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Drumul Crucii Domnului Mihai Eminescu
Celebrarea înaintaºilor este prima datorie a unei naþiuni cãtre ea
însãºi, este sigiliul moral al identitãþii. În memoria ºi pentru
onorul Domnului Mihai Eminescu  Voievodul Limbii Române
am iniþiat Drumul Crucii.
Pe 14 iunie, la ora 12:00, se oficiazã Slujba de pomenire ºi un
parastas la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din Bucureºti, iar a
doua zi, dimineaþa, 15 iunie, la ora 8:00, cu Binecuvântarea pr.
dr. Emil Cãrãmizaru, vom pleca pe jos, de peste drum de lãcaº
(Monumentul Lupoaicei), spre mormântul Poetului de la Bellu.
Procesiunea este întregitã de elevi, cadre militare, profesori,
scriitori, ziariºti, iubitori de culturã. Vom purta cu noi flori,
portretele ºi cãrþile Poetului, Tricolorul, toate acestea amintind
de strãvechea noastrã spiritualitate. Cu sprijinul Centrului
Cultural al Ministerului de Interne, la mormântul Poetului
participã Fanfara Jandarmeriei Române, aceastã solemnitate fiind
pentru a da onorul cuvenit Poetului. S-a implicat în eveniment ºi
Inspectoratul ªcolar al sectorului 4. Reprezentanþii Patriarhiei
Române vor oficia Slujba de pomenire ºi parastas.
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Laurian STÃNCHESCU,

scriitor ºi jurnalist  iniþiatorul proiectului

Te-ai hotãrât? Ce specializare doreºti sã urmezi? Care-i drumul ce te va duce la împlinire, la succes?
Alege dintre cele 79 de programe de licenþã ºi 39 de programe de master din

OFERTA EDUCAÞIONALÃ A UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
pentru anul universitar 2016-2017!

Activitate intensã
la Facultatea de Arhitecturã

 ENERGY DAY
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FESTIVITATE de absolvire la Facultatea de ªtiinþe
Socio-Umane, specializarea Jurnalism



Susþinerea examenului de diplomã



Bucureºti - în proiectele studenþilor
arhitecþi  Expoziþie la sediul central
al Universitãþii Spiru Haret
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Arhitectura nu poate salva lumea, dar poate oferi exemple bune
în acest sens  a spus marele arhitect Alvar Aalto. Inspirat de
aceste cuvinte, colectivul de profesori ai Facultãþii de Arhitecturã
din cadrul Universitãþii Spiru Haret a fost gazda evenimentului
Ziua energiei, organizat, în 6 iunie 2016, de conf. univ. dr. arh.
Ruxandra Cruþescu. Scopul manifestãrii l-a constituit prezentarea
preocupãrilor profesorilor ºi studenþilor în domeniul arhitecturii
ecologice ºi al dezvoltãrii durabile. De asemenea, s-a evidenþiat
rolul important al arhitecþilor, care trãiesc schimbãri fundamentale
privind adaptarea activitãþii lor profesionale la efectele încãlzirii
globale, în proiectarea, renovarea ºi construirea de clãdiri ce satisfac
cerinþele actuale, dar ºi anticipeazã adaptarea lor, în viitor, în
contextul unei regenerãri a mediului urban ºi nu numai.
(continuare pag. 3)
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BUCUROªI DE OASPEÞI!
Dupã cum v-am informat, luni, 6 iunie, Universitatea Spiru Haret a primit oaspeþi din Indonezia,
delegaþia Universitãþii Widyatama, Bandung, condusã de prorector prof. Cristiana Davidescu. În
anul 2014, cele douã universitãþi au semnat un acord de cooperare, pe plan academic ºi ºtiinþific, ca
rezultat al vizitei efectuate, la universitatea menþionatã, de cãtre reprezentantul Universitãþii Spiru
Haret, prof. univ.dr. Carmen Costea. În baza acestui acord ºi cu sprijinul nemijlocit al Ambasadei
României la Jakarta, respectiv al E.S. doamna Ambasador Valerica Epure, a avut loc, la sediul
Universitãþii Spiru Haret din Bucuresti, o reuniune de lucru, în vederea operaþionalizãrii colaborãrii
dintre cele douã instituþii de învãþãmânt superior.
(Continuare în pag. 2)

A apãrut
al doilea numãr
al revistei
Prietenii Mei!

A vãzut lumina tiparului
cel de-al doilea numãr al
revistei Prietenii Mei,
publicaþie a Grãdiniþei
cu program prelungit
Prietenii Mei, apãrutã
în aceleaºi condiþii grafice
de excepþie ca ºi numãrul
anterior.
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SESIUNE. Examen la Structuri de date, Facultatea de
Matematicã, Informaticã ºi ªtiinþele Naturii

De ce fetele bune
preferã bãieþii rãi?
Mioara VERGU-IORDACHE
Ce ne face violenþi, radicali, necruþãtori, neînþelegãtori, ucigaºi
la propriu ºi/sau la figurat? De ce se omoarã oamenii? De ce
ºtirile rele fac audienþã bunã? De ce insolenþa ia faþa bunei-cuviinþe?
De ce urâtul eclipseazã frumosul? De ce De ce astãzi, mai
mult ca ieri (mie aºa îmi pare!) ies la suprafaþã, cu precãdere,
trãsãturi negative, educabile în principiu, dar lãsate sã zburde cu
o indulgenþã condamnabilã? Crime, bãtãi, violuri, înjurãturi la
noi ºi aiurea, deci nu este un fenomen naþional.
Se întâmplã, zilele acesta, un eveniment, o sãrbãtoare a
sportului, Campionatul european de fotbal. În Franþa. Privirile,
fãþiº sau mai pe dupã perdea, urmãresc cu îngrijorare existenþa/
inexistenþa teroriºtilor islamiºti, care ar putea pune bombe, ar
putea deschide focul asupra mulþimilor de suporteri. Nu sunt
atacuri teroriste, sunt suporteri care nu înþeleg spiritul unei
competiþii sportive!
În Florida, atac terorist asumat, se zice, într-un bar. Este absolut
lipsit de importanþã faptul cã tinerii de acolo aveau o anume
orientare sexualã. Erau oameni, erau fii ºi fiice, pe care pãrinþii îi
aºteptau acasã, erau, poate, ei înºiºi pãrinþi
În România, sunt tineri sau mai puþin tineri care-ºi materializeazã frustrãrile în pumni, lovituri de cuþit, de topor cu care
atacã alþi tineri sau mai puþin tineri. Violenþã domesticã. Pãrinþii
îºi agreseazã copiii, copiii sunt duri, ireverenþioºi, jignitori cu
bunicii proprii, cu pãrinþii, cu profesorii, cu oamenii de pe stradã,
cu amicii lor Iubirile se transformã în adevãrate gherile
Din toate colþurile lumii vin informaþii despre atrocitãþi
inimaginabile asupra oamenilor, asupra animalelor, asupra naturii.
De ce?! Ce ne împinge în acest rãzboi împotriva noastrã? S-a
schimbat ceva în structura umanã? Paradoxal, în vremea societãþii
cunoaºterii, însãºi cunoaºterea ne transformã în fiinþe agresive,
care nu-ºi gãsesc propriul loc ºi râvnesc spre locul altora. În
schimbul dialogului prolifereazã monologul însoþit de coerciþie.
Gândim cã educaþia este soluþia problemei. Dar ce înseamnã
educaþie? Acumularea de cunoºtinþe? Cred cã este prea puþin,
dacã aceste cunoºtinþe nu sunt grefate pe o inteligenþã emoþionalã
pozitivã, solidã, inteligenþã emoþionalã care se sãdeºte în primii
ani ai copilãriei: iubire, compasiune, generozitate, altruism,
modestie, recunoºtinþã, empatie, autoapreciere justã, concurenþã
loialã, cãldurã sufleteascã, comunicare Un rãsfãþ intelectual,
cu alte cuvinte. Oamenilor crescuþi frumos, în iubire ºi bune
moravuri (cred cã) le este strãinã violenþa, fizicã sau verbalã. ªi
atunci Ce ne atrage spre rãu, spre forþa brutã, spre distrugere?!
Nu, nu aºtept un rãspuns. Mi-ar plãcea doar ca fiecare dintre noi
sã ne gândim, sã ne formulãm rãspunsuri. Sã înþelegem...
De ce fetele bune preferã bãieþii rãi?
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BUCUROªI DE OASPEÞI!
(Urmare din pag. 1)
Delegaþia a fost primitã de prof. univ.dr. Manuela Epure, prorector Cercetare
ºi Relaþii internaþionale, ºi conf. univ.dr. Ruxandra Vasilescu, decan al Facultãþii
de Litere. Discuþiile au fost deosebit de interesante ºi, în principal, s-a convenit
asupra urmãtoarelor activitãþi comune:
 participarea, pe baza de reciprocitate, la dezvoltarea publicaþiilor
academice ale celor douã universitãþi. În acest sens, s-a stabilit formularea
de propuneri pentru întregirea echipelor editoriale, ale publicaþiilor ºtiinþifice
din cele douã universitãþi, cu cel puþin 2-3 persoane/ universitate. Selecþia se
realizeazã prin evaluarea experienþei editoriale ºi a CV;
 periodic, se vor publica articole de referinþã ale personalului academic al
Widyatama University în Journal of Economic Development, Environment and
People (http://jedep.spiruharet.ro), Analele Universitãþii Spiru Haret (seria
Economie, Seria Matematicã-Informaticã, Litere etc.), precum ºi a articolelor
elaborate de personalul academic al Universitãþii Spiru Haret în publicaþiile
Universitãþii Widyatama, interesate de o astfel de cooperare;
 stabilirea de acþiuni comune de sprijinire a vizibilitãþii internaþionale a
celor douã universitãþi. În acest sens, s-a stabilit informarea reciprocã, prin
newsletter semestrial (sau lunar) cu articolele ºtiinþifice publicate de cadrele
didactice, cu indicarea weblink-ului unde pot fi citite ºi, eventual, citate, cu
indicarea modului de citare;
 se încurajeazã coautoratul, pe teme de cercetare de interes comun, de ex.
studii comparative privind bunele practici în educaþie ºi cercetare;
 s-a stabilit depunerea, în competiþia anului 2017, a unei propuneri
de proiect educaþional pentru finanþare de cãtre International
University Association, unde ambele universitãþi au calitatea de membri.
Delegaþia din Indonezia a participat ºi la seminarul Energy Day, organizat
de Facultatea de Arhitecturã USH, acesta reprezentând un prilej excelent de
a investiga noi cãi de cooperare în viitor, existând un interes real pentru
sustenabilitate ºi energii regenerabile.
Vizita s-a încheiat cu angajamentul ferm de a aduce cooperarea la un alt nivel
ºi de a gãsi cele mai bune cãi de operaþionalizare a acesteia, în ciuda distanþei
dintre cele douã þãri. S-a insistat, în acest sens, pe utilizarea tuturor facilitãþilor
de ITC, astfel încât sã se contureze ºi sã funcþioneze, cu adevãrat, networking-ul
instituþional.

FACULTATEA DE LITERE » Conferinþa internaþionalã

Le Stéréotype: est-il bon? est-il mauvais?
Centrul de Studii Mutilingvistice ºi
Interdisciplinare din cadrul Facultãþii de
Litere ºi Institutul Central de Cercetare
ªtiinþificã al Universitãþii Spiru Haret au
fost gazdele conferinþei internaþionale Le
Stéréotype: est-il bon? est-il mauvais?,
organizate în parteneriat cu Agenþia
Universitarã a Francofoniei (Biroul
pentru Europa Centralã ºi Orientalã) ºi
Asociaþia culturalã Irina Mavrodin.
Deschiderea oficialã a conferinþei a avut
loc pe 10 iunie, alocuþiunile de bun venit
fiind adresate participanþilor de cãtre prof.
univ. dr. Manuela Epure, prorector al
Universitãþii Spiru Haret, ºi conf. univ.
dr. Ruxandra Vasilescu, decan al Facultãþii
de Litere. Pe durata a douã zile, peste
patruzeci de participanþi din Franþa,
Statele Unite, Algeria, Polonia, Brazilia,
Tunisia, România etc. au prezentat
comunicãri de o realã þinutã ºtiinþificã,
urmate de dezbateri pline de însufleþire.
Iniþiatoarea ºi coordonatoarea acestei
manifestãri, conf.univ. dr. Mihaela
Chapelan, ne-a precizat câteva dintre
motivele care au condus-o sã aleagã
aceastã tematicã: În primul rând, pentru
cã o asemenea tematicã ne interpeleazã,
atât din punct de vedere ºtiinþific, cât ºi
din punct de vedere etic. Stereotipurile,
prejudecãþile, cliºeele au existat din

totdeauna ºi, deseori, au avut o contribuþie
deloc neglijabilã în viaþa socialã. Ori de
câte ori existã o situaþie socialã sau politicã
mai tensionatã, stereotipurile se reactiveazã ºi, aºa cum ne avertiza Walter Lipmann,
pot fi manipulate pentru a influenþa opinia
publicã ºi a impune mãsuri discriminatorii. Dincolo de aceastã importanþã
socialã evidentã a stereotipurilor, ne-am
dorit sã punem în evidenþã evoluþia
conceptului de stereotip ºi rolul sãu în
domenii dintre cele mai diverse: comunicare, didacticã, ºtiinþe politice, psihologie,
literaturã, lingvisticã, cinema etc. Complexitatea acestui fenomen, care are

implicaþii profunde în atât de multe
domenii, ne-a determinat sã credem cã
nu poate fi abordat decât dintr-o perspectivã interdisciplinarã. De altminteri, ºi
titlul conferinþei este unul care nu
cantoneazã dezbaterea într-un singur
domeniu de specialitate, ci le include pe
toate. Sperãm ca aceastã interogaþie
asupra rolului etic al stereotipurilor sã
fie incitantã ºi sã contribuie la o
conºtientizare mai mare a distincþiei dintre
sensul peiorativ, pe care îl are acest cuvânt
în limbajul comun, ºi procesul cognitiv
de stereotipizare, esenþial în elaborarea ºi transmiterea cunoºtinþelor.

Un an
de la înfiinþarea
Departamentului
de Francofonie
al CCERPA

mentul de Francofonie trebuia înfiinþat în
cadrul Centrului Cultural European
Româno-Panarab-CCERPA, având în
vedere cã România este o þarã membrã a
francofonei, alãturi de unele þãri din Europa
ºi din þãrile arabe, precum Maroc, Tunisia,
Liban, Siria, Egipt ºi nu numai.
Departamentul de Francofonie din
cadrul CCERPA a fost inaugurat pe data
de 28 mai 2015, sub egida directorului
Biroul pentru Europa Centralã ºi Est al
Organizaþiei Internaþionale a Francofoniei  OIF, doamna Chantal Moreno,
reprezentanþi ai Corpului Diplomatic,
deputaþi, reprezentanþi ai instituþiilor de
învãþãmânt superior ºi ai unor instituþii
publice ºi alte personalitãþi.
Coordonatorul onorific al Departamentului de Francofonie este doamna
conf. univ. dr. Emilia Bondrea, director
al Centrului de Limbi strãine din cadrul
Universitãþii Spiru Haret. Departamen-

tul este coordonat de Cleopatra Lorinþiu
(diplomat, jurnalist, scriitor) ºi se
plaseazã la rãspântia diferitelor culturi,
într-o lume în care avem nevoie de
comunicare, înþelegere, toleranþã, de
respect pentru valorile umaniste.
Împãrtãºim valori comune iar comunicarea este esenþialã! Trebuie sã aflãm
ºi sã cunoaºtem, trebuie sã comunicãm
ºi astfel sã facem din înþelegere ºi
toleranþã felul nostru de a fi. Singura
garanþie pentru viitorul nostru comun!
În cadrul Departamentului de Francofonie au avut loc evenimente culturale
pentru promovarea valorilor ºi a dialogului inter-cultural care definesc francofonia la care suntem afiliaþi, ºi care vor
continua, cu siguranþã, în viitor.

Înfiinþarea Departamentul de Francofonie a avut ca punct de plecare limba
francezã, care era limba diplomaþiei ºi a
claselor cultivate, ce se impusese în secolul
al XVII-lea ca singura limbã naturalã a
circulaþiei ideilor în Europa, preluînd o
misiune pe care o avusese, timp de o mie
de ani, limba latinã. Aºa cum a fost subliniat
la deschiderea evenimentului, Departa-

Alexandra DINCÃ,

Departamentul MASS-MEDIA
ºi Secretariat CCERPA

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

România  între Brexit, creºtere economicã bazatã pe consum ºi curs de schimb uºor depreciat
Existenþa referendumului pentru Brexit deja produce efecte (a se vedea întãrirea dolarului). În cazul în care Marea Britanie ar
opta pentru ieºirea din UE, riscul major pentru România nu ar veni nici din deprecierea cursului sau migrarea capitalurilor, ci din
faptul cã, fiind printre codaºe la absorbþia fondurilor europene, investiþiile deja începute vor rãmâne fãrã finanþarea europeanã.
Creºterea economicã a României în 2016 ar putea fi de 4,3%, datoritã consumului, pe partea de cerere, ºi, mai ales, a agriculturii,
pe partea de ofertã, iar anul viitor va ajunge la 3,7%, a declarat, vineri, Dan Bucºa, Lead ECE economist la UniCredit Bank
Londra. El a mai spus cã în cazul Brexit, România ar putea fi printre cele mai afectate þãri, ºi nu Polonia ºi Ungaria. Creºterea,
anul acesta, o vedem undeva pe la 4,3% datoritã consumului, pe partea de cerere, ºi, mai ales, a agriculturii, pe partea de
ofertã. Va fi un efect de bazã destul de puternic dacã producþia agricolã va fi aºa cum se anunþã. Se pare cã la nivel global
va fi un al patrulea an de producþie agricolã foarte bunã, ceea ce va avea un impact asupra preþurilor agricole la nivel
global. Dacã ne uitãm la structura economiei româneºti, retailul creºte cu aproximativ 20%, în schimb industria ºi
construcþiile sunt foarte aproape de 0% amândouã.
Titlurile de stat româneºti sunt
deþinute în principal de investitori
europeni
Acestea sunt concluziile studiului
realizat de Unicredit Bank ºi prezentat
de Dan Bucºa, Lead ECE economist la
UniCredit Bank Londra. Analizând
datoria publicã deþinutã de strãini
(titlurile de stat deþinute de aceºtia),
Unicredit concluzioneazã cã riscurile
deprecierii euro pentru România în
cazul Brexit este mult mai micã decât în
Ungaria sau Polonia, deoarece 85%
dintre titlurile de stat româneºti sunt
deþinute de investitori din zona euro ºi
nu din SUA sau Asia.
Mai mult, impactul pe cursul de
schimb va fi destul de redus, iar dobânzile ridicate vor împiedica eventualele
migrãri masive de capitaluri. Oricum,
este de aºteptat ca Banca Central
Europeanã sã intervinã ºi sã cumpere

lei pe termen scurt. Dupã aceea, este
foarte probabil cã BNR va interveni
pentru a stopa o depreciere mai mare.
Va depinde foarte mult de volumele de
tranzacþionare, pentru cã, aºa cum istoria
recent ne-a învãþat, cursul se poate regla
numai din stop loss-uri (ordine de stop
piaþã-vânzare sau cumpãrare - pentru
anumite valori în sus sau în jos ale
cursului, prestabilite de jucãtori/
investitori), singur, iar BNR poate
calcula aceste efecte. În schimb, dolarul
se va aprecia. Nimeni nu riscã sã avanseze
vreo cifrã. Cert este cã pânã la intervenþia
BCE pentru calmarea apelor, dolarul va
fi investiþia lunii pentru cei care au ales
sã cumpere monedã americanã mai
demult ºi vor alege sã îºi marcheze
profitul la sfârºitul lui iunie sau începutul
lui iulie. Pe de altã parte, Marea Britanie
Un euro de maximum 4,6 lei
Potrivit analistului Dan Bucºa, leul ar nu va obþine o ieºire prea bunã din
putea atinge cotaþii între 4,55 lei ºi 4,60 Uniunea Europeanã (în cazul în care se
obligaþiuni denominate în euro pentru a
împiedica o depreciere masivã a euro faþã
de dolar. Chiar dacã Germania nu va fi
afectatã în cazul Brexit, din contrã,
randamentul yield-urilor acestei þãri vor
coborî, probabil, sub zero, BCE va reuºi
sã stabilizeze situaþia. Cu toate acestea,
vânzãrile masive de titluri de stat din
Europa sau din þãrile emergente vor afecta
mult mai puternic monedele, atât moneda
unicã, cât ºi monedele regionale, printre
care ºi leul. Dan Bucºa considerã însã cã
forintul unguresc ºi zlotul polonez se
vor deprecia mult mai puternic (cu atât
mai mult cu cât politica economicã a
statelor respective este de depreciere a
monedei naþionale) decât leul românesc
sau coroana ceheascã.

va vota acest lucru la referendumul din
23 iunie). Anglia nu va obþine un acord
facil pentru Brexit, nici mãcar dupã doi
ani de negocieri, deoarece UE ºi, în
special, Germania nu vor acorda condiþii
bune pentru ieºirea Marii Britanii din
Uniune, pentru a preîntâmpina organizarea altor referendumuri de acest tip.
Un studiu de piaþã recent aratã cã Suedia,
Olanda ºi Franþa ar opta pentru ieºirea
din UE în cazul organizãrii unui astfel
de referendum.
Costuri legate de forþa de muncã
O altã implicaþie a Brexit este cea legatã
de forþa de muncã ºi cum se vor schimba
rapoartele pe piaþa muncii în funcþie de
acest indicator. În cazul României,
vorbim de 136 000 de români, care
muncesc oficial în Marea Britanie, adicã
1,5% din totalul forþei de muncã din
România. Neoficial, sunt mult mai mulþi.
Mare parte dintre ei se vor întoarce în
þarã ºi nu vor avea venituri. Dar în cazul
Lituaniei ºi Letoniei vorbim de 10% ºi
9% din forþa de muncã din þãrile
respective concentrate în Marea Britanie,
forþã de muncã ce se va întoarce în mare
parte în þara de origine. Polonia, la rândul
sãu, are 4% din forþa de muncã concentratã în Marea Britanie.
În concluzie, Brexit va avea efecte ºi
asupra României, dar nu devastatoare.
Cel mai urât efect al Brexit asupra þãrii

noastre va fi cel legat de fondurile
europene. Faptul cã România are mereu
o întârziere foarte mare în absorbþia
fondurilor UE s-ar putea sã lase þara
noastrã fãrã finanþare deoarece, chiar
dacã ieºirea efectivã a Marii Britanii
s-ar produce dupã minimum doi ani ºi
de atunci nu ar mai curge contribuþiile,
România, datoritã întârzierilor în
absorbþie, va împinge acest termen la
4-5 ani, fapt care ar putea conduce la
situaþia ingratã ca noi sã rãmânem fãrã
fonduri, dar sã continuãm sã fim
contributori. ªi, totul, prin forþa inerþiei.
Dublin, o nouã capitalã financiarã
a lumii?
La rândul ei, Marea Britanie riscã
enorm prin acest referendum naþionalist:
marele perdant va fi lumea financiarã.
Dupã Wall Street, Londra este al doilea
centru financiar al lumii. Unul dintre
atuurile Londrei este faptul cã ea, prin
apartenenþa la UE, asigurã paºaport de
Europa tuturor bãncilor prezente aici:
ºi cele din Elveþia ºi cele din SUA ºi cele
din Asia. Ieºirea din UE va însemna
închiderea graniþelor pentru toþi aceºti
investitori care vor cãuta alte locaþii din
care sã îºi transmitã liber ordinele de
platã sau de stop loss. Se pare cã acest
nou loc va fi Dublin.

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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FACULTATEA DE ARHITECTURÃ
SESIUNEA ANUALÃ
DE COMUNICÃRI ªTIINÞIFICE
ale studenþilor ºi ale cadrelor didactice

ENERGY DAY
(Urmare din pag. 1)
 Consecinþele ce decurg din procesul de
încãlzire globalã sunt cunoscute, iar
cercetãtorii ºi oamenii de ºtiinþã ne-au
avertizat de mult cu privire la responsabilitatea colectivã pe care o avem cu toþii.
 În concordanþã cu ultimele rapoarte,
sectorul de construcþii, întreþinerea ºi
conversia clãdirilor existente sunt principalii responsabili pentru cantitatea de
gaze cu efect de serã ºi consumul global
de energie.
 La congresul mondial din 1993, Uniunea Internaþionalã a Arhitecþilor (UIA) a
subliniat, în Declaraþia de Interdependenþã, rolul cheie al arhitecþilor în lupta
împotriva încãlzirii globale. Acest mesaj
a fost reiterat la Imperative 2050, care a
fost aprobat în unanimitate la întâlnirea
din 2014 de la Durban a UIA ºi de cele
130 de organizaþii membre ºi partenere.
Susþinutã de diferite instituþii, ce reprezintã profesia de arhitect, aceastã chemare
a fost adoptatã de arhitecþi din întreaga
lume în practica lor de zi cu zi. De la
oraº la clãdiri, pretutindeni, la scara
cadrului construit ºi a mediului înconjurãtor, arhitecþii au responsabilitatea de a
propune soluþii adaptate la cultura ºi
contextul local, concentrate pe starea de
bine a utilizatorilor.
 Arhitecþii, activiºtii, autoritãþile  locale,
naþionale  ºi elaboratorii de politici europene sunt invitaþi sã împãrtãºeascã ºi sã
dezbatã soluþii concrete, necesare la
nivel de oraºe ºi de mediu construit, în
schimbul luptei împotriva încãlzirii
globale, ºi sã construiascã un model
social ce întruneºte necesitãþile populaþiei
ºi, în acelaºi timp, de protecþie a mediului.
Au fost prezentate proiecte ale studenþilor din anul doi de studiu: Ezzeddin
ALASALI, Sergiu BRIªCULESCU,
Maria BRÂNZOI, Ioana OLTEANU,
Mihaela KIES, Laura VULPE, Zsolt
FÖCZE, Claudiu ÞÃRAN, Marian RUPA.
Cadrele didactice ale Facultãþii de
Arhitecturã au susþinut urmãtoarele
comunicãri ºtiinþifice:  Integrarea
teritoriilor  condiþie a sustenabilitãþii
planificãrii spaþiale a Bucureºtilor 
conf. univ. dr. arh. Victoria-Marinela
BERZA  Valorificarea patrimoniului
industrial - exemple de bune practici ºi
propuneri  lect. univ. dr. arh. Sidonia
TEODORESCU  Principii ºi sisteme
eficiente energetic pentru design sustenabil  drd. ing. Andrei-Stelian BEJAN,
lector Academia Romstal  Reprezintã
aproprierea spaþiilor o soluþie sustenabilã, întotdeauna?  conf. univ. dr. arh.
Victoria-Marinela BERZA  Reciclarea
- posibilã salvare a planetei  conf. univ.
dr. arh. Anca STÃNCIOIU  Sustenabilitatea materialelor de construcþii la locuinþele rurale din România  lect. univ.
dr. arh. Marilena Doina CIOCÃNEA,
lect. univ. dr. arh. Gabriela PETRESCU
 Prelungirea duratei de viaþã a clãdirilor
de patrimoniu  lect.univ. dr. arh. Raluca
DIACONESCU  Locuinþele din piatrã
de la Matmata Tunisia comparaþie cu
locuinþele moderne  conf. univ. dr. ing.
Carmen BEREVOESCU  Reciclarea
arhitecturii - conversia clãdirilor  conf.
univ. dr. arh. Anca STÃNCIOIU
 Exemple de bunã practicã - case pasive
în contextul arhitecturii contemporane 
lect. univ. dr. arh. Alexandra TEACÃ
 Concepte de sustenabilitate: aplicaþii

Bucureºti
- în proiectele
studenþilor
arhitecþi 
Expoziþie
la sediul
central
al Universitãþii
Spiru Haret

Miercuri, 8 iunie 2016, la Facultatea de
Arhitecturã s-a desfãºurat Sesiunea anualã
de Comunicãri ªtiinþifice ale studenþilor
ºi ale cadrelor didactice. Au prezentat
lucrãri: lect. univ. dr. arh. Mirela Terzi 
Suprafeþe parametrice ºi Obiecte
parametrice, conf. univ. dr. arh. Ana Maria
Hariton  Imperfecþii ani 30 - Cãutãri ale
modernitãþii în Bucureºtiul interbelic ºi
Maur & Co.  Stiluri pitoreºti ale arhitecturii interbelice bucureºtene, asist. univ.
dr. arh. Oana Popescu-Coliban  Forme
identitare în spaþiul funerar ºi Scheletul,
semantica reprezentãrilor, asist. univ. dr.
arh. Vlad Mitric-Ciupe  Represiunea
politicã în ºcoala româneascã de arhitecturã. Momentul aprilie 1945 ºi
Arhitectul Spiridon Cegãneanu. Povestea
unui memoriu adresat autoritãþilor
comuniste, lect. univ. dr. arh. Alexandra
Teacã  Horia Creangã - Prima parte a
creaþiei sale arhitecturale ºi Horia
Creangã  Perioada de maturitate a
creaþiei sale arhitecturale, lect. univ. dr.
arh. Gabriela Petrescu  Impactul negativ
al publicitãþii stradale asupra arhitecturii
bucureºtene, prof. univ. dr. arh. Anca
Sandu Tomaºevschi  Despre conceptul
de concept ºi Patru versiuni de conceptualism, prof. univ. dr. arh. Sorin Minghiat 
Un Basarab, doi Basarabi în contextul
istoric al întemeierii Þãrii Româneºti ºi
Tipogenezã creºtin-ortodoxã la începuturile voievodale de la sud de Carpaþi 
Studiu de caz  Bisericuþa zisã a lui
Seneslau de la Argeº, stud. arh. Diana
Rîmbu  Culoarea în arhitecturã, lect.
univ. dr. arh. Raluca Marinescu  Spaþii
urbane pietonale în þesuturi tradiþionale
- Reconsiderarea vechilor spaþii pietonale
din centrele istorice Braºov ºi Sibiu, conf.
univ. dr. arh. Ruxandra Cruþescu 
Sustenabilitate în arhitectura vernacularã, profesor asociat dr. arh. Adrian Mahu
 Constantin Joja, filosof al arhitecturii
româneºti, lect. univ. dr. arh. Sidonia
Teodorescu, lect. univ. dr. arh. Marilena

practice în proiectele studenþilor anilor
2 ºi 3 de studiu de la Facultatea de
Arhitecturã  Energia din surse regenerabile în contextul arhitecturii sustenabile
 conf.univ.dr.arh. Ruxandra CRUÞESCU.
Ideea relevatã este legatã de preocuparea continuã pentru a promova ºi
dezvolta o atitudine profesionalã respon-

sabilã a arhitecþilor, care sã integreze,
încã din faza de proiectare, utilizarea pe
scarã cât mai largã sau totalã a energiei
nepoluante provenitã din surse regenerabile ºi sã conformeze demersul arhitectural principiilor sustenabilitãþii pe lângã
cel artistic, pentru asigurarea unui viitor
planetei noastre.

Doina Ciocãnea, lect. univ. dr. arh.
Gabriela Petrescu  Geneza unei zone
construite protejate  Cartierul Drotleff
din Sibiu, prezentare produse firma TDX
 Pereþi ºi tavane textile, conf. univ. dr.
arh. Doina Teodorescu  Arhitectul
George Cristinel la Sibiu, lect. univ. dr.
arh. Raluca Diaconescu  Henrieta
Delavrancea Gibory - lucrãri de
arhitecturã în România 1930-1943 ºi
Arghir Culina - HOTEL AMBASADOR
1936-1937, Bulevard Magheru nr. 10,
conf. univ. dr. ing. Carmen Berevoescu 
Arhitecturã de cãlãtorie - La început a fost
o mare Sahara ºi Arhitecturã de cãlãtorie
 Donald Trump ºi Atlantic City  USA,
conf. univ. dr. arh. Maria Duda, asist. univ.
dr. arh. Raluca Niculae  BAZA deschide
Art Safari. BAZA se pune acum, lect. univ.
dr. arh. Sidonia Teodorescu  Duiliu
Marcu (1885-1966)  clãdiri reprezentative din Bucureºti, dr. în studiul artelor
Liliana Condraticova  Grilajele balcoanelor clãdirilor istorice din oraºul
Chiºinãu, conf. univ. dr. arh. Anca
Stãncioiu  Reinventarea parcuri-lor ºi
Keukenhoff  fenomenul olandez, conf.
univ. dr. arh. Victoria-Marinela Berza 
Unitatea de Planificare Spaþialã Strategicã a Bucureºtilor ºi Un motor
neobiºnuit ºi multivalent al dezvoltãrii
urbane sustenabile, conf. univ. dr. arh.
Ileana Kisilewicz  Clãdiri culturale repere urbane la Oscar Niemeyer, lect.
univ. dr. arh. Dan Kisilewicz  Un
sculptor ratat - arh. Ioana Grigorescu,
lect. univ. dr. arh. Daniela Graur  Despre
monument. Tradiþie ºi noutate ºi Forme
arhitecturale: blob ºi box, lect. univ. dr.
Mihai Moldovanu  Noi viziuni in designul spaþiului comercial - faþada, o schimbare de identitate, conf. univ. dr. arh.
Ruxandra Nemþeanu  Un cartier elveþian
în Bucureºti, prof. univ. dr. arh. Emil
Creangã  Pledoarie pentru o idee, lect.
univ. dr. arh. George Stãncioiu  Sinergia
unui proiect complex.
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137.444 de absolvenþi de liceu s-au înscris
pentru susþinerea examenului naþional
de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2016
În vederea susþinerii examenului naþional
de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2016)
s-au înscris 137.344 de absolvenþi de liceu.
Dintre aceºtia, 114.993 de candidaþi (71,23%)
provin din promoþia curentã, iar 22.351 de candidaþi (28,77%) provin din seriile anterioare. În
funcþie de forma de învãþãmânt absolvitã, elevii
înscriºi (toate promoþiile) sunt distribuiþi astfel:
133.410 - zi, 1.851 - seral ºi 2.083 - frecvenþã
redusã. Precizãm cã, potrivit datelor din Sistemul
Informatic Integrat al Învãþãmântului din România
(SIIIR), în anul ºcolar 2015-2016 existã
înregistraþi 161.448 de elevi în anii terminali
de liceu (clasele a XII-a zi ºi a XIII-a).
Prima sesiune a examenului naþional de
Bacalaureat 2016 a debutat luni, 13 iunie, cu
proba de evaluare a competenþelor lingvistice
de comunicare oralã în limba românã (proba
A). Testarea se desfãºoarã pe durata a trei zile
(13-15 iunie). În intervalul 15-17 iunie va avea loc
evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare oralã în limba maternã (proba B). Sãptãmâna
viitoare, între 21 ºi 24 iunie, se va desfãºura evaluarea competenþelor digitale (proba D). Probele
orale se încheie cu evaluarea competenþelor lingvistice într-o limbã de circulaþie internaþionalã
(proba C), programatã între 27 iunie ºi 1 iulie.
Subiectele pentru probele de evaluare a competenþelor lingvistice de comunicare oralã în limba
românã, respectiv în limba maternã sunt elaborate
de Centrul Naþional de Evaluare ºi Examinare ºi
cuprind texte literare ºi nonliterare, funcþionale ºi
nonfuncþionale, cu un grad de complexitate care sã

permitã tratarea lor integralã în maximum 10-15
minute. Rezultatul obþinut de fiecare candidat
la proba de evaluare a competenþelor lingvistice
de comunicare oralã în limba românã, respectiv
în limba maternã nu se exprimã prin note sau
prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea
nivelului de competenþã corespunzãtor grilei
aprobate la nivel naþional: experimentat, avansat ºi mediu. Candidatul care, la una din probele
de evaluare a competenþelor lingvistice ºi digitale
refuzã sã rãspundã sau sã rezolve subiectele propuse
se considerã cã nu a susþinut proba.
Reamintim faptul cã pentru a fi declarat
promovat, un absolvent de liceu trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii, cumulativ:
a) susþinerea tuturor probelor de evaluare a
competenþelor lingvistice ºi digitale
b) susþinerea tuturor probele scrise ºi nota 5 la
fiecare dintre acestea;
c) obþinerea mediei 6 cel puþin, la probele scrise.
Nu este permis accesul candidaþilor în sãlile de
examen cu manuale, dicþionare, notiþe, însemnãri
etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea
subiectelor, ºi nici cu telefoane mobile sau cu orice
mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziþiilor referitoare la introducerea de
materiale interzise în sala de examen duce la
eliminarea candidatului, indiferent dacã materialele
interzise au fost folosite sau nu.
Reprezentanþii mass-media au acces în unitãþile
de învãþãmânt liceal care organizeazã probe de
evaluare a competenþelor lingvistice ºi digitale sau
în centrele de examen numai cu avizul preºedintelui
comisiei ºi însoþiþi de un membru al comisiei,
exclusiv înainte de începerea sau dupã încheierea
probelor. Pentru realizarea materialelor specifice
(înregistrãri/ fotografii/ preluãri de imagini etc.)
este necesar acceptul persoanelor care apar în
materialele respective.
Probele scrise ale examenului naþional de
Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016, încep
luni, 4 iulie, cu examenul la Limba ºi literatura românã (proba E)a).
Biroul de Comunicare,
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþific
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PROBE PRACTICE de admitere
la Universitatea Spiru Haret
Vrei sã fii student la Arhitecturã, Educaþie fizicã ºi sportivã, Kinetoterapie ºi
motricitate specialã, Sport ºi performanþã motricã, Poliþie localã sau Pedagogie
muzicalã? Aflã în ce constã proba practicã de admitere pentru programul ales!

Facultatea de ARHITECTURÃ Facultatea de ªTIINÞE JURIDICE,
Concurs de aptitudini ce presupune o Probã POLITICE ºi ADMINISTRATIVE
practicã de testare a aptitudinilor vocaþionale  Poliþie localã
specifice activitãþii de arhitect (percepere
spaþialã, imaginaþie, culturã generalã de
specialitate) ºi un Interviu.
La interviu canditatul poate prezenta
opþional ºi un portofoliul cu diverse lucrãri
personale. Portofoliul va rãmâne în dosarul
candidatului împreunã cu proba practicã.
Când susþii proba practicã? 1-2 august 2016.

Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor
motrice, pe criterii de admis/respins.
Când susþii proba practicã?
2 august 2016 
prima sesiune; 15 septembrie 2016  a doua sesiune

Facultatea de ªtiinþe
SOCIO-UMANE
 Pedagogie Muzicalã

Precizãri privind executarea traseului aplicativ:
 fiecare
candidat are dreptul sã execute o singurã

»

Concurs de aptitudini artistice (auz, ritm,
calitãþi vocale ºi interpretative) ºi scurt
interviu de testare a cunoºtinþelor generale.
25-28 iulie
Când susþii proba practicã?
2016  prima sesiune; 19-22 septembrie
2016  a doua sesiune.

»

Facultatea de EDUCAÞIE
FIZICÃ ºi SPORT
 Educaþie fizicã ºi sportivã,
Kinetoterapie ºi motricitate
specialã, Sport ºi performanþã
motricã

Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice, pe criterii de admis/respins.
Pentru înscrierea la Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport, candidaþii trebuie
sã depunã la dosar adeverinþa medicalã
tip cu specificaþia apt pentru efort fizic.
2 august
Când susþii proba practicã?
2016  prima sesiune; 15 septembrie
2016  a doua sesiune.

»

»

TRASEU APLICATIV. Detalii la:
http://efs.spiruharet.ro/images/secretariat/efs-kin/
Admitere/Admitere_Licenta/TRASEUL_APLICATIV.pdf

datã traseul;
 plecarea este liberã fãrã comandã, cronometrul
porneºte la prima miºcare a piciorului;
 cronometrul se opreºte în momentul atingerii
panoului aprecierea va lua în calcul corectitudinea
execuþiei traseului, înregistrându-se timpul ºi
eventualele penalizãri;
 echipamentul sportiv este obligatoriu.



Penalizãri pentru traseul aplicativ:
- priza mâinilor dincolo de marcaj la banca de
gimnasticã: 0,5 secunde;
- atingerea solului cu piciorul în timpul târârii:
0,5 secunde;
- nefinalizare cu ambele mâini la capãtul bãncii:
0,5 secunde;
- neefectuarea escaladãrii: 2 secunde;
- neatingerea ultimei ºipci a scãrilor fixe: 0,5 secunde;
- pierderea mingii de baschet: 4 secunde;
- cãderea de pe bancã: 1 secundã;
BAREM:  F = 45 sec.  B = 35 sec.
Detalii la:
http://efs.spiruharet.ro/images/secretariat/efs-kin/
Admitere/Admitere_Licenta/traseu_adm.jpg

http://admitere.spiruharet.ro/

A apãrut al doilea numãr al revistei Prietenii Mei!
Structura revistei nu s-a schimbat:
Performanþã didacticã; Evenimente în
imagini; Alimentaþie sãnãtoasã; Creaþii
ale copiilor; Pãrinþi ºi copii; Universul
bunelor maniere; Colaboratorii noºtri;
Cluburi; De la copii pentru copii; ªtiaþi
cã?; Opinii; Pagina distractivã a
copiilor. Prof.univ.dr. Laura Goran,
manager coordonator al Grãdiniþei
Prietenii Mei, scrie despre Primãvarã, dar
ºi despre mult râvnita ºi apropiata
vacanþã de varã. Pentru cã vacanþa
micuþilor nu se suprapune cu concediile
de odihnã ale pãrinþilor, Grãdiniþa
Prietenii Mei a conceput un proiect care
invitã copiii sã frecventeze grãdiniþa ºi
pe parcursul verii, proiectul Ocol în jurul
lumii în 8 sãptãmâni, fiecare sãptãmânã
presupunând asimilarea de cunoºtinþe
generale despre cultura, limba,
obiceiurile, geografia uneia dintre þãrile:
SUA, Franþa, Spania, România, Italia,
China, Laponia, Grecia.  Fiecare
membru al colectivului este prezentat
printr-o fotografie ºi o autocaracterizare
succintã a propriei activitãþi în cadrul
Grãdiniþei Prietenii Mei. Îi vom menþiona
ºi noi: pe lângã manager coordonator
(Laura Goran) ºi psihopedagog
(Loredana Bãnicã), patru educatoare
(Nicoleta Mirea, Mimi Constantin,
Marilena Hertu, Adela Frãsin), trei
profesori (Dan Pãun  educaþie fizicã ºi
sport, Radu Rodideal  pian ºi canto,
Ioana Rãdulescu  informaticã ºi ºtiinþe),
antrenor de înot  Aquagym  (Irina
Moldoveanu), instructor de dans ºi
gimnasticã (Andrei Dohotariu), precum
ºi specialist în Relaþii publice ºi
Comunicare (Nicoleta Drãgan), alãturi
de nu mai puþin de nouã doamne
îngrijitoare.  În rubrica Spaþiile facem
cunoºtinþã cu sãlile de educaþie fizicã ºi
sport, cu ultramodernul bazin de înot,
cu sãlile de clasã (în mod deosebit cu
cele ale grupei mici  Fluturaºii) ºi cu
spaþiul verde  parcul grãdiniþei, ce se
întinde pe o suprafaþã de peste 2000 de
metri pãtraþi.  Secþiunea Performanþã
didacticã se deschide cu studiul Locul ºi
rolul educaþiei fizice la vârsta
preºcolarã, semnat de educatoarea Mimi
Dumitra Constantin. Ideea de bazã este
aceea potrivit cãreia copilul este un atlet
dotat cu o mare energie. Tot în cadrul

acestei secþiuni, profesor Nicoleta
Gabriela Mirea predã Lecþia de englezã,
cu titlul sugestiv A world of colour.
Reamintim faptul cã, în grãdiniþã, limba
englezã este o activitate opþionalã, dar
este inclusã ºi în programul de bazã, de
douã ori pe sãptãmânã. Mai mult, este
unul dintre Cluburile (activitãþile
extracurriculare) propuse celor mici.
Nicoleta Gabriela Mirea pune accent pe
faptul cã deprinderea limbii engleze se
face cu mai multã uºurinþã atunci când
folosim o recuzitã adecvatã: jucãrii/
obiecte de diferite culori, flashcard-uri
cu obiecte de diferite culori, cartoane
colorate, planºã cu buzunare colorate.
Astfel, copiii se distreazã învãþând,
primind, la final de lecþie, câte un sticker
colorat pentru aprecierea rezultatelor.
 Evenimentele în imagini este o secþiune
viu prezentatã, care surprinde mai multe
acþiuni care s-au desfãºurat în grãdiniþã:
pentru serbarea de 8 Martie, copiii,
alãturi de tãticii lor, au confecþionat

cadouri-surprizã pentru mãmici. Un
eveniment inedit a fost acela al
Concursului de picturã pentru
preºcolari, cu tema Împãrãþia
primãverii, la care au participat, pe lângã
copiii din grãdiniþã, ºi micuþi de la
Grãdiniþa Bob de grâu, respectiv de la
Grãdiniþa nr. 4 din Popeºti Leordeni. La
final, cele mai reuºite creaþii au fost

premiate. Un alt eveniment inedit a avut
loc cu ocazia Zilei Mondiale a Sãnãtãþii
Orale, când copiii au vizitat clinica
DentExpert pentru un consult profilactic
de specialitate, unde au învãþat cã
dentistul ne este prieten, alãturi de
magicele aparate din cabinet. De
asemenea, copiii au aflat cât de
important este sã îºi spele zilnic ºi corect
dinþiºorii. Sãptãmâna altfel. Sã ºtii mai
multe, sã fii mai bun este evenimentul
care încheie rubrica. Momentul cel mai
important l-a constituit ocazia oferitã
preºcolarilor de a cunoaºte ºi de a explora
câte ceva din tainele profesiei de medic
veterinar. Echipaþi profesionist, cu
stetoscoape ºi seringi (de jucãrie,
fireºte!), prichindeii au consultat doi
pacienþi: cãþeluºa Anais ºi þestoasa Fifi,
sub îndrumarea medicului veterinar Eliza
Nechita, de la Clinica Facultãþii de
Medicinã Veterinarã a Universitãþii Spiru
Haret.  Secþiunea Alimentaþie sãnãtoasã
se referã la cãpºunã  fructul primãverii,
despre beneficiile deosebite ale acestui
fruct; cãpºunele au foarte mulþi agenþi
antioxidanþi, sunt bogate în minerale
esenþiale, se constituie în excelenþi agenþi
antiseptici ºi antiinflamatori. Celor mici
li se recomandã, pe cât posibil, sã
înlocuiascã dulciurile zaharoase
industriale cu fructe, care sunt la fel de
gustoase, dar ºi sãnãtoase.  Colajul
Creaþii ale copiilor cuprinde imagini
colorate ºi exerciþii amuzante ºi
interesante ale prichindeilor: s-a
organizat un mic atelier de croitorie
pentru Elefantul Dumbo pentru copiii
de la grupa Albinuþelor; activitatea
Arts&Crafts i-a învãþat pe copii cum se
pot juca cu ipsosul. Micii bucãtari au
fost ºi ei la înãlþime, preparând o
minunatã pizza. Un acvariu ce imita
aproape perfect unul real a fost construit
de cei mici prin decupare, lipire ºi
colorare. O realã capodoperã realizatã
de piticii Grãdiniþei Prietenii Mei a fost
o grãdinã de legume. În fine, cu aceeaºi
ingeniozitate ºi asistaþi de doamnele
educatoare, au construit numeroºi
papagali, intens coloraþi.  Pãrinþi ºi
copii, o rubricã excepþionalã, rezervatã
cu precãdere pãrinþilor, prezintã un
studiu realizat de psihopedagogul
Loredana Bãnicã, în colaborare cu

prof.univ.dr. Laura Goran: Între devieri
de comportament ºi norme de educaþie.
Articolul trateazã pe larg problematica
rãsfãþului la copil, explicând în ce constã
acesta, cum ºi în ce împrejurãri apare ºi
ce este de fãcut în asemenea cazuri. Dupã
cum precizeazã autoarele, rãsfãþul sau,
mai bine zis, copilul rãsfãþat este victima
unei atitudini de supraprotecþie din
partea pãrinþilor, care nu îl lasã sã rezolve
nimic singur, având grijã de a face ei totul.
Vestea bunã este aceea cã rãsfãþarea
copilului mic se poate remedia. Cum?
Veþi afla lecturând acest material deosebit
de interesant. Tot în cadrul acestei
secþiuni, Nicoleta Drãgan adapteazã, din
diverse studii, un Ghid al sãnãtãþii în
colectivitate. Atunci când copiii se
confruntã cu boli severe, nu cu o banalã
rãcealã, este esenþial sã nu ducem copilul
la grãdiniþã, mai ales cã, în astfel de
situaþii, medicul de familie poate oferi
concediu medical pentru pãrinte.  În
secþiunea Universul bunelor maniere,
educatoarea Marilena Hertu scrie despre
punctualitate ºi importanþa ei. Se ating
puncte interesante ºi importante pentru
copii, cum ar fi: ce este punctualitatea?;
ce facem pentru a fi punctuali?; cât de
important este sã fim punctuali?  Nu-i
uitãm nici pe Colaboratorii noºtri. În
acest numãr, invitat este Cristian Marica,
realizator de emisiuni la Radio România
Cultural. Domnia sa ne vorbeºte/scrie
despre Educaþia Muzicalã  moft sau
necesitate?, descrie activitãþile de muzicã
drept o apropiere a copiilor de artã în
general; simþul estetic este ºi el amintit,
precizându-se cã acesta se formeazã încã
din anii copilãriei, fiind modelat ºi de
lucrurile pe care copilul le vede, le aude,
le face cu mâna lui; despre beneficiile pe
care muzica le are asupra organismului.
ªi sã nu uitãm sã precizãm: Grãdiniþa
Prietenii Mei dispune de un Club de Artã
interpretativã, unde cei mici pot studia
regele instrumentelor  pianul.
 Secþiunea dedicatã Cluburilor organizate
în cadrul Grãdiniþei are parte de o
prezentare extrem de generoasã fãcutã
de profesoara-antrenor de înot Irina
Moldoveanu: Clubul de înot  Aquagym
al grãdiniþei. Mai mult, descrie amãnunþit
istoria înotului ca sport, cele mai
importante beneficii ale practicãrii

acestui sport, precum ºi resursele
deosebite ºi rar întâlnite la o piscinã
obiºnuitã, faþã de ceea ce oferã bazinul
de înot al Grãdiniþei Prietenii Mei.  În
rubrica De la copii pentru copii,
Anastasia Maria (10 ani) continuã firul
poveºtii Luna, fetiþa mânz, care face
cunoºtinþã cu ... furnicile.  Secþiunea ªtiaþi
cã? propune, prin intermediul educatoarei Adela Frãsin, 10 rãspunsuri. Iatã
douã dintre ele: ªtiaþi cã fluturii percep
gustul cu picioruºele lor? ªtiaþi cã ursul
polar are pielea neagrã?  Nelipsite sunt
ºi opiniile, laudative ºi generoase, ale
celor ce au vizitat grãdiniþa sau ale
pãrinþilor care au ales sã-ºi înscrie micuþii
la grãdiniþa Prietenii Mei.  Rubrica

Pagina distractivã a copiilor, semnatã
prof.univ.dr. Laura Goran, conþine
poezia Salata de fructe.
Articolele cuprind ºi alte idei interesante, pe care le puteþi descoperi cumpãrând revista cu o sumã modicã, þinând
cont de excepþionala graficã a acesteia
ºi de bogatul conþinut oferit.
Dar, mai ales, sunteþi aºteptaþi sã vizitaþi
Grãdiniþa Prietenii Mei! Îi puteþi gãsi în
Bucureºti, Bd. Metalurgiei nr.87, Cartier
Berceni, Sector 4, sau îi puteþi vizita pe
www.gradinitaprieteniimei.ro.
Rãspund la telefoanele: 021.222.46.42/
0745.028.876 / 0727.775.661. Pe curând!

Dan ROªCA
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Pledez pentru tine(ri)

ediþia a XXVIII-a

Teatrul Tineretului Piatra Neamþ îºi aºteaptã
publicul cu o serie de spectacole de excepþie,
selectate în secþiunea PLEDEZ PENTRU
TINE(RI). Existã ºi o secþiune concurs a
celei de-a XXVIII-a ediþii a Festivalului de
Teatru Piatra Neamþ, organizat de Teatrul
Tineretului în perioada 5-17 noiembrie
2016. Selecþia spectacolelor înscrise la festival a fost realizatã de cãtre Maria Zãrnescu,
critic de teatru, conf. univ. dr. la UNATC
Bucureºti, laureatã a Premiului UNITER
pentru criticã teatralã pentru anul 2015.

OPINIA NAÞIONALÃ

Tineri artiºti
la Concursul Enescu
371 de tinere talente, din 48 de þãri, vor
urca pe scena Concursului Internaþional
George Enescu la ediþia din acest an. Cei
mai mulþi concurenþi sunt din Coreea de
Sud - 71, Japonia - 33, România - 20,
China - 19, SUA - 17, Franþa - 17, Rusia 17, Germania - 9, Marea Britanie - 8,
Italia - 8, etc. S-au înscris ºi artiºti din Afganistan (1 - pian) ºi Iran (2 - vioarã ºi pian).
Repartiþia candidaþilor pe secþiuni este
urmãtoarea: 139  la vioarã, 83  la violoncel, 64  la pian, 31 la compoziþie.
Înscrierile s-au încheiat pe 1 iunie, iar
membrii juriilor vor finaliza preselecþia
pânã la data de 30 iunie, la fiecare secþiune
urmând sã rãmânã câte 50 de candidaþi.

Valori româneºti

Vor participa, de asemenea, câºtigãtori
ai altor concursuri din cadrul Federaþiei Internaþionale a Concursurilor de interpretare muzicalã, precum ºi semifinaliºti
ai ediþiilor precedente ale Concursului.
Aºa cum putem citi chiar din pagina de
prezentare, Trãieºte-þi visul! este mesajul
pe Concursul Enescu îl lanseazã tinerilor
artiºti, dar ºi publicului.

Soprana LeontinaVãduva
în concert
la Biserica Neagrã
Sâmbãtã, 25 iunie 2016, începând cu ora 18.00, la
Biserica Neagrã din Braºov are loc concertul
aniversar Ave: Leontina Vãduva 30 de ani în
muzicã, dedicat sopranei Leontina Vãduva cu
ocazia împlinirii a 30 de ani de carierã internaþionalã, informeazã Asociaþia pentru Muzicã, Artã
ºi Culturã. Concertul va fi susþinut de soprana
Leontina Vãduva, organistul Paul Cristian ºi
Ansamblul de Camerã vibrate! festival.

Filmul DUBLU
în competiþie
la Karlovy Vary IFF

Inspirados par Portugal
Expoziþie Contemporanii
la Ambasada Portugaliei
din România

Lungmetrajul DUBLU, regizat de Catrinel
Danaiata, va avea premiera internaþionalã în
cadrul celei de-a 51-a ediþii a Festivalului
Internaþional de Film de la Karlovy Vary
(1-9 iulie 2016). Pelicula a fost inclusã în
competiþia East of the West, secþiune dedicatã
regizorilor aflaþi la primul sau al doilea film.

NaturaFest! 7-19
iunie
Distreazã-te ºi ai grijã de mediul înconjurãtor,
la NaturaFest!
A doua ediþie a celui mai eco-responsabil
festival din Bucureºti revine, în week-end-ul
17-19 iunie, în Parcul Izvor. Concerte acustice ºi multe alte surprize vã aºteaptã la
un eveniment cu intrarea liberã.

În data 10 iunie, în cadrul întâlnirii comunitãþii portugheze din România, prilejuitã de
Ziua Naþionalã a Portugaliei, Ambasada
Portugaliei din Bucureºti a fost gazda unei
expoziþii de picturã ºi sculpturã româneascã.
Expoziþia Inspirados por Portugal a reunit
lucrãri de picturã ºi sculpturã realizate pe
parcursul celor trei rezidenþe artistice organizate în cadrul Proiectului Contemporanii
în Portugalia: Madeira. Insula Eternei
primãveri, Arhipelagul Madeira, 2014; ªapte
Zile la Redondo, Redondo, 2015; Redondo,
Cuib de Rândunele, Redondo, 2016. Cele
douãzeci de lucrãri de picturã ºi sculpturã,
inspirate de spaþiul portughez, poartã semnãtura a doisprezece artiºti români participanþi în cadrul celor trei rezidenþe artistice:
Florin Ciubotaru, Teodora Coltofean, Dorin
Coltofeanu, Corina Dobre, Ion Grigorescu,
Ruxandra Grigorescu, Sorin Iosub, Elisabeth
Ochsenfeld, Christian Paraschiv, Mircea
Roman, Andrei Rosetti, Mihai Sârbulescu.
Sã revezi locuri ºi peisaje familiare prin
ochii unui artist strãin este ca ºi cum ai face
o nouã descoperire, ai porni o adevãratã ºi
foarte binevenitã aventurã. Doisprezece
români au cãlãtorit în Portugalia, iar acum
ne invitã la o plimbare prin intermediul

imaginilor pe care le-au adunat, prin
intermediul luminii ºi al culorii pe care
le-au pãstrat, al spiritului pe care au izbutit
sã-l aducã cu ei prin amintirile pe care le-au
transpus în tablourile lor, reunite într-o
expoziþie bogatã în varietatea de stiluri ºi
perspective. Aº dori sã subliniez importanþa
pe care aceastã expoziþie o poartã prin
dimensiunea ei de experienþã interculturalã,
de prilej de dialog pe care îl reprezintã: unul
artistic ºi instituþional, fãrã îndoialã, dar mai
ales unul uman. Convieþuirea într-o þarã
strãinã a permis portughezilor sã cunoascã
un grup de români, iar acestora din urmã
sã descopere Portugalia ºi pe portughezi.
~
S-au creat punþi ºi s-au deschis uºi. (JoaoBernardo WEINSTEIN, Ambasadorul
Portugaliei la Bucureºti)
Maria PAªC,
proiectul Contemporanii
www.contemporanii.org

Invitaþii în lumea artelor plastice

Frumoºi nebuni
ai uneia dintre cele ºapte arte
Radu Darânga s-a nãscut la Bucureºti ºi
a urmat cursurile gimnaziale în Iaºi. În aceºti
ani, studiazã desenul cu Nicolae Popa, Dan
Hatmanu, Vidinevschi ºi Mihai Cãmãruþ.
Absolvã Liceul de Arte din Bucureºti în
1964, având calificarea de desenator tehnic.
În acelaºi an, dã examen de admitere, fãrã
succes, la Institutul de Arte din Bucureºti.
Nereuºind la un institut de învãþãmânt
superior, tânãrul Darânga este încorporat
în armata românã. Din cauza opoziþiei sale

faþã de valorile militare, la examenul medical,
acesta face pe nebunul, drept pentru care
este declarat invalid pe motive psihiatrice
ºi este internat la sanatoriul din Socola, sub
stricta supraveghere a celebrului medic
Petre Brânzei. A mai încercat încã de douã
ori sã intre la Institutul de Arte fãrã succes
pentru ca, în 1970, sã reuºeascã admiterea la secþia de desen, ale cãrei cursuri le
terminã în anul 1974.
Debutul sãu în vânzarea de picturi o face
în anii 70, când vinde
prima pânzã cu amicul
sãu Valeriu Pantazi.
Dupã externarea sa din
sanatoriul din Socola,
Radu Darânga devine
ucenic pictor  restaurator de biserici în directã
îndrumare a pictorului
Arutin Avachian, care,
începând din anul 1961,
era directorul restaurator al monumentelor
istorice. Radu Darânga
ºi Arutin Avachian au
lucrat în tandem la
Biserica Sfântul Ioan
de la Bucur Obor, la
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restaurarea paraclisului din Curtea de
Argeº, la Biserica Sfânta Precista din Bacãu.
Dupã terminarea studiilor, Radu Darânga,
la vârsta de 30 de ani, este repartizat ca
profesor de desen la ºcoala din Medgidia,
unde va face naveta sãptãmânal. În aceºti
ani, pictorul se cãsãtoreºte ºi va scãpa de
rutina didacticã din Medgidia, prin aceeaºi
metodã cu care a scãpat de armatã. Certificatele medicale ºi o nouã internare la
sanatoriul din Socola îl scapã pe Darânga de
profesia de dascãl!
În acest timp, Radu Darânga picteazã
neobosit, îºi face debutul expoziþional în anul
1979 ºi devine membru al Uniunii Artiºtilor
Plastici, cu ajutorul sculptorului Adrian
Popovici în anii 80. Aºa cum însuºi pictorul
mãrturiseºte, în anii 80, i s-a propus sã realizeze portretul rabinului Franþei, dupã care
Radu Darânga a deschis mai multe expoziþii
personale în Hexagon, începând din anul
1988 ºi, apoi, în 1991-1993, Taverny, Franþa,
1995,Versailles, ºi 1997, Wurzburg, Germania.

La mulþi ani,
Ileana
COTRUBAª!
Celebrã cântãreaþã de operã, cea care laudã pe toate meridianele
globului ºcoala de muzicã româneascã, Ileana Cotrubaº s-a impus
pe scenele internaþionale, mai ales între 1960-1990 fiind admiratã
nu doar pentru vocea extraordinarã, dar ºi pentru marele talent
artistic, precum ºi pentru abilitatea de a cânta în mai multe limbi.
S-a nãscut la Galaþi, la 9 iunie 1939, într-o familie de muzicieni,
începându-ºi cariera muzicalã de micã, în Corul de Copii Radio,
sub conducerea lui Ion Vanica. În realitate, cariera mea a fost mult
mai lungã decât se crede! La vârsta de 14 ani, eram deja pe scena
Operei din Bucureºti, într-un cor de copii: Carmen, Boris Godunov,
Tosca... Adevãratul meu debut dateazã din 1964, în rolul Yniold
din Pélléas ºi Mélisande. Îmi amintesc cu emoþie de prezenþa Nadiei
Boulanger în salã ºi de felicitãrile sale pentru calitatea francezei
mele, povesteºte artista. La ªcoala de Muzicã ºi apoi la
Conservatorul Ciprian Porumbescu a avut profesori de care îºi
aduce aminte cu plãcere: Eugenia Elinescu, Constantin Stroescu,
Aurel Alexandrescu, Aurelia Ghiþulescu ºi George Manoliu. În 1965
a câºtigat o competiþie importantã la s Hertogenbosch, Olanda
unde a câºtigat Premiul I la operã, lied ºi oratoriu. Anul urmãtor a
câºtigat o competiþie radio-televizatã la München. Aceste premii,
împreunã cu marele succes obþinut în rolul Paminei la Bruxelles
i-au adus apariþii la Opera de stat din Viena, Opera de stat din
Hamburg, Opera de stat din Berlin ºi Salzburger Festspiele, obþinând
un contract cu opera din Frankfurt.
Primul mare succes european va avea loc la Opera Regalã La
Monnaie din Bruxelles, în rolul Constanze din Rãpirea din Serai,
în 1966. Dar debutul internaþional a avut loc în 1969, la Festivalul
de la Glyndebourne, tot în Pélléas ºi Mélisande, dar de data aceea
în rolul Mélisande, sub conducerea lui John Pritchard ºi în regia lui
Pierre Médecin.(...) Apoi, în 1970, am debutat la Covent Garden
din Londra, cu rolul Tatiana din Evgheni Oneghin, apoi la Opera
din Viena, în anul urmãtor, în Traviata, alãturi de minunatul Alfredo
al lui Nicolai Gedda, sub conducerea lui Josef Krips, cu tempi
foarte lenti, împotriva cãrora încercam sã lupt! În general, am avut
o ºansã extraordinarã de-a lungul carierei mele, care a fost la fel de
frumoasã pe cât puteam sã mi-o doresc: am întâlnit oameni
excepþionali ºi am pãºit alãturi de cei mai mari parteneri, regizori ºi
dirijori. Fundamental, datorez totul educaþiei muzicale, absolut
perfecte, pe care am primit-o în România., povesteºte soprana.
Devine repede una dintre marile specialiste ale stilului mozartian,
abordând, de-a lungul vremii, pe: Contesa ºi Suzanna din Nunta lui
Figaro, Bastienne din Bastien ºi Bastienne, Pamina din Flautul fermecat,
Fiordiligi ºi Despina din Cosi fan tutte, Ilya din Idomeneo,
Ismena din Mitridate, Bettina din Soþul înºelat, Domniºoara
Sielberklang din Directorul de teatru, Serpetta din Grãdinãriþã din
dragoste, Donna Elvira din Don Giovanni, Vitellia din Clemenþa lui Tito.
În anul 1970, Ileana Cotrubaº a semnat un contract pe trei ani cu
Opera de Stat din Viena, unde a debutat în Suzana din Nunta lui
Figaro, Zerlina din Don Giovanni, Violeta din Traviata, Mimi din
Boema ºi Sophie din Cavalerul Rozelor.
Anul 1973 i-a adus debutul american la Lyric Opera of Chicago.
Pentru Ileana Cotrubaº un succes de rãsunet internaþional a venit
pe 7 ianuarie 1975, când a fost chematã, în ultimul minut, la Scala
din Milano pentru a o înlocui pe Mirella Freni în Mimi din Boema
de Giacomo Puccini. A ajuns la spectacol cu doar un sfert de orã
înaintea ridicãrii cortinei. Interpretarea sa a fost primitã cu
entuziasm de cãtre critici ºi spectatori deopotrivã.
Pe 23 martie 1977 a debutat la Metropolitan Opera din New York
în rolul Mimi, avându-i ca parteneri pe José Carreras ºi Renata
Scotto. Aici a cântat cinci roluri: Mimi în Boema, de Giacomo Puccini,
Violeta în Traviata de Giuseppe Verdi (spectacolul din 28 martie
1981, alãturi de Placido Domingo ºi Cornell MacNeil fiind televizat),
Gilda în Rigoletto (alãturi de Plácido Domingo), Ilia în Idomeneo de
Mozart (în premiera Operei Metropolitan), Tatiana în Evgheni
Oneghin de Ceaikovski ºi Mihaela în Carmen de Georges Bizet, rol
pe care l-a cântat în ultima sa apariþie într-un spectacol de operã la
Metropolitan, din 26 martie 1987. La Metropolitan a avut 50 de
apariþii; a cântat în a doua galã a centenarului Metropolitan Opera pe
22 octombrie 1983 ºi la aniversarea a 25 de ani de carierã la
Metropolitan a celebrului dirijor ºi mai apoi director al Metropolitanului James Levine, pe 27 aprilie 1996 (aceasta fiind ºi ultima
ei apariþie pe celebra scenã newyorkezã).
Nu ºi-a depãºit niciodatã limitele vocale ºi rezistenþa fizicã,
încadrându-se, dupã propriile-i mãrturisiri, în 35 de spectacole ºi
câteva concerte sau recitaluri pe an. La întrebarea dacã are vreun
regret, pusã de Monique Barichella în 1999, dupã lansarea cãrþii
Ilenei Cotrubaº, Adevãruri în operã, i-a rãspuns prompt: A, nu,
nu! Sunt fericitã. Mai am voce, dar nu mai cânt decât pentru mine
ºi pentru soþul meu, Manfred. Îmi reproºez doar cã am
cântat Somnambula, de Bellini, prea târziu.
Dupã ce a locuit câþiva ani la Viena, vreo cinci la Londra, zece la
Monte Carlo, pasager la New York, apoi pe Coasta de Azur, la
Villefranche-sur-Mer, din 2007 a revenit cu domiciliul la Viena,
unde se bucurã de tot ceea ce nu ºi-a putut permite în timpul
carierei: merge la spectacole ºi concerte, citeºte, primeºte vizite,
împãrtãºeºte din tainele sale artistice tinerilor soliºti, vorbeºte mult,
râde, bea cafea, leneveºte pe terasã, adicã, duce o viaþã normalã.
Continuã, totuºi, sã predea, selectiv, iubirea pentru muzicã fiind
prea mare pentru a fi pur ºi simplu uitatã. Una dintre elevele
sale a fost Angela Gheorghiu.

Cristina MOLDOVEANU
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Lecþiile de management public
lãsate de Mircea cel Bãtrân  valabile pânã astãzi

Un material de pe Internet m-a inspirat sã scriu
câteva idei despre managementul public plin de
înþelepciune al domnitorului Mircea cel Bãtrân
(1386-1395; 1397-1418), idei pe care le aveam cristalizate de ceva timp.
Lecþia 1. Importanþa economiei ºi administraþiei pentru suveranitatea unei þãri. Mircea cel
Bãtrân s-a îngrijit, în scurtele perioade de liniºte,
de dezvoltarea comerþului ºi a economiei. Relaþiile
comerciale au fost gândite pentru a întãri sistemul de
alianþe ale þãrii, dar ºi pentru a spori veniturile domniei,
care, în acele vremuri, coincideau cu cele ale statului.
A organizat administraþia, a delimitat clar multe unitãþi teritoriale, s-a ocupat de circulaþia monetarã.
Lecþia 2. Respect pentru credinþã ca pavãzã
pentru apãrarea identitãþii spirituale a poporului sãu. În puþinele momente de acalmie, a fãcut
tot ce se putea pentru întãrirea Bisericii ca instituþie
fundamentalã a statului ºi pentru a construi monumente care sã fie adevãrate simboluri ºi mãrturisiri
ale credinþei peste veacuri.
Lecþia 3. Demnitate. A tratat, de la egal la egal,
cu marile puteri ale momentului. Când a avut ocazia
a intervenit în treburile Imperiului Otoman, ca
replicã la modul cum acþionase acesta anterior în
problemele domniei din Þara Româneascã.
Lecþia 4. Flexibilitate. A ºtiut sã negocieze cu
flexibilitate ºi sã obþinã cele mai bune condiþii posibile
la momentul dat. Pentru aceasta, a fãcut toate
concesiile necesare, astfel încât obiectivul principal
sã fie atins. Putem spune cã a aplicat efectiv analizele
moderne cost-beneficiu în ceea ce priveºte raportul
dintre concesiile fãcute ºi avantajele obþinute.
Lecþia 5. Interesul patriei ºi viitorul poporului. În permanenþã a avut în vedere interesul
Þãrii Româneºti al cãrei domnitor era. În luptã, la
negocieri, în perioadele de liniºte nu ºi-a oprit lucrarea spre binele poporului sãu. Când a vãzut cã
interesul þãrii era pacea cu Imperiul Otoman ºi când
a obþinut cele mai bune condiþii ale vremurilor, nu
a ezitat sã încheie un tratat ale cãrui avantaje au
dãinuit peste secole pentru poporul nostru.
Lecþia 6. Înþelepciunea. În mediul online, apãrea,
ca deschidere la articolul ce m-a inspirat, subtitlul
eronat Marea minciunã despre Mircea cel Bãtrân
pe care ai învãþat-o la ºcoalã. Atrag atenþia autorului
cã nu este vorba, de fapt, de nicio minciunã. Mircea
cel Bãtrân a fost pãstrat în istorie tocmai pentru

înþelepciunea care a stat la baza tuturor acþiunilor
lui. Iar în tradiþia româneascã înþelepciunea era un
atribut al experienþei de viaþã, al Bãtrânilor. Paºii
fãcuþi de marele nostru domnitor au fost bine
chibzuiþi. Dovadã cã multe din rânduielile de atunci
au rãmas în vigoare secole.
Lecþia 7. Vitejie în slujba viitorului þãrii. Victoriile
sale absolute sau relative împotriva Impe-riului Otoman
au venit în cel mai important moment al evoluþiei
istorice. Atunci, Imperiul Otoman a înþeles cã este mai
bunã înþelegerea cu românii creºtini decât rãzboiul
pentru subjugarea lor. Respectarea riguroasã, timp de
secole, de cãtre Imperiul Otoman a principalelor puncte
ale tratatelor semnate cu Mircea cel Bãtrân (practic,
pânã la 1812) pot fi puse pe seama a doi factori:
fidelitatea turcilor faþã de cuvântul dat, în multe cazuri
mai sincerã decât respectul cuvântului dat de unii
creºtini, aspect pe care l-a observat ºi l-a avut în vedere
marele domnitor; evaluarea adecvatã a forþei militare a
poporului român din acele vremuri.
Lecþia 8. Încrederea cã situaþiile foarte grele
pot fi depãºite. Mircea cel Bãtrân s-a confruntat
cu un context internaþional foarte dificil; þara era
râvnitã de trei puteri strãine: Imperiul Otoman,
Ungaria ºi Polonia, care acþionau din trei direcþii.
În ciuda acestei situaþii, la sfârºitul domniei lui
Mircea cel Bãtrân, Þara Româneascã rãmânea
creºtin-ortodoxã ºi se guverna dupã legi proprii,
îºi pãstra instituþiile sale. Avea, cum am spune în
limbajul modern, suveranitate teritorialã.
Lecþia 9. Intuiþia în calitãþile colaboratorilor
sau aliaþilor. Opþiunea pentru sprijinul dat la
ocuparea tronului Moldovei a asigurat o stabilitate
relativã o duratã mare de timp. Este cel mai elocvent
caz de decizie justã în ceea ce numim astãzi selecþie
adecvatã a resurselor umane.
Cred cã formula Mircea cel Mare, pe care am
auzit-o cu toþii de mai multe ori în spaþiul spiritual
românesc (inclusiv la teatru), nu este exageratã pentru
acest domnitor. El ºi-a îndeplinit pe deplin misiunea
pe care Istoria i-a dat-o în slujba neamului sãu. Un
om providenþial, apãrut atunci când era necesar, care
s-a ridicat la nivelul cerinþelor unui întreg popor. Aº
recomanda sã valorificãm mai bine moºtenirea
spiritualã a înaintaºilor. Ar fi util sã vedem cum respectãm astãzi, în managementul public, lecþiile
lãsate de înaintaºul nostru, Mircea cel Bãtrân.

USH Pro Business a participat la Reuniunea Comitetului Coordonator
al Ariei Prioritare PA 8 din cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunãrii  Dubrovnik,
Croaþia, 6-7 iunie 2016
În perioada 6-7 iunie s-a desfãºurat în loca- þãmânt dual, învãþãmânt antreprenorial,
litatea Dubrovnik, Croaþia, Reuniunea Co- dezvoltare urbanã ºi ruralã, energii regenemitetului Coordonator al Ariei Prioritare PA 8 rabile º.a..
din cadrul Strategiei UE pentru regiuUSH Pro Business a prezentat, conform mannea Dunãrii, comitet din care USH Pro Business datului, proiecte care au vizat dezvoltarea
face parte, prin împuternicirea acordatã de cãtre clusterelor, din care universitatea face parte,
Consiliul de Export- structuri asociative private. precum ºi alte proiecte legate de învãþãmânÎn cadrul întâlnirii au fost evidenþiate proiecte tul dual sau antreprenorial, de susþinere a
de interes regional dunãrean în domeniile: start up-urilor ºi inovãrii, precum ºi cel legat de
inovaþie, clustere, transfer tehnologic, învã- dezvoltarea unor coridoare logistice ºi comerciale.
USH Pro Business a participat la Conferinþa Mondialã The University-Industry Interaction,
Amsterdam, 1-3 iunie 2016
În perioada 1-3 iunie, USH Pro Business a central al universitãþilor în economia globalã
participat la Coferinþa Mondialã The ºi noua fazã a economiei cunoaºterii în crearea,
University - Industry Interaction, organizatã, dezvoltarea ºi promovarea întreprinderilor ºi
la Amsterdam, de reþeaua mondialã UIIN, reþelelor de întreprinderi colaborative ºi
University Industry Network, care cuprinde inovative.
peste 100 de universitãþi din întrega lume.
Dezbaterile confirmã faptul cã, prin crearea
Conferinþa a fost concentratã pe dezbaterea USH Pro Business, Universitatea Spiru Haret
celor mai bune practici ale universitãþilor se înscrie pe linia celor mai avansate uniantreprenoriale, sub genericul Provocãri ºi versitãþi, sub acest aspect, iar activitãþile de
soluþii pentru dezvoltarea universitãþilor susþinere ale firmelor, inclusiv start up-uri,
antreprenoriale ºi a forþelor de inovare bine apreciate de interlocutori, sunt în linie cu
colaborativã. Dezbaterile au evidenþial rolul cele mai bune practici în domeniu.

Cristina ILIE,

director Evenimente
USH Pro Business

Costin LIANU,

director general
USH Pro Business, coordonator SNE

Conf.univ.dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ

Profitul, nodul gordian al secolului XXI
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Dobânzile real pozitive vs. dobânzile negative. Ne întoarcem la teoria pierderilor planificate?!
Cunoscãtorii teoriei marxiste ºtiu cã schimbarea modelului capitalist cu cel socialist de
dezvoltare a societãþii umane urma sã se realizeze pe cale paºnicã, prin preluarea mijloacelor de
producþie din mâna câtorva grupuri oligarhice, de cãtre clasã muncitoare în þãrile capitaliste cele
mai dezvoltate. Expropierea avea ca argument sursa ºi multiplicarea capitalului privat din profitul
obþinut prin exploatarea forþei de muncã. Întrucât nu se întrevedea renunþarea de bunã voie la
capitalul acumulat, teoria leninistã a dezvoltat cucerirea puterii de cãtre clasa muncitoare prin
revoluþie în cele mai slabe þãri dezvoltate socio-economic, pusã în practicã în Rusia în 1917.
Naþionalizarea capitalului nu mai justifica obþinerea de profit. Mai mult, bunurile ºi serviciile
necesare existenþei umane puteau fi realizate la costuri peste timpul socialmente necesar, cu
pierderi planificate (realizare). Principiu a fost aplicat ºi în România pânã în 1970, când profitul
a fost reevaluat teoretic prin noul mecanism economic, introducerea bugetului de venituri
ºi cheltuieli, limitarea ºi apoi eliminarea pierderilor planificate, chiar dacã, în fapt, se înregistrau,
ºi introducerea categoriei economice de beneficiu, sub deviza proprietar-producãtor-beneficiar.

Cum au reuºit þãrile bogate sã-ºi finanþeze ceea ce priveºte Grecia sau drama economicã a
Portugaliei ºi a admis cã a subestimat impactul
o parte din creºterea economicã ºi sã-ºi
atenueze inflaþia pe seama þãrilor sãrace? recomandãrilor sale asupra activitãþii economice
Rãspunsul îl avem de la Guvernatorul BNR,
Mugur Isãrescu, citat din 1986: Un rol deosebit
de important l-a avut ºi îl are politica spoliatoare
a dobânzilor înalte, care sporeºte an de an ºi în
proporþii apreciabile datoria þãrilor în curs de
dezvoltare. Pentru a face faþã plãþilor scadente 
în condiþiile în care cercurile financiare limiteazã
tot mai mult accesul debitorilor la noi credite,
iar cele de afaceri, la pieþele de desfacere  þãrile
în curs de dezvoltare sunt nevoite sã exporte un
volum tot mai mare de mãrfuri, acceptând
preþurile din ce în ce mai mici oferite de marii
consumatori  respectiv, statele dezvoltate.
Aceastã evoluþie, extrem de dãunãtoare pentru
lumea a treia, este accentuatã de politica
companiilor transnaþionale, care dominã pieþele
produselor de bazã exportate de statele sãrace.

Studiile FMI recunosc greºelile comise.
Ce urmeazã?
Într-un articol din revista Finance &
Development din luna iunie, trei experþi ai FMI,
citati de HotNews.ro, au criticat tocmai masurile
pe care FMI le-a impus þãrilor în curs de
dezvoltare, în schimbul împrumuturilor
acordate. Beneficiile anumitor mãsuri care
constituie o parte importantã a agendei neoliberale
par sã fi fost uºor exagerate. În opinia acestora,
creºterea inegalitãþilor (...) diminueazã nivelul ºi
viabilitatea creºterii. Experþii FMI considerã cã
mãsurile de austeritate au fost urmate în general
mai degrabã de cãderi ale activitãþii decât de
creºtere, care poate fi vãzutã în Grecia, unde
perioada de austeritate a dus la un colaps. Chiar
dacã FMI ºi-a recunoscut o uºoarã mea culpa în

iar mãsurile de control ale capitalurilor se vor
dovedi utile în anumite cazuri pentru a stabiliza
economia, problema este: ce urmeazã?
Reducerea ariei de intervenþie a statului în
economie, mizându-se pe libera circulaþie a
capitalurilor ºi politicile de austeritate bugetara,
alãturi de unele investiþii externe directe pe lângã
influenþa pozitivã în dezvoltarea economicã, au
generat consecinþe negative care mãresc
volatilitatea financiarã ºi care cresc riscul de crash.
Neoliberalismul ºi politicile, care susþin instaurarea
unor politici de austeritate în schimbul împrumuturilor în þãrile care le primesc, nu funcþioneazã.
Fondurile europene au devenit un mit. Proiectele
finanþate prin sume nerambursabile continuã sã
nu-ºi producã efectele scontate.
Cele scrise de Guvernatorul BNR în1986, citate
mai sus, sunt, iatã, confirmate în esenþa lor. Curioase
rãmân intervenþiile sale publice ºi politica BNR
dupã 1989, prin care a susþinut ºi aplicat politica
dobânzilor real pozitive. Nu teoria dobânzilor real
pozitive este de condamnat, ci politica dobânzilor
înalte, care nu numai cã a sporit datoria întreprinderilor cãtre bãnci ºi creºterea arieratelor, dar a
dus la falimentarea acestora ºi distrugerea întregului
capital acumulat cu sacrificii de poporul român.
S-a ignorant ºi unul dintre criteriile adoptate prin
Tratatul de la Maastricht - adoptat în 1992, nivelul
mediu al dobânzilor minime practicate de primele
trei þãri UE, confirmat acum ºi prin mãsurile
întreprinse pentru reglementarea activitãþilor de
creditare la nivel UE ºi chiar mondial, pânã la introducerea dobânzilor negative. Ca o þarã sã
participe la uniunea monetarã trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele criterii de convergenþã: politica
financiarã, nivelul preþurilor, al dobânzilor ºi al

cursului de schimb. Deºi criteriul de politicã
financiarã (deficit bugetar < 3% ºi gradul de
îndatorare < 60% din PIB) este un criteriu permanent, iar celelalte douã au fost valabile numai
pentru anul de referinþã 1997, þãrile care îndeplinesc
criteriile de convergenþã în urma constatãrilor fãcute
de Consiliul de Miniºtri pot participa ºi la uniunea
monetarã. Primul criteriu era ºi este încã îndeplinit
de România. Mai mult, la 31.XII 1989, nu avea
datorii, ceea ce îi dãdea dreptul la un deficit
bugetar anual de 3% din PIB, sã se împrumute timp
de 20 de ani. Cum se explicã nivelul dobânzilor de
130-170% practicat de bãnci în 1995/96, care erau
majoritar cu capital de stat, ºi care au acþionat ca un
bumerang pentru întreaga economie naþionalã prin
nivelul preþurilor ºi inflaþiei, obiective asumate de
BNR prin statutul sãu? Chiar dacã CA al BNR a
hotãrât, pentru gestionarea adecvatã a lichiditãþii
din sistemul bancar, reducerea succesivã a ratei
dobânzii de politicã monetarã pânã la 1,75% pe an
de la 10,25 %(?) în 6.I.2009, reducerea ratei
RMO aplicabilã pasivelor în valutã la 12%
(40%.1.I2009?) ºi a ratei RMO pentru pasivele în
lei la 8%, (18% la 1.I.2009) acestea sunt superioare
faþã de nivelul practicat de multe þãri membre UE
ºi BCE ºi dupã reducerea ratelor rezervelor minime
obligatorii aplicabile pasivelor în lei ºi în valutã ale
instituþiilor de credit. Cât a câºtigat ºi/sau pierdut
din aceste operaþiuni bugetul de stat al României,
comparativ cu media dobânzilor minime practicate
de primele trei þãri membre UE, pânã ºi dupã 2007,
anul intrãrii în UE. România, datoritã poziþionãrii
sale, nu ar fi trebuit sã ajungã niciodatã în situaþia
de azi, cu atât mai mult cu cât au fost economiºti
de marcã, acad. N.N.Constantinescu ºi acad.
Anghel Ruginã, N.Georgescu, George Uscãtescu
ºi mulþi alþii, care ne-au avertizat de pericolele care
ne aºteaptã. În loc sã-i fi sãrbãtorit ºi/sau comemorat cu plachete omagiale mai bine le puneam
în practicã învãþãmintele. Cu ce drept au fost ºi
sunt cenzuraþi? Lumina vine numai de la Bruxelles?

BNR este mai presus de lege?!
În locul mãsurilor de întãrire a supravegherii
eficientã a instituþiilor de credit acreditate, BNR a
preferat sã-ºi conserve imunitatea absolutã prin
Legea nr 312/2004: În îndeplinirea atribuþiilor,
Banca Naþionalã a României ºi membrii organelor
sale de conducere nu vor solicita sau primi
instrucþiuni de la autoritãþile publice sau de la orice
altã instituþie sau autoritate (art 3) coroborat cu
Membrii Consiliului de administraþie al BNR ºi

personalul acesteia, însãrcinat sã exercite atribuþii
de supraveghere prudenþialã, nu rãspund civil
sau penal, dupã caz, dacã instanþele judecãtoreºti
constatã îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de
cãtre aceste persoane, cu bunã-credinþã ºi fãrã
neglijenþã, a oricãrui act sau fapt în legãturã
cu exercitarea, în condiþiile legii, a atribuþiilor de
supraveghere prudenþialã, ( art. 25). Sunt aceste
prevederi compatibile cu democraþia, politica
UE, a Sistemului European al Bãncilor Centrale?
Cum se valorificã informaþiile pe care le
considerã necesare sau care sunt solicitate de
aceasta, în scopul realizãrii unei supravegheri
eficiente ºi al îndeplinirii obiectivului fundamental
ºi atribuþiilor BNR (art 3)?! Cum rãspunde
Obiectivul fundamental al Bãncii Naþionale a
României pentru asigurarea ºi menþinerea
stabilitãþii preþurilor (art 2 alin 1) ºi dezvoltarea
economiei dacã acestea sunt regularizate de mâna
invizibilã a lui Adam Smith, prin cerere ºi ofertã,
atât de invocate de Guvernator, iar marfa pe
care o autorizeazã ºi supravegheazã pe piaþa
este BANUL împrumutat de instituþiile financiare autorizate de BNR?! Ce valoare mai are raportul
anual prezentat de guvernator Parlamentului,
privind activitãþile Bãncii Naþionale a României,
situaþiile financiare anuale ºi raportul de audit,
dezbãtute, fãrã a fi supuse votului, în ºedinþa
comunã a celor douã Camere ale Parlamentului
(art 35 alin 4)?! Le primim, le citim ºi ne considerãm
informaþi, conform lucrului bine fãcut?!
În loc sã se valorifice experienþa controlului prin
leu practicat de modelul economic socialist, ºi sã
fie pusã la dispoziþia UE, cu bune ºi rele, care îºi
face loc, pe zi ce trece, de la teorie la punerea în
practicã a unor þãri ºi BCE ºi chiar promovarea
dobânzii negative, BNR se considerã deasupra
oricãrui control ºi responsabilitãþi. Sau nu exista
experienþa necesarã pentru trecerea de la comunism
la capitalism, cum se justificã unii emanaþi în
decembrie 1989? Nodul Gordian al secolului XXI
rãmâne profitul. Aceasta este ºi miza realã a Legii
dãrii în platã: pierderea privilegiilor sistemului
bancar sub obrocul secretului bancar ºi refuzul
umanizãrii relaþiilor bãncilor cu clienþii. Dacã
înþelegem cu adevãrat problema, rãspunsul va veni
de la sine, fiindcã rãspunsul nu este exterior
problemei ridicate. (Jiddu Krisnamurti). Altfel
Care este opinia specialiºtilor BNR? Dar a
mediului academic ºi a economiºtilor?

Ec. dr. Mircea M TOMA
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PROGRAMUL TVH
MARÞI  14 iunie 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
02:30
03:00
03:00
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
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*
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  16 iunie 2016

MIERCURI  15 iunie 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
02:30
03:00
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
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
Pro Memoria
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
16:00
16:30
17:00
17:30
19:00
20:00
22:00
22:30
23:00
00:00
01:00
02:00
02:30
03:00
04:00
04:30
05:00

SÂMBÃTÃ  18 iunie 2016
06:00
07:00
08:00
08:30
09:30
11:30
12:00
12:30
13:30
14:00
16:00
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
Film artistic
Film documentar
Film artistic
Videoclipuri
SPECIAL
Film artistic
Film artistic
Videoclipuri
Univers Shakespeare
Limbajul imaginii filmate
Un actor ºi rolurile sale
Universitaria
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*
Limbajul imaginii filmate
Un actor ºi rolurile sale
Preuniversitaria*

DUMINICÃ  19 iunie 2016
06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:30
11:30
12:00
14:00
16:00
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

De ce sã iubim literatura românã
Kinetoterapia
Videoclipuri
Film documentar pentru copii
Academia veterinarã
Film artistic
Videoclipuri
DreamStar Junior Music Contest
Film artistic
Film documentar
Film artistic
Videoclipuri
Film documentar
Videoclipuri
Film artistic
Film artistic
Videoclipuri
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria
De ce sã iubim literatura românã
Univers Shakespeare
Preuniversitaria*

VINERI  17 iunie 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  20 iunie 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
02:30
03:00
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
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*
Istoria cu învãþãturã
Preuniversitaria*

* Emisiuni realizate în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

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 mai fac, în limita locurilor disponibile, în perioadele:  6 iunie-24 iunie;
 18 iulie-29 iulie;  29 august-12 septembrie.

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

