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Consolidarea relaþiilor cu instituþii similare din întreaga lume
este un obiectiv fundamental al
Universitãþii Spiru Haret,cuprins
în Planul strategic de dezvoltare
instituþionalã 2014-2020. Cooperarea internaþionalã reprezintã o
axã prioritarã nu doar pentru
universitatea din România, ci ºi
pentru Hebei University of
Economics and Business*, China,
care apreciazã dialogul intercultural drept factor principal al
progresului academic, ce va
accelera globalizarea educaþiei.
În data de 28 aprilie 2016,
Universitatea Spiru Haret a
fost gazda unei delegaþii formate din personalitãþi ale
Hebei University of Economics
and Business din China.
Întâlnirea a avut drept scop
dezvoltarea unui parteneriat de
duratã, pe minimum cinci ani,
aceastã acþiune fiind prima etapã
a unei colaborãri de succes cu
Republica Popularã Chinezã,
atât pe plan educaþional, cât ºi
în domeniul ºtiinþific.
* Hebei University of Economics and
Business se aflã în top 10 cele mai bune
universitãþi din provincia Hebei, China,
cu arii de studiu care se axeazã pe ªtiinþe
Economice, Management ºi ªtiinþe
Juridice, punând la dispoziþie ºi
specializãri din domenii precumArte sau
ªtiinþã ºi Tehnologie. Universitatea
chinezã oferã programe de licenþã ºi
masterat, o ºcoalã doctoralã, cursuri de
formare continuã ºi o ºcoalã pentru
educaþie internaþionalã.

Profesor ºi student, douã generaþii,
douã campioane: Paula Ivan ºi Liliana Danci

Foto: Mihãiþã ENACHE
Delegaþia chinezã a fost formatã din: vicepreºedintele Hebei University of Economics and Business, Chen
Liang, directorul International Exchange Center, Shang Liwei, decanul International Education College of
Hebei University of Economics and Business, Cheng Jian, decanul School of Foreign Languages, Wang
Chengyun, ºi decanul Business College of Hebei University of Economics and Business, Wang Xiaoping,
însoþitã de Deng Liming, primul secretar, ºeful Biroului de Învãþãmânt al Ambasadei Republicii Populare
Chineze la Bucureºti.
Din partea Universitãþii Spiru Haret, au participat: prof. univ. dr. Manuela Epure ºi conf. univ. dr. Eduard
Ionescu, prorectori, precum ºi conf. univ. dr. Beatrice Manu, decan al Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele
Educaþiei, conf. univ. dr. Diana Crãciunaº, decan al Facultãþii de ªtiinþe Economice, conf. univ. dr. Ruxandra
Vasilescu, decan al Facultãþii de Litere, ºi dr. Costin Lianu, director general USH Pro Business.
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În perioada 19-21 aprilie s-a desfãºurat Târgul Municipal
al Firmelor de Exerciþiu.
Mai multe cadre didactice de la Facultatea de ªtiinþe
Economice Bucureºti a Universitãþii Spiru Haret s-au implicat
în desfãºurarea acestui eveniment organizat în cadrul
sãptãmânii ªcoala Altfel  Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun,
fãcând parte din juriile celor ºase competiþii.
Este al treilea eveniment de acest gen la care Universitatea
Spiru Haret, prin Facultatea de ªtiinþe Economice, este
implicatã în organizarea ºi desfãºurarea activitãþilor. Cadrele
didactice participante au fost alãturi de elevi în toate cele ºase
competiþii, consiliindu-i pe unii dintre aceºtia în domeniile
managementului, marketingului ºi antreprenoriatului. Ca
membri ai juriului, am încercat sã fim cât se poate de obiectivi,
având în vedere efortul echipelor de a se prezenta la târg
într-o manierã profesionistã ºi de a aduce în faþa evaluatorilor
rodul cunoºtinþelor acumulate la orele de economie,
contabilitate, educaþie antreprenorialã  a declarat lector univ.
dr. Mariana Iatagan.

I
A PORÞI DESCHISE

ÎN SÃPTÃMÂNA
SÃPTÃMÂNA ALTFEL
ALTFEL
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Abia întors de la conferinþa anualã a
universitãþii orãdene Partium, unde am
fost invitat sã þin un keynote speech
(evident, despre Shakespeare) în data
de 8 aprilie, am dat curs invitaþiei postului Radio România Cultural de a purta
un dialog de o jumãtate de orã cu Ema
Stere, realizatoarea emisiunii Vorba de
culturã din 11 aprilie (orele 12-12:30),
dupã care, timp de trei zile (12-14
aprilie), am moderat Simpozionul Internaþional Shakespeare în România,
Shakespeare în lume, organizat de
Primãria Capitalei, Muzeul Naþional al
Literaturii Române ºi Institutul Cultural
Român, în colaborare cu Secþia de
Filologie a Academiei Române,
desfãºurat în amfiteatrul Ion Eliade
Rãdulescu de la Biblioteca Academiei,
un proiect coordonat de Ioan Cristescu,
directorul MNLR, conf. univ. dr.
Nicoleta Cinpoeº, de la Universitatea
din Worcester din Marea Britanie, ºi
subsemnatul. Pe 14 aprilie, imediat
dupã încheierea lucrãrilor, o parte dintre
participanþii la simpozion au fost
preluaþi de un autocar trimis de Teatrul
Naþional Marin Sorescu din Craiova.
Astfel am putut prinde ºi deschiderea
oficialã a celei de-a zecea ediþii a Fes-

tivalului Internaþional Shakespeare,
urmatã de premiera mondialã a spectacolului japonez cu Richard al II-lea.
Agenda nebãnuit de densã a ultimelor
zile a însemnat un consum de energie
care, în unele momente, m-a fãcut sã
regret cã sunt shakespeareolog
fruntaº în anul mondial Shakespeare,
într-o þarã care îi acordã onorurile
cuvenite celui mai mare scriitor al lumii.
Scriu aceste rânduri între un text pentru
Adevãrul literar ºi artistic ºi unul
pentru România literarã, între încã un
interviu (pe lângã cele multe de pânã
acum) ºi o nouã emisiune în direct la
Radio România Culturalã (difuzatã joi,
21 aprilie, la ora 18:30), dupã alte
articole comandate de Lettre
Internationale, Dilema veche ºi o serie
de jurnale academice. În aceastã avalanºã
de comenzi, nu puteam sã nu fac cronica
evenimentelor din turbulentul an
Shakespeare tocmai în Opinia
naþionalã, fiindcã nu-mi uit nicio clipã
afilierea, iar în toate manifestãrile
naþionale ºi internaþionale la care
particip figurez drept conf. univ. dr.
George Volceanov, Universitatea Spiru
Haret, Bucureºti.
(Continuare în pag. 5)

Umbre
în
Sãptãmâna Luminatã
Mioara VERGU-IORDACHE
Copilul a învãþat sã meargã în picioare. Vorbeºte, uneori,
prea metaforic, alteori, prea agramat. Dar vorbeºte. În
aceeaºi cheie, nu prea înþelege pe ce lume trãieºte. Mama
îi spune: la dreapta!, tatãl: la stânga!, un frate mai
mare strigã: nu-i lua în seamã, sunt bãtrâni, nu mai e ca
pe vremea lor!. Copilul merge la ºcoalã. Dascãlii sunt
obosiþi, plictisiþi, prost îmbrãcaþi, uneori le chiorãie
maþele. Unii dintre ei zic : înveþi prea puþin, trebuie sã
munceºti mai mult!. Acasã, unii pãrinþi îi spun:
munceºti prea mult, ai prea multe teme. La ce îþi
foloseºte atâta învãþãturã?! Eºti un prost, un
incapabil  spune mama, ea de cele mai multe ori, cã
tot ea pupã ºi trece durerea. Las-o pe mã-ta, cã nu
ºtie ce spune!  intervine tatãl, cu autoritatea capului
de familie, care ºtie el bine ce scenarii coc ãºtia.
La televizor  de cele mai multe ori unicã sursã de
informare  se declamã ºtiri, prea des doar înºiruire de
cuvinte. Mama înjurã pe unii, tatãl îi elogiazã. La un
canal, o faptã este lãudatã, la altul, aceeaºi faptã este
criticatã! Pluralism! Democraþie! Nu-i pentru copii!
Copiii urmãresc show-uri cu vedete dezbrãcate: de
haine, de culturã, de caracter. Familia se uneºte. Toþi
se bucurã. Comentariile trec dincolo de uºa
apartamentului/casei. ªtirile economice, politice,
culturale, sportive, indiferent cã membrii familiei
le-au apreciat sau nu, trec în uitare.
Cina se ia într-o atmosferã veselã, uneori bahicã,
sau printre înjurãturi, când bucatele sunt sãrace
Noaptea (nu) este un sfetnic bun! Dimineaþa
De la capãt.
Copilul este buimac. Nimic nu este clar, limpede,
nimic la lumina zilei. Ceva tot a priceput: cã alþii, undeva,
la Vest, la Est, la Nord, la Sud, oriunde, fac ºi desfac în
defavoarea lui. Cã doar Dumnezeu Sau nici mãcar
Sigur, aceasta este imaginea, nu prea idilicã, pe care
o am eu despre noi, despre acest popor derutat, amãgit
cu acadele-promisiuni, lãudat-certat, împins în faþã ºi
dat înapoi, incapabil sã se opunã acestui tangaj,
incapabil sã-ºi fixeze obiective ºi sã lupte pentru a le
atinge. Copilul de mai sus suntem noi. Din pãcate, cei
care alcãtuiesc majoritatea. Cei care înþeleg ad-litteram
cum cã-s fericiþi cei sãraci cu duhul, cei care
asezoneazã rugãciunea cãtre Dumnezeu cu înjurarea
lui Dumnezeu
Sã fie sechelele statului-tãtuc, sã fie lipsa educaþiei,
a educaþiei civice, sã fie lipsa unui autentic þel naþional,
lipsa unui conducãtor carismatic, convingãtor? Sã fie
neîncrederea în capacitatea de a schimba ceva? Sã fie
obosealã? Sã fie lene? Sã fie ? Ce sã fie?!
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ªcoala Altfel ºi Învãþãmântul
între realitate ºi provocãri
SEMINAR

Modalitãþile de accesare a fondurilor europene
destinate cercetãrii - Horizon 2020

Îmbunãtãþirea calitãþii pregãtirii
cadrului didactic într-o societate bazatã
pe cunoaºtere/ inovaþie a constituit
principalul subiect al conferinþei
internaþionale ºi atelierelor didactice
PDT2016 Professional Development of
Teachers. Education between Reality and
Challenges, la care Centrul de Studii
Multiculturale ºi Interlingvistice al
Facultãtii de Litere (Universitatea Spiru
Haret) a fost invitat sã fie coorganizator. Iniþiativa a aparþinut
Inspectoratului ªcolar al Municipiului
Bucureºti ºi al sectorului 6 ºi Asociaþiei
Europene pentru Promovarea Excelenþei
în Educaþie ºi Cercetare, care au organizat,
la Centrul de Documentare ºi Informare
Gheorghe Airinei ,acest eveniment
internaþional structurat pe 10 secþiuni
diferite, plecând de la tendinþele în
educaþia actualã, ºcoala în comunitate si
comunitatea în ºcoalã, provocãri ale
interdisciplinaritãþii în ºtiinþã ºi educaþie
ºi secþiunea dedicatã colegilor noºtri de
la Facultatea de Litere ºi Facultatea de
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei:
Lingvisticã, literaturã, studii culturale
ºi educaþia specialã.
Dacã aceastã sãptãmânã a fost
dedicatã implicãrii tuturor copiilor
preºcolari/elevilor ºi a cadrelor didactice
în activitãþi care sã rãspundã intereselor
ºi preocupãrilor care sã le punã în valoare
talentele ºi capacitãþile în diferite
domenii, în prima zi a conferinþei, atât
cadrele didactice, cât ºi elevii ºi studenþii
participanþi s-au implicat în activitãþile
târgului caritabil Dãruind vei dobândi,
înscris în calendarul activitãþilor educative municipale în 2016, demonstrânduse, astfel, comportamentele pro-sociale
ºi motivarea participanþilor în a desfãºura
activitãþi de voluntariat care sã conducã
la combaterea excluziunii sociale, a
marginalizãrii tinerilor defavorizaþi ºi
promovarea egalitãþii de ºanse.

Elevi ai ºcolilor partenere în
organizarea evenimentului (Colegiul
Tehnic de Poºtã ºi Telecomunicaþii
Gheorghe Airinei, Colegiul Tehnic
Dimitrie Golescu, Colegiul Tehnic
Gheorghe Asachi, Liceului Teoretic
Dimitrie Sturza, ªcala Gimnazialã nr.32,
ªcoala Gimnazialã nr.1 Ciolpani, Liceului
Teoretic Ecoprof, Colegiul Tehnic
Dimitrie Leonida, ªcoala Centralã din
Bucureºti) au participat alãturi de
profesori ºi directorii coordonatori la
atelierul Evaluarea preferinþelor ºi a
aptitudinilor elevilor pentru un anumit
tip de activitate. Simularea participãrii
la un interviu de admitere cu accent pe
nevoile de dezvoltare personalã ale
elevilor, organizat de conf. univ. dr.
Ruxandra Vasilescu ºi conf.univ.dr.
Sebastian Chirimbu.
De un real interes pentru elevii care
susþin anul acesta bacalaureatul la limba
strãinã s-a bucurat atelierul Popular
English Idioms (commonly used idioms
and sayings in everyday conversational
English), coordonat de colegele noastre
lect. univ. dr. Adina Mihaela BarbuChirimbu, lect.univ.dr. Denisa Drãguºin
ºi lect. univ. dr. Silvia Raºcu-Pistol.
Din comitetul ºtiinþific al conferinþei
internaþionale au fãcut parte: insp. ºc.
gen. Florian Lixandru, insp. ºc. gen. adj.
prof. Diana Melnic, insp. ºc. prof.
Daniela Bãdescu, prof. dr. Gabriel
Vrânceanu, prof. univ. dr. Laura Goran,
prof. univ.dr. Eduard Ionescu, conf.univ.
Beatrice Manu, conf. univ. dr. Bogdan
Danciu, conf. univ. dr. George
Volceanov, conf. univ. dr. Maria Osiac,
asist. univ.dr. Loredana Bãnicã, care au
moderat ºi secþiunile conferinþei.
Evenimentul s-a bucurat de sprijinul
Inspectoratului ªcolar al Municipiului
ºi Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureºti.

Centrul USH Pro Business a
organizat la data de 21 aprilie 2016,
prima întâlnire legatã de modalitãþile
concrete de accesare a fondurilor
europene destinate cercetãrii  Horizon
2020, în cadrul programului nostru
Market Horizons/Perspectivele pieþei.
Programul Perspectivele pieþei
vizeazã accelerarea proceselor de
inovare ºi cercetare la nivel de firme ºi
de specializare inteligentã în România,
prin dezvoltarea de conexiuni ºi
comunitãþi de practicã între diverºi
actori economici aparþinând unor
domenii de afaceri diferite, dar care au
potenþial de a dezvolta soluþii noi,
inovatoare ºi chiar de a gãsi modele de
afaceri inovative care sã le permitã sã
urce pe lanþul valoric prin accesare de
fonduri europene în cadrul Horizon
2020, inclusiv cu implicarea noastrã, ca
centru antreprenorial universitar.
Reuniunea a avut ca obiective
principale:  înþelegerea procesului de
participare cu succes la programul
Horizon 2020 în reþele naþionale ºi
europene de firme;  identificarea zonelor
de interes care ar putea sã fie abordate în

urmãtorii ani pe baza structurii finanþãrilor;  formarea de platforme colaborative
naþionale ºi internaþionale care sã permitã
dezvoltare de soluþii inovative pe temele
în care programul va fi activ.
La întâlnire au participat cadre
didactice din cadrul Universitãþii Spiru
Haret, 25 reprezentanþi de firme, asociaþii,
cu experienþã în domeniul participãrii la

programul Horizon 2020, precum ºi
companii debutante în acest proces. Am
alocat spaþiu de prezentare celor cu
experienþe ºi idei, dupã care, la finalul
evenimentului, cei prezenþi au interacþionat, rezultând idei de proiecte cu
participarea universitãþii care sã fie ulterior
analizate ºi sã facã obiectul finanþãrii în
cadrul programului Horizon 2020.

Cristina ILIE,director Evenimente, USH Pro Business
Costin LIANU, director general USH Pro Business, coordonator SNE

România stã foarte prost
la domeniul accesãrii fondurilor pe cercetare

Organizat în cadrul programului
Maket Horizons (Perspectivele pieþelor),
seminarul a cuprins expuneri importante
pentru cei prezenþi: Temele de actualitate
cu finanþare în Horizon 2020 în acest
an ºi anul viitor ºi cum ne putem implica
în participarea la program, Oportunitãþi
de participare la Programul Horizon
2020 a IMM-urilor inovative din
domeniul TIC. Servicii suport oferite de
reþeaua Ideal-ist (Gabriel Neagu, punct
naþional de contact Orizont 2020 pentru
ICT  ICI Bucureºti); FET  Future
emerging technologies (Adrian Dima,
managing partner InChange Solutions);
Industrial leadership / enabling
technologies / Eureka  Eurostars
(Gabriel Vlãduþ, director, IPA CIFATT
Craiova, preºedinte CCI Dolj); Industrial
leadership / IT&C (Monica Florea,
director fonduri europene, SIVECO).
Directorul general USH Pro Business,
Conf.univ.dr. Sebastian CHIRIMBU
Costin Lianu, a declarat: Acest seminar
a avut douã obiective importante, din
punctul de vedere al Universitãþii Spiru
Haret: în primul rând, este vorba de
încercarea dinamizãrii procesului de
corelare a firmelor capabile sã acceadã
programe de cercetare europene, în special
Horizon 2020, prin acel transfer de
cunoºtinþe ºi prin acea cooperare pentru
a descoperi produse ºi servicii inovatoare,
rezultat al unei cercetãri prin programe
Horizon 2020. De cealaltã parte, aducem

firmele specializate în domeniul aplicãrii
unor proiecte prin intermediul acestei
platforme de cercetare  cea mai mare la
nivel european  ºi, în acelaºi timp,
aducem ºi firme care nu au încã aceastã
experienþã. Totodatã, la acest seminar au
participat ºi cadre didactice ale
Universitãþii Spiru Haret, deoarece ne
dorim ca la aceste programe, care se fac
inclusiv cu implicarea mediului
universitar, sã contribuie ºi universitatea
noastrã, specific, prin cercetare pe
domeniile vizate. ( ) În cadrul acestui
seminar am vorbit ºi despre obiectivele
cercetãrii europene, precum ºi modul
tehnic în care se poate realiza procesul de
dezvoltare a unor proiecte care sã poatã
fi eligibile. Din pãcate, în momentul de
faþã, România stã foarte prost la domeniul
accesãrii fondurilor pe cercetare.
Statisticile europene plaseazã þara noastrã
între statele în care ponderea în PIB a
sectorului de cercetare este printre cele
mai scãzute. Mai mult decât atât,
România este þara care acceseazã cele mai
puþine fonduri europene pe cercetare. În
aceste condiþii, seminarul pe care l-am
organizat ºi-a propus sã dinamizeze acest
proces.
Întrebat cine ar putea sã dinamizeze
acest sector al accesãrii fondurilor
europene, Costin Lianu a rãspuns cã
firmele sunt cele care au viziunea de a
dezvolta niºte produse inovatoare pe

bazã de cercetare. În acelaºi timp, la acest
proces de dinamizare poate sã contribuie
ºi universitãþile, care au capacitatea sã
se implice în aceste faze timpurii ale
procesului de dezvoltare a unui produs.
Când spun acest lucru, am în vedere în
mod special sectorul IT, pentru cã este
un sector în care ºi Universitatea Spiru
Haret are o facultate puternicã. De
asemenea, în acest sector activeazã
foarte multe firme, dintre care o parte au
participat la evenimentul nostru.
Perspectivele pieþei în cercetare sunt
promiþãtoare, în viziunea directorului
centrului USH Pro Business. În
domeniul cercetãrii, practic, toatã filosofia
are scopul introducerii produselor noi pe
piaþã. Deci, în momentul în care firmele
participante au idei, soluþii de a dezvolta
proiecte care sã introducã tehnologii,
produse, procese noi pe piaþã, atunci piaþa
va fi asiguratã. Acesta este ºi obiectivul
fundamental al cercetãrii europene. Nu
se merge doar pe o cercetare
fundamentalã, ci se pune accent ºi pe
cercetarea aplicatã pentru nevoile firmelor.
În aceste condiþii, oportunitãþile pe care
le oferã programul Horizon 2020 sunt
foarte evidente, deoarece firmele pot sã
îºi reducã costurile cu cercetarea prin
folosirea resurselor oferite de programul
Horizon 2020.

Mihãiþã ENACHE
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 la târguri educaþionale internaþionale

FELICITÃRI, LILIANA DANCI!

La iniþiativa celebrei atlete
Constantina DIÞÃ, campioanã
olimpicã în proba de maraton,
la Jocurile Olimpice din anul
2008 de la Beijing, a fost
organizatã, în Bucureºti, o cursã
Maraton pe distanþa de 10 km.
Evenimentul s-a derulat duminicã, 17 aprilie 2016, pe traseul
Arcul de Triumf - Piaþa Charles
de Gaulle.
Participarea a fost deschisã
pentru alergãtori amatori ºi
profesioniºti, din þarã ºi strãinãtate, cu vârste peste 14 ani.
Printre participanþi s-a aflat ºi
haretista noastrã, Liliana DANCI,
care studiazã în Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport din
cadrul Universitãþii Spiru Haret,
la programul de master Educaþie
Fizicã ºi Antrenament Sportiv.

Deºi accesul la cursã a fost
condiþionat de o taxã de participare, Maraton 10 km a fost un
eveniment sportiv de succes, la
care alergãtorii s-au întrecut cu
fairplay ºi bunã dispoziþie. S-au
realizat mai multe clasamente,
pentru: participanþi la general,
primii trei atleþi/atlete din
România, locul I pentru cei cu
vârsta peste 40 de ani ºi bonusuri pentru timpi foarte buni
realizaþi.
Pentru comunitatea Facultãþii
de Educaþie Fizicã ºi Sport a
fost un motiv de bucurie, dat
fiind cã studenta noastrã Liliana
DANCI a reconfirmat valoarea
sportivã dobânditã de-a lungul
anilor de pregãtire serioasã ºi
durabilã. Liliana a ocupat locul
al III-lea în clasamentul atletelor
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românce ºi locul al VI-lea în
clasamentul general.
Liliana DANCI ne-a obiºnuit
cu performanþe sportive, dar ºi
cu rezultate foarte bune în
activitatea profesionalã din
cadrul programului de master pe
care îl urmeazã.
Prof. univ. dr. Elena SABÃU

Universitatea Spiru Haret a
atras, în ultimii ani, din ce în
ce mai mulþi studenþi strãini
datoritã ofertei educaþionale
interesante, adaptate cerinþelor
actuale, atât pe plan local, cât ºi
pe plan internaþional, ºi datoritã
anului pregãtitor de limba românã pentru studenþi strãini
organizat de Facultatea de Litere,
cu aprobarea Ministerului Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice. Universitatea a devenit un invitat obiºnuit al târgurilor educaþionale internaþionale,
fiind  de cele mai multe ori 
singurul ambasador al învãþãmântului universitar românesc
peste hotare.

Legitimaþia USH-ISIC
premiazã studenþii
Universitãþii Spiru Haret
Câºtigãtoarea concursului
organizat de ISIC în colaborare
cu Universitatea Spiru Haret
este Elena Lavinia Savu
În urma extragerii, Lavinia, studentã în
anul I la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport, a câºtigat o excursie pentru douã
persoane la Istanbul! A ales perioada 15-17
aprilie pentru a vizita unul dintre cele mai
frumoase oraºe din Turcia.
Am fost foarte surprinsã când am auzit
cã am câºtigat, nu mã aºteptam! A fost
pentru prima datã când am cãlãtorit în
strãinãtate. Am petrecut, alãturi de
prietenul meu, trei zile frumoase la
Istanbul, unde mi-am folosit legitimaþia
USH-ISIC la toate obiectivele turistice pe
care le-am vizitat, ne-a povestit Lavinia.
Începând cu anul universitar 2015-2016,
Universitatea Spiru Haret a implementat
un nou model de legitimaþie, ce se
adreseazã atât studenþilor, cât ºi cadrelor
didactice din cadrul universitãþii. Este
vorba despre legitimaþia 2 în 1
Universitatea Spiru Haret  International
Student Identity Card (USH- ISIC).

Ce avantaje aduce studenþilor
legitimaþia USH-ISIC?
Act de identitate student, recunoscut la nivel global
 ISIC este singura legitimaþie de student recunoscutã
ºi recomandatã de instituþii precum UNESCO, Uniunea
Europeanã, Comunitatea Andina (Uniunea Naþiunilor
Sud Americane).
Asigurã economii în toatã lumea pentru studenþi ºi
profesori  oferind acces la peste 126.000 de reduceri
ºi beneficii internaþionale speciale.
Reduceri ce acoperã cele mai importante zone de
interes  reducerile se aplicã la obiectivele culturale ºi
turistice, organizaþii guvernamentale ºi non-guvernamentale, parteneri privaþi din þarã ºi din strãinãtate,
din cele mai diverse domenii: transport, cazare, culturã,
divertisment, sãnãtate, educaþie ºi formare personalã ºi
profesionalã.
Premii pentru studenþii Universitãþii Spiru Haret - pe
parcursul anului universitar, ISIC România va organiza
concursuri ºi va oferi studenþilor premii precum: un citybreak la Istanbul, o bicicletã sau o tabletã.

Participarea USH Pro Business la conferinþa sectorului bio

PRODUSELE BIO, BRAND-UL DE ÞARÃ AL ROMÂNIEI!



Bio Danubius  un brand european unic al agriculturii ecologice

În cadrul conferinþei sectorului bio, intitulate
PRODUSELE BIO, BRAND-UL DE ÞARÃ AL
ROMÂNIEI!, în data de 27.04.2016, la Mânãstirea Brâncoveanu, Sâmbãta de Sus, organizat de
Asociaþia Operatorilor din Agricultura Ecologicã
Bio România, împreunã cu Federaþia Naþionalã
de Agriculturã Ecologicã, a fost lansatã propunerea ca, în toamna acestui an, în perioada 29-30
septembrie 2016, cluster-ul Bio Danubius
din regiunea Deltei Dunãrii sã organizeze, la
Tulcea, un eveniment de o semnificaþie internaþionalã deosebitã.
Acest eveniment se va referi la importanþa pe
care România o acordã agriculturii ecologice,
precum ºi la iniþiativele pe care cluster-ul Bio
Danubius, la care USH Pro Business este
membru fondator, intenþioneazã sã le ia în
vederea promovãrii acestui model de dezvoltare
agricolã la nivelul macro-regiunii dunãrene.
Aceastã propunere se înscrie în cadrul
Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii, unde
clusterul Bio Danubius este declarat proiect
fanion al ariei prioritare PA8, competitivitate,
sens în care contãm pe o implicare activã a

coordonatorului naþional SUERD în susþinerea
acestei iniþiative.
La acest eveniment, ce se va desfãºura într-o
regiune emblematicã a continentului european
sub aspectul biodiversitãþii, vor fi invitaþi Comisia Europeanã, prin DG Regio, DG Environment, DG SANCO, IFOAM EU (Federaþia
Internaþionalã a Miºcãrilor pentru Agricultura
Ecologicã a UE), reprezentanþii guvernelor
þãrilor dunãrene, reprezentanþii asociaþiilor de
agriculturã ecologicã din macro-regiunea
Dunãrii. Autoritãþile locale ale judeþului Tulcea
ºi-au exprimat dorinþa ºi disponibilitatea de a
gãzdui evenimentul.
Evenimentul va permite cluster-ului Bio
Danubius sã susþinã dezvoltarea unui brand regional
dunãrean pentru agricultura bio ºi sã uneascã
eforturile tuturor celor interesaþi la nivel regional în
promovarea acestei noi identitãþi competitive.

Cristina ILIE,
director Evenimente USH Pro Business
Costin LIANU,
director general, USH Pro Business
coordonator SNE

 Astfel, în primãvara acestui
an, o delegaþie alcãtuitã din
conf.univ.dr. Ruxandra Vasilescu,
ºef Birou Studenþi Strãini, ºi Oana
ªelaru, PR Manager, a reprezentat universitatea la Târgul
educaþional din capitala Indiei,
New Delhi, în perioada 3-4
aprilie. Standul universitãþii
noastre a stârnit viu interes, fiind
vizitat de un numãr mare de tineri
care doresc sã studieze într-o universitate acreditatã dintr-o þarã
europeanã. Programele noastre în
limbi strãine (limba englezã),
posibilitatea studierii limbii
române ºi continuãrii studiilor în
aceeaºi universitate, facilitãþile
oferite studenþilor, asigurarea
cazãrii ºi, nu în ultimul rând,
taxele accesibile au constituit
argumente esenþiale pentru
viitorii candidaþi din aceastã zonã.
 În perioada 14-16 aprilie,
universitatea noastrã a fost
prezentã la Târgul internaþional
anual Education Abroad de la

Kiev, Ucraina. Cu un numãr de
peste 8000 vizitatori, este cel mai
mare târg educaþional organizat cu
sprijinul Ministerului Educaþiei ºi
ªtiinþei din Ucraina, cu sprijinul

Uniunii Europene ºi, printre alþii,
a Campus France, DAAD, British
Council, Goethe Institute. Printre
expozanþi s-au aflat universitãþi
din Marea Britanie, Germania,
Canada, Cipru, Elveþia, Austria,
Republica Cehã, Israel, Grecia,
Polonia, Statele Unite ale Americii, Turcia, Lituania, Letonia,
Estonia. Din România, singura
reprezentantã a fost Universitatea
Spiru Haret, cu o delegaþie formatã din conf.univ.dr. Ruxandra
Vasilescu ºi conf.univ.dr. Maria
Osiac. Pe lângã expunerea ºi
promovarea programelor noastre
de studiu tinerilor vizitatori, s-au
stabilit contacte cu universitãþi ale
þãrilor reprezentate, în vederea
unor schimburi educaþionale ºi
proiecte de cercetare viitoare.
Prezenþa Universitãþii Spiru
Haret la târgurile educaþionale
internaþionale face parte din
strategia conducerii instituþiei de
internaþionalizare a educaþiei,
adoptând astfel unul dintre
obiectivele majore ale Ministerului Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii. În ultimii ani, s-au
fãcut eforturi în direcþia diversificãrii ºi actualizãrii ofertei
noastre educaþionale, cu accent pe
componenta practicã a pregãtirii,
atât pentru interesarea studenþilor
români, cât ºi pentru atragerea
unui numãr de studenþi strãini
corespunzãtor acreditãrii primite
de universitatea noastrã.

Conf.univ.dr. Ruxandra VASILESCU

Ce înseamnã o carierã bancarã?
Înainte de a ajunge pe Lunã, oamenii
credeau cã aceasta este un glob auriu,
neted ºi ospitalier. Când au ajuns pe
satelitul natural al Pãmântului, au
constatat cã este plin de asperitãþi, de
cratere Cam aºa se întâmplã, în
multe cazuri, ºi cu profesiile. În funcþie
de ºansã, fiecare aflã  de cele mai
multe ori exagerat  avantaje ºi
dezavantaje ale unor meserii.
Studenþii ºi masteranzii Universitãþii
Spiru Haret au ºansa de a se familiariza cu viitoarele profesii din chiar anii
de studiu. Cel mai recent exemplu
îl constituie întâlnirea pe care a
organizat-o Facultatea de ªtiinþe Economice, în data de 19 aprilie, la sediul
sãu din campusul Didactica, strada
Fabricii 46G, Amfiteatrul A6.
Studenþi, masteranzi, cadre didactice au interacþionat cu experþi în
Resurse Umane  Liliana Urziceanu,
director Resurse Umane, ºi Elena
Ganea  coordonatorul departamentului de Pregãtire  de la Banca
Româneascã. De reþinut cã printre
participanþii la eveniment s-au aflat
ºi viitori studenþi ai facultãþii, studenþi
strãini aflaþi la Universitatea Spiru
Haret în anul pregãtitor pentru limba
românã.
În cadrul întâlnirii, au fost oferite
informaþii cu privire la ce înseamnã o
carierã bancarã, exigenþele ei, calitãþile
ce trebuie dezvoltate pentru a face din
cariera bancarã o carierã de succes.
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PORÞI DESCHISE ÎN SÃPTÃMÂNA ALTFEL
ªtiinþe Economice  Bucureºti

ªcoala Altfel: Teatrul ºi Psihologia

În cadrul programului ªcoala Altfel, prof. univ. dr. Ilie Mihai a avut
o întâlnire cu un grup de elevi de la Colegiul Economic A.D. Xenopol
Bucureºti, cãrora le-a prezentat oferta educaþionalã a Universitãþii
Spiru Haret, în general, ºi, în special, a Facultãþii de ªtiinþe
Economice. Împreunã, au fãcut o vizitã la Banca Raiffeisen SA
Romania, unde au fost primiþi de directorul Adrian Perianu. Elevii
au participat activ la o prezentare ºi la discuþii pe tema rolului ºi
importanþei bãncilor în economie, produse ºi servicii bancare.

În cadrul programului ªcoala Altfel, Asociaþia
Studenþilor Asfsp-USH a organizat activitatea Teatrul
ºi Psihologia.
Elevii de la Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu au învãþat
altfel despre tipurile de temperament  cu ajutorul
unei piese de teatru. Studenþii s-au bucurat de prezenþa
ºi de implicarea elevilor, iar feedback-urile au arãtat cã,
dacã se folosesc metode creative de predare, elevii sunt
foarte dornici sã înveþe ºi sã participe.
Activitatea a fost coordonatã de studentele în anul II
Psihologie: Gabriela Ivãnescu, Lidia Vadim Tudor,
Cristina Andreea Ivan ºi Mircea Ioan Gall - masterand
anul I, Psihologie Clinicã ºi Intervenþie Psihologicã.
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei  Braºov

Socio-Umane  Bucureºti

Matematicã, Informaticã ºi ªtiinþele Naturii  Bucureºti

ªtiinþe juridice, Politice ºi Administrative  Bucureºti
ªtiinþe Juridice, Economice ºi Administrative  Braºov

Simularea investigãrii unui accident auto cu o victimã

Zilele Porþilor Deschise pentru Sãptãmâna Altfel
la Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice Constanþa
Anul acesta, au rãspuns invitaþiei Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi
ªtiinþe Economice din Constanþa
un numãr foarte mare de elevi din
liceele constãnþene: Liceul Tehnologic Virgil Madgearu, însoþiþi de
profesorii: Alina Iftimie, Izabela
Marcu, Egina Isofag, Bogdan
Mihail, Anca Codrea, Ionel
Gheorghe; Liceul Teoretic Traian,
însoþiþi de profesorii: Carmen
Nache, Daniela Blaga, Alexandrina
Avram, Mirela Voicu ºi Mario
Culea; Liceul Teoretic Ovidius,
alãturi de prof. Paula Nicoarã;
Liceul Tehnologic C.A.Rosetti,
alãturi de profesorii: Marius
Marin, Liliºan Menat, Adriana
Firicã ºi de prof. coordonator
Camelia Soporan; Liceul Teoretic
George Cãlinescu, clasele profesoarelor Mãdãlina Marin ºi
Marina Cuºa; Colegiul Comercial
Carol I, alãturi de profesorii: Violeta
Toropu, Margareta Constantin,
Emil Enache, Iuia Nedelea,
Mihaela Postelnicu, Emilia Mirea,
Ileana Anastase, Mihaela Barbu,
Anamaria Bãncilã, Cãtãlina Iaºcã,
Daniela Guraliuc, dr.Bianca Ristea,
Adriana Darlau, Rodica Stan ºi
coordonator Ioana Prahoveanu;
Liceul Tehnologic de Electrotehnicã ºi Telecomunicaþii, profesori:

Florentina Cãtãlina Lazãr ºi Mirela
Ferseta; Colegiul Tehnic Energetic
Constanþa, prof. Mitroi Gabriel;
Colegiul Naþional Mihai Eminescu,
clasele profesoarelor Mariana
Hristache ºi Mariana Neacºu;
Colegiul Tehnic Tomis, profesor
Raluca Botez ºi coordonatorul programului ªcoala Altfel, profesor
Angelica Fuduli, Colegiul Naþional
Pedagogic Constantin Brãtescu,
însoþiþi de profesorii diriginþi Olimpia
Mefa, Mihaela urlea, Mihaela
Mihãilã ºi Iulia Jianu; Liceul Teoretic Callatis din Mangalia, clasa profesoarei Valentina Tudor; Liceul din
Negru Vodã, profesor coordonator
Anca Biþan ºi prof. Angela Borcea.
Elevii au fost primiþi de decanul
facultãþii, prof. univ. dr. Mihnea
Claudiu Drumea, reprezentantul
în Senatul universitãþii, conf. univ.
dr. Octav Neguriþã, ºi directorii de
Departamente: conf. univ. dr.
Iuliana Pârvu (ªtiinþe Economice)
ºi conf. univ. dr. Roxana Elena
Topor (ªtiinþe Juridice). Dupã prezentarea ofertei educaþionale a facultãþii din Constanþa ºi a Universitãþii Spiru Haret, în general, elevii
au vizitat, rând pe rând, sãli de
curs ºi laboratoarele din instituþie.
O atenþie deosebitã s-a acordat
Oficiul de Consiliere ºi Orientare

în Profesie, unde viitorii studenþi
au parcurs testul vocaþional JVIS,
oferit gratuit, au asistat la ºedinþe
de consiliere individualã ºi au
participat la întâlnirile tematice cu
viitoarele profesii, organizate de
echipa de consilieri.
Cabinetul de Criminalisticã, ca
în fiecare an, a atras atenþia elevilor.
Aici ei au avut ocazia sã vadã o
trusã de criminalisticã ºi sã descopere diverse tehnici de investigare.
Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi
ªtiinþe Economice din Constanþa
se deosebeºte prin spaþiile simulate amenajate special pentru
studenþi, ca sã înveþe practicând
viitoarea profesie: juridicã sau
economicã.
Liceenii au fost impresionaþi de
dotãrile întreprinderilor simulate
din domeniul ºtiinþelor economice:
banca, hotelul, firma de distribuþie
ºi firma de consultanþã, toate
realizate din fonduri europene. Cel
mai mult i-a atras întreprinderile
simulate SPIRU BANK ºi SPIRU
HOTEL, deoarece acestea au, pe
lângã laboratoarele aferente, ºi un
spaþiu pentru Front Office sau
pentru Recepþie ºi Bar. Aceastã
iniþiativã a fost lãudatã ºi de cãtre
cadrele didactice însoþitoare,
deoarece ea reflectã capacitatea de

adaptare a instituþiei noastre la
cerinþele pieþei muncii ºi, mai ales,
la necesitãþile viitorilor absolvenþi
economiºti. Practic, studenþii au
posibilitatea de a dobândi, încã de
pe bãncile facultãþii, competenþele
necesare pentru exercitarea cu
succes, în orice domeniu, a profesiei de economist.
Sala de Judecatã Simulatã,
amenajatã din fonduri europene,
oferã un spaþiu real, adecvat
pentru simularea actului de justiþie.
Aici, studenþii facultãþii pun în
practicã noþiunile teoretice, sub
îndrumarea practicienilor, ºi învaþã, atât aspectele formale ale þinutei
într-o salã de ºedinþã, cât ºi cele
procedurale, redactând acte ºi luând
cuvântul în faþa judecãtorului.
În laboratoarele de informaticã, elevii au avut ocazia sã vadã
cum dau studenþii Facultãþii de
ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice evaluãrile folosind platforma
educaþionalã Blackboard. Având
în vedere cã este un mijloc modern
ºi apropiat de obiceiurile de a
petrece timpul on-line, elevii s-au
arãtat încântaþi de tot ce le poate
oferi aceastã platformã de tutorat.

Adina TRANDAFIR
Onorina BOTEZAT

Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice ºi Administrative
Craiova a avut Porþi Deschise pentru elevii mai multor licee din
Craiova: peste 350 de elevi, însoþiþi de 30 de cadre didactice, de la:
Colegiul Naþional Gheorghe Chiþu, Colegiul Naþional Costin D.
Neniþescu, Liceul Teoretic Henri Coandã, Liceul Traian Vuia,
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentarã Craiova, Liceul Teoretic
Tudor Arghezi, Colegiul Naþional Nicolae Titulescu, Liceul
Tehnologic de Transporturi Auto. Prof.univ.dr. Gheorghe Bicã,
prorector al USH, a fãcut o prezentare a Universitãþii Spiru Haret,
apoi, conf. univ. dr. Ilie George Dragoº, decanul FªJEA, a prezentat
facultatea ºi programul zilei. Elevii au vizitat Laboratorul de
criminalisticã, Laboratorul foto, cele douã centre antreprenoriale,
au simulat examene pe platforma e-Learnig Blackboard împreunã
cu studenþii facultãþii, au purtat discuþii libere cu cadrele didactice
ale facultãþii etc. Elevilor li s-a pus la dispoziþie ºi un bogat fond
de carte gratuit, peste o sutã de titluri, din partea Universitãþii.
Elevii ºi cadrele didactice însoþitoare au apreciat condiþiile oferite
de campusul din Craiova al Universitãþii Spiru Haret Bucureºti.

Lect. univ. dr. Amelia Mihaela DIACONESCU
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S HAKESPEARE

Pia Brînzeu (fondatoarea Centrului Internaþional
Shakespeare de la Timiºoara ºi a conferinþei anuale
Shakespeare organizate de cãtre ICR Londra în
colaborare cu Kings College) ºi Dana Monah au
abordat câteva dintre rescrierile inspirate de scrierile
Bardului. Douã intervenþii aparte au avut Greg Veit,
artist fotograf, care a povestit despre dificultãþile
întâmpinate în imortalizarea unor scene din montãri
contemporane, din cauza folosirii mijloacelor multimedia sau a unui light-design adesea prea întunecos,
ºi Christie Carson, specialistã în arhivarea digitalã a
textelor ºi a spectacolelor Shakespeare. Cât despre
mine, am prezentat stadiul actual al studiilor
shakespeariene din România, pe un ton de polemicã
cordialã cu profesorul clujean Virgil Stanciu, distinsul
nostru anglist care, în 2007, într-un articol publicat în
revista Tribuna, deplângea faptul cã, comparatã cu
perioada 1950-1990, shakespearologia româneascã
pare anemicã. Am argumentat, cu date concrete, faptul
cã situaþia se prezintã exact pe dos, cã avem o ºcoalã
foarte puternicã, recunoscutã în Europa ºi în lume, cã
tineri universitari români din diaspora îl predau pe
Shakespeare în universitãþi din Marea Britanie ºi
S.U.A., iar autorii autohtoni publicã monografii, studii
ºi articole la edituri de mare prestigiu, precum
MacMillan, Palgrave, Routledge, Edwin Mellen Press,
Delaware University Press, Fairleigh Dickinson
University Press, sau sunt citaþi în lucrãri de referinþã
tipãrite la Oxford, Cambridge sau în seria Arden
Shakespeare.
Ultima zi a Simpozionului a fost dedicatã unui
one-man show, conferinþei Hamlet, Furtuna, Troilus
ºi Cresida  Mesaje care nu mai vor sã îmbãtrâneascã,
susþinutã de David Esrig, care ocupã un loc important
în memoria mea afectivã: a regizat primul spectacol
pentru oameni mari la care m-au dus pãrinþii în
copilãrie  Troilus ºi Cresida. Am aflat motivul pentru
care acest gigant al teatrului românesc (care, împreunã
cu Liviu Ciulei, a reformat, practic, arta teatralã din
România comunistã) a luat la calea exilului  modul în
care a interpretat mesajul transmis de Shakespeare în
Furtuna: caracterul unui ticãlos înnãscut nu poate fi
ameliorat, recuperat. Într-adevãr, fratele uzurpator
din piesã nu are niciun moment de regret ºi cãinþã,
textul are un final deschis ºi ne putem lesne imagina
un Prospero abandonat pe insulã ºi o Mirandã siluitã
de Caliban dupã ce eroul renunþã la magie. Ideologii
comuniºti ai anilor 1960, în frunte cu Dumitru
Popescu-Dumnezeu, personaj de tristã amintire, nu
au putut digera acest adevãr ºi, astfel, teatrul românesc
ºi-a pierdut unul dintre cei mai importanþi exponenþi
ai acelui moment. (Sã nu uitãm cã Lucian Pintilie avea
sã împãrtãºeascã acelaºi destin la foarte scurt timp
dupã aceea )
Festivalul Shakespeare de la Craiova a ajuns la a
zecea ediþie  fericitã coincidenþã: în foaierul teatrului, unde în 2010 lansam primele douã volume din
noua ediþie Shakespeare în limba românã, am avut

Invitaþii în lumea artelor plastice

Tempi
Passati

 Miercuri,
20 aprilie 2016,
Facultatea de Arhitecturã
a Universitãþii
Spiru Haret alãturi
de A.S.A.S.H
(Asociaþia Studenþilor
Arhitecþi Spiru Haret)
ne-au invitat la vernisajul
expoziþiei Tempi Passati
a studentei arhitect
Diana Roxana Rîmbu,
expoziþie deschisã,
pânã pe data
de 29 aprilie,
în sediul central
al Universitãþii
Spiru Haret.
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CONFERINÞE, SIMPOZIOANE, FESTIVALURI

Simpozionul de la Bucureºti a reunit peste
treizeci de participanþi din ºapte þãri (România,
Marea Britanie, S.U.A., Franþa, Polonia, Slovacia
ºi Ucraina). La cuvântul de deschidere, am avut
onoarea sã fiu pus în rând cu o serie de grei ai
culturii române (Ioan Cristescu, Radu Boroianu,
Emil Boroghinã, Ion Caramitru, George Banu),
cãrora li s-au alãturat Excelenþa Sa Paul Brummel,
ambasadorul Marii Britanii la Bucureºti, ºi
Dominique Goy-Blanquet, preºedintele Societãþii
Shakespeare din Franþa. Ion Caramitru ne-a convins
cã Romeo ºi Julieta trebuie sã moarã tineri pentru
a rãmâne cu adevãrat Romeo ºi Julieta, cã nici
Hamlet nu are cum sã nu împãrtãºeascã soarta celor
doi îndrãgostiþi din Verona ca sã poatã rãmâne
simbolul aspiraþiilor neîmplinite. Din scurtul cuvânt
al academicianului Eugen Simion, am reþinut cã
literatura românã modernã s-a coagulat târziu, în
secolul al XIX-lea, sub influenþa lui Baudelaire ºi
Shakespeare; cã Mercuþio este un personaj mult
mai important decât pare la prima vedere (sunt
întrutotul de acord!), iar Caliban reprezintã
arhetipul criticului literar. Am reþinut ºi faptul cã
Paul Brummel vorbeºte o limbã românã
încântãtoare ºi cunoaºte foarte bine istoria receptãrii
lui Shakespeare în România.
Simpozionul s-a desfãºurat în plen, cu uºile
deschise. Aºadar, toate lucrãrile au fost susþinute în
faþa unui public numeros, dar câtorva dintre ele li sa alocat mai mult timp, având statut de keynote
speech. În aceastã categorie au intrat prezentãrile lui
Michael Dobson (directorul lui Shakespeare Institute
din Marea Britanie) ºi Dominique Goy-Blaquet,
moderaþi de Nicoleta Cinpoeº, respectiv cea a lui
Stanley Wells (la cei 86 de ani sãi, considerat cel mai
mare specialist Shakespeare în viaþã) ºi a distinsului
nostru coleg haretist, academicianul Rãzvan
Theodorescu, care m-a impresionat cu prelegerea sa
liberã, de patruzeci de minute, despre importanþa
vizualului în arta Renaºterii, inclusiv în teatrul
elisabetan ºi opera shakespearianã.
Lucrãrile au fost apreciate, atât de publicul larg,
cât ºi de reporterii prezenþi la eveniment. Temele au
fost variate ºi de mare interes. Jacek Fabiszak ºi
Natalia Brzozowska, de pildã, au discutat
spectacolele româneºti invitate de-a lungul anilor la
Festivalul Internaþional Shakespeare de la Gdansk;
tânãra cercetãtoare Viviana Iacob a analizat relaþiile
Est-Vest în anii rãzboiului rece ºi rolul jucat de
turneele cu montãri shakespeariene în anii destinderii
politice; Michael Dobson a subliniat faptul cã
Neguþãtorul din Veneþia este, în mod surprinzãtor,
piesa cea mai jucatã în Anglia de-a lungul secolelor,
iar Stanley Wells ne-a convins, încã o datã, cã
Shakespeare este un autor de geniu, a cãrui operã va
dãinui tot atât cât omenirea; despre receptarea lui
Shakespeare prin traduceri în România, Slovacia ºi
Ucraina au vorbit Horia Gârbea, Mãdãlina
Nicolaescu, Daniela Marþole, Adrian Sãhlean, Oana
Alis Zaharia, Jana Wild, Natalyia Torkut, Kseniia
Boriskina ºi Viktoria Marinesko, iar Nicoleta
Cinpoeº, Aleksandra Sakowska, Rick St. Peter,
Lucian Ghiþã au analizat montãri Shakespeare din
diferite epoci ºi spaþii culturale. Actriþa Gina Cãlinoiu
de la Naþionalul craiovean a susþinut o lucrare despre
modul în care ºi-a construit personajul Porþia din
spectacolul Julius Caesar, regizat de americanul Peter
Schneider; de altfel, reputata artistã a acceptat
invitaþia de a fi keynote speaker ºi la Conferinþa anualã
a Facultãþii de Litere, ce va avea loc în zilele de 12 ºi
13 mai la sediul din str. Ion Ghica al Universitãþii
Spiru Haret. Lucia Verona (traducãtoare a operei
shakespeariene, dar ºi autoare de romane poliþiste),
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programatã duminicã, 17 aprilie, la ora 11, (re)lansarea volumului X, în prezenþa unui numeros public
mixt, ºi autohton, ºi anglofon. Între timp, în zilele de
15 ºi 16 aprilie, a avut loc, în sediul Primãriei
craiovene, Conferinþa internaþionalã Shakespeare,
eveniment înscris pe agenda forului internaþional
European Shakespeare Research Association.
Comitetul de organizare a manifestãrii a fost alcãtuit
din profesorul Emil Sîrbulescu de la Universitatea
din Craiova ºi (aceiaºi) George Volceanov ºi Nicoleta
Cinpoeº. Peste treizeci de specialiºti din zece þãri au
prezentat lucrãri despre teatrul shakespearian în
viziunea regizorilor europeni.
O amintire copleºitoare din primele patru zile ale
festivalului rãmâne premiera mondialã a spectacolului
cu Richard al II-lea, propusã de actorii Teatrului
Saitama din Tokyo, în regia lui Yukio Ninagawa. Citez
rândurile postate pe pagina mea de facebook: Am
plâns, ºi în timpul spectacolului, ºi la aplauzele finale.
Oamenii ãºtia chiar au ºtiut sã construiascã o punte
între scenã ºi spectatori, au reînviat noþiunea de
catharsis. Într-un interviu acordat lui Simion Buia,
Michael Dobson spunea cã a asistat la o montare de
cel mai mare calibru cu putinþã, una memorabilã, ce nu
poate fi uitatã nici pe patul de moarte.

dovadã cã, în teatru, Shakespeare a fost ºi un abil
autor de texte de divertisment, nu doar poet).
A doua searã ne-a prilejuit reîntâlnirea cu
regizorul sud-african Frederic Abrahamse, care,
dupã Richard al III-lea de acum doi ani (jucat de
doar trei actori), ne-a propus, plecând de la o
realitate documentatã istoric, un Hamlet aºa cum
l-a interpretat echipajul corabiei Red Dragon la
1608, în largul coastelor Africii de Sud. A rezultat
un spectacol jucat de ºase actori (într-o distribuþie
exclusiv masculinã) într-un decor amintind de
puntea unei corãbii. Spectacolul începe cu un
insert împrumutat din Visul unei nopþi de varã
(împãrþirea rolurilor, dar nu între meºteºugari, ci
între marinari) ºi se întrerupe brusc dupã cuvintele
lui Hamlet Restul e tãcere. Personal, aº fi optat
pentru o justificare a acestei întreruperi, de pildã,
prin invocarea unei furtuni (s-ar fi putut introduce
câteva replici din Furtuna, Actul I, Scena 1). Dupã
cum îmi spunea criticul de teatru Adrian
Mihalache, interpretarea unui Shakespeare de cãtre
niºte marinari actori-amatori asigurã alibiul unui
spectacol oricât de prost. ªi totuºi, câþiva actori
s-au ridicat la înãlþimea textului, Michael Richard
conturând un Claudius convingãtor.

Pe o scenã elisabetanã, înconjuratã, aºadar, pe
trei laturi de gradenele destinate publicului, cu
decoruri minimaliste, schimbate de la o scenã la alta
rapid, pe neobservate (veritabili ninja s-au dovedit a
fi mânuitorii de decoruri  poate înºiºi actorii din
distribuþie), se desfãºoarã, în ritm alert, tragedia
uzurpãrii ºi asasinãrii lui Richard, monarhul indolent
ºi insolent, corupt de favoriþii sãi linguºitori. Dupã
pierderea puterii, eroul îºi descoperã umanitatea,
etaleazã o profunzime psihologicã comparabilã cu a
lui Hamlet, doar cã aici avem de-a face nu cu tragedia
aspiraþiilor curmate, ci cu cea a revelaþiilor tardive.
Sunt rare pauzele menite sã puncteze tensiunea psihologicã; protagonistul îºi mitraliazã tiradele ºi monologurile cãzut parcã în transã  într-un un stil interpretativ total diferit de cel occidental ºi, totuºi, viu,
cathartic. Piesa începe cu câteva zeci de actori octogenari aduºi în scenã în cãrucioare pentru invalizi
împinse de tineri. Brusc, toþi se ridicã ºi, grupându-se
pe perechi, încep sã danseze un tangou argentinian.
La alt regizor, introducerea tangoului ca laitmotiv
dramatic ar fi fost o gãselniþã ieftinã; la Ninagawa,
el devine mai mult decât un dans senzual, o metaforã
cineticã a relaþiilor de putere dintre personaje,
Bolingbroke, viitorul rege Henric al IV-lea, fiind
cel care îºi dominã, prin vigoare, forþã fizicã, toþi
partenerii de dans. Scena în care bãtrânul duce de
York, unchiul noului rege, îi cere acestuia sã-i execute
fiul (pe Aumerle) pentru complot ºi înaltã trãdare,
în timp ce consoarta, ducesa de York, implorã iertarea
provoacã un amestec de râs ºi plâns ºi la lecturã, iar
în interpretarea actorilor japonezi acest moment a
stors mai multe lacrimi decât zece telenovele la un
loc (scena are, de altfel, o clarã calitate telenovelisticã,

Actorii lui Repertory Theatre din Worcester
au jucat pe o vreme canicularã, pe treptele din
faþa Teatrului Naþional craiovean, Comedia
erorilor. Publicul de toate vârstele, cunoscãtor
sau nu al limbii engleze, s-a distrat copios,
mimica, gestica, limbajul corporal al interpreþilor
fãcând sã cadã toate barierele lingvistice. A fost
un spectacol excepþional, pentru care,
mãrturisesc, am avut emoþii: exista, ca termen de
comparaþie, montarea prezentatã la precedenta
ediþie a festivalului de trupa londonezã Propeller.
Duminicã, 17 aprilie, am asistat la premiera cu
Iulius Caesar în traducerea Luciei Verona ºi a lui
Horia Gârbea, din ediþia pe care o pãstoresc de
vreo ºase încoace: un spectacol ingenios, cu textul
masiv decupat sau transformat în ºtiri televizate,
de genul Caesar îl învinge pe Pompei, Pompei 
ucis în Egipt, Caesar revine în triumf la Roma.
Un triumf, într-adevãr, al mijloacelor multimedia
propuse de regizorul american Peter Schneider, în
detrimentul interpretãrii, al actorilor reduºi la statut
de pioni pe marea tablã de ºah a istoriei.
Anul Shakespeare continuã. Printr-un
protocol, semnat de Universitatea Spiru Haret,
la toamnã, masteranzii UNATC, îndrumaþi de
actorul conferenþiar univ. dr. Liviu Lucaci, vor
prezenta un spectacol  selecþie de monoloage
celebre din teatrul Marelui Will  urmat de o
discuþie cu studenþii Facultãþii de Litere, un
eveniment benefic pentru ambele pãrþi. Regizorul
Ducu Darie pregãteºte, între timp, un Coriolan
în traducerea subsemnatului ºi a lui Horia Gârbea,
iar la Târgoviºte s-a anunþat deja castingul pentru
un Othello în traducerea Luciei Verona

Artista, studentã a Facultãþii de Arhitecturã, a spus: lucrãrile trebuie
privite ca un puzzle, în sensul cã fiecare tablou are o anumitã poveste,
încercând, totodatã, sã trezeascã privitorului sentimente ce îl duc cu gândul
la copilãrie. Per ansamblu, acestea aratã ceea ce a vrut de fapt artistul sã
transmitã. Expoziþia Tempi Passati te duce cu gândul la trecut, la clipe
frumoase. Diana Roxana Rîmbu puncteazã faptul cã a încercat sã confere
o amprentã personalã, unicã acestor lucrãri, combinând acuarela cu tuºul
alb. Este o modalitatea mult mai caldã ºi, în aceleaºi timp, mult mai umanã
de a transmite publicului mesajul meu. Lucrãrile au fost realizate în momente
când aveam anumite stãri. De exemplu, lucrãrile cu crãpãturi albe au fost
executate într-un moment în care eram foarte stresatã ºi când încercam sã
transpun haosul din interior, prin picturã, cu cãldurã.
Diana Roxana Rîmbu explicã trecerea, de la hârtia milimetricã ºi creion,
la picturã: Trecerea nu a fost uºoarã. Nu pot sã spun cã am trecut direct
de la arhitecturã la picturã, ci a fost un parcurs invers, de la picturã la
arhitecturã. A fost o trecere foarte durã, bruscã, pentru cã a trebuit sã aleg
între a-mi continua pasiunea pentru picturã sau a continua pasiunea
pentru arhitecturã. Am ales sã combin ambele pasiuni, astfel încât sã nu
fie necesar sã aleg dintre ele. Aceastã uniune a artei cu ºtiinþa se remarcã
foarte bine în tabloul Paris. De altfel, pentru artistã, Paris este lucrarea
preferatã:Paris este lucrarea mea preferatã, deoarece este o lucrare în
care am integrat, atât partea artisticã, cât ºi partea arhitecturalã, cu ceea
ce înseamnã peisagistica.
Artista se gândeºte la un nou proiect expoziþional, proiect la care o sã
ne invite într-un viitor apropiat. Expoziþia o sã fie cu totul diferitã faþã
de cea deschisã astãzi în holul Universitãþii Spiru Haret. Voi expune
lucrãri executate în acrilic, într-un stil cu totul diferit.
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EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Cum reuºesc sã scadã banii þinuþi în depozite bancare
În acest moment, dobânda medie la depozitele în lei
este de 0,93%, în scãdere accentuatã de la 9,37% în
2009, la euro - 0,26%, faþã de 3,15% în 2009, iar la dolari
0,32%, faþã de 1,86% la acelaºi moment de referinþã.
Dacã la o dobândã de sub 1% adaugi comisioane de 0,5%
plus 0,2% sau 0,3% administrarea contului curent,
fãrã de care nu existã depozitul bancar, banii þinuþi la
bancã se împuþineazã, nu se înmulþesc. Bineînþeles, dacã
sunt sume mici, la sume mari, lucrurile se schimbã. Astfel,
câºtigul real obþinut în prezent de un deponent pentru
un depozit de 1.000 de lei pe 12 luni este pozitiv la cinci
bãnci ºi negativ la 18 bãnci, reiese dintr-o analizã ce a
vizat un numãr de 23 de bãnci din sistem.
Portalul de informaþii financiare Finzoom a lansat pe
piaþa româneascã un nou concept: cel de dobânda anualã
efectivã (DAE) pentru depozite ºi conturi de economii,
care include, pe lângã dobânda anualã, ºi impozitul de
16% reþinut pentru dobândã, dar ºi o parte din comisioanele
percepute de bancã, în contextul în care, la nivel de autoritãþi
în domeniu, se afirmã cã în România nu existã dobânzi
negative la depozite.
Dintre bãncile analizate, DAE este pozitivã doar la cinci,
respectiv, câºtigul real, iar, la 18 bãnci, DAE este negativã ºi la
fel ºi câºtigul real. În acest moment, cel mai mare câºtig obþinut
de un deponent pentru un depozit de 1.000 de lei pe 12 luni
este de 16,08 lei, iar, depozitul cel mai pãgubos, cel cu o pierdere
de 50,97 de lei, a explicat directorul Finzoom, Irina Chiþu. Ea
a precizat cã, din analizã, reiese cã bãncile care oferã cele mai
mari dobânzi nominale nu au ºi cea mai bunã DAE, respectiv
cel mai mare câºtig real. Din contrã, vedem cã la TBI Bank ºi
Idea Bank, cu dobânzile nominale cele mai ridicate, respectiv
2,15% pe an, câºtigurile reale sunt negative, respectiv, minus
18,07 lei ºi minus ºase lei, a precizat Irina Chiþu.
Doar de la economii de 7.000 de lei în sus
nu pierzi bani dacã îi þii în bancã
Potrivit Finzoom, câºtigul real este pozitiv la toate
bãncile care oferã depozite populaþiei doar pentru sume
mai mari de 7.000 de lei, respectiv 10.000 de euro ºi 11.000
de dolari, depuse pe o perioadã de 12 luni. Comisioanele
percepute de bãnci care reduc câºtigul din dobândã sunt

cel de deschidere de cont, de administrare, de închidere
sau de retragere numerar la scadenþã de la ghiºeu (pentru
cã orice depozit trebuie însoþit de un cont curent). La
acestea se adaugã ºi impozitul de 16% pe dobânda nominalã.
În acest moment, opt bãnci din sistem, cele mai mari,
percep comision de retragere numerar la ghiºeu, chiar dacã
retragi banii în ziua scadenþei. Dacã retragi banii în afara
scadenþei, acest comision este mult mai mare ºi pierzi ºi
dobânda. Cel mai mare comision este perceput de BCR,
respectiv 1%, minimum 15 lei, a adãugat Irina Chiþu.
Ce taxe ºi comisioane
nu afecteazã obligatoriu câºtigul din depozite
Pe de altã parte, existã ºi comisioane care nu se includ în
DAE. Unul dintre ele este comisionul de retragere numerar
neprogramat, care variazã între 0,5% (minim 3,5 lei) la
CEC (indiferent de sumã) ºi 2% la OTP Bank ºi BCR
,pentru sume mai mari de 50.000 de lei. Altul este
comisionul de retragere numerar pentru sumele anunþate ºi
neridicate. Acestea sunt fie în sumã fixã, 15 - 20 de lei, sau
între 0,1% (Intesa) ºi 2% (BCR).
În aceste condiþii, Finzoom recomandã deponenþilor sã
þinã cont de toate aceste comisioane care le pot eroda
economiile, sã aleagã depozitul în funcþie de DAE ºi de
câºtigul real, sã nu spargã depozitul înainte de scadenþã ºi
sã ºtie cã dobânzile afiºate la bancã sunt anuale, nu lunare.
Pe de altã parte, deºi câºtigurile la bancã sunt mici, nu
este recomandatã pãstrarea economiilor la saltea, iar
deponenþii trebuie sã ºtie cã depozitele la bãnci sunt
garantate în limita a 100.000 de euro/deponent pe bancã,
de cãtre Fondul de garantare a Depozitelor Bancare, a
atras atenþia Irina Chiþu.
Cele mai mari dobânzi nominale pentru un depozit în lei
de 1.000 de lei pe 12 luni sunt oferite de Idea Bank ºi TBI
Bank (2,15% pe an), iar cele mai mici la UniCredit Bank ºi
Alpha Bank (0,65% pe an).
În schimb, dacã luãm în calcul toate comisioanele, cele mai
profitabil depozit îl gãsim la Libra Bank ºi Banca Transilvania,
unde câºtigul real este pozitiv, de 1,56% ºi 1,35%. Cele mai
prost remunerate depozite sunt cele de la ING Bank, cu
DAE de minus 5,1% ºi BRCI, de minus 4,85%.
Dobânzile negative au ajuns de mult ºi în România.

Întãrirea serviciilor de consiliere
ºi suport la nivel local pentru pãrinþii
copiilor ºi adolescenþilor cu TSA
În ultimii ani, la nivel european, s-au fãcut eforturi pentru respectarea drepturilor
persoanelor cu dizabilitãþi ºi în special a celor cu tulburãri în spectrul autist (TSA),
aºa cum prevede Convenþia Naþiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilitãþi (http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx).
Pentru punerea în practicã a Convenþiei, Comisia Europeanã a agreat o Strategie
pentru dizabilitate 2010-2020 care are ca principale arii de lucru accesibilitatea,
participarea, egalitatea, angajarea, educaþia ºi formarea, protecþia socialã ºi sãnãtatea.
În România, nu existã în acest moment un raport privind aplicarea prevederilor
Convenþiei Naþiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitãþi. Cu
toate acestea, mai multe organizaþii care militeazã pentru respectarea drepturilor
persoanelor cu TSA, unele dintre ele create ºi de pãrinþi, au atras atenþia în
repetate rânduri asupra faptului cã drepturile persoanelor cu TSA nu sunt respectate
sau nu existã reglementãri legislative care sã le protejeze. Lipsa serviciilor sau
numãrul redus al serviciilor publice duce, de cele mai multe ori, la dificultãþi majore
în familiile care au copii/tineri cu TSA, deoarece sunt constrânºi sã facã faþã
multor situaþii de încãlcare a drepturilor ºi nu pot gestiona singuri aceste situaþii.
Prin parteneriatele create de Fundaþia Romanian Angel Appeal  RAA, cu
10 direcþii pentru protecþia copilului din mai multe judeþe, s-a dorit creºterea capacitãþii
locale de rãspuns la nevoile familiilor care au un membru cu TSA. Astfel, în cele 10
centre, prin intermediul proiectului, au beneficiat de sesiuni de consiliere 205
aparþinãtori. Aceºtia au primit informaþii despre serviciile disponibile în plan local,
precum ºi despre demersurile pe care trebuie sã le facã în vederea integrãrii în ºcoalã,
respectiv în comunitate a copilului. Totodatã, 138 de copii au beneficiat de terapii
specifice copilului cu TSA. Aceste sesiuni de terapie au fost însoþite pentru unii
dintre ei ºi de activitãþi de recreere ºi petrecere a timpului alãturi de familie sau de
alþi copii tipici. Serviciile oferite copiilor, ca ºi cele oferite adulþilor, au avut ca scop
creºterea gradului de recuperare a copiilor ºi creºterea gradului de accesare a serviciilor.
În acest context, Fundaþia Romanian Angel Appeal a organizat marþi,
26 aprilie 2016, ora 11.00, la Hotel Internaþional  Sala Observator (et. 5),
str. Cãuzaºi nr. 27, Piaþa Unirii, Bucureºti, o conferinþã de presã, prilejuitã de
închiderea proiectului Întãrirea serviciilor de consiliere ºi suport la nivel local
pentru pãrinþii copiilor ºi adolescenþilor cu TSA.
De asemenea, au fost prezentate activitãþile care, prin noutatea abordãrii, au
avut un impact crescut asupra beneficiarilor: tabere de varã ºi sesiuni de prevenire
a accidentelor în caz de incendiu, cu focus pe copiii cu dizabilitãþi.
Evenimentul s-a desfãºurat în cadrul proiectului Întãrirea serviciilor de
consiliere ºi suport la nivel local pentru pãrinþii copiilor ºi adolescenþilor cu
TSA, proiectul început la 1 iulie 2014 ºi finalizat la 30 aprilie 2016, finanþat
prin granturile SEE 2009  2014, în cadrul Fondului ONG.

Gabriela ÞINTEANU

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

Rãzvan Rãdulescu,

coordonator PR, Fundaþia Romanian Angel Appeal
Proiect finanþat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul
Fondului ONG în România.
Pentru informaii oficiale despre granturile SEE ºi norvegiene
accesaþi www.eeagrants.org

Agricultura - doica tuturor celorlalte meserii, încotro?!

O Dacã te gândeºti la anul urmãtor - însãmânþeazã pãmântul! / Dacã te gândeºti la urmãtorii zece ani - planteazã un copac! Dacã te gândeºti la urmãtorii o sutã de ani - educã oamenii!
(proverb chinezesc)
P
I  România poate hrãni 80 de milioane de oameni, dar nu-i hrãneºte nici pe locuitorii ei!
În momentul de faþã, Uniunea Europeanã negociazã un tratat de
Politica Agricolã Comunã (PAC), legislaþia ºi procedurile interne continuã sã discrimineze producãtorul
liber schimb cu America - prin care se discutã eliminarea taxelor

N
vamale la peste 250 de produse ºi servicii - ºi un tratat de schimb
agricol român. Cât, cum, cu ce efecte?
comercial cu Turcia, iar de la 1 mai 2016 se vor aplica noi mãsuri
I  Dacã nu schimbãm ceva acum, s-ar putea sã ne trezim în faþa unui pericol ºi mai mare.
privind regimul vamal European. Care este poziþia Guvernului
României? Mai are prerogative în domeniu? Liberalizarea
 Creditele bancare acordate pentru exploataþiile agricole comerþului Turciei cu Europa va aduce mãrfuri chiar mai ieftine
I Agricultura noastrã
europene, de 1.700-2.000  /ha, sunt incomparabil mai mari decât decât cele produse în Europa, vom avea produse de oriunde, numai
este la nivelul anilor 1965 - 1970!
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Chiar dacã suntem în al 9-lea an în Uniunea Europeanã, nu
reuºim sã stabilizãm producþia agricolã în România. Cele selectate,
în continuare, reconfirmã mecanismele discriminatorii ale PAC ºi
UE, pe care le spunem de ani de zile. Dotarea fermelor din România,
prin comparaþie cu alte exploataþii agricole din Europa, este de 25
de ori mai micã, iar producþia primarã la hectar este de 2,5 ori ºi,
producþia agricolã comercialã, de 4 ori. Pachetul de mãsuri pentru
dezvoltarea clasei de mijloc la sate, lansat de primul ministru
Dacian Cioloº, este inspirat dintr-un studiu care demonstreazã o
realitate crudã ºi tristã: suntem sãraci, avem producþii mici la
hectar, banii europeni nu ne-au ajutat sã fim eficienþi, iar
agricultura noastrã este la nivelul pe care alte þãri din Europa
l-au atins în anii 1965-1970.
 Valoarea producþiei primare la hectar obþinutã de fermierii
români, de circa 800-900 /ha, este de 2-2,5 ori mai micã,
comparativ cu cea obþinutã de colegii lor din UE, 1800-2000 /ha.
 Agricultorii români consumã pentru tehnologiile de
producþie, ca sã creascã productivitatea la hectar ºi randamentul,
715 /ha, în timp ce alte þãri consumã ºi de 10 ori mai mult:
Olanda  8369 /ha, Belgia  3987 /ha, Danemarca  2843 /ha.
 Valoarea adãugatã brutã în agricultura româneascã se aflã
la jumãtatea celei din UE -15, fapt care conduce la obþinerea unei
producþii agricole finale de circa 1400-1500 /ha în România,
faþã de 2400-2600 /ha în UE -15.
 Autoconsumul alimentar în fermele de subzistenþã ale
României reprezintã 90-92% din producþia acestor ferme, iar în
cazul fermelor de semisubzistenþã este de 50-52% (faþã de numai
10-12% în UE-15), aceastã stare având drept consecinþã o valoare
a producþiei agricole comerciale de 400-420  /ha - de patru ori
mai micã comparativ cu UE-15.
 Producþiile medii la cereale, obþinute în fermele româneºti
în perioada 1990-2009, de 2770 kg /ha, se aflã la nivelul
producþiilor realizate de fermierii din UE-6 în deceniul 6 al
secolului trecut.
 Dotarea unui agricultor din exploataþiile agricole româneºti,
comparativ cu un agricultor din UE-15, este de circa 25-26 de ori
mai micã: 350  în România faþã de 9.000-9.200  în UE.

cele acordate exploataþiilor agricole româneºti, de circa 10 /ha.
 Necultivarea unei suprafeþe arabile, în medie, pe ultimii
10 ani, de 1.150 mii ha/an, reprezintã o pierdere medie anualã a
producþiei agricole de 1.050 mil. .
 Agricultura româneascã ºi întreaga economie agroalimentarã
sunt caracterizate de criza ineficacitãþii alocãrii ºi utilizãrii
resurselor ºi puternic afectate de un sistem de dezechilibre ale
proprietãþii ºi exploataþiilor, ale pieþelor ºi preþurilor produselor
agricole ºi input-urilor producþiei agricole, ale competitivitãþii ºi
funcþionãrii instituþionale, toate acestea fiind factori generatori
de nonperformanþã.
 Programele de susþinere bugetarã ºi investiþiile, de circa
10-12 miliarde , nu s-au regãsit în sporul valorii producþiei agricole
(VPA) ºi al Valorii Adãugate Brute produsã în agriculturã (VAB),
aceºti indicatori sectoriali menþinându-se aproximativ la acelaºi
nivel anual - VPA de 12-15 miliarde /an ºi VAB agricolã de
7,5- 8,5 miliarde /an. (sursa: Cadrul Naþional Strategic pentru
Dezvoltare Durabilã a Sectorului Agroalimentar ºi a Spaþiului
Rural în perioada 2014  2020  2030).

România a rãmas în urmã,
dar, mai ales, este în contratimp cu realitatea
Producãtorii noºtri sunt implicaþi într-o luptã inegalã.
Concurenþa neloialã începe de la alocarea subvenþiilor ºi continuã
pânã la valorificarea producþiei. Aºa ajung fermierii europeni sã
vândã la preþuri mici ºi sã-ºi desfacã produsele într-o Românie
devenitã o piaþã de desfacere pentru ei, dar mai ales sã se confrunte
cu speculaþiile practicate de cãtre retaileri, prin operaþiuni oneroase,
de la inscripþionarea pe etichete cã produsul este extra, dar, în
fapt, este un produs de calitate inferioarã, pânã la valorificarea
produselor expirate ºi reambalate, chiar dacã sectorul de legume ºi
fructe anunþã sã vinã cu o nouã lege, de fapt o completare a celei
existente, privind o etichetare a legumelor ºi fructelor care sã
prevadã ºi preþul la poarta fermei, o mai bunã vizibilitate a
trasabilitãþii produsului ºi a producãtorului agricol, cu speranþa
cã va stopa scoaterea banilor din þarã, distrugerea afacerilor
de familie, sãrãcirea producãtorilor români, sabotarea
produselor româneºti, dispariþia locurilor de muncã.

din România, nu! Piaþa noastrã nu trebuie sã mai fie penetratã de
produse care nu respectã aceleaºi standarde de calitate, în care
s-au investit foarte mulþi bani ºi care ridicã costurile de producþie, în
irigaþii, în fabrici de procesare, silozuri etc. Lumea este într-o
continuã schimbare iar politicile economice adoptate continuã sã
fie în defavoarea statelor nou intrate în UE. Bineînþeles, celor care le
acceptã! Dupã cum remarca C-tin Rãdulescu Motru, politicianul
român, fãrã o pregãtire solidã, acceptã ideea dãunãtoare cã aºa se
face în Franþa, aºa se face ºi în România. Acesta este sentimentul,
trãit citind ºtirile, datele, statisticile, analizele, accentuat de mãsurile
din legile adoptate de Parlament: distrugerea exploataþiilor agricole,
prin confuzia, voitã sau nu, între proprietate ºi modul de exploatare
a terenurilor agricole, privatizarea industriei producãtoare de maºini
ºi utilaje agricole ºi de procesare, lucru de care am fost avertizaþi
de acad. N. N. Constantinescu ºi acad. Anghel Ruginã!, consideratã
con-damnabil un morman de fiare vechi, subfinanþarea învãþãmântului ºi cercetãrii, unii intelectuali autohtoni, care rãspândesc
în lume ideea cã românii nu au o identitate naþionalã ºi nu sunt
buni de nimic la ei acasã
Ce spune Banca Mondialã de distrugerea sistemului de irigaþii
construit cu ajutorul sãu pe cele 3 mil ha, chiar dacã nu în totalitate
funcþional? Dar FMI ºi, acum, UE despre efectele constrângerilor
prin politicile impuse? Le-a prezentat cineva situaþia celor 1.250
de entitãþi economice distruse? Mass-media (presa scrisã,
on-line, TV, radio) sunt pline de exemple cutremurãtoare. Câte
fabrici ºi uzine s-au distrus în þãrile fondatoare ale UE? ªtim
ºomajul total ºi în rândul tinerilor, abandonul ºcolar, ºtim cã ne
aflãm pe ultimele locuri la mulþi indicatori: al nivelului de trai dar
ºi al productivitãþii ºi eficienþei muncii, din comunicatele Eurostat.
Dupã 20 de ani, firmele cu capital majoritar autohton,
dominante ca numãr, au o forþã economicã în scãdere (- 47%, ºi
statul - 4%), în comparaþie cu firmele care au capital majoritar
strãin (49%). În februarie 2016, importurile au crescut dublu
faþã de exporturi (8,5% faþã de 4,1%, la valori exprimate în
euro), în contextul unui trend de creºtere rapidã cu ritmuri de
+9,5% la export ºi +13,4% la import, astfel cã deficitul
comercial a crescut cu 76% (993,5 milioane euro),
faþã de aceeaºi lunã a anului precedent.

Ec. dr. Mircea M.TOMA
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PROGRAMUL TVH
MARÞI  3 mai 2016
06:00
07:00
07:30
08:00
09:00
11:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:30
15:00
16:30
17:00
17:30
19:00
20:00
22:00
22:30
23:00
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00

Videoclipuri
Film documentar
Film documentar culinar
Videoclipuri
Film artistic
Crezi cã ºtii?
Emisiune-concurs de culturã generalã
Film documentar
Videoclipuri
ªtiri
Film serial - Caruselul iubirii
Film documentar culinar
Transformarea
Videoclipuri
ªtiri
Film artistic
ªtiri
Film artistic
ªtiri
Film documentar
Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
Videoclipuri
Preuniversitaria
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
Justiþia sub lupã
Grãdina cu statui
Un actor ºi rolurile sale.
Preuniversitaria

06:00
07:00
07:30
08:00
09:00
11:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:30
15:00
16:30
17:00
17:30
19:00
20:00
22:00
22:30
23:00
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00

SÂMBÃTÃ  7 mai 2016
06:00
07:00
08:00
08:30
09:30
11:30
12:00
12:30
13:30
14:00
16:30
18:30
19:00
20:00
22:00
00:00
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00

JOI  5 mai 2016

MIERCURI  4 mai 2016

Universitaria
Videoclipuri
Film documentar pentru copii
Academia veterinarã
Film artistic
Videoclipuri
Romania 2.0
Videoclipuri
Film documentar
Cântec, joc si voie bunã
Film artistic
Videoclipuri
SPECIAL
Film artistic
Film artistic
Videoclipuri
De ce sã iubim limba românã
Univers Shakespeare
Limbajul imaginii filmate
Un actor ºi rolurile sale
Preuniversitaria

Videoclipuri
Film documentar
Film documentar culinar
Videoclipuri
Film artistic
Crezi cã ºtii?
Emisiune-concurs de culturã generalã
Film documentar
Videoclipuri
ªtiri
Film serial - Caruselul iubirii
Film documentar culinar
Transformarea
Videoclipuri
ªtiri
Film artistic
ªtiri
Film artistic
ªtiri
Film documentar
Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
Videoclipuri
Preuniversitaria
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria
Cursuri de limbi strãine
Justiþia sub lupã
Grãdina cu statui
Un actor ºi rolurile sale
Preuniversitaria

06:00
07:00
07:30
08:00
09:00
11:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:30
15:00
16:30
17:00
17:30
19:00
20:00
22:00
22:30
23:00
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:00
05:00

Videoclipuri
Film documentar
Film documentar culinar
Videoclipuri
Film artistic
Crezi cã ºtii?
Emisiune-concurs de culturã generalã
Film documentar
Videoclipuri
ªtiri
Film serial - Caruselul iubirii
Film documentar culinar
Transformarea
Videoclipuri
ªtiri
Film artistic
ªtiri
Film artistic
ªtiri
Film documentar
Interviurile TVH
Realizator Matei Georgescu
Videoclipuri
Preuniversitaria
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria
Cursuri de limbi strãine
ONG Mania
Limbajul imaginii filmate
Istoria cu învãþãturã
Preuniversitaria

LUNI  9 mai 2016

DUMINICÃ  8 mai 2016
06.00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:30
11:30
12:00
14:00
16:30
18:30
19:00
19:30
20:00
22:00
00:00
02:00
02:30
03:00
04:00
04:30
05:00

* Emisiuni realizate în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

Universitaria
Kinetoterapia
Videoclipuri
Film documentar pentru copii
Academia veterinarã
Film artistic
Videoclipuri
DreamStar Junior Music Contest
Cântec, joc si voie bunã
Film artistic
Videoclipuri
Film documentar
Videoclipuri
Film artistic
Film artistic
Videoclipuri
Universitaria
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria
De ce sã iubim literatura românã
Univers Shakespeare
Preuniversitaria

06:00
07:00
07:30
08:00
09:00
11:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:30
15:00
16:30
17:00
17:30
19:00
20:00
22:00
22:30
23:00
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00

Videoclipuri
Film documentar
Film documentar culinar
Videoclipuri
Film artistic
Crezi cã ºtii?
Emisiune-concurs de culturã generalã
Film documentar
Videoclipuri
ªtiri
Film serial - Caruselul iubirii
Film documentar culinar
Transformarea
Videoclipuri
ªtiri
Film artistic
ªtiri
Film artistic
ªtiri
Film documentar
Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
Videoclipuri
Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria
Cursuri de limbi strãine
Justiþia sub lupã
Istoria cu învãþãturã
Amintiri de la filmare
Preuniversitaria

TVH ºi Radio Seven au avut oaspeþi în Sãptãmâna Altfel

VINERI  6 mai 2016
06:00
07:00
07:30
08:00
09:00
11:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:30
15:00
16:30
17:00
17:30
19:00
20:00
22:00
22:30
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00

Videoclipuri
Film documentar
Film documentar culinar
Videoclipuri
Film artistic
Crezi cã ºtii?
Emisiune-concurs de culturã generalã
Film documentar
Videoclipuri
ªtiri
Film serial - Caruselul iubirii
Film documentar culinar
Transformarea
Videoclipuri
ªtiri
Film artistic
ªtiri
Film artistic
ªtiri
Film documentar
Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
Videoclipuri
ProMemoria
Istoria cu învãþãturã
Grãdina cu statui
Preuniversitaria

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

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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Lect. dr. arh. Sidonia TEODORESCU:  Activitatea didacticã din Departamentul Arhitecturã
al Universitãþii Spiru Haret are drept caracteristicã definitorie ponderea importantã, ca numãr de ore ºi
numãr de credite alocate, a disciplinelor vocaþionale: Proiectare de Arhitecturã, Sinteze de Arhitecturã,
Reprezentãri în arhitecturã, Proiect de specialitate, Proiect opþional. Aceste discipline concentreazã marea
majoritate a corpului profesoral, fiecare an de studii având un coordonator de an. Atelierul de arhitecturã
este punctul focal de sintetizare a cunoºtinþelor practice ºi teoretice dobândite de studenþi. Majoritatea
temelor o constituie proiectele arhitectural-urbanistice ce implicã structurarea ºi organizarea coerentã
a unor funcþiuni complexe, ce duc la realizarea de compoziþii spaþial-volumetrice care dialogheazã
armonios cu existentul arhitectural sau completeazã situl natural. Expoziþia selecteazã cele mai
reprezentative proiecte din ultimii doi ani localizate în zone de interes ale Capitalei. Proiectele urmãresc
inserarea armonioasã a obiectului de arhitecturã în sit, cu punerea în valoare a þesutului urban existent.
Studenþi arhitecþi participanþi: Ezzeddin Alasali, Ionuþ Bratu, Sergiu Briºculescu, Alin-Gabriel Bucur, Ciprian
Burlacu, Rudolf Burlacu, Dana Caloianu, Nicoleta Roxana Chircu, Rãzvan Cobzariu, Gabriel Comãnescu,
Oana Constantinescu, Gabriel Costache, Mihai Cotigã, Rãzvan Cristescu, Ionuþ Diaconu, Marian Dumitru,
Iulian Ene, Virgil Fãlcuþescu, Alexandru Gavrilescu, Omid Ghannadi, Yvona Ghergu, Vladimir Ghiga, Simona
Iacob, Chemat-Aidan Isa, Andreea Ivan, Andrei Lazãr, Paul Alexandru Lupu, Iosif-Adiel Mamoc, Alexandru
Mardare, Alin Mitrache, Mihai Matei, Mihaela Mihai, Mihai-Ionuþ Mîndra, Raluca Munteanu, Dragoº Nãstase,
Iulia Negri, Alexandru Opriþa, Ionel Pasmagiu, Rodica Pãtru, Emanuel-Cãtãlin Prejbeanu, George Cristian
Rîlea, Marian-Adrian Rupa, Andreea Stan, Andreea Stoian, Simina ªerbãnescu, Bianca ªtefan, Casandra
ªtefan, Diana ªtefan, Lucicã Taftã, Eduard Toma, Ciprian Tudor, Dana Tudor, Iulia Vicol.
Profesori coordonatori ai proiectelor prezentate: lect. dr. ing. Mircea Alexe, conf. dr. ing. Carmen
Berevoescu, conf. dr. arh. Victoria-Marinela Berza, lect. dr. arh. Doina Marilena Ciocãnea, lect. dr. arh.
Daniela Cioponea, prof. dr. arh. Emil Creangã, conf. dr. arh. Ruxandra Cruþescu, asist. dr. arh. Ioana Dan,
lect. dr. arh. Dobrin Datcu, lect. dr. arh. Raluca Diaconescu, conf. dr. arh. Maria Duda, conf. dr. arh. AnaMaria Hariton, lect. dr. arh. Dan Kisilewicz, conf. dr. arh. Ileana Maria Kisilewicz, lect. dr. urb. Raluca
Marinescu, asist. dr. arh. Vlad Mitric, conf. dr. arh. Ruxandra Nemþeanu, asist. dr. arh. Raluca Niculae, lect.
dr. arh. Gabriela Petrescu, lect. dr. arh. Ioana Petrescu, lect. dr. arh. Andreea Pop, conf. dr. arh. Constantin
Rusu, lect. dr. arh. Bogdan Stanciu, lect. dr. arh. George Stãncioiu, lect. dr. arh. Alexandra Teacã,
conf. dr. arh. Doina Teodorescu, lect. dr. arh. Sidonia Teodorescu, lect. dr. ing. Stelian Tobã.
Expoziþia Bucureºtiul în proiectele studenþilor Facultãþii de Arhitecturã a Universitãþii Spiru Haret, deschisã în holul
Palatului ªuþu, în perioada 19  22 mai 2016, oglindeºte activitatea ºi preocuparea de a interveni asupra imaginii oraºului
Bucureºti, de a pune în valoare fondul construit, prin restaurarea, reabilitarea ºi refuncþionalizarea unor monumente de
arhitecturã ce aparþin unui trecut mai mult sau mai puþin îndepãrtat ºi, nu în ultimul rând, de a interveni în ameliorarea
þesutului urban, cu scopul de a crea noi puncte de atractivitate ºi de a satisface necesitãþile mereu crescânde ale societãþii.

Lect. univ. dr. arh. Alexandra TEACÃ
Un aspect important al expoziþiei îl constituie conservarea,
protejarea, promovarea ºi dezvoltarea patrimoniului cultural al
oraºului Bucureºti, aspect care se desprinde atât din modul de
alegere a temelor de arhitecturã, multe dintre ele situate în zona
istoricã a oraºului, dar ºi din modul în care acestea au fost
rezolvate, studenþii dovedindu-ºi iscusinþa prin propunerile lor,
bazate, în egalã mãsurã, pe respectarea tradiþiei ºi punerea în
valoare a fondului construit existent, dar ºi pe folosirea noilor
tehnologii constructive, ºi, implicit, pe crearea sau recurgerea la
un nou limbaj de arhitecturã, modern, care sã nu ºocheze, ci, din
contrã, plin simplitate ºi acurateþe, sã aminteascã vechiul edificiu,
dar sã evidenþieze faptul cã aceastã intervenþie aparþine unei alte
perioade istorice, anume perioadei pe care o parcurgem în
momentul de faþã.
Poate cã nu întâmplãtor tema oferitã studenþilor, privind
«Reabilitarea Cinematografului ºi a Grãdinii de varã Capitol»,
intitulatã ºi «Culoar Cultural», situat pe bulevardul Regina
Elisabeta, a constituit un fel de câmp de experimente, o modalitate
de a dialoga cu trecutul, dar ºi de a insera noul, o modalitate de a
gãsi ºi de a introduce noi funcþiuni, sau de a le reconverti pe cele
vechi, cu scopul de a conferi atractivitate, dinamism zonei. Astfel,
propunerile elaborate de cãtre studenþi au avut în vedere mai
multe aspecte, ºi anume: crearea unor spaþii flexibile, cu
posibilitatea ca sala de cinematograf sã funcþioneze ºi separat,
sau pentru diferite evenimente; inserarea unor ateliere de creaþie
artisticã (fotografie, graficã, picturã); refuncþionalizarea printrun centru dedicat muzicii; sau propuneri care au avut în vedere
crearea unor spaþii dedicate arhivei ºi celebrãrii filmului, mai cu
seamã cã, la începutul anilor 20, prin numãrul mare de
cinematografe pe care îl deþinea, bulevardul Regina Elisabeta era
considerat un fel de Broadway bucureºtean, foarte frecventat ºi
la modã în acel timp. Propunerile studenþilor au în vedere ºi
agrementarea cinematografului cu terase de varã, grãdini, cafenele
ºi alte spaþii de socializare, care sã aminteascã vecinãtatea, în
zonã, a parcului Ciºmigiu.
O altã temã prezentatã în expoziþie, cea de: «Locuinþe colective
în þesut urban existent», cu amplasamentul în zonã centralã, la
intersecþia strãzii Mântuleasa cu Calea Moºilor, a presupus o
atenþie deosebitã din partea studenþilor privind modul de integrare
în fondul construit existent, propunându-se un imobil deosebit
de înalt (25 etaje).
Nu mai puþin interesante sunt proiectele de «Locuinþe
înºiruite», realizate de cãtre studenþii anului II, care au avut în
vedere nu numai realizarea de spaþii funcþionale adecvate în cadrul

locuinþelor, dar ºi crearea unor volumetrii simple ºi atrãgãtoare,
încercând, prin modul de alcãtuire ale faþadelor ºi a relaþiilor
plin-gol ale acestora, sã confere frumuseþe ºi dinamism. În acelaºi
timp, ei au avut în vedere ºi au proiectat aceste locuinþe, având
caracteristicile unor locuinþe pasive, ºi anume realizarea condiþiilor
pe care le presupune o casã pasivã, þinând cont de toate instalaþiile
necesare, pornind de la panourile solare, care capteazã ºi
transformã energia solarã în agent termic (apã caldã), apoi a
panourilor fotovoltaice, care transformã energia solarã în energie
electricã, a pompelor, a sistemelor de ventilare cu aer ºi pânã la
modul de reþinere a cãldurii în interiorul casei, prin folosirea
corespunzãtoare a golurilor, a tâmplãriilor, dar ºi a unor
termoizolaþii cu grosimi de dimensiuni mai mari decât cele
obiºnuite. Studenþii anului II au prezentat scheme ºi detalii care
sã ilustreze modul de funcþionare a caselor pasive, în contextul
unei dezvoltãri tehnologice deosebite.
Expoziþia prezintã ºi alte proiecte interesante, precum cel de
restaurare, reabilitare ºi refuncþionalizare a monumentului de
arhitecturã, parþial distrus, Moara lui Assan. O propunere
interesantã o constituie reconversia acestui monument în «Facultate
de Restaurare ºi Centru de Cercetare», cu funcþiuni conexe, care sã
contribuie la revitalizarea ansamblului Moara lui Assan.
Printre proiectele ce meritã o atenþie deosebitã sunt cel privind
«Conservarea, restaurarea ºi reabilitarea Pasajului Villacrosse»
din centrul Bucureºtiului, dar ºi «Reconversia Gãrii Filaret în
Facultate de Inginerie Contemporanã» ºi altele.
De o deosebitã importanþã sunt ºi proiectele studenþilor din
anul VI, care propun, în anumite zone din Bucureºti, construcþia
unor zgârie-nori, cu volumetrii dinamice, deosebite, care sã
constituie adevãrate repere sau embleme arhitecturale în viitor.
Desigur cã, pe lângã cele menþionate mai sus, existã numeroase
alte proiecte care meritã atenþie, cum ar fi: proiectul ERASMUS
a unui aeroport la Istanbul, proiecte de Cluburi de Yachting,
proiecte de urbanism, ºi numeroase altele, care evidenþiazã
interesul crescut al studenþilor faþã de problemele pe care le
implicã proiectarea de arhitecturã în general.
Toate aceste proiecte ilustreazã nu numai nevoia de a ameliora
din punct de vedere arhitectural ºi urbanistic anumite zone,
situate, multe dintre ele, în centrul Bucureºtiului, dar, în acelaºi
timp, ilustreazã ºi interesul coroborat al studenþilor ºi al cadrelor
didactice de la Facultatea de Arhitecturã din cadrul Universitãþii
Spiru Haret de a contribui la îmbunãtãþirea calitãþii de fond a
oraºului, atât prin evocarea tradiþiei, cât ºi prin folosirea
tehnologiei de ultimã generaþie în arhitecturã.
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