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Conferinþa Economicã Naþionalã
- CEN 2016

Oportunitãþi ºi provocãri
pentru
economia româneascã
în spaþiul european

Potrivit tradiþiei de la Universitatea Spiru Haret, în zilele de 19 ºi 20 mai 2016,
în Amfiteatrul A1 din Campusul Didactica, str. Fabricii nr. 46G, sector 6, Bucureºti,
a avut loc sesiunea anualã de comunicãri ºtiinþifice ale cadrelor didactice,
studenþilor ºi masteranzilor  Conferinþa Economicã Naþionalã CEN 2016 
OPORTUNITÃÞI ªI PROVOCÃRI PENTRU ECONOMIA ROMÂNEASCÃ ÎN
SPAÞIUL EUROPEAN, organizatã de Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti,
prin Centrul de Cercetãri Aplicate în Economie.
Dupã lucrãrile din plen, participanþii s-au împãrþit pe secþiuni:  Finanþe ºi
Bãnci, în cadrul cãreia au fost susþinute 12 lucrãri;  Contabilitate ºi Informaticã
de gestiune, 11 lucrãri;  Management ºi Marketing, 14 lucrãri;  Economie
generalã  10 lucrãri;  Educaþie, 6 lucrãri;  Secþiunea destinatã studenþilor
ºi masteranzilor, 27 de participanþi, care au prezentat comunicãri de un real
interes prin temele abordate: produse ºi servicii bancare, investiþii, marketing,
management, contabilitate, finanþe.

În perioada 20-21 mai, în cadrul Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Economice ºi Administrative, Braºov, a Universitãþii Spiru Haret, s-a desfãºurat

Conferinþa Naþionalã cu participare internaþionalã: Justiþie ºi Management în Societatea Modernã

Noaptea Muzeelor
la Universitatea Spiru Haret
Al meu, al tãu. Bucureºti
Care este Bucureºtiul pe care vi-l doriþi personal ºi cum puteþi sã îl faceþi
sã devinã aºa? Vizitatorii au fost invitaþi sã participe activ, ghidaþi de
studenþi ai Facultãþii de Arhitecturã Spiru Haret  atelierul
scenariiurbane.ro  sã îºi împãrtãºeascã poveºtile ºi experienþele legate
de Bucureºti, de locurile ºi atmosfera care îl fac memorabil.
Cadrul pentru demararea proiectului a fost oferit de studiul Bucureºti
2021, curatoriat de ARCUB, structurat pe trei niveluri de investigare a
oraºului: memoria oraºului, explorarea oraºului, microtopii. În acest
context, publicul a fost invitat sã identifice clãdiri ºi spaþii publice (atractori)
cu semnificaþie personalã sau colectivã, ºi sã traseze un parcurs ce le
uneºte. Ce este tipic Bucureºtiului? Ar putea reprezenta o valoare
culturalã pentru locuitorii sãi? Ar putea deveni polul de dezvoltare al
oraºului? Acestea sunt parte din întrebãrile pe care le propunem ca
reflecþie asupra stãrii actuale a Bucureºtiului, punând accentul pe
aspectele cu potenþial pozitiv de exploatare prezentã ºi viitoare.
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Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
Sesiune de comunicãri ºtiinþifice ale studenþilor
ºi masteranzilor
Actualitãþi, tendinþe ºi creativitate în ºtiinþele
motricitãþii umane
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Concertul absolvenþilor  promoþia 2016,
specializarea Pedagogie Muzicalã
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Nouã apariþie editorialã la Editura Fundaþiei
România de Mâine: Diversitatea culturalã
ºi rolul educaþiei în dezvoltarea dialogului
interreligios
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Vrei sã te uiþi la televizor ºi sã obþii note mari
la Bacalaureat? Urmãreºte emisiunile
Preuniversitaria de la TVH!
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Dumneavoastrã sunteþi
doctor de draci?
Mioara VERGU-IORDACHE
Cred cã aveam vreo 8 ani, mã îmbolnãvisem, ºi nu ºtiu din ce
motiv am fost internatã la un spital de adulþi. Doctorul, o somitate
localã, un medic excepþional, a intrat în salon, s-a uitat la mine ºi a
întrebat: Ce-i cu dracul ãsta aici?. Pânã sã primeascã explicaþii,
m-am proþãpit în faþa lui ºi l-am întrebat: Dumneavoastrã sunteþi
doctor de draci? ªi s-a nãscut o iubire mare, care s-a fãcut poveste
Pe vremea aia, dar ºi mult dupã aceea, nu prea mi-am þinut gura.
Chiar ºi acum îmi e greu sã tac atunci când am certitudini.
Certitudini?! Din ce în ce mai rar. Sistemul de sãnãtate din România
este în suferinþã de mult. Amintiri tragice mã fac sã pun un diagnostic
dramatic. Nici azi nu ºtiu dacã doctorii sunt pentru draci, dar ºtiu
cã, uneori, în (prea) multe cazuri, mediul spitalicesc este un iad.
Neputinþa, lipsa de dotare, absenþa medicamentelor mi-au rãpit
mulþi oameni dragi. Eu însãmi puteam fi o amintire. Eu însãmi sunt
o victimã a infecþiilor nosocomiale, mie mi s-a administrat un
medicament la care sunt alergicã, mie mi De fiecare datã, medicii
nu au vrut, în primã fazã, sã recunoascã faptul cã vina le aparþine.
M-au minþit pe mine ºi s-au minþit pe ei. De ce?! Nu ºtiu.
Apropo de subiectul la zi, produsele Hexi Pharma. Am fost
operatã la coloanã în secþia de neurochirurgie a Spitalului
Sf. Pantelimon. ªtiþi cum se zice: operaþie reuºitã, pacientul mort!
În perioada post operatorie am avut noroc sã gãsesc un pat la
coplatã. Era pe când nu ºtiam cã sunt infectatã. Durerile cumplite
m-au fãcut sã aflu. M-am întors în spital. Într-un salon de stat,
renovat. Praful era de câþiva centimetri. Grupul sanitar mirosea ca
o hazna în soare. O duduie a dat cu mãtura uscatã de a ridicat nori
de praf. Praf de spital. Salteaua, pe care trebuie sã-mi þin drept
coloana, era plinã de ghionturi. Aºternuturile vai mama lor! Lângã
mine, o doamnã în vârstã, cãreia i se limitase posibilitatea de a se
da jos din pat. S-a zvârcolit, a strigat, n-a auzit-o nimeni ºi ºi-a
fãcut nevoile pe ea. O altã bãtrânã, lovitã la cap, a fãcut pe ea.
Mirosul era de nesuportat. M-am târât, pe pereþi, pânã la cabinetul
asistentelor. O infirmierã mi-a spus, arþãgoasã: N-avem pamperºi,
doamnã, cu ce sã o schimb? M-am oferit sã plãtesc eu, rugând-o
sã coboare la parter, unde este farmacie. M-a refuzat. A venit ºi
medicul de gardã. Jenat de situaþie, s-a oferit ºi el sã dea bani
Într-un târziu, bãtrâna a fost doar schimbatã, nu spãlatã. Tot
atunci, a fost întoarsã pe faþa cealaltã ºi salteaua vecinei mele
N-au putut sã-mi punã branulã, cã nu era leucoplast. A cumpãrat
soþul meu, odatã cu antibioticul. Dar infecþia creºtea. ªeful secþiei
a venit în vizitã. Ce-i cu asta aici? Medicul curant i-a spus,
extrem de scurt, parcã un cod. Du-o imediat de aici! Eram un
obiect. Am fost dusã ªi dacã vã spun cã brancardierul-ºofer ºi
asistenta de pe salvare m-au scãpat de pe targã?! ºi cã, de atunci,
patru sãptãmâni nu m-am putut miºca? Vedeþi, nu numai produsele
Hexi Pharma sunt diluate! ªi omenia, ºi competenþa, ºi rigoarea,
ºi Ceea ce nu scuzã cu nimic crima!
Doar cã mi-am adus aminte: Dumneavoastrã sunteþi doctori
de draci?!
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POSTURI DIDACTICE VACANTE

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

I. FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE, POLITICE ªI ADMINISTRATIVE
Departamentul ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative
- Conferenþiar, poz. 24 disciplinele: Contencios administrativ; Drept administrativ I, II.
II. FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ªI ªTIINÞELE EDUCAÞIEI
Departamentul de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
- Lector, poz. 22, disciplinele: Psihodiagnoza copilului (opþional); Testarea psihologicã II;
Psihodiagnoza personalitãþii; Psihotraumatologie.
III. FACULTATEA DE LITERE
Departamentul de Filologie
- Profesor, poz. 3, disciplinele: Limba englezã contemporanã; Opþional englezã  Limba englezã
pentru afaceri; Opþional englezã  Corespondenþa comercialã în limba englezã; Opþional englezã 
Taxonomia greºelilor lingvistice.
- Conferenþiar, poz. 11, disciplinele: Limba englezã contemporanã; Limba englezã curs practic;
Opþional englezã  Unitãþi lingvistice.
IV. FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT
Departamentul Educaþie Fizicã, Sport ºi Kinetoterapie
- Lector, poz. 22, disciplinele: Kinetoterapie în geriatrie  gerontologie; Evaluare motricã
ºi somato-funcþionalã; Tehnici de manevrare a bolnavului.
V. FACULTATEA DE MATEMATICÃ, INFORMATICÃ ªI ªTIINÞELE NATURII
Departamentul de Informaticã ºi Geografie
- Conferenþiar, poz. 12, disciplinele: Tehnologii WEB; Sisteme de gestiune a bazelor de date;
Proiect  Sisteme de gestiunea bazelor de date; Proiect  Sisteme de gestiunea bazelor de date;
- Asistent, poz. 35, disciplinele: Arhitectura sistemelor de calcul; Logica computaþionalã;
Informaticã; Limbaje formale ºi automate.
VI. FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE ªI ªTIINÞE ECONOMICE, Constanþa
- Lector, poz. 16, disciplinele: Drept civil. Drepturi reale; Drept civil. Teoria obligaþiilor.
VII. FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE, ECONOMICE ªI ADMINISTRATIVE, Braºov
Departamentul de ªtiinþe Juridice ºi Administrative
- Conferenþiar, poz. 9, disciplinele: Drept administrativ I ºi II; Dreptul mediului;
Dreptul transporturilor.
VIII. FACULTATEA DE MEDICINÃ VETERINARÃ
Departamentul de Medicinã Veterinarã
- Lector, poz. 23, disciplinele: Patologie ºi clinicã chirurgicalã 1, 2, 3.
Posturile scoase la concurs au fost aprobate de Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice ºi
publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a nr. 565/10.05.2016, în conformitate cu prevederile
Hotãrârii de Guvern nr. 457/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind aprobarea Metodologiei
 Cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice ºi de cercetare vacante din învãþãmântul superior.
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã necondiþionat cerinþele de participare la concurs impuse de Legea
educaþiei naþionale nr. 1/2011, de Hotãrârea Guvernului nr. 457/2011 privind Metodologia - Cadru de
concurs pentru ocuparea posturilor didactice ºi de cercetare vacante din învãþãmântul superior ºi de
Metodologia proprie de concurs a Universitãþii Spiru Haret.
Concursul se va desfãºura conform Graficului prezentat mai jos.
Informaþii suplimentare se pot gãsi pe site-ul Universitãþii Spiru Haret: www.spiruharet.ro.
De asemenea, poate fi utilizat în scop informativ ºi telefonul: 021/3140071/75/76, interior 133,
zilnic între orele 9 ºi13.
Director Resurse Umane,
ªef Birou Concursuri,
Vasile BENESCU
ec. L. STÂNGACIU

GRAFICUL
de desfãºurarea a concursului de ocupare a posturilor didactice vacante,
publicate în Monitorul Oficial nr. 565/10.05.2016, partea a III-a
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JOB OPENINGS

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

I. FACULTY OF LEGAL, POLITICAL AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Department of Legal, Political and Administrative Sciences
- Associate Professor, position 24, subjects: Contentious and administrative matters;
Administrative Law I, II.
II.FACULTY OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION SCIENCES
Department of Psychology and Education Sciences
- Lecturer, position 22, subjects: Child psychodiagnosis (optional); Psychological testing II;
Personality psychodiagnosis; Psychotraumatology.
III. FACULTY OF LETTERS
Department of Philology
- Professor, position 3, subjects: Contemporary English language; Optional  English for business;
Optional  Commercial correspondence in English; Optional  Taxonomy of linguistics errors
- Associate Professor, position 11, subjects: Contemporary English language; English language 
practical course; Optional  Linguistic units
IV.FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
Department of Physical Education, Sport and Kinetotherapy
- Lecturer, position 22, subjects: Kinetotherapy in geriatrics and gerontology; Motor and
somato-functional evaluation; Patient handling techniques
V. FACULTY OF MATHEMATICS, COMPUTER SCIENCE AND NATURAL SCIENCES
Department of Computer Science and Geography
- Associate Professor, position 12, subjects: WEB technologies; Databases management
systems; Project  Databases management systems; Project - Databases management systems;
- Associate Lecturer, position 35, subjects: Architecture of the calculation systems;
Computational logic; Computer science; Formal and automatic languages.
VI. FACULTY OF LEGAL AND ECONOMIC SCIENCES, CONSTANÞA
Department of Legal Sciences
- Lecturer, position 16, subjects: Civil Law. Real rights; Civil Law. Theory of obligations.
VII. FACULTY OF LEGAL, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, BRAªOV
- Associate Professor, position 9, subjects: Administrative Law I and II; Environment Law;
Transportation Law.
VIII. FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
Department of Veterinary Medicine
- Lecturer, position 23, subjects: Pathology and Surgical Clinics 1, 2, 3.
The job openings above were approved by the Ministry of National Education and Research and
published in the Official Gazette of Romania, part III, issue 565 on 10.05.2016, in compliance with
the stipulations in the Government Resolution no. 457/2011, with its further amendments and
additions, regarding the approval of the Methodology  Contest for filling the teaching and research
vacancies in higher education.
The contest participation unconditional criteria are enforced by the National Education Act no. 1/
2011 and by the Government Resolution no. 457/2011, regarding the Methodology  Contest and
by the Contest Methodology of Spiru Haret University.
The Table with the contest schedule is shown below.
For further information, please access Spiru Haret University website www.spiruharet.ro or
call 021/ 314 0071/75/76, extension 133, between 9 am and 1 pm, Monday through Friday
Director of Human Resources Department,
Vasile BENESCU

Director of Job Openings Office,
L. STÂNGACIU, economist

TABLE
schedule for the contest to fill the vacancies published
in the Official Gazette issue no. 565/10.05.2016, Part III

România, una dintre cele cinci pieþe de top din Europa Centralã ºi de Est în 2016
În România, încrederea consumatorilor este la cel mai bun nivel
din decembrie 2013 ºi pânã în prezent. Nivelul scãzut de încredere
pentru consumatori, pe care îl arãtau în România indicatorii calculaþi
în 2012-2013, este explicabil prin faptul cã politicile de austeritate
din timpul crizei au reprezentat leacul care a fãcut totul mai rãu ºi
a condamnat o generaþie. Cam aceasta pare a fi perspectiva mediului
extern despre economia româneascã.
Bineînþeles, ei pornesc de la premiza cã economia globalã ºi
afacerile internaþionale nu ºi-au revenit încã pe deplin în urma
crizei economice din 2009, iar începutul anului 2016 a fost cel
mai rãu din punct de vedere financiar din ultimii 20-55 de ani

Perspectivã asupra evoluþiei economice a României
Produsul Intern Brut se va extinde cu 4,1% în acest an, în mare
parte datoritã încrederii consumatorilor în mediul economic actual.
România s-a îndepãrtat de Balcani, în ceea ce priveºte potenþialul,
ºi ar trebui sã fie vãzutã tot mai mult ca o piaþã cu tendinþe bune de
creºtere pe un volum mai mare. Þara a dovedit cã meritã sã fie
tratatã ca o piaþã de bazã din ECE, la egalitate cu Polonia, Ungaria,
Cehia ºi Slovacia, iar mediul de afaceri internaþional se aºteaptã ca
aceasta sã fie una dintre cele cinci pieþe de top în acest an.
Indicatorul sentimentului economic este aproape de a înregistra
niveluri ridicate, iar încrederea în mediul de afaceri continuã sã se
îmbunãtãþeascã. Un mediu deflaþionist încurajeazã creºterea salariilor
reale ºi a împins consumul ºi vânzãrile cu amãnuntul la niveluri

(lãrgimea orizontului depinde de definirea ,,rãului financiar),
ceea ce conduce la un sentiment ridicat al fragilitãþii financiare.
Precizãm cã economiºtii strãini au analizat economia româneascã
în perspectivã: crizã ºi post crizã. Nu au luat în calcul anul
electoral, noile legi, care pot avea un efect nedorit de diminuare
a activelor bãncilor ºi, implicit, a marilor companii ºi chiar o
miºcare de reorientare a capitalurilor: dinspre România spre alte
þãri din fostul bloc comunist. ªi totuºi, poate cã analiza statisticã
pe un ciclu de 5-7 ani conteazã mai mult decât pericolele de
moment. Mai exact, poate cã noile noastre cataclisme economice
sunt doar furtuna din paharul cu apã.
record în ultima perioadã. Iar majorarea salariului minim va adãuga
un impuls suplimentar. Salariile reale au crescut mai mult de 2 la
sutã în 2015, sprijinind creºterea vânzãrilor cu amãnuntul cu mai
mult de 10 la sutã faþã de sfârºitul anului trecut. De asemenea, rata
ºomajului a bifat în jos, sub nivelul de 7 la sutã ºi a plutit aproape
de 6,6 la sutã pânã în 2015 ºi va continua sã scadã în acest an, la
aproape de 6,1 la sutã. Scãderea treptatã, dar constantã, a ºomajului
sporeºte creºterea încrederii consumatorilor.
Cheltuielile gospodãriilor au crescut în ultimii ani ºi acesta este un
factor principal din spatele poveºtii actuale de creºtere. Consumul
privat a crescut cu 5,5 la sutã anul trecut ºi predicþia este de extindere
cu încã 5,7 la sutã în 2016 ºi cu moderare uºoarã în anii urmãtori.
Cheltuielile au crescut constant în fiecare lunã, în ultimii doi ani, ceea

ce induce cã afacerile cu produse de consum sunt optimiste, în mod
justificat, asupra proiecþiilor lor de vânzare pentru 2016. La toate
acestea contribuie, printr-un impuls suplimentar, ºi reducerea
suplimentarã a TVA de la începutul acestui an.
Acestea toate sunt cifre de consum solide, ceea ce ne determinã
sã credem cã recuperarea va fi menþinutã, datoritã, în mare parte,
consumului intern, cheltuielilor gospodãriilor, exporturilor ºi
proiectelor finanþate de UE.

România în contextul zonei Euro
Redresarea în zona euro continuã, deºi într-un ritm lent,
datooritã: preþului scãzut al petrolului, inflaþiei mai scãzute, ce
ajutã salariile reale ºi capitalurilor de stimulare a expansiunii
monetare QE ºi sectorului imobiliar.
Aceasta este o veste bunã pentru România, care va fi contaminatã
în mod pozitiv, prin exporturi, în primul rând, ce vor alimenta
industria ºi investiþiile ºi, apoi, prin încrederea consumatorilor ºi
stimularea consumului. Iar acest lucru s-a vãzut deja în ultimii doi
ani: mai mult de 70% din exporturile României se îndreaptã spre
zona euro, prin urmare, o perspectivã puternicã pentru blocul
european se traduce printr-o perspectivã stabilã puternicã ºi pentru
România. Þara a implementat mãsuri anticorupþie, care par a fi
eficiente, iar investitorii iau acest lucru ca pe un semn pozitiv.

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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UNIVERSITARIA

Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport

Sesiune de comunicãri ºtiinþifice ale studenþilor ºi masteranzilor

Actualitãþi, tendinþe ºi creativitate
în ºtiinþele motricitãþii umane

Pe lângã activitatea profesionalã,
studenþii efectueazã aplicaþii ºi studii în
registrul cercetãrii ºtiinþifice, îndrumaþi
de cadrele didactice, îndeplinind
misiunea didacticã ºi de cercetare a
Universitãþii Spiru Haret. Ca în fiecare
an în luna mai, respectiv, 18 mai, s-a
desfãºurat Sesiunea Anualã de
Comunicãri ªtiinþifice ale Studenþilor ºi
Masteranzilor din Facultatea de Educaþie
Fizicã ºi Sport, cu tema genericã
Actualitãþi, tendinþe ºi creativitate în
ºtiinþele motricitãþii umane, cu participarea cursanþilor de la programele de
Educaþie fizicã ºi sportivã, Kinetoterapie
ºi motricitate specialã, ciclul de studii
de licenþã ºi de studii de master.
La activitate au participat studenþii ºi
cadrele didactice care predau la toate programele din Facultatea de Educaþie
Fizicã ºi Sport ºi din alte facultãþi din universitatea noastrã. Ne-am bucurat ºi de
participarea studenþilor din anii întâi, care
au urmãrit cu interes ºi curiozitate comunicãrile colegilor mai mari, imaginânduse în aceastã posturã în viitoarele sesiuni.
Au fost elaborate 61 de comunicãri,
îndrumate de cadrele didactice din facultate, care au tratat teme de actualitate,
au prezentat noutãþi din domeniu ºi au
argumentat, prin cercetare, principii ºi
strategii educative sau recuperatoare.
Studenþii ºi masteranzii de la programele
de Educaþie fizicã ºi sport au elaborat
lucrãri cu teme de cercetare din jocurile
sportive (baschet, volei, gimnasticã,
handbal, canotaj, arte marþiale mixte),
teme cu interes din practica învãþãmântului preuniversitar (metodologii de
predare ale deprinderilor specifice, de
dezvoltare ale calitãþilor motrice, strategii

de atragere a copiilor spre activitatea
sportivã...). Studenþii ºi masteranzii de
la programele de Kinetoterapie au
elaborat lucrãri de cercetare pentru cazuri
patologice cu incidenþa frecventã la toate
nivelurile de populaþie sportivã, nonsportivã, copii, adulþi tineri sau aflaþi la
vârste înaintate. Lucrãrile au abordat
recuperarea în traumatologia specificã
sportivilor de performanþã, a afecþiunilor
neuro-motorii ale copiilor ºi adulþilor, ºi
terapii aplicabile persoanelor cu suferinþe
degenerative.
Studenþii ºi masteranzii au folosit
tehnici moderne de comunicare, power
point, corecte, sugestive ºi mai ales atractive în ceea ce priveºte conþinutul ºi uºurinþa înþelegerii acestora. Deºi toþi cei
care au susþinut lucrãri au fost emoþionaþi
de postura în care se aflau, ei au reuºit sã
capteze interesul auditoriului.
Toþi cei care au elaborat lucrãri pentru
aceastã ediþie a sesiunii studenþeºti au
primit diplome, care devin primele piese
din portofoliul de cercetare pe care-l vor
dezvolta în continuare, în postura de
cursanþi la studii avansate sau în
activitatea profesionalã.
Menþionãm, cu mulþumiri ºi recunoaºtere, activitatea depusã de lector univ. dr.
Ioana Gheorghe, care a fost nucleul
tare al acestui eveniment. Cu entuziasm
ºi rãbdare, a reuºit sã organizeze, ºi în
acest an, sesiunea de comunicãri pentru
studenþi ºi masteranzi, fapt pentru care
toþi participanþii îi recunosc meritele.
Felicitãm ºi mulþumim tuturor
participanþilor la Sesiunea Anualã de
Comunicãri ªtiinþifice ale Studenþilor ºi
Masteranzilor, ediþia mai, 2016!

Seminar

Perspectivele Industriei Balneo în România

Dezvoltarea industriei balneo din
România depinde în mod esenþial de
modul în care actorii economici dintr-o
regiune reuºesc sã coopereze pentru a
crea ºi dezvolta o identitate competitivã
a zonei. Aceasta este una dintre
principalele concluzii care s-au degajat
în urma evenimentului organizat de
Centrul USH Pro Business împreunã cu
OPTBR, în data de 17 mai 2016, în cadrul
seminarului Perspectivele Industriei
Balneo în România. Pentru aceastã idee
au pledat intervenþiile fãcute de persoane
cu expertizã în domeniul clusterelor,
cooperãrii regionale, structurilor
asociative ale mediului de afaceri ºi
industriei hoteliere. La întâlnire au fost
prezenþi, alãturi de firme, reprezentanþi
de clustere ºi ai mediului academic.
Costin Lianu, membru fondator
Clustero, director general USH Pro
Business, a prezentat avantajele
modelului asociativ în dezvoltarea
turismului balnear ºi de sãnãtate,
semnalând importanta capacitãþii de
asociere ºi a încrederii în construirea unui
cluster în domeniul industriei balneo. Au
fost precizaþi paºii, modul de lucru ºi
exemple ale unor clustere de succes.
Acesta a precizat cã în România existã
în momentul de faþã patru clustere active
în domeniul balnear ºi al turismului
medical, fiind prezentatã ºi iniþiativa
clusterului Bio Tech Valea Prahovei de a
uni domeniul turismului cu agricultura
ecologicã.
Preluând aceste idei, Francois
Renaut, reprezentant al Vichy în
România, a fãcut o radiografie concretã
asupra modului în care, pornind de la

Prof. univ. dr. Elena SABÃU

Workshop organizat de Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic
Luni, 16 mai 2016, în cadrul Departamentului pentru Pregãtirea
Personalului Didactic, a avut loc un workshop cu tema: Perspective
asupra educaþiei. Evenimentul, care a reunit studenþi de la
facultãþile de Psihologie, Educaþie fizicã ºi Sport, Kinetoterapie ºi
Litere, a oferit celor prezenþi posibilitatea de a analiza direcþiile
politicilor educaþionale ºi a cãuta soluþii pentru promovarea ºi
cultivarea valorii prin educaþie.
Workshopul a abordat probleme legate de investiþia în educaþie,
a invitat studenþii la reflectarea asupra realizãrilor ºi eºecurilor
sociale, a propus celor prezenþi sã urmãreascã influenþa dezvoltãrii
tehnologice asupra mesajelor educogene ºi a formãrii generaþiei
tinere.
Au fost prezentate pentru dezbateri lucrãri, concepute de studenþi,
oferindu-li-se posibilitatea sã-ºi manifeste liber opiniile, sã demonstreze preocupãrile ºi soluþiile privind problemele educaþionale.
Lector univ. dr. Iulia Gonþa, moderatorul workshopului, a subliniat
faptul cã tema educaþiei este mereu actualã, fiind importantã datoritã
promovãrii unei perspective umaniste a lumii; a menþionat cã
valoarea ei o putem estima urmãrind efectele educative asupra
societãþii ºi a precizat cã educaþia oferã o strategie de duratã, care se
extinde asupra viitorului, cuprinzând investiþia în valori ºi oferind
un prezent continuu, plin de realizãri cu adevãrat semnificative. Au
fost analizate probleme legate de educaþia civicã, familialã, ecologicã,
religioasã, nutriþionalã, intelectualã, educaþia pentru drepturile omului
etc. Au fost abordate problemele privind consumul drogurilor,
tehnologizarea excesivã a societãþii, probleme privind lipsa de
comunicare dintre ºcoalã ºi familie sau pãrinþi ºi copii.
Temele alese de studenþi, deosebit de interesante ºi actuale, au
reflectat preocupãrile lor pentru problemele lumii contemporane.
În mod deosebit, trebuie subliniatã preocuparea pentru tema
supusã discuþiei manifestatã de studenþii: Ileana Cristea, DianaAxenia Diaconescu, Silviu Dragomir, Andrei Ioniþã, Iuliana Ivan
(Mierloiu), Octavian Lupescu, Adrian Matei, Zina Miricã,
Bogdan Mocanu, Alexandra Cornelia Popa, Daniel Alexandru
Slãvuicã, Nicoleta Sitaru, Mãdãlina Teodorescu. Prezentãrile lor
au avut o amprentã personalã, dovedind talent, ambiþie ºi vocaþie
în a fi dascãli.
Dorinþa de a comunica colegilor ideile ce îi frãmântã ºi de a le
împãrtãºi celor prezenþi experienþa lor a condus la discuþii ºi
concluzii constructive. Astfel, studenþii:  au remarcat importanþa
colaborãrii dintre oameni, a respectãrii drepturilor fiecãruia, a luãrii

termalism, Vichy s-a transformat întrun brand emblematic pentru tratamente
medicale, recreere ºi nutriþionism.
Secretul dezvãluit de vorbitor a fost
tocmai acela legat de forþa asocierii
ºi cooperãrii între diverºi actori pentru
a valorifica maxim avantajele oferite
de regiune, transformând-o într-o
atracþie.
Prof. univ. dr Ion Pargaru, preºedinte
OMTR, a dus mai departe ideea cã
România trebuie sã se inspire din aceste
exemple atunci când doreºte sã valorifice
avantajele unor resurse balneare. El a
precizat cã turistul modern nu vine într-o
staþiune doar pentru bãi, având nevoie de
multe alte servicii care sã îl convingã sã
opteze pentru o astfel de destinaþie
Un punct de vedere al unui profesionist
al ramurii a fost acel al preºedintelui
Asociaþiei pentru Promovare ºi
Dezvoltarea Turismului Prahova, Adrian
Voican, ºi antreprenor în domeniu. Acesta
a scos în evidenþã faptul cã turismul
balneo are o cotã de piaþã de numai 10%
din totalul turismului în România, dar în
continuã creºtere, fiind unul dintre cele

mai dinamice segmente de turism din
România. În opinia domniei sale,
creºterea acestei cote de piaþã va fi
influenþatã de investiþiile private
semnificative, în facilitãþi balneo la
standarde înalte.
Secretarul general OPTBR, Rodica
Pencea, a prezentat o situaþie la zi a
industriei balneo din România, scoþând
în evidenþã cã investitorii din industria
hoteliera sunt un motor al dezvoltãrii
acestei forme de turism care combinã
deja tratamentele balneare cu forme de
tratament medical general ºi de recreere.
Finalul evenimentului a fost marcat de
douã intervenþii importante. Marius
Andra, director Direcþia de Turism în
cadrul MECRMA, a subliniat susþinerea
pe care autoritãþile guvernamentale o
acordã sectorului. Reprezentantul turism
medical al Centrului de Tratament
Sanconfind Câmpina, Ioana Sultanii, a
prezentat povestea de succes a unei investiþii integral private în domeniul tratamentului balnear, pornind de la o resursã
specificã ºi unicã a zonei: apa sãratã de
cea mai mare densitate din România.
O concluzie importantã a evenimentului a fost aceea cã atragerea de
investiþii în zonele balneo este un obiectiv
strategic important, atât pentru firme, cât
ºi pentru clustere. Din acest motiv,
USH Pro Business va pregãti un studiu
pe aceastã temã, studiu ce va fi lansat
pânã la sfârºitul anului.

Cristina ILIE,

director Evenimente USH Pro Business

Costin LIANU,

director general USH Pro Business,
coordonator SNE

» PERSPECTIVE ASUPRA EDUCAÞIEI

atitudinii faþã de evenimentele sociale, a implicãrii oamenilor
în rezolvarea problemelor sociale;  au subliniat cã pentru a
relaþiona eficient este important sã înþelegem felul în care
gândesc semenii;  au exprimat pãrerea conform cãreia stabilitatea relaiilor într-un cadru familial asigurã echilibrul
emoþional ºi ajutã oamenii sã reziste solicitãrilor, schimbãrilor
ºi provocãrilor vieþii;  au formulat opinia conform cãreia educaþia religioasã reprezintã elementul primordial al formãrii
morale, fiind aceea care contureazã conduita persoanei, marcând
trãsãturile pozitive de caracter ºi dezvoltând simþul de iubire ºi
dãruire;  au susþinut faptul cã, prin mãsuri preventive ºi
conºtientizarea pericolului, consumul drogurilor poate fi oprit;
 au expus pãrerea conform cãreia auxiliare ºcolare faciliteazã
învãþarea individualã a fiecãrui elev ºi ajutã la aprofundarea
cunoºtinþelor copiilor.
Cadrul interactiv a stârnit interes. În acest context, au apãrut
întrebãri ºi discuþii pe marginea subiectelor legate de drepturile
omului pe mapamond, de utilizarea drogurilor în medicinã, de
stilul de viaþã sãnãtos ºi educaþia nutriþionalã.
Studenþii s-au prezentat în calitate de actori activi ai procesului
de învãþãmânt. Ei au dat exemple de abordãri ale educaþiei ecologice
în educaþia formalã ºi informalã, au dezbãtut problema comunicãrii
defectuoase între pãrinþi ºi ºcoalã, au abordat relaþionarea
oamenilor, prin aplicarea unui joc de prezentare informalã, ºi au
analizat activ problema modelului tehnologizat al ºcolii viitorului.
Astfel, lucrãrile s-au desfãºurat într-o atmosferã distinsã ºi
prietenoasã.
Workshopul Perspective asupra educaþiei a condus studenþii la
descoperirea, aprofundarea ºi extinderea cunoºtinþelor, la cãutarea
unor modele educaþionale performante ºi la gãsirea unor soluþii
pedagogice inedite ºi creative. Toþi participanþii au fost de acord
cã investiþia în educaþie este utilã, necesarã, atât la nivel individual,
cât ºi social.
Fiind rezultatul unei colaborãrii fructuoase, acest eveniment a
lãsat o amprentã motivaþionalã ºi formativã, prezentând o
oportunitate în individualizarea procesului de învãþare, de
valorificare a potenþialului pedagogic, ºi a oferit studenþilor un
cadru pentru promovarea valorilor. Cei prezenþi au tras concluzia
cã adevãratele cunoºtinþe pot fi dobândite ºi construite prin efort
ºi pasiune.

Lect. univ. dr. Iulia GONÞA
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 promoþia 2016, specializarea Pedagogie Muzicalã

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
Joi, 19 mai 2016, la ora 13, spaþiile vaste
ale Holului Monumental din sediul
Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane a
Universitãþii Spiru Haret, din Berceni 24,
au rãsunat de acordurile mãiestre ale
instrumentelor muzicale ºi de vocile
cristaline ale studenþilor ºi absolvenþilor
programului de studii Pedagogie muzicalã.
Totul a început cu emoþionantele
sonoritãþi create de Corul de Camerã al
facultãþii, coordonat de cãtre profesorii
dirijori lect. univ. dr. Luminiþa Guþanu
Stoian ºi lect. univ. dr. Aurel Muraru.
Piesele corale aflate în program au fost:
Amen, de Norman Luboff (dirijor lector
univ. dr. Luminiþa Guþanu Stoian),
Choral Ach lieben Christen, seid getrost,
de J. S. Bach (dirijor Laura Stoica 
studentã, anul III), fragment din suita
coralã Flãcãri ºi roþi, de Corneliu Cezar
(dirijor Andrei Rotariu  student, anul
III), Cântec ºi Joc din Maramureº, de
Dan Mihai Goia (dirijor lect. univ. dr.
A. Muraru), E mariposa, de Fr. Davelaar
(dirijor lect. univ. dr. L. Guþanu Stoian).
Un moment sensibil a fost creat de
invitaþii zilei, respectiv, Corul de copii
Bujorelul. A urmat un recital vocalinstrumental, ce i-a avut ca soliºti pe:
Mihaela Avrigeanu, Dorothea Caraman,
Mihaela Bolog, Adina Sandu, Stoica Auraº
ºi Adelina Chivu. Instrumentiºtii acompaniatori ai acestor momente deosebite
au fost: Cãtãlin Lungu  acordeon,
Alexandru Burlacu  þambal, Cornel
Budescu  vioarã, Andrei Rotariu  chitarã
ºi Codruþ Andrei  mandolinã. Au urmat
ºi moment de virtuozitate din partea
absolvenþilor programului de studii
Pedagogie muzicalã, spre bucuria
publicului numeros, format din colegi,
studenþi de la alte facultãþi din cadrul
universitãþii, dar ºi cadre didactice ºi
numeroºi invitaþi speciali.
La final, aplauzele au fost pe mãsura
acestor tinere talente, care ne-au delectat
cu interpretãri de calitate ale unor opere
muzicale celebre. Conceptul ºi organizarea
acestui eveniment de marcã au aparþinut
lectorului univ. dr. Luminiþa Guþanu Stoian
ºi lectorului univ. dr. Aurel Muraru.
Trebuie sã mulþumim, de asemenea, pentru
deosebita implicare, decanului facultãþii,
conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, ºi
conducerii Universitãþii Spiru Haret.
Vivat academia! Vivat professores!

Sub egida Strategiei Uniunii Europene pentru
Regiunea Dunãrii, la sediul USH Pro Business, în data
de 10 mai 2016, a avut loc o nouã acþiune iniþiatã de dr.
Costin Lianu, în calitatea sa de director general, dar ºi
de reprezentant cu mandat al Reþelei de Dezvoltare a
Exporturilor (RDE) ºi al mediului privat din Consiliul
de Export al României, în care s-au reunit grupelor de
lucru pentru aria prioritarã SUERD  PA8 Competitivitate.
Pe ordinea de zi a acestei întâlniri, au existat
urmãtoarele puncte: 1. Programul noilor call-uri în
Programul Dunãrea 2020; 2. Reanalizarea grupelor de
lucru din sectorul privat pentru aria prioritarã PA8 din
SUERD; 3.Reanalizarea proiectelor pe care sectorul
privat doreºte sã le promoveze în SUERD;
4. Prezentarea ºi susþinerea unor proiecte prioritare de
cãtre firmele prezente.
În acest context, dr. Costin Lianu a subliniat
importanþa întâlnirii ºi a discuþiilor între grupele de lucru
pentru stabilirea unui plan de acþiune în aplicarea unor
proiecte pentru apelul ce urmeazã sã fie lansat în aceastã
toamnã pentru Programul Transnaþional Dunãrea 2020,
dar ºi pregãtirea strategiei, a corelãrii activitãþii ºi
iniþiativelor grupelor de lucru cu activitatea celorlalþi
parteneri europeni din PA8 Competitivitate, având în
vedere promovarea acestora la lucrãrile comitetului
coordonator al ariei prioritare PA8, care se va desfãºura
la începutul lunii iunie în Croaþia ºi la care va participa.
Dr. Mãdãlina-Teodora Andrei, în calitate de ofiþer
SUERD, a fãcut o prezentare despre Strategia Dunãrii
ºi despre Programul Transnaþional INTERREG
Dunãrea 2020, apoi s-a deschis linia de discuþii pentru
reorganizarea grupelor de lucru în vederea selectãrii ºi
aplicãrii de proiecte.
Având în vedere cã la aceastã întâlnire au venit ºi noi
participanþi, dr. Costin Lianu a prezentat componenþa
grupelor de lucru PA8 ºi, în funcþie de preocupãrile
celor prezenþi, s-au reorganizat grupele de lucru,
într-o structurã mai dinamicã ºi axatã pe problematica
dezbãtutã.
De asemenea, dr. Costin Lianu a pus la dispoziþia
membrilor grupelor de lucru o listã cu propuneri de
proiecte ºi au fost selectate câteva care sunt de interes
ºi pot fi aplicate la noile apeluri pentru depunerile de
proiecte Dunãrea 2020 sau altele cu relevanþã SUERD.
În completarea discuþiilor, au venit cu intervenþii la
obiect ºi cu exemple de bunã practicã doamnele Christina
Leucuþa (ClusteRO) ºi Mihaela Florea (SIVECO).
Întâlnirea s-a concretizat prin consolidarea grupelor
de lucru prin dezbateri ºi analizarea posibilitãþilor de
colaborare în scopul finalizãrii cu activitãþi comune ºi
proiecte în cadrul SUERD.

Lector univ. dr. Madalina-Teodora ANDREI

REVISTA PRIETENII MEI
Atractivã ºi educativã, revista
Prietenii Mei, al cãrui prim numãr a
apãrut la începutul acestei luni, este
rodul dãruirii exemplare a personalului
didactic din cadrul Grãdiniþei cu program
prelungit Prietenii Mei. Înregistratã la
Biblioteca Naþionalã a României,
Revista apare în condiþii grafice de
excepþie, comparabile cu cele ale
revistelor din statele vest-europene sau
nord-americane, ºi datoritã colaborãrii
cu Editura ºi Tipografia Fundaþiei
România de Mâine.
Printre preocupãrile noastre,
didactice ºi extradidactice, am simþit
nevoia ºi unui alt fel de intercunoaºtere,
de comunicare cu prietenii noºtri (din
ce în ce mai numeroºi!) ºi cu cei care ar
dori sã ne cunoascã. De aici s-a nãscut
ideea unei reviste, scrisã ºi editatã prin
eforturile noastre, ale personalului
Grãdiniþei. Universul Prietenii Mei
se adreseazã deopotrivã copiilor,
pãrinþilor ºi întregii familii, specialiºtilor
în educaþie timpurie ºi tuturor celor care
doresc sã exploreze, alãturi de noi,
lumea copilãriei. Este un privilegiu sã
fii alãturi de copii, pe drumul devenirii
lor ºi, iatã, am ales ca, prin paginile
revistei, sã vã facem pãrtaºi ai aventurilor celor mai mici prieteni ai noºtri
 copiii, a consemnat, în primul
editorial al revistei, prof.univ.dr. Laura
Goran, managerul coordonator al
Grãdiniþei Prietenii Mei.
În primele pagini facem cunoºtinþã
cu Grãdiniþa, coordonatele ei, dotãrile
excepþionale ale acesteia, staff-ul
grãdiniþei (personal didactic calificat),
dar ºi personalul de îngrijire, atent
selecþionat, cu valorile promovate aici,
legate de respect ºi toleranþã, precum
ºi activitãþile curriculare ºi extracurriculare desfãºurate cu cei mici, cu

accent pe interesele ºi aptitudinile
acestora, ca ºi pe comunicarea permanentã cu ei ºi între ei.
Fiecare membru al colectivului
Grãdiniþei este prezentat printr-o
fotografie ºi o autocaracterizare succintã
a propriei activitãþi. Menþionãm, pe lângã
manager coordonator  prof.univ.dr.
Laura Goran ºi psihopedagog  asist.
univ. dr. Loredana Bãnicã, educatoarele:
Nicoleta Gabriela Mirea, Mimi-Dumitra
Constantin, Marilena Hertu, Adela
Frãsin, profesorii: Dan Pãun  educaþie
fizicã ºi sport, Radu Rodideal  pian ºi
canto, Ioana Rãdulescu  informaticã ºi
ºtiinþe, antrenorul de înot ºi aquagim 
Irina Moldoveanu, instructorul de dans
ºi gimnasticã  Andrei Dohotariu,
precum ºi specialistul în relaþii publice
ºi comunicare  Nicoleta Drãgan, alãturi
de îngrijitoarele de copii.
Dotãrile spectaculoase ale Grãdiniþei
 4.200 m.p. la interior ºi peste 2.000 de
m.p. la exterior; locuri exterioare de joacã
(trambuline, tobogane, cãsuþe de pitici,
leagãne, foiºor etc.); locuri interioare 
nouã sãli, fiecare cu dormitorul ºi grupul
sanitar propriu; piscina  singura piscinã
acoperitã dintr-o grãdiniþã în þarã;
minibucãtãrie  da, aþi înþeles bine! (aici
se desfãºoarã, de altfel, Clubul de
gastronomie Micii Bucãtari, unde cei
mici, ajutaþi de personal gastronomic
înalt calificat, preparã delicatese una ºi
una); nu în ultimul rând, câteva zeci de
camere de luat vederi, astfel încât
siguranþa copiilor este adusã la cele mai
înalte standarde  sunt prezentate prin
cuvinte dar, mai ales, prin imagini,
Echipa redacþionalã ºi colaboratorii,
care se adreseazã nu numai copiilor, ci ºi
pãrinþilor, precum ºi specialiºtilor în
educaþia timpurie, au creat rubrici
permanente: Performanþã didacticã;

Evenimente în imagini; Creaþii ale
copiilor; Pãrinþi ºi copii; Alimentaþie
sãnãtoasã; De la copii pentru copii;
Pagina distractivã a copiilor La
rubrica Performanþã didacticã, MimiDumitra Constantin ne relateazã despre
rolul jocului la vârsta preºcolarã, iar
Nicoleta Gabriela Mirea ne face sã
înþelegem necesitatea cunoaºterii unei
limbi strãine (în speþã, a limbii engleze),
care, dupã cum se subliniazã, se poate
deprinde fundamental prin joc, încã de
la cele mai fragede vârste. Rubrica
Sãrbãtoarea în Grãdiniþã este viu
coloratã ºi ne þine la curent cu diferitele
tipuri de evenimente ce au loc în
Grãdiniþa Prietenii Mei, în acest numãr
fiind prezentate: Halloween; Moº
Nicolae; Crãciunul, precum ºi Teatrul de
pãpuºi Zburdãlici. La rubrica Alimentaþie Sãnãtoasã, Laura Goran, în colaborare cu medicul pediatru nutriþionist
Ana Titianu, care alcãtuieºte meniul
sãptãmânal al copiilor, ne relateazã

despre un fruct esenþial în creºterea
sãnãtoasã a micuþilor: mãrul. Creaþii ale
copiilor cuprinde imagini care vorbesc
de la sine, prezentându-ne personaje
reproduse de copii din desenele animate
sau picturi realizate de ei la alegere sau
pe o temã datã, deliciile preparate la
Clubul Micilor Bucãtari etc. În rubrica
Pãrinþi ºi copii, psihopedagogul
Loredana Bãnicã se opreºte asupra unui
fapt pe cât de controversat, pe atât de
actual: ce fac pãrinþii când copiii mint?
Un articol excelent, ce meritã toatã
atenþia, pentru cã aflãm de ce mint copiii,
precum ºi o serie de sfaturi legate de
gestionarea minciunilor sau a
neadevãrurilor spuse de ei. Tot aici sunt
dezvãluite 10 Reguli de Aur pentru
creºterea unui copil. La rubrica Universul bunelor maniere, Marilena Hertu
rãspunde la întrebãri cum ar fi: Ce este
salutul? Pe cine salutãm? Cine salutã
primul? Când ºi cum salutãm? Când ºi
cum rãspundem la salut? Un articol de

mare interes este ºi cel intitulat Copiii
ºi lumea digitalã, care aparþine
colaboratorului revistei, conf.univ.dr.
Dragoº Cârneci, specialist în neuroºtiinþe. Tot cu caracter ºtiinþific este ºi
articolul semnat de lector univ.dr.
Ioana Rãdulescu, colaborator ºi
coordonator al Clubului de ªtiinþe, ce
se referã la ºtiinþele creative. (Observãm faptul cã materii dificile precum
chimia ºi fizica pot fi desluºite ºi de
cei mici, dacã ne propunem sã facem
acest lucru în joacã  la fel ca ºi în
cazul limbilor strãine). Secþiunea De la
copii pentru copii este una dintre cele
mai interesante; cei mici îºi pot etala
fanteziile (prin poveºti, basme, poezii
create de ei) unii altora. În acest numãr,
de exemplu, aflãm despre Luna, fetiþa
mânz, prin cuvintele Anastasiei Maria,
în vârstã de numai 10 ani. La rubrica
ªtiaþi cã? este stârnitã curiozitatea cititorilor, cu exemple cum ar fi: ºtiaþi cã
girafa a fost desemnatã cel mai înalt
animal, cu gâtul ei lung, ea mãsurând
mai mult de 5 metri înãlþime? Sau, ºtiaþi
cã, în funcþie de þara în care trãiesc,
raþele mãcãne cu un accent diferit?
La finalul acestui prim numãr al
Revistei Grãdiniþei Prietenii Mei,
regãsim o serie de opinii ale celor care
au vizitat grãdiniþa, precum ºi ale celor
ce au lãsat în grijã copiii lor.
Fiecare membru al echipei Prietenii
Mei este încurajat sã se implice activ în
toate proiectele Grãdiniþei. Preþuim
comunicarea, implicarea ºi lucrul în
echipã, valorile legate de respect ºi toleranþã. Acestea sunt ºi principiile pe care
le transmitem copiilor ce se aflã sub
îndrumarea noastrã, spune, promisiune
 asumatã, în încheierea editorialului sãu,
managerul Grãdiniþei Prietenii Mei.

Dan ROªCA
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Expoziþie eveniment:

Grafica
lui Ary Murnu
la poveºtile
lui Ion Creangã

Cristian Mungiu a primit premiul pentru regie
la Festivalul de la Cannes, pentru filmul Bacalaureat, la ceremonia ce a avut loc duminica
seara, în încheierea festivalului.Regizorul
român a primit premiul ex-aequo, alãturi de
francezul Olivier Assayas, acesta din urmã fiind
recompensat pentru filmul Personal Shopper.

12 filme
ingenioase
ºi ºase
producþii
în premierã
mondialã
la TIFF
2016

Competiþia Festivalului
Internaþional de Film
Transilvania (27 mai 5 iunie) de anul acesta
stã sub semnul diversitãþii ºi inventivitãþii,
tinerii cineaºti deconstruind ingenios convenþiile genului horror,
thriller, romance ºi western. Potrivit organizatorilor, cele 12 filme, care concureazã pentru
Trofeul Transilvania, realizate de regizori
debutanþi sau aflaþi la al doilea lungmetraj, vin
din 16 þãri: Franþa, Tunisia, Belgia, Islanda,
Danemarca, Australia, India, Bulgaria,
România, Marea Britanie, Germania, Israel,
Cambodgia, Spania. Dintre acestea, nouã sunt
filme de debut. 28 de producþii, unele aduse în
premierã mondialã la Cluj-Napoca, vor fi
proiectate în secþiunea Zilele Filmului
Românesc, între 2 ºi 4 iunie. 11 lungmetraje ºi
14 scurt-metraje vor rula în competiþie, în timp
ce alte trei filme vor fi prezentate în afara
competiþiei. ªase lungmetraje vor avea premierã
mondialã la TIFF, iar alte douã vor ajunge
pentru prima oara în faþa publicului românesc,
imediat dupã premiera de la Cannes.

Concurs naþional
pentru elevi
Ascultã 5 minute
de muzicã clasicã

Cu ocazia Zilei internaþionale a Copilului,
sãrbãtoritã la 1 iunie, Radio România
Muzical, cu sprijinul Ministerului Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice, organizeazã Concursul naþional pentru elevi Ascultã
5 minute de muzicã clasicã, cu douã secþiuni:
audiþii muzicale  pentru elevii claselor
gimnaziale, ºi desene inspirate de muzica
clasicã  pentru elevii claselor primare.
În 1 iunie, în intervalul orar 13:10-13:30, la
Radio România Muzical vor putea fi
ascultate cinci fragmente muzicale pentru
care elevii participanþi la concurs trebuie sã
indice autorul ºi lucrarea din care fac parte.

Pânã pe data de 30 iunie 2016, la Muzeul
Vasile Pogor din Iaºi se poate vizita
expoziþia de graficã, curatoriatã de
Andreea Tacu, Ary Murnu  Poveºti, care
cuprinde 83 de ilustraþii de mare valoare
artisticã la creaþia literarã a lui Ion Creangã,
grupate astfel: Cinci pîni  3 lucrãri,
Fata babei ºi fata moºneagului  12 lucrãri,
Harap-Alb  22 lucrãri, Dãnilã Prepeleac
 16 lucrãri, Soacra cu trei nurori 

8 lucrãri, Povestea unui om leneº 
5 lucrãri, Punguþa cu doi bani  11 lucrãri
ºi Prostia omeneascã - 6 lucrãri. Ilustraþiile
au intrat în patrimoniul Muzeului Naþional
al Literaturii Române Iaºi în anul 1970.
Proiectul marcheazã împlinirea a
135 de ani de la naºterea ºi 45 de ani de la
moartea lui Aristomene Gheorghiades
Murnu, cunoscut mai ales sub numele
de Ary Murnu. De origine aromânã, Ary
Murnu s-a remarcat ca un foarte bun
pictor, ilustrator de reviste ºi volume, machetator de bancnote etc., încliaþia pentru
artã ºi frumos fiind o trãsãturã caracteristicã familiei. Ary Murnu a fãcut
studiile gimnaziale ºi liceale la Budapesta,
dupã care a studiat la Kunstakademie
din München, în Germania. În anii
1902-1904, Ary Murnu a studiat artele
frumoase la Iaºi ºi la Bucureºti.

Noaptea
Muzeelor
la Biblioteca
Centralã
Universitarã
Carol I
Ca în fiecare an, Biblioteca Centralã Universitarã Carol I a fost gazda unui numeros
public. În afara tururilor ghidate, adevãrate
lecþii de istorie a României Mari, în care
protagoniºti sunt regii României, a fost
ºi un maraton de poezie ºi muzicã, al cãrui
amfitrioni au fost directorul Muzeului
Literaturii Române, Ioan Cristescu, ºi
preºedintele secþiei de poezie a Uniunii
Scriitorilor, Dan Mircea Cipariu. Au participat 34 de poeþi din generaþii ºi geografii
literare diferite, fiecare cu câte cu o lecturã
publicã de 5 minute: Ion Mureºan, ªtefan
Baghiu, Andrei Doboº, ªtefan Manasia,
Nicoleta Popa, Nicolae Coande, Ionel
Ciupureanu, Riri Sylvia Manor, Romulus
Bucur, Robert G. Elekes, Iulia Panã, Amelia
Stãnescu, Dan Coman, Robert ªerban, Ioan
Matiuþ, Ana Donþu, Bogdan O. Popescu,
Sorin Gherguþ, Cosmin Perþa, Teodor Dunã,
Sorin Despot, Ioana Crãciunescu, Magda

Cârneci, Grigore ªoitu, Simona Popescu,
Florin Iaru, Octavian Soviany, Mugur
Grosu, Tiberiu Neacºu, Rãzvan Þupa,
Adrian Suciu, Florin Dan Prodan, Ionelia
Cristea ºi Cãlin Mihãilescu. Nume de referinþã ale jazz-ului românesc au onorat
aceastã ediþie a maratonului de poezie ºi
muzicã: Maria Rãducanu (voce), Nadia
Trohin (voce) ºi Mircea Tiberian (pian).
Mulþi dintre vizitatorii de la tururi au
rãmas ºi în Aulã. În faþa intrãrii principale,
e-elevii ªcolii Lauder-Reut au susþinut un
concert de muzicã româneascã, iar în
corpul Dacia ºi în salonul Carol I au
avut loc recitaluri de muzicã simfonicã.
Participanþii la tururile ghidate au primit
o copie dupã actul de inaugurare a Fundaþiei
Universitare Carol I ºi un pliant cu un gând
bun despre lecturã ºi bibliotecã.

Maria Andreia FANEA

Baroc muzical feminin la Castelul Peleº
Sâmbãtã, 28 mai 2016, de la ora 16, în sala de muzicã a Castelului Peleº, în cadrul
ediþiei a VI-a a Stagiunii Sunetul muzicii, douã muziciene de mare valoare: soprana
Ruxandra Cioranu (Franþa) ºi clavecinista Raluca Enea, pasionate susþinãtoare
ale autenticitãþii, vor aduce în faþa publicului un duel muzical între cele mai
cunoscute creatoare ale perioadei baroce: Barbara Strozzi (1619 - 1677) vs
Elisabeth Jaquet de la Guerre (1665 - 1729), anunþã Asociaþia Pro Valores.

Invitaþii în lumea artelor plastice

De la tehnica meditativã
la pictura solarã
Pictorul, sculptorul ºi graficianul Horea Cucerzan s-a nãscut la
7 iunie 1938, în Blaj. A absolvit Academia de Arte Frumoase Ioan
Andreescu din Cluj, secþia picturã, în 1963. De la debutul sãu pe
simeze, eveniment care s-a produs tot în anul 1963, a deschis nu
mai puþin de 14 expoziþii personale în þarã ºi 21 în strãinãtate
(Italia, Franþa, Austria, Germania). ªi-a exersat vocaþia ºi abilitãþile tehnice, atât în pictura de ºevalet, de dimensiuni relativ
modeste, cât ºi în lucrãri de artã monumentalã, cum ar fi, de pildã,
restaurarea picturii murale de la Palatul Lippomano din Padova, o
operã arhitectonicã de mare valoare istoricã, datând din anii
1400-1500, sau pictura cu aspect de frescã de pe cele douã arcade

ale Sãlii Unirii din
Alba Iulia, în fapt
o suitã de 28 de
portrete pe pânzã
ale unor mari domnitori ºi cãrturari
români. În tinereþe a
fost suprarealist ºi s-a cãutat îndelung pe sine însuºi; acum aduce
de departe cu neoexpresioniºtii, practicã sporadic sculptura, a
publicat cândva caricaturi, scrie eseuri ºi teatru scurt, a înfiinþat o tabãrã de creaþie la Blaj, unde aduce, an de an, artiºti din þarã
ºi din strãinãtate ºi intenþioneazã sã punã bazele unui muzeu de
artã. La 62 de ani a publicat primul sãu volum de versuri.
Criticul de artã Magda Cârneci spune cã pictura solarã a lui
Horea Cucerzan stã sub semnul unei echilibrate coincidenþe a
contrariilor. Natura calmã interiorizatã ºi plinã de o formã continuã, a unui temperament meditativ, se desfãºoarã într-o manierã
sti-listicã ce armonizeazã afectul cu cerebralitatea, sensibilitatea
cu forþa, sub tutela unei lucide plãceri a trãitului, a existenþei,
înspre o vizibilã dominantã liricã a gestului de metamorfozare a
realului în PURA PICTURÃ, subliniazã Magda Cârneci. În tot
ceea ce face, artistul premediteazã, construieºte cu temeinicie,
ezitã me-todic între certitudini si îndoieli imponderabile, dozeazã
alchimic sentimente ºi stãri de spirit, apelând la un limbaj plastic
complex, polimorf ºi plin de dinamism intern. Sunt experimente
ºi inovaþii tehnice care, alãturi de aspectele conceptuale
atât de pregnante ale creaþiei sale, atestã mobilitatea spiritualã
cu totul remarcabilã a artistului ºi refuzul acestuia de a se lãsa
sedus de comoditatea oricãrei forme de rutinã.

pag. 5

Valori româneºti

Ana
ASLAN
 doamna profesor
care ne-a învãþat
sã ne naºtem
a doua oarã
Profesor dr. Ana Aslan (1 ianuarie 1897, Brãila  20 mai 1988, Bucureºti)
este probabil cel mai cunoscut român din lume. Odatã cu descoperirile ei,
numele România a fost pe buzele celor mai mari personalitãþi ale secolului
XX. Cea care a descoperit secretul tinereþii fãrã bãtrâneþe este, totodatã, ºi
întemeietoarea primului institut de geriatrie din lume. Descoperirea genialã
a formidabilului om de ºtiinþã doctor Ana Aslan: efectele procainei asupra
organismului uman, înlãturarea elementelor nocive care se acumuleazã în
organism, în celulã, ºi readucerea acestora la parametrii normali de
funcþionare. Un fel de a doua naºtere a fiinþei umane!
Fiica unor intelectuali de origine armeanã, Mãrgãrit ºi Sofia Aslan,
urmeazã cursurile Colegiului Romaºcanu din Brãila ºi, dupã stabilirea
familiei la Bucureºti, ªcoala Centralã. În anul 1915 se înscrie la
Facultatea de Medicinã. În timpul Primului Rãzboi Mondial, a participat
la îngrijirea soldaþilor din spitalele militare aflate în spatele frontului de
la Iaºi. Dupã revenirea la Bucureºti, în anul 1919, a lucrat alãturi de
marele neurolog Gheorghe Marinescu. Trei ani mai târziu, a absolvit
facultatea ºi a fost numitã preparator la Clinica II din Bucureºti, condusã
de profesorul Daniel Danielopolu, care o îndrumã ºi în elaborarea tezei
de doctorat, Cercetãri asupra inervaþiei vasomotorii, susþinutã în 1924.
Dupã perioada de rezidenþiat în mai multe spitale din Bucureºti
(1922-1925), a fost medic cardiolog la spitalul CFR (1931-1946),
ºef de lucrãri la Clinica Medicalã a Facultãþii de Medicinã din Bucureºti,
medic ºi ºef de secþie la Clinica Universitarã a Spitalului Filantropia
(1943-1947) ºi profesor titular de medicinã internã la Timiºoara
(1945-1949). A deþinut ºi funcþiile de secretar al Academiei Române de
Medicinã (1947-1948), preºedinte al Societãþii de ªtiinþe Medicale din
Timiºoara (1947-1949), ºefa secþiei pentru problemele vârstei a treia
la Institutul de Endocrinologie, din 1949.
Din 1952 a fost director al Institutului de Geriatrie din Bucureºti,
primul din lume cu acest profil, înfiinþat de cãtre ea, cu sprijinul doctorului
Constantin Ion Parhon, preºedintele prezidiului Marii Adunãri Naþionale
(institut devenit, în 1974, Institutul Naþional de Geriatrie ºi Gerontologie),
propus ca model, în 1964, de preºedintele Organizaþiei Mondiale a
Sãnãtãþii. Dr. Ana Aslan a pus la punct o serie de proceduri medicale care
aveau sã poarte denumirea terapia Aslan, bazatã pe medicamentul
Gerovital. O terapie specificã de prevenire a afecþiunilor cronice care pot
apãrea la vârstnici. Atunci a luat naºtere turismul medical în România!
Anual, intrau în vistieria statului în jur de 17 milioane de dolari. Au apelat
la terapia sa: ºefi de stat, oameni politici din toatã lumea, actori, pictori,
dar ºi oameni simpli. Indira Ghandi, Salvador Dalli, Claudia Cardinale,
regele Arabiei Saudite, soþia lui Giuliano Gemma, Onassis, Charles de
Gaulle, Mao Tze Dun, Ferdinand Marcos ºi soþia sa, Imelda Marcos,
Brejnev, Yasser Arafat, Pablo Neruda ºi mulþi alþii.
Împreunã cu farmacista Elena Polovrãgeanu elaboreazã, în 1955,
Gerovital H3. Primeºte apoi brevetul de inventator pentru Aslavital,
produs eficace în terapia sistemului nervos ºi a aparatului cardiovascular.
Opt ani mai târziu, este omologat Aslavital pentru copii, care dã rezultate
în tratarea deficienþelor nervoase. Creeazã conceptul de profilaxie a
îmbãtrânirii ºi se preocupã de bãtrânii abandonaþi de familie.
A publicat peste 300 de lucrãri, studii, comunicãri sau articole:
Novocaina - factor eutrofic ºi regenerativ în tratamentul preventiv ºi
curativ al bãtrâneþii (1952, în colaborare cu C. I. Parhon), Tratament
cu Gerovital H3 în îmbãtrânire (1973), Tehnica ºi acþiunea tratamentului
cu Gerovital H3. Precizãri dupã 34 ani de folosire (1985), în Romanian
Journal of Gerontology and Geriatrics, fondat în 1980, º.a.
A fost membrã a Academiei de ªtiinþe din New York, a Uniunii
Mondiale de Medicinã Profilacticã ºi Igienã Socialã, a Societãþii
Naþionale de Gerontologie din Chile, membrã de onoare a Centrului
European de Cercetãri Medicale Aplicative, membrã în Consiliul de
Conducere al Asociaþiei Internaþionale de Gerontologie, preºedinta
Societãþii Române de Gerontologie, consilier în Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii, membru titular al Academiei Române (1 martie 1974). A
primit multe premii ºi distincþii: Premiul internaþional ºi medalia Leon
Bernard, acordate de OMS (1952), Ordinul Muncii, Clasa a III-a,
România (1958), Distincþia ªtiinþificã, Clasa I, România (1967), Merito
della Repubblica, Commander Degree, Italia (1969), Medalia de Aur,
Nicaragua (1971), Erou al Muncii Socialiste, România (1971), Crucea
de Merit, Clasa I-a Ordinului de Merit, Germania (1971), Diploma de
Profesor Extraordinar al Primului Curs Internaþional pentru Dezvoltare
în Gerontologie ºi Geriatrie, Fuengirola, Spania (1971), Profesor
Honoris Causa ºi Doctor de Onoare al Universitãþii Baraganza Paulista,
Brazilia (1973), Cavaler al Ordinului Les Palmes Académiques, Franþa
(1974), Ordinul De Orange Nassau, Commandor Degree, Olanda
(1975), Premiul Internaþional Dag Hamarskjoeld, Florenþa (1977).
Se stinge din viaþã la 20 mai 1988, lucidã pânã în ultima clipã, dupã
o luptã acerbã cu o boalã necruþãtoare. Se spune cã s-a înãlþat la cer în
ziua Înãlþãrii Domnului, ca o bunã creºtinã ce era. Din trusa ei de
medic nu lipsea vreodatã o miniaturã a Sfintei Fecioare.

Cristina MOLDOVEANU

Concurs online
de fotog r a f i e
Concursul de
fotografie Selfie altfel,
lansat de Asociaþia
SINAPTICA,
are drept subiect
realizarea unui selfie în
faþa unui obiectiv de
patrimoniu cultural de
pe teritoriul României,

folosind o camerã pinhole
ºi/sau un dispozitiv
digital (telefon
sau camerã foto).
Concursul, desfãºurat
în intervalul
mai - septembrie
2016, are loc
în cadrul proiectului
Selfie altfel
ºi este deschis oricãrei persoane
rezidente în România.

Selfie
altfel
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Diversitatea culturalã ºi rolul educaþiei
în dezvoltarea dialogului interreligios
Aurelian A. Bondrea, Ramona Olivia ªtefãnescu Mihãilã,
(concepþie ºi coordonare editorialã),
Editura Fundaþiei România de Mâine, Bucureºti, 2016, ediþie trilingvã, print bilingvã românã-englezã +CD - arabã, 73 +73p.
În plinã disputã cu privire la problema refugiaþilor islamici în Europa, Editura Fundaþiei
România de Mâine publicã un volum trilingv
românã-englezã, print, ºi arabã, CD, în condiþii
grafice deosebite, cu care editura ne-a obiºnuit.
Tematica abordatã este una de maximã actualitate, ºi anume diversitatea culturalã, dialogul
interreligios ºi rolul educaþiei în dezvoltarea
acestuia, problematicã, am putea spune, veche
de când este lumea ºi totuºi mereu actualã, mai
ales în contextul social ºi politic actual, în care
întreaga Europã se confruntã cu valuri de emigranþi
preponderent islamici. Noutatea deosebitã pe care
o aduce acest volum, dupã ºtiinþa noastrã, constã
în reflectarea lucrãrilor ºi intervenþiilor diverselor
personalitãþi în cadrul unui workshop internaþional desfãºurat în spaþiul academic.
Volumul conþine douã secþiuni printate. Una
în limba românã iar cealaltã, întorcând volumul,
în limba englezã. Prima copertã interioarã conþine
ºi un CD cu înregistrãrile intervenþiilor în cadrul
manifestãrii menþionate ºi traducerea lor, acolo
unde este cazul, în limba arabã. Coperta, cu un fundal
verde gãlbui conþine, pe lângã titlul de un roºu aprins, sugerând acuitatea problematicii, o interesantã
ºi ingenioasã fotografie, care surprinde, privite
din spate, diverse capete umane accesorizate cu
elemente de vestimentaþie specifice, opt la numãr,
reprezentând tot atâtea culturi religioase de sine
stãtãtoare, care fac trimitere, la simpla privire, la
dialogul interreligios care a avut loc.
Workshopul s-a desfãºurat în data de 23 martie
2016, în sala Senatului din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, ºi a fost organizat de cãtre Universitatea Spiru Haret Bucureºti împreunã cu Centrul
Cultural European Româno  Panarab.
Lucrãrile manifestãrii au fost conduse ºi coordonate de cãtre conf. univ. dr. Ramona Olivia
Mihãilã-ªtefãnescu ºi s-au desfãºurat sub
patronajul rectorului Universitãþii Spiru Haret,
care, la sfârºitul manifestãrii, a înmânat invitaþilor
strãini o serie de diplome ºi medalii. Am avut
plãcerea sã particip, în calitate de invitat ºi
intervenient, la aceastã manifestare de excepþie.
Volumul, structurat pe capitole, cuprinde
intervenþiile participanþilor, 15 la numãr. Astfel,
în prima intervenþie, Musa Abugharbiych,
directorul executiv al Comisiei Naþionale a
Ierusalimului  Capitala Culturii, aduce în discuþie
credinþa în Dumnezeu ca o chemare la iubire. Ca
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exemplificãri ale rodniciei dialogului interreligios,
autorul a prezentat situaþii în care conflictele dintre
musulmani au fost soluþionate de cãtre creºtini, ºi
invers, dar ºi o istorie personalã, de familie, ce se
referea la exemplul de viaþã ºi sfatul unei rude de
sânge  de a convieþui într-o bunã înþelegere, ajutor
ºi susþinere reciprocã cu vecinii evrei. (Musa
Abugharbiych, Credinþa în Dumnezeu  chemare
la iubire, volum recenzat. Toate paragrafele scrise
cu italic sunt citate din volumul recenzat).
Intervenþia pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, de la
Facultatea de Teologie Ortodoxã, Universitatea
Bucureºti, a abordat perspectiva creºtinã privind
necesitatea dialogului interreligios în lumea de astãzi.
În lucrarea prezentatã au fost analizate aspectele
esenþiale în care omul contemporan existã ºi îºi
desfãºoarã activitatea interelaþionând cu ceilalþi
oameni, de unde ºi necesitatea ºi descoperirea
adevãrului prin dialog, subliniind cã dialogul
interreligios opereazã cu domeniile: practic, cognitiv
ºi spiritual. În concluziile intervenþiei sale, autorul
subliniazã: În societatea postmodernã de astãzi, care
poartã o puternicã amprentã a pluralismului
religios ºi a multiculturalismului, oamenii devin, pe
zi ce trece, tot mai interdependenþi, pe toate planurile
ºi în toate domeniile. Din acest motiv, adepþii altor
religii nu mai sunt, de multe ori, pur ºi simplu
ceilalþi percepuþi, de regulã, ca exotici sau
misterioºi, dimpotrivã, ei sunt chiar vecinii noºtri
sau, de ce nu, alteori, chiar rudele noastre.
Isaac Altayef, reprezentantul Comuniotãþii
Samaritene din Palestina, a fãcut un apel pentru
pace între popoare ºi a spus: Nu trebuie sã uitãm
niciodatã cã suntem rude ºi suntem copii lui
Avraam (Abraham).
Arhimandrit Elias Award, preºedintele spiritual
al creºtinilor ortodocºi din Ramallah, a vorbit despre
armonie ºi coabitare, aducând în cadrul manifestãrii
un salut palestinian, creºtino-islamic-samaritean
ºi a exemplificat armonia prin caracterul unitar al
trãirii Sfintei Sãrbãtori de Paºte în Ramallah, unde
toþi locuitorii, creºtini, musulmani, respectã
sãrbãtoarea fratelui în religie.
Conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea, rectorul
Universitãþii Spiru Haret, a adus în discuþie echilibrul spiritual al omului contemporan,
subliniind cã dialogul este una dintre caracteristicile
umanitãþii, care exprimã calitatea persoanelor ºi le
distinge de lucrurile neînsufleþite. În încheierea
intervenþiei sale, rectorul USH a spus cã: dorim

sã pãstrãm ºi sã dezvoltãm
colaborarea cu reprezentanþii
cultelor necreºtine ºi sã ne raportãm
la elementele comune, spre o
mai bunã cunoaºterea ºi o întãrire
a respectului reciproc, spre pãstrarea reperelor
care oferã valoare istoriei.
Conf. unv. dr. Ion Corbu a prezentat lucrarea
Multiculturalism, identitatea naþionalã, dialog
interreligios, în care a subliniat necesitatea aplecãrii
lumii asupra cauzelor care conduc la diversele stãri
conflictuale la nivel de culturi ºi interreligii, observând
cã atâta timp cât lumea se va preocupa doar de acest
tip de fapte, care sunt consecinþe, ºi nu vor fi cãutate,
analizate ºi soluþionate cauzele care produc astfel de
efecte, lucrurile vor rãmâne ca ºi pânã acum.
Dr. Hanna Hilanch, preºedintele Înaltei Autoritãþi
a Locurilor Sfinte Islamico-Creºtine, a vorbit despre
calea binelui  calea spre Dumnezeu precizând cã
între religii nu concurenþa ºi competiþia trebuie sã
constituie criteriul de interrelaþionare, ci, dimpotrivã,
cãutarea elementelor comune, tradiþionale, numai
pe aceastã cale putându-se contribui la convieþuirea
reciprocã.
ªeicul Muhammad Husein, muftiul Ierusalimului,
pornind de la noþiunea de diversitate a religiilor, a
accentuat poziþia centralã a Omului în spaþiul
multicultural interreligios  Omul fiind aceeaºi fiinþã
vie, cu aceeaºi înfãþiºare umanã, cu aceleaºi trãiri
ºi simþiri, indiferent de religia cãreia îi aparþine.
Ambasadorul Statului Palestina la Bucureºti,
Excelenþa Sa Fuad Kokaly, ºi-a exprimat credinþa de
neclintit în OM subliniind cã diversitatea este
binevenitã, este un dar de la Dumnezeu, o clemenþã,
este un început pentru a ne accepta unii pe ceilalþi,
iar dr. Dirar Kutaini, medic, preºedintele Centrului
Cultural European Româno-Panarab (CCERPA), a
subliniat cã religiile, indiferent de diferenþele dintre
ele, prezintã, prin esenþa concepþiilor lor, 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.
În lucrarea sa, lect. univ. dr. Alexandru Lucinescu
a vorbit despre religie ºi solidaritate. În finalul
lucrãrii, acesta a conchis cã religia dã naºtere unei
solidaritãþi care izvorãºte din asemãnãri adânci
ºi face ca nimeni sã nu se simtã singur în lucania.
Organizatorul manifestãrii, conf. univ. dr. Ramona
Olivia Mihãilã ªtefãnescu, a prezentat lucrarea

Maturizarea spiritualã ºi dimensiunea religioasã a
culturii europene, în care observã: Calea dialogului
oferã resurse inimaginabile de înþelegere ºi
cooperare ºi datoritã faptului cã protagoniºtii acestui
dialog diferã între ei, graþie contextului istoric din
care provin ºi în care s-au format ºi au evoluat,
având posibilitatea de a-ºi împãrtãºi trãirile, fapt ce
poate contribui la armonizarea societãþii umane ºi
la împlinirea individualã.
Muftiul Cultului Musulman din România,
Iusuf Murat, a prezentat relaþiile interreligioase
din România, fãcând apel la frãþietatea într-un
singur Dumnezeu.
Conf. univ. dr. Cristina Pãiuºan-Nuicã a prezentat
lucrarea Închisorile comuniste ºi ecumenismul în
România observând cã buna coabitare ºi dialogul
interreligios reprezintã în prezent o normalitate
în România ºi, în general, în Europa, prin
promovarea principalelor valori ale omenirii 
umanitatea ºi credinþa.
Ultima intervenþie prezentatã în cadrul volumului a fost a ambasadorului prof. univ. dr. Ioan
Emil Vasiliu, care a prezentat lucrarea Ciocnirea
civilizaþiilor sau coabitarea lor paºnicã? având o
trimitere directã spre o celebrã lucrare a lui
Hungtington. Concluzia lucrãrii, fãcând, de data
aceasta, o trimitere la un celebru tablou, este aceea
cã Somnul raþiunii naºte monºtri  monºtrii
rãzboiului ºi ai confruntãrii. De aceea, prin eforturi
conjugate ºi asumate de cãtre toate pãrþile, prin
educaþie, fãcutã cu bunã-credinþã ºi începutã din
copilãrie, avem convingerea cã vom putea învinge!.
Volumul, prin detaºarea eticã a intervenþiilor ºi
prin pluralismul opiniilor este susceptibil a trezi
interesul cititorilor. Fãrã îndoialã, lucrarea nu ºi-a
propus sã fie una de analizã detaliatã a aspectelor
abordate, ci a fost aceea de introducere în problematica extrem de complexã a dialogului interreligios
ºi de prezentare a principalelor direcþii ºi problematici.
În concluzie, volumul se constituie într-un
demers intelectual deosebit ºi, repet, dupã ºtiinþa
mea, primul de acest fel într-un spaþiu academic,
iar efortul coordonatorilor de a elabora acest
volum meritã a fi apreciat.

Conf. univ. dr. Ion CORBU

Uniunea Europeanã încotro? Dar România?
Aceia care renunþã la libertate pentru a obþine niþicã siguranþã nu meritã nici libertatea, nici siguranþa (Benjamin Franklin)
Cei care nu-ºi amintesc trecutul sunt condamnaþi sã-l retrãiascã (George Santayana)
Europa mai are puterea sã conducã
ºi sã dispunã în scopuri europene?

Aceste mãsuri aratã gradul de îngrijorare al NATO, în privinþa
unui conflict cu Rusia în Europa, cum noteazã Financial Times,
dar ºi a noastrã. Noi ce sã mai apãrãm? Averile investitorilor
strategici? Pentru a deveni cu adevãrat europeni, democraþi,
demni de UE ºi NATO, sã scoatem din procesul educaþional
Istoria, sã uitam Limba românã ºi epurarea românilor, sã creºtem
cheltuielile cu apãrarea, proces prin care am mai trecut la jumãtatea
secolului trecut? Sigur, tânãra generaþie se poate lãsa sedusã când
aude de reducerea efortului fizic ºi intelectual, aºa cum s-a întâmplat
ºi cu eliminarea stagiului militar, care acum ne face vulnerabili în
fata dezastrelor naturale sau a unor situaþii ca cea de la Colectiv,
ºi, iatã, a ameninþãrilor explicite ale Rusiei, pentru care România a
devenit o þintã predilectã. Sã luãm aminte la Calul Troian de la
Deveselu, chiar dacã este mai aproape, dupã spusele
ambasadorului SUA Hans Klemm, de... Budapesta.(?!).
Pânã ºi Papa Francisc a acuzat Occidentul cã încearcã sã
exporte ºi sã impunã propriul model de democraþie în statele
arabe, precum Irak sau Libia, fãrã a respecta însã tradiþiile
culturale ºi politice autohtone. Cine au fost atacatorii sinucigaºi
de la Bruxelles, care au ucis 32 de persoane? Nu erau belgieni,
copii de migranþi crescuþi în ghetouri?
Ce se întâmplã însã cu noi, cu România? Suntem capabili sã
înþelegem ce s-a petrecut în ultimii 25 de ani  fie ºi cu mintea
românului de pe urmã  cu patrimoniul, proprietatea publicã ºi
structura capitalului, rolul statului în economie ºi viaþa socialã,
privatizãrile ºi restituirile, investiþiile strãine, utilizarea
fondurilor europene? Putem sã tragem concluziile necesare ºi
apoi sã definim o strategie pragmaticã ºi mai puþin naivã? Aºa
cum evolueazã lucrurile, nu am motive sã fiu optimist, deºi îmi
doresc. Mai mult, mã îngrijoreazã insecuritatea. Confruntarea
terestrã nu poate fi evitatã. Dialogul a dispãrut?

Scutul anti-rachetã de la Deveselu a devenit operaþional pe
12 mai 2016. Poziþia oficialã a NATO, însuºitã ºi de unii oficiali
români, este cã scutul are un rol pur defensiv ºi are ca obiectiv sã
descurajeze acþiunile agresive din partea unor state cu veleitãþi
nucleare din Asia ºi Orientul Mijlociu, precum Coreea de Nord
sau Iranul. În timp ce Rusia considerã cã acest scut afecteazã
echilibrul strategic ºi îi ameninþã securitatea, cu încãlcarea de
cãtre Statele Unite a Tratatului Forþelor Nucleare Intermediare,
unor politicieni autohtoni le-a sãrit þandãra ca nu au fost
chemaþi la festivitatea de inaugurare: proºti suntem toþi cei care
am crezut cã fapta noastrã bunã va rãmâne nepedepsitã!. Nu,
domnule premier-demisionar! Proºti sunt cei care au crezut ºi
mai cred în faptele bune ale clasei politice care a îngenunchiat
suveranitatea þãrii ºi demnitatea noastrã dupã ce s-a dat liber la
vânzarea pãmântului strãmoºesc ºi la amanetarea bogãþiile acestei
þãri strãinilor. Ce drepturi reclamaþi? O aveþi pe cea de slugã,
cum vã place sã afirmaþi. Noi, norodul, ce ar trebui sã facem?
De ce nu îngrijoreazã ce spun tot mai mulþi analiºti/cercetãtori
independenþi din întreaga lume, specializaþi în Relaþii
Internaþionale, Geopoliticã, Strategii de Dezvoltare, Securitate,
combaterea terorismului ºi dialogul inter-religios, despre criza
ºi ameninþãrile la adresa prosperitãþii economice mondiale, de
valul de imigranþi în Europa, cã unele þãri membre îºi pun
problema pãrãsirii UE, care ridicã problema unitãþii sale politice,
culturale ºi economice? Cum sã interpretãm informaþia cã Noua
forþã de reacþie rapidã, vârf de lance a NATO, nu ar putea fi
desfãºuratã în estul Europei dacã ar exista un rãzboi cu Rusia,
potrivit propriilor estimãri militare ale Alianþei Nord-Atlantice?
La Summitul din iulie de la Varovia, membrii Alianþei ar urma sã
Europa încotro? Dar NATO?!
aprobe o serie de mãsuri pentru a echipa mai bine NATO pentru
apãrare teritorialã practicã, nu doar descurajare, iar România ar
Care Europa? Care NATO? Încotro se îndreaptã? Spre o
trebui sã-ºi sporeascã la cel puþin 60-70% capabilitatea de a se Europã extinsã  Orizont 2020, printr-o creºtere inteligentã,
apãra singurã? ªi atunci?!
durabilã ºi favorabilã incluziunii sau una condamnatã la

autodistrugere, cum susþin euroscepticii? O lume în care tradiþiile
ºi valorile principale ale creºtinismului sunt negate ºi distruse
total, condusã de o comisie americanã sau de un guvern european
ºi apoi unul mondial, cum se susþine în unele cercuri?
Vorbind despre eforturile patetice de unitate europeanã, George
Uscãtescu, citându-l în cartea sa  Proces umanismului, Editura
Politicã, 1987  pe Paul Valery, ne oferã o privire caleidoscopicã,
panoramicã: În vremurile moderne, nici o putere, nici un imperiu
din Europa nu a reuºit sã fie superior celorlalte, sã dicteze liber
celorlalþi sau pur ºi simplu sã-ºi pãstreze cuceririle mai mult de
cinzeci de ani. Aºa s-a întâmplat ºi cu lagãrul socialist la finele
secolului XX, chiar dacã URSS a capotat, dupã 70 de ani, sub
presiunea ºi eforturile recunoscute de SUA, dupã înþelegerile cu
M. Gorbaciov, uitat deja de americani ºi de istorie.
La rândul ei, Europa occidentalã, de la o Europã vie, renãscutã
sau posibilã, Europa se mãrgineºte la o Europã numãrabilã, fãcutã
din statistici trecãtoare ºi ambiþioase norme de Drept internaþional.
Spiritul ºi politica europeanã revin la diagnosticul dat de Paul
Valery, în care Noua Patrie-Europa, prefiguratã, se bazeazã pe
plata culpelor din trecut, ce au culminat cu cele douã tragice
conflagraþii mondiale, chiar dacã a înþeles importanþa cooperãrii
democratice ºi ameninþãrile sovietice ºi comuniste pentru
prezervarea pãcii. Chiar dacã Europa Agricolã a fost urmatã de
Europa cãrbunelui ºi oþelului, a coºului de fum ºi se doreºte o
Europã extinsã  Orizont 2020, printr-o creºtere inteligentã,
durabilã ºi favorabilã incluziunii, tensiunile revin, chiar dacã pãreau
sã disparã dupã cãderea Zidului Berlinului. De aceea, evenimentele
petrecute readuc în discuþie întrebarea legitimã dacã Europa se
mai poate dezvolta în liniºte în lipsa unui limbaj viu, al unei
Patrii europene ºi a unor europeni cu o conºtiinþã europeanã,
prin încredinþarea destinelor sale unor birocraþi apatrizi, cum
i-a calificat generalul De Gaulle, proveniþi din componentele ei,
statele ºi naþiunile, diferenþiate prin tradiþii ºi filozofia vieþii, nivel
de culturã ºi dezvoltare utilitaristã?

Ec. dr. Mircea M. TOMA
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PROGRAMUL TVH
MARÞI  24 mai 2016
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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
Film serial
Film documentar
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

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.

JOI  26 mai 2016

MIERCURI  25 mai 2016
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Videoclipuri
Film documentar
Film documentar culinar
Videoclipuri
Film artistic
Crezi cã ºtii?
Emisiune-concurs de culturã generalã
Film documentar
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ªtiri
Film serial - Caruselul iubirii
Film documentar culinar
Film serial
Film documentar
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*
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08:00
09:00
11:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:30
15:00
16:00
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

SÂMBÃTÃ  28 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

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
Film serial
Film documentar
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*

DUMINICÃ  29 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
05:00

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. Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria
De ce sã iubim literatura românã
Preuniversitaria*

* Emisiuni realizate în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

VINERI  27 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
16:00
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
Film serial
Film documentar
Videoclipuri
ªtiri
Film artistic
ªtiri
Film artistic
ªtiri
Film documentar
Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
Videoclipuri
ProMemoria
Istoria cu învãþãturã
Grãdina cu statui
Preuniversitaria*

LUNI  30 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
16:00
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
Film serial
Film documentar
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*

Materiile pentru Bacalaureat la TVH  emisiunea Preuniversitaria
 Limba ºi literatura românã
Limba ºi literatura românã este obiectul de studiu prezent în toate examenele de
Bacalaureat, indiferent de profilul liceului. Consultaþiile realizate în studioul tv. de
prof. Ioana Sandu vizeazã cultivarea plãcerii de a citi, a sensibilitãþii estetice,
dezvoltarea abilitãþii de a recepta ºi de a produce o gamã variatã de texte, însuºirea ºi
practicarea diverselor strategii de comunicare. Un accent deosebit este pus pe
cunoaºterea operelor ºi autorilor canonici ai istoriei literaturii române, cunoaºterea
trãsãturilor stilistice ale scriituri autorilor, originalitatea talentului lor în construirea
unei imagini literare percutante.Un loc important în economia de ansamblu a
consultaþiilor îl ocupã analiza diferitelor tipuri de grilã de examen de Bacalaureat date
în ultimii ani accentuând asupra capcanelor ce trebuie evitate atunci când te rezumi în
învãþare la memorarea unor formule standard.
 Matematicã
Programa pentru examenul de bacalaureat cuprinde obiectul de învãþãmânt matematicã
pentru majoritatea profilelor, cu excepþia celui umanist. Proba de matematicã cuprinde
aplicaþii din materia din toate clasele. În cadrul consultaþiilor pe care profesori de
prestigiu din liceele bucureºtene ºi din alte localitãþi  prof. Victoriþa Duþu, prof.
Victorina Þiripa, prof. Sorin Rãdulescu  le prezintã în emisiunile Preuniversitaria,
sunt dezvoltate atât subiecte teoretice, cât ºi rezolvãri de probleme din toate capitolele
matematicii prezente în teste: algebrã, geometrie, analizã matematicã. Consultaþiile
urmãresc dezvoltarea unui mod de gândire dinamic ºi aprofundat pentru candidaþii de
la examenul de bacalaureat. Caracterul interactiv al consultaþiilor stã la baza alegerii
subiectelor, în funcþie de solicitãrile elevilor ºi ale profesorilor din licee. Toate emisiunile
dedicate matematicii îºi propun sã dezvolte tehnici ºi metode de însuºire a principiilor,
postulatelor, axiomelor ºi teoremelor, precum ºi capacitatea de a le folosi în aplicaþii.
 Biologie
Temele tratate de prof. Otilia Lazãr în emisiunile dedicate Biologiei: anatomie ºi
fiziologie umanã, alcãtuirea corpului uman, funcþiile fundamentale ale organismului,
funcþiile de relaþie, sistemul nervos ºi funcþiile de nutriþie, precum ºi genetica sunt
prezentate în modalitãþi interactive, sintetic cu posibilitatea de a te auto-evalua.
Urmãrind aceste emisiuni accelerezi procesul de însuºire a conceptelor, a legãturilor
funcþionale între diferitele lecþii, îþi însuºeºti tehnici concrete de învãþare ºi eºti mai
pregãtit sã rãspunzi în timp util la Bacalaureat.
Consultaþiile nu repetã ceea ce se predã la clasã, ele sintetizeazã subiectele, propun
exerciþii de însuºire aprofundatã, te determinã sã judeci subiectul în toate legãturile
sale, îþi dau instrumentele didactice prin care sã poþi obþine un calificativ maxim.
Urmãreºte consultaþiile de pregãtire pentru Bacalaureat, învaþã sã gândeºti eficient
ºi îþi vei creºte ºansele obþinerii unor note excelente!

 Chimie
Numãrul din ce în ce mai mare de elevi care opteazã pentru chimie la Bacalaureat este o
dovadã certã a interesului pe care materia îl manifestã în alegerea ulterioarã a unei profesii.
Emisiunile accentueazã modalitãþile active de cunoaºtere ºi însuºire a temelor prin
demonstraþii, materiale grafice în miºcare, probleme de rezolvat de la o emisiune la alta.
Predarea cunoºtinþelor, fixarea, consolidarea ºi evaluarea lor determinã elevii sã
urmãreascã atent, cu interes sporit ºi curiozitate lecþia, sã-ºi foloseascã imaginaþia ºi
creativitatea ºi le solicitã efortul personal de gândire etc. Informaþiile conþinute în temele
abordate sunt tratate structural, pentru a transmite cunoºtinþe, tehnici de acþiune, modalitãþi
de rezolvare în barem a testelor de Bacalaureat, ne asigurã prof. Mihaela ªerban
 Fizicã
Disciplina Fizicã are în cadrul Examenului de Bacalaureat statutul de disciplinã opþionalã,
putând fi aleasã ca probã scrisã în conformitate cu filiera, profilul ºi specializarea absolvitã.
În intenþia de a veni în întâmpinarea candidaþilor care se pregãtesc pentru continuarea
studiilor în diferite filiere din învãþãmântul superior, elevii vor opta în timpul probei de
examen a bacalaureatului, pentru douã dintre cele patru module: A. MECANICÃ, B.
ELEMENTE DE TERMODINAMICÃ, C. PRODUCEREA ªI UTILIZAREA
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICÃ. Aceste consultaþii acoperã întreaga tematicã
a programei disciplinei Fizicã pentru examen, declarã prof. Marinela Ruset
 Geografie
Geografia este aleasã ca obiect de Bacalaureat de elevii din filiera teoreticã, profilul
umanist, specializãrile: filologie, ºtiinþe sociale; filiera tehnologicã, profilul servicii, toate
specializãrile; filiera vocaþionalã: profil artistic, specializãrile: muzicã, coregrafie, arta
actorului, arhitecturã, arte ambientale ºi design, arte plastice, arte decorative; profil sportiv,
toate specializãrile; profil pedagogic, specializãrile: învãþãtor/educatoare, bibliotecardocumentarist, instructor-animator, instructor pentru activitãþile extraºcolare, pedagog
ºcolar; profil ordine ºi securitate publicã (Licee ale Ministerului Administraþiei ºi
Internelor) specializarea ºtiinþe sociale; profil teologic, toate specializãrile. Fiecare filierã
de învãþãmânt poate sã ofere perspective de dezvoltare în care cunoºtinþele dobândite în
studiul geografiei pot sã fie de un real folos, ne asigurã prof. Ionel Benea
 Istorie
Istoria este una din cele mai importante surse de cunoaºtere a experienþei acumulate în
trecut ºi un permanent sistem de raportare a prezentului la faptele trecutului. Ea este, în
acelaºi timp, un motiv de mândrie pentru cel care conºtientizeazã eforturile generaþilor
care ne-au precedat în construirea unei naþiuni cu un glas distinct în civilizaþia europeanã.
Privitã în contextul general al evoluþiei umanitãþii ºi mai ales al popoarelor din Europa,
istoria pe care elevii o studiazã în liceu le oferã date pentru a se referi în cunoºtinþã de
cauzã la evoluþiile ºi fenomenele lumii contemporane. Urmãriþi-l pe prof. Vasile Pãsãilã!
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OFERTA EDUCAÞIONALÃ A UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
 anul universitar 2016-2017 

 PERIOADA DE ADMITERE: 1 IULIE-30 SEPTEMBRIE  TAXA DE ÎNSCRIERE: 110 LEI
Studii universitare de master

Studii universitare de licenþã

*

*



Toate programele de master se desfãºoarã la forma de învãþãmânt cu frecvenþã (IF)

* A  Acreditare / AP  Autorizare de funcþionare provizorie / IF  Învãþãmânt cu frecvenþã / IFR  Învãþãmânt
cu frecvenþã redusã / ID  Învãþãmânt la distanþã/ ECTS  Numãr de credite de studiu transferabile

Cei interesaþi de o carierã în domeniul sãnãtãþii pot opta pentru

ªCOALA POSTLICEALÃ SANITARÃ

DOCUMENTELE NECESARE



Diplomã de bacalaureat / diplomã echivalentã în original ºi copie legalizatã sau  copie legalizatã de pe diploma de bacalaureat
însoþitã de adeverinþã eliberatã de facultatea la care se aflã diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmeazã a doua
facultate sau care au depus diploma de bacalaureat în original la alt dosar de admitere) sau  adeverinþã eliberatã de liceu, în original,
pentru candidaþii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzãtoare anului ºcolar 2015-2016. Adeverinþa
trebuie sã cuprindã media generalã la examenul de bacalaureat, mediile obþinute în anii de studii, termenul de valabilitate ºi menþiunea
cã nu a fost eliberatã diploma de bacalaureat sau  acord scris al candidatului pentru preluarea din sistemul informatic integrat al
învãþãmântului din România (SIIIR) a datelor personale ºi a rezultatelor obþinute la bacalaureat, pentru candidaþii care au promovat
examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzãtoare anului ºcolar 2015-2016. Copie dupã cartea de identitate, care sã cuprindã
codul numeric personal. Copie dupã certificatul de naºtere. Copie dupã certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul). Adeverinþã
medicalã tip (de la medicul de familie). 4 fotografii 3/ 4. Dosar plic.











 Taxa de înscriere: 100 lei  Taxa de ºcolarizare: 2000 lei/an; poate fi achitatã în patru rate
Specializãri:  asistent medical generalist
 asistent medical balneofiziokinetoterapie ºi recuperare

Cursurile au o duratã de trei ani  IF.
Persoanele interesate pot alege sã studieze la unul dintre cele douã sedii ale ªcolii
Postliceale Sanitare Spiru Haret:
 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).
Înscrierile se fac, în limita locurilor disponibile, în perioadele:  9 mai-27 mai;
 6 iunie-24 iunie;  18 iulie-29 iulie;  29 august-12 septembrie.

Informaþii suplimentare: http://admitere.spiruharet.ro/

