mult decât vrea, mai mult decât o cere câºtigul propriu
imediat!
Existã o foame de succes ce calcã în picioare omenia, credinþa,
prietenia, o foame de succes care ignorã capacitãþile, competenþele, efortul, perseverenþa, proprii, dar ºi pe ale celorlalþi. De aici
izvorãsc ura, invidia, ilegalitãþile
Dreapta mãsurã ºi modestia sunt astãzi defecte. Dacã stai în
banca ta, va veni imediat cineva care sã-þi distragã atenþia ca
sã-þi ia locul. Nu conteazã dacã ºtie ºi ce ºtie sã facã! Trebuie sã
fie în primul rând, trebuie sã fie cel mai remarcat! Fereascã
Dumnezeu ca acelaºi cineva sã fie în situaþia celui dat la o parte!
Devine principial, corect, cel mai corect! ªi-l dojeneºte, vezi
Doamne!, cu fricã de Dumnezeu. Haida-de!
Cred cã în aceastã atitudine stã neputinþa noastrã în a avansa.
Pizma pentru succesul altuia duce la delaþiune, la scenarii, la
boalã. La pierdere de timp preþios pentru construcþie. Iar atunci
când, totuºi, se construieºte, zidirea nu are fundaþie, temelie.
Din aceastã atitudine, pierdem bani. În loc sã colaborãm,
aºteptãm la cotiturã greºeala celuilalt, sã-i dãrâmãm edificiul
ºi sã-l înãlþãm pe al nostru, pe care va veni altul sã-l dãrâme! ªi
tot aºa, când ar fi mult mai simplu, cu mai multã modestie, cu
mai multã mãsurã în aprecierea propriilor competenþe.
Te trezeºti cã existã oameni buni la toate, capabili în orice
domeniu, de la administraþie la artã, de la agriculturã la aeronauticã,
de la lãcãtuºãrie la medicinã, de la literaturã la justiþie, la educaþie
Oameni care cred cã aptitudinea de a face este o boalã ce se ia,
ca scarlatina! Persoane mieroase, supuse, atente, politicoase,
educate, devin, brusc, acre, dure, needucate, nepoliticoase,
neatente, în momentul când li se pare cã bate vântul schimbãrii.
Moda diplomelor multiple, de diferite niveluri, care, de fapt, nu
oferã rãspunsul la întrebarea ce ºtii sã faci? a adus în ridicol
însãºi existenþa acestora. Este greu sã mai deosebeºti impostura
de adevãr. De bunã credinþã fiind, posesor al unei diplome adevãrate,
te poþi trezi cã eºti obligat sã meditezi la proverbe: Pe cine nu laºi
sã moarã nu te lasã sã trãieºti, Fereºte-mã, Doamne, de prieteni,
cã de duºmani mã apãr singur!, Interesul poartã fesul!, Mielul
blând suge la mai multe oi, cel al dracului nici la mã-sa!
...ªi sã speri cã este adevãrat cã Cine sapã groapa altuia cade
singur în ea!
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SÃPTÃMÂNA PORÞILOR DESCHISE  ªcoala altfel

Campusul BERCENI  ªos. Berceni nr. 24, sector 4
FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT

18, 19, 21, 22 aprilie
09:00-09:30  sala 220. Prof. univ. dr. Georgeta Niculescu, decanul facultãþii,
prezintã Universitatea Spiru Haret ºi Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport.
10:00-13:00  Participanþii vor putea face Asistenþã la orele de seminar sau
lucrãri practic,e conform orarului; responsabil: conf. univ. dr. Marilena Cojocaru.
10:00-13:00  Baza sportivã. Vizitatorii vor lua parte la Competiþii la disciplinele
sportive baschet, handbal, fotbal, volei, coordonate de prof.univ.dr. Adin Cojocaru,
conf.univ.dr. Florentina Popescu, lect. univ.dr. George Cãtunã, lect. univ. dr. Dan
Gheorghe Pãun.
Marþi, 19 aprilie, ora 9:00. Se va organiza simularea probei eliminatorii a
examenului de admitere (traseul aplicativ). Este necesar echipament sportiv!

FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE,
POLITICE ªI ADMINISTRATIVE

18 aprilie
9:00-10:00  sala 101. Conf.univ.dr. Marian Ilie, decanul facultãþii, va face
Prezentarea Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative Bucureºti.
Vizitarea sediului.
11:00-13:00  sala 101. Activitãþi cu caracter aplicativ desfãºurate în Laboratorul
de criminalisticã (amprentare, descoperire urme infracþionale), coordonate de
conf.univ.dr. Jenicã Drãgan.
19 aprilie
10:00-11:00  sala 101. Expuneri tematice, susþinute de specialiºti de la Agenþia
Naþionalã Antidrog, cu tema Traficul ºi consumul de droguri; coordonator:
conf.univ.dr. Roxana Ifrim.
11:00-12:00  sala 101. Expuneri tematice, susþinute de cadrele didactice ale
facultãþii:  Violenþa în ºcoalã ºi în afara ei; coordonatori: lect. univ. dr.Gheorghe
Moroianu; lec. univ. dr. Dan Raiciu;  România în relaþiile internaþionale.
 Aplicaþie practicã cu testul poligraf (detectorul de minciuni), realizatã de
prof.univ.dr. Tudorel Butoi.
20 aprilie
9:00-11:00  sala 109. Desfãºurarea unui proces  simulat (Drept penal),
coordonator: prof. univ. dr. Doinel Dinuicã.
NB: în funcþie de opþiunile formulate de licee, ne exprimãm disponibilitatea de a
desfãºura activitãþile propuse ºi în alt/alte intervale orare.

FACULTATEA DE ªTIINÞE SOCIO-UMANE

18 aprilie
10:00  sala 120. Iniþiere în abordarea pianului. Elemente de bazã ale pianului
general, conf. univ. dr. Fernanda Romila.
11:00  sala 112. Îmbinarea muzicii cu poezia / canto clasic, conf.univ.dr. Georgeta
Pinghiriac.
12:00  sala 212. Prelegere susþinutã de prof. univ. dr. Sofia Bratu: Importanþa
comunicãrii nonverbale în interacþiunile umane.
13:00  sala 118. Confluenþe audio vizuale în muzica româneascã modernã,
conf.univ.dr. Maia Ciobanu, compozitoare.
19 aprilie
12:00  sala 119. Resurse muzicale fascinante din practica aborigenilor
australieni, conf. univ. dr. Crinuþa Popescu.
12:00  sala 212. Prelegere susþinutã de conf. univ. dr. Silviu ªerban: Profesia de
jurnalist ºi deschiderea pe piaþa muncii.
20 aprilie
12:00  sala 212. Prelegere susþinutã de conf. univ. dr. Andrei Pãunescu: Statutul
jurnalistului ºi libertatea de exprimare.
13:00  sala 119. Iniþiere în compoziþie muzicalã, conf.univ.dr. Sorin Lerescu,
compozitor.
14:00  sala 121. Folclorul muzical tradiþional în contemporaneitate, lect. univ.
dr. Otilia Pop Miculi.
21 aprilie
10:00  sala 118. Iniþiere în abordarea pianului. Elemente de bazã ale pianului
general, conf. univ. dr. Fernanda Romila.
11:00  sala 118. Educaþia muzicalã  factor determinant în dezvoltarea psihologicã
armonioasã a copilului (noþiuni fundamentale), lector univ. dr. Viorica Barbu Iuraºcu.
12:00  sala 212. Prelegere susþinutã de conf. univ. dr. George Lãzãroiu: Efecte
cognitive ale influenþei media persuasive.
14:00  sala 212. Prelegere susþinutã de lect. univ. dr. Gheorghe Cojocariu: Modele
româneºti de succes în fotografie.
14:00  sala 112. Concert Studenþii de azi, maeºtrii de mâine, dirijori: lect. univ.
dr. Luminiþa Guþanu-Stoian, lect. univ. dr. Aurel Muraru.
22 aprilie
10:00  sala 112. Atelier de interpretare canto clasic, conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac
11:00  sala 121. Muzica ºi culorile, prof. dr. asoc. Irina Hasnaº.
14:00  sala 117. Importanþa orchestraþiei în muzica secolului XXI, conf.univ.dr.
Viorel Creþu.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Micul boom de dinaintea furtunii. Populaþia îºi face provizii pe credit
BCR epuizeazã în nici o lunã de zile plafonul de la Fondul de Garantare a Creditelor pentru
IMM pentru Prima Casã. Agenþii imobiliari raporteazã creºterea numãrului de tranzacþii ºi
înmulþirea cererilor de cumpãrare de locuinþe. BNR anunþã creºteri pe creditele pentru locuinþe
de peste 10% în 2015, iar creditul de consum raporteazã creºteri de 33%. Am ieºit din crizã?
Urmeazã noi creºteri economice fãrã precedent, ca în anii 2005-2007? Pãrerile sunt mai mult
decât împãrþite ºi mai de grabã reticente. Deflaþia generatã de mãsurile de relaxare fiscalã (reducerea
TVA, CASS ºi alte tipuri de impozite) din anul alegerilor ºi cel premergãtor viitoarelor alegeri,
precum ºi majorãrile de salarii ale bugetarilor, eternele discuþii despre majorarea salariului minim
ºi bineînþeles ºi a celui mediu pe economie, spectrul apariþiei unor legi prohibitive ale creditãrii
sunt câteva dintre elementele care duc la un avânt accelerat - ºi poate nu tocmai benefic - al
accelerãrii creditãrii persoanelor fizice, în dauna companiilor, care înseamnã, de fapt, economia
realã. Aºa cum aratã lucrurile acum, totul converge cãtre isteria generalã de dinaintea declanºãrii
rãzboiului, când toatã lumea îºi face mii ºi mii de provizii, care, oricum, se dovedesc insuficiente.

Cea mai mare creºtere a creditului componenta populaþie a urcat cu 33,5% an/
an (ritmul maxim din vara 2008); componenta
de consum

Conform statisticilor BNR, în februarie,
piaþa creditului a resimþit turbulenþele din
pieþele financiare, dinamica cursului leu/euro
ºi distorsiunile introduse de proiectul Legii
dãrii în platã. Se noteazã accelerarea cererii
pentru creditul în lei (noi maxime istorice) ºi
consolidarea raportului credite/depozite în
zona minimelor istorice, spun analiºtii
economici ai Bãncii Transilvania. Datele BNR
indicã scãderea masei monetare (indicator M3)
în februarie cu un ritm lunar de 0.1% (la 283.7
miliarde lei), pe fondul declinului activelor
interne nete cu 1.8% lunã/lunã (la 170,7
miliarde lei). Activele externe nete au crescut
cu un ritm lunar de 2.6%, la 113 miliarde de
lei. În dinamica an/an, oferta de monedã a
crescut cu 9.7%, pe fondul evoluþiei
componentei active externe nete (25%).
Activele interne nete au urcat cu 1.4% an/an.
În contrapartidã, creditul neguvernamental
total a scãzut pentru a treia lunã la rând în
februarie, cu un ritm lunar de 0,4%, la 215,3
miliarde de lei (minimul ultimelor patru luni).
Creditul neguvernamental în lei a crescut cu
20,7% an/an (cel mai bun ritm din ianuarie
2009), evoluþie la care au contribuit declinul
costurilor de finanþare, majorarea venitului real
disponibil al populaþiei cu impact asupra
încrederii de consum ºi preferinþa pentru
împrumuturi în moneda naþionalã (inclusiv
prin conversia creditelor din valutã în lei):

companii a decelerat la 10,6% an/an (de la
11,1% an/an in ianuarie).

Economia realã
este neinteresantã pentru bãnci

Astfel, potrivit statisticilor BNR privind
clienþii nebancari neguvernamentali, pentru
prima datã în ultimii cinci ani, volumul
creditelor contractate de populaþie (107,381
miliarde lei) a depãºit volumul creditelor
agenþilor economici (105,52 miliarde lei).
Cauzele se regãsesc în scãderea producþiei
industriale ºi creºterea peste aºteptãri a
creditului de consum, alimentat de aºteptãri
de creºtere a veniturilor viitoare pentru
populaþie.
Analiºtii economici sunt de pãrere cã avem
de-a face cu o situaþie temporarã, sau ciclicã,
una care dovedeºte, pânã la urmã, cã,
economia împinge creditul ºi nu invers, cum
ar fi normal, dupã cum explicã analistul
economic Florin Cîþu. Dacã analizãm
comportamentul de împrumut al populaþiei
ºi al agenþilor economici, constatãm cã, din
2011 ºi pânã în prezent, volumul creditelor
pentru companii a fost mai mare decât cel
pentru populaþie. Condiþiile economice,
volumul mai mare de neperformante
acumulate de agenþii economici, perspectiva
bãncilor asupra pieþei, lipsa proiectelor de
investiþii ºi chiar lipsa cererii de creditare

din partea companiilor, dupã cum spune
analistul financiar Aurelian Dochia, sunt
câteva dintre cauzele care au decelat an de an
volumul împrumuturilor contractate de
agenþii economici, de la 116,57 miliarde de
lei în februarie 2011, la 105,52 miliarde lei în
februarie 2016.

Creºtere economicã,
exclusiv din consum

În timp ce creditul pentru companii scade
sau bate pasul pe loc, creditul cãtre populaþie
creºte, nu aºa cum ne-am fi aºteptat, bazânduse pe creditul ipotecar, mai exact pe creditul
Prima Casã, volumul împrumuturilor de
consum a crescând cu 33% într-un an (pe
componenta de lei, pe cea în valutã a fost
scãdere). Ceea ce este interesant este faptul
cã explozia creditului de consum pentru
populaþie coincide cu momentul
reintroducerii creditului cu buletinul de cãtre
o serie de bãnci, în baza unor protocoale cu
Autoritatea Naþionalã de Administrare
Fiscalã (ANAF). O altã cauzã a creºterii
creditãrii persoanelor fizice se datoreazã ºi
relaxãrii fiscale care a indus românilor cu
venituri medii senzaþia cã în viitor le vor
creºte salariile ºi cã îºi pot permite sã se
îndatoreze din nou, dupã cum spune analistul
economic Dragoº Cabat. Acesta subliniazã
însã cã situaþia economicã externã nu este
extraordinarã, cã în ultima vreme salariile
au crescut mai mult decât productivitatea ºi
cã aºteptãrile de mai bine s-ar putea sã nu
se materializeze în viitorul apropiat. În ciuda
avansului creditului de consum pentru
populaþie, la nivel macoreconomic, dinamica
creditului neguvernamental este neglijabilã
ºi, aºa cum anticipeazã Florin Cîþu, BNR nu
va avea motive sã înceapã o politicã monetarã
divergentã în regiune printr-o majorare a
dobânzii cheie.
Din pãcate, ºansele sunt foarte mari ca
toatã aceastã euforie sã se spargã ca un balon
de sãpun.

Gabriela ÞINTEANU

Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri întâmpinate în lumea economico-financiarã, ne puteþi scrie la: opinia@spiruharet.ro
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Campusul
BASARABIA
FACULTATEA
DE MEDICINÃ
VETERINARÃ
Activitãþile se desfãºoarã la Clinica
facultãþii  str. Maºina de Pâine nr. 47
20 aprilie
Ateliere practice: oferta educaþionalã ºi
practicã a FMV, prezentarea unor
modele de studiu, instrumentar,
radiografii, vizionarea în direct a unor
intervenþii chirurgicale, alte aspecte din
timpul activitãþilor clinice în cadrul
facultãþii.
21 aprilie
Cursuri ºi lucrãri practice deschise:
8:00-10:00  Patologie ºi clinicã
medicalã.
10:00-12:00  Propedeuticã
chirurgicalã.
12:00-14:00  Obstetricã.
12:00-14:00  Radiologie-ecografie.
[Va urma]
Participarea la activitãþile
propuse de Universitatea
Spiru Haret pentru programul
ªcoala Altfel: Sã ºtii mai multe,
sã fii mai bun! se face în
grupuri organizate, pe bazã de
înscriere.
Pentru înscriere:
pr@spiruharet.ro
 Tel: 0763.922.175

Actualitatea unor teme din opera
profesorului N.N. Constantinescu
Transparenþã în procesul de privatizare

Încã din prima fazã a tranziþiei la economia de piaþã dupã 1989,
atunci când privatizarea devenise un cuvânt cheie al evoluþiei României,
Profesorul N.N. Constantinescu explica mecanismele pe baza cãrora
putea sã se realizeze legitim acest proces. Guvernul nu este proprietarul
valorilor materiale ale þãrii, al avuþiei naþionale, ci reprezentantul
proprietarilor. Adevãraþii proprietari sunt toþi cetãþenii þãrii. Din acest
motiv reprezentantul poate sã facã strict numai ce a primit mandat de
la proprietar. Guvernul în calitate de reprezentant trebuie sã dea
socotealã pentru fiecare acþiune pe care o face în ceea ce priveºte
proprietatea primitã spre gestionare a întregului popor. În nici un caz
nu se poate ca actele de înstrãinare ale avuþiei naþionale sã fie
confidenþiale. Niciun proprietar nu acceptã ca reprezentantul sãu sã-i
vândã bunurile iar el sã nu ºtie toate detaliile înþelegerilor contractuale.
Încã din 1990 Profesorul N.N. Constantinescu propunea pe acest
fundament juridic sã fie înfiinþat un registru cu tot istoricul privatizãrii,
al tuturor actelor de vânzare-cumpãrare a avuþiei naþionale. Astãzi
statul ca reprezentant al proprietarului (al cetãþenilor þãrii) nu mai are
în proprietate decât o fracþiune micã din ce avea în anul 1990, ceea ce
era previzibil, dar nu se poate stabili ce sumã s-a primit efectiv pentru
tot ce s-a vândut. Sau, mai exact, nu înþelegem cum Statul a rãmas mai
sãrac în resurse financiare dupã procesul privatizãrii. Dacã ideea unei
privatizãri transparente era inclusã în Constituþie, aºa cum a fost fãcutã
propunerea la începutul tranziþiei, s-ar fi furat mai puþin ºi ar fi revenit
proprietarilor de drept mai mult din averea vândutã. În condiþiile în
care au avut loc efectiv tranzacþiile de vânzare a proprietãþii statului, cu
nesocotirea punctelor de vedere de atunci ale specialiºtilor, inclusiv ale
Profesorului N.N.Constantinescu, putem vorbi de proprietate jefuitã.

Managementul profesionist-cheia succesului
pentru sectorul de stat

Pentru problemele sectorului de stat atenþia trebuia sã fie concentratã
pe un management profesionist, bazat pe criterii clare de performanþã.
La o sesiune ºtiinþificã l-am întrebat pe Profesor care trebuie sã fie
calitatea principalã a unui manager la o întreprindere de stat:
competenþa sau cinstea. Profesorul a rãspuns cã este nevoie atât de
competenþã cât ºi de cinste, în aceeaºi proporþie ºi la un nivel cât mai
înalt. Deºi sectorul de stat este tot mai redus ca pondere în economie,
Guvernele nu mai gãsesc soluþii pentru managementul întreprinderilor
care aparþin de acesta. În prezent întreprinderile din sectorul de stat
sunt în prea multe cazuri o adevãratã povarã pentru economia
României ºi dau senzaþia cã lipseºte atât competenþa cât ºi cinstea.

Teoria valorii muncã ºi exigenþele Fondului Social European

Teoria valorii muncã avea ca ax principal în concepþia Profesorului
Nicolae N.Constantinescu participarea obligatorie a factorului uman
la orice act îndreptat spre progres. Dupã mai mult de 30 de ani de la
dezvoltarea în manierã proprie de cãtre Profesor a acestui concept,
gãsim ideile sale principale validate în cerinþele Fondului Social
European. Pentru cei care am participat în exerciþiul bugetar precedent
al Uniunii Europene la proiecte din Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, convergenþa acestora cãtre
un model bazat pe muncã de înaltã complexitate nu are nici un dubiu.
Sintagma Munca bazatã pe educaþie ºi calificare este muncã simplã
multiplicatã din opera Profesorului a fost un adevãrat referenþial în
proiectele finanþate din Fondul Social European.

REDACÞIA:

Mioara Vergu-Iordache, Gabriela Moldoveanu
Mihãiþã Enache (fotoreporter),
Vasilichia Dinu, Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP).
Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.
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UNIVERSITARIA
Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice Constanþa prezentã la

Târgul Ofertelor Educaþionale Maritimo, ediþia a III-a

USH Pro Business lanseazã programul, dedicat inovãrii în afaceri,

Market Horizons/
Perspectivele pieþelor

Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice
Constanþa, din cadrul Universitãþii Spiru Haret a fost
prezentã ºi la ediþia cu numãrul trei a Târgului Ofertelor
Educaþionale, organizat la Maritimo în data de 26 martie.
Cei care au vizitat târgul, au primit, de la reprezentanþii
facultãþii, informaþii despre întreaga ofertã educaþionalã a
Universitãþii Spiru Haret, despre facilitãþile oferite, precum
ºi despre programele de studii de licenþã ºi de masterat
acreditate din cadrul Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe
Economice Constanþa  Drept (IF, IFR); Management (IF,
ID); Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune (IF, ID);
Finanþe ºi Bãnci (IF, IFR); Dialog social ºi comunicare în
relaþii de muncã; ªtiinþe Penale; Contabilitate, Expertizã
ºi Audit; Management Organizaþional ºi Antreprenoriat ºi
Management Financiar-Contabil ºi Auditul Afacerilor.
În Oferta educaþionalã pentru anul universitar 2016-2017,
se disting programul de masterat din domeniul ªtiinþelor
Juridice  Dialog social ºi comunicare în relaþii de muncã,
singurul program de masterat din România, care are ca

obiectiv formarea juriºtilor specializaþi în dreptul muncii ºi
securitãþii sociale, în comunicare ºi dialog social, ºi
programul de masterat din domeniul ªtiinþelor Economice 
Contabilitate, Expertizã ºi Audit, program afiliat CECCAR,
ce le oferã absolvenþilor posibilitatea de a-ºi echivala
masteratul cu examenul de admitere la stagiu în vederea
obþinerii calitãþii de expert contabil.
Persoanele interesate de continuarea studiilor pot opta
pentru unul dintre cele patru programe postuniversitare
autorizate în domeniul ªtiinþelor Economice  Managementul
Afacerilor (180 ore), Managementul Activitãþilor în Turism
(180 ore), Managementul Activitãþilor Comerciale (180 ore),
Managementul Organizaþiilor de Învãþãmânt (180 ore).
Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice
Constanþa din cadrul Universitãþii Spiru Haret îi aºteaptã
pe cei interesaþi de oferta educaþionalã a Universitãþii ºi în
cadrul Programului Sãptãmâna Altfel  Sã ºtii mai multe,
sã fii mai bun! derulat în perioada 18-22 aprilie 2016.

Lect. univ. dr. Adina TRANDAFIR

Începutul primãverii între semn, simbol ºi tradiþie
La sediul Facultãþii de ªtiinþe Socio 
Umane, din cadrul Universitãþii Spiru
Haret, aflat în ªos. Berceni nr. 24,
etaj 1, sala 121, lector univ. dr. Otilia
Pop Miculi a organizat, conceput ºi
prezentat un Atelier de tradiþii ºi muzici
orale, cu tema: Începutul primãverii
între semn, simbol ºi tradiþie. S-au prezentat legendele Dochiei ºi ale mãrþiºorului, s-a vorbit despre tradiþia
începutului de an agrar, despre mãcinici, despre Alexiile din 17 martie, despre
Blagoveºtenia din 25 martie, cea denumitã popular ºi Ziua Cucului. Studenþii
au fost fascinaþi de subiectele abordate
ºi au promis sã participe în numãr cât
mai mare ºi pe viitor la astfel de ateliere.
(Conf. univ. dr. George V. GRIGORE)

Joi, 24 martie 2016, s-a desfãºurat la
sediul USH Pro Business prima conferinþã ºi seminar pe tema specializãrilor
inteligente între clustere, în cadrul
programului Market Horizons/Perspectivele pieþei, care vizeazã dezbateri
pentru adoptarea de modele de afaceri
ºi tipuri de pieþe ce se prefigureazã

de IT&C au gãsit audienþa la firmele din
industria textilã, care, la rândul lor, au
prezentat cercetãrile lor în domeniul
noilor tehnologii. În cadrul dezbaterii
s-au avut în vedere atât identificarea
modalitãþilor de a dezvolta modele de
afaceri, dar ºi soluþiile pentru noul tip
de interacþiune producãtor-cumpãrãtor

urmare dezvoltãrilor tehnologice
accelerate. Cu acest prilej, specialiºtii
USH Pro Business împreunã cu cei ai
metaclusterului NOATEX, care aduce
laolaltã clusterele din domeniul textil ºi
SMART ALLIANCE, clusterul industriei de IT&C, au pus în dezbatere ºi
analiza de oportunitãþi de piaþã, specializãrile inteligente în industria textilã cu
scopul creãrii unor comunitãþi de
practicã între industria textilã ºi IT&C
capabile sã identifice noi modele de
afaceri ºi noi produse inovative.
Au fost prezentate soluþii subsumate
unor teme precum produsele ºi fabricile
viitorului în industria textilã, noi
materiale inteligente, tehnologiile IT&C
ºi industria textilã a viitorului. Au fost
prezente firme din ambele domenii care
ºi-au prezentat cãutãrile lor de soluþii
inteligente. Soluþiile propuse de firmele
Cristina ILIE, director Evenimente
Pro Business USH

de produse textile în baza noilor
tehnologii IT&C.
De asemenea, firmele specializate în
domeniul IT&C au propus soluþii în
domeniul managementului, infrastructurii ºi predictibilitãþii producþiei. Astfel,
fabrica viitorului poate începe, atât prin
adaptãri ºi soluþii deja existente, cât ºi
prin abordãri mai radicale.
Prin acest nou program Centrul USH
Pro Business, specializat în dezvoltarea
antreprenorialã ºi a afacerilor vine în
sprijinul companiilor încurajându-le sã
gãseascã soluþii pentru susþinerea
competitivitãþii prin comunitãþi de
practicã de cercetare ºi inovare în care
alãturi de firme sã participe activ mediul
universitar ºi sectorul de cercetare.
Discuþiile ce au urmat au deschis calea
unor cercetãri aplicate pentru noi
produse ºi specializãri în care centrul va
avea un rol activ, de catalizator.
Costin LIANU, director general
USH Pro Business,coordonator SNE

98 de ani de la unirea Basarabiei cu România
Miercuri, 23 martie 2016, la Palatul
Parlamentului, Sala Avram Iancu, a avut loc
conferinþa organizatã de Comisia Români de
pretutindeni a Senatului României ºi de Asociaþia
Culturalã Pro Basarabia ºi Bucovina, cu ocazia
sãrbãtoririi a 98 de ani de la unirea Basarabiei
cu România, sãvârºitã în data de 27 martie 1918.
La conferinþã au participat membri ai asociaþiei
ºi invitaþi din þarã ºi din teritoriile româneºti aflate
în afara graniþelor actuale ale României.
Lucrãrile au fost conduse de domnul Marian
Clenciu, preºedinte al Consiliului Naþional al
Asociaþiei Culturale Pro Basarabia ºi Bucovina.
Prima luare de cuvânt a aparþinut domnului
senator Viorel Badea, vicepreºedinte

al Comisiei Români de pretutindeni din Senatul
României. Au urmat intervenþiile urmãtorilor
participanþi: Ion Constantin (istoric, Institutul
Naþional pentru Studiul Totalitarismului),
Constantin Corneanu (istoric, preºedintele
Asociaþiei Europene de Studii Geopolitice ºi
Strategice Gheorghe I. Brãtianu), Eugen Tiberiu
Popescu (director general al Institutului Eudoxiu
Hurmuzachi), Nicolae Lupan (membru fondator
ºi primul preºedinte al Asociaþiei Culturale Pro
Basarabia ºi Bucovina), Vasile Popovici (prim
secretar al Ambasadei Republicii Moldova la
Bucureºti), Robert Stãngiucel (istoric), Robert
Ionuþ Chiriac (Filiala ACPBB Oneºti), Cezar
Pînzaru (Filiala ACPBB Constanþa).

Invitaþi speciali au fost: Mihai Nicolae
(preºedinte Institutul Fraþii Golescu pentru
românii de pretutindeni), Valentin Manu-Iosifescu
(preºedinte al Asociaþiei Culturale Pro Basarabia
ºi Bucovina în perioada 1997-2011), Gabriela
Ielenicz (preºedinte executiv al Asociaþiei
Culturale Pro Basarabia ºi Bucovina în perioada
1997-2011), Eugen Pãtraº (director al Centrului
Cultural Român Eudoxiu Hurmuzachi, Cernãuþi,
Ucraina), Cristian Scarlat (preºedinte al Asociaþiei
Stindard, fondator al Oficiului Pentru Cultul
Eroilor  ONCE).
La eveniment au participat ºi o parte dintre
primii primari din România care au rãspuns
propunerii de înfrãþire între oraºele ºi comunele
din România ºi Republica Moldova: Constantin
Drãghici (primar comuna Amãrãºti, România), Ion
Vasile (primar comuna Peºceana, România), Ion
Horãscu (primar comuna Prundeni, România).
Din partea Universitãþii Spiru Haret au
participat Mãdãlina-Teodora Andrei (preºedinte,
Filiala ACPBB Bucureºti, geograf), Gheorghe
Ionaºcu (membru, Filiala ACPBB Bucureºti,
arhitect) ºi un grup de studenþi de la Facultatea
de Matematicã, Informaticã ºi ªtiinþele Naturii,
programul de studiu Geografie. Arhitectul
Gheorghe Ionaºcu a avut o expoziþie de fotografie
cu principalele obiective arhitecturale ºi turistice
din Republica Moldova.
Evocarea momentului istoric de la 27 martie
1918 a fost un prilej pentru interesante ºi pregnante
discuþii pe tema conferinþei Istorie, aspiraþii,
perspective, iar concluzia a fost cã avem aceeaºi
istorie, aspiraþii comune ºi perspective pe care
trebuie sã ni le asumãm pentru pãstrarea identitãþii
naþionale, culturale ºi a adevãrului istoric.

Prin acordul de colaborare cu Asociaþia
Culturalã Pro Basarabia ºi Bucovina,
Universitatea Spiru Haret a fost partener al
acestui eveniment, iar Opinia naþionalã,
partener media.
Lector univ. dr. Mãdãlina-Teodora ANDREI,
Facultatea de Matematicã, Informaticã
ºi ªtiinþele Naturii
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Sunteþi interesaþi de o carierã
în domeniul sãnãtãþii?



ªcoala Postlicealã Sanitarã a Universitãþii
Spiru Haret îºi deschide porþile
începând cu anul universitar 2016/2017.
Cei interesaþi de o carierã în domeniul sãnãtãþii
pot alege între douã specializãri.
Universitatea Spiru Haret îºi extinde
oferta educaþionalã, ªcoala Postlicealã
Sanitarã Spiru Haret fiind cea mai nouã
opþiune pe care tinerii o pot îmbrãþiºa.
ªcoala Postlicealã Sanitarã Spiru
Haret are drept obiectiv principal pregãtirea cursanþilor, astfel încât, dupã
absolvirea cursurilor, aceºtia sã devinã
buni profesioniºti în domeniul sãnãtãþii,
competenþi, capabili sã rãspundã exigenþelor angajatorilor din þarã ºi din strãinãtate.

Profesorii, medici de prestigiu, cu o
pregãtire didacticã desãvârºitã, vor
asigura un proces educaþional modern,
care sã conducã la o instruire profesionalã calitativã în conformitate cu standardele internaþionale din domeniul sanitar.
Specializãrile pentru care pot opta
cei interesaþi sunt:  asistent medical
generalist ºi  asistent medical balneofiziokinetoterapie ºi recuperare. Cursurile au o durata de trei ani,
indiferent de specializarea aleasã, forma
de învãþãmânt cu frecvenþã, la zi. Pe
parcursul celor trei ani de studiu, viitorii
profesioniºti în domeniul medical vor
dobândi, pe lângã competenþele teoretice
ºi practice, ºi caracteristicile morale ºi
profesionale necesare exercitãrii acestei
profesii: rigurozitate, orientare spre
acþiune, seriozitate, dorinþa de a ajuta.
Pentru formarea abilitãþilor necesare
unei cariere medicale de succes, în cadrul
ªcolii Postliceale Sanitare Spiru Haret
vor beneficia de metode de învãþare-

predare moderne, corespunzãtoare
noilor tehnologii ºi cerinþelor de pe piaþa
muncii.
Dupã promovarea examenului de
absolvire, participanþii primesc un
certificat, care le dã dreptul de liberã
practicã, atât în þarã, cât ºi în þãri ale
U.E., eliberat de Ordinul Asistenþilor
Medicali Generaliºti, Moaºelor ºi
Asistenþilor Medicali din România
Oportunitãþile pe piaþa muncii
dupã finalizarea studiilor, indiferent de
specializarea aleasã, sunt numeroase.
Absolventul ªcolii Postliceale Sanitare,
specializarea asistent medical generalist sau asistent medical balneofiziokinetoterapie ºi recuperare,
poate fi angajat în cabinete medicale,
unitãþi sanitare publice sau private,
centre de diagnostic ºi tratament,
laboratoare, centre sau cabinete medicale din cadrul diverselor instituþii,
unitãþi de tratament balnear ºi de
recuperare.
Absolvenþii specializãrii asistent
medical generalist trebuie sã îndeplineascã, ulterior, mai multe sarcini,
printre care: intervieveazã pacienþii
pentru a obþine informaþii medicale,
mãsoarã semnele vitale (puls, tensiune
arterialã, temperatura); oferã îngrijiri
competente pacienþilor, þinând cont de
nevoile fizice, afective ºi spirituale ale
acestora, în mediul spitalicesc, familial,
social; ajutã medicul la examinarea ºi
tratarea pacienþilor, în realizarea
investigaþiilor clinice ºi în realizarea
diverselor explorãri funcþionale (endoscopie, ecografie, EKG); administreazã tratamentul prescris, recolteazã
probe de sânge etc.
Cei care aleg sã urmeze o carierã
ca asistent medical balneofiziokinetoterapie þi recuperare vor fi
capabili, la finalul cursului, sã aplice
proceduri de prim ajutor în urgenþele
medico-chirurgicale apãrute, în cadrul
bazei de tratament sau în orice alte
situaþii; sã efectueze proceduri precum:
aplicare de curenþi electrici de frecvenþã
joasã, medie ºi înaltã, aplicare de
câmpuri electromagnetice de frecvenþã
joasã ºi înaltã, aplicare de ultrasunete,
aplicare de radiaþii luminoase din spectrul vizibil, infraroºu ºi ultraviolet, din
surse naturale ºi artificiale, de luminã
nepolarizatã ºi polarizatã, aplicare de
proceduri de crioterapie ºi termoterapie, aplicaþii de kinetoterapie etc.
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Bursele
Superscrieri/BRD
pentru proiecte
jurnalistice
despre Educaþie
Fundaþia Friends for Friends împreunã
cu BRD  Groupe Société Générale
readuc o temã esenþialã pentru interesul
public în atenþia jurnaliºtilor ºi a autorilor
români de non-ficþiune: educaþia
formalã/sistemul de învãþãmânt
preuniversitar de stat. La cea de-a doua
ediþie a programului Bursele Superscrieri/BRD se oferã 6 burse jurnalistice în valoare de câte 2.000 de
euro acelor autori care vor sã realizeze
materiale jurnalistice pe aceastã temã.
Scopul este aducerea în dezbatere a
aspectelor revelatoare pentru
majoritatea dintre noi, cei care
beneficiem de acest sistem, care sã poatã
constitui un punct de plecare pentru
modele de urmat în viitor. Exemplele
de proiecte cãutate pornesc de la
explorarea întrebãrilor ºi a temerilor pe
care le au pãrinþii în ceea ce priveºte
viitorul ºcolii ºi al copiilor lor, sau a
acelor aspecte care ne pot face sã
înþelegem cum ºi de unde pot veni
formulele de reformare a sistemului din
interior (fie cã ne referim la modele de
management, la relaþia profesor-elev, la
cei care experimenteazã sau la modele
concrete de performanþã).

Liceliada este competiþia
celor mai talentate licee
din România.
În prima ediþie
vom descoperi talentele
liceenilor din Bucureºti
ºi îi vom vedea în finala din
21 aprilie de la Cinema Pro.
Avem un super juriu, super
premii, ºi un super concert
DeepCentral în finalã.
Mobilizaþi-vã colegii ºi
urcaþi-vã pe scenã liceul!

Pe lângã noile perspective asupra
sistemului de învãþãmânt, pe care pune
accent ediþia curentã, programul
subliniazã ºi rolul important al susþinerii
autorilor români buni în a duce radiografia
acestui sistem la urmãtorul nivel.
Poate câºtiga o bursã Superscrieri/
BRD orice autor din România 
indiferent cã este profesionist sau
amator, jurnalist sau blogger, se exprimã
prin cuvânt sau prin imagine, publicã
pe platforme tradiþionale ori exclusiv
în mediul digital. Organizatorii
încurajeazã proiectele complexe,
realizate de echipe autor + fotoreporter/
artist vizual.
Propunerile de proiecte vor fi
evaluate de un juriu format din jurnaliºti

 Simona Tache (simonatache.ro), Irina
Pãcurariu (TVR), Florin Negruþiu
(Republica.ro), Mihnea Mãruþã
(Pressone.ro), Paul Radu (RISE
Project), Teodor Tiþã (Mediafax), Vlad
Mixich (Hotnews)  ºi un reprezentant
BRD (Flavia Popa, Secretar General).
Bursierii vor fi sprijiniþi în realizarea
celor ºase materiale de substanþã, pe
lângã finanþare, cu un program de
mentorat ºi Seminarii Superscrieri de
bune practici  ambele susþinute de
jurnalista Mona Dîrþu.
Aplicaþiile pentru ediþia curentã sunt
deschise pânã pe 5 mai, iar formularul
de înscriere, precum ºi alte detalii despre
program, pot fi accesate pe site-ul FFFF:
www.ffff.ro/ bursele-superscrieri.

Anii de liceu sunt o perioadã
importantã în configurarea artisticã a
tinerilor, de aceea au nevoie sã li se creeze
oportunitãþi. Liceliada este o astfel de
oportunitate în care vom implica activ
ºi liceele, ca instituþii de învãþãmânt care
susþin pasiunile tinerilor.
Pentru ca înscrierea unui liceu  pânã
la 10 aprilie  sã fie validatã, este
obligatoriu ca acesta sã fie reprezentat
în finalã de minimum trei momente
artistice, care sã se încadreze în maximum 20 minute, în total. Numãrul de
reprezentanþi ai liceului nu este limitat,
ei se pot înscrie, fie individual, fie în
grupuri, cu condiþia sã respecte cerinþele
de mai sus. Momentul artistic înscris

în concurs nu este limitat de anumite
categorii, încurajãm o paletã largã de
activitãþi artistice (muzicã, dans,
coregrafie, desen, acrobaþii, beatbox,
magie etc).
Prima ediþie a show-ului va avea loc
în luna aprilie în Bucureºti, iar juriul va
fi format din personalitãþi din lumea
muzicii, teatrului, coregrafiei, radioului
ºi televiziunii.
Liceele care vor însuma punctajele
cele mai mari vor urca în clasamentul
Liceliada: premiul I 10.000 RON,
premiul II  5.000 de RON, premiul III
 2.000 de RON. În cazul în care
premiile sunt câºtigate de un liceu care
s-a înscris cu mai mulþi participanþi,
sumele vor fi împãrþite în mod egal la
numãrul de participanþi.
Sunteþi gata sã arãtaþi lumii întregi cã
aveþi cel mai tare liceu din oraº?
Mobilizaþi-vã colegii ºi urcaþi pe scenã
liceul vostru!
Mai multe detalii legate de condiþiile
de participare în competiþia Liceliada
puteþi gãsi la secþiunea Înscrie-þi liceul!
pe siteul http://liceliada.ro/inscrie-liceu/
ORGANIZATORI: Godmother ºi
Forward Agency.

Sã vorbim despre bani ºi bãnci
Peste 10.800 de elevi ºi cadre didactice au participat la programul Global Money Week

Persoanele interesate pot opta sã studieze la unul dintre cele douã sedii ale
ªcolii Postliceale Sanitare Spiru Haret: Bucureºti ºi Craiova.
Înscrierile se fac, în limita locurilor disponibile, în perioadele:  4 aprilie 22 aprilie 2016  9 mai - 27 mai 2016  6 iunie - 24 iunie 2016  18 iulie - 29 iulie
2016  29 august - 12 septembrie 2016.
Pentru a fi la curent cu cele mai noi informaþii legate de ªcoala
Postlicealã Sanitarã, folosiþi datele de contact:
 Bucureºti  e-mail: sanitara_bucuresti@spiruharet.ro;
telefon 021/314 00 75, interior 206
 Craiova  e-mail: ushdrc@spiruharet.ro; telefon 0251/42 33 95.

Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, Banca Naþionalã a
României ºi Child and Youth Finance
International (CYFI) au organizat o
serie de activitãþi pe teme financiarbancare adresate tinerilor, în cadrul
programului Global Money Week,
derulat în perioada 14-20 martie 2016.
Evenimentele s-au desfãºurat în
cadrul unui proiect mai amplu de educaþie financiarã iniþiat de BNR  Sã vorbim
despre bani ºi bãnci  ºi au fost organizate la nivelul întregii þãri, în mediul
urban ºi rural, cu sprijinul inspectoratelor ºcolare judeþene ºi al Inspectoratului ªcolar al Municipiului Bucureºti. În
premierã, reprezentanþi ai Asociaþiei
Analiºtilor Financiari Certificaþi din
România (CFA Romania) s-au alãturat
echipelor BNR pentru a susþine prezentãri pe teme financiar-bancare în unitãþi
ºcolare din judeþele Teleorman, Giurgiu
ºi Dâmboviþa.
La activitãþile educaþionale desfãºurate în cursul acestei sãptãmâni au participat la nivel naþional peste 10 800 de
elevi ºi cadre didactice din ciclul primar,
gimnazial ºi liceal, dublu faþã de anii
precedenþi. Programul a cuprins aproxi-

mativ 180 de unitãþi de învãþãmânt din
41 de judeþe ºi Municipiul Bucureºti.
Este al treilea an consecutiv în care
BNR participã la programul GMW, iar
succesul activitãþilor derulate în cadrul
acestui parteneriat a fost recunoscut la
nivel internaþional prin câºtigarea în anul

2014 a trofeului Global Money Week
pentru Europa. Informaþii suplimentare
despre proiectele educaþionale derulate
de cãtre BNR, separat sau în parteneriat
cu Ministerul Educaþiei, sunt disponibile aici: http://www.bnr.ro/Proiecteeducationale-7872.aspx.
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Ana Blandiana Valori româneºti
la Festivalul
internaþional Ca ºi cum ochiul meu drept
s-ar certa cu
de literaturã ochiul meu stâng al Veneþiei pe cine sã plângã omul

Soprana
Nelly Miricioiu
la Opera Naþionalã
Bucureºti
Invitatã la Festivalul internaþional de
literaturã al Veneþiei - Incroci di civilta, Ana
Blandiana va avea douã întâlniri cu publicul
italian, pe 31 martie, când va fi prezentat

Cunoscuta sopranã Nelly Miricioiu va
susþine, în 1 ºi 2 aprilie 2016, la sediul Operei
Naþionale Bucureºti, un masterclass destinat
tinerilor artiºti lirici, cu adresabilitate cãtre toate
tipurile de voci. Înscrierile se efectueazã pânã la
data de 30 martie 2016, pe baza trimiterii
CV-ului, a listei de arii propuse pentru
masterclass (repertoriul va conþine trei arii
contrastante: repertoriu francez, italian, baroc),
a unei înregistrãri audio sau video, precum ºi în
urma achitãrii sumei de 50 lei, taxã ce se depune
la casieria instituþiei. La momentul înscrierii,
candidaþii vor menþiona în mod obligatoriu un
numãr de telefon la care pot fi contactaþi.
Achitarea taxei de înscriere oferã înscriºilor
posibilitatea de a asista la masterclass chiar dacã
nu sunt selectaþi, însã fãrã a fi implicaþi activ.
Participanþii selecþionaþi pentru a lua parte activ
la masterclass-ul susþinut de soprana Nelly
Miricioiu vor achita ºi o taxã de participare în
valoare de 220 lei, la casieria Operei, în prima zi
de desfãºurare a cursurilor. Angajaþii ºi
colaboratorii permanenþi ai Operei Naþionale
Bucureºti ºi participanþii la concursul Le Grand
Prix de lOpéra sunt scutiþi de plata taxei de
înscriere ºi a celei de participare la masterclass.

Premierã
naþionalã
pe scena
ONB baletul
Manon
Pe 2 aprilie, de la ora 19:00, la Opera
Naþionalã Bucureºti are loc premiera baletului
Manon - muzicã de Jules Massenet, coregrafia
de Kenneth MacMillan, cu un scenariu bazat
pe romanul din 1731 al Abatelui Prevost,
LHistoire du Chevalier des Grieux et de
Manon Lescaut -, marcând întâia reprezentare
integralã a acestui balet pe o scena din România.
Baletul Manon este un spectacol reprezentativ
pentru creaþia coregrafului ºi dansatorului
britanic Kenneth MacMillan (1929-1992), una
dintre cele mai cunoscute figuri ale lumii
dansului în secolul al XX-lea. Asociat cu
prestigioasa ªcoalã de Balet Sadlers Wells
(astãzi ªcoala Regalã de Balet) ºi cu Baletul
Regal din Londra, unde a fost director artistic,
între anii 1970 ºi 1977, ºi coregraf principal,
din 1977 pânã la finalul vieþii, MacMillan este
unul dintre psihologii dansului.

ultimul volum al poetei publicat în Italia: La
mia patria A4, ºi pe 2 aprilie, în cadrul unui
dialog cu Dan Octavian Cepraga ºi Mauro
Barindi, când va vorbi despre opera sa.

Expoziþia
Untold
la Elite Art
Gallery

care din pricina naºterii
moare (...)
(Autoportret)

Nichita STÃNESCU

În perioada 24 martie - 16 aprilie, Elite
Art Gallery gãzduieºte expoziþia de grup
cu titlul Untold. Evenimentul reuneºte
lucrãrile artiºtilor Anca Boeriu, Brânduºa
Bontea, ZuZu Caratanase, Ioana Crãciun
Dobrescu, Radu Florea, Irina Florescu ºi
Alexandru Papuc. Deschiderea oficialã a

expoziþiei a avut loc pe data de 28 martie.
Sub semnul unor cãutãri interioare,
lucrãrile exprimã gânduri nespuse. Astfel,
expoziþia se remarcã prin abordarea
abstractã a spaþiului natural perceput prin
raþiunea umanã treazã ºi conºtientã de
simbiozã dintre om ºi naturã.

Influenþa propagandei,
la Galeria Tipografia
Vernisajul expoziþiei Reshaping Memory O putere, douã puteri ºi mai multe frici: influenþa
propagandei, a artistului Ramon Sadic, va avea loc
vineri, 8 aprilie 2016, ora 18.00, la Galeria
Tipografia din Bucureºti. În lucrãrile din aceastã
expoziþie, Ramon Sadic dã la o parte, pe rând,
straturile mesajelor de propagandã - întâi de stânga,
apoi de dreapta, apoi iar de stânga... pânã când
stânga ºi dreapta se amalgameazã devenind un rãu
imposibil de descifrat, dar a cãrui prezenþã este
resimþitã ca o ameninþare continuã - se aratã în
textul curatorial Rambo, propaganda politicã ºi
arta vizualã a povestirii. de Mirela Ivanciu.

Pentru amatori
de KILIPIRIM

Ediþia de primãvarã a Kilipirim - târgul
care oferã o ocazie unicã pentru iubitorii
de lecturã din capitalã de a achiziþiona
cãrþi, cu reduceri substanþiale, din oferta
celor mai importante edituri autohtone,
va avea loc în perioada 30 martie - 3 aprilie
2016, zilnic între orele 10.00 ºi 22.00, la
Unirea Shopping Center (etajul 2, Aripa
Cãlãraºi). Amatorii de carte vor gãsi la
târg cãrþi la 1 leu, precum ºi reduceri la
unele volume de pânã la 90%.

Weekend la Castel la TIFF 2016:
circ, vrãjitoare ºi muzicã islandezã live
Un controversat horror mut din anii
20, acompaniat live de un artist islandez
ºi o orchestrã, ºi un documentar fascinant
despre lumea circului, pe muzica celor

de la Sigur Rós, sunt câteva dintre
surprizele programului Weekend la
Castel, la Festivalul Internaþional de Film
Transilvania (27 mai  5 iunie 2016).

Invitaþii în lumea artelor plastice

O viaþã în culori ºi forme

Cãtãlina Cristiana Geodescu s-a nãscut
pe meleaguri vâlcene, la 24 februarie 1968,
ºi a cãutat sã se exprime prin intermediul
versurilor ºi culorilor încã din copilãrie. Este
licenþiatã în Drept (2004) ºi are studii libere
de artã. A fost membrã, o perioadã, a
Cenaclului Constantin Brâncuºi din Craiova
ºi, între 1998 ºi 2002, a Asociaþiei Artiºtilor
Plastici Bucureºti.
Cãtãlina Cristiana Geodescu expune încã
din 1983, deschizând câteva expoziþii
personale în judeþul Vâlcea ºi participând
cu lucrãri la numeroase expoziþii de grup la
Bucureºti, Craiova, Rm. Vâlcea ºi Drãgãºani.
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A expus în America ºi Italia. În faþa pânzei,
Cãtãlina Cristiana Geodescu declarã sincer
cã nu vede decât posibilitatea de a lucra,
o altã provocare, pentru ca, la sfârºit, sã-ºi
facã loc satisfacþia lucrului creat,
realizat . Florile, natura, trãirile personale
îi sunt întotdeauna surse de inspiraþie, tot
astfel cum jocul culorilor, al cuvintelor
adunate în rime sau în fraze sunt lucrurile
care îi sunt indispensabile.
În 2007 ºi în 2009, lucrãrile Cãtãlinei
Cristiana Geodescu au fost expuse la
Bienala Internaþionalã de Artã Contemporanã de la Florenþa, Italia. În 2011,
alte trei lucrãri purtând semnãtura artistei
din Râmnicu Vâlcea au încântat iubitorii de
artã de la New York.
50 de opere, picturã în ulei, au fost
expuse ºi pe simezele Galeriei ARTA din
Craiova.
Artista priveºte mereu cu atenþie fiecare
reacþie, fiecare gest al celui care se opreºte
astãzi pentru o clipã sã guste din frumuseþile
artei surprinse în lucrarea sa. Îºi ia energia
necesarã ºi merge din nou în faþa pânzei
albe. Pensula se cufundã din nou în ulei ºi se
prindã iar în jocul culorilor pentru ca o altã
lucrare sã capete contur, spre mulþumirea
creatorului ºi a iubitorului de frumos.

- îngerul blond
al poeziei secolului XX
Într-o istorie a formelor de expresie poetice, acþiunea stãnescianã
propune un discurs extrem de original. Este cel mai important poet
român de dupã cel de Al Doilea Rãzboi Mondial ºi unul dintre puþinii
români candidaþi la Premiul Nobel pentru poezie. Nichita Hristea
Stãnescu, unul dintre cele mai importante modele ale poeziei româneºti
din secolul XX, alãturi de Bacovia, Barbu, Blaga, Arghezi, s-a nãscut la
31 martie 1933, la Ploieºti, fiul unui tatã comerciant ºi o mamã de condiþie
nobilã cu genealogie rusã. În oraºul natal face primele douã clase primare,
pentru ca urmãtoarele, din cauza rãzboiului, sã le facã la Buºteni ºi
Vãlenii de Munte. Clasele gimnaziale, ca ºi cursul superior. le urmeazã în
Ploieºti, la Liceul Sf. Petru ºi Pavel. Încã de acum i se formeazã ºi
consolideazã faima de excelent versificator, ce îl va urmãri ºi în timpul
studiilor universitare de la Facultatea de Filologie a Universitãþii
bucureºtene. Este perioada în care Nichita ia contact cu oameni marcanþi
ai epocii, printre care poetul ºi matematicianul Ion Barbu ºi pictorul Ion
uculescu. Debuteazã cu poezie, simultan, în martie 1957, în revistele
Tribuna ºi Gazeta literarã; debutul editorial are loc în 1960, cu volumul
Sensul iubirii. Dupã absolvirea facultãþii, este, un timp, corector ºi, apoi,
pânã în 1968, redactor la secþia de poezie a Gazetei literare. În 1969 este
numit redactor ºef adjunct al revistei Luceafãrul, iar din 1970 pânã în
1973 este redactor ºef adjunct la România literarã.
Cãlãtoreºte mult peste hotare. Are parte de recunoaºterea valorii
poeziei (uneori mai dificilã), concretizatã ºi prin patru premii ale Uniunii
Scriitorilor (pentru volumele O viziune a sentimentelor -1964,
Necuvintele -1969, Cartea de recitire -1972, Starea poeziei -1975) ºi
prin Premiul Mihai Eminescu pentru poezie al Academiei Române
(volumul Epica Magna - 1978). În ceea ce priveºte viaþa sentimentalã,
în 1952, s-a cãsãtorit cu Magdalena Petrescu, de care se va despãrþi
dupã doar un an. În 1962 s-a cãsãtorit cu poeta ºi eseista Doina Ciurea;
din aceastã dragoste se va plãmãdi tema volumului O viziune a
sentimentelor. Ulterior, împreunã fiind cu scriitoarea Gabriela
Melinescu, se vor inspira reciproc în a scrie ºi a construi universuri
abstracte. În 1982 se cãsãtoreºte cu Todoriþa (Dora) Tãrâþã.
La 4 martie 1977, la marele cutremur, poetul încearcã, în zadar,
sã-l salveze pe prietenul sãu, Nicolae ªtefãnescu, ºi este lovit de un zid
care s-a prãbuºit. În urma ºocului suferã o paralizie de scurtã duratã a
pãrþii stângi a corpului, care va lãsa ceva sechele ºi dupã vindecare.
Opera lui este tradusã în tot mai multe limbi strãine, poetul fiind
recunoscut ca o voce distinctã a liricii universale contemporane. În
1975 i se atribuie Premiul internaþional Gottfried von Herder, iar, în
1979, personalitãþi culturale din Suedia ºi fosta Iugoslavie îl propun
pentru Premiul Nobel, care va fi atribuit, însã, poetului grec Elitis. În
1982 i se acordã Marele Premiu Cununa de aur al Festivalului
internaþional de poezie de la Struga.
Noutatea discursului sãu poetic opereazã la nivelurile semantice ºi
sintactice. El restructureazã statutul ontologic al fiinþei: a fi, pentru Nichita
Stãnescu, înseamnã a fi exclusiv în limbajul sau în limba poeziei. Poetica
sa este o poeticã a instituirii instanþei enunþãtoare (a eului verbalizat) ca
unicã modalitate de luare în stãpânire a realului. Cuvântul (necuvântul) în
ipostaza sa materializatã este unicul obiect ºi referent al poeziei.
Încã din martie 1974, de ziua lui, poetul are o revelaþie a morþii sub
forma unui tunel oranj. În 1981, la începutul lui august, are prima
crizã hepaticã însoþitã de o hemoragie puternicã. Crizele se repetã în
toamnã ºi în iarnã. Boala i se agraveazã iremediabil ºi, cu toate îngrijirile,
poetul se stinge din viaþã marþi, 13 decembrie 1983, la Bucureºti. Este
înmormântat în 15 decembrie la cimitirul Bellu, într-un mormânt sãpat
la picioarele idolului sãu, Mihai Eminescu, ºi ale concitadinului sãu,
marele Caragiale. În 1990 este numit, post-mortem, membru al
Academiei Române.
Poezia lui Nichita Stãnescu a suscitat ºi continuã sã suscite un
mare interes din partea specialiºtilor ca ºi a iubitorilor de literaturã.
ªtefan Augustin Doinaº spunea despre poet: Nichita Stãnescu se
miºca într-adevãr într-o sferã superioarã, sideratã de valori exclusiv
artistice. Cât despre gustul sãu pentru compromis, cred sincer cã
nu prea ºtia ce înseamnã acest lucru, tocmai pentru cã era un ingenuu.
Dacã nu mi-ar fi teamã cã devin prea ... doct, aº zice cã spiritul sãu
ludic îl fãcea sã pluteascã pe deasupra situaþiilor, pentru a cãror
substanþã tragicã cred cã nu avea organ: tãlpile lui nu se atingeau
nici de flori, nici de mocirlã. Singurul pãcat al lui Nichita Stãnescu a
fost crima sãvârºitã faþã de sine însuºi: distrugerea sistematicã a
carcasei care-i asigura superbul exerciþiu al spiritului.

Cristina MOLDOVEANU

Nedespãrþite Daruri.
Arhitecturã, desen, picturã
Expoziþia Nedespãrþite Daruri. Arhitecturã, desen, picturã, în care
pot fi regãsite lucrãri de desen, acuarelã ºi picturã realizate de arhitecþi
din mai multe generaþii, pornind de la Ion Mincu ºi pânã la arhitecþi
din prezent, este deschisã, în perioada 22 martie - 9 aprilie, la Galeria
Romanã din Bucureºti.
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Rezultatele Consultãrii de Lucru Extinse SUERD:
Agenda ºi calendarul de prioritãþi/evenimente 2016

Grupul de Acþiune Dezvoltare Integratã: Dunãre-Marea
Neagrã, membru al Consiliului Consultativ SUERD, împreunã
cu Asociaþia CLDR, membrã a CoDCR ºi a Platformei Urbane a
Regiunii Dunãrii, au organizat în data de 22 martie 2016 o
Consultare de Lucru Extinsã între reprezentanþii ariilor
prioritare ºi punctelor de contact ale Strategiei Dunãrii în România
ºi cu participarea reprezentantului Coordonatorului Naþional
SUERD - Ministerul Afacerilor Externe, respectiv, principalii
stakeholderi ºi beneficiarii potenþiali de finanþare din sectorul public ºi
privat. Reuniunea s-a desfãºurat la Bucureºti, la Palatul Învãþãmântului,
ªtiinþei ºi Culturii - sediul Senatului Universitãþii Spiru Haret, cu
ocazia marcãrii Zilei Internaþionale a Apei.
La lucrãri, printre invitaþii de marcã menþionãm: Marian Petrache,
preºedintele Consiliului Judeþean Ilfov - organizaþie care este cel mai proaspãt
membru instituþional al CLDR; dr Costin LIANU, reprezentantul
Patronatului - Consiliul de Export de pe lângã Ministerul Economiei;
Marisanda Piriianu, coordonator Aria Prioritarã Schimbãri Climatice director general Ministerul Mediului; dr. Octavian ªerban, consilier personal
al ministrului Fondurilor Europene; prof. dr. ing. Gheorghe I. Gheorghe
- director general, Institutul de Mecatronicã; dr Olivia Comºa din partea
MHTC - Mãgurele High Tech Cluster, dr Manuela Sidoroff, director,
Institutul de ªtiinþe Biologice, reprezentanta proiectului DANUBIUS RI;
Sorin Vlad, viceprimarul oraºului Corabia; Claudian Doboº  preºedinte,
Reþeaua ECOLISE Bruxelles; Wienfried Senker, ambasador special al
Strategiei Dunãrii (Landul Bavaria).
În prima parte a evenimentului a fost dezbãtut ºi adoptat prin consens
un Document-Preambul, în pregãtirea urmãtoarelor evenimente majore
legate de aplicarea Strategiei Dunãrii: Forumul Inovãrii Integrale
Dunãre-Marea Neagrã - Senatul României, 14-15 aprilie 2016,
respectiv, Dialogul Financiar Dunãrean - Banca Naþionalã a Slovaciei
- Bratislava, 23-24 mai 2016. În cadrul acestui document sunt reliefate
câteva concluzii cu privire la necesitatea intensificãrii rolului
coordonatorilor ariilor prioritare al Guvernului României în ansamblu
pentru a se putea promova ºi susþine co-finanþarea la nivel european a
acelor proiecte majore ºi flagship care sã întruneascã, atât co-interesarea

partenerilor din alte state membre, cât ºi a Grupurilor de Lucru
(ARGE Donau) create la Viena prin eforturile: CoDCR,
Platforma Urbanã a Regiunii Dunãrii ºi Municipalitatea Viena.
În partea a doua, participanþii au formulat o serie de propuneri
pentru redactarea Foii de Parcurs pentru urmãtoarea perioadã,
care ar trebui sã includã Planul de Acþiune coerent, aplicabil ºi
corespondent tuturor acþiunilor ºi þintelor convenite la nivelul
Statelor Membre ºi Comisiei Europene, coagulabil într-un pachet
propus sã se numeascã Dunãrea Albastrã, spre a include ºi
problemele Bazinului Mãrii Negre ºi ale Deltei Dunãrii, dupã cum
urmeazã:  pânã la desfãºurarea Forumului Inovãrii Integrale adoptarea principalelor obiective ºi propuneri care sã stea la baza
comunitãþii dunãrene de practici în favoarea inovãrii integrale, ce se
va forma cu sprijinul Danubius Academic Consortium ºi al altor
parteneri relevanþi din Landul Baden Wurttemberg, Austria,
Bulgaria ºi Serbia;  pânã la Dialogul Financiar Dunãrean selectarea principalelor proiecte majore spre a fi promovate în
cadrul ARGE Donau ºi standului CLDR România la Bratislava;
 pânã la desfãºurarea Festivalului Internaþional al Dunãrii (Ulm,
1-10 iulie 2016), formarea unei delegaþii oficiale la nivel cât mai
înalt pentru susþinerea lobby-ului instituþional necesar;  pânã la
desfãºurarea Forumului SUERD de la Bratislava, programat în
toamnã, focalizarea pe grupurile de lucru ºi cele câteva proiecte
majore spre a fi propuse în cadrul Planului de Investiþii Strategice
al Comisiei Europene ºi Bãncii Europene de Investiþii, precum ºi
clarificarea asupra co-finanþãrilor necesare.
Secretariatul CLDR, asigurat de Fundaþia EUROLINK- Casa
Europei, care coordoneazã Catedra Internaþionalã Onorificã Jean
Bart, în parteneriat cu Academia Românã, a fost mandat sã se
ocupe de implementarea acestei agende ºi încadrarea în calendarul
respectiv.
Pentru informaþii suplimentare, vã rugãm sã vizitaþi site-ul
www.cldr.ro sau sã contactaþi Secretariatul CLDR la tel./fax:
021.2304997; e-mail: secretariat@cldr.ro
Secretariatul CLDR România

Anul 2016  an hotãrâtor pentru democraþie ºi statul de drept funcþional (VI)
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Stopãm darea în platã a României?

Dacã nu vom reuºi, din nou, nu mai e vina lor, ci a noastrã!
Dacã votul nostru ar putea schimba ceva, nimeni nu ne-ar mai lãsa sã votãm.

Mark Twain

În noiembrie 2014, mulþi români, chiar dacã nu au vãzut în Klaus Iohannis salvatorul
providenþial al României, au sperat într-o schimbarea în bine, probabil sub influenþa remanentã
a experienþei din perioada regalitãþii, dar ºi a disciplinei ºi rigurozitãþii recunoscute neamþului
ºi omului care tace ºi face, pas cu pas. Dupã un an ºi ceva de guvernare, tot mai mulþi
alegãtori sunt dezamãgiþi, iar analiºtii politici îi reproºeazã diletantismul ºi tãcerile frecvente,
devenite marcã înregistratã a preºedintelui, fie cã e vorba de scandaluri de corupþie sau de
legi ºi acþiuni controversate.
Suntem la al ºaptelea ciclu electoral de când
Întrebãri care aºteaptã
politicienii, împreunã cu guvernele susþinute, vin
încã rãspuns: pe cine votãm,
sã ne cearã votul dupã ce ne-au lãsat fãrã locuri
care este profilul candidaþilor?
de muncã în urma privatizãrii a sute de fabrici ºi
Anul acesta, în procesul electoral, cei
uzine considerate, condamnabil, un morman de 18.275.109 cetãþenii cu drept de vot, invenfiare vechi, din care bãieþii deºtepþi autohtoni tariaþi de AEP, în scãdere faþã de 1.I.2016, pot
ºi investitorii strategici strãini au încasat circa alege la locale ºi parlamentare candidaþi inde35 mld euro, cu salarii de mizerie  justificate ca pendenþi ºi propuºi de partide politice, alianþe
avantaj comparativ pentru pãtrunderea politice sau electorale, organizaþii ale cetãþenilor
capitalului strãin din þãrile dezvoltate (?!), cu aparþinând minoritãþilor naþionale..
încãlcarea drepturilor universale ale omului, cu
Dupã 26 de ani de democraþie încã se discutã
sistemele de sãnãtate, educaþie, cercetare ºi despre profilul omului politic, care ar trebui sã
cultura subfinanþate, un sistem de pensii în colaps, dea substanþa ºi credibilitatea partidului. Este
datorii de peste 100 mld euro, din care 40 mld suficient profilul omului politic, al candidatului
euro ale statului, faþã de 1,5 mld dolari cash ºi propus sau trebuie completat prin nivelul de
circa 3,5 mld dolari creanþe, din care mai este de inteligenþã ºi experienþã profesionalã demonstrat
recuperat 1 mld de dolari. Lista este completatã prin comportamentul sãu, zi de zi, care sã îl
de multitudinea proceselor ºi abuzurile comise propulseze ca vector ºi model în viaþa comunitãþii?
în procesul retrocedãrii bunurilor imobiliare
A fãcut carierã expresia are ºcoala vieþii, este
(terenuri agricole, pãduri, clãdiri) naþionalizate bãiat deºtept. Ce înseamnã asta? Funcþia de
sau confiscate în timpul regimului dictatorial, demnitate publicã s-a redus la acel job în care
tergiversarea dosarelor de corupþie, anularea sã te descurci, sã te orientezi, pe care sã-l faci
bancrutei frauduloase atât cât a trebuit, sub- bine sau nu, dar sã câºtigi bani, chiar sã te
minarea patrimoniului naþional ºi proprietãþii îmbogãþeºti, sã-þi ajungã sã trãieºti tu ºi familia ta
private autohtone. Pentru a deveni cu adevãrat ºi chiar ºi alþii. Se mizeazã pe alegerea candidaþilor,
europeni, democraþi, demni de UE ºi NATO  pe baza criteriilor stabilite de partidele politice.
aºa au înþeles liderii noºtri politici!  trebuie Chiar dacã vizeazã integritatea moralã, cinstea,
sã scoatem din procesul educaþional latina, istoria corectitudinea, acestea sunt un paliativ, nu au
românilor, sã reducem drastic orele de limba ºi niciun efect juridic pentru partid, chiar dacã poate
literatura românã, proces prin care am mai trecut fi stabilitã rãspunderea individualã. Mai sunt
la jumãtatea secolului trecut. Sigur, tânãra suficiente intuiþia, priceperea sau talentul
generaþie se lasã sedusã de reducerea efortului organizatoric, semnãtura ca primarul, sã votezi
intelectual, aºa cum s-a întâmplat ºi cu eliminarea dupã cum îþi aratã partidul, sau este necesarã
stagiului militar, care acum ne face vulnerabili existenþa unei pregãtiri specifice pentru
în fata dezastrelor naturale sau a unei situaþii managementul societãþii? În timp ce nu oricine
ca aceea de la Colectiv ºi chiar a unei po- poate urca pe tractor, efectua o operaþie, trata un
tenþiale ameninþãri din afarã.
animal etc, nu aceeaºi exigenþã se manifestã pentru

cei propuºi sau îºi asumã un domeniu atât de
complex cum este conducerea unei colectivitãþi, a
societãþii în ansamblul sãu. Pentru munca prestatã,
demnitarii, aleºii sunt plãtiþi, ºi recompensaþi cu
alte facilitãþi, din banii alegãtorilor care aºteaptã
îmbunãtãþirea condiþiilor lor de viaþã, Se menþine
confuzia între rolul aleºilor locali (primar, /
consilier) ºi a parlamentarilor (deputat/senator),
se induce ideea cã societatea nu poate fi condusã
decât de clasa politicã, cã rãspunderea este politicã,
iar alegãtorul îi poate sancþiona la urnã. Fals ºi
pãgubos pentru o societate care doreºte sã
evolueze! Demnitatea publicã nu exclude, ci
incumbã abilitãþi profesionale - mapa profesionalã
- ºi nu numai mobilizarea pentru votarea cu
prioritate a privilegiilor lor ºi a clientelei politice.

Pentru a fi ales, mai este suficientã
doar ºcoala vieþii?!
Suntem pregãtiþi pentru realizarea procesului electoral? Cu sau fãrã douã tururi pentru
alegerea primarilor, întrebarea este valabilã, atât
pentru cetãþeanul cu drept de vot, cât ºi pentru
candidaþi. Teoretic, dintre cetãþenii cu drept de
vot, 93,53% (17.097.923 cetãþeni), cu vârsta
minimã de 23 de ani (33 de ani pentru senat),
au dreptul de a fi aleºi Tinerii care au fãcut
revoluþia în 1989 au ajuns la vârsta deplinei
maturitãþi, între 40 ºi 55 de ani, iar 1.179.700
(6,45%) sunt nãscuþi ºi educaþi dupã 1989, în
vârstã de 23-26 de ani, ºi ar putea reprezenta
bazinul noului val de potenþiali candidaþi, cei
nãscuþi pânã în 1951 au împlinit 65 de ani ºi
sunt pensionari, iar 113.125 au vârsta peste 90
de ani ºi experienþa începutului de secol XX.
Cum sã facem mai bine, astfel încât sã nu ne
pierdem speranþa, sã conteze votul ºi nu cine
numãrã voturile, sã stopãm darea în platã a
României? Acceptând ca disputele politice sã se
reducã la atacuri tot mai virulente la persoanã sau
sã cerem programe concrete? Depinde de noi.
Analiza sociologicã, realizatã în perioada
1-5 februarie de Institutul de Studii Sociale ºi
Politice (ISSPOL), a stabilit patru tipuri de
profiluri ale votanþilor 2016 - alegãtorul nehotãrât

(34%), simpatizantul PSD  (24%), simpatizantul PNL (20%), alte (5%)  nu vor vota, (13%) 
apoliticul. Nu vor vota ºi nehotãrâþii reprezintã
47%. Cea mai mare parte a apoliticilor locuiesc în
mediul urban ºi se încadreazã în categoria tinerilor
ºi a celor cu studii ºi venituri peste medie (?!).
Rezultatele surprind, dacã avem în vedere
neîncrederea manifestatã ºi dorinþa electoratului
pentru schimbarea clasei politice, accentuate de
întârzierea reformãrii, lipsa unor conducãtori
autentici ai partidelor, greutatea cu care îºi cautã
ºi nominalizeazã candidaþii, coroborat cu
experienþa de pânã acum, cum cã ºi anchetele
sociologice au rezultatele dorite de partidele care
le-au comandat.
Care este deosebirea dintre ºcoala vieþii ºi
ºcoala propriu-zisã? Sunt multe, dar acestea nu
se exclud! Existã oameni, care, deºi au avut rezultate
foarte bune la ºcoalã, nu au reuºit în viaþã, dupã
cum existã oameni care s-au realizat fãrã sã fi excelat
la ºcoalã, iar unii chiar fac paradã de acest lucru,
ceea ce arata cã votul nu este un simplu act de a
ºtampila un buletin de vot. Procesul este mult
mai solicitant, trebuie privit mai în detaliu. Alegerea
într-o demnitate publicã presupune o viziune
comunã a candidatului ºi a alegãtorului despre
viitor, atitudine ºi preferinþe pentru diverse politici
sociale sau economice, acþiunile faþã de mediul
înconjurãtor, combaterea corupþiei ºi a evaziunii
fiscale, încurajarea întoarcerii românilor care
lucreazã peste hotare, în Europa, dar ºi
reglementarea accesului migranþilor, sirieni sau alte
naþii, în þarã.
Nu trebuie sã facem cu toþii politicã, nu suntem
toþi fãcuþi pentru asta, poate nu ne intereseazã,
dar asta nu înseamnã sã asistãm pasivi ºi sã
suportãm, zi de zi, efectele muncii politicienilor.
Sã sperãm cã vor participa ºi cei cãrora ºcoala ºi
instruirea formalã le-au cãlãuzit succesul în viaþã,
care rãspund cu mapa profesionalã exigenþei
ocupãrii unei demnitãþi publice ºi criteriilor cerute
de alegãtori în cursa pentru construcþia statului de
drept, în fapt, a vieþii noastre zi de zi.

Ec. dr. Mircea M. TOMA
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PROGRAMUL TVH
MARÞI  29 martie 2016
06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:30
12:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16.30
17:00
18:00
19:00
19:45
20:15

22:15
22:45
23:15
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 englezã pentru copii
Film documentar Discovery
Cãlãtor prin þara mea (r)
Film documentar
Viral online (r)
Film serial  Dragoste oarbã (Filipine)
Film documentar
 Curtis, bucãtarul tãu personal
Film serial  O iubire eternã (Filipine, 2012)
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Medicina live
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Film artistic românesc 
Un om în loden (1979, dramã)
Regia: Nicolae Mãrgineanu
Viral online
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Film documentar
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

SÂMBÃTÃ  2 martie 2016
06.00
07:00
08:00
08:30
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
04:00
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
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Casã dulce româneascã.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
Film artistic  Utopia
(1951, aventuri, comedie)
Regia: Alfred Santell
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Amintiri ºi cântec.
Realizator Georgel Nucã (r)
Secrete spulberate  reality-show
Crezi cã ºtii (r)
Ochiul de veghe
Realizator Ciprian Vasilescu
Week-end show
Cântec, joc ºi veselie
Realizator Marius Voicu
Film artistic românesc 
Faimosul Paparazzo (1999, dramã)
Regia: Nicolae Mãrginean
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
Despre oameni ºi locuri
Realizator Alexandru Lucinescu
Preuniversitaria*

* Emisiuni realizate în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

JOI  31 martie 2016

MIERCURI  30 martie 2016
06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:30
12:00
13:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
19:45
20:15
22:15
22:45
23:15
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 
Un om în loden (1979, dramã)
Regia: Nicolae Mãrgineanu
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar
Viral online (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
(Filipine, 2003, romance)
Regia: E.M. Reyes, Jerome Chavez Pobocam
Film documentar  Curtis, bucãtarul
tãu personal
Film serial  O iubire eternã
(Filipine, 2012)
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 
Cãruþa cu mere (1983, dramã)
Regia: Mircea George Cornea
Viral online
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Film documentar
Topul muzicii populare (r)
Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
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

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
19:45
20:15
21:50
22:15
22:45
23:15
23:45
00:45
01:15
01:45
03:00
03:30
04:00
05:00

06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:30
12:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
19:45
20:15
22:15
22:45
23:15
23:45
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  Aºteptând un tren
(1982, dramã)
Regia: Mircea Veroiu
Transformarea (r)
Cinemania  film documentar
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
(Filipine, 2003, romance)
Regia: E.M. Reyes, Jerome Chavez Pobocam
Film documentar
 Curtis, bucãtarul tãu personal
Film serial  O iubire eternã
(Filipine, 2012)
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film documentar  Artefacte. Spaþii sacre
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Film artistic  Utopia (1951, aventuri/
comedie) Regia: Alfred Santell
Viral online (r)
O lume sub lupã (r)
Film documentar
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*

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

LUNI  4 martie 2016

DUMINICÃ  3 martie 2016
06.00 Preuniversitaria*
07:00 Universitaria*
08:00 Film documentar pentru copii Adventure Camp
08:30 Curs de limba englezã
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 Cântec, joc ºi veselie
Realizator Marius Voicu
22:30 Film artistic  1788 (Franþa, 1978)
Regia: Maurice Failevic
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

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba chinezã
Film documentar Discovery
Film artistic  Cãruþa cu mere (1983)
Regia: Mircea George Cornea
Doctor H (r)
Viral online (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
(Filipine, 2003)
Regia: E.M. Reyes, Jerome Chavez Pobocam
Film documentar  Curtis, bucãtarul
tãu personal
Film serial  O iubire eternã (Filipine, 2012)
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film documentar  Artefacte. Secretele
porþelanului
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Transformarea
Film documentar  Cinemania
Viral online
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Film documentar
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

VINERI  1 martie 2016

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
23:15
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  Sã nu-þi speri speranþa!
(1940, dramã)
Regia: A. Edward Sutherland
Secrete spulberate (r)
Film documentar
Viral online (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
(Filipine, 2003, romance) Regia: E. M.
Reyes, Jerome Chavez Pobocam
Film documentar  Curtis,
bucãtarul tãu personal
Film serial  O iubire eternã (Filipine, 2012)
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
Film documentar
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

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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Miercuri, 23 martie, în sala Senatului, sediul central, str. Ion Ghica nr. 13,
Universitatea Spiru Haret a organizat, împreunã cu Centrul Cultural European RomânoPanarab (CCERPA), workshop-ul internaþional cu tema:

Cultural Diversity and the Role of Education
in Developing Interreligious Dialogue
/ Diversitatea culturalã ºi rolul educaþiei
în dezvoltarea dialogului interreligios
La workshop, au fost prezenþi ºi au luat cuvântul, înalþi
reprezentanþii ai cultelor religioase, cadre universitare, reprezentanþi
români ºi strãini ai misiunilor diplomatice în lumea islamico-creºtinã.
Desfãºurat cu douã teme de discuþii: diversitatea culturalã ºi
rolul educaþiei în dezvoltarea dialogului interreligios, workshopul ºia propus identificarea unor soluþii de coabitare pentru buna
comunicare interculturalã, care sã conducã la încurajarea ºi
dezvoltarea dialogului interreligios bazat pe respect reciproc ºi
unitate.
Una dintre caracteristicile umanitãþii, care exprimã calitatea
persoanelor ºi le distinge de lucrurile neînsufleþite, îl constituie
dialogul, a subliniat, în studiul introductiv prezentat, rectorul
Universitãþii Spiru Haret, conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea.
Sugestiv intitulat Echilibrul spiritual al omului contemporan, studiul
domniei sale a evidenþiat necesitatea chemãrii persoanei umane la
dialog ºi spre dialog  reflecþie a sfatului divin, în lucrarea
referatului biblic al creaþiei, atestã posibilitatea comuniunii ºi a
iubirii între oameni. Aducând în discuþie diferitele greutãþi, atitudini
ostile sau atacuri verbale, din pricina cãrora mulþi dintre musulmanii
din perioada contemporanã au ajuns sã fie discriminaþi când îºi
cautã o slujbã sau o locuinþã, precum ºi realitatea faptului cã existã
locuri în care cuvântul islam este asociat terorismului ºi asupririi
femeilor, autorul a identificat drept cauze ale acestor fenomene
necunoaºterea sau neînþelegerea temeinicã a principiilor religioase,
falsa interpretare ºi raportare la credinþã, ignorarea culturii
comune creºtinismului, iudaismului ºi islamului. În încheiere,
rectorul Universitãþii Spiru Haret a exprimat, încã o datã, dorinþa
instituþiei pe care o reprezintã de a pãstra ºi dezvolta colaborarea
cu reprezentanþii cultelor necreºtine: Sã ne raportãm la elementele
comune, spre o mai bunã cunoaºtere reciprocã ºi o întãrire a
respectului, spre pãstrarea reperelor care oferã valoare istoriei.
Necesitatea dialogului se aratã a fi pe deplin demonstratã în direcþia
restabilirii unui echilibru spiritual al omului contemporan.
Ambasadorul Statului Palestina, Excelenþa Sa domnul Fuad
Kokaly, a adresat mulþumiri conducerii Universitãþii Spiru Haret
pentru iniþiativa organizãrii workshop-ului, echipei de organizare a
evenimentului interreligios ºi, totodatã, a salutat cu cãldurã
delegaþiile strãine participante. În discursul sãu, Excelenþa Sa a
pledat pentru armonia dialogului între oameni, pentru a se accepta
reciproc ºi a-ºi respecta valorile credinþei. Vorbitorul a subliniat
necesitatea dezvoltãrii dialogului interreligios prin promovarea
unitãþii ºi armoniei interculturale.

În continuare, moderatorul manifestãrii, conf. univ. dr. Ramona
O. Mihãilã-ªtefãnescu, a invitat la dezbateri reprezentanþi spirituali
ai celor trei mari religii mondiale: ªeicul Mohammad Hussein,
Muftiul Ierusalimului, Arhiepiscopul Elias Awad, Preºedinte
Spiritual din Ramalla, dr. Isaac Altayef, reprezentantul comunitãþii
evreilor samariteni, Hanna Hilaneh, preºedintele Înaltei Autoritãþi
a Locurilor Sfinte Islamico-Creºtine, Musa Abugharbiyeh, directorul
executiv al Comisiei Naþionale a Ierusalimului, Mustafa Araj, ºeful
cabinetului Muftiului din Ierusalim, Muftiul cultului musulman
din România, Samahet Murat Iusuf, reprezentantul Patriarhiei
Române, pr. prof. dr Nicolae Achimescu.
E.S. ªeicul Mohammad Hussein, Muftiul Ierusalimului, a
mulþumit pentru invitaþia de a participa la workshop ºi a prezentat
componenþa echipei sale, salutând prezenþa cadrelor universitare,
alãturi de studenþi ai Universitãþii Spiru Haret, la dialogul
interreligios. Pornind de la propriul exemplu, al coabitãrii în pace
ºi armonie cu reprezentanþi ai diferitelor religii, E.S Muftiul
Ierusalimului ne-a îndemnat sã urmãm calea iubirii ºi a respectului
faþã de toþi fraþii noºtri.

În discursul sãu, dr. Dirar Kutaini, preºedintele CCERPA, a
mulþumit conducerii Universitãþii Spiru Haret ºi a asemãnat plastic
religiile cu un larg evantai de convergenþe, care trebuie sã uneascã
toate popoarele, întreaga omenire; dincolo de orice divergenþe, de
orice deosebiri, ele generând, prin dialog ºi cunoaºtere reciprocã, o
coabitare paºnicã.
Reprezentantul Patriarhiei Române, pr. prof. dr. Nicolae
Achimescu, în comunicarea prezentatã  Dialogul interreligios 
necesitate în lumea de astãzi. O perspectivã creºtinã  a reliefat
dualitatea termenului de dialog interreligios, evidenþiind necesitatea
reprezentãrii acestuia printr-o activitate relaþionalã ºi un tip de
atitudine, atitudinea dialogalã fiind la fel de importantã ca ºi
dimensiunea sa relaþionalã. Privind dintr-o atare perspectivã
lucrurile  a subliniat vorbitorul  dialogul creºtinismului cu religiile
necreºtine nu implicã, nici pe departe, o negare a unicitãþii lui
Hristos în istorie, nici nu vine în contradicþie cu obligaþiile creºtinului
faþã de Hristos. Dimpotrivã, el sugereazã doar faptul cã o apropiere
realã a creºtinismului de ceilalþi oameni trebuie sã fie totdeauna
una umanã, personalã, plinã de sensibilitate, relevantã ºi smeritã.
Dincolo de orice, existã o identitate a tuturor oamenilor, a cãrei
semnificaþie este deplinã ºi fundamentalã, întrucât Dumnezeu este
Creatorul tuturor oamenilor, al tuturor popoarelor, dincolo de
diversitatea lor. Autorul studiului menþionat a subliniat imperativul
depãºirii oricãror bariere interculturale ºi interreligioase pentru a
preveni eventuale conflicte, întãrind existenþa celor douã trãsãturi
ale societãþii postmoderne de astãzi: pluralismul religios ºi
multiculturalismul. În contextul în care oamenii devin, pe zi ce
trece, tot mai interdependenþi, pe toate planurile ºi în toate
domeniile, percepþia asupra adepþilor altor religii ar trebui sã fie
diferitã de aceea ce-i catalogheazã drept ceilalþi, exotici sau
misterioºi; ei pot fi chiar vecinii noºtri sau, de ce nu, alteori, chiar
rudele noastre.

Excelenþa Sa domnul ambasador prof. dr. Ioan Emil Vasiliu a
vorbit despre actuala situaþie geopoliticã ºi geostrategicã mondialã,
care impune cu necesitate identificarea unor cãi ºi mijloace pentru
depãºirea momentelor de crizã, printre altele, prin educarea
factorilor implicaþi în conflicte, prin stimularea dialogului
intercultural ºi, nu în ultimul rând, prin afirmarea mai puternicã a
diplomaþiei. În încheiere, vorbitorul a fãcut apel la eforturi, conjugate
ºi asumate de cãtre toate pãrþile, prin educaþie fãcutã cu bunãcredinþã ºi începutã din copilãrie, având convingerea cã doar aºa
vom putea învinge.
La rândul sãu, lect. univ. dr. Alexandru
Lucinescu, în comunicarea sa, intitulatã
Religie ºi solidaritate, a subliniat cã,
în toate marile religii, regãsim credinþa
în asemãnarea întregii omeniri, bazatã
pe umanitatea noastrã comunã, aceste
religii având, astfel, vocaþia de a edifica
o comunitate, o frãþietate care nu lasã
pe nimeni în afara ei. Religia dã naºtere
unei solidaritãþi care izvorãºte din
asemãnãri adânci ºi face ca nimeni sã
nu se simtã singur în Lucania, a spus
în încheiere vorbitorul.

Conf. univ. dr. Cristina PãiuºanNuicã a vorbit despre închisorile
comuniste ºi ecumenismul în
România. Domnia sa s-a referit la
modul în care, paradoxal, închisorile
au devenit, înainte de 1989, un spaþiu
al credinþei ºi al dialogului, un spaþiu
de dezvoltare a spiritului ecumenic,
total interzis oamenilor aflaþi în
libertate de cãtre organele represive
ale regimului comunist. Astãzi, a
subliniat autoarea comunicãrii,
libertatea a luat locul închisorilor ºi
noi toþi trebuie sã le cinstim viaþa ºi
jertfa slujitorilor credinþei de orice cult ºi sã le urmãm exemplul.
În comunicarea prezentatã la workshop, conf. univ. dr. Ramona
O. Mihãilã-ªtefãnescu a adus în discuþie dimensiunea religioasã a
culturii europene, ceea ce reprezenta odatã temelia originii sale.
Imperative precum evitarea izolãrii ºi dizolvãrii propriei identitãþi,
cât ºi integrarea ºi pãstrarea identitãþii religioase ºi culturale
originare într-un context religios, spiritual diferit ne conduc  a
subliniat vorbitoarea  la o singurã soluþie raþionalã, valabilã  aceea
a dezvoltãrii unei culturi a convieþuirii, care sã evite transformarea
diversitãþii în adversitate ºi confundarea identitãþii cu izolarea. Esenþa
vieþii  a susþinut domnia sa  devine o mizã, pe cât de simplu de
reprodus, pe atât de dificil de realizat  bucuria de a trãi ºi convieþui
în pace, pãstrând în minte ºi în suflet valorile credinþei ºi menirea
omului pe pãmânt.

La finalul evenimentului, într-o sesiune de întrebãri ºi rãspunsuri,
invitaþii simpozionului au rãspuns situaþiilor ridicate de profesori
prezenþi în salã. Este în lucru, la Editura Fundaþia România de
Mâine, volumul ce va cuprinde comunicãrile prezentate în cadrul
workshop-ului internaþional.
Rectorul Universitãþii Spiru Haret, conf.univ.dr. Aurelian A.
Bondrea, a oferit, în semn de preþuire, reprezentanþilor spirituali
prezenþi la workshop-ul interreligios, câteva însemne (medalii,
albume, insigne) ale universitãþii. De asemenea, domnia sa a primit
înalte distincþii din partea reprezentanþilor ambasadelor ºi cultelor
religioase prezente la eveniment.
Conf.univ.dr Ramona MIHÃILÃ-ªTEFÃNESCU,
Facultatea de ªtiinþe Economice
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