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FACULTATEA DE LITERE VÃ INVITÃ
LA SÃRBÃTORIREA ZILEI FEMEII
Pe 8 martie, la ora 12, sala 400, Facultatea de Litere, conducerea,
cadrele didactice ºi studenþii întâmpinã primãvara ºi sãrbãtoresc
împreunã Ziua Femeii. Elena Ciocoiu, studentã în anul II,
specializarea englezã  spaniolã, alãturi de alþi colegi din anul
I promit sã încânte cu o serie de melodii cu totul speciale, în
interpretare proprie. Din repertoriul muzical pregãtit, doar:
Do it Like a Dude (Jessie J), Reflection (Fifth Harmony),
Thats My Girl (Fifth Harmony), Super Bass (Nicki Minaj).
Sunteþi aºteptaþi cu mult drag sã vã alãturaþi familiei Facultãþii
de Litere! (Daiana DUMBRÃVESCU)

INVITAÞIE
LA LECTURÃ!

Cultura
românã,
cultura
europeanã,
autor Ileana Mihãilã
Facultatea de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative din cadrul Universitãþii Spiru Haret  partener la organizarea
Conferinþei: Soluþii ºi metode alternative de soluþionare a litigiilor pentru consumatorul de servicii financiare
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Argumente pentru
a deveni haretist

Universitatea Spiru Haret,
Essence Process Romania,
TvH

Premium
Wellness
Institute,

ne invitã luni, 3 aprilie,
ora 18.30, sala Studio,
Universitatea Spiru Haret,
str. Ion Ghica nr. 13, parter,
la
conferinþa internaþionalã:

Creând
succesul
ºi abundenþa

proiectul
de anvergurã
al Universitãþii
Spiru Haret

susþinutã de
dr. Menis YOUSRY

Dupã vizita recentã în complex, la invitaþia rectorului Universitãþii Spiru Haret, conf. univ. dr.
Aurelian A. Bondrea, ministrul Tineretului ºi Sportului, Marius Alexandru Dunca, a scris pe o reþea
socialã: Am vizitat Complexul Premium Wellness Institute. Sunt impresionat de infrastructura ºi
serviciile oferite de acest complex, care ar trebui sã devinã normalitate ºi în România. Voi depune
toate eforturile pentru a dezvolta fiecare bazã sportivã din þarã în aºa fel încât sã oferim condiþii
moderne pentru practicarea sportului.
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» Reprezentanþii elevilor criticã modul de desfãºurare a olimpiadelor
Nimeni nu contestã rolul major pe care îl joacã zarea ei cu cerinþele riguroase ale pieþei muncii.
olimpiadele ºcolare în climatul educaþional din Mai mult decât atât, în culisele fenomenului olimpic,
România ºi nicidecum pregãtirea solidã a elevilor situaþia nu este tocmai aºa cum este perceputã din
ºi profesorilor care reuºesc sã se remarce la nivel exterior. Nivelul de dificultate la anumite materii
naþional ºi internaþional, însã, de foarte multe ori, devine vizibil din ce în ce mai ridicat, ºansele unui
uitãm sã ne aplecãm asupra învãþãmântului de elev care nu provine dintr-un centru universitar
masã, marcat de nenumãrate lipsuri ºi neconcor- scad dramatic, profesori incompatibili cu criteriile
danþe, doar pentru cã sperãm ca poziþiile pe care se prevãzute de metodologie ajung sã decidã soarta
situeazã olimpicii români în cadrul competiþiilor lotului olimpic, iar numeroase olimpiade se inveninternaþionale sã fie relevante ºi în procesul de teazã ºi reinventeazã, înfiinþându-ºi propriile
stabilire a calitãþii ºi a eficienþei la nivel macro. Or, internaþionale, fãrã a exista o motivare transparentã
acest fapt este aproape imposibil, din multiple consi- în prealabil. ªi atunci se naºte întrebarea: oare
derente, astfel încât atenþia actorilor relevanþi în elevii olimpici reprezintã cu adevãrat elita învãþãeducaþie la nivel naþional ar trebui sã se concentreze mântului românesc sau doar un instrument de
în direcþia asumãrii educaþiei drept o prioritate ºi a camuflare a hibelor cu care ne confruntãm de zeci
investirii masive în modernizarea ºi compatibili- de ani?
(Alexandra TUÞÃ, vicepreºedintele Consiliului Naþional al Elevilor)

» Universitatea Spiru Haret te pregãteºte pentru Bacalaureat!
» ªcoala postlicealã Sanitarã Spiru Haret
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 fondatorul Essence Process
Participã:
 Elena Bunzeac Hangan 
manager Essence Process
România
 Prof. univ. dr. Petru Lisievici
 director Departament
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
USH
 Conf. univ. dr. Beatrice Manu
 decan al Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei USH
 Conf.univ. dr. Mihaela Þãranu
 prodecan
 Prof. univ. dr. Matei Georgescu
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Carte apãrutã la
Editura Fundaþiei
România de Mâine
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Declaraþie de dragoste
în penal

Mioara VERGU-IORDACHE

Trebuie sã-i fi sãltat inima de bucurie duminicã seara la auzul
recitãrilor celor câtorva mii de protestatari (nimeni nu spune
câte, fiecare apreciazã dupã mãsura sentimentului ºi ataºamentului
sãu): DNA, nu uita, noi suntem de partea ta! ºi Codruþa, te iubim!.
ªi dacã prima scandare are, ce-i drept, o dozã/bazã de obiectivitate, pentru cã, da!, trebuie sã fim de partea unei instituþii
juridice care sã identifice ºi sã propunã sancþionarea corupþiei,
subiectivismul celei de a doua miroase prea tare a partizanat. Nu
cã ar fi interzis, în þara noastrã unde libertatea de a iubi este
nestingheritã, sã iubeºti pe cine-þi place!
Ce-mi pare mie a nu se potrivi, într-o þarã liberã ºi democratã,
este identificarea unei instituþii cu un om, cu conducãtorul ei, sau
cu oamenii, care ar trebui sã-i serveascã statutul, regulamentul de
funcþionare, rigorile profesiei, care se aflã pe statul de platã la un
moment dat. Omul este supus greºelii, cu sau fãrã intenþie!
Într-o instituþie de complexitatea ºi importanþa Direcþiei
Naþionale Anticorupþie, din pãcate, dar omeneºte, nu lucreazã
îngeri! ªi-atunci, este /ar trebui sã fie normal ca greºelile sã fie
recunoscute ºi asumate, în primul rând, de conducãtorii instituþiei.
Acoperirea, ascunderea gunoiului sub preº, nu demonstreazã decât
aroganþã ºi...nesupunere civicã! I-auzi vorbã! Dar mie aºa mi se
pare, pentru cã toatã ºefimea (dar ºi subordonaþii ei) din toate
instituþiile statului cred cã este angajata noastrã, a cetãþenilor, ºi
ar trebui sã ne serveascã interesele cu cinste, profesionalism,
seriozitate, fãrã partizanate (de orice fel!).
Aºadar, o poþi iubi pe Codruþa (Codruþa, te iubim!), dar, mai
ales din acest motiv, nu te poþi face cã nu observi cã în subordinea
domniei sale se întâmplã fapte cel puþin reprobabile, dovedite cu
înregistrãri, înscrisuri... ªi în aceste condiþii, un bilanþ triumfalist
nu aratã decât neasumare ºi sfidare a opiniei publice. În fine, ceea
ce spun numai întâmplãtor ºi conjunctural se referã la iubita
doamnã din fruntea DNA. Este valabil pentru orice conducãtor
de instituþie de stat.
Cred cã DNA este o instituþie importantã ºi necesarã! ªi eu
sunt de partea ei. Pentru cã-mi doresc o societate normalã, în
care sã respir un aer curat, sã circul pe drumuri bune, sã locuiesc
într-o casã consolidatã, sã râd, sã mã bucur de roadele muncii
mele, în care greºeala sã fie asumatã ºi pedepsitã, în care legea sã
fie lege, în care sã ne respectãm...
Corupþia este un flagel ce nu ne-a atins doar pe noi. Alþii însã
ºtiu sã gestioneze fenomenul astfel încât sã nu ofileascã întreaga
fiinþã a naþiunii, pentru cã oamenii au învãþat sã-ºi asume greºelile,
excesele, orgoliile...ºi sã rãspundã pentru ele. ªi, am observat,
instituþiile nu sunt identificate cu conducãtorii, cum conducãtorii
nu-ºi schimbã numele cu numele instituþiilor.
Dar, da!, DNA, nu uita, noi suntem de partea ta! ªi tocmai de
aceea...
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UNIVERSITARIA
ªi profesorii
primesc note de la studenþi!

Gala
Profesorului Bologna
Cea de-a X-a ediþie a Galei Profesorului Bologna va
avea loc la Bucureºti, Palatul Cotroceni, în data de 19 mai
2017. Evenimentul este realizat în colaborare cu Asociaþia
Studenþilor la Sociologie ºi Asistenþã Socialã din Universitatea din
Bucureºti (AS-SAS), organizaþie membrã a ANOSR.
Prima etapã a proiectului constã în pregãtirea studenþilor
evaluatori, care alãturi de colegii lor din anii anteriori, vor evalua
profesorii nominalizaþi de studenþii din România. Astfel, în
perioada 3-5 martie 2017, s-au desfãºurat ateliere de formare ale
studenþilor evaluatori în ºase centre universitare: Bucureºti, Baia
Mare, Galaþi, Iaºi, Sibiu ºi Timiºoara. În cadrul acestora, studenþii
au aprofundat conceptul de Învãþãmânt Centrat pe Student,
ºi-au completat cunoºtinþele referitoare la Procesul Bologna ºi
au pus cap la cap caracteristicile specifice unui Profesor Bologna.
Începând cu 27 februarie ºi pânã în 19 martie 2017, studenþii
pot sã îºi nominalizeze pe site-ul www.profitari.ro, cadrele
didactice pe care le considerã demne de a primi distincþia de Profesor
Bologna. Concomitent, pânã în 1 aprilie 2017, studenþii evaluatori
vor parcurge trei mari etape în încercarea de a descoperi acei
profesori care sã merite acest titlu. În primul rând vor participa la
cursurile/seminariile profesorului nominalizat, fãrã a perturba
activitatea normalã a orelor, pentru ca, mai apoi, aceºtia sã poarte
discuþii cu studenþii care participã la cursurile/ seminariile
profesorului în cauzã. Ulterior, dupã o documentare suplimentarã,
studenþii evaluatori vor avea o discuþie mai amplã cu profesorul
nominalizat, urmând ca în baza unei metodologii de evaluare
suficient de complexã, pentru a se evita anumite aprecieri subiective
din partea studenþilor evaluatori, aceºtia sã decidã dacã profesorul
meritã sau nu decernarea titlului de Profesor Bologna.

Facultatea de Medicinã Veterinarã din cadrul Universitãþii Spiru Haret
organizeazã seminarul

Noutãþi terapeutice în dermatologia veterinarã
Lector: conf.univ.dr. Viorel Andronie
Seminarul va avea loc la sediul facultãþii din bulevardul Basarabia nr. 256, Bucureºti,
3 iunie 2017, între orele 9.30 ºi 11.30.

Teme abordate:  ixosazolinele în managementul demodicozei canine;  ixosazolinele în
tratamentul altor parazitoze cutanate;  opþiuni selective terapeutice în dermatita atopicã
caninã;  utilizarea ciclosporinei;  imunoterapia specificã (subcutanatã, sublingualã,
intralimfaticã, etc.)  dietele alimentare în intoleranþa alimentarã;  molecule noi pentru
tratamentul bolilor autoimune.
100 locuri disponibile, 15 puncte SNEC, USMMVSEM01-2017
Taxã de participare 100 lei:
- numerar la secretariatul facultãþii, inclusiv în ziua seminarului;
- transfer bancar în contul Universitãþii Spiru Haret, RO08 RZBR 0000 0600 0466 9150
deschis la Raiffeisen Bank; Taxã seminar USMMVSEM01-2017

POATE VÃ INTERESEAZÃ!

Cui aparþine viitorul? Tendinþe ºi previziuni în educaþie
Din în ce mai mulþi tineri sunt
atraºi de studiile în strãinãtate,
de modalitãþile de învãþare ºi
predare diferite, precum ºi de
multiculturalismul foarte dezvoltat. Tendinþa de a studia în
afarã este în continuã creºtere, din
2014 pana în prezent, numãrul
studenþilor care aleg sã plece
în strãinãtate pentru studii a
crescut de la 33.010 la 36.246,
fapt ce aduce României locul 6 în
topul þãrilor din Uniunea Europeanã cu cei mai mulþi studenþi
care învaþã în strãinãtate.
Atunci când vine vorba despre
þãrile în care tinerii doresc sã studieze, potrivit statisticilor RIUF
- The Romanian International
University Fair, UK este de
departe prima opþiune pentru
cei care participã anual la cel mai
mare târg de universitãþi din
Europa de Sud Est. Mai mult de
65% dintre participanþii RIUF
sunt atraºi de programele de studiu
din aceastã þarã. Apoi, 42% sunt
interesaþi de o facultate în
Statele Unite ale Americii,
36% opteazã pentru un program de licenþã sau masterat

în Danemarca, în timp ce 32%
aleg Germania ºi 31% prefera
Olanda. Distanþa nu reprezintã
un factor important de care tinerii
þin cont atunci când opteazã
pentru un program de studiu, ei
fiind mai degrabã convinºi de
modalitãþile alternative de învãþare
ºi de modalitãþile de petrecere a
timpului liber.
Peste 22.000 de vizitatori trec
pragul RIUF anual, iar cei mai
mulþi dintre aceºtia, 38%, sunt
interesaþi de o carierã în Economie ºi Business ºi opteazã
pentru un astfel de program, mare
parte dintre aceºtia dorind sã îºi
deschidã propriul business imediat
dupã absolvirea facultãþii. 26%
dintre tineri aleg domeniul
IT&Computer Science ºi
Stiinþe Sociale, în timp ce 25%
opteazã pentru medicinã. 24%
aleg ºtiinþe umanistice, iar 23%
artã, ceea ce înseamnã cã majoritatea tinerilor din generaþia Z sunt
pragmatici ºi concentrati mai degrabã pe rezultat decât pe procesul
de lucru ºi pe domeniul artistic.
Ajuns la cea de-a XX-a
ediþie, RIUF-The Romanian

International University Fair,
le oferã participanþilor posibilitatea de a afla mai multe informaþii despre programele de
licenþã, masterat ºi doctorat puse
la dispoziþie de cele peste 100 de
universitãþi prezente, din
România ºi din strãinãtate. În
acelaºi timp, pentru a facilita
procesul de alegere a unei
facultãþi, RIUF a adus pe piaþã
conferinþa RIUF YouForum, un
eveniment unic de orientare în
carierã ºi dezvoltare profesionalã
pentru elevi ºi studenþi. Conferinþa RIUF YouForum adunã în
acelaºi loc prezentãri ale universitãþilor, sesiuni de discuþii ºi

ateliere practice cu oameni din
echipele celor mai cunoscute
branduri sau instituþii din
România. Astfel, tinerii au ocazia
sã interacþioneze cu specialiºti din
diferite domenii ºi sã descopere
mai multe despre programele de
studiu care îi intereseazã.
Cei dornici sã afle mai
multe despre programele de
studiu din strãinãtate ºi din
România vor putea afla mai
multe pe 18-19 martie la RIUF
Bucureºti, pe 21 martie la
RIUF Cluj-Napoca ºi pe 23
martie la RIUF Braºov.
Înscrierile la eveniment se fac
pe www.riuf.ro.

EDUCATIVA este un grup de organizaþii non-guvernamentale
ºi companii ce dezvoltã produse ºi servicii educaþionale care
ajutã tinerii români în identificarea ºi fructificarea oportunitãþilor
de dezvoltare personalã. Printre programele EDUCATIVA se
numãrã serviciile de consiliere educaþionalã EDMUNDO,
UNIVERSALIO ºi EDMERICA, serviciul de recrutare Reviro
ºi platforma centralizatã de înscriere la universitãþi din România,
AdmitereOnline.ro.
Persoana de contact: Ruxandra ZAHARIA, PR&Marketing
Manager EDUCATIVA, ruxandra.zaharia@educativa.ro;
0746 575 945

Specialiºtii
Google au venit
la Universitatea
Spiru Haret
cu noile cursuri
gratuite ale
Atelierului
Digital!
Specialiºtii Google au venit la Universitatea Spiru Haret cu noile cursuri gratuite
ale Atelierului Digital!ei interesaþi au participat
gratuit la Atelierul Digital cu traineri certificaþi
Google ºi au aflat multe despre cele mai populare
trenduri online! Cursul a avut loc joi, pe 2 martie,
în Campusul Didactica, strada Fabricii nr. 46G.
Evenimentul a fost organizat de Fundaþia Leaders,
cu susþinerea Google Romania ºi în colaborare cu
Universitatea Spiru Haret din Bucureºti.
Atelierul Digital presupune o serie de cursuri
gratuite, livrate de traineri certificaþi Google, care

naþionalã

au ca þintã tinerii, indiferent de facultate, profil
sau ocupaþie. Cursul a avut o duratã de aproximativ 3 ore ºi a fost bazat pe un studiu de caz
fãcut asupra unei companii reale.
Trainerul Adrian Enache a vorbit participanþilor
despre cele mai populare tredenduri online: Este
un program de educaþie Google, program în
cadrul cãruia ajutãm foarte mulþi studenþi sã
înveþe despre cum sã îºi construiascã prezenþa
online, cum sã îºi creeze ºi sã promoveze un
website ºi multe alte lucruri utile precum SEO
(search engine optimization), SEM (search engine

ISSN 1221-4019
ISSN 1841-4265 (online)
www.opinianationala.ro
www. facebook.com/opinianationala
Strada Fabricii nr. 46G, sector 6, Bucureºti
Telefon/fax: 021 316 97 91
Centralã: 021 316 97 85, 021 316 97 86, 021 316 97 87,
interioare 168 ºi 143
e-mail: opinia@spiruharet.ro; on@spiruharet.ro

REDACÞIA:

marketing), social media ºi email marketing.
Concret, nu îi învãþãm programare, ci îi învãþãm
pur ºi simplu cum sã gândeascã ºi ce tehnologii
pot sã utilizeze pentru a-ºi construi foarte uºor o
afacere în online.
Dupã cursul offline ce a avut loc la
Universitatea Spiru Haret, participanþii pot
continua cursul online fãrã taxã, iar dupã
parcurgerea a 23 de module de învãþare pot da
examenul în urma cãruia vor obþine certificarea
aprobatã de Google ºi IAB Europa ºi recunoscutã
de toþi angajatorii Uniunii Europene.

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

Premium Wellness Institute,

Facultatea de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative
 partener la organizarea Conferinþei:

26 de ani de experienþã în sistemul educaþional înseamnã, pentru Universitatea
Spiru Haret, un proces continuu de dezvoltare ºi progres, orientat spre viitor,
fundamentat în realitãþile ºi dinamica pieþei muncii, ale mediului economic
naþional, european ºi global.
Cultura antreprenorialã asumatã de universitate este atestatã de multiple
iniþiative ºi proiecte implementate de-a lungul timpului, cu scopul de a dezvolta
spiritul antreprenorial în rândul studenþilor ºi absolvenþilor sãi, în timp ce
instituþia a adoptat aceeaºi abordare în managementul propriu.
Pentru a aduce un plus de valoare societãþii în care îºi desfãºoarã activitatea,
Universitatea Spiru Haret a conceput, finanþat ºi dezvoltat o serie de proiecte
conexe, cel mai de amploare dintre acestea fiind Premium Wellness Institute.
Complexul Premium Wellness
Institute cuprinde o clinicã de
recuperare medicalã ultramodernã, o
bazã sportivã extinsã, zone de recreere
ºi de relaxare destinate publicului larg,
sportivilor de performanþã, dar ºi
studenþilor Universitãþii Spiru Haret.
Baza sportivã presupune terenuri
acoperite de tenis, baschet, handbal,
volei ºi minifotbal, piscine semiolimpice
(interioarã ºi exterioarã), piste pentru
atletism ºi sãrituri în lungime, sãli de fitness ºi sãli de forþã. Pentru antrenamentul
echipelor de fotbal profesioniste ºi nu
numai, Premium Wellness Institute dispune de stadion propriu cu teren de fotbal
gazonat, având o suprafaþã de aproximativ 10.000 mp, dotat cu instalaþie de
iluminat nocturnã, tribune ºi vestiare.
O atenþie deosebitã este acordatã
zonei de terapie fizicã ºi recuperare. Prin prisma investiþiilor în aparaturã medicalã de ultimã generaþie ºi
a resurselor umane specializate, Premium
Wellness Institute urmãreºte sã devinã
cel mai important centru de fizioterapie, recuperare ºi reabilitare, pe plan
local ºi naþional.
Pe parte de recreere ºi relaxare,
facilitãþile Premium Wellness
Institute includ hotel propriu, restaurant, bar, lounge, terasã pentru plajã ºi
zonã de SPA ºi jacuzzi.
În contextul activitãþii didactice
derulate de Universitatea Spiru
Haret, dotãrile ºi facilitãþile complexului Premium Wellness Institute sunt
puse la dispoziþie studenþilor Facultãþii
de Educaþie Fizicã ºi Sport. Aceºtia îºi
desfãºoarã antrenamentele în cadrul
bazei sportive a centrului, având
posibilitatea de a fi implicaþi în stagii
de practicã la clinica de recuperare
medicalã, în cazul studenþilor înscriºi
la specializarea Kinetoterapie.

Vineri, 24 februarie 2017, în sala Mihai Viteazul din clãdirea Palatului Parlamentului, Facultatea de ªtiinþe
Juridice, Politice ºi Administrative din cadrul Universitãþii Spiru Haret în parteneriat cu Comisia Juridicã a
Camerei Deputaþilor, Curtea de Arbitraj Judiciar de pe lângã Consiliul de Arbitraj ºi Soluþionare Alternativã a
Litigiilor, Autoritatea de Supraveghere Financiarã, Institutul de Studii Financiare, Centrul de Soluþionare
Alternativã a Litigiilor în Domeniul Bancar au organizat cea de-a treia conferinþã cu tema Soluþii ºi metode
alternative de soluþionare a litigiilor pentru consumatorul de servicii financiare.
Coordonarea evenimentului a fost ºi profesioniºti, furnizori de servicii sitatea înscrierii României în sistemul
realizatã de prodecanul Facultãþii de financiare.
integrat european derulat prin platforma
ªtiinþe Juridice, Politice ºi AdmiUn prim pas spre gãsirea unor soluþii SOL, implicaþiile prevederilor Ordonistrative, conf. univ. dr. Diana Artene, ºi metode alternative de soluþionare a nanþei de Urgenþã nr. 54/2016 privind
preºedinte al Curþii de Arbitraj Judiciar, litigiilor pentru consumatorul de servicii soluþionarea unor diferende prin metode
care a fost ºi moderator al dezbaterilor, financiare persoanã juridicã este alternative instanþelor statale, tipuri de
ºi lect. univ. dr. Antonio Mutulescu, informarea ºi direcþionarea acestora entitãþi de soluþionare alternativã a
membru în colegiul de conducere al cãtre o formã de jurisdicþie arbitralã - litigiilor existente pe piaþa din România,
Curþii de Arbitraj Judiciar.
care este constituitã ºi funcþioneazã în precum ºi despre necesitatea autorizãrii
Dezbaterile s-au axat pe imple- mod permanent -, pe baza unui regu- profesiei de Conciliator printr-o lege de
mentarea Directivei nr. 11/2013/UE lament propriu aplicabil în cazul tuturor organizare ºi funcþionare, formare ºi
privind soluþionarea alternativã a liti- litigiilor supuse ei spre soluþionare ºi certificare a conciliatorilor.
giilor în materie de consum, prin Ordo- care pot prelua astfel de litigii.
La conferinþã au participat specialiºti în
nanþa de Guvern nr. 38/2015, care a
S-a discutat, de asemenea, despre domeniu (juriºti, mediatori, conciliatori),
creat cadrul legal pentru soluþionarea unele situaþii ºi litigii rezolvate prin cadre didactice universitare, studenþi ºi
litigiilor printr-o modalitate modernã soluþionarea alternativã, despre nece- masteranzi, reprezentanþi ai mass-media.
ºi rapidã, în tendinþã europeanã. MecaLect. univ. dr. Viorel MIULESCU
nismele de implementare a acestor dispoziþii au fost asigurate prin crearea unor
entitãþi de soluþionare a litigiilor în domeniul financiar - SAL-Fin, pentru sectorul financiar non-bancar, ºi CSALB,
pentru sectorul financiar bancar.
Conf. univ. dr. Marian Ilie, decanul
Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Politice
ºi Administrative, care, începând cu
sfârºitul anilor 90, a participat la
workshop-uri având ca temã Soluþionarea alternativã (nejudiciarã) a
disputelor comerciale internaþionale
(Alternative Disputes Resolution),
organizate de Colegiul Universitãþii din
Cambridge, Marea Britanie, a precizat
cã asemenea modalitãþi de rezolvare a
litigiilor au fost implementate ºi sunt
funcþionale în unele þãri europene de
mai mulþi ani.
În timpul discuþiilor, s-a apreciat
faptul cã aceastã Ordonanþã transpune
în legislaþia naþionalã o Directivã
europeanã care are în vedere exclusiv
protejarea consumatorilor persoane
fizice. De aceea se resimte nevoia de
completare a situaþiei existente, prin gãsirea de variante de soluþionare alternativã a litigiilor, care nu sunt puþine, ºi
pentru conflictele dintre persoana juridicã consumator de servicii financiare

Soluþii ºi metode alternative de soluþionare a litigiilor
pentru consumatorul de servicii financiare

Creând succesul ºi abundenþa
Terapia de Familie ºi doctorat în Psihoterapie Familialã. A lucrat timp de
15 ani ca psihoterapeut sistemic de
familie, psiholog ºi terapeut de familie
principal în Sistemul Naþional de
Sãnãtate al Marii Britanii. În aceastã
perioadã a supervizat ºi a format terapeuþi
în domeniu ºi a susþinut prelegeri ºi
discursuri pe tema Terapiei de Familie.
De asemenea, este fondatorul primului
Serviciu Familial specializat în cadrul
Sistemului Naþional al Marii Britanii.

Dr. Menis YOUSRY lucreazã ca
terapeut de peste 20 de ani cu oameni
din întreaga lume. Foloseºte competenþele sale inovative, dobândite prin
experienþa sa profesionalã în psihologie
ºi cercetarea celor mai recente studii
pe memorie ºi amintiri ºi propria
cercetare pe tema conºtiinþei umane.
Lucreazã cu participanþii cursurilor sale
într-un mod unic, creând o conexiune
puternicã cu aceºtia, conexiune care
merge mai departe de interpretarea
verbalã, pânã la zone emoþionale
profunde din subconºtient, dezvãluind
ºi eliberând amintirile ºi blocajele care
ne influenþeazã toate acþiunile ºi
comportamentele.
Dr. Menis Yousry este de formare
terapeut de familie ºi educator, speaker
internaþional de succes, autor ºi facilitator. Este licenþiat în psihologie, cu
formare profesionalã în Teoria Familiei
ºi Terapia de cuplu, masterat în Terapia
de Familie, supervizor calificat în

Comitetul ºtiinþific:
prof. univ. dr. Petru Lisievici;
conf. univ. dr. Beatrice Manu;
lect. univ. dr. Simona Marica;
prof. univ. dr. Matei Georgescu.
Comitetul de organizare:
Elena Bunzeac Hangan;
psih. drd. Amina Pârvescu;
psih. drd. Victoria Stan;
dr. Corina Pîrºean;
prof. univ. dr. Matei Georgescu.
Cariera sa clinicã îndelungatã de
practici terapeutice ºi cercetare l-au
determinat sã exploreze ideile terapeutice ºi sã se concentreze tot mai
mult pe conexiunea dintre oameni.
ªi-a dezvoltat munca bazându-se pe
ideea cã fiinþele umane nu sunt doar
gânditori individuali, ci fiinþe sociale
care cresc în relaþii. Suntem parte dintrun organism mai mare format din
comunitãþi, familie ºi culturã. Din
momentul în care ne naºtem, conºtiinþa
umanã este influenþatã ºi condusã de
experienþele emoþionale trãite ºi

interacþiunile interumane ºi asta într-o
mãsurã mult mai mare decât tehnologia
sau teoriile ºi ideile terapeutice.
Folosind abordarea Procesului
Essence, dr. Menis Yousry lucreazã cu
oamenii într-un context extrem de puternic de grup ºi interacþiune interpersonalã
care le permite cursanþilor sã exploreze
propriile adâncuri emoþionale. Abordarea
sa experenþialã le oferã oamenilor ocazia
practicã de a-ºi cunoaºte ºi controla
emoþiile, folosind instrumente cognitive,
pe care sã le punã în aplicare în mod
eficient în viaþa cotidianã.
Procesul Essence dezvoltã capacitatea
ºi forþa minþii dincolo de imaginaþie, spre
o nouã cunoaºtere, dezvoltându-le participanþilor abilitatea de a gãsi pacea ºi
armonia din interior în exterior. Este o
abordare simplã, de autocunoaºtere, condusã cu blândeþe ºi într-un mod direct,
care sprijinã oamenii sã îºi schimbe percepþia legatã de lume ºi de viaþã, într-un
mod sãnãtos ºi funcþional.
Cea de a doua sa carte - Descoperã-þi
amintirile ascunse ºi adevãratul eu este publicatã în 8 limbi diferite de
liderul mon-dial în publicaþiile cu
tematica minte, corp ºi spirit, editura
Hay House. Cartea se bazeazã pe experienþa ºi cercetarea dr. Menis Yousry
în psihologie, neurobiologie, terapie
sistemicã ºi comportament uman.
Peste 3 milioane de oameni au intrat
în contact cu munca dr. Menis Yousry
prin prelegerile sale publice, interviuri,
cãrþi publicate, articole de ziar ºi conferinþe. În prezent, dr. Menis Yousry
cãlãtoreºte constant, lucrând sãptãmânal
cu mii de oameni din 26 de locaþii diferite
din întreaga lume.

ATELIER

proiectul de anvergurã al Universitãþii Spiru Haret

Familia, copilul ºi abandonul
Joi, 9 martie la ora 16.00 va avea loc un nou eveniment din seria celor
propuse prin proiectul ATELIER, desfãºurat de cãtre Facultatea de
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei a Universitãþii Spiru Haret, Bucureºti.
Workshop-ul, susþinut de psiholog Florin Oneþiu, va aborda trauma
psihicã ºi tulburarea de ataºament; se va discuta despre importanþa
familiei în creºterea ºi dezvoltarea copilului ºi se va analiza ce înseamnã
intervenþia în traumã.
Locul desfãºurãrii: Bucureºti, sector 6, str. Fabricii nr. 46G, parter sala A3.

Concursul
Poþi câºtiga o vizitã de studiu la Parlamentul European din Bruxelles!
ªtii care este impactul Parlamentului European în viaþa ta?
Dacã ai între 18 ºi 26 de ani ºi o idee originalã pentru a rãspunde acestei
întrebãri, te poþi înscrie la concursul #YOUth Parlamentor 2.0, ce îºi propune
sã sprijine tinerii români care vor sã transmitã modul în care ei vãd influenþa
Parlamentului European în viaþa lor.
Creat de HotNews România, în parteneriat cu EurActiv România, în cadrul
proiectului YouthParlamentor 2.0, concursul face apel la imaginaþia ºi
creativitatea tinerilor ºi urmãreºte sã îi implice într-o dezbatere despre rolul
Parlamentului European ºi efectele activitãþilor sale.
Scopul concursului este de a încuraja tinerii români sã se informeze în privinþa
Parlamentului European ºi sã ilustreze influenþa acestuia în viaþa lor.
Aplicaþiile vor conþine un formular de identificare, un material original care
sã ilustreze relaþia ºi efectele amintite (pozã, desen, caricaturã, material video,
infografic, animaþie sau eseu) ºi un scurt narativ de maximum 150 de cuvinte
care sã descrie intenþia autorului.
Consultã regulamentul concursului la: http://www.euractiv.ro/documente/
Regulament%20concurs%20YOUth%20Parlamentor%202.0.pdf
Formularul de concurs poate fi accesat la:
http://www.parlamentor.ro/concurs.
Termenul limitã pentru transmiterea aplicaþiilor este 24 martie 2017.
Vizita de studiu la Parlamentul European din Bruxelles va fi organizatã
cu sprijinul eurodeputatului român Siegfried Mureºan.
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PREUNIVERSITARIA
Dacã vrei sã lucrezi în domeniul sanitar!

ªcoala postlicealã Sanitarã Spiru Haret

Împreunã ridicãm standardele în domeniul asistenþei medicale!

Universitatea Spiru Haret
te pregãteºte pentru Bacalaureat!

Dacã eºti clasa a XII-a ºi vrei sã promovezi examenul cu note
mari, Universitatea Spiru Haret îþi pune la dispoziþie cursuri gratuite
de pregãtire la Limba Românã, Limba Englezã ºi Matematicã.
PROGRAM:
Limba ºi literatura românã - miercuri, ora 16:00-18:00
Limba ºi literatura englezã - joi, ora 16:00-18:00
Cursurile se desfãºoarã la sediul central al universitãþii
- str. Ion Ghica 13, et.4, sala 400 (Piaþa Universitãþii).
Matematicã - luni, ora 16:00-18:00
Cursurile se desfãºoarã la sediul din campusul Didactica
- str. Fabricii 46G, corp C, et.2, sala 211.
Pentru a te înscrie, trimite printr-un mesaj privat, la
pr@spiruharet.ro, urmãtoarele informaþii:
- numele tãu complet
- adresa de e-mail ºi numãrul de telefon
- materia / materiile la care vrei sã participi
Te aºteptãm!

Reprezentanþii elevilor criticã
modul de desfãºurare a olimpiadelor
Într-un sistem de învãþãmânt în care includerea elementelor
postmoderniste în tehnicile de predare ºi evaluare lipseºte cu
desãvârºire, în care analfabetismul funcþional atinge cote
alarmante, iar absenteismul ºi abandonul ºcolar constituie mãrci cât
se poate de clare ale traseelor educaþionale neeficiente ºi neflexibile,
mitul olimpicilor rãmâne unul dintre puþinele, dar insuficientele
instrumente care pledeazã în favoarea schimbãrii de direcþie în
învãþãmântul preuniversitar din România. În anul ºcolar 2015-2016
ne mândrim cu aproximativ 7000 de olimpici naþionali, dintre care
202 au fost laureaþi la fazele internaþionale, reprezentând þara noastrã
cu mândrie ºi demonstrând cã avem resursã umanã pentru a face, în
ciuda lipsurilor, performanþã. Cu toate acestea, poveºtile din spatele
procesului de selectare a loturilor olimpice, precum ºi întregul
fenomen ce se strãduieºte sã readucã o razã de speranþã în climatul
educaþional, sunt mai puþin cunoscute sau mai puþin acceptate.
Consiliul Naþional al Elevilor, unica structurã reprezentativã a
elevilor din România, îºi propune în acest context realizarea unei
introspecþii care sã readucã în atenþia publicului
larg incapacitatea stabilirii calitãþii ºi a relevanþei sistemului
educaþional prin prisma promovãrii elitelor. Deºi apreciem prestanþa
colegilor noºtri în cadrul competiþiilor naþionale ºi internaþionale, nu
putem rãmâne indiferenþi când învãþãmântul de masã este covârºit
de fracturi de logicã, de lipsã de interes, de motivaþie ºi de investiþii
care sã vinã în sprijinul dezvoltãrii ºi modernizãrii infrastructurii.
Mai mult decât atât, nu de puþine ori semnalãm proceduri
deficitare de selectare a loturilor olimpice. Deseori ne sunt sesizate
cazuri în care punctajele nu se justificã pe baza baremului, în care
corectura nu se realizeazã corespunzãtor prevederilor din
Metodologia-cadru de organizare ºi desfãºurare a competiþiilor
ºcolare, aprobatã prin OMECTS 3035/2012. De asemenea,
Consiliului Naþional al Elevilor i s-au pus în vedere ºi situaþii în care
unor profesori incompatibili cu prevederile actului normativ susmenþionat le-a fost permisã prezenþa în comisia de corectare ºi cã
tocmai aceºti profesori au influenþat decisiv clasamentul final.
În acest sens, ne exprimãm dezacordul atât în ceea ce priveºte lipsa
unei monitorizãri mai drastice a Ministerului Educaþiei Naþionale
ºi lipsa impunerii unor sancþiuni bine definite, care sã vinã în sprijinul
elevilor ce considerã cã drepturile le-au fost lezate, cât ºi în ceea ce
priveºte lipsa obiectivitãþii ºi transparentizãrii proceselor ce stau la
baza constituirii loturilor olimpicii ºi acordãrii celorlalte distincþii.
Totodatã, printre principalele inconveniente se numãrã ºi
realizarea unor subiecte care nu concordã cu realitãþile sistemului,
prin depãºirea nejustificatã a programei pentru olimpiadã, astfel
încât itemii propuºi devin realizabili doar de elevii din centrele
universitare, restricþioneazã accesul elevilor bine pregãtiþi, motivaþi,
dar neprivilegiaþi geografic la performanþã, diferenþele înregistrate
fiind indubitabil în favoarea primilor menþionaþi.
În consecinþã, luând în considerare contextul actual, de definitivare la nivel naþional a loturilor olimpice, Consiliul Naþional al
Elevilor solicitã public respectarea metodologiei-cadru, precum ºi
a legislaþiei în vigoare ºi transparentizarea ºi echilibrarea procesului de selecþie, astfel încât sã fie respectat principiul echitãþii
ºi drepturile elevilor olimpici sã fie integral respectate.
Asigurându-vã de distinsa noastrã consideraþie,
Secretarul executiv al Consiliului Naþional al Elevilor - relaþii externe,
Mãdãlin COTIC
Vicepreºedintele Consiliului Naþional al Elevilor,
Alexandra TUÞÃ
consiliulelevilor@outlook.com

ASISTENT
MEDICAL GENERALIST
Durata studiilor: 3 ani
 BUCUREªTI  Campus Basarabia
90 locuri  învãþãmânt cu frecvenþã (IF)
 CRAIOVA
120 locuri  învãþãmânt cu frecvenþã (IF)
Asistentul medical generalist oferã îngrijire
medicalã bolnavilor, monitorizeazã
aspectele îngrijirii medicale, inclusiv dieta
ºi activitatea fizicã (observarea bolnavilor,
înregistrarea simptomelor, notarea ºi înregistrarea progreselor etc.), administreazã
tratamente ºi medicamente la indicaþiile
medicilor, pregãteºte bolnavii pentru
examinare, dezvoltã ºi coordoneazã
planuri de îngrijire medicalã, instruieºte
bolnavii ºi infirmierii etc.
ASISTENT MEDICAL DE
BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE
ªI RECUPERARE
Durata studiilor: 3 ani
 BUCUREªTI  Campus Berceni
90 locuri  învãþãmânt cu frecvenþã (IF)
 CRAIOVA
120 locuri  învãþãmânt cu frecvenþã (IF)
Asistentul medical de balneofiziokinetoterapie ºi recuperare are în vedere
evaluarea, aplicarea ºi monitorizarea
procedurilor ºi tehnicilor de terapie fizicã,
asistenþã kineticã, profilacticã ºi de recuperare motorie, de electroterapie, hidroterapie, termoterapie ºi masaj pentru
pacienþii cu patologie locomotorie posttraumaticã sau reumatismalã, cardiovascularã ºi respiratorie. Asistenþii sunt
responsabili de aplicarea programelor de
terapie fizicã, recuperare medicalã, de
comunicare verbalã ºi nonverbalã atât în
relaþia cu pacientul cât ºi cu ceilalþi membri
din echipã, cu respectarea regulilor de
eticã ºi deontologie medicalã.

ACTE NECESARE:
PREÎNSCRIERI
 Formular de preînscriere (opþional)
ONLINE
 Cerere de înscriere (tip)
15 ianuarie  14 iunie 2017
 Diplomã de bacalaureat în original ºi în copie xerox sau
certificatul de absolvire însoþit de situaþia ºcolarã (pentru Prin completarea
formularului de preînscriere
candidaþii fãrã examen de bacalaureat)
ºi confirmarea locului
 Copie xerox CI/BI
(pânã la data de 14 iunie)
 Copie xerox Certificat de naºtere
nu se mai percepe
 Copie xerox Certificat de cãsãtorie (dacã este cazul)
 Adeverinþã medicalã de la medicul de familie conform taxa de admitere în valoare
de 100 lei.
cãreia candidatul este sãnãtos clinic ºi apt de studii
 Douã fotografii tip 3/4
 Chitanþã care atestã achitarea taxei de admitere  100 lei* CÂND TE POÞI
*Taxa de admitere se achitã dacã nu aþi completat formularul de ÎNSCRIE?
15 iunie  15 septembrie 2017
preînscriere ºi confirmarea locului (pânã la data de 14 iunie).
Contact:
BUCUREªTI  Bd. Basarabiei nr. 256, Sector 3, Bucureºti
 Tel: 021.314.00.75 int. 206  E-mail: sanitara.bucuresti@spiruharet.ro
CRAIOVA  Str. Vasile Conta nr. 4, Craiova, Jud. Dolj
 Tel: 0251.423.395  E-mail: sanitara.craiova@spiruharet.ro




Actualii cursanþi în plinã acþiune!
Cursanþii de la specializarea Asistent Medical Generalist au fost în perioada de practicã la
Spitalul Clinic de Urgenþã pentru Copii Grigore Alexandrescu... fac practicã ºi la ºcoalã!

Campania Mesajul meu antidrog

Coloreazã-þi viaþa altfel ... fãrã droguri
Ajuns în prezent la ediþia a VIII-a, Concursul Naional Mesajul meu
antidrog reprezintã un proiect sustenabil de tradiþie al Agenþiei
Naþionalã Antidrog ºi un exemplu de bune practici în domeniul
cooperãrii cu instituþiile reprezentative din mediul ºcolar.
Rezultatele obþinute pânã în prezent încurajeazã continuitatea
acestui demers preventiv, care are caracterul unic de a conferi
adolescenþilor încadraþi într-o formã de învãþãmânt o alternativã la
consumul de droguri.
Demarat încã din anul ºcolar ticã. De asemenea, este vizatã ºi
2003-2004, proiectul Mesajul implicarea în mai mare mãsurã a
meu antidrog are drept scop copiilor ºi a tinerilor în activitãþi
prevenirea consumului de droguri preventive ca alternativã de viaþã
prin implicarea elevilor ºi a stu- sãnãtoasã la consumul de
denþilor în activitãþi extraºcolare droguri.
de petrecere a timpului liber, acTotodatã, prin organizarea de
tivitãþi cu caracter cultural-artis- întâlniri interactive între tinerii
tic sau sportiv sau care presupun din întreaga þarã ºi specialiºtii
dezvoltarea de creaþii personale, Agenþiei Naþionale Antidrog sau
cei ai Centrelor de Prevenire,
Evaluare ºi Consiliere Antidrog
teritoriale, se urmãreºte cunoaºterea ºi conºtientizarea de cãtre
tineri a riscurilor pe care le presupune consumul de droguri. În
cadrul acestor întâlniri se prezintã
informaþii privind efectele nocive
ale consumului de droguri, se
vizioneazã filme documentare
sau artistice, piese de teatru etc.,
care au ca subiect consumul de
droguri. Cu acest prilej, specialiºtilor ANA/ CPECA le revine
rolul de a rãspunde întrebãrilor
participanþilor, orientându-i
astfel în alegerea unui stil de viaþã
sãnãtos ºi în dezvoltarea sentiprin intermediul cãrora sã se mentului de responsabilitate
promoveze un mesaj antidrog. pentru propriile decizii.
Conceput a se desfãºura sub
Concursul are o fazã judeforma unei competiþii naþionale, þeanã, în cadrul cãreia se selecacest proiect urmãreºte în acelaºi teazã, pentru fiecare secþiune ºi
timp stimularea creativitãþii categorie de vârstã, în parte, cele
artistice a tinerilor în diferite mai bune lucrãri care vor merge
domenii - literar, muzical, creaþie mai departe în faza naþionalã.
film, fotografie artisticã, creaþie Acestea sunt supuse apoi
pagini web etc, oferind astfel o exigenþelor unor comisii de jurimotivaþie realã pentru a crea, dar zare, formate din specialiºti pe
ºi un spaþiu de exprimare artis- domeniul respectiv, în acest mod

alegându-se cele mai bune creaþii
la nivel naþional, care sunt premiate, la finalul competiþie, în
cadrul Galei Premiilor Concursului Naþional Mesajul meu
Antidrog.
Secþiunile ediþiei a VIII-a,
derulatã sub sloganul Coloreazã-þi viaþa altfel ... fãrã droguri,
sunt: - paginã web (liceu), - film
de scurt metraj, - fotografie
digitalã, - spot (liceu) pe tema
noilor substanþe cu proprietãþi
psihoactive, - sloganuri pentru

campanii antidrog (gimnaziu,
liceu), - sport(gimnaziu, liceu),
- picturã  desen (gimnaziu),
- proiect antidrog pãrinþi  copii
ºi divertisment fãrã droguri.
De asemenea, având în vedere
amploarea fenomenului consumului de substanþe noi, cu proprietãþi psihoactive, în ediþia a
VIII-a a fost inclusã secþiunea
de creaþie audio-video destinatã exclusiv prevenirii consumului acestui tip de substanþe.
Se estimeazã cã la actuala
ediþie vor participa aproximativ
150.000 de tineri din învãþãmântul preuniversitar (gimnaziu
ºi liceu). Astfel, din fiecare judeþ/
sector vor fi selecþionate 10 ºcoli
(din mediul urban ºi rural) cu
învãþãmânt gimnazial ºi 5 licee
(mediul urban ºi rural), care
totalizeazã cel puþin 3.500 de
elevi. ªcolile vor fi selecþionate
dintre unitãþile identificate ca
fiind situate în zone prioritare
de intervenþie, pe baza Metodologiei de lucru privind identificarea zonelor de intervenþie în
mediul ºcolar.
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Premiera la TNB:

Do you love me?

Do you love me? - un horror romantic.
Musical. Un spectacol care provoacã
imaginaþia sã gândeascã iubirea în sensurile
ei cele mai ascunse, sã depãºeascã graniþa
dintre literaturã ºi viaþã, dintre viaþã ºi
moarte, dintre vãzut ºi nevãzut, dintre realitate ºi dorinþã. Un spectacol despre
iubirile care nu cunosc moartea, deºi nu
s-au bucurat de viaþã. Premiera spectacolului va avea loc pe 8 martie, ora 20.00,
Sala Micã a Teatrului Naþional Bucureºti.

Serile Radio
România Muzical 20
cu violonistul
Alexandru Tomescu
Radio România Muzical, unicul post
românesc dedicat muzicii clasice,
împlineºte, în 24 martie, 20 ani de existenþã.
Un prim eveniment dedicat acestei
aniversãri va avea loc joi, 16 martie, de la
ora 19.00, la Muzeul Naþional Cotroceni:
recitalul susþinut de violonistul Alexandru
Tomescu, unul dintre cei mai cunoscuþi ºi
apreciaþi muzicieni români ai momentului,

Serile Radio România Muzical 20
cu violonistul
Alexandru Tomescu

- 11 ºi 12 martie 2017,
la Chiºinãu

al cãrui album, Bach to basics a fost
desemnat discul de muzicã clasicã al anului
2016 în România, în cadrul campaniei
Radio România Muzical Voteazã discul
de muzicã clasicã al anului 2016.

Sebastian Spanache Trio prezintã în
premierã, la ARCUB (Lipscani 84-90),
joi, 9 martie, ora 19:30, The Furnace, o
suitã originalã în cinci pãrþi, ce reprezintã
un preview al urmãtorului album
Sebastian Spanache Trio, ce se va lansa
în cursul acestui an. Alãturi de The
Furnace, trio-ul va prezenta ºi piese pe
care le regãsim pe primele albume
Humanized ºi A Pashas Abstinence.

Turneul Teatru Românesc la Bucureºti,
Iaºi ºi Chiºinãu continuã în aceastã
primãvarã cu prezenþa Teatrului Naþional
I.L.Caragiale din Bucureºti pe scena
Teatrului Naþional Mihai Eminescu din
Chiºinau. Sâmbãtã, 11 martie, ºi duminicã,
12 martie 2017, Naþionalul din Bucureºti
râde, cântã ºi danseazã în spectacoluleveniment Magic Naþional, ce poartã
semnãtura regizoralã a actorului Ion
Caramitru, totodatã amfitrion ºi interpret.

Ioan Boieriu,
primul român
care a câºtigat
un Oscar

I quattro alti
concerteazã
de 8 martie la ICR
Miercuri, 8 martie 2017, de la ora 18.30,
la sediul Institutului Cultural Român,
sunteti invitaþi pentru a-i aplauda pe
Theodor Andreescu, Michael Carol Mihai
Antal, Iulian Popovici ºi Sorin Spasinovici
(violã). Cei patru virtuozi, grupul I quattro
alti, sunt recunoscui în þarã ºi în strãinãtate

drept ambasadori neobosiþi ai muzicii,
în adaptarea diferitelor genuri muzicale
pentru violã.

SIERANEVADA
- cele mai multe
nominalizãri
la Premiile Gopo 2017
Bacalaureat (regia Cristian Mungiu), Câini
(regia Bogdan Miricã), Douã lozuri (regia Paul Negoescu),
Inimi cicatrizate (regia Radu Jude) ºi Sieranevada
(regia Cristi Puiu), intrã oficial în cursa pentru Trofeul
Gopo 2017 la categoria Cel mai bun film. Nominalizãrile
la Premiile Gopo din acest an au fost stabilite de un
juriu format din 11 profesioniºti din domeniu. Gala
Premiilor Gopo va avea loc pe 21 martie 2017, la
Teatrul Naþional din Capitalã.

Braºoveanul Ioan Boieriu este primul
român care a câºtigat, alãturi de echipa sa,
un Premiu Oscar. Ioan Boeriu este
directorul tehnic de efecte speciale al
filmului Cartea Junglei, premiatã cu
Oscar pentru Cele mai bune efecte vizuale.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Când simþurile ajung sã fie mai puternice...
Daniel Henciu Bulimar s-a nãscut la Filiaºi, în 1976.
Când a împlinit un an, familia s-a mutat în Lugoj, care
a devenit, astfel, oraºul copilãriei artistului. Dupã ce
a terminat ºcoala generalã, a urmat Liceul Electrotimiº
Timiºoara, profil depanator radio/TV, apoi o ºcoalã
postlicealã din Lugoj, tot în domeniul electronicii.
Pasiunea pentru picturã s-a nãscut în perioada
liceului, când fãcea portrete colegilor pentru a obþine
un mic venit ce îl ajuta la plata cheltuielilor de
ºcolarizare. Dupã ce a terminat ºcoala, a început efectiv
munca în domeniul depanãrii radio tv. Dupã cum el
însuºi spune, pânã în anul 2005 reparam orice era
electronic, televizoare, calculatoare, etc. În acel an sa produs ceva magic în viaþa mea, am cunoscut-o pe
Oana, fata care mi-a devenit soþie. Ei îi plãcea sã
deseneze ºi aºa a fost foarte uºor sã ne împrietenim.

Valori româneºti

Gheorghe
ªINCAI,

Sebastian Spanache
Trio
prezintã
The Furnace

Magic Naþional
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Dupã cãsãtorie au început primele lucrãri adevãrate în materie de picturã. Primele pânze pe saºiu
de lemn le-am pregãtit împreunã cu Oana, trãgeam
de pânzã ºi o capsam. Culorile de ulei mi s-au
pãrut ca o gustare ºi îmi venea parcã sã simt mai
mult decât puteam înþelege cu privirea. Încet ºi cu
multã rãbdare, fiecare tablou realizat prindea viaþã,
a declarat Daniel într-un interviu acordat site-ului
tablouri de vis.
În primul an nu au vândut aproape nimic,
dar în urmãtorul an au apãrut ºi clienii. Tablourile
sale au ajuns pânã în Grecia, Frana, Germania,
Italia, Spania, Belgia ºi chiar în America, iar din
2005 pânã în prezent a avut peste zece expoziþii
în þarã ºi în strãinãtate, în Anglia (Londra), Olanda
ºi Statele Unite. (G.M.)

coautorul
primei gramatici
a limbii române
Unul dintre promotorii iluminismului pe meleagurile româneºti, prin
crearea a ceea ce s-a numit ªcoala Ardeleanã, Gheorghe ªincai a fost
istoric ºi filolog, gânditor politic ºi mare organizator de ºcoli, calitate în
care a întemeiat 376 de ºcoli sãteºti. În calitate de director al ºcolilor
româneºti din Transilvania, timp de 12 ani, Gheorghe ªincai a scris abecedare, cãrþi de gramaticã ºi de aritmeticã. Între scrierile cu caracter istoric
este de menþionat Hronica românilor ºi a mai multor neamuri, capodopera
sa. Elementa linguae daco-romanae sive valahicae, publicatã împreunã
cu Samuil Micu, reprezintã prima gramaticã tipãritã a limbii române.
Gheorghe ªincai se naºte la 28 februarie 1754, comuna Râciu de
Cîmpie, judeþul Mureº, fiul lui Ioan ªincai ºi al Anei (n. Grecu),
aparþinînd micii nobilimi fãgãrãºene. A fãcut studiile gimnaziale la
Tîrgu-Mureº, Cluj, Bistriþa. Urmeazã teologia ºi filosofia la Institutul
de Propaganda Fide din Roma (1774-l779), iar Facultatea juridicã ºi
ªcoala normalã Sf. Ana la Viena (1779-l780), unde îºi desãvârºeºte
cercetarea istoricã ºi formaþia luministã. A primit o bursã de studii la
Roma, unde, datoritã faptului cã învãþa bine, a fost luat sub ocrotirea
cardinalului ªtefan Borgia, care era secretar la Propaganda Fide. El
l-a numit pe ªincai custode al bibliotecii acestei instituþii, iar apoi a
cerut ºi a obþinut pentru el de la papa Pius al VI-lea favoarea de a
putea sã viziteze ºi bibliotecile Vaticana, Sopra la Minerva ºi
Benedictina. ªincai a primit inclusiv un specialist care sã îl ghideze
prin biblioteci, lucru pe care puþini alþii l-au primit înaintea lui.
Borgia i-a indicat cãrþile în care se vorbea despre români.
La Viena, Gheorghe ªincai s-a împrietenit cu Samuil Micu, nepotul
lui Inochentie Micu Klein. Cei doi au scris împreunã, ªincai
definitivând ulterior, lucrarea intitulatã Dialogul despre originea
limbii române. Aceasta a fost însã opritã de cenzurã ºi s-a pierdut.
La Blaj, ªincai a stat doisprezece ani. Pe durata cât a fost director al
ºcolilor din Transilvania a deschis mai mult de trei sute de ºcoli noi.
În acest timp nu numai cã s-a ocupat de inspectarea ºcolilor, dar a
adunat orice document care fãcea referire la români. A început sã
scrie Hronica românilor ºi a mai multor neamuri în cât au fost ele
amestecate cu românii, cât lucrurile, întâmplãrile ºi faptele unora
faþã de ale altora nu se pot scrie pre înþeles, din mai multe mii de
autori, în cursul a treizeci ºi patru de ani culese, dar a fost atacat
puternic, fiind acuzat inclusiv de faptul cã ar vrea sã fie un al doilea
Horea. Din cauza acestei lucrãri ºi acuzaþiilor care i se aduceau a
cãzut în dizgraþie, inclusiv episcopul greco-catolic al Blajului, fãcând
ceea ce putea pentru a scãpa de el. ªincai este arestat la 14 septembrie
1794, iar dupã ce a fost eliberat din temniþã a rãmas ºi fãrã slujbã. Cu
ajutorul episcopului greco-catolic de la Oradea, Samuil Vulcan, a
plecat la Viena pentru a-ºi cãuta dreptatea la împãratul austriac, dar
fãrã rezultat. Fãrã niciun venit, s-a aciuit la moºia contelui Vass,
unde timp de ºase ani i-a învãþat carte pe copiii acestuia.
În anul 1803, ªincai pleacã de la Oradea la Buda, unde împreunã
cu Samuil Micu lucreazã febril, adunând documente ºi interpretând
faptele descrise în ele; Samuil Micu moare, iar Gheorghe ªincai
rãmâne sã continue munca de unul singur. A tipãrit astfel Calendarul
de la Buda, la sfârºitul cãruia a publicat, în anul 1807, Istoria
românilor. În anii care au urmat a publicat, în acelaºi calendar ºi în
acelaºi mod, fragmente din Hronica românilor..., pânã când, în final,
aceasta a fost interzisã de cenzurã. S-a refugiat pe moºia contelui
Vass unde, dupã cum scria el însuºi mã ocrotesc la feciorul Contelui
Vass, cel mai bãtrân, ca la niºte învãþãcei ai mei, pânã ce voi sfârºi
munca pentru folosul Românilor, dintre cari unii mai vrea-m-ar
mort decât sã scriu unele ca acestea.
Din aceastã perioadã a vieþii sale se cunosc puþine. În 1811, ªincai
apare la Oradea, unde este bine primit de Samuil Vulcan. Aici va lucra cu
sârg la Hronica Românilor ..., scriind numai despre perioada de pânã la
1739, moment la care se opreºte, de fricã de a nu supãra autoritãþile ºi de
a nu-i stârni pe duºmani. În 1812 pleacã pe jos la Blaj, ducând în spinare
saci cu documente ºi manuscrise. A fost primit rece de clerul grecocatolic, în rândurile cãruia îºi fãcuse duºmani când se fãcuserã alegeri
pentru episcopul de Blaj, votând atunci pentru contracandidatul
actualului episcop Bob. De la Blaj a plecat la Cluj, tot pe jos, pentru a
cere autorizaþia de publicare a Hronicii românilor .... Cererea sa a fost
respinsã, autoritãþile afirmând ulterior cã opera e vrednicã de a fi aruncatã
în foc iar autorul de pus în furci. ªincai a plecat dezamãgit spre Oradea,
unde a fost gãzduit din nou de Samuil Vulcan, care i-a promis cã îi va face
o copie a Hronicii .... Totuºi, dupã ce a terminat lucrarea, ªincai a
dispãrut fãrã ca nimeni sã ºtie încotro a luat-o.
Multe dintre lucrãrile sale sunt cunoscute numai dupã titlu, ele
pierzându-se. Printre acestea se numãrã Dialogul, o gramaticã
româneascã, un dicþionar românesc ºi unul daco-român.
O copie manuscris a Hronicii ..., pe care ªincai o dãduse episcopului
Vulcan în 1811 la Oradea, a ajuns într-o librãrie vienezã, fiind
cumpãratã la licitaþie în 1833 de arhimandritul Gherasim Vida din
Maramureº. În 1844 se tipãreºte la Iaºi partea din Hronicã ... ce
vorbeºte de evenimentele de pânã la anul 1000. În 1845 se tipãreºte
la Buda o ediþie a acesteia, în care sunt publicate evenimentele de
pânã la anul 1383.
În 1853, organizându-se comemorarea lui Gheorghe ªincai,
domnitorul Moldovei, Grigore Ghica, cumpãrã de la arhimandritul
Vida manuscrisul Hronicii ... ºi lucrarea e tipãritã în întregime, pentru
prima oarã, de August Treboniu Laurian. Acesta a spus despre
Hronica românilor ... a lui ªincai: cât timp nu va fi publicatã, Românii
nu vor avea istorie.
Gheorghe ªincai este autorul a numeroase lucrãri cu profil istoric,
lingvistic, teologic, manuale didactice, cea mai mare parte rãmase în
manuscris. ªincai se retrage spre sfârºitul vieþii la Sinea, unde este
gãzduit de foºtii sãi elevi, copiii contelui Vass. S-a stins din viaþã pe
2 noiembrie 1816.

Cristina MOLDOVEANU
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Invitaþie

la lecturã

COLECÞIA

Multilingvism
ºi culturi
în dialog

Editura Fundaþiei România de Mâine

Ileana MIHÃILÃ

CULTURA ROMÂNÃ,
CULTURÃ EUROPEANÃ
 Studii ºi contribuii privitoare la
literatura ºi cultura românã, abordate din perspectivã comparatistã
 Neagoe Basarab ºi procedeele de
creaþie ale Renaºterii ºi Iluminismul
românesc definite într-o serie de
studii, dedicate definirii trãsãturilor
specifice Epocii Luminilor în Þãrile

ILEANA MIHÃILÃ . Prof. univ. habil. la
Universitatea din Bucureºti, Facultatea de Limbi ºi
Literaturi Strãine, Departamentul de Limba ºi
Literatura Francezã; cercetãtor ºtiinific I la Academia Românã, Institutul de Istorie ºi Teorie Literarã
G. Cãlinescu. Licenþiatã în filologie (limba ºi
literatura francezã, limba ºi literatura spaniolã 
Universitatea din Bucureºti 1982), doctor în filologie
(1995, Universitatea din Bucureºti), tezã de abilitare
susþinutã la Universitatea Al. Ioan Cuza  Iaºi
(2014). Domenii de cercetare: relaii literare ºi culturale franco-române, literatura francezã (secolele
XVI-XIX), literaturã femininã. Autor a mai multe
lucrãri, între care Statutul artistului în epoca barocã
(1998); Renaºtere ºi Modernitate (1998); De la Renaissance a lépoque romantique (2010), co-autor
al Bibliografiei relaþiilor literaturii române cu
literaturile strãine în periodice (10 vol. 1997-2009,
în colab.), Dicþionarul General al Literaturii
Române (7 vol., coord. Eugen Simion, 2004-2009),
Dicþionar de scriitori francezi (coord. Angela Ion,
2012) ºi Ériger une République  Mémoires de
Charles Léopold Andreu de Bilistein sur la
Moldavie et la Valachie au XVIIIe siecle (2001, în
colab. cu Alexandre Stroev). Premiul B.P. Hasdeu
al Academiei Române pentru ediþia G. Cãlinescu Opera lui Mihai Eminescu (1999-2000), în 2002.
A colaborat cu studii privind francofonia româneascã la lucrãri precum Les rôles transfrontaliers
joués par les femmes dans la construction de
lEurope, dir. Guyonne Leduc (Paris, LHarmattan,
2012), Women Telling Nations, dir. Amelia Sanz,
Francesca Scott, Suzan van Dijk (Amsterdam,
Rodopi, 2014), European Francophonie. The Social, Political and Cultural History of an International Prestige Language, dir. Vladislav
Rjéoutski, Gesine Argent, Derek Offord (Oxford,
Peter Lang, 2014).

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Române în context european
 Descoperiri ºi aplicaþii privindu-l
pe Mihai Eminescu ºi sursele sale
de creaþie  Interviuri ce aduc în
prim plan personalitãþi ale filologiei româneºti ºi strãine, toate reunite în volumul Cultura Românã,
culturã Europeanã

Volumul reuneºte studii ºi contribuþii privitoare la literatura ºi cultura
românã, abordate într-o perspectivã comparatistã, urmãrind îndeosebi
relaþiile stabilite cu restul Europei: primul studiu se referã la Neagoe
Basarab ºi procedeele de creaþie ale Renasterii. Urmeazã o secþiune mai
amplã, sub titlul Iluminismul românesc, ce cuprinde o serie de studii,
dedicate definirii trãsãturilor specifice Epocii Luminilor în Þãrile Române
în context european, cu câteva aplicaþii mai ample, referitoare la Ioan
Inocenþiu Micu-Klein ºi la prima piesã româneascã conservatã integral,
Occisio Gregorii Vodae... (1778).
În continuare, sunt prezentate unele descoperiri ºi aplicaþii privindu-l pe Mihail Eminescu ºi sursele sale de creaþie. Interesatã de o serie de
scriitoare române din veacul al XIX-lea, îndeosebi de Dora dIstria, scriitoare
românã de expresie francezã, autoarea a descoperit legãtura dintre cercetãrile acesteia ºi cele ale lui Mihai Eminescu cu privire la trecutul legendar
al otomanilor. În acest context, este prezentat ºi un studiu comparativ între
Eminescu ºi cel mai mare poet romantic spaniol, G. A. Bécquer.
Tot în paginile volumului gãsim ºi o amplã lucrare despre geneza ºi
structura formei primare a eseului cãlinescian Universul Poeziei (19421945), de trei ori mai amplu decât versiunea publicatã în 1947, rãmas inedit
pânã în 2012, când a fost descifrat ºi publicat de autoare în cadrul Publicisticii
lui G. Cãlinescu, vol XII (coord. Nicolae Mecu, Academia Românã 
Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã, col. Opere fundamentale,
Bucureºti). Aceastã secþiune se încheie cu un studiu dedicat personalitãþii
lui Ioan Petru Culianu, de la a cãrui moarte se împlineºte, în 2016, un sfert
de veac. Volumul se încheie cu seciunea Interviuri, ce aduce în prim plan
câteva peronalitãþi ale filologiei româneºti ºi strãine, precum Alexandru
Rosetti, Alexandru Graur, Dionisie M. Pippidi, Zoe Dumitrescu-Buºulenga,
G. Mihãilã, Roland Desné, Robert Darnton.
Chiar dacã manifestãrile transilvãnene cuprinse sub numele ªcolii
Ardelene sunt mai bine conturate ºi mai studiate, Iluminismul românesc
se manifestã plenar în toate cele trei provincii de-a lungul veacului al
XVIII-lea ºi în primele decenii ale secolului urmãtor, atât sub raport
instituþional (dezvoltarea învãþãmântului), cât ºi prin evoluþia cãrþii (atât
a circulaþiei, prin import, traducere ºi prelucrare, a culturii europene,
cât ºi a creºterii nu doar numerice, ci ºi valorice, a creaþiilor originale).
În paralel cu menþinerea vie a tradiþiei cópiilor manuscrise, acest fenomen
denotã progresul continuu al tiparului autohton, urmat de rãspândirea
în medii tot mai largi a tipãriturilor româneºti În acest fenomen se înscrie
ºi circulaþia lor continuã în spaþiul transilvano-bãnãþean, în pofida
restricþiilor ºi interdicþiilor imperiale, printr-o adevãratã contrabandã
patriotico-duhovniceascã, asumatã de cinstite feþe negustoreºti ºi

bisericeºti, dupã cum aratã Al. Duþu1, comparând acest fenomen cu
transportul similar al cãrþilor interzise în Franþa aceleiaºi epoci. Evoluþia
tiparului românesc în Transilvania înscrie la rândul sãu nume
reprezentative precum Gherontie Cotore, Atanasie Rednic, Grigore Maior.
Liberalizarea accesului la instruire, dezvoltarea învãþãmântului public
în limba românã, apar ca o constantã a Iluminsimului în Transilvania,
manifestându-se încã din memoriile ºi proiectele marelui ei iniþiator,
episcopul Ioan Inocenþiu Micu-Klein. Activitatea sa traseazã liniile
directoare ale întregului program de revendicãri politice româneºti,
naþionale ºi sociale, concretizat spre sfârºitul veacului în miºcarea Supplex
Libellum Valachorum (al cãrui nume însuºi este preluat dupã unul dintre
memoriile sale adresate Curþii de la Viena în prima parte a secolului). El
pune totodatã bazele întregii miºcãrii de renaºtere politicã ºi culturalã în
jurul centrului creat de el la Blaj (începând cu inaugurarea mãnãstirii
Sfânta Treime în 1738, completatã cu seminar ºi tipografie), în jurul
cãruia se vor forma corifeii ªcolii Ardelene, ei înºiºi, în frunte cu Gheorghe
ªincai, întemeietorul a peste 300 de ºcoli româneºti, profund implicaþi în
rãspândirea învãþãmântului la sate. La forþa de pãtrundere în rândul
populaþiei a ideilor novatoare ale vremii au contribuit atât biserica grecocatolicã sau unitã cu Roma, transformatã din unealtã a dezbinãrii
confesionale a românilor în pârghie esenþialã a formãrii unei intelectualitãþi
naþionale, pregãtite la ºcolile Apusului, capabile sã conceapã un program
real de afirmare naþionalã, cât ºi cea ortodoxã, axã fundamentalã
a menþinerii tradiþiei unitãþii românilor în plan lingvistic ºi cultural, ca
premisã a continuãrii luptei pentru unitatea politicã. (ILUMINISMUL
ROMÂNESC ªI DIMENSIUNEA SA EUROPEANÃ)

Românii cheltuiesc, în medie, 180 de lei
pentru cadourile de 1 ºi 8 martie

Femeile oferã mãrþiºoare mamelor, bucureºtenii alocã mai mulþi
bani decât cetãþenii din restul þãrii pentru cadourile de 1 ºi 8
martie, iar bãrbaþii au grijã în special de cadourile pentru soþii
ºi iubite, în timp ce un sfert dintre femeile intervievate vor oferi
cadouri/mãrþiºoare bãrbaþilor. Acestea sunt rezultatele studiului
realizat de Mednet cu ocazia mini sãrbãtorilor de primãvarã,
studiu despre felul în care românii cinstesc în continuare
aceste sãrbãtori, care amintesc de Idele lui Marte, zeul roman
al rãzboiului, naturii, agriculturii ºi primãverii.
Tradiþia de a oferi cadouri în perioada 1-8 martie este respectatã
de cea mai mare parte dintre orãºeni, atât bãrbaþi, cât ºi femei.
Astfel, conform celui mai recent studiu MEDNET Marketing

Ca tendinþã, bãrbaþii aleg florãriile
într-un procent mai mare decât femeile
Mediul online este, de asemenea,o importantã resursã de shopping
pentru orãºeni, peste 20% dintre aceºtia luând în considerare ºi
magazinele online. Aceastã posibilitate de shopping prezintã un grad
de atractivitate mai ridicat în rândul bucureºtenilor, comparativ cu
orãºenii din provincie. În ceea ce priveºte suma alocatã pentru cadouri,
orãºenii cheltuiesc în medie 180,15 lei. Cei mai mulþi dintre aceºtia,
aproape 60%, vor aloca sume cuprinse în intervalul 100-299 lei (36,8%
vor aloca între 100 ºi 199 lei ºi 22,3% sume între 200 ºi 299 lei).
În general, atunci când vine vorba de oferirea mãriþiºoarelor/
cadourilor de 1 ºi 8 martie, bãrbaþii sunt mai cheltuitori în raport cu
femeile. În acelaºi timp, locuitorii din Bucureºti îºi alocã sume mai
mari în raport cu provincialii din mediul urban pentru astfel de cadouri.
De 1 martie, majoritatea femeilor vor dãrui un mãrþiºor mamelor,
în timp ce bãrbaþii vor fi mai atenþi cu soþiile sau iubitele. Din
totalul respondenþilor care ºi-au exprimat intenþia de a oferi cadouri/
mãriþiºoare pentru a sãrbãtori întâia zi a primãverii, mai mult de
trei sferturi vor oferi un cadou mamei (75,2%) ºi peste jumãtate
vor oferi cadouri prietenelor - cu excepþia iubitelor (51,1%). Cei
mai muli bãrbaþi (86,7%) vor oferi cadouri/mãrþiºoare partenerelor
de viaþã (soþii/iubite) în timp ce majoritatea femeilor (80,2%) intenþioneazã sã le dãruiascã un mãrþiºor/cadou mamelor. În timp ce
femeile oferã cadouri/mãrþiºoare mai degrabã persoanelor din
familia lor (mamele, bunicile, soacrele, mãtuºile etc.) ºi prietenelor,

cadouri mamelor lor cu acest prilej. Mai mult decât atât, aceastã zi
este un bun moment pentru bãrbaþi de a-ºi exprima dragostea faþã de
soþii sau iubite, peste 85% dintre aceºtia intenþionând sã ofere cadouri
partenerelor de viaþã cu ocazia Zilei Internaþionale a Femeii. La fel
ca ºi în cazul cadourilor de 1 martie, ºi de 8 martie femeile vor dãrui
cadouri mai degrabã persoanelor din familia lor ºi prietenelor, în
timp ce bãrbaþii vor oferi cadouri mai degrabã femeilor cu care
interacþioneazã în mod curent, ºi anume iubita/soþia ºi colegele/
colaboratoarele de serviciu/parte-nerele de afaceri.
În privinþa tipurilor de cadouri oferite, florile rãmân de departe în
top, 73,2% dintre orãºenii care intenþioneazã sã ofere cadouri de
8 martie optând pentru acestea. Alte cadouri pe care locuitorii din
mediul urban ar dori sã le ofere sunt bijuteriile (40,1%), cosmeticele/
bãrbaþii au tendinþa de a oferi cadouri/mãrþiºoare femeilor cu care parfumurile (30,9%), dulciurile (28,0%) sau obiectele meºteºuinteracþioneazã în mod curent, anume: iubita/soþia ºi colegele/ gãreºti (25,0%).
La nivel declarativ, aproape jumãtate dintre locuitorii din mediul
colaboratoarele de serviciu/partenerele de afaceri.
urban vor sãrbãtori ziua de 8 martie. Ca tendinþã, în timp ce bãrbaþii
Bãrbaþii cumpãrã bijuterii, parfumuri ºi flori,
vor petrece alãturi de soþii/iubite/mame/fiice etc., femeile se vor
femeile preferã brãþãri
distra de 8 martie alãturi de prietene sau colege.
ªi pentru cã fiecare regiune a României are propriile sale obiceiuri, nici
Peste jumãtate dintre angajatori
sãrbãtoarea Mãrþiºorului nu este la fel peste tot. În timp ce, în majoritatea
vor oferi beneficii extra salariale
cazurilor, femeia este cea care primeºte un mãrþiºor de 1 martie, peste
Peste jumãtate dintre companiile/instituþiile din România vor
un sfert dintre persoanele de gen feminin intervievate în cadrul acestui studiu, care intenþioneazã sã ofere cadouri de 1 ºi 8 martie, au oferi beneficii extra salariale în perioada 1-8 martie. Din totalul
declarat cã vor oferi cadouri/mãrþiºoare ºi bãrbaþilor. Moldovencele vor locuitorilor din mediul urban care sunt în prezent angajaþi/salariaþi,
oferi cele mai multe mãrþiºoare bãrbaþilor, aproape jumãtate peste jumãtate (50,2%) au declarat cã angajatorul lor va oferi cadouri/
beneficii, existând posibilitatea ca acest procent sã creascã, având
dintre locuitoarele din zona Moldovei exprimându-ºi aceastã intenþie.
În ceea ce priveºte tipurile de mãrþiºoare/cadouri oferite, majo- în vedere cã 16,9% dintre persoanele intervievate nu au ºtiut /nu au
ritatea respondenþilor vor alege sã ofere tradiþionalele mãrþiºoare de aflat încã despre un posibil beneficiu extrasalarial la momentul
pus în piept, florile, dar ºi mãrþiºoarele sub formã de brãþarã. Românii desfãºurãrii sondajului de opinie. În cele mai multe cazuri, aceste
din mediul urban vor mai oferi în numãr mare ºi bijuterii, dulciuri cadouri/beneficii vor consta în flori, 64,3% dintre respondenii angajaþi
sau cosmetice/ parfumuri. Ca tendinþã, femeile preferã mãrþiºoarele într-o companie/instituie, în care se vor oferi beneficii extrasasub formã de brãþarã, în timp ce bãrbaþii se orienteazã mai mult cãtre lariale,declarând cã angajatorul lor va oferi astfel de cadouri. Aproape
tradiþionalele mãrþiºoare de pus în piept, dar ºi cãtre flori sau bijuterii. o treime (28,6%) dintre angajatori vor oferi, de asemenea, zile libere,
în timp ce 26,3% dintre ei vor oferi dulciuri.
De Ziua Femeii, peste trei sferturi dintre orãºeni
Nu în ultimul rând, peste 20% dintre companiile/instituþiilecare
vor oferi cadouri mamelor
opereazã în mediul urban din România vor oferi anul acesta, cu
Pentru români, ziua de 8 martie reprezintã ziua în care ne ocazia zilelor de 1 ºi 8 martie, bani ºi/sau tichete cadou.
sãrbãtorim mamele, cea mai mare parte a orãºenilor (76,0%) oferind
Gabriela ÞINTEANU

Research Center, aproape 88% dintre persoanele intervievate din
mediul urban oferã cadouri celor dragi. Majoritatea respondenþilor
au spus cã oferã cadouri, atât de 1 cât ºi de 8 martie, doar 1,4%
dintre aceºtia intenþionând sã se limiteze la cadouri/mãrþiºoare de
1 martie. Principalele destinaþii de shopping sunt vânzãtorii ambulanþi ºi/sau de la târgurile de 1-8 martie (66,2%), centrele comerciale
(magazine/supermarketuri/hipermarketuri, mall-uri etc.) (58,7%)
ºi florãriile/vânzãtorii ambulanþi de flori (54,8%).
Studiul Mednet a fost realizat online, pe un eºantion reprezentativ la nivel naþional - urban, în perioada 17  20 februarie
2017. Au fost intervievate 700 de persoane cu vârsta minimã
de 18 ani. Marja de eroare a studiului este de ±3,70%.
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PROGRAMUL TVH
MIERCURI  8 martie 2017

MARÞI  7 martie 2017
06:00
07:00
08:00
10:00
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

22:00
22:30
23:30
01:30
02:30
03:30

Film serial (r)
ªtiri (r)
Film documentar
Crezi cã ºtii? (r)
Film artistic românesc 
Nunta mutã (2008) (r)
Film serial
Film de colecþie
Crezi cã ºtii?
Despicat ºi rãspicat (live)
ªtiri
Film serial
Film artistic românesc 
Maria (2003)
Regia: Cãlin Peter Netzer
Genul: dramã
ªtiri
Film documentar
Film de colecþie
Crezi cã ºtii? (r)
Despicat ºi rãspicat (r)
Videoclipuri

SÂMBÃTÃ  11 martie 2017
07:00
08:00
09:00
10:00
12:00
13:00
14:00
16:00
18:00
19:00
20:00

22:00
22:30

00:30
01:30
03:00
05:00

ªtiri (r)
Film documentar
Film pentru copii  Oraºul plin de viaþã
România spiritualã
Prezentator Sorin Bejan
Film documentar
Week-end show (r)
Film artistic
Film artistic - IMPACT (2009).
Partea I (r)
ªtiri
Televiral
Film artistic - IMPACT (2009).
Partea a II-a.Regia: Mike J. Rohl.
Genul: acþiune, SF.
ªtiri
Film artistic românesc - Cel mai iubit
dintre pãmânteni (1993).
Regia: ªerban Marinescu. Genul: dramã
Televiral (r)
Videoclipuri
Film artistic (r)
România spiritualã (r)

06:00
07:00
08:00
10:00
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

22:00
22:30
23:30
01:30
02:30
03:30

Film serial (r)
ªtiri (r)
Film documentar
Crezi cã ºtii? (r)
Film artistic românesc 
Maria (2003) (r)
Film serial
Film de colecþie
Crezi cã ºtii?
Despicat ºi rãspicat (live)
ªtiri
Film serial
Film artistic românesc 
Camera ascunsã / Cobai (2004)
Regia: Bogdan Dumitrescu
Genul: dramã
ªtiri
Film documentar
Film de colecþie
Crezi cã ºtii? (r)
Despicat ºi rãspicat (r)
Videoclipuri

JOI  9 martie 2017
06:00
07:00
08:00
10:00
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

22:00
22:30
23:30
01:30
02:30
03:30

Film serial (r)
ªtiri (r)
Despicat ºi rãspicat (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film artistic românesc 
Carmen (2015) (r)
Film serial
Film de colecþie
Crezi cã ºtii?
Despicat ºi rãspicat (live)
ªtiri
Film serial
Film artistic românesc  Carmen (2015)
Regia: Doru Niþescu
Genul: dramã
ªtiri
Film documentar
Film de colecþie
Crezi cã ºtii? (r)
Despicat ºi rãspicat (r)
Videoclipuri

06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

22:00
22:30
23:30
01:30
02:30
03:30

Film serial (r)
ªtiri (r)
Film documentar
Despicat ºi rãspicat (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film artistic românesc 
Carmen (2015) (r)
Film serial
Film de colecþie
Interviurile lui Matei Georgescu
Film documentar
ªtiri
Film serial
Film artistic
IMPACT (2009). Partea I
Regia: Mike J. Rohl. Genul: acþiune, SF
ªtiri
Week-end Show (r)
Film de colecþie
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
Week-end Show (r)
Videoclipuri

LUNI  13 martie 2017

DUMINICÃ  12 martie 2017
07:00 ªtiri (r)
08:00 Film documentar
09:00 Film pentru copii 
Aurora, doctorul pãdurii
10:00 România spiritualã
Prezentator Sorin Bejan
12:00 Film documentar
13:00 Interviurile lui Matei Georgescu (r)
14:00 Film artistic
16:00 Film artistic - IMPACT (2009).
Partea a II-a (r)
18:00 ªtiri
19:00 Televiral
20:00 Film artistic
22:00 ªtiri
22:30 Film artistic românesc - Puzzle (2013).
Regia: Andrei Yincã. Genul: dramã
00:30 Televiral (r)
01:30 Videoclipuri
03:00 Film artistic (r)
05:00 România spiritualã (r)

VINERI  10 martie 2017

06:00
07:00
08:00
09:00
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

Film serial (r)
ªtiri (r)
Film documentar
Film artistic

de la ora 17:00:

Despicat
ºi rãspicat

Film artistic
Film serial
Film de colecþie
Crezi cã ºtii?

(live)

Despicat ºi rãspicat (live)
ªtiri
Film serial
Film artistic românesc 
Deja vu (2012)

22:00
22:30
23:30
01:30
02:30
03:30

Regia: Dan Chiºu. Genul: dramã
ªtiri
Film documentar
Film de colecþie
Crezi cã ºtii? (r)
Despicat ºi rãspicat (r)

Despicat ºi rãspicat este un talk-show al
prezentului. Actualitatea, cu subiectele sale ce
ne afecteazã pe fiecare în parte ºi pe toi la un
loc, ne cere sã le tratãm cu obiectivitate ºi
maximã seriozitate. Vom dezbate ºi chiar vom
despica firul în patru pentru aflarea dreptãþii ºi
a drumului corect. Pentru asta ne bazãm pe
interlocutori integri, alãturi de care vom spune
rãspicat unde s-a greºit ºi vom cãuta soluþii.

Videoclipuri

Ion CARAMITRU a fost ales preºedinte al Academiei Europene a Balcanilor
Între 20-23 februarie 2017 a avut loc la Skopje, Macedonia,
Simpozionul internaþional Hamlet and Europe - To be or not
to be ºi, totodatã, reuniunea de constituire a Academiei Europene
a Balcanilor (Academia Balkanika Europeana), al cãrei
preºedinte a fost ales Ion Caramitru, prin propunerea unanimã
a membrilor fondatori ai acestui nou înfiinþat for academic.
 informeazã Teatrul Naþional Bucureºti
Iniþiatorul ambelor evenimente este cunoscutul dramaturg,
romancier ºi scenarist macedonean Jordan Plevnes (autor,
printre altele, al piesei CHIRIL ªI METODIU, WHO ARE
YOU?!, prezentatã în premierã absolutã la TNB, în cadrul
Festivalului Internaþional NETA din 2015), totodatã fondator
(în 2007) ºi rector al Universitãþii de Arte Audiovizuale
(ESRA) din Skopje- prima universitate privatã de arte
audiovizuale din Macedonia.
În calitatea sa de Doctor Honoris Causa al acestei Universitãþi (titlu decernat anul trecut), Ion CARAMITRU a
susþinut, în deschiderea simpozionului, comunicarea cu
titlul Hamlet ºi teatrul lumii în viaþa mea.

Membrii fondatori ai noii ACADEMII EUROPENE A
BALCANILOR, reuniþi într-o primã ºedinþã prezidatã de Ion
Caramitru, au adoptat, cu acest prilej, în data de 21 februarie
2017, un document-manifest al acestui for, intitulat Declaraþia
de la Skopje, document semnat de o serie de personalitãþi
marcante ale lumii culturale contemporane din 10 þãri.
Mesajul central al Declaraþeii de la Skopje, pe care TNB a
ataºat-o integral, în limba englezã ºi în limba românã, este: Ne
apropiem de a ºaisprezecea aniversare a Tratatului de la Roma,
care a îndemnat popoarele libere sã se reuneascã în jurul
marelui proiect european. Ne amintim de celebra frazã a lui
Jean Monnet cu privire la nevoia de a reconstrui Uniunea
Europeanã pe o bazã culturalã. Acesta a fost obiectivul nostru
din Skopje, când am reunit cercetãtori ºi artiºti reputaþi,
reprezentând zece state din regiune pentru a înfiinþa Academia
Europeanã a Balcanilor. Academia Europeanã de ªtiinþe, Arte
ºi Litere împreunã cu Academia Europeanã a Balcanilor susþin
proiectul unei noi construcþii europene bazate pe valori
umaniste ºi culturale comune.

De luni pânã joi,
de la ora 16:00:

Crezi cã ºtii?

Crezi cã ºtii? este o emisiune concurs de
culturã generalã, prezentatã de Oana Ludmila
Popescu. Trei concurenþi se întrec pe parcursul
a patru runde, iar întrebãrile sunt din diverse
domenii: istorie, geografie, literaturã, diverse,
cu grade de dificultate diferite.
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Festivalul Ziua Cucilor din Brãneºti 2017
D

estul de aproape de capitala noastrã, în estul judeþului Ilfov, undeva pe
malul râului Pasãrea, la aproape 20 de kilometri de Bucureºti, se aflã localitatea
Brãneºti. Aici localnicii au grijã ca an de an sã reînvie în prima zi de luni de dupã
lãsata secului un obicei strãvechi, cãruia i se spune Ziua Cucilor. Este unicul
carnaval mascat din Ilfov, este o manifestare culturalã, care, datoritã pasiunii
organizatorilor, a cãpãtat valenþe internaþionale, fiind poate mai cunoscutã în
strãinãtate, decât în apropiata noastrã capitalã. În acest an, programul artistic
al Festivalului Ziua Cucilor, aflat la cea de a XV-a ediþie, s-a desfãºurat în ziua
de luni 27.02.2017. Manifestarea este organizatã în acest an de cãtre Primãria
comunei Brãneºti, având partener Consiliul Judeþean Ilfov, prin Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Ilfov ºi Asociaþia
Culturalã Brãneºti. De unde vine aceastã sãrbãtoare? Unii cercetãtori spun cã
ar fi de origine tracicã, precreºtinã, în timp ce alþii o încadreazã în sfera sãrbãtorilor
de provenienþã slavã. Cucul, ca ºi ursul, care, în aceastã perioadã, iese din
bârlog, anunþã venirea primãverii. În lunea curatã (prima zi din Postul Mare),
femeile curãþã cu grijã blidele de mâncarea de dulce, le opãresc ºi, în unele
cazuri, chiar le înlocuiesc cu vase speciale pentru perioada de post. Pentru a-i
dezvãþa pe copii sã mãnânce de dulce, prin sat umblau în aceastã zi mascaþi cu
coarne de cerb care-i bãteau uºor pe copii. Umblau prin sat kukeri, (kukuri,
kukove, cucii  cum spun românii  alte nume, arapi, geamalari, starþi, maskari,
barbuþi, drakuºi), mai ales în estul Bulgariei. Participau tineri ºi bãrbaþi
costumaþi. Dis-de-dimineaþã, kukerii aþineau calea celor din sat, cãrora le
cereau platã spre a-i lãsa sã treacã. (Antoaneta Olteanu  Zile ºi demoni.
Calendar ºi mitologie popularã bulgarã). În curtea Casei Corpului Didactic
din Brãneºti s-au adunat cucii în dimineaþa de luni. Aici e mare forfotã: are loc
vernisajul expoziþiei Brãneºtii  naturã ºi tradiþie, apoi, simpozionul de
deschidere a festivalului ºi primirea invitaþilor oficiali. A urmat marea paradã a
grupurilor de cuci invitate din þarã (Pãuleºti  Vrancea, Cetea  Alba, Lipniþa 
Constanþa, Domneºti  Ilfov) ºi strãinãtate (Bulgaria, Serbia), apoi un concert
folcloric românesc, cu participarea orchestrei Doina Oltului ºi a numeroºi
interpreþi de muzicã popularã cunoscuþi ºi recunoscuþi, pe plan naþional ºi
internaþional. Parada ºi afluirea trupelor de cuci aflate în festival s-a fãcut prin
faþa unui juriu competent care urmeazã sã acorde ºi premii. Tineri sau bãtrâni,
participanþii purtau mãºti colorate cât mai fioroase, peruci ºi fuste, rochii de
mirese, iar din alaiul nupþial nu lipseau popa, dar nici brãdarul. Cucilor din
Brãneºti li s-au alãturat ºi invitaþi din alte zone ale României, unde existã
obiceiuri asemãnãtoare, cu mascaþi, ce se desfãºoarã în diferite momente ale
anului. Bãrbaþii poartã talãngi imense, ce alungã spiritele rele din hotarul satului,
menind, totodatã, prosperitate ºi fertilitate, un rod cât mai bogat în anul urmãtor,
prin grandoarea mãºtilor împodobite cu betealã ºi globuri. Semnificaþia ritualului
s-a pierdut în negura timpului, însã, chiar dacã nu mai cunosc cu exactitate
rostul Cucilor, bãtrânii se lumineazã la faþã când sunt întrebaþi de felul în care
era datina în tinereþea lor: Fetele le dãdeau bãieþilor þoale, basmale Erau
frumos îmbrãcaþi, cu rochiþe, nu cu zdrenþe Ne mai bãteau mamele cã dãdeam
rochia bunã, de horã, zâmbeºte tuºa Tudora Stoian, de 74 de ani, cu gândul la
vremurile acelea.
Cucii ºi cucoaicele de la Brãneºti împreunã cu reputata etnografã Doina
Iºfãnoni au participat la Carnavalul de la Veneþia, în 2013, unde pur ºi simplu
au uimit lumea. În expozeul prezentat la simpozion, Doina Iºfãnoni de la
Muzeul Satului Dimitrie Gusti din Bucureºti a spus cã la Veneþia, la expoziþia
organizatã la Scuola Grande di San Teodoro din Veneþia (ªcoala Mare a Sfântului
Teodor) ºi la Noua Galerie a Institutului Român de Culturã din Veneþia, nimãnui
nu i-a venit sã creadã cã în România mai existã persoane particulare care sã
confecþioneze asemenea mãºti unice. Vizitatorii de la Veneþia erau convinºi cã
mãºtile sunt fãcute la muzeu, sub îndrumarea ºtiinþificã a cercetãtorilor, ºi au
fost convinºi cu multe argumente cã acestea sunt reale. Prin expunerea cucilor
la Veneþia am arãtat cã suntem o categorie de membri ai Uniunii Europene cu
conºtiinþã identitarã ºi le-am arãtat cã acest element coaguleazã o comunitate
ºi cã, din punct de vedere spiritual, tradiþia cucilor din Brãneºti poate fi un
element de referinþã, de unicitate - a adãugat Doina Iºfãnoni. Urmare a acestei
participãri, în perioada 18  24 februarie 2016, la Sala Acvariu a Muzeului
Naþional al ãranului Român, a fost etalatã expoziþia Dialog mascat  Periplu
fotografic româno  italian la Veneþia, ce s-a bucurat de un mare succes.
Festivalul Ziua Cucilor din Brãneºti se dovedeºte un veritabil Carnaval al
Primãverii, un binevenit Carnaval - Festival Ziua Cucilor. Felicitãri tuturor
celor care au pãstrat tradiþia, celor care, prin munca ºi dãruirea lor, fac tot
posibilul ca acestã frumoasã sãrbãtoare sã nu se piardã, dar chiar, mai mult, sã
înfloreascã ºi sã treacã graniþele!
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