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Sãrbãtorirea D-lui Spiru Haret

AM PLECAT SÃ COLINDÃM!

Acum 105 ani,
în toiul unei crize politice
legate de celebra
afacere a tramvaielor,
controversa legatã de cine are
dreptul sã hotãrascã pe unde
trec ºinele de tramvai prin
Bucureºti  ori Societatea
Tramvaielor controlatã de
liberali, ori Primãria Capitalei,
la vremea aceea condusã de
conservatori  corpul didactic
a gãsit timp sã-l serbeze
pe cel care îºi dedicase
o viaþã întreagã propãºirii
învãþãmântului românesc:
Spiru Haret.
(Lect. univ. dr. Sorin CRISTESCU)
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Noi umblãm a colinda,
În seara de Crãciun,
Pe la casa altuia,
În seara de Crãciun.
Colindãm, colindãm iarna,
Pe la uºi, pe la fereºtri,
Colindãm, colindãm iarna,
Cu colinde româneºti.
Rãmâi gazdã sãnãtoasã,
În seara de Crãciun,
Cã ne-ai pus colaci pe masã,
În seara de Crãciun.
Colindãm, colindãm iarna,
Pe la uºi, pe la fereºtri,
Colindãm, colindãm iarna,
Cu colinde româneºti.

5 februarie 1851
-17 decembrie 1912

Comisiile de concurs pentru ocuparea
posturilor
didactice vacante

ªi la anul om veni,
În seara de Crãciun,
Numai dacã ni-þi pofti,
În seara de Crãciun.

din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
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Moº Crãciun
cu plete dalbe!

Colindãm, colindãm iarna,
Pe la uºi pe la fereºtri,
Colindãm, colindãm iarna,
Cu colinde româneºti.

Mioara VERGU-IORDACHE
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Spiriduºii lui Moº Crãciun

Atunci când, la grãdiniþã, cei mici
îºi unesc puterile cu pãrinþii lor
pentru a crea ornamente de
Crãciun originale, ingenioase ºi
deosebit de frumoase, iar apoi
împodobesc împreunã bradul, ce
atmosferã credeþi cã se creeazã?
Aþi ghicit, una plinã de fericire,
împlinire ºi iubire!
Mult aºteptata Serbare de iarnã
la Grãdiniþa Prietenii Mei cu
tema Spiriduºii lui Moº Crãciun,
va avea loc în zilele de 20 decembrie (pentru grupele Mini
ºi Micã) ºi 21 decembrie (pentru
grupele Mijlocie, mare ºi After
School). Serbãrile se vor desfãºura în Sala de spectacole a
Grãdiniþei, iar costumaþia
prichindeilor va fi variatã, de
la Crãciuniþe la Fulgi de nea ºi
Spiriduºi.
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ªtiþi cine este Moº Crãciun? Legendele Naºterii, potrivit lui
Ion Ghinoiu, autorul volumului Zile ºi mituri. Calendarul
þãranului român, ne invitã în peisajul etnografic al unui sat
pastoral, unde trãiau Moº Ajun ºi Moº Crãciun, care avea case
mari ºi multe grajduri. Pe neaºteptate, în viaþa lor apare o femeie
necunoscutã, care, simþind cã i-a venit vremea sã nascã, le cere
ajutorul. Dacã primul o refuzã, cel de-al doilea îi întinde o mânã
de ajutor. Neºtiind însã cã femeia este Maica Domnului, nu o
primeºte în casã ºi o trimite sã nascã în grajdul vitelor.
Crãciuneasa o ajutã sã nascã, fãrã ºtirea soþului ei, dar este
pedepsitã apoi de el cu tãierea mâinilor din coate. Când Crãciun
aflã cã în grajdul sãu s-a nãscut Domnul Iisus, se cãieºte ºi îi
cere iertare lui Dumnezeu, devenind primul creºtin, Sfântul
cel mai bãtrân, soþul femeii care a moºit-o pe Maria. Se
spune cã el s-a cãit atât de mult încât, a doua zi, ºi-a împãrþit
întreaga avere copiilor sãraci, de unde tradiþia de a face daruri
de Crãciun, mai ales copiilor.
Mama îmi povestea cã, în copilãria ei, sãrbãtoarea Naºterii
Domnului era aºteptatã cu nerãbdare. Respectau ºi tradiþia
bisericeascã ºi pe cea laicã. Crãciunul era o bucurie pentru
copiii satelor. Se adunau în cete, cu trãistuþe, se îmbrãcau gros,
cã zãpezile erau mari, ºi plecau în sat sã colinde la fiecare
gospodar. Primeau în schimb nuci, mere, poame, turte, covrigi,
ce aveau oamenii pregãtiþi pentru colindãtori. (Copiii erau copii
ºi atunci! Selectau dintre daruri pe cele mai de la oraº!
Restul De exemplu, colacii care nu le plãceau erau atârnaþi în
gardul familiei colindate!). Pentru casele unde nu erau primiþi
(erau ºi astfel de case!), copiii aveau pregãtite urãri specifice.
Dar era o mare satisfacþie alergatul pe uliþã, în lãtratul câinilor,
sub lumina lunii, pe zãpada scârþâitoare, cu vârful nasului înroºit
de ger Sigur, erau ºi cete de adolescenþi, de tineri Ei erau
altfel omeniþi! În tradiþia satului! ªi colinda se spãrgea la locuinþa
unuia dintre colindãtori, care avea o casã mai mare, într-un
mare chef. Pe vremea aceea nimeni nu era plictisit! Nu aveau
timp. Nu erau bogaþi, dar erau harnici ºi se bucurau de tradiþii,
de credinþa în Dumnezeu. Nu era o lume perfectã, dar era mai
puþin siliconatã. Moº Crãciun avea plete, nu meºe, dalbe,
ºi era întruchipat nu de un produs de marketing, ci de
generozitatea comunitãþii la actul lor artistic (dupã puteri!).
Probabil, fiecare copil a avut, la un moment dat, o fotografie
a lui Moº Crãciun, izvorâtã din imaginaþia proprie.
Acum, încercãm sã reînnodãm un fir care s-a rupt, sã-l
readucem în prim plan pe Moº Crãciun, al cãrui loc fusese luat
de Moº Gerilã, un moº fãrã remuºcãri, fãrã cãinþã, dar care, în
felul lui, a fericit generaþii de copii care s-au bucurat cã Moºul
venea la serviciul pãrinþilor ºi le aducea ceea ce hotãra
sindicatul. În unele familii venea ºi Moº Crãciun. Poate de
aceea suntem aºa de diferiþi?!
Sãrbãtori fericite!
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PROGRAMUL TVH

MARÞI  20 decembrie 2016
06:00
07:00
08:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
22:30
23:00
00:00
01:00
03:00
03:30

Film documentar
ªtiri (r)
Film artistic (r)
Film documentar
Film artistic românesc
 Din nou împreunã (r)
Film serial
Film serial
Film artistic
Film serial  Cred în magie (Filipine)
ªtiri
Film serial
Film artistic românesc  Puºtiul (1962)
Regia:Elisabeta Bostan
Genul: dramã
ªtiri
Televiral
Film serial  Cred în magie (r)
Film serial
Film artistic
Televiral (r)
Videoclipuri

SÂMBÃTÃ  24 decembrie 2016
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
12:00
13:00
15:00
16:00
18:00
19:00
20:00
22:00
22:30
23:30
00:30
01:30
02:30
04:30

Film documentar
ªtiri (r)
Colindãm Doamne, colind!
Film documentar
România spiritualã. Ediþie specialã
Prezentator Sorin Bejan
Jurnal de pitici
Film artistic
Film artistic
Film artistic  Trecãtoarele Iubiri
ªtiri
Interviurile lui Matei Georgescu
Film artistic - Dãnilã Prepeleac.
Genul: Comedie
ªtiri
Film documentar
Kooperativa 2.0 (r)
Film documentar
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
România spiritualã (r)
Videoclipuri

JOI  22 decembrie 2016

MIERCURI  21 decembrie 2016
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08:00
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11:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
22:30
23:00
00:00
01:00
03:00
03:30

Film documentar
ªtiri (r)
Film artistic
Film documentar
Film artistic românesc  Puºtiul (1962) (r)
Film serial
Film serial
Film artistic
Film serial  Cred în magie (Filipine)
ªtiri
Film serial
Film artistic românesc  Poarta Albã (2014)
Regia: Nicolae Mãrgineanu
Genul: dramã
ªtiri
Televiral
Film serial  Cred în magie (r)
Film serial
Film artistic (r)
Televiral (r)
Videoclipuri

22:00
22:30
23:00
00:00
01:00
03:00
03:30

Film documentar
ªtiri (r)
Film artistic
Film documentar
Film artistic românesc  Poarta Albã
(2014) (r)
Film serial
Film serial
Film artistic
Film serial  Cred în magie (Filipine)
ªtiri
Film serial  Promit sã te iubesc
Film artistic românesc  Cum mi-am
petrecut sfârºitul lumii (2006)
Regia: Cãtãlin Mitulescu; Genul: dramã
ªtiri
Televiral
Film serial  Cred în magie (r)
Film serial
Film artistic
Televiral (r)
Videoclipuri

06:00
07:00
08:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
22:30
23:00
00:00
01:00
03:00
03:30

Film documentar
ªtiri (r)
Film artistic (r)
Film documentar
Film artistic
Film serial
Film serial
Film artistic
Film serial  Cred în magie (Filipine)
ªtiri
Film serial
Film artistic românesc
ªtiri
Televiral
Film serial  Cred în magie (Filipine)
Film serial
Film artistic
Televiral
Videoclipuri

06:00
07:00
08:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00

DUMINICÃ  25 decembrie 2016
06:00 Film documentar
07:00 ªtiri (r)
08:00 Film documentar pentru copii
09:00 Film documentar
10:00 România spiritualã. Ediþie specialã
12:00 Best of Televiral
13:00 Film artistic
15:00 Film documentar
16:00 Film artistic - Dãnilã Prepeleac
18:00 ªtiri
19:00 Crãciunul la români  partea I
01:30 Film documentar (r)
02:30 România spiritualã (r)
04:30 Videoclipuri

LUNI  26 decembrie 2016

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

De sãrbãtori, tranzacþiile cu cardul înfloresc.
Promoþiile cer respectarea câtorva reguli de bazã
Comisioane zero la emitere card. Rate cu dobândã zero. Premii în bani, vacanþe sau produse.
Sunt câteva dintre anunþurile îmbietoare ale comercianþilor, bãncilor sau procesatorilor de
credit. Este adevãrat, este mult mai uºor sã plãteºti cu cardul. Este mult mai simplu sã
achiziþionezi produse în rate fãrã sã plãteºti dobândã. Dar, pentru ca toate sã devinã realitate,
este esenþial ca bugetul de venituri ºi cheltuieli al familiei sã fie bine pus la punct, iar posesorul
cardului sã ºtie câteva reguli de bazã. Fãrã ele avantajele plãþii cu cardul, în special cu cardul de
credit, se pot transforma uºor în dezavantaje.
Visa Europe desfãºoarã în perioada sãrbãtorilor
de iarnã mai multe iniþiative de încurajare a plãþilor
cu cardul, oferind premii în bani ºi vouchere de
cumpãrãturi românilor care plãtesc direct cu cardul
în magazine ºi online. Campania tradiþionalã de iarnã
Visa se deruleazã pânã pe 31 decembrie ºi este
denumitã, sugestiv, Poate cea mai simplã promoþie
din lume, pentru cã participarea nu este condiþionatã
de coduri, chitanþe sau SMS-uri. Fiecare platã cu
un card Visa reprezintã o înscriere automatã la
tragerile la sorþi sãptãmânale, iar plãþile contactless
oferã ºanse duble de câºtig. În fiecare zi, este acordat
un premiu în valoare de 1.000 de euro pentru
cumpãrãturile plãtite în magazine sau online cu
cardul. La campanie participã automat toþi posesorii
de carduri Visa emise de bãncile participante din
România, indiferent de tipul de card, care fac cel
puþin o platã online sau la POS la comercianþii din
þarã sau din strãinãtate. 23 decembrie este în mod
tradiþional cea mai aglomeratã zi din an în ceea ce
priveºte sumele plãtite cu cardurile Visa, românii
cheltuind în medie pe orã aproape 1 milion ºi
jumãtate de euro la comercianþi, anul trecut. Cele
mai mari plãþi se fac în supermarketuri, magazine
de îmbrãcãminte ºi benzinãrii. Pentru acest an, ne
aºteptãm ca valoarea cumpãrãturilor sã creascã,
þinând cont cã în primele nouã luni s-a înregistrat
o creºtere a consumului populaþiei de peste 15%.
Prin campaniile pe care le derulãm, ne dorim sã
încurajãm clienþii sã utilizeze cardul pentru a plãti
în magazine, iar cei care vor sã câºtige timp îºi pot
face cumpãrãturile de Crãciun rapid ºi comod,
online sau prin orice dispozitiv mobil, a declarat
Cãtãlin Creþu, director general pentru România,
Croaþia, Malta ºi Slovenia, Visa Europe.

naþionalã

Cumpãrãturi pe internet
în cea mai aglomeratã zi din an
În plus, pânã pe 31 decembrie, clienþii care
activeazã pentru prima datã opþiunea Plata cu
1 click pe site-urile http://www.emag.ro/sau prin
aplicaþiile de mobil ale eMAG ºi Fashion Days
ºi plãtesc cu orice card Visa cumpãrãturi de
minimum 200 de lei câºtigã automat vouchere în
valoare de 50 de lei, pe care le pot folosi la
cumpãrãturi pânã pe 31 ianuarie 2017.
Opþiunea Plata cu 1 click oferã cea mai confortabilã
experienþã de platã, întrucât utilizatorul introduce
datele de card o singurã datã, la momentul activãrii,
iar plãþile ulterioare se pot face mai rapid. Datele
cardului nu sunt stocate sau înregistrate de cãtre
comerciant în niciun moment. Mai mult, cardului îi
este asociat un cod numeric criptat, de fiecare datã
când clientul face o platã. Astfel, tranzacþia se
desfãºoarã în siguranþã. Încercãm permanent sã
îmbunãtãþim experienþa de cumpãrare online. Vrem
sã oferim clienþilor cea mai simplã metodã de platã
ºi, în acelaºi timp, sã îi recompensãm pe cei care
utilizeazã pentru prima datã Plata cu 1 click, cea
mai rapidã metodã de platã online, declarã Tudor
Manea, general manager eMAG România.
Pentru clienþii noºtri shopping-ul online înseamnã
acces rapid ºi facil la produsele pe care ºi le doresc,
o experienþã unicã ºi un stil de viaþã. Cu fiecare
serviciu de calitate încercãm sã ne adaptãm nevoilor
lor ºi sã le creºtem încrederea în e-commerce.
Parteneriatul cu Visa, prin care rãsplãtim clienþii
care aleg sã îºi achiziþioneze produsele preferate
utilizând opþiunea Plata cu 1 click, reprezintã
încã un pas în direcþia îmbunãtãþirii experienþei
de cumpãrare, precizeazã Andrei Chirilã,
chief marketing officer Fashion Days.
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Avantajele de pe cardul
de credit în tot timpul anului
Unul dintre cele mai importante avantaje ale
cardului de credit este incontestabil accesul rapid la
un credit preaprobat pe card, pe care îl foloseºti
doar la nevoie ºi cât ai nevoie din el. În al doilea rând,
este un credit pentru care nu plãteºti dobânda, dacã
ai grijã sã returnezi toþi banii în perioada de graþie
(sau rata la timp, în cazul cardurilor de credit fãrã
dobândã). Cardurile în rate fãrã dobândã au o
perioadã de 3-6 sau chiar 12 luni în care banca nu
percepe dobândã dacã achiþi rata la timp. Citeºte cu
atenþie contractual! Alte avantaje: comisionul este
zero pentru orice platã la comerciant, iar cardurilor
de credit li se pot ataºa extra beneficii: bonusuri,
cash back  bani înapoi, asigurare de cãlãtorie, rate
fãrã dobândã chiar ºi la orice comerciant
din þarã ºi strãinãtate, reduceri la comercianþi etc
Reguli de bazã pentru ca avantajul
de pe cardul de credit sã nu devinã
dezavantaj
Cardul este totuºi un produs complex, la care
trebuie sã þii seama de patru reguli de bazã, pentru a
nu plãti bãncii dobândã ºi comisioane în exces. Astfel,
una dintre regulile de bazã este sã nu retragi bani de
la bancomat cu cardul de credit, fiindcã piezi de patru
ori (nu ai perioadã de graþie ºi nici rate fãrã dobândã,
plãteºti comision la retragerea de numerar ºi dobânda
pentru sumele folosite pe credit este mai mare decât
dacã plãteºti cu cardul direct la comerciant).
În al doilea rând, trebui sã ai grijã sã nu te rezumi
sã plãteºti lunar doar suma minimã de rambursat
solicitatã de bancã pe extrasul de cont, fiindcã pentru
restul plãteºti dobândã (care este în medie peste
20% în cazul cardurilor de credit) ºi vei returna
creditul folosit în zeci de ani, timp în care vei plãti
bãncii dobânzi ºi comisioane costisitoare.
În al treilea rând, trebuie sã ºtii cã dobânzile ºi
comisioanele sunt primele pe care le retrage banca de
pe card. Banca acoperã mai întâi 100% comisioanele
ºi dobânzile din orice platã pe care o faci, apoi îþi
acoperã / ramburseazã rata sau creditul. ªi cea mai
importanþã regulã: pentru a nu plãti niciun fel de
dobândã la orice card de credit, ramburseazã
integral sumele împrumutate în perioada de graþie!
Gabriela ÞINTEANU

VINERI  23 decembrie 2016
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23:00
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01:00
03:00
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Film documentar
ªtiri (r)
Film artistic
Film documentar
Film artistic românesc  Cum mi-am
petrecut sfârºitul lumii (2006) (r)
Film serial
Film serial
Film artistic
Film serial  Cred în magie (Filipine)
ªtiri
Film serial
Film artistic  Trecãtoarele Iubiri.
Genul: dramã
ªtiri
Televiral
Film serial  Cred în magie (r)
Film documentar (r)
Film artistic
Televiral (r)
Videoclipuri

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 perso-nalitate 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.

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ
Mioara Vergu-Iordache, Gabriela Moldoveanu
Mihãiþã Enache (fotoreporter),
este editatã de
Vasilichia Dinu, Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP).
FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE
Stimaþi cititori,
Tiparul executat de
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii, TIPOGRAFIA FUNDAÞIEI
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
ROMÂNIA DE MÂINE
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.

Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat
poºtal sau dispoziþie
de platã, se pot adresa
serviciului de difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.
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UNIVERSITARIA
Acum 105 ani, în toiul unei crize politice legate de celebra afacere a tramvaielor,
controversa legatã de cine are dreptul sã hotãrascã pe unde trec ºinele de tramvai prin Bucureºti
 ori Societatea Tramvaielor controlatã de liberali, ori Primãria Capitalei, la vremea aceea condusã
de conservatori  corpul didactic a gãsit timp sã-l serbeze pe cel care îºi dedicase o viaþã întreagã
propãºirii învãþãmântului românesc: Spiru Haret. Iatã cum a fost prezentat evenimentul de cãtre
unul din cele mai citite ziare din epocã, Adeverul. (Lect. univ. dr. Sorin CRISTESCU)

Sãrbãtorirea D-lui Spiru Haret

Membrii corpului didactic au sãrbãtorit asearã,
printr-un banchet care a avut loc în sala
Liedertafel, pe dl Spiru Haret, fost ministru, cu
prilejul retragerii acestuia din învãþãmânt.
Afarã de numeroºi membri ai corpului
didactic, au mai luat parte la aceastã sãrbãtorire
ºi mai mulþi fruntaºi ai partidului liberal.
Se aflau printre cei prezenþi d-nii Dr. Obreja,
C. Niculescu, Dr. Sion, Preotul Mãlãieºti,
I. Procopiu, C. Vãleanu, C. Iliescu, C. ªonþu,
N. Puºcariu, Dr. Anghelescu, Dr. Râmniceanu,
D. Rãdulescu, Doctor Mãldãrescu, Vasile G.
Morþun, Ionel I.C. Brãtianu, D. Stoicescu, Leon
Bogdan, ªt. Sihleanu, Dr. Drãghiescu,
Al. Radovici, Pompiliu Eliad, Stroe Beloescu,
I.G. Duca, P. Gârboviceanu, N. Sãveanu,
Nicolescu-Dorobanþu, I. Bianu, C. Iarca,
Ed. Ghica, Þiþeica, dr. Botescu, At. Stoianescu,
ªtefan Ioan, Arþãreanu, Paºcanu, Gussi,
Patraºcanu, I. Panaitescu, Vântu, Grigorovitza,
Gorciu, Gh. Popp, Donescu, Dr. C. Rãdulescu,
Lupu Antonescu, Dr. Daniel, Burileanu, Traian
Lalescu, Stãnculeanu, Ciupagea etc.
Cuvântãrile
La ºampanie, primul toast a fost ridicat de
dl Spiru Haret, care a închinat pentru rege.
D. Petre Gârboviceanu în numele comitetului
corpului didactic, care a organizat serbarea, a
þinut o cuvântare prin care a arãtat întreaga
activitate a dlui Spiru Haret ca profesor ºi ca
ministru. Dl Haret, ca nimeni altul  spune
dl Gârboviceanu  a muncit pe tãrâmul cultural,
aºa cã, cu drept cuvânt meritã titlul de Omul
ºcolii ºi al bisericii. D-sa a reformat ºi organizat
întreg învãþãmântul de sus ºi pânã jos dupã
cerinþele noastre naþionale ºi în spiritul timpului.
Dl Gârboviceanu a arãtat apoi activitatea pe
care dl Haret a depus-o pentru ridicarea þãranului
ºi spune cã în aceastã direcþie a avut concursul
întregului corp învãþãtoresc. Vorbeºte apoi despre
activitatea extraordinarã, care s-a început sub
dl Haret, ºi spune cã din aceastã activitate avem
astãzi în þarã 3.200 de bãnci populare.
Dl Gârboviceanu a prezentat dlui Haret o broºurã
de omagiu, în care se aflã rezumatã întreaga
activitate a celui sãrbãtorit. Vã asigurãm dle
Haret - încheie dl Gârboviceanu  cã ceea ce aþi
lucrat a prins rãdãcini în sufletul nostru ºi vom
cãuta sã muncim pe calea pe care ne-aþi indicat-o,
cu toatã energia de care sunt capabili oamenii
cinstiþi ºi devotaþi.
Cuvântarea dlui Ioan Bogdan:
Domnule Haret,
Am avut onoarea sã fiu unul dintre cei mai
modeºti colaboratori ai d-tale în opera de reformã
a învãþãmântului pe care ai început-o acum 25 de
ani ca secretar general al ministerului de
instrucþie ºi pe care ai continuat-o ca ministru,
dezvoltând una din cele mai fecunde activitãþi
din câte cunoaºtem în istoria învãþãmântului
nostru public. Cunosc îndeaproape o parte a
acestei activitãþi, aceea care a atins învãþãmântul
nostru superior ºi de aceea mã simt dator sã
revelez aici, în mijlocul prietenilor ºi admiratorilor d-tale, care sãrbãtoresc astãzi un pãtrar
de secol de cea mai dezinteresatã muncã pentru
binele obºtesc, unul din cele mai mari merite ale
d-tale, un merit pe care prietenii d-tale trebuie
sã ºi-l aminteascã cu plãcere, iar adversarii
d-tale nu trebuie sã-l uite. Prin legea de la 1898
d-ta ai dat Universitãþilor noastre un început de
autonomie, pe care profesorii universitari n-au

fost destul de tari ca sã o apere ºi sã o justifice ºi
pe care partidele politice n-au fost destul de
prudente ca sã nu încerce a o utiliza pentru alte
scopuri, decât pentru înãlþarea învãþãmântului
superior. Este un mare merit al d-tale, cã te-ai
ferit de aceastã greºealã. A face legi bune de
organizare, nu e chiar lucru greu; e chiar uºor,
când ai sprijinul hotãrât al unui puternic partid
politic. E cu mult mai greu sã aplici legile în mod
cinstit, cu sinceritate ºi cu dreptate. D-ta,
Domnule Haret, ai aplicat legea învãþãmântului
superior cu deplinã sinceritate ºi fãrã nicun gând
ascuns. Universitãþile vor recunoaºte tot mai mult
acest adevãr ºi-þi vor fi recunoscãtoare ºi pentru
interesul ce le-ai arãtat ºi pentru demnitatea ce
ai vrut sã le dai. Ai fi putut face mai mult, au
zis-o unii ºi o vor zice încã; eu zic: Sã trãieºti
încã mulþi ani ca sã îndeplineºti de acum înainte
ceea ce nu ai putut îndeplini pânã acum.
Dl C. ªonþu a vorbit în numele profesorilor
secundari. D-sa a arãtat activitatea pe care
dl Haret a depus-o pentru reorganizarea învãþãmântului secundar.
Preotul Constantinescu-Lucaci ºi prof.
Þiþeica au închinat în sãnãtatea dlui Haret.
Dl C. Vãleanu în numele institutorilor a þinut
o cuvântare prin care a arãtat cã dl Haret a ridicat
ºcolile primare la aceeaºi treaptã cu ºcolile
similare din strãinãtate. Institutorii  spune
dl Vãleanu  vã sunt recunoscãtori pentru cã
le-aþi dat stabilitatea.
Dl Mrajeru a vorbit în numele învãþãtorilor.
D-sa a arãtat tot ceea ce a fãcut dl Haret pentru
învãþãtori în timpul cât a fost în minister. Spune
cã dl Haret are marele merit cã ºi-a îndreptat toatã
munca numai spre binele obºtesc.
Dl N. Sãveanu a þinut o scurtã cuvântare în
numele foºtilor prefecþi care  spune d-sa  au
colaborat la opera dlui Haret, înfiinþând cât mai
multe ºcoli în sate. Admirã pe dl Haret, care a
vorbit puþin, dar a fãcut multe. Dl Haret  spune
d-sa  a avut un ideal pe care a cãutat sã-l
realizeze, fie la guvern, fie afarã.
Cuvântarea dlui Haret:
Dacã viaþa este plinã de nemulþumiri ºi
mulþumiri  începe dl Haret  ºi dacã dupã
calculele fãcute, nemulþumirile întrec
mulþumirile, apoi sunt însã momente când avem
o mulþumire care te rãsplãteºte de toate
nemulþumirile pe care le-ai avut toatã viaþa. O
astfel de mulþumire am eu astãzi. S-a vorbit de
perseverenþa pe care am avut-o timp de treizeci
de ani în îndeplinirea scopului meu pe terenul
învãþãmântului. Recunosc cã principala cauzã a
succeselor mele a fost faptul cã odatã ce am trasat
un plan activitãþii mele, nu m-am abãtut de la el
nicio clipã. Ca cineva sã aibã un succes în ceea
ce urmãreºte, trebuie sã ºtie douã lucruri: sã ºtie
ce vrea ºi odatã planul format, sã nu se mai abatã
de la el. Cauza insucceselor parþiale trebuie
cãutatã în lipsa de continuitate a activitãþii. Aþi
vorbit de miºcarea intelectualã de la sate. Da,
s-a fãcut ºi se va mai face în viitor. Îndrumarea
este în aºa fel luatã încât de s-ar pune piedici,
fluviul ar trece de zãgazuri. Însã, dacã s-a fãcut
ceva în aceastã direcþie, aceasta se datoreºte în
mare parte membrilor corpului didactic care
mi-au dat întotdeauna concursul. Dl Haret
vorbeºte apoi de marea misiune a învãþãtorilor
de la sate ºi îi sfãtuieºte sã continue direcþia pe
care au luat-o. Învãþãtorul trebuie sã fie un
apostol, ca ºi preotul. Vã urez  spune dl Haret
 ca succesul d-voastrã sã fie înzecit în viitor.
Dl Haret încheie mulþumind pentru dragostea ce
i s-a arãtat.
Dl ªtefan Ion a toastat în cinstea dlui Ion I.C.
Brãtianu, care ca ºi dl Haret  spune d-sa  are
un ideal: sã avem o þãrãnime conºtientã de
drepturile ei, o þãrãnime sãnãtoasã la trup ºi la
minte.
Cuvântarea dlui Ion I.C. Brãtianu:
Am fost elevul dlui Haret  îºi începe
cuvântarea sa dl Brãtianu  iar mai târziu am
devenit colaboratorul sãu cel mai nedespãrþit. Am
fost legaþi unul de altul pentru cã am avut aceleaºi
scopuri ºi fiecare am urmãrit acelaºi þel. I-a fost
dat dlui Haret ca el sã aibã partea cea mai
frumoasã. Dl Haret  spune dl Brãtianu  a luptat
pentru ridicarea nivelului cultural la sate ºi a reuºit
în bunã parte. Opera sa este foarte mare ºi tot atât
de trainicã. Ochiul prevãzãtor vede în colaboratorii
lui Haret pe fãuritorii României de mâine.
Au mai toastat d-nii V.G. Morþun, Pãtrãºcanu,
I.G. Duca, etc.
(Adeverul nr. 7895 Miercuri, 14 [27] Decembrie 1911)

Universitatea Spiru Haret  Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice Constanþa, Asociaþia
Voci pentru Democraþie ºi Justiþie, Asociaþia Elevilor din Constanþa, Rotary Club Cetatea Tomis
ºi Agenþia Naþionalã Antidrog Constanþa  Centrul de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog
al Judeþului Constanþa organizeazã

CONCURS DE EDUCAÞIE JURIDICÃ PENTRU LICEENI

KNOW THE LAW

Preselecþia 1 va avea loc la data de 14 ianuarie 2017 ºi va avea ca scop selectarea echipelor
pentru semifinalã.
Preselecþia 2/Semifinala va avea loc la data de 28 ianuarie 2017 ºi va avea ca scop selectarea
echipelor care se vor înfrunta în finalã.
Finala va avea loc în luna februarie 2017 ºi va avea ca scop desemnarea echipei câºtigãtoare.
Concursul se adreseazã elevilor din clasele a XI-a ºi a XII-a ºi are ca scop conºtientizarea
rolului pe care educaþia juridicã îl ocupã în rândul curriculei ºcolare, exersarea atitudinii tolerante
ºi dezbatere argumentatã pe diverse teme juridice.
Competitorii vor avea de studiat volumul Educaþie juridicã pentru liceeni. Ghid practic despre
drepturi ºi justiþie, al judecãtorului Cristi Danileþ, pus la dispoziþie de instituþiile organizatoare.
Vor fi trei probe ce constau în întrebãri fulger, grile ºi dezbateri argumentate pe diverse teme
juridice.
Înscrierile se fac pânã la data de 23.12.2016 pe pagina de facebook:
https://www.facebook.com/KnowTheLaw2017
sau la email: knowthelaw2017@gmail.com
Pentru relaþii apelaþi nr. de telefon: 0722343176, conf. univ. dr. Roxana Topor, sau 0723334359,
lect. univ. dr. Ana-Maria Bejan.

Colegiul Universitar Sanitar Spiru Haret

Stagiul de practicã la specializarea balneo-fiziokinetoterapie

Teoria ca teoria! Dar trebuie ºi practicã! Am pornit în forþã stagiul de practicã la specializarea
balneo-fiziokinetoterapie, Colegiul Universitar Sanitar Spiru Haret. Prietenii mei, cãrora le sunt ºi
tutore, au acceptat invitaþia partenerului nostru  Centrul de Cercetare, Recuperare ºi Terapie
Ocupaþionalã  la atelierul despre forþã mentalã ºi despachetarea minþii. Am pornit la drum cu un
citat din Charles Schulz: viaþa e ca o bicicletã cu zece viteze: cei mai mulþi avem viteze pe care le
folosim numai uneori sau nu le folosim niciodatã...noi asta ºi învãþãm pentru relaþia noastrã cu
viitorii pacienþi! afirmã conf. univ. dr. Sebastian Chirimbu.

Închiderea Anului Shakespeare - 400 în România
Duminicã, 18 decembrie, ora
12.00, Colocviul Conversaþie la
amiazã, cu tema Relevanþa
operei lui Shakespeare pentru
tinerii de azi, susþinut de Teatrul
Nottara, l-a avut ca invitat pe
conf.univ.dr. George Volceanov,
cadru didactic al Facultãþii de
Litere din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, în calitatea sa de
traducãtor ºi specialist în opera
marelui scriitor englez. Evenimentul ºi-a propus sã provoace
o dezbatere între studenþi,
profesori, traducãtori, teatrologi,
actori ºi regizori, astfel încât
opera lui Shakespeare sã fie mai
bine înþeleasã de cãtre tinerii de
astãzi.
Conversaþie la amiazã a fãcut
parte din evenimentul Închiderea
Anului Shakespeare - 400 în
România, desfãºurat în perioada
17-18 decembrie 2016, organizat
de Teatrul Nottara, sub patronajul
Ambasadei Marii Britanii în
România ºi al British Council

România. Programul a inclus un
recital extraordinar - Nobile
William, susþinut de actorul
britanic Michael Pennington, de
la Royal Shakespeare Company,
prefaþat printr-un mesaj video de

actorul Ion Caramitru, în calitate
de Ambasador Shakespeare
pentru România, ºi recitalul
Lumea-ntreagã e o scenã, susþinut
de actorul Emil Boroghinã
(societar de onoare al Teatrului
Naþional Craiova), recitaluri programate la Sala Horia Lovinescu
a Teatrului Nottara.
Excelenþa Sa, domnul Paul
Brummel, Ambasador al Marii
Britanii la Bucureºti, ºi domnul Nigel Bellingham, directorul British Council România, au
urcat pe scenã, dupã reprezentaþie, pentru a declara închis, în
românã ºi în englezã, Anul
Shakespeare - 400 în România.

Închiderea Anului Shakespeare - 400 în România a beneficiat de
sprijinul financiar al Primãriei Generale ºi al Consiliului General
al Municipiului Bucureºti, de Fundaþia Shakespeare ºi de Festivalul
Internaþional Shakespeare, ce este organizat de Teatrul
Naþional Marin Sorescu din Craiova ºi susþinut de Primãria ºi
Consiliul Local al Municipiului Craiova, Consiliul Judeþean Dolj,
Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român ºi Uniunea Teatralã
din România.
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ATELIERUL LUI MOª CRÃCIUN

Pentru câteva ore, Grãdiniþa Prietenii Mei s-a transformat în
Atelierul lui Moº Crãciun. Nu pentru a împacheta cadouri, ci pentru
a realiza decoraþiuni magice. Copiii alãturi de pãrinþi ºi ajutaþi de
Spiriduºii Moºului au lucrat de zor. ªi da, au reuºit!  ne-au povestit
reporterii TVH
Prof. univ. dr. Laura Goran, manager general, a declarat: Grãdiniþa
Prietenii Mei s-a gândit sã vinã în întâmpinare pãrinþilor, care au
venit la grãdiniþã sã confecþioneze alãturi de copii câteva decoraþiuni
de Crãciun, pe care sã le aºeze în bradul Grãdiniþei Prietenii Mei.

Fiecare grupã a avut o anumitã temã.
Grupa Rãþuºtelor pregãteºte cu drag, pentru
pãrinþi, decoraþiuni pentru brãduþ, ºi anume un îngeraº. ªi ca o a doua activitate, o felicitare pe care o pot
lua acasã, astfel încât, peste ani, când o vor revedea,
sã fie o amintire foarte, foarte plãcutã. (educatoare)
Ce aþi lipit acolo? Un îngeraº, nu-i aºa?
- Da. (copil)
- ªi ce ai fãcut cu acel îngeraº?
- L-am pus în brãduþ. (copil)
Cum a fost doamnã, sã petreceþi asemenea clipe
minunate, alãturi de cea micã?
- Minunat, ca de obicei. Mulþumim pentru invitaþie!
Întotdeauna venim cu plãcere la grãdiniþã, pentru cã
ºtim cã micuþa se simte foarte bine ºi suntem
întotdeauna încântaþi sã fim aici. (pãrinte)
Ne-am împãrþit, eu am fost cu unul dintre bãieþi ºi
tati cu celãlalt, ºi am fãcut niºte decoraþiuni, niºte
felicitãri marcã proprie. (pãrinte)
Fetiþa este foarte încântatã. Toatã sãptãmâna:
mami facem, sã vii, sã vii, sã vii! Sigur ca da, ne-am
fãcut timp pentru ea, dar ºi pentru noi a fost o mare
plãcere. Ne-a adus aminte ºi de copilãria noastrã.
Foarte frumos, dar a trecut repede. (pãrinte)
Prichindeii de la Grupa Mare au avut de fãcut un
glob luminos. Procesul nu a fost deloc unul uºor.
Faptul cã cei mici au realizat, de-a lungul timpului,
diverse proiecte la grãdiniþã a cântãrit mult.
Aceastã acþiune s-a desfãºurat ºi anul trecut ºi
pentru cã se întâmplã ºi anul acesta va deveni o tradiþie
a grãdiniþei noastre. Pãrinþii sunt foarte încântaþi ºi
sunt deschiºi cãtre astfel de acþiuni ºi îºi doresc sã
participe cât mai mult  spune o doamnã educatoare.
În aºteptarea lui Moº Crãciun împodobim casa,
ca sã zic aºa. Vom face un brãduþ. (pãrinte)
- ªi merge treaba?
- Dupã cum vedeþi, este deosebit brãduþul pe care îl
facem. (pãrinte)
Mie îmi place foarte mult Crãciunul, ºi perioada
asta, ºi atunci mã simt foarte bine. Noi facem ºi acasã,
dar mã bucur foarte mult cã am ocazia sã lucrãm ºi
aici, în mediul lui, ºi sã îl cunosc ºi aici, la grãdiniþã.
(pãrinte)
Am fãcut un brãduþ ºi este foarte frumos. (pãrinte)
- Cam cât a durat sã faceþi aceastã decoraþiune?
- O orã. Nu, glumesc! 5 - 10 minute (pãrinte)
- Þie þi-a plãcut sã faci acest brãduþ?
- Da. (copil)
Ce ai fãcut tu acolo?
- Un globuleþ. (copil)
- ªi ce ai tu de gând sã faci cu acest globuleþ frumos?
- Sã îl agãþ în brad. (copil)
Laura Goran: M-am uitat la ei, în timp ce lucrau
copiii au fost, de data aceasta, cei care îi învãþau pe
adulþi cum sã lucreze. De altfel, aºa obiºnuiesc ei sã
lucreze la fiecare activitate.
Poate vã întrebaþi dacã scrisorile pentru Moº
Crãciun sunt gata? Ei bine
Laura Goran: Scrisorile pentru Moº Crãciun sunt
gata de mult. De astã varã lucrãm la ele. Moº Crãciun,
dupã cum vedeþi, ºi-a lãsat prin grãdiniþã câteva
cãciuliþe ºi ne-a promis cã le va lua dacã vom organiza
o serbare de poveste. Sigur cã vom organiza.
Sãptãmâna viitoare sunt douã zile în care Spiriduºii
lui Moº Crãciun, aºa se intituleazã serbarea noastrã,
vor fi pe scenã, vor recita, vor cânta, vor dansa.
Decoraþiunile magice, realizate de cei mici alãturi de
pãrinþi, au fost puse, la final, în Brãduþul Prieteniei.













OPINIA NAÞIONALÃ

767  20 decembrie 2016

Premiile Muzeului Naþional al Literaturii Române
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Valori româneºti

În ziua de 12 decembrie, a avut loc a VIII-a ediþie a decernãrii Premiilor Muzeului Naþional al Literaturii Române.
Evenimentul s-a desfãºurat în Salonul Carol I al Bibliotecii Centrale universitare Carol I.
Fondul muzical a fost susþinut de Trio Cãlin Grigoriu  Cãlin Grigoriu, chitarã, Cãlina Epuran, violoncel,
ºi Cezar Cazanoi, flaut.
Juriul a fost alcãtuit din acad. Eugen Simion (preºedinte), prof. univ. dr. Silviu Angelescu, conf. univ. dr. Ioan Cristescu,
directorul MNLR, prof. univ. dr. Lucian Chiºu, prof. univ. dr. Nicolae Mecu ºi prof. univ. dr. Liviu Franga.
S-au acordat urmãtoarele premii:
 Premiul Perpessicius pentru ediþii critice  Alexandru Ruja,
pentru îngrijirea ediþiei din opera lui Ioan Alexandru, volumele
I-II, apãrute în colecþia Opere fundamentale, Academia Românã/
Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã, Bucureºti, 2015;
 Premiul ªerban Cioculescu - pentru memorialisticã ºi istorie
literarã  ex-aequo, Ioana Diaconescu, pentru volumul Marin
Preda. Un portret în arhivele Securitãþii, Editura Muzeul
Literaturii Române, în colaborare cu Fundaþia Naþionalã pentru
ªtiinþã ºi Artã, 2015, ºi Dora Mezdrea, pentru volumul Nae
Ionescu ºi discipolii sãi în arhiva Securitãþii. Vol. VI: Petru
Manoliu, Editura Muzeul Literaturii Române, 2015;
 Premiul Petru Creþia pentru filologie clasicã  Constantin
Georgescu, Simona Georgescu ºi Theodor Georgescu, colectivul
care a lucrat la Dicþionarul grec-român vol. I.A, Bucureºti, Nemira
Publishing House, 2015;
 Premiul Tudor Vianu pentru teoria literaturii ºi a culturii
 prof. univ. dr. Mircea Martin, membru corespondent al
Academiei Române;

 Premiul Alexandru Piru pentru încurajarea tinerilor
cercetãtori  Oana Soare, pentru volumul Stéphane
Lupasco  Infinitul ºi experienþa (corespondenþã primitã/ articole/
interviuri), Editura Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã, 2015;
 Premiul George Cãlinescu pentru întreaga activitate
 ex-aequo, prof. univ. dr. Marin Diaconu ºi prof. univ. dr. Mircea
Muthu;
 Premiul Eugen Lovinescu pentru promovarea limbii ºi
literaturii române în strãinãtate  ex-aequo, Virgil Tãnase ºi
Jean-Louis Courriol;
 Premiul pentru sprijinirea culturii române  Eugen Patraº,
vicepreºedinte al Centrului Cultural Român Eudoxiu Hurmuzachi
din Cernãuþi;
 Diplomã de Excelenþã pentru susþinerea ºi promovarea
culturii naþionale  acad. Ioan Aurel Pop ºi acad. Alexandru Zub.
Evenimentul s-a bucurat, ca de fiecare datã, de prezenþa a
numeroºi oameni de culturã.

Fãrã Aura URZICEANU,
jazz-ul românesc
ºi chiar cel mondial ar fi mai sãrac

Maria Andreia FANEA
Biblioteca Centralã Universitarã Carol I O viaþã de glorie, cu multe turnee, rãsturnãri surprinzãtoare de situaþie,

premii ºi recunoaºteri internaþionale venite în avalanºã peste fetiþa care
a debutat la doar 14 ani în Orchestra Casei Radio, probabil singura
cântãreaþã de muzicã modernã (uºoarã ºi jazz) care a cucerit toate
meridianele globului  este caracterizarea succintã a Aurei Urziceanu.

Foto: Bogdan ROMAN, Departamentul de Comunicare ºi Relaþii Publice, Biblioteca Centralã Universitarã Carol I

Invitaþii în lumea artelor plastice

Când vrei sã duci lumea culorilor
pânã la limitele trãirilor
Raluca Moisoiu este licenþiatã în drept,
fiind absolventã a Universitãþii Lucian
Blaga din Sibiu în anul 1998. În anul 2005 a
absolvit cursurile post-universitare, de
masterat, ale aceleiaºi universitãþi. Din
septembrie 1999, a fost numitã magistrat,
în prezent fiind procuror în cadrul
Parchetului de pe lângã Tribunalul Mureº.
Anterior, în timpul liceului, a urmat cursuri
private de desen ºi picturã, sub îndrumarea
artistului grafician Ion Petru Pop. În anul
2010 a absolvit cursurile ªcolii Populare de
Artã din Târgu-Mureº, secþia Foto-Imagine,

clasa lui Cezar Buliga, ºi ale secþiei Picturã,
clasa Luciei Cãlinescu, în anul 2011.
Raluca este deschisã asemenea
avangardiºtilor cãtre recrearea unei lumi noi,
complete ºi rãsunând de blestematele ecouri
ale civilizaþiei moderne. Curiozitatea artistei
nu se opreºte la convenienþe, ci sondeazã
limitele trãirilor, în alienarea infernului citadin...
În cãutãrile sale, Raluca Moisoiu încearcã sã
trateze nemijlocit lucrurile, renunþând la
orice semn de prisos, cultivând imaginea care
traduce pe durata unei clipe un întreg complex
de ordin intelectual ºi emoþional, încearcã sã-ºi
gãseascã un drum personal, care sã o ducã
spre modernitate..., spune pictorul
muzeograf Vasile Mureºan.
Raluca Moisoiu a organizat expoziþii
de fotografie, graficã ºi picturã, personale
sau de grup. Începând cu anul 2014 este
membrã fondatoare a grupului de artã
vizualã Atelier4Team din Târgu-Mureº.
Împreunã cu acest grup a participat la
organizarea ºi realizarea a doua proiecte
artistice, expunând alãturi de ceilalþi artiºti
ºi asigurând partea de fotografie ºi
promovare a evenimentelor. A participat
la International Art Fair Oxford, organizat
de Global Art Agency, în februarie 2014,
la Oxford, Marea Britanie, ºi a expus,
în noiembrie 2013, la Brick Lane
Gallery, Londra, Marea Britanie, în
cadrul unei expoziþii de grup. (G.M.)

Aura Urziceanu s-a nãscut la 14 decembrie 1946, în Bucureºti,
într-o familie de muzicieni. A început sã studieze vioara cu tatãl ei,
Nelu Urziceanu, fost violonist în Orchestra Radio ºi profesor de
vioarã, iar la vârsta de opt ani deja îºi dorea sã cânte ca solist vocal.
La 14 ani, dirijorul secund al Orchestrei de Estradã Radio, violonistul
Jean Ionescu, a dus-o pe Aura în studioul 4 al Radioului, unde a
imprimat piesa americanã, cu titlu ºi versuri româneºti, Vreau sã cânt
ºi eu la televizor, lansându-se, astfel, la radio. Câteva luni mai târziu
a lansat, la televiziune, melodia Soarele e îndrãgostit de Mamaia,
prezentatã anterior la prima ediþie (1963) a Festivalului de Muzicã
Uºoarã de la Mamaia. A absolvit clasa de canto de muzicã uºoarã,
condusã de profesoara Florica Orãscu, la ªcoala Popularã de Artã din
Bucureºti. În primii ani, tânãra Aura Urziceanu interpreta muzicã
uºoarã în case de culturã ºi s-a fãcut remarcatã în cadrul unui concert
cuprins în programul ediþiei 1965 a Festivalului de la Mamaia, unde
a cântat într-o manierã proprie piesa La tine mi-e gândul, semnatã de
compozitorul Petre Firulescu. În acelaºi an, a avut prima apariþie pe
o scenã mare, la Sala Palatului din Bucureºti, cu douã numere
dintr-un spectacol de revistã al Teatrului Satiric-Muzical Constantin
Tãnase: Zâmbiþi, vã rog! ºi Oglinda dragostei, ambele compuse de
Edmond Deda. La vârsta de 16 ani, a fost distribuitã în spectacolul
Jazz-jazz-jazz, la Teatrul Evreiesc de Stat, alãturi de pianistul Iancsi
Korossy, contrabasistul Johnny Rãducanu, bateristul Miki Mãnãilã
ºi balerinele Miriam Rãducanu ºi Cecilia Hoppe. S-a fãcut remarcatã
în jazz, cu o adaptare a Rapsodiei române nr. 1 de George Enescu.
Peste un an, a plecat într-un turneu în Rusia, tot cu trio-ul condus de
Iancsi Korossy, apoi în Israel cu Teatrul Ion Vasilescu. A urmat, la
scurt timp, un turneu în Germania, cu formaþia lui Horia Ropcea,
unde a fost ascultatã de un reprezentant al unei agenþii care a angajato cu contract, sã cânte jazz cu un trio german. Tot în Germania, dupã
o emisiune televizatã, un producãtor de la CBC (televiziunea
canadianã) i-a oferit un contract pentru televiziune ºi un show la
radio, pe care Aura le-a semnat ºi a ajuns în Canada. Dupã ce au
auzit-o cei de la televiziunea canadianã, au continuat sã-i ofere contracte
la show-uri radio-tv în limba francezã ºi englezã. Patronul unicului
club de jazz din Winnipeg a invitat-o sã vadã clubul ºi orchestra,
dupã care Aura Urziceanu a semnat contractul. Când Duke Ellington
ºi-a terminat concertul în oraºul în care trãia Aura, a venit în clubul în
care cânta ea. Duke Ellington a felicitat-o ºi i-a propus sã se reîntâlneascã
la club sã cânte împreunã. Aura a acceptat, iar câteva zile mai târziu
Duke Ellington i-a oferit un bilet de avion, propunându-i sã vinã la
New York, la agenþia lui de impresariat, pentru a semna un contract pe
ºase ani. Astfel a început, în 1970, colaborarea cu Ellington, alãturi de
care a cântat, pe aceeaºi scenã, împreunã cu Ella Fitzgerald, Quincy
Jones, Mel Lewis, Sarah Vaughn. A continuat turneele în întreaga lume,
alãturi de orchestra lui Duke Ellington, pânã în 1974, când artistul
american a murit. Ulterior, Quincy Jones a invitat-o pe Aura Urziceanu
sã cânte cu el ºi cu orchestra sa. Ea acceptã ºi cântã cu orchestra lui
Quincy Jones ºi Ray Brown la bass, având timp de doi ani turnee în
Statele Unite ºi în Japonia, dupã care renunþã ºi semneazã un contract
cu orchestra condusã de Thad Jones, dar ºi cu Mel Levis Orchestra,
cântând astfel la clubul de jazz Village Vanguard din New York ºi
efectuând turnee în SUA ºi în Europa. În anii 80, Aura Urziceanu a
început un nou format de concerte ºi turnee în lume: Aura cu format de
trio, cvintet personal ºi format simfonic, pentru fiecare þarã ºi oraº din
turneu. În toþi aceºti ani, artista revine în România o datã la 2-3 ani,
împreunã cu soþul ei, Ron Rully, unde are apariþii la televiziune, concerte
ºi imprimãri la Radio ºi Electrecord, cântând muzicã uºoarã, jazz ºi
folclor, atât compoziþii proprii cât ºi ale compozitorilor români.
În decembrie 1989, Aura Urziceanu a venit în România, pentru a
organiza un concert extraordinar la Sala Radio, programat pentru 29
decembrie. Evenimentele din 21-22 decembrie o prind în þarã. Artista
rãmâne în România doi ani, organizeazã douã concerte de binefacere
pentru copii orfani, pentru persoane cu dizabilitãþi ºi pentru bãtrâni.
În 1992, s-a întors în SUA ºi a continuat seria concertelor.
În 2005, Aura Urziceanu a scos albumul The best of Aura, care
conþine 14 piese, interpretate în ºapte limbi: românã, englezã, francezã,
italianã, spaniolã, portughezã ºi ebraicã. În decembrie 2005, a susþinut
un concert extraordinar aniversar (45 de ani de carierã), cu participare
internaþionalã: Ron Rully (Canada), Elia & Band (Anglia), George
Urziceanu (Germania), Falvius & Eurosound (Germania). Ionel Tudor
a condus Big Band-ul Radio, dar a fost chemat ºi Mãdãlin Voicu
sã-ºi foloseascã bagheta de dirijor. Tot în 2005, a înfiinþat, la Bucureºti,
fundaþia culturalã care îi poartã numele. În 2009, a organizat lecþii de
canto pentru începãtori, avansaþi ºi profesioniºti, inclusiv master
classes în cadrul fundaþiei. Deºi penduleazã între principalele meridiane
ale globului, Aura Urziceanu nu uitã cã s-a nãscut în România.

Cristina MOLDOVEANU
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Comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante
din cadrul Universitãþii Spiru Haret
În baza prevederilor Legii nr.443/2002 privind înfiinþarea Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti;
În conformitate cu prevederile Hotãrârii de Guvern nr.457/2011 privind Metodologia  Cadru de Concurs pentru ocuparea
posturilor didactice ºi de cercetare vacante din învãþãmântul superior, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Luând în considerare Ordinul Ministrului Educaþiei Naþionale nr.6560/20.XII.2012 privind aprobarea standardelor
minimale necesare pentru conferirea titlurilor didactice din învãþãmântul superior, modificat prin Ordinul nr.4204/2013;
Luând în considerare Metodologia proprie de concurs privind ocuparea posturilor didactice ºi de cercetare vacante din
cadrul Universitãþii Spiru Haret aprobatã în ºedinþa Senatului din data de 23.06.2011, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
Având în vedere propunerea Consiliilor facultãþilor privind numirea comisiilor de concurs aprobate în ºedinþa Senatului
Universitãþii Spiru Haret din data de 08.XII.2016, RECTORUL UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET DECIDE:
DECIZIA nr. 572 din data de 12.12.2016
privind numirea comisiei de concurs
pentru ocuparea postului didactic vacant din cadrul
Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
Art.1 În vederea desfãºurãrii concursului pentru ocuparea
postului didactic vacant de lector, poz. 26 din cadrul Departamentului de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei, disciplinele:
Consilierã educaþionalã ºi a carierei; Fundamentele
psihopedagogiei speciale; Psihopedagogia copiilor cu
dificultãþi de învãþare, se constituie urmãtoarea comisie:
Preºedintele comisiei:
Conf. univ. dr. Beatrice Manu - Universitatea Spiru Haret;
Membrii comisiei:
Prof. univ. dr. Laura Goran - Universitatea Spiru Haret;
Prof. univ. dr. Petru Lisievici - Universitatea Spiru Haret;
Conf. univ. dr. Mihaela Þãranu - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. Simona Marica - Universitatea Spiru Haret;
Membrii supleanþi:
Conf. univ. dr. Bogdan Danciu - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. Monica Avramescu - Universitatea Spiru Haret.
Art.2 Biroul Concursuri ºi conducerea Facultãþii de Psihologie
ºi ªtiinþele Educaþiei vor duce la îndeplinire dispoziþiile
prezentei decizii.

DECIZIA nr. 575 din data de 12.12.2016
privind numirea comisiei de concurs
pentru ocuparea postului didactic vacant din cadrul
Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane
Art.1 În vederea desfãºurãrii concursului pentru ocuparea
postului didactic vacant de conferenþiar, poz. 12 din cadrul
Departamentului de ªtiinþe Socio-Umane, disciplinele:
Comunicare audiovizualã; Publicisticã radio; Radio 
laborator; Jurnalism on-line ºi noi tehnologii, se constituie
urmãtoarea comisie:
Preºedintele comisiei:
Conf. univ. dr. Silviu ªerban - Universitatea Spiru Haret;
Membrii comisiei:
Prof. univ. dr. Mihai Mãnescu - Universitatea Naþionalã de Arte;
Prof. univ. dr. Dragoº Gheorghiu - Universitatea Naþionalã de
Arte;
Prof. univ. dr. Sofia Bratu - Universitatea Spiru Haret;
Conf. univ. dr. Liana Ionescu - Universitatea Hyperion;
Membrii supleanþi:
Prof. univ. dr. Vlad Alexandrescu - Universitatea Bucureºti;
Conf. univ. dr. Ancuþa Plãeºu - Universitatea Spiru Haret.
Art.2 Biroul Concursuri ºi conducerea Facultãþii de ªtiinþe SocioUmane vor duce la îndeplinire dispoziþiile prezentei decizii.

DECIZIA nr. 573 din data de 12.12.2016
privind numirea comisiei de concurs
pentru ocuparea postului didactic vacant din cadrul
Facultãþii de Medicinã Veterinarã
Art.1 În vederea desfãºurãrii concursului pentru ocuparea
postului didactic vacant de lector, poz. 23 din cadrul Departamentului de Medicinã Veterinarã, disciplinele: Anesteziologie ºi propedeuticã chirurgicalã 1 ºi 2; Patologie ºi clinicã
chirurgicalã 3, se constituie urmãtoarea comisie:
Preºedintele comisiei:
Conf. univ. dr. Monica Pârvu - Universitatea Spiru Haret;
Membrii comisiei:
Conf. univ. dr. Viorel Andronie - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. Bogdan Bãcescu - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. Paul Grigorescu - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. Florin Dumitrescu - Universitatea Spiru Haret;
Membrii supleanþi:
Lector univ. dr. Petruþ Tãnase - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. Daniel Cucã - Universitatea Spiru Haret;
Art.2 Biroul Concursuri ºi conducerea Facultãþii de Medicinã
Veterinarã vor duce la îndeplinire dispoziþiile prezentei decizii.

DECIZIA nr. 576 din data de 12.12.2016
privind numirea comisiilor de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice vacante din cadrul Facultãþii de
Inginerie, Informaticã ºi Geografie
Art.1 În vederea desfãºurãrii concursului pentru ocuparea
posturilor didactice vacante din cadrul Departamentului de
Informaticã ºi Geografie, se constituie urmãtoarele comisii:
Lector, poz. 28, disciplinele: Reþele de calculatoare; Sisteme
de operare.
Preºedintele comisiei:
Conf. univ. dr. Cruceru Nicolae - Universitatea Spiru Haret;
Membrii comisiei:
Prof. univ. dr. Albeanu Grigore - Universitatea Spiru Haret;
Conf. univ. dr. Iacob Nicoleta - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. ªerban Mãriuþa - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. Vîlcu Dana-Mihaela - Universitatea Spiru Haret;
Membrii supleanþi:
Conf. univ. dr. Posdãrãscu Eugenie - Universitatea Hyperion;
Conf. univ. dr. Ioan Rodica - Universitatea Spiru Haret.
Lector, poz. 29, disciplinele: Programare orientatã pe
obiecte; Tehnici de proiectare software.
Preºedintele comisiei:
Conf. univ. dr. Cruceru Nicolae - Universitatea Spiru Haret;
Membrii comisiei:
Prof. univ. dr. Albeanu Grigore - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. Dumitru Dan - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. ªerban Mãriuþa - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. Vîlcu Dana-Mihaela - Universitatea Spiru Haret;
Membrii supleanþi:
Conf. univ. dr. Posdãrãscu Eugenie - Universitatea Hyperion;
Lector univ. dr. ªerbãnescu Liviu - Universitatea Hyperion.
Lector, poz. 30, disciplinele: Proiectarea interfeþelor grafice;
Tehnici de proiectare software.
Preºedintele comisiei:
Conf. univ. dr. Cruceru Nicolae - Universitatea Spiru Haret;
Membrii comisiei:
Prof. univ. dr. Albeanu Grigore - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. Iacob Nicoleta - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. ªerban Mãriuþa - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. Vîlcu Dana.Mihaela - Universitatea Spiru Haret;
Membrii supleanþi:
Conf. univ. dr. Posdãrãscu Eugenie - Universitatea Hyperion;
Lector univ. dr. ªerbãnescu Liviu - Universitatea Hyperion.
Lector, poz. 31, disciplinele: Limbaje formale ºi compilatoare;
Arhitectura sistemelor de calcul.
Preºedintele comisiei:
Conf. univ. dr. Cruceru Nicolae - Universitatea Spiru Haret;
Membrii comisiei:
Prof. univ. dr. Albeanu Grigore - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. Iacob Nicoleta - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. ªerban Mãriuþa - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. Vîlcu Dana-Mihaela - Universitatea Spiru Haret;
Membrii supleanþi:
Conf. univ. dr. Posdãrãscu Eugenie - Universitatea Hyperion;
Lector univ. dr. ªerbãnescu Liviu - Universitatea Hyperion.
Art.2 Biroul Concursuri ºi conducerea Facultãþii de Inginerie,
Informaticã ºi Geografie vor duce la îndeplinire dispoziþiile
prezentei decizii.

DECIZIA nr. 574 din data de 12.12.2016
privind numirea comisiilor de concurs
pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul
Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport
Art.1 În vederea desfãºurãrii concursului pentru ocuparea
posturilor didactice vacante din cadrul Departamentului de
Educaþie Fizicã, Sport ºi Kinetoterapie, se constituie
urmãtoarele comisii:
Lector, poz. 24, disciplinele: Teoria ºi practica în sporturi de
apã; Înot ºi hidrokinetoterapie; Aplicaþii practice  Sporturi
de apã.
Preºedintele comisiei:
Prof. univ. dr. Georgeta Niculescu - Universitatea Spiru Haret;
Membrii comisiei:
Prof. univ. dr. Elena Sabãu - Universitatea Spiru Haret;
Prof. univ. dr. Pehoiu Constantin - Universitatea Valahia,
Târgoviºte;
Conf. univ. dr. Cojocaru Marilena - Universitatea Spiru Haret;
Conf. univ. dr. Gheorghe Daniel - Universitatea Spiru Haret;
Membrii supleanþi:
Conf. univ. dr. Popescu Florentina - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. Gheorghe Ioana - Universitatea Spiru Haret;
Asistent, poz. 29, disciplinele: Masaj; Kinetoterapie în
afecþiunile cardiorespiratorii; Masaj ºi tehnici complementare.
Preºedintele comisiei:
Prof. univ. dr. Georgeta Niculescu - Universitatea Spiru Haret;
Membrii comisiei:
Prof. univ. dr. Elena Sabãu - Universitatea Spiru Haret;
Prof. univ. dr. Sidenco Elena-Luminiþa - Universitatea Spiru Haret;
Conf. univ. dr. Cojocaru Marilena - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. Buhociu Elena - Universitatea Spiru Haret;
Membrii supleanþi:
Lector univ. dr. Buºneag Carmen-Iliana - Universitatea Spiru
Haret;
Lector univ. dr. Jianu Anca - Universitatea Spiru Haret.
Art.2 Biroul Concursuri ºi conducerea Facultãþii de Educaþie
Fizicã ºi Sport vor duce la îndeplinire dispoziþiile prezentei
decizii.

DECIZIA nr. 577 din data de 12.12.2016
privind numirea comisiilor de concurs
pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul
Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative
Art.1 În vederea desfãºurãrii concursului pentru ocuparea
posturilor didactice vacante din cadrul Departamentului de
ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative, se constituie
urmãtoarele comisii:
Lector, poz. 39, disciplinele: Drept roman I; Criminalisticã;
Istoria dreptului românesc.
Preºedintele comisiei:
Conf. univ. dr. Diana-Anca Artene - Universitatea Spiru Haret;
Membrii comisiei:
Prof. univ. dr. Costicã Voicu - Universitatea Spiru Haret;
Conf. univ. dr. George Coca - Universitatea Spiru Haret;
Conf. univ. dr. Jenicã Drãgan - Universitatea Spiru Haret;
Conf. univ. dr. Bujorel Florea - Universitatea Spiru Haret;
Membrii supleanþi:
Prof. univ. dr. Nicu Jidovu - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. Claudiu Butculescu - Universitatea Spiru Haret;
Lector, poz. 30, disciplinele: Regimul juridic ºi protecþia
datelor personale; Drept administrativ I, II; Dreptul
familiei; Teoria generalã a dreptului.
Preºedintele comisie:
Conf. univ. dr. Mariana Rudãreanu - Universitatea Spiru Haret;
Membrii comisiei:
Prof. univ. dr. Costicã Voicu - Universitatea Spiru Haret;
Conf. univ. dr. Emanuel Albu - Universitatea Spiru Haret;
Conf. univ. dr. Iuliana Riciu - Universitatea Spiru Haret;
Conf. univ. dr. Roxana Ifrim - Universitatea Spiru Haret;
Membrii supleanþi:
Prof. univ. dr. Adrian Pricopi - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. Viorel Miulescu - Universitatea Spiru Haret;
Art.2 Biroul Concursuri ºi conducerea Facultãþii de ªtiinþe
Juridice, Politice ºi Administrative, vor duce la îndeplinire
dispoziþiile prezentei decizii.

DECIZIA nr. 578 din data de 12.12.2016
privind numirea comisiilor de concurs
pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul
Facultãþii de ªtiinþe Economice
Art.1 În vederea desfãºurãrii concursului pentru ocuparea
posturilor didactice vacante din cadrul Departamentului de
ªtiinþe Economice, se constituie urmãtoarele comisii:
Conferenþiar, poz. 44, disciplinele: Marketing în EFS;
Marketing cultural; Comportamentul consumatorului.
Preºedintele comisiei:
Prof. univ. dr. Gherasim Zenovic - Universitatea Spiru Haret;
Membrii comisiei:
Prof. univ. dr. Epure Manuela - Universitatea Spiru Haret;
Prof. univ. dr. Vegheº Cãlin-Petricã - Academia de Studii
Economice, Bucureºti;
Prof. univ. dr. Dumitru Ionel - Academia de Studii Economice,
Bucureºti;
Prof. univ. dr. Epuran Gheorghe - Universitatea Transilvania,
Braºov;
Membrii supleanþi:
Prof. univ. dr. Micu Adrian - Universitatea Dunãrea de Jos,
Galaþi
Conf. univ. dr. Militaru Mãdãlina - Universitatea Spiru Haret.
Conferenþiar, poz. 45, disciplinele: Managementul
investiþiilor; Managementul organizaþiilor publice;
Marketingul serviciilor.
Preºedintele comisiei:
Prof. univ. dr. Gherasim Zenovic - Universitatea Spiru Haret;
Membrii comisiei:
Prof. univ. dr. Andreica Marin - Academia de Studii Economice,
Bucureºti;
Prof. univ. dr. Dobrea Rãzvan-Cãtãlin - Academia de Studii
Economice, Bucureºti;
Prof. univ. dr. ªtefãnescu Roxana - Universitatea Spiru Haret;
Conf. univ. dr. Braicu Cezar - Universitatea Hyperion, Bucureºti
Membrii supleanþi:
Prof. univ. dr. Pânzaru Stelian - Universitatea Spiru Haret;
Conf. univ. dr. Turlea Carmen - Academia de Studii Economice,
Bucureºti.
Art.2 Biroul Concursuri ºi conducerea Facultãþii de ªtiinþe
Economice vor duce la îndeplinire dispoziþiile prezentei decizii.
DECIZIA nr. 579 din data de 12.12.2016
privind numirea comisiilor de concurs
pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul
Facultãþii de ªtiinþe Economice
Art.1 În vederea desfãºurãrii concursului pentru ocuparea
posturilor didactice vacante din cadrul Facultãþii de ªtiinþe
Economice se constituie urmãtoarele comisii:
Lector, poz. 60, disciplinele: Managementul transporturilor; Analiza strategicã a mediului concurenþial;
Managementul producþiei; Managementul serviciilor.
Preºedintele comisiei:
Prof. univ. dr. Gherasim Zenovic - Universitatea Spiru Haret;
Membrii comisiei:
Prof. univ. dr. Stefãnescu Roxana - Universitatea Spiru Haret;
Prof. univ. dr. Andronie Maria - Universitatea Spiru Haret;
Conf. univ. dr. Braicu Cezar - Universitatea Hyperion,
Bucureºti;
Lector univ. dr. Popescu Dragoº - Universitatea Spiru Haret;
Membrii supleanþi:
Prof. univ. dr. Þurlea Carmen - Academia de Studii Economice,
Bucureºti;
Lector univ. dr. Dragomiroiu Rodica - Universitatea Spiru
Haret.
Lector, poz. 61, disciplinele: Managementul întreprinderilor
mici ºi mijlocii; Managementul proiectelor; Relaþii economice internaþionale.
Preºedintele comisiei:
Prof. univ. dr. Gherasim Zenovic - Universitatea Spiru Haret;
Membrii comisiei:
Prof. univ. dr. Andronie Maria - Universitatea Spiru Haret;
Conf. univ. dr. Gurgu Elena - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. Dragomiroiu Rodica - Universitatea Spiru
Haret;
Lector univ. dr. Popescu Dragoº - Universitatea Spiru Haret;
Membrii supleanþi:
Conf. univ. dr. Cociuban Aristide - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. Hurloiu Iulian - Universitatea Spiru Haret;
Art.2 Biroul Concursuri ºi conducerea Facultãþii de ªtiinþe
Economice vor duce la îndeplinire dispoziþiile prezentei
decizii.
DECIZIA nr. 580 din data de 12.12.2016
privind numirea comisiilor de concurs
pentru ocuparea posturilor didactice vacante, din cadrul
Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Economice
ºi Administrative, Craiova
Art.1 În vederea desfãºurãrii concursului pentru ocuparea
posturilor didactice vacante, din cadrul Facultãþii de ªtiinþe
Juridice, Economice ºi Administrative, Craiova, se constituie
urmãtoarele comisii:
1. Departamentul de ªtiinþe Economice
Profesor, poz. 4, disciplinele: Managementul proiectelor;
Managementul resurselor umane; Managementul resurselor
umane în administraþia publicã.
Preºedintele comisiei:
Prof. univ. dr. Bicã Gheorghe - Universitatea Spiru Haret;
Membrii comisiei:
Prof. univ. dr. Vãrzaru Mihai - Universitatea din Craiova;
Prof. univ. dr. Burlea ªchiopu Adriana - Universitatea din
Craiova;
Prof. univ. dr. Stancu Ion - Universitatea din Craiova;
Prof. univ. dr. Pânzaru Stelian - Universitatea Spiru Haret
Membrii supleanþi:
Prof. univ. dr. Criveanu Ion - Universitatea din Craiova;
Prof. univ. dr. Dragomir Camelia-Cristina - Universitatea Spiru
Haret.
2. Departamentul de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Administrative
Profesor, poz. 3, disciplinele: Dreptul familiei ºi acte de
stare civilã; Dreptul familiei.
Preºedintele comisiei:
Prof. univ. dr. Dinuicã Doinel - Universitatea Spiru Haret;
Membrii comisiei:
Prof. univ. dr. Pricopi Ionel-Adrian - Universitatea Spiru Haret;
Prof. univ. dr. Lozneanu Verginel - Academia de Poliþie
Al.I.Cuza, Bucureºti;
Prof. univ. dr. Bojincã Moise - Universitatea Constantin
Brâncuºi, Târgu Jiu;
Prof. univ. dr. Manta Pantelimon - Universitatea Constantin
Brâncuºi, Târgu Jiu;
Membrii supleanþi:
Prof. univ. dr. Diaconu Nicoleta - Universitatea Spiru Haret;
Prof. univ. dr. Anechitoae Constantin - Universitatea Ovidius
din Constanþa.
Art.2 Biroul Concursuri ºi conducerea Facultãþii de ªtiinþe
Juridice, Economice ºi Administrative, Craiova, vor duce la
îndeplinire dispoziþiile prezentei decizii.

DECIZIA nr. 581 din data de 12.12.2016
privind numirea comisiilor de concurs
pentru ocuparea posturilor didactice vacante, din cadrul
Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Economice
ºi Administrative, Craiova
Art.1 În vederea desfãºurãrii concursului pentru ocuparea
posturilor didactice vacante, din cadrul Facultãþii de ªtiinþe
Juridice, Economice ºi Administrative, Craiova, se constituie
urmãtoarele comisii:
1. Departamentul de ªtiinþe Economice
Lector, poz. 20, disciplinele: Informaticã de gestiune (Baze) ºi
internet; Informaticã de gestiune (documente contabile); Sisteme
informatice pentru asistarea deciziei; Informaticã judiciarã.
Preºedintele comisiei:
Conf. univ. dr. Constantinescu Mãdãlina - Universitatea Spiru Haret;
Membrii comisiei:
Prof. univ. dr. Gavrilã Nicoleta-Laura - Universitatea Spiru Haret;
Conf. univ. dr. Rotaru Simona-Ileana - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. Ghiþã Mirela-Claudia - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. ªerban Mãriuþa - Universitatea Spiru Haret;
Membrii supleanþi:
Conf. univ. dr. Andronie Mihai - Universitatea Spiru Haret;
Conf. univ. dr. ªerban Radu - Universitatea Spiru Haret;
2. Departamentul de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Administrative
Lector, poz. 24, disciplinele: Relaþii publice; ªtiinþa
administraþiei; ªtiinþa administraþiei publice; Politici publice.
Preºedintele comisiei:
Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana - Universitatea Spiru Haret;
Membrii comisiei:
Conf. univ. dr. Firicã Manuel-Cristian - Universitatea Spiru Haret;
Conf. univ. dr. Costache Gheorghe - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. Þãpuº Iulia-Florina - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. Diaconescu Amelia-Mihaela - Universitatea
Spiru Haret;
Membrii supleanþi:
Lector univ. dr. Papa Andreea-Diana - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. Belu Adriana-Elena - Universitatea Spiru Haret.
Art.2 Biroul Concursuri ºi conducerea Facultãþii de ªtiinþe
Juridice, Economice ºi Administrative, Craiova, vor duce la
îndeplinire dispoziþiile prezentei decizii.
DECIZIA nr. 582 din data de 12.12.2016
privind numirea comisiilor de concurs
pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul
Facultãþii de Litere
Art.1 În vederea desfãºurãrii concursului pentru ocuparea
posturilor didactice vacante din cadrul Departamentului de
Filologie, se constituie urmãtoarele comisii:
Profesor, poz. 4, disciplina: Istoria literaturii engleze.
Preºedintele comisiei:
Prof. univ. dr. Ruxandra Vasilescu - Universitatea Spiru Haret;
Membrii comisiei:
Prof. univ. dr. Mãdãlina Nicolaescu - Universitatea Bucureºti;
Prof. univ. dr. Sorin Gãdeanu - Universitatea Tehnicã de
Construcþii, Bucureºti;
Prof. univ. dr. Felix Nicolau - Universitatea Tehnicã de
Construcþii, Bucureºti;
Prof. univ. dr. Ramona Mihãilã - Universitatea Dimitrie Cantemir;
Membrii supleanþi:
Prof. univ. dr. Teodor Mateoc - Universitatea din Oradea;
Prof. univ. dr. hab. Mariana Neagu - Universitatea Dunãrea de
Jos, Galaþi.
Conferenþiar, poz. 16, disciplinele: Limba spaniolã contemporanã; Limba spaniolã pentru afaceri.
Preºedintele comisiei:
Prof. univ. dr. Ruxandra Vasilescu - Universitatea Spiru Haret;
Membrii comisiei:
Conf. univ. dr. Corina Georgescu - Universitatea din Piteºti;
Conf. univ. dr. Carmen Ardelean - Universitatea Tehnicã de
Construcþii, Bucureºti;
Conf. univ. dr. Tamara Ceban - Universitatea Spiru Haret;
Conf. univ. dr. Filip Bacalu - Universitatea Hyperion;
Membrii supleanþi:
Conf. univ. dr. Ramona Simuþ - Universitatea Emanuel, Oradea.
Conf. univ. dr. Silvia Osman - S.N.S.P.A., Bucureºti.
Art.2 Biroul Concursuri ºi conducerea Facultãþii de Litere
vor duce la îndeplinire dispoziþiile prezentei decizii.
DECIZIA nr. 583 din data de 12.12.2016
privind numirea comisiei de concurs
pentru ocuparea postului didactic vacant din cadrul
Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei, Braºov
Art.1 În vederea desfãºurãrii concursului pentru ocuparea
postului didactic vacant de profesor, poz.1 din cadrul
Departamentului de Psihologie ºi Pedagogie, disciplinele:
Psihologie socialã II; Psihologie organizaþionalã ºi
managerialã; Psihologia grupurilor, se constituie
urmãtoarea comisie:
Preºedintele comisiei:
Prof. univ. dr. Stelian Pânzaru - Universitatea Spiru Haret;
Membrii comisiei:
Prof. univ. dr. Venera Cojocariu - Universitatea Vasile
Alecsandri, Bacãu;
Prof. univ. dr. Gabriela Rãþulea - Universitatea Transilvania, Braºov
Prof. univ. dr. Gheorghe Tomºa - Universitatea Bucureºti;
Prof. univ. dr. Daniel Mara - Universitatea Lucian Blaga, Sibiu;
Membrii supleanþi:
Prof. univ. dr. Dragoº Iliescu - Universitatea Bucureºti;
Prof. univ. dr. Corneliu Havârneanu - Universitatea Al.I.Cuza,
Iaºi.
Art.2 Biroul Concursuri ºi conducerea Facultãþii de Psihologie
ºi ªtiinþele Educaþiei, Braºov vor duce la îndeplinire
dispoziþiile prezentei decizii.
DECIZIA nr. 584 din data de 12.12.2016
privind numirea comisiei de concurs
pentru ocuparea postului didactic vacant din cadrul
Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei, Braºov
Art.1 În vederea desfãºurãrii concursului pentru ocuparea
postului didactic vacant de lector, poz.25, din cadrul
Departamentului de Psihologie ºi Pedagogie, disciplinele:
Psihologie judiciarã (opþional); Psihologie militarã
(opþional); Consilierea persoanelor ºi grupurilor deviante;
Evaluarea copilului ºi adultului I, se constituie urmãtoarea
comisie:
Preºedintele comisiei:
Conf. univ. dr. Otilia Todor - Universitatea Spiru Haret;
Membrii comisiei:
Conf. univ. dr. Anca Andronic - Universitatea Spiru Haret;
Conf. univ. dr. Ioana Lepãdatu - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ.dr. Elena Hurjui - Universitatea Spiru Haret;
Lector univ. dr. Florin Vancea - Universitatea Spiru Haret;
Membrii supleanþi:
Conf. univ.dr. Nadia Florea - Universitatea Spiru Haret;
Conf. univ. dr. Rãzvan Andronic - Universitatea Spiru Haret.
Art.2 Biroul Concursuri ºi conducerea Facultãþii de Psihologie
ºi ªtiinþele Educaþiei, Braºov vor duce la îndeplinire
dispoziþiile prezentei decizii.
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EXAMINATION COMMISSIONS
Pursuant to the stipulations of Act no. 443/2002 regarding
the founding and accreditation of Spiru Haret University
of Bucharest;
In compliance with the stipulations in the Government
Resolution no. 457/2011 concerning Methodology 
Contest framework for filling in the vacant teaching and
research positions in higher education, as later amended
and added;
In accordance with the Order of the Ministry of
National Education no. 6560/20.12.2012 regarding the
approval of the minimum and mandatory requirements
for granting the teaching titles in the higher education,
amended by Order 4204/2013;
Taking into consideration the Methodology of contest for
filling in the vacant teaching and research positions at Spiru
Haret University, approved in the USH Senate meeting on
23.06.2011, as later amended and added;
Upon considering the proposal made by the Council of the
Faculty of Psychology and Education Sciences regarding
the appointment of the Examination Commissions,
approved in the Spiru Haret University Senate meeting on
08.12.2016, RECTOR of SPIRU HARET UNIVERSITY
hereby DECIDES:
DECISION no. 572 on 12.12.2016
regarding the appointment of the Examination Commissions
in charge with the contest for filling in the vacant teaching
position at the Faculty of Psychology and Education Sciences
Art. 1 For the Contest to fill in the vacant position of Lecturer,
position 26, subjects: Educational and career counseling,
Fundamentals of the special psycho-pedagogy, Psychopedagogy of the children with learning difficulties within the
Department of Psychology and Education Sciences, the
following Commissions has been appointed:
President:
Assoc. Prof. PhD Beatrice Manu - Spiru Haret University;
Members:
Prof. PhD Laura Goran - Spiru Haret University;
Prof. PhD Petru Lisievici - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Mihaela Taranu - Spiru Haret University;
Lect. PhD Simona Marica - Spiru Haret University.
Substitute members
Assoc. Prof. PhD Bogdan Danciu - Spiru Haret University;
Lect. PhD Monica Avramescu - Spiru Haret University.
Art. 2 The Examination Office and the management of the
Faculty of Psychology and Education Sciences will carry out
the stipulations of the Decision herein.
DECISION no. 573 on 12.12.2016
regarding the appointment of the Examination Commissions
in charge with the contest for filling in the vacant teaching
positions at the Faculty of Veterinary Medicine
Art. 1 For the Contest to fill in the vacant positions of Lecturer,
position 23, subjects: Anesthesiology and surgical
propaedeutics 1 and 2; Pathology and Surgical Clinics 3 within
the Department of Veterinary Medicine, the following
Commission has been appointed:
President:
Assoc. Prof. PhD Monica Parvu - Spiru Haret University;
Members:
Assoc. Prof. PhD Viorel Andronie - Spiru Haret University;
Lect. PhD Bogdan Bacescu - Spiru Haret University;
Lect. PhD Paul Grigorescu - Spiru Haret University;
Lect. PhD Florin Dumitrescu - Spiru Haret University;
Substitute members
Lect. PhD Petrut Tanase - Spiru Haret University;
Lect. PhD Daniel Cuca - Spiru Haret University.
Art. 2 The Examination Office and the management of the
Faculty of Veterinary Medicine will carry out the stipulations
of the Decision herein.
DECISION no. 574 on 12.12.2016
regarding the appointment of the Examination Commissions
in charge with the contest for filling in the vacant teaching
position at the Faculty of Physical Education and Sport
Art. 1 For the Contest to fill in the vacant positions at the
Faculty of Physical Education and Sport, Department of
Physical Education, Sport and Kinetotherapy, the following
Commissions have been appointed:
Lecturer, position 24, subjects: Theory and practice in the
water sports; Swimming and hydro-kinetotherapy; Practical
applications for Water sports
President:
Prof. PhD Georgeta Niculescu - Spiru Haret University;
Members:
Prof. PhD Elena Sabau - Spiru Haret University;
Prof. PhD Pehoiu Constantin - Valahia University, Targoviste;
Assoc. Prof. PhD Cojocaru Marilena - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Gheorghe Daniel - Spiru Haret University;
Substitute members
Assoc. Prof. PhD Popescu Florentina - Spiru Haret University;
Lect. PhD Gheorghe Ioana - Spiru Haret University.
Associate Lecturer, position 29, subjects: Massage, Kinetotherapy in the cardiorespiratory disorders; Massage and
complementary techniques
President:
Prof. PhD Georgeta Niculescu - Spiru Haret University;
Members:
Prof. PhD Elena Sabau - Spiru Haret University;
Prof. PhD Sidenco Elena - Luminita - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Cojocaru Marilena - Spiru Haret University;
Lect. PhD Buhociu Elena - Spiru Haret University;
Substitute members
Lect. PhD Busneag Carmen - Iliana - Spiru Haret University;
Lect. PhD Jianu Anca - Spiru Haret University
Art. 2 The Examination Office and the management of the
Faculty of Physical Education and Sport will carry out the
stipulations of the Decision herein.
DECISION no. 575 on 12.12.2016
regarding the appointment of the Examination Commissions
in charge with the contest for filling in the vacant teaching
positions at the Faculty of Socio-Human Sciences
Art. 1 For the Contest to fill in the vacant position of Associate
Professor, position 12, subjects: Audio-visual communication,
Radio journalism, Radio  lab, Online journalism and other
technologies within the Department of Socio-Human
Sciences, the following Commission has been appointed:
President:
Assoc. Prof. PhD Silviu Serban - Spiru Haret University;
Members:
Prof. PhD Mihai Manescu - National University of Arts;
Prof. PhD Dragos Gheorghiu - National University of Arts;
Prof. PhD Sofia Bratu - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Liana Ionescu - Hyperion University;
Substitute members
Prof. PhD Vlad Alexandrescu - University of Bucharest;
Assoc. Prof. PhD Ancuta Plaesu - Spiru Haret University.
Art. 2 The Examination Office and the management of the
Faculty of Socio-Human Sciences will carry out the stipulations
of the Decision herein.

DECISION no. 576 on 12.12.2016
regarding the appointment of the Examination Commissions in
charge with the contest for filling in the vacant teaching positions at
the Faculty of Engineering, Computer Science and Geography
Art. 1 For the Contest to fill in the vacant positions at the
Faculty of Engineering, Computer Science and Geography,
the following Commissions have been appointed:
Department of Computer Science and Geography
Lecturer, position 28, subjects: Computer networks;
Operating systems
President:
Assoc. Prof. PhD Cruceru Nicolae - Spiru Haret University;
Members:
Prof. PhD Albeanu Grigore - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Iacob Nicoleta - Spiru Haret University;
Lect. PhD Serban Mariuta - Spiru Haret University;
Lect. PhD Vilcu Dana  Mihaela - Spiru Haret University;
Substitute members
Assoc. Prof. PhD Posdarascu Eugenie - Hyperion University;
Assoc. Prof. PhD Ioan Rodica - Spiru Haret University.
Lecturer, position 29, subjects: Object-oriented programming;
Software designing techniques
President:
Assoc. Prof. PhD Cruceru Nicolae - Spiru Haret University;
Members:
Prof. PhD Albeanu Grigore - Spiru Haret University;
Lect. PhD Dumitru Dan - Spiru Haret University;
Lect. PhD Serban Mariuta - Spiru Haret University;
Lect. PhD Vilcu Dana  Mihaela - Spiru Haret University;
Substitute members
Assoc. Prof. PhD Posdarascu Eugenie - Hyperion University;
Lect. PhD Serbanescu Liviu - Hyperion University;
Lecturer, position 30, subjects: Designing of the graphic
interfaces; Software designing techniques
President:
Assoc. Prof. PhD Cruceru Nicolae - Spiru Haret University;
Members:
Prof. PhD Albeanu Grigore - Spiru Haret University;
Lect. PhD Iacob Nicoleta - Spiru Haret University;
Lect. PhD Serban Mariuta - Spiru Haret University;
Lect. PhD Vilcu Dana  Mihaela - Spiru Haret University;
Substitute members
Assoc. Prof. PhD Posdarascu Eugenie - Hyperion University;
Lect. PhD Serbanescu Liviu - Hyperion University;
Lecturer, position 31, subjects: Formal languages and
compilation; Architecture of the calculation systems
President:
Assoc. Prof. PhD Cruceru Nicolae - Spiru Haret University;
Members:
Prof. PhD Albeanu Grigore - Spiru Haret University;
Lect. PhD Iacob Nicoleta - Spiru Haret University;
Lect. PhD Serban Mariuta - Spiru Haret University;
Lect. PhD Vilcu Dana  Mihaela - Spiru Haret University;
Substitute members
Assoc. Prof. PhD Posdarascu Eugenie - Hyperion University;
Lect. PhD Serbanescu Liviu - Hyperion University.
Art. 2 The Examination Office and the management of the
Faculty of Engineering, Computer Science and Geography will
carry out the stipulations of the Decision herein.
DECISION no. 577 on 12.12.2016
regarding the appointment of the Examination Commissions in
charge with the contest for filling in the vacant teaching position
at the Faculty of Legal, Political and Administrative Sciences
Art. 1 For the Contest to fill in the vacant positions at the
Faculty of Legal, Economic and Administrative Sciences,
Craiova, the following Commissions have been appointed:
Department of Legal, Political and Administrative Sciences
Lecturer, position 39, subjects: Roman law I; Forensic
science; History of the Romanian law
President:
Assoc. Prof. PhD Diana  Anca Artene - Spiru Haret University;
Members:
Prof. PhD Costica Voicu - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD George Coca - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Jenica Dragan - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Bujorel Florea - Spiru Haret University
Substitute members
Prof. PhD Nicu Jidovu - Spiru Haret University;
Lect. PhD Claudiu Butculescu - Spiru Haret University.
Lecturer, position 30, subjects: Legal regime and the
protection of personal data; Administrative law I, II; Family
law; General law theory
President:
Assoc. Prof. PhD Mariana Rudareanu - Spiru Haret University;
Members:
Prof. PhD Costica Voicu - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Emanuel Albu - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Iuliana Riciu - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Roxana Ifrim - Spiru Haret University;
Substitute members
Prof. PhD Adrian Pricopi - Spiru Haret University;
Lect. PhD Viorel Miulescu - Spiru Haret University.
Art. 2 The Examination Office and the management of the
Faculty of Legal, Political and Administrative Sciences will
carry out the stipulations of the Decision herein.

DECISION no. 578 on 12.12.2016
regarding the appointment of the Examination Commissions
in charge with the contest for filling
in the vacant teaching positions at the
Faculty of Economic Sciences
Art. 1 For the Contest to fill in the vacant positions at the
Faculty of Economic Sciences, the following Commissions
have been appointed:
Department of Economic Sciences
Associate Professor, position 44, subjects: Marketing in EFS;
Cultural marketing; Consumer behavior
President:
Prof. PhD Gherasim Zenovic - Spiru Haret University;
Members:
Prof. PhD Epure Manuela - Spiru Haret University;
Prof. PhD Veghes Calin  Petrica - University of Academic
Studies, Bucharest;
Prof. PhD Dumitru Ionel - University of Academic Studies,
Bucharest;
Prof. PhD Epuran Gheorghe - Transilvania University, Brasov;
Substitute members
Prof. PhD Micu Adrian - Dunarea de Jos University, Galati
Prof. PhD Militaru Madalina - Spiru Haret University.
Associate Professor, position 45, subjects: Management of
investments, Management of the public organizations,
Marketing of services
President:
Prof. PhD Gherasim Zenovic - Spiru Haret University;
Members:
Prof. PhD Andreica Marin - University of Academic Studies,
Bucharest;
Prof. PhD Dobrea Razvan-Catalin - University of Academic
Studies, Bucharest;
Prof. PhD Stefanescu Roxana - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Braicu Cezar - Hyperion University,
Bucharest;
Substitute members
Prof. PhD Panzaru Stelian - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. Turlea Carmen - University of Academic Studies,
Bucharest.
Art. 2 The Examination Office and the management of the
Faculty of Economic Sciences will carry out the stipulations
of the Decision herein.
DECISION no. 579 on 12.12.2016
regarding the appointment of the Examination Commissions
in charge with the contest for filling
in the vacant teaching positions at the
Faculty of Economic Sciences
Art. 1 For the Contest to fill in the vacant positions at the
Faculty of Economic Sciences, the following Commissions
have been appointed:
Lecturer, position 60, subjects: Transport management;
Strategic analysis of the competition environment; Production
management; Management of services
President:
Prof. PhD Gherasim Zenovic - Spiru Haret University;
Members:
Prof. PhD Stefanescu Roxana - Spiru Haret University;
Prof. PhD Andronie Maria - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Braicu Cezar - Hyperion University,
Bucharest;
Lect. PhD Popescu Dragos - Spiru Haret University;
Substitute members
Prof. PhD Turlea Carmen - University of Academic Studies,
Bucharest;
Lect. PhD Dragomiroiu Rodica - Spiru Haret University.
Lecturer, position 61, subjects: Management of the small and
medium enterprises; Management of projects; International
economic relations
President:
Prof. PhD Gherasim Zenovic - Spiru Haret University;
Members:
Prof. PhD Andronie Maria - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Gurgu Elena - Spiru Haret University;
Lect. PhD Dragomiroiu Rodica - Spiru Haret University;
Lect. PhD Popescu Dragos - Spiru Haret University;
Substitute members
Assoc. Prof. PhD Cociuban Aristide - Spiru Haret University;
Lect. PhD Hurloiu Iulian - Spiru Haret University;
Art. 2 The Examination Office and the management of the
Faculty of Economic Sciences will carry out the stipulations
of the Decision herein.
DECISION no.580 on 12.12.2016
regarding the appointment of the
Examination Commissions in charge with the contest for
filling in the vacant teaching position at the
Faculty of Legal, Economic and Administrative Sciences,
Craiova
Art. 1 For the Contest to fill in the vacant positions at the
Faculty of Legal, Economic and Administrative Sciences,
Craiova, the following Commissions have been appointed:
I. Department of Economic Sciences
Professor, position 4, subjects: Management of projects;
Management of human resources; Management of human
resources in public administration
President:
Prof. PhD Bica Gheorghe - Spiru Haret University;
Members:
Prof. PhD Varzaru Mihai - University of Craiova;
Prof. PhD Burlea Schiopu Adriana - University of Craiova;
Prof. PhD Stancu Ion - University of Craiova;
Prof. PhD Panzaru Stelian - Spiru Haret University
Substitute members
Prof. PhD Criveanu Ion - University of Craiova;
Prof. PhD Dragomir Camelia  Cristina - Spiru Haret
University.
II. Department of Legal Sciences and Administrative
Sciences
Professor, position 3, subjects: Family law and Register office
documents; Family law
President:
Prof. PhD Dinuica Doinel - Spiru Haret University;
Members:
Prof. PhD Pricopi Ionel  Adrian - Spiru Haret University;
Prof. PhD Lozneanu Verginel - Al. I. Cuza Police Academy,
Bucharest;
Prof. PhD Bojinca Moise - Ct. Brancusi University, Tg. Jiu;
Prof. PhD Manta Pantelimon - Ct. Brancusi University, Tg.
Jiu;
Substitute members
Prof. PhD Diaconu Nicoleta - Spiru Haret University;
Prof. PhD Anechitoae Constantin - Ovidius University,
Constanta.
Art. 2 The Examination Office and the management of the
Faculty of Legal, Economic and Administrative Sciences,
Craiova, will carry out the stipulations of the Decision herein.

DECISION no. 581 on 12.12.2016
regarding the appointment of the Examination Commissions
in charge with the contest for filling in the vacant teaching
position at the Faculty of Legal, Economic and
Administrative Sciences, Craiova
Art. 1 For the Contest to fill in the vacant positions at the
Faculty of Legal, Economic and Administrative Sciences,
Craiova, the following Commissions have been appointed:
I. Department of Economic Sciences
Lecturer, position 20, subjects: (Bases) of Business data
processing and internet; Business data processing (Accounting
documents); Computer systems for decision-making processes;
Judicial information system
President:
Assoc. Prof. PhD Constantinescu Madalina - Spiru Haret University;
Members:
Prof. PhD Gavrila Nicoleta-Laura - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Rotaru Simona-Ileana - Spiru Haret University;
Lect. PhD Ghita Mirela - Claudia - Spiru Haret University;
Lect. PhD Serban Mariuta - Spiru Haret University
Substitute members
Assoc. Prof. PhD Andronie Mihai - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Serban Radu - Spiru Haret University.
II. Department of Legal Sciences and Administrative
Sciences
Lecturer, position 24, subjects: Public relations; Administration
science; Public administration science; Public policies
President:
Assoc. Prof. PhD Ciocoiu Mariana - Spiru Haret University;
Members:
Assoc. Prof. PhD Firica Manuel  Cristian - Spiru Haret
University;
Assoc. Prof. PhD Costache Gheorghe - Spiru Haret University;
Lect. PhD Tapus Iulia - Florina - Spiru Haret University;
Lect. PhD Diaconescu Amelia  Mihaela - Spiru Haret
University;
Substitute members
Lect. PhD Papa Andreea  Diana - Spiru Haret University;
Lect. PhD Belu Adriana  Elena - Spiru Haret University.
Art. 2 The Examination Office and the management of the
Faculty of Legal, Economic and Administrative Sciences,
Craiova, will carry out the stipulations of the Decision herein.
DECISION no. 582 on 12.12.2016
regarding the appointment of the Examination Commissions
in charge with the contest for filling in the vacant teaching
position at the Faculty of Letters
Art. 1 For the Contest to fill in the vacant positions at the
Faculty of Letters, the following Commissions have been
appointed:
Department of Philology
Professor, position 4, subjects: History of the English literature
President:
Prof. PhD Ruxandra Vasilescu - Spiru Haret University;
Members:
Prof. PhD Madalina Nicolaescu - University of Bucharest;
Prof. PhD Sorin Gadeanu - Technical University of
Constructions, Bucharest;
Prof. PhD Felix Nicolau - Technical University of
Constructions, Bucharest;
Prof. PhD Ramona Mihaila - Dimitrie Cantemir University;
Substitute members
Prof. PhD Teodor Mateoc - University of Oradea;
Prof. PhD hab. Mariana Neagu - Dunarea de Jos University, Galati.
Associate Professor, position 16, subjects: Contemporary
Spanish language; Spanish for business
President:
Prof. PhD Ruxandra Vasilescu - Spiru Haret University;
Members:
Assoc. Prof. PhD Corina Georgescu - University of Pitesti;
Assoc. Prof. PhD Carmen Ardelean - Technical University of
Constructions, Bucharest;
Assoc. Prof. PhD Tamara Ceban - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Filip Bacalu - Hyperion University, Bucharest;
Substitute members
Assoc. Prof. PhD Ramona Simut - Emanuel University, Oradea;
Assoc. Prof. PhD Silvia Osman - S.N.S.P.A., Bucharest.
Art. 2 The Examination Office and the management of the Faculty
of Letters will carry out the stipulations of the Decision herein.
DECISION no. 583 on 12.12.2016
regarding the appointment of the Examination Commissions
in charge with the contest for filling in the vacant teaching
position at the Faculty of Psychology and Education
Sciences, Brasov
Art. 1 For the Contest to fill in the vacant position of Professor,
position 1, subjects: Social psychology II, Organizational and
managerial psychology, Psychology of groups within the
Department of Psychology and Education Sciences, Faculty
of Psychology and Education Sciences, Brasov, the following
Commissions has been appointed:
President:
Prof. PhD Stelian Panzaru - Spiru Haret University;
Members:
Prof. PhD Venera Cojocariu - Vasile Alecsandri University, Bacau;
Prof. PhD Gabriela Ratulea - Transilvania University, Brasov;
Prof. PhD Gheorghe Tomsa - University of Bucharest;
Prof. PhD Daniel Mara - Lucian Blaga University, Sibiu;
Substitute members
Prof. PhD Dragos Iliescu - University of Bucharest;
Prof. PhD Corneliu Havarneanu - Al. I. Cuza University, Iasi.
Art. 2 The Examination Office and the management of the
Faculty of Psychology and Education Sciences, Brasov, will
carry out the stipulations of the Decision herein.
DECISION no. 584 on 12.12.2016
regarding the appointment of the Examination Commissions
in charge with the contest for filling in the vacant teaching
positions at the Faculty of Psychology and Education
Sciences, Brasov
Art. 1 For the Contest to fill in the vacant position of Lecturer,
position 25, subjects: Judicial psychology (optional), Military
psychology (optional), Counselling of deviant people and
groups, Evaluation of child and adult I, within the Department
of Psychology and Pedagogy, Faculty of Psychology and
Education Sciences, Brasov, the following Commission has
been appointed:
President:
Assoc. Prof. PhD Otilia Todor - Spiru Haret University;
Members:
Assoc. Prof. PhD Anca Andronic - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Ioana Lepadatu - Spiru Haret University;
Lect. PhD Elena Hurjui - Spiru Haret University;
Lect. PhD Florin Vancea - Spiru Haret University;
Substitute members
Assoc. Prof. PhD Nadia Florea - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Razvan Andronic - Spiru Haret University.
Art. 2 The Examination Office and the management of the
Faculty of Psychology and Education Sciences, Brasov, will
carry out the stipulations of the Decision herein.
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Înainte de sãrbãtoarea din familia fiecãruia, studenþii ºi
cadrele didactice de la Universitatea Spiru Haret
au omagiat Naºterea Domnului în marea familie haretistã!
Au cântat colinde, s-au bucurat, au oferit ºi au primit daruri!

La mulþi ani!

Sosit-a praznicul iar
Sosit-a praznicul iar,
De care ne bucurãm,
Cã Isus din cer coboarã
Sã se nascã-n Viflaem
Din Maria, Maica sfântã.
Mama lui Dumnezeu
N-are loc sã se-odihneascã,
Sã nascã pe fiul sãu.
Ea umbla din casã-n casã
ªi nimenea n-o lãsa
Ea bãtea din poartã-n poartã,
Pânã din oraº ieºea.
La pãstori, cum ei sosirã
Dupã ce se odihnirã,
Cerul frumos strãlucea,
De o stea ce rãsãrea.
Ei mergeau pe drum plângând,
Sfântul Iosif zicând:
Eu mai vãd departe-n zare
Noi vom merge pe-o cãrare.
Steaua de la rãsãrit
Se duce spre asfinþit
Sã le-arate la magi locul
Unde s-a nãscut Hristosul
Sã se bucure oricine
De naºterea lui Hristos
Cã ne-a scos din focul veºnic,
Dupã cum proroci-au spus,
Sã se roage lumea-ntreagã
Împãratului ceresc
Sã trimitã pacea sfântã
La tot neamul omenesc.
Scapã Doamne cu tãrie
Pe toþi cari se roagã þie,
Iar praznicul luminat
Cari cu drag l-am aºteptat
Noi dorim ca sã vã fie
La mulþi ani cu bucurie
La mulþi ani s-aveþi noroc
De naºterea lui Hristos!

Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane

Bunã vremi,
bunã sarã

Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane

Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei

Facultatea de Litere

Facultatea de ªtiinþe Economice  Câmpulung, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, va fi gazda unui eveniment specific
sãrbãtorilor de iarnã, ce se va desfãºura miercuri, 21 decembrie,
ora 14.00. Studenþii ºi cadrele didactice sunt invitaþi sa asculte
colinde cântate de un grup de copii din Complexul de servicii
pentru Copilul în dificultate Câmpulung.( Cristina Naftanailã)

Bunã vremi, bunã sarã
Gazdã bunã, gazdã mare.
Am vinit cu vorbi buni
Dupã datini strãbuni.
Prin nãmeþi ºi ger
Cu papuci de cer
Cu toc oþelit
Am venit
Sã facem urare
Pentru fiecare
Viaþã peste ani
La mulþi ani!
Sã vã fie casa plinã
De belºug ºi de luminã
Pâinea sã fie cât roata
ªi-n casã mai mare gloata.
Prin nãmeþi ºi ger
Cu papuci de cer
Cu toc oþelit
Am venit
Sã facem urare
Pentru fiecare
Viaþã peste ani
La mulþi ani!
Prin nãmeþi ºi ger
Cu papuci de cer
Cu toc oþelit
Am venit
Sã facem urare
Pentru fiecare
Viaþã peste ani

La mulþi ani!

