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Manifestãri ºtiinþifice la Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei

»

Joi, 9 martie 2017, a avut loc workshop-ul  atelier cu tema Familia,
copilul ºi abandonul, program susþinut de cãtre pshihologul Florin Oneþiu

» În perioada 13-17 martie, Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
organizeazã conferinþa Sãptãmâna creierului, ediþia a doua.

Conferinþa internaþionalã:

Aplicaþii Clinice
ale Imaginaþiei
Profunde

Atunci când teoria învãþatã îºi gãseºte rãspuns în practica concretã, rezultatele nu pot fi decât încununate
de succes. Astãzi am abordat tema Învãþarea ºcolarã din Psihologia Educaþiei, împreunã cu studenþii
mei de la Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei a Universitãþii Spiru Haret, chiar la Grãdiniþa
Prietenii Mei!  prof. univ. dr. Laura GORAN, manager general Grãdiniþa Prietenii Mei
Grãdiniþa Prietenii Mei: un centru de referinþã în învãþãmântul preºcolar » pag. 3

PREUNIVERSITARIA

»

Ministerul Educaþiei Naþionale (MEN) organizeazã în aceastã sãptãmânã, la nivelul
întregii þãri, simularea probelor scrise din cadrul examenului naþional de bacalaureat, la
care sunt aºteptaþi sã participe peste 250.000 de elevi.
Disciplinele la care se organizeazã simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naþional
pentru elevii clasei a XII-a în anul ºcolar 2016-2017 sunt: limba ºi literatura românã, limba ºi
literatura maternã (pentru elevii de la toate filierele, profilurile ºi specializãrile, care au urmat
studiile liceale într-o limbã a minoritãþilor naþionale), matematicã, istorie, fizicã, chimie, biologie,
informaticã, geografie, logicã, argumentare ºi comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.
Indiferent de rezultat, Universitatea Spiru Haret îþi vine în ajutor!
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INVITAÞIE
LA LECTURÃ!

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!
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Literatura universalã
transcedere a
capitalului cultural,
autor Elena Prus
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Petricã ºi lupul
Mioara VERGU-IORDACHE
Nu cred sã fie cineva care sã nu cunoascã pãþania ciobãnaºului
Petricã! Era Petricã mincinos sau teribilist?
Cum n-am fost în poveste, nu am de unde sã ºtiu! Altceva era
dacã îmi fãceam veacul în târla lui, sau dacã locuiam în satul cu
oameni alertaþi de susnumitul! Deºi, bag seamã, mã cam grãbesc
cu vorba! Eu chiar locuiesc în satul cu pricina! Ei, da, chiar ºi
dumneavoastrã!
Câte un Petricã, sau petricã?!, ne tot înspãimântã anunþând...
apariþia lupului! Ba dinspre Rãsãrit, ba dinspre Apus! ªi ne dau
exemple din Nord ºi din Sud! Cã lupul le-a mâncat ãlora oile!
Noi am cam intrat în jocul lui Petricã, sau petricã?!, ºi sãrim pe
lupul închipuit. Acum, ca sã nu las povestea neterminã, adevãrul
este cã, atenþi la zvonistica ciobãnaºului  mincinos sau teribilist?!
, nu vedem cã mor oile, nu mâncate de lup  din Rãsãrit sau din
Apus -, ci de foame ºi de sete!
Petricã din poveste, ºtim, a pãcãlit pânã s-a pãcãlit ºi lupul a
mâncat oile pe care le avea în grijã. Povestea nu ne spune, dar
multe o fi pãtimit...
Nu ºtiu ce se va întâmpla cu Petricã/Petricii din noua poveste.
Este posibil sã se tocmeascã cu simbrie la alþi... proprietari de
oi. Sau poate chiar îl/îi va mânca vreun... lup! Mie mi-ar plãcea
sã se retragã în ficþiune ºi sã ne lase în lumea noastrã realã.
Zvonistica otrãvitã, alarmistã, spectaculoasã, senzaþionalã,
nemaipomenitã, ameninþãrile permanente cu diverse sfârºituri
de lume, cu catastrofe naturale, sociale, culturale... nu fac decât
sã ne strice de la rosturile noastre fireºti! Sigur, toþi înþelegem
asta! Dar omul este o vietate curioasã, iar noi, românii, parcã,
prin excelenþã, avem aplecare spre ºtirile rele. Zicem cã nu ne
plac, dar doar zicem! Fantasma zvonului de aþâþã imaginaþia!
Dacã cineva, un Petricã, zice despre un lup, noi brodãm o...
haitã! ªi nenumãrate poveºti ºi nesfârºite taifasuri! Degeaba
behãie oile în stânã! Noi pândim lupii!
Dar ce poþi sã faci? Democraþia înseamnã ºi libertate de gândire
ºi libertate de exprimare. Dacã îl tragi pe vreunul de mânecã,
încercând sã-l scoþi din realitatea SF, te condamnã cu vehemenþã
cã-i încalci drepturile cetãþeneºti. Ce dacã sunt câmpurile
pârloagã, ce dacã sunt curþile neprimenite, ce dacã nu avem
productivitate a muncii, ce importanþã are cã trãim pe datorie ºi
din importuri, ce dacã...? Petricã, sau petricã?!, a zis cã vine
lupul. Din Rãsãrit sau din Apus. ªi trebuie sã comentãm. Pãi ce
credeaþi? Cã ne organizãm sã ne apãrãm avuþia? Ei, na! Încearcã
unii dintre noi sã o facã?! De ce? Lasã cã ºtim noi! Nu vine
niciun lup. Iar dacã vine, ne gãseºte la poveºti
Petricã, sau petricã?!, este mincinos sau teribilist. Dar noi?!
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Iubiþi animalele?
Universitatea Spiru Haret,Centrul de Formare Profesionalã
Spiru Haret ºi Facultatea de Medicinã Veterinarã
ORGANIZEAZÃ curs de formare pentru calificarea

Tehnician Veterinar

(autorizaþie ANC seria B nr. 0010143 / 9.06.2016)
Durata cursului: 1080 ore (360 de ore pregãtire teoreticã ºi 720 de ore pregãtire practicã)
Taxa de participare: 2 000 de lei
Înscrierea se face la sediul Facultãþii de Medicinã Veterinarã din Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3, Bucureºti
Informaþii suplimentare la: telefon 021 2421576, 021 4551079 sau email: ushmedvet@spiruharet.ro
Acte necesare la înscriere
- Buletin/Carte de identitate, original ºi copie
- Certificat de naºtere, original si copie
- Certificat de cãsãtorie, dacã este cazul ºi doar pentru cei care ºi-au schimbat
numele, original ºi copie
- Diploma de studii / Adeverinþã absolvire liceu, original ºi copie
Dosar plic

Tipul certificatului eliberat

Descrierea cursului
Cursul de formare pentru calificarea tehnician veterinar urmãreºte dobândirea
competenþelor profesionale de cãtre persoanele salariate ale agenþilor economici;
persoanele iubitoare de animale aflate în cãutarea unui loc de muncã; persoanele
interesate în vederea exercitãrii unei activitãþi profesionale sau persoanele, care
vor sã îºi schimbe meseria.
Pânã la sfârºitul cursului, participanþii se vor forma în îngrijirea animalelor din
toate categoriile, vor fi capabili sã efectueze un tratament, o vaccinare, atât
pentru animalele de fermã cât ºi pentru cele de companie, sã cunoascã
instrumentarul necesar intervenþiilor chirurgicale, sã aplice bandaje, sã efectueze
examene de laborator în domeniul sãnãtãþii animalelor ºi produselor de origine
animalã, sã utilizeze substanþele biocide, sã asiste medicul veterinar în timpul
examinãrii animalelor ºi în timpul intervenþiilor chirurgicale. Toþi formatorii sunt
cadre didactice ale Facultãþii de Medicinã veterinarã.

Competenþele unui tehnician
veterinar la absolvirea
programului de formare sunt:

În urma absolvirii programului de
formare profesionalã - calificare
tehnician veterinar vi se va elibera
Certificatul de calificare, emis de
Ministerul Muncii ºi Justiiei Sociale,
Ministerul Educaþiei Naþionale,
Ministerul Cercetãrii ºi Inovãrii ºi
Autoritatea Naþionalã pentru
Calificãri Comisia de Autorizare,
în care se vor înscrie datele personale,
tipul cursului absolvit ºi media de
absolvire. Certificatul va fi însoþit
de o anexã (supliment descriptiv),
în care sunt înscrise competenþele
dobândite în conformitate
cu standardul ocupaþional specific
ocupaþiei de Tehnician veterinar.
Certificatul de calificare este
recunoscut la nivel naþional
ºi internaþional în conformitate cu
legislaþia în vigoare.

- Anatomia ºi fiziologia animalelor
- Biotehnologii moderne în creºterea
animalelor
- Anatomia patologicã ºi
fiziopatologicã
- Farmacologia
- Semiologia
- Patologia medicalã
- Parazitologia
- Propedeutica ºi patologia
chirurgicalã
- Patologia obstetricalã
- Patologia infecþioasã
- Controlul sanitar-veterinar al
alimentelor
- Eticã ºi legislaþie profesionalã
- Securitatea ºi sãnãtatea în muncã
în domeniul sanitar-veterinar
- Gestiune ºi evidenþa economicã
- Comunicare în limba modernã
- Comunicare
- Dezvoltarea carierei profesionale
- Gândirea eticã ºi rezolvarea de
probleme
- Utilizarea calculatorului ºi
prelucrarea informaþiei
- Iniþierea unei afaceri
- Managementul relaþiilor
interpersonale
- Procesarea datelor numerice.

Puncte de vedere

Procedura penalã ºi dezvoltarea României

S-a scris mult despre un subiect al concursurilor ºcolare.
Tema de reflexie este urmãtoarea: ajutã sau nu la
dezvoltarea þãrii activismul juridic al cetãþenilor?
Din parcurgerea istoriei economice recente a României
eu aº da un rãspuns afirmativ.
Dacã majoritatea salariaþilor de la prima întreprindere de
stat falimentatã ºi dãrâmatã ar fi scris Denunþuri împotriva
celor vinovaþi, procesul de distrugere a economiei naþionale
s-ar fi oprit. Pentru cã nimeni nu a scris niciun Denunþ, au
fost falimentate ºi transformate în fier vechi peste 2.000 de
întreprinderi mari. Câteva milioane de oameni nu au mai
avut unde sã lucreze ºi au plecat în pribegie peste graniþã. A
fost cel mai mare exod de populaþie în vreme de pace. Nici
în vremuri de rãzboi nu am avut mereu atâta proporþie fugitã
în strãinãtate. Mergând cu raþionamentul mai departe,

naþionalã

ajungem la concluzia cã, având acele întreprinderi, am fi
fost astãzi o þarã producãtoare, nu una consumatoare. Am fi
avut balanþã comercialã activã, nu pasivã. Cel mai dureros
este cã sute de mii de copii cresc fãrã pãrinþii lor. Va trebui
sã dezvoltãm România de mâine cu mulþi tineri care nu au
cunoscut cãldura cãminului din familia completã. Tot lanþul
ar fi fost oprit dacã am fi avut curajul sã spunem STOP!
hoþilor ºi impostorilor, dacã am fi scris la timp Denunþurile
necesare. În lipsa Denunþurilor, peste 2.000 de întreprinderi
mari au devenit amintire ºi nimeni nu a fost vinovat. Astfel,
generaþiei noastre îi va fi greu sã explice de ce în Procesulverbal de predare-primire de la sfârºitul drumului va lãsa
mult mai puþinã avuþie în þarã decât a primit.
Conf.univ.dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ,
Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti
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La Bucharest Pet Exhibition, singurul eveniment din România care aduce sub
acelaºi acoperiº expoziþii naþionale ºi internaþionale de pisici, câini ºi animale
mici de rasã, ajuns la cea de-a treia ediþie, care a avut loc în perioada 10  12
martie 2017, în cadrul Centrului Expoziþional Romexpo, au fost prezenþi ºi
studenþii Facultãþii de Medicinã Veterinarã din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
care au oferit informaþii legate de Facultatea de Medicinã Veterinarã din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, dar ºi despre celelalte specializãri.

Asociaþia Românã de Stomatologie
Veterinarã organizeazã prima ediþie a
Conferinþei Naþionale de Stomatologie
Veterinarã. Evenimentul va avea loc în data
de 08.04.2017, în Amfiteatrul Facultãþii
de Medicinã Veterinarã Spiru Haret - Bdul.
Basarabia nr. 256, Sector 3, Bucureºti.
În cadrul conferinþei vor fi prezentate
mai multe lucrãri de interes pentru
practicienii veterinari, susþinãtorii lucrãrilor din cadrul evenimentului fiind me-

dici veterinari cu expertizã în domeniul
stomatologiei veterinare.
Lucrãrile din cadrul Conferinþei
Naþionale de Stomatologie Veterinarã
vor fi susþinute de dr. Mãturã Cristi, dr.
Zvorãºteanu Raluca DVM PhD
(vicepreºedinte ARSV), conf. univ. dr.
Andronie Viorel, dr. Grosu Florin DVM
PhD (AMVDIR) ºi dr. Camil Stoian
DDr., PhD, Dip. EVDC (preºedinte
ARSV).

Asociaþia Generalã a Medicilor Veterinari din România, Colegiul Medicilor
Veterinari din România ºi Asociaþia Medicilor Veterinari pentru Animale de
Companie în colaborare cu facultãþile de medicinã veterinarã ale USAMV
Bucureºti, USAMV Cluj-Napoca, USAMV Iaºi, USAMVB Timiºoara ºi
Universitãþii Spiru Haret, Autoritatea Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimentelor  cu institutele centrale ºi direcþiile judeþene, patronatele
medicilor veterinari ºi Federaþia Sindicatelor Veterinare din România organizeazã

Al XII-lea Congres Naþional
de Medicinã Veterinarã
20-23 septembrie 2017  Cluj-Napoca
Evenimentul se va desfãºura sub deviza

Împreunã pentru progresul medicinii
veterinare româneºti

Lucrãrile vor prezentate în cadrul a ºapte secþiuni:
1. Profesia medicalã veterinarã în România
2. Cercetare ºtiinþificã
3. Învãþãmântul ºi pregãtirea profesionalã
4. Institutele ºi laboratoarele sanitare veterinare
5. Creºterea, sãnãtatea ºi bunãstarea animalelor
6. Medicina veterinarã ºi sãnãtatea publicã
7. Libera practicã medicalã veterinarã
Amãnuntele privind programul, temele ºi modul de prezentare al lucrãrilor,
condiþiile ºi taxele de participare, vor fi comunicate în anunþurile viitoare.

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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Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
Workshop

Universitatea Spiru Haret
Institutul de Studii Integrale din California
Pachamama România
TvH
vã invitã
joi, 6 aprilie, ora 18.30,
sala Studio, Universitatea Spiru Haret, str. Ion Ghica nr. 13, parter,
la conferinþa internaþionalã:

Familia, copilul ºi abandonul

Aplicaþii Clinice
ale Imaginaþiei Profunde

Joi, 9 martie 2017, la sediul Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele
Educaþiei a avut loc workshop-ul  atelier cu tema Familia, copilul
ºi abandonul, program susþinut de cãtre pshihologul Florin Oneþiu.
Descris ca fiind unul dintre modelele de reuºitã din punct de
vedere profesional în domeniul psihologiei, Florin Oneþiu este ºi
absolvent al unui program masteral la Universitatea Spiru Haret.
Acest atelier  a spus psihologul în deschiderea atelierului 
vine pe baza experienþei mele în centrele cu copii instituþionalizaþi
ºi abordeazã tema familiei ºi cea a copilului. Totodatã, în cadrul

atelierului vorbim ºi despre abandon ºi ataºament, punctând în
mod special abandonul copiilor. Ataºamentul mi se pare important
de abordat ºi de discutat în cât mai multe întâlniri pentru cã este
principala problemã cu care ne confruntãm. Atelierul este
structurat astfel încât sã permitã interacþiunea cu cât mai mulþi
studenþi ºi de a le stârni curiozitatea pentru niºte subiecte foarte
importante. Primul atelier este un pic mai general, urmând ca
urmãtoarele sã fie focusate pe o anumitã temã.
Text ºi foto: Mihãiþã ENACHE

Asociaþia Naþionalã pentru
Copii ºi Adulþi cu Autism
din România (ANCAAR)
ºi Facultatea de Psihologie
ºi ªtiinþele Educaþiei,
Universitatea Spiru Haret,
organizeazã

Conferinþa
naþionalã

Independenþã!
Mã
pregãtesc
12-13 mai 2017
Aula Bibliotecii Centrale
Universitare Carol I,
Bucureºti, Calea Victoriei
nr. 88.

Grãdiniþa Prietenii Mei:
un centru de referinþã
în învãþãmântul preºcolar
Pentru Universitatea Spiru Haret, 26 de ani
de experienþã în sistemul educaþional înseamnã
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, printre acestea numãrându-se
Grãdiniþa Prietenii Mei, un centru de
referinþã în învãþãmântul preºcolar.
Creat de specialiºti în învãþãmântul
preºcolar ºi adaptat în permanenþã nevoilor
fiecãrui copil, conceptul educaþional propus
de Grãdiniþa Prietenii Mei pune accent pe
aspecte esenþiale în dezvoltarea copiilor
precum triada copil-familie-educator,
valorificarea aptitudinilor celor mici,
extinderea orizonturilor creative ºi

Comitet ºtiinþific:
 Prof. univ. dr. Petru Lisievici
 Conf. univ. dr. Beatrice Manu
 Lect. univ. dr. Simona Marica
 Conf. univ. dr. Bogdan Danciu
 Prof. univ. dr. Matei Georgescu
Comitet de organizare:
 Psih. dr. Alexandra Postelnicu  Pachamama România
 Roberta Neamþu
 Prof. univ. dr. Petru Lisievici
 Psih. drd. Amina Pârvescu
 Psih. drd. Victoria Stan
 Dr. Corina Pîrºean
 Prof. univ. dr. Matei Georgescu

În perioada 13-17 martie, Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele
Educaþiei din cadrul Universitãþii Spiru Haret organizeazã
conferinþa Sãptãmâna creierului, ediþia a doua.
Sãptãmâna creierului este un eveniment anual ce are ca
scop popularizarea cunoºtinþelor despre sistemul nervos
în rândul elevilor din toate ciclurile de învãþãmânt, dar
ºi în rândul celor pasionaþi de neuroºtiinþe.
Pe parcursul acestui eveniment, publicul larg este expus
la informaþii corecte din punct de vedere ºtiinþific despre
sistemul nervos normal ºi despre bolile acestuia. Mai mult,
participanþii experimeanzã funcþiile creierului ºi impactul
lor asupra comportamentului, alãturi de organizatori.
Conferinþa are loc la sediul Facultãþii de Psihologie ºi
ªtiinþele Educaþiei, str. Fabricii nr. 46 G, amfiteatrul A1.
 Luni, 13 martie, ora 18.00, conf.univ.dr. Dragoº
Cîrneci, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei  Între zi ºi noapte:
ritmului circadian ºi sezonalitãþii asupra funcþiilor
cognitive ºi imunitare.
 Miercuri, 15 martie, ora 18.00, ºef de lucrãri Laura
Gãman, UMF Carol Davila, Catedra de Biochimie 
Cortizolul, ALCOOLUL nostru cel de toate zilele.
 Joi, 16 martie, ora 18.00, asist.univ.dr. Liana
Kobylinska, UMF Carol Davila, disciplina Fiziologie
ºi Neuroºtiinþe fundamentale  Dragostea dureazã trei
ani? Falling in and aut of love.
 Vineri, 17 martie, ora 17, lector univ.dr. Ioana Podinã,
Universitatea Bucureºti, Facultatea de Psihologie ºi
ªtiinþele Educaþiei  Latura ascunsã a gamingului: efectele
sale benefice asupra creierului ºi comportamentului.

susþinutã de prof. Leslie DAVENPORT  Institutul de Studii
Integrale din California
Participã:
 Alexandra Postelnicu  Pachamama România
prof. univ. dr. Petru Lisievici  director Departament
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei USH
 conf. univ. dr. Beatrice Manu  decan,
Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei USH
 conf.univ. dr. Mihaela Tãranu  prodecan,
Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei USH
 prof. univ. dr. Matei Georgescu

interacþiunea cu o multitudine de domenii
educaþionale, culturale ºi artistice.
Grãdiniþa aduce o gamã largã de activitãþi
curriculare ºi extracurriculare, prin care se
urmãreºte dezvoltarea factorilor afectivmotivaþionali ºi a atitudinilor creative,
corelate cu potenþialul de dezvoltare al
fiecãrui copil în parte, pornind de la premisa
potrivit cãreia educaþia preºcolarã se
realizeazã prin activitãþi instructiv-educative
variate ºi atractive, care stimuleazã
curiozitatea ºi dorinþa copiilor de a învãþa.
Sediul grãdiniþei, modern ºi plin de culoare,
include sãli de clasã spaþioase, dormitoare, salã
de mese cu bucãtãrie proprie, spaþii de joacã
interioare ºi exterioare, cabinet medical. În
plus, complexul sportiv cu piscinã interioarã,
salã de gimnasticã, salã de sporturi de echipã,
toate cu vestiare separate, sala de spectacole
cu pian, Centrul de Limbi strãine, Laboratorul
de Informaticã ºi Laboratorul de Astronomie
vin în completarea cadrului educativ, pentru
a asigura dezvoltarea pluridisciplinarã ºi
armonioasã a copiilor.
Pentru mai multe informaþii accesaþi:
http://gradinitaprieteniimei.ro/ sau faceþi o
vizitã în bd. Metalurgiei nr. 87, sector 4,
Bucureºti

Leslie Davenport implicã psihologia în dialogurile interdisciplinare
care promoveazã soluþii creative ºi
eficiente la schimbãrile climatice.
Psihologia este puternic implicatã în
abordarea bazelor emoþionale ale
negãrii climatice, înþelegerea motivelor schimbãrii, identificarea strategiilor de comunicare cele mai eficiente, precum ºi construirea adaptabilitãþii atunci când indivizii ºi
comunitãþile se confruntã cu haosul
climatic imediat ºi pe termen lung, care provoacã traume, durere,
anxietate ºi depresie. Leslie este membru fondator al Institutului
pentru Sãnãtate ºi Vindecare, unul dintre primele ºi cele mai mari
spitale, cu programe bazate pe medicina integratoare. În cei 25 de
ani de experienþã medicalã, dezvoltând o abordare de responsabilizare ºi de colaborare pentru rezolvarea crizei, a fãcut cunoscut
modelul de psihologie climaticã.
Are calificãri unice în domeniul Body-Mind-Spirit/CorpMinte-Spirit. De asemenea, are o vastã experienþã de predare la
universitãþi, cum ar fi Mills College, Universitatea din San
Francisco, California State University Hayward etc.

Ecouri ale zilei de 8 martie
în Facultatea de Litere

Aºa cum menþionam în invitaþia lansatã sãptãmâna trecutã de a
participa alãturi de cadrele didactice ºi studenþii Facultãþii de Litere
la sãrbãtoarea prilejuitã de Ziua Internaþionalã a Femeii, am
întâmpinat aceastã zi cu flori, zâmbete ºi un program artistic 
muzical de excepþie, oferit de studenta Elena  Marina Ciocoiu
(anul II, specializarea englezã  spaniolã). Aceasta, pe lângã faptul
cã este o pasionatã traducãtoare din limba englezã, ne-a încântat
cu calitãþile ei vocale. Elena  Marina Ciocoiu ºi Eugen Gasnaº
au asigurat traducerea cãrþii 100 de paºi pentru a viaþã de succes,
a autorului Nigel Cumberland, apãrutã la Editura Niculescu.
Aºadar, Facultatea de Litere are toate motivele sã se bucure de
studenþii sãi!

Lector univ. dr. Daiana DUMBRÃVESCU
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PREUNIVERSITARIA
ªCOALA ALTFEL: Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun!
V-aþi stabilit perioada ºi activitãþile pentru programul ªcoala Altfel: Sã ºtii mai multe, sã fii mai
bun!? Vã prezentãm oferta Universitãþii Spiru Haret!
Participarea la activitãþile propuse de Universitatea Spiru Haret se face în grupuri organizate,
pe bazã de înscriere: telefonic: 0758 62 64 48 sau prin e-mail: pr@spiruharet.ro
Sediul Central  str. Ion Ghica nr.13, sector 3



Facultatea de ARHITECTURÃ
Expoziþie cu proiectele de diplomã ale
absolvenþilor Facultãþii de Arhitecturã
Holul de la parterul sediului central al Universitãþii
Spiru Haret.
Facultatea de LITERE
Marþi  Limba românã ºi norma actualã conf.univ.dr. Marieta Osiac
Miercuri  Concurso de lengua y cultura española
- lect.univ.dr. Daiana Dumbrãvescu ºi lect.univ.dr.
Silvia Rascu
Joi  Voyages francophones - conf.univ.dr. Tamara
Ceban, lect.univ.dr. Dan Sterian, conf.univ.dr.
Mihaela Chapelan, lect.univ.dr. Valentina Bianchi
ºi lect.univ.dr. Raluca Burcea
Joi  Test Your English Competence! - conf.univ.dr.
Denisa Drãguºin ºi lect.univ.dr. Oana Buzea
Joi  Revista Presei în Germanã - prof.univ.dr.
Sorin Gãdeanu
GEOGRAFIE
Luni/ Marþi (activitatea poate fi susþinutã ºi la
sediul liceului)  Harta ºi secretele ei (tipuri de
hãrþi ºi la ce folosim harta) - conf.univ.dr. Nicolae
Cruceru
Luni/ Marþi (activitatea poate fi susþinutã ºi la
sediul liceului)  Descifrarea morfograficã a
reliefului (interpretarea reliefului dupã geneza ºi
înfãþiºarea acestuia) - conf.univ.dr. Nicolae Cruceru
Marþi/ Miercuri  Secretele Europei - lector
univ.dr. Costin Dumitraºcu
Marþi (activitatea poate fi susþinutã ºi la sediul
liceului)  Apariþia ºi dezvoltarea omului pe Terra
 evoluþie sau creaþie? - conf.univ.dr. Liliana Guran
Marþi (activitatea poate fi susþinutã ºi la sediul liceului)
 Secretele apei  conf.univ.dr. Cornelia Marin.





Campusul BERCENI
ªos. Berceni nr. 24, sector 4

Facultatea de EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT
Competiþii
de minifotbal (teren acoperit) -

conf.univ.dr. Marian Bondrea, conf.univ.dr. Toma
Petrescu Toma, lect.univ.dr. Gheorghe Dan Pãun
(activitatea se desfãºoarã la Premium Wellness
Institute  bd. Metalurgiei nr. 76, sector 4)
Competiþii de baschet (teren acoperit) - conf.univ.dr.
Florentina Popescu, lect.univ.dr. Claudiu Teuºdea,
lect.univ.dr. George Cãtuna (activitatea se
desfãºoarã la Premium Wellness Institute  bd.
Metalurgiei nr. 76, sector 4)
Lecþii de dans sportiv - lector univ.dr. Anca Iorga
ºi lect.univ.dr. Ioana Maria Buu (activitatea se
desfãºoarã la sediul facultãþii)
Menþiune: Pentru activitãþile propuse avem rugãmintea
ca elevii sã participe cu echipament sportiv adecvat.
Facultatea de ªTIINÞE JURIDICE,
POLITICE ªI ADMINISTRATIVE
Activitãþile sunt disponibile ºi în alte intervale,
conform solicitãrilor!
Luni  Workshop: Educaþia juridicã a tinerilor
liceeni - Condiþiile legale privind angajarea în
muncã a minorilor. Invitat special de la Agenþia
Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã.
Marþi  Workshop: Educaþia juridicã a tinerilor
liceeni - Rãspunderea penalã a minorilor ºi
sancþiunile de drept penal aplicabile minorilor.
Invitat special: avocat specializat în cauze penale;
Miercuri  Expunere: Traficul ºi consumul de
droguri.
Invitat special de la Agenþia Naþionalã Antidrog;
Joi  Activitãþi cu caracter aplicativ: Laborator
de criminalisticã - amprentare, descoperire urme
infracþionale etc. Invitat special criminalist.







Facultatea de PSIHOLOGIE ªI ªTIINÞELE
EDUCAÞIEI
Miercuri  Laboratorul de Psihodiagnozã: Sãnãtate pentru suflet. Dezbatere privind psihoterapia
- lect.univ.dr. Oana Pãnescu, drd. Victoria Stan
Miercuri  Visible learning  îmbunãtãþirea procesului de învãþare - conf.univ.dr. Sebastian Chirimbu
Joi  Laboratorul de Psihologie Experimentalã:
Experimentul psihologic  aplicaþii în viaþa
Campusul DIDACTICA
cotidianã - conf.univ.dr. Bogdan Danciu
 str. Fabricii nr.46 G, sector 6
Joi  Cultivarea limbajului în ciclul primar: Metoda
jocului didactic - conf.univ.dr. Sebastian Chirimbu
INFORMATICÃ
Joi  Workshop: Dezvoltarea aplicaþiilor mobile Vineri  Laboratorul de Psihodiagnozã: Iubirea
(se vor utiliza telefoane smart, tablete ºi calcu- în familie: Tipuri de relaþii ºi implicaþiile lor
latoare cu medii de dezvoltare specifice) - afective  lect.univ.dr. Claudia Rusu, lect.univ.dr.
Oana Pãnescu, lect.univ.dr. Corina Pantelimon.
lect.univ.dr. Dana Vîlcu
Facultatea de ªTIINÞE ECONOMICE
Aplicarea tehnicilor promoþionale în activitatea
agenþilor economici.
Activitatea bancarã din spatele turnurilor de oþel ºi
sticlã (la cerere, activitatea se poate realiza ºi la sediul
unei unitãþi bancare ex. Raiffeisen Bank, UniCredit etc.)
Exerciþiu de negociere
Seminar interactiv de contabilitate
Menþiune: Activitãþile pot fi programate conform
solicitãrilor venite din partea liceelor ºi se pot desfãºura,
atât la sediul facultãþii, cât ºi la sediul liceului (într-o
salã cu videoproiecþie).
Facultatea de ªTIINÞE SOCIO-UMANE
Miercuri  Workshop: Principalele forme ale
libertãþii umane ºi reflectarea lor în mass-media
 prof.univ.dr. Sofia Bratu
Menþiune: Activitatea se poate desfãºura, atât la sediul
facultãþii, cât ºi la sediul liceului (într-o salã cu
videoproiecþie).





Campusul BASARABIA
 Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3
Facultatea de MEDICINÃ VETERINARÃ
Ateliere practice  Oferta educaþionalã ºi practicã
a Facultãþii de Medicinã Veterinarã: Modele de
studiu, Instrumentar, Radiografii, Vizionarea în
direct a unor intervenþii chirurgicale, alte aspecte
din timpul activitãþilor clinice în cadrul facultãþii;
Cursuri ºi lucrãri practice deschise  Patologie ºi
clinicã medicalã; Propedeuticã chirurgicalã;
Obstetricã; Radiologie-ecografie;
Menþiune: Activitãþile pot fi programate conform
solicitãrilor venite din partea liceelor.
VÃ AªTEPTÃM CU DRAG!



Joi, 9 martie, elevi de la Liceul Tehnologic Antim
Ivireanu au participat la workshopul: Dezvoltarea aplicaþiilor mobile susþinut de lect.univ.dr.
Dana Vîlcu de la Facultatea de Inginerie, Informaticã ºi Geografie.

Te-ar interesa o specializare
în domeniul economic?

Colegiul Universitar Spiru Haret

Facultatea de ªtiinþe Economice din cadrul Universitãii Spiru Haret
te aºteaptã sã te înscrii la una dintre specializãrile:
 Marketing
 Marketing cu predare în limba englezã
 Management
 Finanþe ºi Bãnci
 Contabilitate ºi informaticã de gestiune
Vei învãþa teorie, dar vei face ºi practicã, astfel cã la sfârºitul
studiilor vei fi pregãtit sã faci faþã cerinþelor pieþei muncii.
Iatã numai câteva dintre avantajele practicii la Facultatea de ªtiinþe
Economice Bucureºti a Universitãþii Spiru Haret:
1. Libertatea de a alege modalitatea de efectuare a practicii, conform
opþiunilor proprii pentru cariera ºi varietatea alternativelor oferite
de Universitatea Spiru Haret.
Studenþii ºi masteranzii pot alege una din urmãtoarele variante
pentru practicã:
- practica la o unitate aleasã liber de studenþi/masteranzi;
- practica la o agenþie a Bãncii Comerciale Române, în cadrul
parteneriatului Universitãþii Spiru Haret cu Banca Comercialã
Românã, cu respectarea programului de lucru al agenþiei respective;
Banca Comercialã Românã a oferit în anul universitar 2016-2017
câte ºapte locuri de practicã pentru fiecare specializare economicã,
cu posibilitatea ca doi studenþi/masteranzi din cei ºapte ai fiecãrei
specializãri sã primeascã o ofertã pentru o carierã în sistemul bancar;
- practica la Romexpo, pentru specializarea Marketing ºi relaþii
economice internaþionale;
- practica la una dintre urmãtoarele unitãþi ale grupului Universitãþii
Spiru Haret: Mass-Media România de Mâine (activitãþi de
televiziune, radio, editurã, tipografie, cercetare aplicativã, proiecte
europene, formare pentru adulþi), Fundaþia România de Mâine
(grãdiniþã ºi învãþãmânt post-liceal medical), Arhivdepo International
(servicii arhivã pentru firme), Premium Wellness (servicii medicale),
Imunomedica (cercetare-dezvoltare în biotehnologie), Premium
Wellness Sport (alimentaþie publicã, servicii de relaxare, hoteluri ºi
alte facilitãþi de cazare similare);
- practica la una dintre unitãþile care au semnat deja Convenþie de
practicã cu Universitatea Spiru Haret din Lista postatã pe site, cu
încadrarea în programul de lucru al acestor unitãþi, pe bazã de cerere
depusã la Secretariatul Facultãþii de ªtiinþe Economice Bucureºti.
2. Posibilitatea de a cumula competenþe de practicã de la o unitate
de bazã plus o unitate din grupul Universitãþii Spiru Haret, cu orar
flexibil pe durata semestrului.
3. Utilizarea unor metode moderne îmbunãtãþite cu experienþa
avansatã din Uniunea Europeanã în cadrul a câtorva proiecte
transnaþionale finanþate din Fondul Social European.
4. Îndrumarea la practica efectuatã de cadre didactice cu vastã
experienþã în economia realã.
5. Posibilitatea de a opta în cadrul practicii pentru programul de
instruire în antreprenoriat (cei care doresc sã-ºi deschidã o afacere).
Programul de consultanþã pentru antreprenoriat este deschis tot
anul universitar.
6. Accesul pe durata practicii la experienþa specialiºtilor din
Universitatea Spiru Haret, care au scris ºi implementat proiecte
europene (30 milioane euro în perioada 2007-2015).

Asistent regizor artistic
Durata studiilor: 2 ani  30 locuri  învãþãmânt
cu frecvenþã (IF)
Asistentul regizorului artistic asigurã derularea optimã
a proiectului artistic, în conformitate cu cerinþele regizorului, ºi
intermedierea relaþiilor dintre regizor ºi echipa de producþie. El se
ocupã de activitatea organizatoricã ºi administrativã, asigurând
punerea în practicã a conceptelor ºi ideilor regizorului.
Calificarea profesionalã Asistent regizor artistic asigurã
cursanþilor competenþe în domenii precum: Noþiuni de regie,
imagine ºi limbaj vizual, Prelucrarea imaginilor digitale, Montajul
filmelor ºi emisiunilor TV, Regie de montaj, Jurnalism TV etc.

Viseazã. Creeazã ºi spune START unei cariere în MEDIA!
Operator sunet
Durata studiilor: 1 an  30 locuri  învãþãmânt cu
frecvenþã (IF)
Calificarea profesionalã Operator sunet dezvoltã
cursanþilor competenþe în domenii precum: Electroacusticã,
Producþie video-tv, Echipamente audio ºi sisteme de înregistrare
audio-video, Sonorizarea încãperilor ºi a spaþiilor deschise,
Mixarea semnalelor audio etc.
Tehnician iluminare filmare
Durata studiilor: 1 an  30 locuri  învãþãmânt cu
frecvenþã (IF)
Calificarea profesionalã Tehnician iluminare
filmare dezvoltã cursanþilor noþiuni de Electrotehnicã aplicatã,
Surse de luminã ºi aparate de iluminat, Producþie video-tv, Imagine,
Montaj de film ºi televiziune etc.

Cameraman/Fotoreporter
Durata studiilor: 2 ani  30 locuri  învãþãmânt
cu frecvenþã (IF)
Cameramanul/Fotoreporterul este persoana care
PREÎNSCRIERI ONLINE
opereazã aparatura ºi tehnologiile specifice, însã calificarea implicã
15 ianuarie  31 iulie 2017
ºi o puternicã laturã artisticã, indispensabilã pentru a surprinde
cele mai relevante imagini sau cel mai bun unghi.
Prin completarea formularului de preînscriere ºi confirmarea
Calificarea profesionalã Cameraman-Fotoreporter asigurã locului (pânã la data de 1 august 2017) nu se mai percepe taxa de
cursanþilor competenþe în domenii precum: Arta imaginii ºi arta admitere în valoare de 100 lei.
fotograficã, Tehnici fotografice/video, Fotografie digitalã,
Prelucrarea imaginilor digitale, Comunicare vizualã ºi limbaj
CÂND TE POÞI ÎNSCRIE?
plastic, Tehnici cinematografice, Studii de film ºi televiziune etc.
1 august  14 septembrie 2017
Editor de imagine
Durata studiilor: 2 ani  30 locuri  învãþãmânt
cu frecvenþã (IF)
Editorul de imagine desfãºoarã activitãþi de înregistrare,
montaj ºi postprocesare a materialelor audio-video, asigurânduse de calitatea materialelor livrate ºi contribuind activ la menþinerea
ºi îmbunãtãþirea calitãþii imaginii postului de televiziune. Editorul
de imagine este cel care asigurã compunerea efectelor speciale de
montaj, editarea genericelor ºi a titrajelor de film, realizarea
montajului simplu sau complex etc.
Dinamica acestui domeniu impune ca editorul de imagine sã fie
în permanenþã la curent cu cele mai noi tehnologii ºi programe
atât la nivel tehnic, cât ºi artistic, privind manipularea materialelor
audio-video.

UNDE AU LOC ÎNSCRIERILE?
Sediul central al Universitãþii Spiru Haret, Bucureºti, sector 3,
str. Ion Ghica nr. 13, etaj 3, camera 316

ACTE NECESARE:
 Formular de preînscriere (opþional)
 Cerere de înscriere (tip)
 Diplomã de bacalaureat în original ºi în copie xerox sau certificatul
de absolvire însoþit de situaþia ºcolarã (pentru candidaþii fãrã
examen de bacalaureat)
 Copie xerox CI/BI
 Copie xerox Certificat de naºtere
 Copie xerox Certificat de cãsãtorie (dacã este cazul)
Asistent producãtor film-tv
 Adeverinþã medicalã de la medicul de familie conform cãreia
Durata studiilor: 1 an  30 locuri  învãþãmânt cu
candidatul este sãnãtos clinic ºi apt de studii
frecvenþã (IF)
Calificarea profesionalã Asistent producãtor film-  Douã fotografii tip 3/4
tv pregãteºte cursanþii în vederea coordonãrii ºi organizãrii optime  Chitanþã care atestã achitarea taxei de admitere  100 lei*
a activitãþii de producþie, acoperind arii de specialitate precum: *Taxa de admitere se achitã dacã nu aþi completat formularul de
Producþia cine-TV, Echipamente specifice, Managementul preînscriere ºi confirmarea locului (pânã la data de 1august).
resurselor umane ºi Managementul financiar specific producþiilor
cine-TV, Marketing specific cine-TV, Management de proiect,
Cursurile se desfãºoarã în sediul din Campusul
Managementul calitãþii etc.
Berceni  ªos. Berceni nr. 24, sector 4, Bucureºti.

Informaþii suplimentare la: telefon 021/314 00 75 int. 206 ºi 0721 80 85 77
 e-mail: productiemedia@spiruharet.ro  www.productiemedia.spiruharet.ro
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Reduceri la cãrþi
de pânã la 80%,
la KILIPIRIM
Miercuri, pe 15 martie, la etajul 2 al
Unirea Shopping Center, Aripa Cãlãraºi,
debuteazã o nouã ediþie a târgului de
carte Kilipirim. Toþi cei interesaþi sã
achiziþioneze cãrþi la preþuri din oferta celor
mai importante edituri autohtone au la
dispoziþie 5 zile în care pot vizita spaþiul
expoziþional: 15-19 martie, zilnic între orele
10.00 ºi 22.00, accesul fiind gratuit. La
târg, iubitorii de lecturã vor gãsi cãrþi la 1
leu ºi discounturi substanþiale, care ajung
ºi pânã la 80%, la standul fiecãrei edituri.

Concursul Naþional
Ion Creangã
de creaþie literarã 
Poveºti
Termenul limitã de trimitere a lucrãrilor
pentru Concursul Naþional Ion Creangã
de creaþie literarã  Poveºti, ajuns anul
acesta la ediþia a XXV-a, organizat de
Muzeul Naþional al Literaturii Române
Iaºi, este 31 martie 2017.
La concurs pot participa români de pretutindeni, care nu sunt membri ai Uniunii
Scriitorilor (inclusiv din Republica Moldova ºi Ucraina). Manuscrisele (maximum 15 pagini), dactilografiate la 2 rânduri, în 5 exemplare, vor fi însoþite de un
motto. Numele autorului, vârsta, adresa,
numãrul de telefon, e-mail-ul se vor afla
într-un plic sigilat, pe care va fi scris acelaºi
motto ºi menþiunea Poveºti scrise de copii
sau Poveºti scrise de adulþi. Textele care
nu vor respecta aceste rigori vor fi descalificate.
Concurenþii vor expedia lucrãrile în
plic timbrat (imprimate), pânã la data de
31 martie 2017 (data poºtei) pe adresa:
Muzeul Ion Creangã (Bojdeuca),
str. Simion Bãrnuþiu nr. 4, Iaºi, cod 700118,
tel. 0747/499488. De asemenea, în
plic va trebui inserat formatul electronic
al lucrãrilor.
Juriul va acorda câºtigãtorilor o serie
de premii în cadrul evenimentului Zilele
Bojdeucii (aprilie 2017), iar poveºtile
premiate la aceastã ediþie vor fi publicate
în volumul Poveºtile de la Bojdeucã,
care va fi lansat în luna aprilie 2018. De
asemenea, anul acesta se va lansa volumul al XVIII-lea al Poveºtilor de la
Bojdeucã, ce conþine textele autorilor
premiaþi la ediþia din anul 2016.

România
la Târgul Internaþional
de Carte de la Londra
Târgul Internaþional de Carte de la Londra
/London Book Fair, unul dintre cele mai
mari evenimente ale industriei mondiale
de carte, la care România a devenit, de un
deceniu, o prezenþã constantã, se deschide
în data de 14 martie. Cea de-a 46-a ediþie, desfãºuratã la Centrul Expoziþional
Olympia în perioada 14-16 martie 2017,

Serile Radio România Muzical 20
cu violonistul
Alexandru Tomescu

reuneºte peste 1500 de expozanþi din
57 de þãri. Standul românesc va cuprinde
peste 500 de titluri de carte nou apãrutã
la 30 de edituri din þarã.

Tineri pianiºti pe...
Drumul
spre celebritate
confruntare muzicalã din România, care,
în afara unor premii în bani, creeazã reale
oportunitãþi de afirmare. Muzicieni din
Cluj, Timiºoara, Piteºti, Bacãu, Ploieºti,
Focºani, Galaþi, Bucureºti, dar ºi studenþi
ai unor importante universitãþi din
Olanda ºi Finlanda, îºi dau întâlnire în
Un numãr impresionant de tineri pia- spaþiul încãrcat de istorie ºi frumuseþe al
niºti din întreaga þarã, cu vârste cuprinse Palatului Brâncovenesc de la Mogoºoaia,
între 6 ºi 26 de ani, s-au înscris la singura între 31 martie ºi 2 aprilie 2017.

ICR New York: Opt

lucrãri
ale lui C. Brâncuºi,
expuse pentru un an
la Guggenheim Museum

Un numãr de opt sculpturi aparþinând lui Constantin Brâncuºi vor fi
expuse, timp de aproximativ un an, în
cadrul Muzeului Guggenheim din New
York, proiectul fiind susþinut de reprezentanþa localã a Institutului Cultural
Român, potrivit Agerpres.
Potrivit comunicatului ICR New York,
pe parcursul a aproape un an, în perioada
17 martie 2017 - 3 ianuarie 2018, prestigiosul muzeu american, a cãrui clãdire
finalã (inauguratã în 1959) a fost proiectatã

de celebrul arhitect Frank Lloyd Wright,
va face o importantã prezentare a operelor lui Brâncuºi pe care le deþine 
aflate actualmente în depozite ºi inaccesibile publicului -, printr-o nouã aranjare a colecþiei permanente.

Poveºti
de dragoste
la prima vedere
vedere, ne deschid apetitul pentru neaºteptatele apariþii ale iubirii. Editura
Humanitas dã întâlnire cu Mariana
Mihut, Gabriel Liiceanu ºi Radu Paraschivescu, cei trei cititori de pe audiobook,
marþi, 14 martie, la ora 19.00, în librãria
Dragostea transformã lumea în poveste. Humanitas de la Cismigiu. Vor fi
Cinci întâmplãri, citite pe trei voci, de pe în librãrie ºi autoarele Adriana Bittel,
audiobok-ul Poveºti de dragoste la prima Ana Blandiana ºi Ioana Pârvulescu.

Invitaþii în lumea artelor plastice

În cãutarea sintezei
echilibrate a peisajului
Mihai Marin Cârstea s-a nãscut la 27 decembrie 1951 în
Valici, judeþul Olt. A absolvit Institutul de Arte Plastice Nicolae
Grigorescu, Bucureºti, promoþia 1988. Este membru al
Uniunii Artiºtilor Plastici, secþia picturã, din 1993.
Personalitate discretã în peisajul artelor româneºti
contemporane, pictorul Mihai Cârstea se bucurã totuºi de
aprecierea unui numãr important de colecþionari ºi iubitori de
artã. A prezentat peste 20 de expoziþii personale în þarã ºi
strãinãtate. Acesta este un fapt relevant ce demonstreazã cã
Mihai Cârstea este, în acelaºi timp, un pictor foatre harnic.
Zeci de picturi de toate dimensiunile, reprezentând toate genurile,

dar în special rafinate peisaje, stau mãrturie pentru activitatea
prolific a artistului. Acestea împreunã cu portrete trasate cu
acurateþe, nuduri elegante. dar ºi naturi statice, delicat echilibrate,
alcãtuiesc un univers pictural ce ne trimite cu gândul la cele
mai bune tradiþii ale artei româneºti.
Mihai Marin Cârstea
cautã sã realizeze o echilibratã sintezã între cele
douã aspecte ce definesc, în
genere, genul peisagistic, ca
portret selectiv al segmentului de naturã investigat
dupã criteriile picturalitãþii,
ºi, totodatã, mãrturie a unei
stãri emoþionale, dispoziþie
sufleteascã a momentului
creativ, cãruia i se consacrã
cu întreaga fiinþã, atingând
acea neîntrecutã bucurie,
profund eliberatoare, ce
însoþeºte sentimentul împlinirii, al comunicãrii intru
spirit cu îndrãgitele locuri
evocate., spune criticul
de artã Marin Mihalache.
(G.M.)
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La mulþi ani,
Eugenia

MOLDOVEANU!

M-au prins cei 70 de ani aici, în România, pentru cã n-aº fi putut sã
trãiesc în altã þarã. Nu judec, nu spun absolut nimic de cei care au putut
sã plece de aici, dar eu simþeam în avion când intram în þara mea.

Eugenia Moldoveanu
A refuzat sute de contracte doar ca sã fie acasã, cu cei dragi.
Altfel, nu supravieþuia. Nu putea trãi decât în România. A cântat la
Arena di Verona, un amfiteatru antic devenit încã din Renaºtere un
spaþiu destinat spectacolelor. S-a aflat pe aceeaºi scenã cu marea
divã Maria Callas ºi a impresionat în fiecare apariþie a sa prin glasul
deosebit ºi jocul scenic elegant. Eugenia Moldoveanu este una dintre
cele mai importante soprane române, fiind admiratã pe mari scene
lirice ale lumii alãturi de nume de referinþã ale operei internaþionale.
Nãscutã în data de 19 martie 1944 la Buºteni, Eugenia Moldoveanu
studiazã pianul de la 7 ani cu Aurel Bobescu, cel mai mare dintre fraþii
Bobescu. A intrat la Conservator prima. Între anii 1963-1968 a studiat
canto la Conservatorul de Muzicã C. Porumbescu din
Bucureºti cu Arta Florescu, iar la clasa de operã l-a avut ca profesor
pe Hero Lupescu. A susþinut examenul cu Traviata, cu care a reuºit sã
câºtige ºi premiul întâi, la Sofia, în 1968. A fost angajatã de îndatã la
Opera Românã, având acest statut pânã la retragerea sa din activitate.
ªi-a fãcut debutul pe scenã cu Donna Anna din Don Giovanni, de
Mozart. În 1973, exact la data când singura ei fiicã, Andreea, împlinea
un an, Eugenia Moldoveanu obþinea premiul întâi la Butterfly-Tokio,
Japonia. Dupã ºase luni de muncã asiduã, primea chimonoul lui CioCio-San din mâinile Mariei Callas, alãturi de care a cântat în concertul
de galã ce a urmat concursului. Acest triumf a reprezentat debutul
unei cariere deosebite în decursul cãreia, Eugenia Moldoveanu a cântat
pe scene de primã mãrime alãturi de mari artiºti. Sub bagheta unor
dirijori faimoºi, soprana românã a impresionat, stârnind aprecierile ºi
admiraþia publicului, în titluri de referinþã ale repertoriului de operã:
La Traviata, de Verdi, Nunta lui Figaro ºi Don Giovanni de Mozart,
Madama Butterfly, Boema, Turandot ºi Gianni Schicchi de Puccini,
Carmen de Bizet, Oedip de Enescu, etc.
La Hamburg, în rolul Luisei Miller de Verdi, a fost aplaudatã
continuu timp de 53 de minute. În 1978 a fost invitatã sã cânte la
Metropolitan, în New York  premiera ºi zece spectacole.
A cântat opt spectacole (ceilalþi artiºti au rezistat doar unul singur)
la Arena di Verona.
Alte scene pe care a cântat soprano sunt Scala din Milano, Opera
din Hamburg, Covent Garden din Londra, Teatro Colon din Buenos
Aires, Opera de Stat din Viena; alãturi de artiºti precum Placido
Domingo, Jose Carreras, Carlo Bergonzi, Alfredo Kraus, Renato
Bruson, Giuseppe Taddei, Ruggiero Raimondi, Katia Ricciarelli, Nicolai
Ghiaurov, sub baghetele unor dirijori ca Riccardo Muti, Claudio
Abbado, Giusepe Patane, George Pretre sau Wolfgang Savallish.
În iulie 2003, Eugenia Moldoveanu a fost numitã directorul Operei
Române. Cu puþin timp înainte afirmase cã Opera Românã ar trebui
închisã, urmând ca toþi angajaþii sã susþinã un test de calitate pentru
a li se reînnoi sau nu contractul. A fost unul dintre cei mai exigenþi
conducãtori ai Operei. Asta ºi pentru cã acolo ºi-a petrecut mai bine
de jumãtate din viaþã ºi þine la Operã ca la o prietenã dragã, cu suflet
cald ºi minte agerã. A militat pentru schimbarea unor legi. I se pãrea
aberant ca un cântãreþ sau un balerin sã se poatã pensiona abia la 57
sau 62 de ani. Ea, una, s-a pensionat la 49: Atunci când iubeºti foarte
mult un lucru, trebuie sã ºtii când sã renunþi la el. Eu mi-am iubit cu
foarte multã onestitate profesia - obiºnuia sã spunã artista.
Dupã mai bine de douã decenii de activitate pe scenã, Eugenia
Moldoveanu s-a retras în 1993, la 49 de ani, continuând însã sã fie
o prezenþã importantã în lumea artisticã româneascã prin funcþiile
deþinute (secretar de stat în Ministerul Culturii, director al Operei
bucureºtene) ºi prin activitatea didacticã pe care a avut-o în cadrul
UNMB. A fost numitã cetãþean de onoare al municipiului Ploieºti ºi
a primit Ordinul naþional Steaua României în grad de Ofiþer.
La mulþi ani, Doamna Eugenia Moldoveanu!

Cristina MOLDOVEANU

Premiera
la Nottara
cu spectacolul

Burlaci
ºi burlãciþe
Burlaci ºi burlãciþe, piesa binecunoscutului autor israelian Hanoch
Levin, pusã în scenã la Teatrul Nottara se va întâlni cu publicul,
în premiera, pe 17 martie 2017, de la ora 19:30, în Sala George
Constantin, informeazã instituþia teatralã.
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Invitaþie

la lecturã
Editura Fundaþiei România de Mâine

COLECÞIA

Multilingvism
ºi culturi
în dialog
Elena PRUS este profesor universitar,
doctor habilitat, cercetãtor ºtiinþific principal, director-fondator al Institutului
de Cercetãri Filologice ºi Interculturale
din cadrul Universitãþii Libere Internaþionale din Moldova, Chiºinãu (din 2006),
coordonator principal al Profilului ºtiinþific Multilingvism, Contrastivitate ºi
Comunicare Interculturalã. Decan al
Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine din
cadrul Universitãþii Pedagogice de Stat
Ion Creangã, Chiºinãu (1998-2001).
Absolventã a Facultãþii de Limbi ºi
Literaturi Strãine din cadrul Universitãþii de
Stat din Chiºinãu. Studii doctorale la
Universitatea Al.I.Cuza din Iaºi, studii
postdoctorale la Academia de tiinþe a
Moldovei. Stagii de cercetare/documentare efectuate la Fundaþia Maison des
Sciences de lHomme, Paris; Universitatea Sorbonne, Paris IV; Universitatea
Sorbonne Nouvelle, Paris III; Universitatea Marc Bloch, Strasbourg II, Consiliul
Europei, Centrul de Studii Europene,
Strasbourg; Universitatea Champaing
Urbana, SUA º.a.
Domenii de specialitate: Literatura
universalã ºi comparatã. Istoria literaturii
franceze. Teoria literaturii. Geo- ºi sociopoeticã. Studii de gen. Managementul cercetãrii.
Autoare a peste 250 de studii ºi articole,
publicate în reviste ºtiinþifice ºi culturale
(Franþa, România, SUA, Canada, Belgia,
Spania, Rusia, Polonia, Siria, Republica
Moldova).
Redactor-ºef, fondator al revistelor
ºtiinþifice La Francopolyphonie (din 2006)
ºi Intertext (din 2007).
Volume de autor
Le verbe français. Grammaire et exercices de grammaire (coautor), ªtiinþa,
Chiºinãu, 1990; Poetica modalitãþii
la Proust, Ruxanda, Chiºinãu, 1998;

Elena PRUS

LITERATURA UNIVERSALÃ
TRANSCENDERE
A CAPITALULUI CULTURAL

Pariziana romanescã: mit ºi modernitate,
Institutul European, Iaºi, 2006; Carta
Studentului. Students Charter. Carte de
létudiant (coautor), Pontos, ChiºinãuStrasbourg, 2003; ªtiinþa filologicã în cadrul
universitar: cãutãri ºi realizãri, ULIM,
Chiºinãu, 2009; Po(i)etosfere ºi proiecþii
hermeneutice, Foxtrot, Chiºinãu, 2009; La
Francosphere littéraire et lempreinte
française, Pontos, Chiºinãu, 2013.
Volume coordonate
Le comparatisme linguistique et littéraire
 parcours et perspectives. In honorem Ion
Manoli, ULIM, Chiºinãu, 2013; Paradigms
of Chinese Culture: Backround Values and
the Image of Civilization, ULIM, Chiºinãu,
2012; La liberté de la création au féminin. In
honorem Ana Guþu, ULIM, Chiºinãu, 2011;
Interconexiunea paradigmelor didactice ºi
metodologice în predarea limbilor strãine,
Melil-Grafica, Chiºinãu, 2011; Itinerarios
hispanicos, ULIM, Chiºinãu, 2010 ºi 2011;
Femeia, un argument al libertãþii, Prut
Internaþional, Chiºinãu, 2011; Symposia
Studentium et Masterandum, ULIM,
Chiºinãu, 2010-2014.
Distincþii: Ordinul Gloria Muncii
(2012), Ordinul ULIM (2013).

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Elena Prus a sesizat intersectarea
conceptelor fundamentale ale literaturii
ca imaginarul, identitatea, universalitatea
valorilor comune ºi diversitatea expresiilor, propunându-ºi drept obiectiv
major re-gândirea, re-interpretarea ºi remodelarea conceptelor de identitate
naþionalã, alteri-tate, hibriditate, identitate
pluralã din perspectiva imaginarului
cultural comparat ºi cel universal.
Recunoscând în paradigma postmodernã a culturii o forþã transformatoare a imaginarului cultural global,
Elena Prus insistã asupra dimensiunii
sale panoramice deopotrivã interculturalã ºi socio-esteticã ºi antropologicã.
Construcþia ºi reconstrucþia culturalã
constituie pivotul cãlãtoriilor ºtiinþifice
ale autoarei. (Ion MANOLI)
Profesorul universitar E. Prus ºi-a
axat studiul pe trei componente fundamentale: noþiune  receptare  text.
Conceptele abordate în cercetare sunt
cele de noutate, modernism, post/
postmodernism, culturã europeanã,
text infinit, hipersemn. Aceºti termeni
relaioneazã cu alii, provenind uneori din registre diferite,
cum ar fi: sociopoeticã ºi geopoeticã, frontierã ºi
migraie, comunism ºi dictaturã, intertext ºi hipertext,
spectacol ºi muzeu, consumerism ºi marketing etc.
Sondarea din optica conceptualã derivã din etapa de
a impune textul artistic analizat la scara cercetãrii
europene. Ceea ce îi oferã cãrii ºi posibilitatea de a fi
deschisã ca o enciclopedie a conceptelor menionate.
Autoarea structureazã polemica perceperii noiunilor
din convingerea de a specifica limbajul ºtiinific. Un
exemplu în acest sens îl constituie articolul Spectacolul
muzealizãrii lumii în societatea post/postmodernã, în
care autoarea include întrebãrile: Creºterea numãrului
de muzee ºi invazia la nivel planetar a turismului cultural
ne face sã ne întrebãm de ce naturã sunt aceste diverse
manifestãri? Sunt ele oare semnul unui progres sau, din
contra, o simplã colonizare culturalã a stilului de viaã
occidental? (Prus, p. 18). Interogarea face parte din
scenariul interpretei de a deschide cortina ºi de a observa
ce se aflã dincolo de fenomen, de a depista consecina, de

a diagnostica socialul versus lumea artelor: Asistãm la
reorganizarea lumii care se transformã într-un spectacol
cultural pentru cãlãtorul obosit, grãbit ºi stresat,
dar care nu vrea sã moarã ignorant, dupã o expresie
francesã astãzi consacratã. Aceastã mondializare a culturii, aceastã muzealizare a lumii modelatã ca spectacol
în special pentru cãlãtori (...), genereazã efecte
contradictorii (Prus, p. 19).
Autoarea favorizeazã polemica, confruntarea
diverselor optici serveºte pentru a actualiza axiologic
importana receptãrii. Coagularea disputelor este
investigatã din punct de vedere istoric ºi dialectic, completându-se cu valorificarea rafinatã a termenilor la etapa
actualã. Astfel, chiar ºi într-un articol de proporii mici
atestãm o concentraie informativã, din care derivã definiþii
proprii. Un argument elocvent îl selectãm din articolul
Herta Müller: hermeneutica dictaturii în care se
raporteazã criteriile social-politice ºi culturale de acordare
a Premiului Nobel în literaturã. (Victoria FONARY)

A reînceput tãvãlugul dobânzilor! Robor creºte,
dobânzile la credite cresc, finanþarea statului se scumpeºte

Dupã ce au coborât la minim istoric anul trecut, dobânzile au
reînceput sã creascã, mai întâi la titlurile de stat (deja statul a
acceptat dobânzi de peste 4% la emisiunile pe zece ani), apoi,
treptat, pe piaþa monetarã (în nici o sãptãmânã), Robor la
3 luni a crescut cu 2 puncte de bazã. În luna ianuarie, dobânzile
la creditele în lei au înregistrat noi creºteri, aducând marjele de
dobândã netã la niveluri comparabile cu cele de dinainte de
criza financiarã. Dobânzile la depozite, însã, rãmân la minim
istoric sau chiar mai au loc sã scadã. Analiºtii economici sunt de
pãrere cã vom vedea dobânzi în creºtere, iar ºansele ca lichiditatea

din piaþã sã se contracte sunt tot mai mari, chiar dacã BNR
nu va umbla la dobânda de politicã monetarã decât la sfârºitul
anului 2017. În plus, potrivit datelor publicate de BNR, marjele
nete de dobândã practicate de bãncile comerciale (diferenþa dintre
dobânda la credite ºi cea la depozite, care intrã în componenþa marjei de profit) au ajuns în ianuarie 2017 la nivelurile
confortabile de dinanite de criza financiarã. Fenomenul se
datoreazã creºterii dobânzilor la credite cu o medie lunarã de
10 puncte de bazã, precum ºi atingerea unui minim istoric al
remuneraþiei la depozite la 0,85%, medie pe sistem.

Împrumuturile statului pe piaþa primarã pentru 10 ani
s-au scumpit cu 30% în ºase luni

se va mai întâlni mult timp de acum înainte, precizeazã Dumitru.
Motivele interne ale majorãrii dobânzilor sunt ceva mai complexe:
de la incertitudinile politice ºi modificarea previziunilor pentru
anumiþi indicatori economici, pânã la diminuarea lichiditãþii
excedentarea de pe piaþa monetarã. Din punctul de vedere al
cauzalitãþii interne, creºterea randamentelor este cauzatã de
întoarcerea inflaþiei în zona valorilor pozitive, precum ºi de
presiunile inflaþioniste pe care o politicã fiscalã ce stimuleazã
consumul le va aduce, precizeazã Radu Crãciun.

În ultimele ºase luni, costul împrumuturilor pe 10 ani ale
României a urcat cu 30%, ceea ce înseamnã o povarã semnificativ
mai mare a datoriei publice într-un moment în care guvernul a
decis sã mãreascã deficitul bugetar la limita maximã permisã de
tratatele europene, de 3% din produsul intern brut (PIB). De
asemenea, emisiunile pe 7 ani au randamente de 3,51% pe an. În
plus, previziunile privind creºterea datoriei publice ca pondere
în PIB sunt de peste 40% în acest an, iar trendul s-a consolidate
ca fiind unul crescãtor. Ce înseamnã acest lucru? Înseamnã cã
statul român se confruntã cu un context în care se va împrumuta
din ce în ce mai scump. Cred cã aceastã evoluþie are în esenþã o
cauzã externã ºi una internã. Cea externã se referã la perspectiva
creºterii dobânzilor de cãtre FED, ceea ce face ca apetitul
investitorilor pentru þãrile emergente sã fie în scãdere, în
aºteptarea unor dobânzi mai bune care sã acopere costurile de
finanþare a investiþiilor, spune Radu Crãciun, director general
BCR Pensii. Ionuþ Dumitru, economistul ºef al Raiffeisen Bank,
ne-a declarat ºi cã investitorii aºteaptã o creºtere a doânzilor pe
toate pieþele mature, fapt care pune presiune pe pieþele emergente
din care face parte ºi România (chiar dacã în Europa este de
aºteptat ca dobânzile mici sã mai persiste o vreme). De altfel, o
analizã a prezenþei investitorilor strãini pe piaþa din România pe
ultimele ºase luni aratã cã interesul acerstora pentru piaþa primarã
româneascã s-a diminuat considerabil. Lucrurile încep sã se
schimbe, iar cu astfel de dobânzi, apropiate de zero, România nu

Creditele s-au scumpit cu 0,1% lunar,
iar dobânzile la depozite au scãzut cu 0,01% lunar

Dobânzile au reînceput sã creascã ºi la nivelul corporate sau retail,
nu doar pe piaþa primarã a titlurilor de stat, unde statul se împrumutã
mai scump de la o sãptãmânã la alta. Banca Naþionalã a României
(BNR) a publicat datele cu privire la evoluþia ratelor de dobândã
aplicate în sectorul bancar intern în luna ianuarie. Statisticile BNR
indicã o creºtere generalizatã a marjelor nete de dobândã în prima
luna a anului. Dupã cum explicã Andrei Rãdsulescu, economistul ºef
al Bãncii Transilvania, aceastã evoluþie a fost determinatã, în
principal, de majorarea ratelor de dobândã la credite, pe fondul
intensificãrii percepþiei de risc privind mix-ul intern de politici
economice pe termen scurt ºi mediu. Economistul Bãncii Transilvania
explicã în raportul sãu cã pe segmentul credite/depozite în sold în lei
marja netã de dobândã a urcat cu 11 puncte de bazã de la lunã la
lunã, la 5.35 puncte procentuale în ianuarie (cel mai ridicat nivel din
noiembrie 2007). Cei 5,35% reprezintã diferenþialul de dobândã

dintre dobânda la credite ºi cea la depozite practicatã de bãncile
comerciale, ca medie pe sistem bancar. Marja de dobândã netã are o
contribuþie importantã la constituirea profitului. Atingerea unui nivel
al profitabilitãþii din dobânzi similar celui de dinaintea crizei financiare
a fost posibilã prin majorarea ratei de dobândã la credite cu un ritm
lunar de 10 puncte bazã, la 6.20% (maximul din noiembrie 2015),
dupã cum aratã buletinul Bãncii Transilvania. De asemenea, rata de
dobândã la depozite s-a redus cu un punct bazã lunã/lunã la 0.85%
(nivel minim istoric). Pe termen scurt ne aºteptãm ca ratele de
dobândã practicate în sectorul bancar intern sã fie influenþate,
îndeosebi, de intensificarea divergenþelor de politicã monetarã
(Statele Unite ºi Zona Euro) ºi de evoluþia percepþiei de risc privind
mix-ul de politici economice (cu impact asupra stabilitãþii macrofinanciare) pe plan intern, spune Andrei Rãdulescu.

Patru presiuni puternice pe creºterea dobânzilor
Ionuþ Dumitru atrage atenþia cã, în ciuda faptului cã BNR nu va
umbla la dobânda de politicã monetarã decât la sfârºitul anului în
curs sau la începutul anului viitor, în perioada urmãtoare vom
vedea o creºtere a indicatorului Robor, creºtere alimentatã ºi de
perspectivele de diminuare a lichiditãþilor de pe piaþa monetarã.
Pânã acum, bãncile plasau în depozite la BNR circa 14 miliarde
de lei chiar ºi la dobânda de 0,25% pe an. Însã, acest exces de
lichiditate este de aºteptat sã scadã. Pentru finanþarea deficitului
bugetar, Ministerul Finanþelor va atrage din piaþã tot mai mulþi
bani, iar previziunile pentru 2017 sunt de accelerare a creditãrii,
precizeazã Ionuþ Dumitru.
În acest context, presiunile pe dobândã vin din cel puþin patru
locuri: mediul extern, mediul politic intern ºi tendinþa de scãdere a
lichiditãþii din piaþã, plus reaprinderea inflaþiei. Inevitabil vom avea
creºteri de dobândã în acest an, analiºtii nepropunþându-se dacã vor
creºte ºi dobâzile la depozite, dar indicatorul Robor va creºte cu
siguranþã (cu paºi mici deja a început: Robor la 3 luni a crescut de la
0,69% în noiembrie 2016 la 0,83-0,84% în februarie 2017, în timpo
ce Robor la 6 luni a sãrit în cele douã luni de 1% ºi se îndreaptã
cãtre nivelul de 1,1%). Previziunile merg cãtre un Robor apropiat de
nivelul dobânzii de politicã monetarã care în prezent este de 1,75%.
În plus, 2017 va fi un an marcat de tendinþe inflaþioniste.

Gabriela ÞINTEANU
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MIERCURI  15 martie 2017

MARÞI  14 martie 2017
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
06:00

ªtiri (r)
Film documentar
Despicat ºi rãspicat (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film artistic românesc 
Deja vu (2012) (r)
Film serial
Film de colecþie
Crezi cã ºtii?
Despicat ºi rãspicat (live)
ªtiri
Film serial
Film artistic românesc 
Morgen (2010)
Regia: Marian Criºan. Genul: dramã
ªtiri
Film documentar
Film de colecþie
Crezi cã ºtii? (r)
Despicat ºi rãspicat (r)
Videoclipuri
Film serial (r)

SÂMBÃTÃ  18 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
România spiritualã
Prezentator Sorin Bejan
Film documentar
Week-end show (r)
Film artistic
Film artistic - Inelul Nibelungilor.
Partea I (r)
ªtiri
Televiral
Film artistic - Inelul Nibelungilor.
Partea II (r)
ªtiri
Film artistic românesc - Astfalt Tango
(1995).
Regia: Nae Carnfil. Genul: comedie
Televiral (r)
Videoclipuri
Film artistic (r)
România spiritualã (r)

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
06:00

ªtiri (r)
Film documentar
Despicat ºi rãspicat (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film artistic românesc 
Morgen (2010) (r)
Film serial
Film de colecþie
Crezi cã ºtii?
Despicat ºi rãspicat (live)
ªtiri
Film serial
Film artistic românesc 
Magnatul (2004)
Regia: ªerban Dumitrescu. Genul: dramã
ªtiri
Film documentar
Film de colecþie
Crezi cã ºtii? (r)
Despicat ºi rãspicat (r)
Videoclipuri
Film serial (r)

JOI 16 martie 2017
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
06:00

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
România spiritualã
Prezentator Sorin Bejan
Film documentar
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
Film artistic
Film artistic - Inelul Nibelungilor.
Partea a II-a (r)
ªtiri
Televiral
Film artistic
ªtiri
Film artistic românesc - Aurora (2010).
Regia: Cristi Puiu. Genul: dramã
Televiral (r)
Videoclipuri
Film artistic (r)
România spiritualã (r)

PROIECT GUVERNAMENTAL PILOT
Augustin JIANU, ministrul Comunicaþiilor:
Elevii vor învãþa cum se face o cãutare online
în aºa fel încât sã ºtie cã informaþia respectivã este realã
În cadrul unei conferinþe organizate marþi, 7 martie, de Banca Mondialã ºi
SNSPA, cu ocazia prezentãrii Raportului Valorificarea dividendelor digitale:
utilizarea internetului pentru sustinerea dezvoltãrii în Europa ºi Asia Centralã,
Augustin Jianu, ministrul Comunicaþiilor, a declarat, conform Hotnews:
Ministerul Comunicaþiilor ºi Ministerul Educaþiei vor sã lanseze în acest an
un proiect pilot pentru dezvoltarea competenþelor digitale ale elevilor. La
ºcoalã, profesorii le vor explica elevilor ce este internetul ºi cum se foloseºte;
cum se face o cãutare online în aºa fel încât sã ºtii cã informaþia respectivã
este realã; ce este acela un certificat digital ºi de ce este important; cum se
securizeazã comunicaþiile între un client ºi un server. Mai departe, noþiunile
acestea te vor ajuta sã interacþionezi cu statul, sa depui un formular online,
sa faci toate lucrurile acestea care nu se învaþã momentan nicaieri. (...) Este
un proiect care vizeazã toate clasele de la I-a pânã la a -XII-a. În primul an
va fi un proiect pilot. Vom merge ºi în urban, ºi în mic urban, ºi în rural
pentru a vedea care dintre subiectele predate functioneazã mai bine. Aceasta
va fi în primul an. Ulterior, cu sprijinul Ministerul Educaþiei, vom lansa un
proiect naþional care se va derula la toate clasele ºi va actualiza programa
ºcolarã în ceea ce priveºte competenþele digitale, dar ºi metoda de predare.
(...) Vom gãsi un numãr de profesori pe care fie îi vom pregãti, fie vor ºti. Eu
imping acest proiect încã de anul trecut, când eram director la CERT-RO.

ªtiri (r)
Despicat ºi rãspicat (r)
Despicat ºi rãspicat (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film artistic românesc 
Magnatul (2004) (r)
Film serial
Film de colecþie
Crezi cã ºtii?
Despicat ºi rãspicat (live)
ªtiri
Film serial
Film artistic românesc  Ticãloºii (2007)
Regia: ªerban Marinescu. Genul: dramã
ªtiri
Film documentar
Film de colecþie
Crezi cã ºtii? (r)
Despicat ºi rãspicat (r)
Videoclipuri
Film serial (r)

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
06:00

ªtiri (r)
Film documentar
Despicat ºi rãspicat (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film artistic românesc 
Ticãloºii (2007) (r)
Film serial
Film de colecþie
Interviurile lui Matei Georgescu
Film documentar
ªtiri
Film serial
Film artistic
Inelul Nibelungilor . Partea I
Regia: Uli Edel. Genul: acþiune, SF
ªtiri
Week-end Show (r)
Film de colecþie
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
Week-end Show (r)
Videoclipuri
Film serial (r)

LUNI  20 martie 2017

DUMINICÃ  19 martie 2017
07:00
08:00
09:00
10:00

VINERI  17 martie 2017

07:00
08:00
09:00
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
06:00

ªtiri (r)
Film documentar
Film artistic
Film artistic
Film serial
Film de colecþie
Crezi cã ºtii?
Despicat ºi rãspicat (live)
ªtiri
Film serial
Film artistic 
Sâtâlpii Pãmântului. Partea I
Regia: Sergio Mimica Gezzan.
Genul: acþiune, SF
ªtiri
Film documentar
Film de colecþie
Crezi cã ºtii? (r)
Despicat ºi rãspicat (r)
Videoclipuri
Film serial (r)

Rãmâne de vãzut în cât timp. Fie se va face la orele de dirigenþie, în mãsura
în care e suficient, dacã nu, vom vedea dacã vom putea aduce mai aproape
orele de TIC le de realitãþile nevoilor copiilor. Skill-urile digitale nu înseamnã
numai sã foloseºti aplicaþiile Office ºi sã trimiþi un mail. Trebuie sã ºtii ce
este acela un OTP (one time password) ºi de ce-l foloseºti în relaþia cu o
bancã sau ca sã securizezi o comunicaþie. Sunt lucruri care þin de buna
funcþionare a individului într-o societate dominatã de internet ºi sunt
competenþe pe care trebuie sã le aibã.
Raportul Bãncii Mondiale aratã cã, la ora actualã, doar 20% dintre ºomerii
României utilizeazã internetul pentru a-ºi cãuta un loc de muncã. Pentru cei
care au un loc de muncã, aproape niciunul nu lucreazã de acasã, în comparaþie
cu 10% în þãrile din Nordul ºi Vestul Europei. Simþim cã internetul ar trebui
sã ajungã la toatã lumea. Cum facem ca internetul sã lucreze în beneficiul
tuturor? Pentru a profita cu adevãrat de beneficii trebuie sã ne concentrãm
pe dezvoltarea infrastructurii, pe reglementãri bune, colaborãri la nivel
universitar. Româna este a doua limbã cea mai vorbitã în Microsoft, unele
din cele mai importante aplicaþii de mobil sunt dezvoltate de români. Nouã
dintre oraºele cu cel mai rapid internet se aflã în România. Pe de altã parte,
discrepanþa între numãrul conexiunilor de internet între rural ºi urban este
în continuare foarte mare. 46% din populaþia României nu a folosit niciodatã
internetul. Cum ajungem la oamenii sãraci? a declarat Elisabetta Capannelli,
manager de þarã pentru România ºi Ungaria. Potrivit Raportului, în România,
mai puþin de 10% dintre societãþile comerciale utilizeazã faciliãþtile de cloud,
iar obstacolele aflate în calea antreprenoriatului în sectorul serviciilor impiedicã
adoptarea tehnologiilor digitale.

Vineri,
De la ora 16:00:

Interviurile
lui Matei Georgescu
O emisiune în care invitate permanente
sunt temele fericirii, bucuriei, dar ºi cele ale
suferinþei sau lipsei de sens  într-un cuvânt
viaþa în întregul ei, iar invitaþii sunt oameni
care reuºesc zilnic sã (re)construiascã ºi sã
schimbe lumea (lumea lor interioarã, dar,
mai ales, pe cea a noastrã).

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.

PROGRAMUL

Radio Seven
103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro
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Trei actori s-au adunat
ºi a apãrut

Tr u p A r t
Anul 2009. Capitala unei þãri europene  Bucureºti.
Vedem trei tineri actori. Într-o încãpere slab
luminatã, nemobilatã, cei trei adunã priceperea pe
care o au ºi o amestecã cu informaþiile ºi dragostea
de meserie, adaugã multã muncã ºi presarã energie,
bucurie ºi curiozitate; pun la fãcut Nu dupã mult
timp încep sã iasã proiectele teatrale. Spectacolul
începe! Aºa scrie pe pagina de gardã a Trupei
TrupArt. Aºa s-au adunat cei trei absolvenþi 
promoþia 2008 - ai Facultãþii de Teatru din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, clasa profesorilor
Margareta Pogonat ºi Cristi Toma: Ovidiu Uºvat,
Claudia Croitoru ºi Mihai Cãpãþânã, iar marea
lor pasiune pentru teatru ºi arta interpretativã
a condus la crearea unor spectacole ce au
bucurat mii ºi mii de spectatori.

Anul 2009. Capitala unei þãri europene  Bucureºti. Vedem trei
tineri actori. Într-o încãpere slab luminatã, nemobilatã, cei trei
adunã priceperea pe care o au ºi o amestecã cu informaþiile ºi
dragostea de meserie, adaugã multã muncã ºi presarã energie,
bucurie ºi curiozitate; pun la fãcut Nu dupã mult timp încep sã
iasã proiectele teatrale. Spectacolul începe! Aºa scrie pe pagina
de gardã a Trupei TrupArt. Aºa s-au adunat cei trei absolvenþi 
promoþia 2008 - ai Facultãþii de Teatru din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, clasa profesorilor Margareta Pogonat ºi Cristi Toma:
Ovidiu Uºvat, Claudia Croitoru ºi Mihai Cãpãþânã, iar marea lor
pasiune pentru teatru ºi arta interpretativã a condus la crearea
unor spectacole ce au bucurat mii ºi mii de spectatori.
Primul dintre cei trei este Ovidiu Mihai Emil UªVAT, nãscut la
06.05.1986, în muncipiul Târgoviºte. Dupã ce urmeazã cursurile
la Facultatea de Teatru din cadrul Universitãþii Spiru Haret, clasa
prof. Margareta Pogonat (promoþia 2008), se înscrie la un curs de
Master- Actorie la clasa profesorilor Geo Saizescu ºi Eusebiu
tefãnescu (promoþia 2010) ºi urmeazã un Workshop  Atelier
numit Alteritate (susþinut de Florin Fieroiu, în cadrul Galei Hop a
UNITER.) Pe scenele de teatru apare în roluri precum El  în
piesa Cineva are sã vinã, de Jon Fosse, la Teatrul Arca
(2009); Soþul, fiul ºi tatãl  în spectacolul Caii la fereastrã, de
Matei Viºniec, regia Margareta Pogonat, la Teatrul Nottara
(2009); Oberon  în spectacolul Visul unei nopþi de varã, regia
Cristi Toma, proiect independent (2010); Kushil  în spectacolul
Epilog de ªtefan Caraman, regia Liliana Câmpeanu, la Godot Teatre
(2011); Jandarmul, Logofãtul ºi Cãpetenia hoþilor  în spectacolul
Snoave cu mãºti, regia Ion Lucian, la Teatrul Excelsior
(2011), Matei - în spectacolul Zâna Zorilor, adaptare dupã Ioan
Slavici, regia Ilinca Stihi, la Teatrul Excelsior (2012); Musafir - în
spectacolul Ivanov, regia Andrei ªerban, la Teatrul Bulandra
Bucureºti (2013); Conrade - în spectacolul Mult zgomot pentru
nimic, regia Diana Lupescu, la Teatrul Nottara (2013), etc, etc. În
film, tânãrul actor Ovidiu Uºvat apare în în serialul sitcom La
Bloc (Media Pro Pictures; regia Radu Dragomir; 2006); Eugen ,
rol principal în filmul Camera de cãmin 601 (producþie Format
Factory; regia Laurenþiu Rusescu; 2007); Rãzvan în filmul Viaþa
merge mai departe (regia Mirela Ciortan; 2008); Deþinut în serialul
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Margareta Pogonat - Teatrul Masca; 2008); Ea  în spectacolul
Cineva are sã vinã, de Jon Fosse, la Teatrul Arca(2009);
Povestitor  Motanul încãlþat, la Centrul Cultural Nicolae Bãlcescu
Bucureºti (2009); Povestitor  Aventurile lui Morcovino, regia
Florentina Drãgulin (proiect Dino Piccolino Bucureºti;
(2010); Hippolyta  Visul unei nopþi de varã  regia Cristi Toma
(proiect independent; 2010); Ellen  Epilog, de ªtefan Caraman,
regia Liliana Câmpeanu, la Godot Teatre; (2011); Pipo  Poveste
de iarnã, la Biblioteca Naþionalã a României; (2012); Vasilica 
Proºtii sub clar de lunã  la Teatrul Arca Bucureºti; (2012);
Povestitorul ºi Prinþesa  Motanul încãlþat - cu TrupArt - proiect
independent; (2012); Colombina  Cartea cu poveºtile lumii  cu
TrupArt  la Teatrul de Artã din Bucureºti; (2013); etc. Pentru
actriþa Claudia Croitoru a existat ºi lumea filmului, în care a
interpretat urmãtoarele roluri: Rol principal, Ioana  în filmul Aripi
(regia Vlad Dorofte, scurt metraj, 2006); Secretara  în filmul Primul
Client (regia Kiki Vasilescu, lung metraj, 2012); etc. În seriale TV
apare astfel: rol episodic în sitcomul La bloc (Media Pro; 2004); rol
episodic în serialul poliþist Bãieþi buni (Media Pro; 2005); în
producþia Cu un pas înainte (2006); Nimeni nu-i perfect 3 (2009),
etc. Apare ºi în reclame. De asemenea, actriþa Claudia Croitoru îºi
încearcã valenþele pedagogice: din anul 2010 pânã în prezent
este profesor ore opþionale de Artã Teatralã în grãdiniþe de stat,
la Bucureºti; din anul 2012 pânã în prezent este profesor Artã
Teatralã cursuri particulare Artã pentru copii, în Bucureºti; perioada
2010  2012  profesor la Workshop teatru pentru copii 3  7
ani în cadrul ªcolii de teatru ºi dans Ecart; din anul 2011  este
profesor ore opþionale de Artã Teatralã în grãdiniþa Regina Maria,
iar în perioada 2010-2011 a fost la grãdiniþa Lumea Copiilor.
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Secretele Mariei (producþie Antena1, regia Emilio Vergado; 2008);
Fratele Reginei în serialul Regina (producþie Media Pro; regia Iura
Luncaºu; 2009), Brancardierul în serialul Narcisa Sãlbaticã
(producþie Tandem Film; regia Mihai Bauman; 2010), etc, etc.
Ovidiu Uºvat apare ºi în multe spoturi publicitare.
Cel de al doilea membru al Trupei TrupArt este tânãra actriþã
Claudia Elena CROITORU, nãscutã în 31 mai 1986, în Bucureºti.
Absolventã în anul 2005 a Liceului Dinu Lipatti, secþia Artã Teatralã,
clasa prof. Amalia Ciolan, dupã un examen de admitere cu emoþii,
devine studentã la Facultatea de Teatru din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, clasa prof. Margareta Pogonat ºi Cristi Toma, luând
licenþa în Artã Teatralã în anul 2008. Dupã licenþã urmeazã un curs
de master la S.N.S.P.A.  Facultatea David Ogilvy  Comunicare
ºi relaþii publice, susþinând lucrarea de disertaþie în anul 2010.
Dorind sã se perfecþioneze, urmeazã ºi un workshop la Teatrul Ion
Creangã din Bucureºti, cu tema: Regia spectacolelor de teatru
pentru copii între 0 ºi 3 ani. În facultate joacã roluri de tragedie ºi
comedie, cu acelaºi aplomb, precum Casandra (tragedie anticã),
Marghioliþa (în spectacolul Sã vedem ce-o fi, de V. Alecsandri),
Hermia (în Visul unei nopþi de varã, de W. Shakespeare), Nina
Zarecinaia (în Pescãruºul de A.P. Cehov), Aglaia Ivanovna (în Idiotul
dupã Dostoievski), Martirio (în Casa Bernardei Alba de Federico
Garcia Lorca), Smeraldina (în Commedia dell Arte), etc. Dintre
roluri interpretate pe scenele profesioniste de teatru de tânãra actriþã
Claudia Croitoru, putem aminti: Stephanie  Diable dhomme (regia

Cel de al treilea membru al TrupArt este actorul Mihai CÃPÃÂNÃ,
nãscut la 15.02.1985, în Bucureºti. Dupã ce terminã cursurile
Colegiului Tehnic de Arhitecturã ºi Lucrãri publice Ioan N. Socolescu,
în anul 2004, el se înscrie la Universitatea Spiru Haret, la Facultatea
de Teatru, urmând cursurile acestei facultãþi la clasa profesorilor
Margareta Pogonat ºi Cristi Toma. Dupã susþinerea examenului de
licenþã în Actorie, el se înscrie la un curs de masterat în Artã Teatralã,
în cadrul aceleiaºi facultãþi, la clasa prof. dr. Hc. Adriana Marina
Popovici, în perioada 2009 - 2011. Dorind sã se perfecþioneze ºi în
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Mihai CÃPÃÞÂNÃ
arta actorului de film ºi televiziune, se înscrie la ªcoala de Televiziune
ºi Film (în cadrul UNATC), la clasa profesorilor Florin Zamfirescu,
Valeria Sitaru, ªtefana Samfira ºi Sobi Cseh. Jucând teatru încã din
timpul liceului, Mihai Cãpãþânã are, ca actor amator, un numãr
important de roluri interpretate, precum: Pristanda  O scrisoare
pierdutã, de I.L. Caragiale; Aplombov  Nunta, de A.P. Cehov;
Melchior  Deºteptarea primãverii, de Frank Wedekind; Geronte 
Doctor fãrã voie, de Moliere, Soþul  Jocul, de I. Bãieºu, etc, ca
licean. Student fiind: Manolescu  Scafandrierii, de T. Muºatescu;
Benedick  Mult zgomot pentru nimic, de W. Shakespeare; Demetrius
 Visul unei nopþi de varã, de W. Shakespeare; Verºinin  Trei surori,
de A. P. Cehov; Raskolnikov  Crimã ºi pedeapsã, de F. Dostoievski;
Iancu Zugravu  Justiþia, de I. L. Caragiale; Don Juan  Don Juan, de
Moliere, etc, etc. În teatrul profesionist, actorul Mihai Cãpãþânã
este prezent prin personajele interpretate, dintre care amintim
urmãtoarele: Lesquin  Diable
dhomme (regia Margareta Pogonat;
la Teatrul Masca; 2008); Samuel
Becket  Ultimul Godot (regia
Margareta Pogonat, la Teatrul
Nottara; 2008); Bãrbatul  Cineva
are sã vinã, de Jon Fosse (la Teatrul
Arca; 2009); Kalo  Paramiþa
Romanes (scenariu ºi regia Ninel
Petrache, prezentat în cadrul
Festivalului Comedia þine la Tineri,
la Teatrul de Comedie, Teatrul Arca
ºi Teatrul La scena; 2009); Micurin 
3 nopþi cu Madox (regia Radu
Bãrbulescu, la Teatrul Nottara ºi
Galeriile Mirage - Sala Leu; 2011);
Îngerul Valsul Hazardului (regia:
Ingrid Bonta, la Legere Live Pub ºi
Godot Café, prezentat în cadrul
Festivalul Naþional de Comedie 
Galaþi; 2012); Fiul cel mare
ºi Regele  Motanul încãlþat (regia
Ovidiu Uºvat, Proiect independent
al TrupArt - 2012), etc, etc. Mihai
Cãpãþânã joacã în filme precum
Ochiul lui Isis (serial românesc; 2011);
Schwert des Propheten, producþie
germano-românã (2011); Colonia
Îngerilor (producþie
româneascã; 2011). El apare ºi în spoturi
publicitare.
Toþi cei trei tineri actori au fost
colegi în timpul facultãþii. Au
împãrþit ºi bune ºi rele în perioada
2005  2008, iar dupã susþinerea
examenului de licenþã s-au trezit
în lumea complexã ºi sãlbaticã a
culiselor aflate în spatele spaþiilor
din care arta spectacularã irumpe,
fie ele platouri de filmare, sau scene
de teatru. Probabil au fost întâi
ºocaþi, dar apoi o dorinþã tainicã ce
le-a apãrut în suflet i-a fãcut sã nu
renunþe de prima datã ºi sã continue
ascensiunea în carierã, indiferent de
oportunitãþi sau de piedici. Au
chemat alãturi de ei pe foºtii colegi
precum Alexa Istrate, Ciprian
Nemeºiu, Laura Manea, Irina Enache, Mihai Râpan, Cristi Dionisie,
Rãzvan Timigeriu, etc. ºi au creat spectacole, ditre care amintim:
Morcovino, Cartea cu poveºtile lumii, Motanul încãlþat, Încurcã
lume, Iarna micuþei Unda, Trilogia belgrãdeanã, ªoc, mã mãrit cu
un zoofil, Epilog, Cineva are sã vinã etc.
Ca niºte mici Sisifi, cu marea greutate în spate a responsabilitãþii
faþã de Mãria Sa Publicul, cei trei tineri actori au creat mecanismul
TrupArt, ca un trup pentru toþi trei. Astfel îmbrãþiºaþi, mânã în mânã,
au fost mai puternici, au creat mai mult, s-au susþinut unul pe altul.
ªi-au fãcut trupã, ºi-au fãcut site, ºi-au fãcut paginã pe Facebook,
ºi-au petrecut împreunã nopþi ºi zile, spre a aduna energii nebãnuite
ºi a putea ieºi în faþa publicului cu piese viabile, cu personaje complexe,
comice sau tragice. Trupa TrupArt funcþioneazã ca un singur Trup
(actor). Ei sunt absolvenþii noºtri, ai Facultãþii de Teatru din cadrul
Universitãþii Spiru Haret (sau ESTE de poveste!) - Ovidiu Uºvat,
Claudia Croitoru ºi Mihai Cãpãþânã! Vivat, crescat, floreat!
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