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Cercetarea ºtiinþificã, un domeniu prioritar!
Universitatea Spiru Haret este parte integrantã
a European Research Area
Activitatea de cercetare ºtiinþificã este un
domeniu prioritar pentru Universitatea Spiru
Haret, care a finalizat în anul 2016 demersurile
ce au condus la integrarea instituþiei în
European Research Area (AREA). Aria
Europeanã a Cercetãrii (ERA) reprezintã o
zonã multiculturalã, deschisã cercetãtorilor de
la nivelul Uniunii Europene, aceasta fiind
gânditã încã de la momentul înfiinþãrii, în anul
2000, ca o structurã concentratã pe cooperarea
la nivel medical, industrial, socioeconomic ºi al
mediului înconjurãtor. Ca parte integrantã a
ERA, universitatea a aderat la cele cinci arii

prioritare ce presupun: a) implicarea în competiþiile pentru finanþarea proiectelor de cercetare;
b) încheierea de acorduri de cooperare transnaþionalã, în special cu þãrile vecine; c) accesul liber
pe piaþa muncii; d) asigurarea condiþiilor
manifestãrii egalitãþii de gen; e) accesul neîngrãdit la cunoaºtere. Activitatea de cercetare a
instituþiei de învãþãmânt se desfãºoarã în cinci
domenii: ºtiinþe sociale, economice, umaniste,
artã ºi arhitecturã, ºtiinþã.
Activitãþile prezentate în paginile 2 ºi 3
demonstreazã activitatea de cercetare ºtiinþificã
din Universitatea Spiru Haret

OFERTA EDUCAÞIONALÃ a Universitãþii Spiru Haret
pentru anul universitar 2017-2018  licenþã ºi colegii
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MANIFESTÃRI ªTIINÞIFICE LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Facultatea de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative Bucureºti
din cadrul Universitãþii Spiru Haret, Centrul de Cercetãri Juridice, a organizat, în perioada 11-12 mai,
CONFERINÞA cu participare internaþionalã

Consecinþele juridice, politice ºi administrative
ale aderãrii României la Uniunea Europeanã
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SPORT, EDUCAÞIE ªI PSIHOLOGIE (ICSEP)

Conferinþa Internaþionalã Sport, Educaþie ºi Psihologie (ICSEP) face parte din seria celor nouã
evenimente organizate, în anul 2017, sub emblema Future Academy, în Portugalia, Italia, Cehia,
Malaysia, Spania ºi în România. Bordul coordonator al Future Academy a acordat organizarea acestui
prim eveniment ºtiinþific Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Future Academy se constituie, din anul 2006, într-o comunitatea academicã în care comunicã ºi
publicã cadre didactice universitare, cercetãtori, practicieni, profesori din învãþãmântul preuniversitar
ºi studenþi din 100 de þãri.
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Vacanþa de varã înseamnã bucurie, joacã în aer liber, prieteni noi,
distracþie ºi activitãþi educaþionale ce stimuleazã creativitatea ºi
imaginaþia!
Când marea majoritate a copiilor intrã în vacanþã, Grãdiniþa Prietenii
Mei demareazã un Program de varã! Invitãm toþi copiii cu vârste
între 2 ºi 10 ani sã ni se alãture în cãlãtoria Ocol în jurul Pãmântului
în 9 sãptãmâni! Vom explora împreunã nouã þãri fascinante ºi vom
afla lucruri interesante despre fiecare în parte: aºezare geograficã,
drapel, port naþional, formule de salut ºi reguli de politeþe specifice,
gastronomie, florã, faunã ºi multe altele.

Vacanþa de varã înseamnã timp câºtigat ºi copii fericiþi, aºa cã vino
sã petreci vacanþa de varã cu Prietenii Mei!
Pentru detalii suplimentare accesaþi www.gradinitaprieteniimei.ro,
sunaþi la 021.222.46.42 sau faceþi o vizitã în Bdul. Metalurgiei nr. 87,
sector 4, Bucureºti.

PREUNIVERSITARIA
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 AªTEPTÃM!

Concurs pentru
ocuparea posturilor
didactice vacante pag.
6
Sunt ,,Cea mai fericitã
fatã din lume.
Am acasã un premiu
pag.
GOPO!
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Inteligenþã ºi comunicare
Mioara VERGU-IORDACHE
Este oarecum la modã sã se discute despre inteligenþa raþionalã
ºi inteligenþa emoþionalã. Sigur, specialiºtii dau ca sigurã existenþa
a ºapte, opt, nouã tipuri de inteligenþã! Sigur, sunt de studiat ºi
zodiile, pentru cã, nu-i aºa, este important când te-ai nãscut!
Numai cã ar trebui sã avem grijã cã inteligenþa, de orice fel ar fi ea,
are sens doar materializatã în fapte. Dacã doar meditãm la ea ºi la
steaua sub care ne-am nãscut, o irosim!
Tot la modã este ºi discuþia despre comunicare. Pentru cã, nui aºa, de-a lungul vremii, oamenii doar au vorbit, nu au comunicat!
Acum comunicãm ºi nu ne mai înþelegem!
ªi ca sã comunicãm, ºi ca sã vorbim, avem nevoie de
instrumente. Cele mai simple! Cuvintele. Cuvintele cãrora sã le
dãm acelaºi înþeles. Cuvintele prin care sã ne exprimãm inteligenþa
raþionalã ºi inteligenþa emoþionalã. Asta presupune cã toþi avem
acces la acelaºi vocabular. În cazul nostru, vocabularul Limbii
Române! Dar ce ne facem când ne ruºinãm de Limba Românã?
Când o considerãm vetustã, când nu ne mai încape ,,profunzimea
gândirii noastre, când socotim cã-i mai... cool sã ne exprimãm în
alte limbi de pe faþa pãmântului?! Ne facem cã... nu ne mai
înþelegem între noi.
Ar fi ceva dacã ne-am înþelege cu aceia a cãror limbã o adoptãm.
Ei, bine, puþini, prea puþini sunt aceea care pot transpune în
limbile strãine, pe care pretind cã le stãpânesc, ceea ce gândesc
cu adevãrat! Baºca faptul cã suntem priviþi cu o indulgenþã
ironicã... Poate cã reuºim sã exprimãm, sã comunicãm formule,
definiþii etc din aria inteligenþei raþionale. Ne lipsim de un suport
excepþional, inteligenþa emoþionalã, care nu se lasã mânuitã decât
din structurã, din interiorul fiinþei, care, oricât ar fi de elevatã, îºi
revendicã apartenenþa la o culturã, la o tradiþie, la o sensibilitate.
Ignorarea Limbii Române este similarã cu ignorarea pãrinþilor!
Uneori, ºi de pãrinþi suntem nemulþumiþi. Dar nu-i înlocuim. De
ce ne-am înlocui limba, de ce ne-am priva de cel mai important
instrument de comunicare? De ce ne sfidãm limba, de ce o...
altoim nepotrivit, ca sã dea fructe urâte ºi necomestibile?!
Existã în COR meseria de traducãtor. Tãlmaci au existat din
totdeauna. De ce sã ne strãduim sã ne stâlcim limba, sã ne lipsim
de comunicare realã pentru cã nu ºtim vorbele care sã transmitã
ideile ºi sentimentele? De ce nu (ne) învãþãm copiii sã iubeascã ºi
sã respecte limba maternã, sã caute în dicþionar, sã se exprime
corect în Limba Românã? Poate cã (sper sã fie aºa!) mi se pare
mie, dar parcã ne pregãtim de exod, încercând sã lãsãm în urmã
tot ce aminteºte de originile noastre.
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Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane,
programul de studii Jurnalism,
organizeazã vineri, 19 mai, ora 10, în sala 311
din sediul sãu situat în ªoseaua Berceni nr. 24,
CONFERINÞA NAÞIONALÃ (ediþia a doua)

Miercuri, 17 mai 2017, începând cu ora 15,00, are loc Simpozionul Internaþional Interdisciplinar

TRANZIÞIA DE LA ªCOALA MEDICALÃ LA O VIITOARE PROFESIE ªI CARIERÃ,

INTERCULTURALITATE,
COMUNICARE ªI MASS-MEDIA
Comitetul de organizare  lector univ. dr. Ruxandra Coman, asist.univ. dr.
Aniþa Grigoriu, asist. univ. dr. Cristina ªerbãnescu  propune un program în
douã pãrþi, în cadrul cãrora vor fi prezentate lucrãri foarte interesante.
Partea I. Moderatori: prof. univ. dr. Valentina Marinescu ºi asist. univ. dr. Aniþa
Grigoriu
 conf. univ. dr., Georgeta Pinghiriac, Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane,
Universitatea Spiru Haret  Toposul comunicaþional - formã de cunoaºtere a
muzicii;  prof. univ. dr., Valentina Marinescu, Facultatea de Sociologie,
Universitatea din Bucureºti  New perspectives for health literacy in Romania:
ehealth and youths;  prof. univ. dr Simona Rodat, Institutul Teologic Adventist
Cernica, Ilfov  Discriminarea ºi inegalitãþile de gen în carierele profesionale
ale bãrbaþilor ºi femeilor;  prof. univ. dr. Andreea Vlãdescu, Facultatea de
Litere, Universitatea Spiru Haret  Mediatori interculturali uitaþi ºi modelatori
ignoraþi ai mentalitãþii româneºti privind condiþia femininã;  conf. univ. dr.
Silviu ªerban, Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane, Universitatea Spiru Haret 
Comunicarea interculturalã în cadrul paradigmei interpretative;  asist. univ.
dr. Aniþa Grigoriu, Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane, Universitatea Spiru Haret
 Ia  simbol al culturii naþionale, care transgreseazã graniþele þãrii;  lector
univ. dr. Raluca Ciochinã, Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane, Universitatea
Spiru Haret  Între vis ºi amintire. interpretarea imaginilor simbolice în filmul
viaþã dublã (2000, regizor. Alain Berliner);  asist. cercetãtor ºtiinþific dr. Andreea
Iuliana Bãdilã, Institutul Revoluþiei Române din Decembrie 1989  1968.
Primãvara de la Praga reflectatã în presa din România.
Partea a II-a. Moderatori: lector univ. dr. Ruxandra Coman ºi asist. univ. dr.
Cristina ªerbãnescu
 asist. univ. dr., Cristina ªerbãnescu, Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane,
Universitatea Spiru Haret  The image of political actors and the media;  lector
univ. dr. Ruxandra Coman, Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane, Universitatea Spiru
Haret  Conotaþie identitarã prin simbol toponimic în discursul publicitar;
 cercetãtor ºtiinþific III, dr. Alexandru Grigoriu, Institutul Revoluþiei Române din
Decembrie 1989  Aspecte ale revoluþiei române din decembrie 1989 în presa
britanicã ºi americanã;  cercetãtor ºtiinþific, Alexandru Purcãruº, Institutul
Revoluþiei Române din Decembrie 1989  Presa de limbã maghiarã în România
comunistã;  asist. cercetãtor dr. Cristian Chircã, Institutul Revoluþiei Române din
Decembrie 1989  Revoluþia Românã din Decembrie 1989, reflectatã în presa
sovieticã. Practici discursive în comunicatele agenþiei TASS ºi în relatãrile
cotidienelor Izvestia ºi Pravda;  lector univ. dr. Gheorghe Cojocariu, Facultatea
de ªtiinþe Socio-Umane, Universitatea Spiru Haret  Personalitatea în evaluarea
competenþei comunicaþionale.

Întâlnirea clusterului
Bio Tech Valea Prahovei

care se desfãºoarã la sediul Colegiului Universitar Spiru Haret Bucureºti, o manifestare dedicatã Zilei Internaþionale a
Asistentului Medical ºi cadrelor medicale din întreaga lume.
Joi, 18 mai 2017, începând cu ora 10,30, are loc Workshop/Atelierul de bune practici
care se desfãºoarã la Centrul de Cercetare, Medicinã, Recuperare ºi Terapie
Ocupaþionalã al Asociaþiei Europene pentru Promovarea Excelenþei în
Educaþie ºi Cercetare AEPEEC (Bucureºti).
Evenimentul desfãºurat la Bucureºti în perioada 17-18 mai 2017 îºi propune:
- facilitarea dialogului între învãþãmântul medical ºi profesioniºtii din domeniul
sãnãtãþii,
reprezentanþii instituþiilor publice prin prezentarea de informaþii actuale ºi
utile din domeniul sanitar;
- schimbul de experienþã privitor la implicarea elevilor, studenþilor ºi cadrelor
didactice în activitãþi de promovare a sãnãtãþii ºi educaþiei;
- formarea unor competenþe ºi atitudini de responsabilitate socialã ºi voluntariat;
- prezentarea rezultatelor cercetãrilor în domeniul medical ºi interdisciplinar.
Manifestarea este organizatã de Colegiul Universitar Spiru Haret
(Universitatea Spiru Haret, Bucureºti) în colaborare cu Centrul de Cercetare,
Medicinã, Recuperare ºi Terapie Ocupaþionalã al Asociaþiei Europene pentru
Promovarea Excelenþei în Educaþie ºi Cercetare AEPEEC (Bucureºti),
Departamentul de Metodologie Pedagogicã, Institutul de Educaþie Virtualã
Internaþionalã E.A.H..O.O.H., Fundaþia pentru Promovarea Învãþãmântului
European FINE ºi cu sprijinul Inspectoratului ªcolar al Municipiului Bucureºti
(MEN)  Departamentul Învãþãmânt Privat ºi Alternative Educaþionale ºi al
filialei sectorului 3 Crucea Roºie.

Facultatea de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative Bucureºti din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
Centrul de Cercetãri Juridice, a organizat, în perioada 11-12 mai,

CONFERINÞA cu participare internaþionalã

Consecinþele juridice, politice ºi administrative
ale aderãrii României la Uniunea Europeanã

Evenimentul s-a desfãºurat la sediul facultãþii din ªoseaua
Berceni nr 24, sector 4.
Invitaþi speciali ai conferinþei sunt: prof. univ. dr. judecãtor
Timothy Thorne, din Marea Britanie, care va prezenta The
Consequences on the English Common Low of the UKs
Accession to the European Union, prof. univ. dr. ambasador
Ion Anghel, cu tema Aspecte privind transformãrile instituþionale
organizaþionale, recente ºi de perspectivã, din cadrul Uniunii
Europene, dr. av. Iosif Friedmann-Nicolescu, Baroul Bucureºti,
Interpretarea normei juridice naþionale, dupã aderarea
Romãniei la Uniunea Europeanã, prof. univ. dr. Cristian Jura,
Universitatea Creºtinã Dimitrie Cantemir, System of Sports
Jurisdictions. De asemenea au participat ºi alte personalitãþi
ºtiinþifice, cadre universitare, studenþi ºi masteranzi.
În deschiderea conferinþei, au vorbit: conf. univ. dr. Marian
Ilie, decanul Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Politice ºi
Administrative, prof. univ. dr. Florin Fãiniºi, preºedintele
Senatului Universitãþii Spiru Haret.
Lucrãrile au fost prezentate în plen ºi pe secþiun: Panelul
de ºtiinþe juridice de drept public ºi ºtiinþe politice, moderator

USH Pro Business a organizat vineri, 12 mai 2017, în colaborare cu firma
Heveco, întâlnirea clusterului Bio Tech Valea Prahovei, constituit în anul 2015.
În cadrul întâlnirii, au participat, alãturi de USH Pro Business, atât firme
reprezentative din zonã (Heveco, Sanconfind), precum ºi Universitatea Petrol
ºi Gaze Ploieºti, Facultatea de Urbanisticã Bucureºti ºi Camera de Comerþ ºi
Industrie Prahova.
În cadrul adunãrii, USH Pro Business a prezentat raportul de activitate al
clusterului precum ºi obiectivele sale de viitor: 1. Clarificarea ariilor tematice ale
biotehnologiei, inclusiv sectoarele cu impact major în acest domeniu (industria
balneo, sãnãtate, industria experienþei, IT&C, petrochimie) 2. Un plan de comunicare ºi branding 3. Un plan de internaþionalizare 4. Conectarea la platforma europeanã
a clusterelor 5. Training resurse umane 6. Cercetare, dezvoltare ºi inovare.
Pentru a rãspunde necesitãþii de racordare la cadrul naþional ºi european de
recunoaºtere a clusterului, Adunarea Generalã a acestuia a convenit asupra
unui statut de funcþionare precum ºi la un sediu ºi un secretariat, care vor fi
funcþionale la Ploieºti, la sediul Heveco.
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conf. univ. dr. Marian Ilie, ºi Panelul de ºtiinþe juridice de
drept privat, ºtiinþe administrative, istorice ºi relaþii
internaþionale, moderator conf. univ. dr. Anca Diana Artene.
Prezenþa ºi expunerile studenþilor haretiºti, dintre care
Georgeta Bulumac, anul IV, Drept, cu lucrarea Efectele crizei
economice mondiale asupra relaþiilor comerciale cu produse
metalurgice, Oana Elena Mogoº, anul III, Drept, cu
Historical evolution of the UK  EU relations, Lavinia Preda,
anul IV, Drept, cu Mediation, the Path to Agreement is paved
with good strategies au dovedit cã la Universitatea Spiru
Haret studentul este, în mod real, subiect al procesului
educativ, cã încã de pe bãncile ºcolilor de curs sunt ajutaþi sã
se racordeze la problemele reale ale societãþii.
Temele aduse în discuþie au relevat importanþa aderãrii
României la Uniunea Europeanã, ce ne aseamãnã, ce ne
deosebeºte, aportul României la bunul mers al uniunii Europene,
ce drum mai avem de fãcut pânã la integrarea completã.
A fost o manifestare ºtiinþificã de înalt nivel, cu contribuþii
remarcabile la marcarea celor zece ani de la aderarea României
la Uniunea Europeanã.

Vineri, 12 mai, a avut loc cea de a 18-a Sesiune ºtiinþificã a Facultãþii de
Medicinã Veterinarã  Medicina veterinarã pentru sãnãtatea animalelor
ºi a consumatorilor. Evenimentul a avut loc la sediul facultãþii din
Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3, Bucureºti.

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.

FACULTATEA DE LITERE
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Border Crossings: Rethinking ,,Trans- in MOBILITÃÞI
Literature, Language, and Media / Dincolo de CADRE DIDACTICE INVITATE SÃ PREDEA
graniþe: redefinind trans- în literaturã, LA FACULTATEA DE LITERE
În cadrul programului de litãþii, 8-10 mai a.c., dr. Barranco didactice, de a face un schimb de
lingvisticã ºi media  17-18 mai
mobilitãþi în Domeniul Educaþiei Izquierdo s-a aflat alãturi de experienþã didacticã ºi de cerceConferinþa internaþionalã din 2017, Border Crossings: Rethinking
,,Trans- in Literature, Language, and Media, gãzduitã de
Facultatea de Litere, Universitatea Spiru Haret, ºi organizatã
împreunã cu Macalester College Minnesota, prilejuieºte întâlnirea
cu unii dintre cei mai cunoscuþi experþi naþionali ºi internaþionali,
împãrtãºirea de cunoºtinþe ºi expertizã, actualizarea ºi petrecerea
câtorva zile cu autori reputaþi, cadre didactice ºi studenþi.

Am aflat de la organizatori ºi vã împãrtãºim
despre ce va fi vorba!
Puþine cuvinte au fost la fel de mult în centrul
atenþiei în ultimii ani ca prefixul ,,trans: de la
traducere la transnaþionalism, la transsexualitate,
pare sã trãim în epoca ,,trans. De la un termen
latin, care înseamnã ,,dincolo de sau ,,de cealaltã
parte  echivalentul meta-grecului ,,trans
înseamnã orice miºcare transfrontalierã (,,trans
Rhenum, ,,peste Rin), lingvistic (,,traducere ),
politicã (,,transnaþionalã), socialã sau sexualã
(,,transsexualã) ºi nu în ultimul rând în legãturã
cu diaspora, migraþia ºi exilul (refugiaþii ca
transnaþionali). Acestea sunt doar câteva din
contextele în care ne bazãm pe ,,trans pentru a
descrie fenomene care nu se încadreazã perfect
în limitele sau distincþiile stabilite. În strânsã
legãturã este dinamica culturilor minoritãþilor,
care pun la îndoialã logica frontierelor din
interior. În cadrul acestei conferinþe, participanþii
sunt invitaþi sã exploreze orice aspect al ,,trans
în literaturã, limbã, media sau culturã.
Unde ºi cum fenomenele trec frontierele sau
se amestecã domeniile?
Ce forme de diversitate permit sau impulsioneazã ,,trans-procesele?
Trans-fenomenele transcend [!] frontierele?
Sau se stabilesc altele noi?
ªi de ce este ,,trans atât de mult în ochii
publicului astãzi?






ºi Formãrii Profesionale Erasmus+, Facultatea de Litere a
Universitãþii Spiru Haret din
Bucureºti s-a bucurat de prezenþa
prof. dr. Natalia Barranco
Izquierdo de la Universitatea din
Valladolid (Spania). Pe periodada
scurtã, dar foarte intensã a mobi-

studenþii Facultãþii de Litere,
susþinând o serie de prelegeri pe
diferite teme de limbã ºi culturã
spaniolã. Astfel, studenþii facultãþii noastre au avut ocazia, pentru
a doua oarã în acest semestru, de
a avea cursuri de limbã spaniolã
cu profesori nativi, iar noi, cadrele

Prezentãrile care descriu, analizeazã sau criticã
discursurile ,,trans vor fi esenþiale pentru acest
demers. Lucrãrile invitate sunt din toate disciplinele
academice, inclusiv studii literare, lingvistice,
filologie, studii culturale ºi mediatice, studii
internaþionale, filozofie. Contribuþiile se referã, în
principal, dar nu exclusiv, la urmãtoarele subiecte:
Traducere în limbi strãine, media, sisteme de
semnalizare
Multilingvismul în literaturã, media ºi în
comunicare
State naþionale multilingve
Culturile ºi procesele migraþiei ºi exilului
Dinamica culturalã a refugiaþilor ºi a azilului
Identitãþi transgresive (sexuale, culturale, naþionale)
Reprezentãri ale identitãþilor deviante în film,
media, literaturã
Culturile minoritãþilor
Multimedia în film, muzicã, teatru, literaturã
Trecerea graniþelor în film ºi în alte mijloace
de comunicare
Traducere ºi imperiu; Translatio imperii
Hibriditate în limbã, culturã, media
Reprezentãri ale transcendenþei
Metaforã (latinã: translatio) ºi metonimie în
limbã, culturã, media
Prin explorarea fenomenului universal de
trecere a frontierelor, aceastã conferinþã încearcã
sã facã o nouã luminã asupra prevalenþei ,,trans
în cultura actualã.
















tare academicã.
Oaspetele spaniol a fost primit
cu cãldurã de coordonatorul
Programului de mobilitãþi
Erasmus+ la nivel de universitate,
prof. univ. dr. Gheorghe Duda.
La nivelul facultãþii, lectorul
spaniol a fost întâmpinat de
conducere  prof. univ. dr.
Ruxandra Vasilescu, decan, prof.
univ. dr. George Volceanov,
director de Departament, Mihaela
Chapelan, directorul Centrului de
Cercetare al Facultãþii de Litere,
Mihaela Chapelan, dar ºi de
colegii din catedra de filologie, cu
care a putut schimba nu numai
opinii legate de procesul de predare / învãþare, dar ºi de posibile
proiecte de cercetare. Animatã de
efervescenþa organizãrii conferinþei anuale a Facultãþii de Litere,
din perioada 17-18 mai a.c.,
Border Crossings: Rethinking
,,Trans- in Literature, Language
and Media, dr. Natalia Barranco
Izquierdo s-a înscris cu o interesantã comunicare pe tema
medierii interculturale.
Primirea de care s-a bucurat,
întâlnirea cu studenþii din toþi anii
de studiu ºi cu cadrele didactice
care predau la Facultatea de
Litere, au determinat-o pe prof.
dr. Natalia Barranco Izquierdo sã
ne promitã cã va reveni în familia
haretistã pentru a continua seria
de proiecte comune.
Lect. univ. dr.

Daiana DUMBRÃVESCU

FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT
Future Academy
CONFERINÞA INTERNAÞIONALÃ

SPORT, EDUCAÞIE ªI PSIHOLOGIE (ICSEP)

Joi, 18 mai 2017, ora 14:00, campusul
Didactica, str. Fabricii nr. 46 G, sector 6,
Bucureºti, amfiteatrul A8

Be a game changer!

Universitatea Spiru Haret vã invitã sã
participaþi, timp de o orã ºi jumãtate, la o
prelegere despre dezvoltare personalã,
abilitãþi ºi competenþe, elemente de
psihologie umanã aplicate în cariera
profesionalã. Dezbaterile fac parte dintr-un
proiect mai amplu, Educate & Inspire,
susþinut de cãtre dl. Hezi Shayb, profesor
universitar, manager de succes, cu peste 20
de ani de experienþã în conducerea unor
companii multinaþionale.
Prelegerea Be a game changer! Instrumente practice pentru cãlãtoria voastrã de
viaþã este dedicatã tuturor studenþilor tineri,
indiferent de domeniul în care studiazã, ºi
urmãreºte sã dezvolte un set de valori,
abilitãþi ºi atitudini personale necesare, pe
lângã cunoºtinþele academice, pentru a
excela în orice domeniu profesional.
Datoritã experienþei sale profesionale,
militare ºi academice, Hezi Shayb nu este
doar un lector, el este un model de urmat ºi
un mentor care trebuie ascultat. Hezi Shayb
este preºedintele Grupului New Kopel, unul
dintre cele mai mari grupuri din industria
auto din România, ºi CEO al OPEL Israel.
Domnia sa are un parcurs incredibil de viaþã
personalã, care l-a condus la succes.

La Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport din
cadrul Universitãþii Spiru Haret s-a desfãºurat, în
perioada 9-11 mai 2017, Conferinþa Internaþionalã
Sport, Educaþie ºi Psihologie (ICSEP) 2017.
Preºedintele de onoare al conferinþei a fost conf.
univ.dr. Aurelian A. Bondrea, rectorul universitãþii.
Preºedinþii conferinþei au fost prof.univ.dr.
Georgeta Niculescu, decan al Facultãþii de
Educaþie Fizicã ºi Sport, ºi lector univ. dr. Elena
Lupu, de la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieºti.
Prof. univ. dr. Maria Andronie, prorector al
Universitãþii Spiru Haret, a adresat Mesajul de bun
venit din partea conducerii universitãþii.
ICSEP face parte din seria celor nouã evenimente organizate, în anul 2017, sub emblema
Future Academy, în Portugalia, Italia, Cehia,
Malaysia, Spania ºi în Romania.
ICSEP 2017 rãspunde misiunii Universitãþii
Spiru Haret de a oferi educaþie tinerei generaþii ºi
de a promova cercetarea ºtiinþificã în activitatea
cadrelor didactice ºi studenþilor.
Future Academy este un concept modern, care
are ca scop dezvoltarea personalã ºi colectivã în
diferite domenii ºtiinþifice ale societãþii. Future
Academy se constituie, din anul 2006, într-o
comunitatea academicã în care comunicã ºi
publicã cadre didactice universitare, cercetãtori,
practicieni, profesori din învãþãmântul preuniversitar ºi studenþi din 100 de þãri.
Bordul coordonator al Future Academy a
acordat organizarea acestui prim eveniment
ºtiinþific Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport din
cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Echipa care gestioneazã activitatea Future
Academy se aflã în Marea Britanie, iar coordonatorii pe secþiuni sunt specialiºti din Statele Unite
ale Americii, Elveþia, Germania, Cipru ºi Turcia.
Comitetul ºtiinþific care acrediteazã producþia
specificã Future Academy este format din
profesioniºti consacraþi ºi recunoscuþi. Fondatorul
ºi managerul Future Academy este profesor Zafer
Bekirogullari, reputat specialist în domeniul
psihologiei, cãruia organizatorii îi mulþumesc
pentru oportunitatea oferitã Universitãþii Spiru
Haret.
Activitatea la Future Academy se desfãºoarã în
conferinþe, congrese, seminarii, workshop-uri, în

cadrul cãrora participanþii fac schimb de
experienþã, informaþii noi, îºi actualizeazã
cunoºtinþele ºi abilitãþile profesionale. Domeniile
de interes în cadrul Future Academy sunt: educaþie,
psihologie, sãnãtate, ºtiinþe politice, relaþii
internaþionale, sociologie, afaceri economice,
ºtiinþe cognitive ºi comportamentale, drept, mediu,
inginerie ºi tehnologia informaþiei.
La Future Academy forma de prezentare a
producþiei ºtiinþifice este diversã: comunicãri orale
clasice ºi poster, prezentãri virtuale ºi, mai nou,
expoziþii de postere, precum cea organizatã la
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, ICSEP 2017. Articolele
în rezumat sunt în Book of abstract al conferinþei,
urmând ca textul complet sã fie publicat în reviste
aflate în importante baze de date, indexate ISI
Thomson.
Forma de prezentare a lucrãrilor la ICSEP 2017
a fost nouã ºi interesantã: articolele, transpuse în
postere format tipizat, au fost prezentate în
expoziþia deschisã, pentru participanþi ºi publicul
interesat, în perioada 9-11 mai 2017, intervalul
orar 9.00-16.00, în holul central al Facultãþii de
Educaþie Fizicã ºi Sport.
La prima ediþie a ICSEP 2017, organizatã de
Universitatea Spiru Haret, au expus specialiºti din

Canada, China, Cehia, Italia, Spania, Turcia ºi
câteva universitãþi din România. Conþinutul
lucrãrilor a acoperit o tematicã aflatã în interesul
participanþilor, respectiv educaþia, educaþia fizicã,
sportul, kinetoterapia ºi psihologia.
ICSEP 2017 a fost oportunitatea universitarilor
ºi practicienilor sã interacþioneze, sã schimbe
opinii, sã împãrtãºeascã experienþele ºi realizãrile
obþinute în cercetarea ºtiinþificã.
ICSEP 2017 a fost atât o manifestare a relaþiilor
profesionale, dar ºi de prietenie din lumea
academicã, cât ºi de promovare ºi vizibilitate a
Universitãþii Spiru Haret.

Prof. univ. dr. Elena SABÃU
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STUDII DE LICENÞÃ

TAXA DE ÎNSCRIERE

FACULTATEA DE ARHITECTURÃ BUCUREªTI
Arhitecturã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 5.200 lei
Arhitecturã (limba englezã)  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 3.150 euro
FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT BUCUREªTI
Educaþie fizicã ºi sportivã  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR  Taxã: 2.900 lei
Sport ºi performanþã motricã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.900 lei
Kinetoterapie ºi motricitate specialã  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR  Taxã: 2.900 lei
FACULTATEA DE LITERE BUCUREªTI
Limba ºi literatura englezã  Limbi ºi literaturi moderne (francezã, germanã, spaniolã,
italianã, rusã)/clasicã (latinã)  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.750 lei
Limba ºi literatura românã  O limbã ºi literaturã modernã (englezã, francezã)
 Forma de învãþãmânt: IF/ IFR  Taxã: 2.600 lei
Limbi moderne aplicate (englezã  francezã / spaniolã / italianã / germanã)
 Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.750 lei
FACULTATEA DE INGINERIE, INFORMATICÃ ªI GEOGRAFIE BUCUREªTI
Informaticã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 3.300 lei
FACULTATEA DE MEDICINÃ VETERINARÃ BUCUREªTI
Medicinã veterinarã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 5.000 lei
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ªI ªTIINÞELE EDUCAÞIEI BUCUREªTI
Psihologie  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR/ ID  Taxã: 2.600 lei
Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE BUCUREªTI
Marketing  Forma de învãþãmânt: IF/ ID  Taxã: 2.600 lei
Marketing cu predare în limba englezã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 1.980 euro
Contabilitate ºi informaticã de gestiune  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Management  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR / ID  Taxã: 2.600 lei
Finanþe ºi bãnci  Forma de învãþãmânt: IF/ ID  Taxã: 2.600 lei
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE, POLITICE ªI ADMINISTRATIVE BUCUREªTI
Drept  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR  Taxã: 2.600 lei
Administraþie Publicã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Poliþie Localã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Relaþii internaþionale ºi studii europene  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR/ ID  Taxã: 2.600 lei
FACULTATEA DE ªTIINÞE SOCIO-UMANE BUCUREªTI
Jurnalism  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Arhivisticã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Resurse umane  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Muzicã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.750 lei
Muzicã  Forma de învãþãmânt: IFR  Taxã: 2.600 lei
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ªI ªTIINÞELE EDUCAÞIEI BRAªOV
Psihologie  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR  Taxã: 2.600 lei
Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Pedagogie  Forma de învãþãmânt: IF/ ID  Taxã: 2.600 lei
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE, ECONOMICE ªI ADMINISTRATIVE BRAªOV
Contabilitate ºi informaticã de gestiune  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Management  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR  Taxã: 2.600 lei
Drept  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE CÂMPULUNG MUSCEL
Contabilitate ºi informaticã de gestiune  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE ªI ªTIINÞE ECONOMICE CONSTANÞA
Management  Forma de învãþãmânt: IF/ ID  Taxã: 2.600 lei
Drept  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR  Taxã: 2.600 lei
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE, ECONOMICE ªI ADMINISTRATIVE CRAIOVA
Contabilitate ºi informaticã de gestiune  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Finanþe ºi bãnci  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Management  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Drept  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR/ ID  Taxã: 2.600 lei
Administraþie publicã  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR / ID  Taxã: 2.600 lei
Poliþie localã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Taxele (în lei sau euro) sunt anuale.

de înscriere la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenþã este: 110 RON.
 Taxa
Candidaþii care opteazã pentru preînscrierea online la unul dintre programele Universitãþii
Spiru
Haret în perioada ianuarie  iunie 2017 ºi îºi depun documentele pânã la data de 31 iulie

2017 sunt scutiþi de achitarea taxei de înscriere.
Copiii personalului didactic aflat în activitate, copiii de pensionari ºi ºomeri, aflaþi în întreþinerea
pãrinþilor (cu vârsta de pânã la 26 de ani), sunt scutiþi de plata taxei de înscriere pentru admitere.
Aceastã facilitate se acordã în urmãtoarele condiþii:  candidaþilor fii de cadre didactice, în temeiul
unei adeverinþe eliberate de ºcoala unde funcþioneazã pãrintele/pãrinþii;  candidaþii fii de pensionari,
în baza cuponului de pensie din ultima lunã (cu condiþia sã aibã vârsta de pânã la 26 de ani);
 candidaþii fii de ºomeri, în baza cuponului de ºomer din ultima lunã (cu condiþia sã aibã vârsta de
pânã la 26 de ani).
Sunt scutiþi de plata taxei de înscriere pentru admitere ºi candidaþii care au obþinut în perioada
studiilor liceale distincþii (premiul I, II, III, menþiune) la olimpiadele ºcolare recunoscute de ministerul
de resort.
Dupã ce întocmeºti dosarul de înscriere, completeazã formularele, pune totul în dosar ºi vino sã
te înscrii la sediul central al Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti, Str. Ion Ghica nr. 13, Sectorul
3, sau la sediile facultãþilor din Bucureºti, Constanþa, Braºov, Craiova, Câmpulung-Muscel, precum
ºi în celelalte spaþii ale Universitãþii Spiru Haret, unde este organizat serviciul de secretariat.






a) Dovada absolvirii examenului de
bacalaureat:
 Diplomã de bacalaureat / diplomã echivalentã
în original;
sau
 Copie a diplomei de bacalaureat însoþitã de
adeverinþã eliberatã de facultatea la care se aflã
diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care
urmeazã a doua facultate sau care au depus diploma
de bacalaureat în original la alt dosar de admitere);
sau
 Adeverinþã eliberatã de liceu, în original, pentru
candidaþii care au promovat examenul de
bacalaureat în anul curent; adeverinþa trebuie sã
cuprindã media generalã la examenul de
bacalaureat, mediile obþinute în anii de studii,
termenul de valabilitate ºi menþiunea cã nu a
fost eliberatã diploma de bacalaureat;
sau
 Copie dupã adeverinþa eliberatã de liceu,
însoþitã de o adeverinþã eliberatã de facultatea la
care se aflã adeverinþa eliberatã de liceu în original
(pentru cei care au depus adeverinþa eliberatã de
liceu în original la alt dosar de admitere);
sau
 Acord scris al candidatului pentru preluarea
din sistemul informatic integrat al învãþãmântului
din România (SIIIR) a datelor personale ºi a
rezultatelor obþinute la bacalaureat, pentru
candidaþii care au promovat examenul de
bacalaureat în anul curent.
b) Documente de identificare:
 Copie dupã cartea de identitate, care sã
cuprindã codul numeric personal;
 Copie dupã certificatul de naºtere;
 Copie dupã certificatul de cãsãtorie (dacã este
cazul).
c) Alte documente:
 Adeverinþã medicalã tip (de la medicul de familie);
 3 fotografii 3/4;
Dosar plic.
d) Documente de înscriere:
 Fiºa-chestionar pentru admitere.

Colegiul Universitar Spiru Haret

Domeniul PRODUCÞIE MEDIA
ASISTENT REGIZOR ARTISTIC
Durata studiilor: 2 ani  30 locuri
 învãþãmânt cu frecvenþã (IF)
CAMERAMAN/FOTOREPORTER
Durata studiilor: 2 ani  30 locuri
 învãþãmânt cu frecvenþã (IF)
EDITOR DE IMAGINE
Durata studiilor: 2 ani  30 locuri
 învãþãmânt cu frecvenþã (IF)
ASISTENT PRODUCÃTOR FILM-TV
Durata studiilor: 1 an  30 locuri
 învãþãmânt cu frecvenþã (IF)

Vrei sã fii student la specializãrile: Arhitecturã,
Educaþie fizicã ºi sportivã, Kinetoterapie ºi
motricitate specialã, Sport ºi performanþã
motricã, Poliþie localã sau Muzicã?

Documente necesare
pentru înscrierea la programele
de studii universitare de licenþã:

PREÎNSCRIERI ONLINE: 15 ianuarie  14 iunie 2017
Prin completarea formularului de preînscriere ºi confirmarea locului (pânã la
data de 14 iunie 2017) nu se mai percepe taxa de admitere în valoare de 100 lei.

DAI PROBA PRACTICÃ!

FACULTATEA DE ARHITECTURÃ
Test de aptitudini specifice activitãþii de arhitect
(percepere spaþialã, imaginaþie, culturã generalã de
specialitate) ºi Interviu. La interviu, canditatul
poate prezenta opþional ºi un portofoliu cu diverse
lucrãri personale. Portofoliul va rãmâne în dosarul
candidatului împreunã cu proba practicã.
CÂND SUSÞII PROBA PRACTICÃ?
1 august 2017  prima sesiune
7 septembrie 2017  a doua sesiune
FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ
ªI SPORT
Traseu aplicativ* pentru evaluarea aptitudinilor
motrice, pe criterii de admis/respins.
Pentru înscrierea la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport, candidaþii trebuie sã depunã la dosar adeverinþa
medicalã tip cu specificaþia apt pentru efort fizic.
CÂND SUSÞII PROBA PRACTICÃ?
31 iulie 2017  prima sesiune
15 septembrie 2017  a doua sesiune
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE,
POLITICE ªI ADMINISTRATIVE
 Poliþie localã
Traseu aplicativ* pentru evaluarea aptitudinilor
motrice, pe criterii de admis/respins.
CÂND SUSÞII PROBA PRACTICÃ?
31 iulie 2017  prima sesiune
15 septembrie 2017  a doua sesiune
FACULTATEA DE ªTIINÞE SOCIO-UMANE
 Muzicã
Test de aptitudini artistice (auz, ritm, calitãþi
vocale ºi interpretative) ºi scurt interviu de
testare a cunoºtinþelor generale.
CÂND SUSÞII PROBA PRACTICÃ?
28 iulie 2017  prima sesiune
15 septembrie 2017  a doua sesiune



!!!





* http://efs.spiruharet.ro/images/secretariat/efs-kin/
Admitere/Admitere_Licenta/TRASEUL_APLICATIV.pdf;
http://efs.spiruharet.ro/images/secretariat/efs-kin/
Admitere/Admitere_Licenta/traseu_adm.jpg

Domeniul SANITAR
ASISTENT
MEDICAL GENERALIST
Durata studiilor: 3 ani

ÎNSCRIERI: 15 iunie  15 septembrie 2017

Înscrierile au loc la:
sediul central al Universitãþii Spiru Haret, Bucureºti, sector 3, str. Ion Ghica
nr. 13, etaj 3, camera 316
sediul Universitãþii Spiru Haret, Craiova, str. Vasile Conta nr. 4, jud. Dolj




 BUCUREªTI  Campus Basarabia
90 locuri  învãþãmânt cu frecvenþã (IF)
 CRAIOVA
120 locuri  învãþãmânt cu frecvenþã (IF)

TAXA ANUALÃ DE ªCOLARIZARE: 2000 LEI

ASISTENT MEDICAL DE
BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE
ªI RECUPERARE
Durata studiilor: 3 ani

 se poate achita în 4 rate 

DOCUMENTE NECESARE:
 Formular de preînscriere (opþional)
OPERATOR SUNET
 Cerere de înscriere (tip)
Durata studiilor: 1 an  30 locuri
 Diplomã de bacalaureat în original ºi în copie xerox sau certificatul de absolvire
 învãþãmânt cu frecvenþã (IF)
însoþit de situaþia ºcolarã (pentru candidaþii fãrã examen de bacalaureat)
TEHNICIAN ILUMINARE FILMARE
 Copie xerox CI/BI
Durata studiilor: 1 an  30 locuri
 Copie xerox Certificat de naºtere
 învãþãmânt cu frecvenþã (IF)
 Copie xerox Certificat de cãsãtorie (dacã este cazul)
Cursurile se desfãºoarã în sediul din Campusul Berceni  Adeverinþã medicalã de la medicul de familie conform cãreia candidatul este
sãnãtos clinic ºi apt de studii
 ªos. Berceni nr. 24, sector 4, Bucureºti.
 Douã fotografii tip 3/4
Informaþii suplimentare la:
 Chitanþã care atestã achitarea taxei de admitere  100 lei*
 telefon 021/314 00 75 int. 206 ºi 0721 80 85 77
*Taxa de admitere se achitã dacã nu aþi completat formularul de preînscriere ºi confirmarea
 e-mail: productiemedia@spiruharet.ro
locului (pânã la data de 14 iunie).
 www.productiemedia.spiruharet.ro



http://admitere.spiruharet.ro/

 BUCUREªTI  Campus Berceni
90 locuri  învãþãmânt cu frecvenþã (IF)
 CRAIOVA
120 locuri  învãþãmânt cu frecvenþã (IF)

Contact:



BUCUREªTI  Bd. Basarabiei nr. 256, sector 3
 Tel: 021.314.00.75 int. 206
 E-mail: sanitara.bucuresti@spiruharet.ro
CRAIOVA  Str. Vasile Conta nr. 4, jud. Dolj
 Tel: 0251.423.395
 E-mail: sanitara.craiova@spiruharet.ro
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Festivalul
Internaþional
de Film BUZZ CEE

- la Buzãu, în luna iulie

Cea de-a doua ediþie a Festivalului
Internaþional de Film BUZZ CEE, festival
dedicat regiunii Europa Centralã ºi de
Sud-Est, inclusiv Grecia ºi Turcia, se va
desfãºura la Buzãu, între 4 ºi 9 iulie.
Iubitorii de film din Buzãu ºi din þarã
sunt aºteptaþi sã se bucure, timp de ºase
zile, de proiecþii de film din Europa
Centralã ºi de Sud-Est, filme româneºti
ºi multe alte surprize pregãtite de organizatori. Anul acesta, în competiþiile
oficiale BUZZ CEE au fost înscrise peste
1500 de filme din regiune ºi au fost
selectate 25 de titluri care vor concura în
cadrul celor patru secþiuni competiþionale: lungmetraj, scurtmetraj, scurtmetraj
studenþesc ºi documentar.
Selecþia filmelor intrate în competiþie
a fost realizatã de o echipã alcãtuitã
din criticii de film Florin Barbu, Cristi
Mãrculescu ºi Bogdan Beºliu. Proiectele câºtigãtoare vor fi alese de jurii
alcãtuite din profesioniºti ai industriei
cinematografice din România ºi din
þãrile regiunii, iar publicul va fi invitat
sã îºi voteze filmul preferat, care va fi
premiat cu trofeul Pop BUZZ.
Filmele din festival vor fi proiectate
în sala Teatrului George Ciprian ºi Sala
Consiliului Judeean Buzãu. La fel ca ºi
la prima ediþie, intrarea la toate filmele
din cadrul festivalului va fi liberã.

OPINIA NAÞIONALÃ

Sarmizegetusa începuturile
Daciei romane

Expoziþia Sarmizegetusa - începuturile
Daciei romane, deschisã în holul central al
Muzeul Naþional de Istorie a României
(MNIR), din Calea Victoriei, poate fi vizitatã
de miercuri pânã duminicã, între orele 10.00
ºi 18.00, pânã pe 30 septembrie 2017. Inclusã
în cadrul programului aniversar MNIR45,
expoziþia reuneºte peste 140 de artefacte, o
importantã parte dintre acestea provenind
din cercetãri arheologice recente, în unele
temple putându-se efectua corelaþia dintre
inscripþii ºi ofrande - edificiul de cult al divinitãþilor Domnus ºi Domna sau edificiul cu dedicaþii pentru zeii de la Palmyra
(monument aflat în curs de cercetare).

Valori româneºti

Prin organizarea expoziþiei, Muzeul
Naþional de Istorie a României, în parteneriat cu Muzeul Naþional de Istorie a
Transilvaniei (Cluj) ºi Muzeul Civilizaþiei
Dacice ºi Romane (Deva) aduc în atenþia
publicului ºi a specialiºtilor date ºtiinifice
ºi bunuri culturale de primã importanã
rezultate prin sãpãturile arheologice de
datã recentã întreprinse în cuprinsul acestui
valoros oraº antic.

Festivalul European
al Spectacolului Festival
al Dramaturgiei
Româneºti

O nouã ediþie a Festivalului European
al Spectacolului  Festival al Dramaturgiei
Româneºti, FEST-FDR2017, a început
duminicã, 14 mai, la Timiºoara. Organizat
de Teatrul Naþional din oraºul de pe
Bega, FEST-FDR este unicul festival din
România care se concentreazã în egalã
mãsurã pe spectacolul de teatru pe text
românesc ºi pe relevarea identitãþii acestuia
în fluxul dramaturgiei europene, evidenþiind,

totodatã, teatralitatea tuturor formelor de artã
a spectacolului. FEST-FDR îºi consolideazã dimensiunea culturalã, civicã ºi
socialã care l-a impus în context european,
fapt demonstrat de obþinerea labelului
european EFFE (Europe for Festivals 
Festivals for Europe).
Ediþia 2017 a FEST-FDR este plasatã în
contextul unui concept extrem de prezent
în societatea contemporanã: IDENTITATE.
La fel ca în anii precedeni, secþiunea dedicatã spectacolului de teatru pe text românesc  FDR  panorameazã anul teatral
anterior în viziunea teatrologului Oana Borº,
selecþionerul festivalului, în timp ce secþiunea FEST este dedicatã artelor spectacolului
ºi spectacolelor în aer liber. Programul de
spectacole va fi completat cu întâlniri, dezbateri, lansãri de carte ºi alte evenimente.

Bookfest Junior Coregrafa
2017 Simona Deaconescu
prezintã
CounterBODY
la CNDB

În perioada 24 - 28 mai, Bookfest
Junior 2017 ne aºteaptã cu titluri ºi
colecþii noi, întâlniri cu autori ºi ilustratori, ateliere, proiecþii ºi spectacole,
multe premii ºi reduceri, cu evenimente
concepute pentru copii ºi adolescenþi.
Bookfest Junior se desfãºoarã în acelaºi
timp cu Salonul Internaþional de Carte
Bookfest, la Romexpo, Bulevardul
Mãrãºti nr. 65-67 (Piaþa Presei Libere),
pavilioanele C1, C2, C4 si C5, având
din acest an un stand special pentru
evenimente (Pavilionul C1, balcon).

Centrul Naþional al Dansului Bucureºti (CNDB) gãzduieºte în zilele de 19 ºi
20 mai 2017 - de fiecare datã de la ora 19.30
 avanpremiera ºi, respectiv, premiera
spectacolului CounterBODY, al Simonei
Deaconescu. Noul spectacol al coregrafei, o
co-producþie între Asociaþia Tangaj Dance
ºi CNDB, combinã dansul, instalaþia ºi
muzica. CounterBODY este un spectacol de
dans, instalaþie ºi muzicã în care toate
elementele pot fi privite ca particule în
miºcare permanentã, permutabile ºi paralele.
Dramaturgia ºi suportul curatorial îi aparþin
Oliviei Niþiº, compoziþia vizualã este semnatã de Ciprian Ciuclea, iar muzica de Cãtãlin
Creþu. Cei opt dansatori din spectacol sunt:

Invitaþii în lumea artelor plastice

Alexandra Bãlãºoiu, Andreea Belu, Corina
Tãtãrãu, Denis Bolborea, George Alexandru
Pleºca, Georgeta Corca, Marian ,,Franke
Octavian ºi Simona Dabija.
Spectacolul lanseazã proiectul Camera
0004_Spaþii Sonice, o co-producþie între Asociaþia Tangaj Dance ºi CNDB, care urmeazã
a fi completat de o serie de intervenþii în
spaþiul public în perioada august - octombrie
2017, proiect co-finanþat de Administraþia
Fondului Cultural Naþional. Partenerul oficial
este Asociaþia Experimental Project.
Biletele costã 35 de lei (preþ întreg) sau 20 de
lei (pre redus) ºi se pot achiziþiona online, de pe
www.kompostor.ro, sau de la sala Stere Popescu
înainte de începerea fiecãrui spectacolului.

Despre noapte ºi zi în pictura contemporanã
Nãscut în 25 mai 1979 la Timiºoara, Sorin Scurtulescu este
membru al grupului de picturã NOIMA, împreunã cu Andrei
Rosetti, Ciprian Bodea, Dan Gherman ºi Cosmin Frunteº.
Începând din anul 1997, el a studiat pictura cu Constantin
Flondor, la Universitatea de Vest, Facultatea de Arte ºi Design
din Timiºoara, ºi cu Geoff Morten, la Universitatea din
Sunderland, Anglia. Între 2010 ºi 2012 studiazã pictura la
Accademia di Romania din Roma, datoritã obþinerii unei burse
postdoctorale Vasile Pârvan.
Printre cele mai importante expoziþii personale ale artistului
se numãrã Roma corp urban, Muzeul de Artã Timiºoara,(2013);
Roma corpo urbano, Noua Galerie a IRCCU Veneia (2012);
Il corpo urbano notturno, Accademia di Romania Roma (2011);
Ecorºeu, Galeria Calina, Timiºoara (2009); Plein Air,
Palatul Mogoºoaia, Bucureºti (2007); Melnikow Gallery,
Heidelberg (2007); Bloc, Galleria 28, Timiºoara (2005).
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Cercetarea imaginii nocturne am început-o în anul
2011 pictând noaptea pe strãzile ºi colinele din Roma. M-a
impresionat acest spec-tacol
vizual, care te lasã sã contempli în liniºtea nopþii scenografia urbanã ºi sã observi
imaginea la limita percepþiei
vizibile. Toate acestea m-au motivat sã pornesc la drumul pe care
mã aflu ºi în prezent. Actualmente, toate picturile le realizez în
cadru nocturn. Fie cã pictez în aer liber sau în atelier, atmosfera
nopþii este nelipsitã. Prin cercetarea mea nocturnã încerc sã gãsesc
mai multe rãspunsuri vizuale, care sã contribuie ºi sã ne clarifice
acest drum mai rar abordat în picturã, spune, despre cele
mai recente picturi ale sale, artistul Sorin Scurtulescu. (G.M.)

Coriolan DRÃGULESCU
- întemeietorul ºcolii româneºti
de chimie industrialã

Academicianul Coriolan Drãgulescu este considerat unul dintre
întemeietorii învãþãmântului superior de chimie ºi chimie industrialã
din Timiºoara, precum ºi al cercetãrii ºtiinþifice instituþionalizate în
aceastã parte a þãrii. Întreaga activitate didacticã ºi ºtiinþificã a
academicianului Coriolan Drãgulescu a purtat amprenta remarcabilei
sale personalitãþi ºi a lãsat benefice influenþe în cariera ºi conºtiinþa
colaboratorilor, precum ºi a tinerilor care au trecut prin ªcoala de
Chimie a distinsului dascãl.
Coriolan Drãgulescu s-a nãscut în comuna Vãrãdia, jud. CaraºSeverin, în 4 aprilie 1907. Tatãl sãu, ªtefan Drãgulescu, era inspector
ºcolar la Timiºoara ºi animator consecvent ºi dedicat în viaþa ºi
culturalizarea satului bãnãþean. Din 1921, este elev la liceul timiºorean
de elitã Constantin Diaconovici Loga. Se afirmã prin participarea
activã la Cercul de matematicã Traian Lalescu ºi prin articolele sale
de critic literar. Dupã bacalaureatul susþinut în 1925, Coriolan
Drãgulescu devine student la Facultatea de ªtiinþe din Cluj. Este
totodatã profund interesat ºi informat despre problemele prioritare
ale dezvoltãrii societãþii. Se cãsãtoreºte, în 1934, cu profesoara Olga
Cimponeriu, cu care are doi fii. La Cluj, este asistent la laboratorul de
fizicã generalã, apoi ºef de lucrãri la disciplinele de chimie anorganicã
ºi analiticã. În 1940, în urma Dictatului de la Viena, Facultãþile de
ªtiinþe ºi de Agronomie de la Universitatea din Cluj ,,s-au refugiat la
Timiºoara, împreunã cu o serie valoroasã de cadre didactice. Coriolan
Drãgulescu susþinea activitãþile didactice la laboratorul de chimie
anorganicã ºi analiticã ºi, în acelaºi timp (1941-1945), a fost încadrat
chimist la Fabrica de Spirt din Timiºoara. Dupã 1945, Facultatea de
ºtiinþe revine la Cluj. Coriolan Drãgulescu devine profesor titular la
Catedra de Chimie Agricolã ºi Alimentarã a Facultãþii de Agronomie,
nou-înfiinþatã în cadrul Politehnicii din Timiºoara, din noiembrie 1945.
Animat de ideea învãþãmântului superior de la Timiºoara, Coriolan
Drãgulescu, împreunã cu profesorul Ilie Murgulescu, militeazã cu
insistenþã ºi eficienþã pentru crearea unei ºcoli de inginerie chimicã. Ia
naºtere Facultatea de Chimie Industrialã la Institutul Politehnic din
Timiºoara, care îºi începe activitatea cu anii I ºi II, din noiembrie
1948. Profesorul C. Drãgulescu preia activitãþile didactice la Catedra
de Chimie Anorganicã ºi Analiticã ºi devine primul decan. În aceastã
calitate, întâmpinã mari dificultãþi pentru obþinerea ºi dotarea spaþiilor
de învãþãmânt, pentru echiparea funcþionalã a laboratoarelor la
disciplinele de bazã. O preocupare prioritarã a avut-o pentru
constituirea unui corp didactic valoros, format din profesori cu
experienþã: Victor ºi Emil Laþiu, George Ostrogovich, de la
Universitatea clujeanã, din chimiºti cu bogatã experienþã în cercetare
ºi în industria chimicã: Iosef Reichel, Iosif Dick, Ion Toma, Eugen
Kimmel ºi Ion Nanu, ºi din tinere cadre didactice din învãþãmântul de
inginerie chimicã: Zeno Gropºian, Vasile Cocheci, la care s-au adãugat
tineri licenþiaþi la Universitatea din Cluj: Doina Lazãr, Gheorghe Facsko,
Maria Mitrãnescu, Romulus Pomoje º.a.
Paralel cu activitatea didacticã ºi cu cea de decan, organizeazã, desfãºoarã
ºi îndrumã o valoroasã ºi rodnicã cercetare ºtiinþificã în domeniul chimiei
analitice, continuând ºi dezvoltând tematica cercetãrilor începute la Cluj
alãturi de profesorii Gheorghe Spacu ºi Raluca Ripan.
Împreunã cu profesorul Ilie Murgulescu contribuie decisiv la
crearea, în 1951, a Bazei de Cercetãri ªtiinþifice din Timiºoara a
Academiei Române, reorganizatã ca Centru de Chimie din Timiºoara,
înfiinþat în 1966, la care academicianul C. Drãgulescu a deþinut funcþia
de director pânã la sfârºitul vieþii sale (1977).
C. Drãgulescu a fost succesor al academicianului I. G. Murgulescu
la funcþia de rector al Institutului Politehnic din Timiºoara. Dupã o
scurtã perioadã (ianuarie-februarie 1956), în acelaºi an, este desemnat
ministru adjunct la Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului, colaborator
al ministrului I. G. Murgulescu. Este demis, ca urmare a miºcãrilor
studenþeºti din Timiºoara, în 1956, deoarece ºi-a manifestat disponibilitatea de a asculta revendicãrile studenþilor. A urmat o perioadã
(1956-1957) în care profesorul a fost supus ostracizãrii profesionale
ºi persecuþiei personale. Din 1957, revine ca decan al Facultãþii, al
cãrei fondator era. În 1962, este numit ºef al Catedrei de Chimie
Anorganicã ºi Analiticã la Institutul Politehnic de la Bucureºti. Îºi
continuã activitatea didacticã la Facultatea de Chimie Industrialã
din Timiºoara (,,casa viselor sale, cum o numea) ºi ca director
al Centrului de Cercetãri pe care l-a creat ºi dezvoltat, pânã la
pensionare, în 1977, an în care tumultoasa sa viaþã s-a sfârºit.
Din 1963, C. Drãgulescu devine membru titular al Academiei
Române, iar din 1964 preºedinte al Secþiei de Chimie a acesteia.
Este coautor la douã lucrãri de mare utilitate pentru studenþi:
,,Manual practic de chimie fizicã. Termodinamicã ºi cineticã (1944)
ºi ,,Elemente de teoria ºi practica pH-ului (1947). Opera ºtiinþificã
cuprinde tratate de referinþã în literatura de specialitate ºi peste 230
de lucrãri ºtiinþifice publicate. În cartea ,,Introducere în chimia
anorganicã modernã (1973) se realizeazã o prezentare originalã a
structurii atomului ºi a legãturii chimice fundamentate cuantochimic,
pe baza teoriei orbitalilor atomici ºi moleculari ºi a teoriei câmpului
de liganzi. ,,Chimia structuralã modernã. Chimia coordinanþei 8 este
o lucrare de mare importanþã pentru majoritatea domeniilor chimiei.

Cristina MOLDOVEANU
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UNIVERSITATEA SPIRU HARET

SPIRU HARET UNIVERSITY

Direcþia Resurse Umane [ Biroul Concursuri
Universitatea Spiru Haret din Bucureºti, acreditatã prin Legea nr.443/05.07.2002,
anunþã scoaterea la concurs a urmãtoarelor posturi didactice vacante
în semestrul II al anului universitar 2016/2017:

Human Resources Department The Job Openings Office
Spiru Haret University of Bucharest, accredited by Act 443/05.07.2002, informs about
the following job openings to be filled in the semester II of the 2016-2017
academic year:

I. FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE, POLITICE ªI ADMINISTRATIVE
Departamentul de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrativ
- profesor universitar poz. 45, disciplinele: Analiza conflictelor internaþionale; Culturã,
comunicare ºi securitate în politica internaþionalã; Îndrumarea ºi elaborarea lucrãrilor de licenþã.
- conferenþiar universitar, poz. 24, disciplinele: Drept comercial I; Mediere ºi arbitraj;
Îndrumarea ºi elaborarea lucrãrilor de licenþã.
- conferenþiar universitar, poz. 25, disciplinele: Drept civil I (Partea generalã); Drept roman II;
Îndrumarea ºi elaborarea lucrãrilor de licenþã.
- lector universitar, poz. 53, disciplinele: Rãspunderea penalã în administraþia publicã; Drept
civil II. (Persoanele); Drept civil. Succesiuni / Drepturi reale; Drept internaþional privat.

I. FACULTY OF JURIDICAL, POLITICAL AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Department of Legal, Political and Administrative Sciences
- Professor, position 45, subjects: Analysis of the international conflicts; Culture,
communication and security in the international politics; Guidance and supervision for
drafting the Bachelor Degree diploma paper.
- Associate Professor, position 24, subjects: Commercial law; Mediation and arbitrage;
Guidance and supervision for drafting the Bachelor Degree diploma paper.
- Associate Professor, position 25, subjects: Civil law I (General part); Roman law II;
Guidance and supervision for drafting the Bachelor Degree diploma paper.
- Lecturer, position 53, subjects: Criminal liability in the public administration; Civil law II
(Persons); Civil law. Inheritance/Real rights; Private international law.

II. FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE
Departamentul de ªtiinþe Economice
- profesor universitar, poz. 15, disciplinele: Contabilitatea publicã; Control financiar;
Contabilitatea instituþiilor publice.
- conferenþiar universitar, poz. 46, disciplinele: Diplomaþie economicã; Management general;
Economie europeanã.
III. FACULTATEA DE ªTIINÞE SOCIO-UMANE
Departamentul de ªtiinþe Socio-Umane
- conferenþiar universitar, poz. 13, disciplina: Limba englezã 1, 2, 3.
IV. FACULTATEA DE INGINERIE, INFORMATICÃ ªI GEOGRAFIE
Departamentul de Informaticã ºi Geografie
- lector universitar, poz. 28, disciplinele: Reþele de calculatoare; Sisteme de Operare.
- lector universitar, poz. 31, disciplinele: Limbaje formale ºi compilatoare;
Arhitectura sistemelor de calcul.
V. FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE, ECONOMICE ªI ADMINISTRATIVE,
BRAªOV
1. Departamentul de ªtiinþe Juridice ºi Administrative
- conferenþiar universitar, poz. 10, disciplinele: Drept internaþional public; Drept internaþional
privat; Drept procesual penal I; Drept procesual penal II.
2. Departamentul de ªtiinþe Economice
- conferenþiar universitar, poz. 12, disciplinele: Managementul transporturilor; Managementul
calitãþii; Managementul proiectelor; Statisticã economicã; Practicã de specialitate.
- lector universitar, poz. 14, disciplinele: Analizã, diagnostic ºi evaluarea întreprinderii.
Simulare ºi modelare economicã; Management comparat; Managementul afacerilor.
VI. FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE CÂMPULUNG MUSCEL
Departamentul de ªtiinþe Economice
- conferenþiar universitar, poz. 8, disciplinele: Informatica de gestiune (Limbaje); Informatica
de gestiune (SGBD); Auditarea sistemelor informatice; Informatica de gestiune (baze) ºi Internet;
Informaticã de gestiune (documente contabile).
VII. FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE ªI ªTIINÞE ECONOMICE, CONSTANÞA
Departamentul de ªtiinþe Juridice
- conferenþiar universitar, poz. 5, disciplinele; Drept procesual penal 1; Drept procesual penal 2.
- conferenþiar universitar, poz. 6, disciplinele: Drept civil. Contracte; Drept civil. Succesiuni;
- conferenþiar universitar, poz. 7, disciplinele: Drept administrativ 1; Drept administrativ 2;
Posturile scoase la concurs au fost aprobate de
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi publicate în
Monitorul Oficial al României, partea a III-a,
nr. 570/28.04.2017, în conformitate cu prevederile
Hotãrârii de Guvern nr. 457/2011, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare privind aprobarea
Metodologiei  Cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice ºi de cercetare vacante
din învãþãmântul superior.
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã necondiþionat cerinþele de participare la concurs impuse de Legea educaþiei naþionale nr.1/2011, de

Hotãrârea Guvernului nr.457/2011 privind
Metodologia - Cadru de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice ºi de cercetare vacante din
învãþãmântul superior ºi de Metodologia proprie
de concurs a Universitãþii Spiru Haret.
Concursul se va desfãºura conform Graficului
prezentatate mai jos.
Informaþii suplimentare se pot gãsi pe site-ul
Universitãþii Spiru Haret: www spiruharet.ro.
De asemenea, poate fi utilizat în scop
informativ ºi telefonul: 021/3140071/75/76
interior 133, zilnic între orele 900  1300.

Director Resurse Umane,
Vasile Benescu

ªef Birou Concursuri,
Ec. L. Stângaciu

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
G R A F I C U L de desfãºurare a concursului de ocupare a posturilor didactice vacante,
publicate în Monitorul Oficial nr. 570/28.04.2017, partea a III-a

II. FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES
Department of Economic Sciences
- Professor, position 15, subjects: Public accounting; Financial control;
Accounting for the public institutions.
- Associate Professor, position 46, subjects: Economic diplomacy;
General management; European economy.
III. FACULTY OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES
Department of Socio-Human Sciences
- Associate Professor, position 13, subjects: English language 1, 2, 3.
IV. FACULTY OF ENGINEERING, COMPUTER SCIENCE AND GEOGRAPHY
Department of Computer Science and Geography
- Lecturer, position 28, subjects: Computer networks; Operating systems.
- Lecturer, position 31, subjects: Formal languages and compilation;
Architecture of the calculation systems
V. FACULTY OF JURIDICAL, ECONOMIC
AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, BRASOV
1. Department of Legal and Administrative Sciences
- Associate Professor, position 10, subjects: Public international law; Private international
law; Criminal proceedings law I; Criminal proceedings law II.
2. Department of Economic Sciences
- Associate Professor, position 12, subjects: Transports management; Quality management;
Projects management; Economic statistics; Practicum.
- Lecturer, position 14, subjects: Company analysis, diagnosis and evaluation. Economic
simulation and modeling; Contrastive management; Business management.
VI. FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES, CÂMPULUNG-MUSCEL
Department of Economic Sciences
- Associate Professor, position 8, subjects: Business administration processing (languages);
Business administration processing (SGBD); Auditing of the information systems; Business
administration processing (bases) and the Internet; Business administration processing
(accounting documents).
VII. FACULTY OF LAW AND ECONOMICS, CONSTANÞA
Law Department
- Associate Professor, position 5, subjects: Criminal proceedings law 1; Criminal proceedings law 2.
- Associate Professor, position 6, subjects: Civil law. Contracts; Civil law. Inheritances;
- Associate Professor, position 7, subjects: Administrative law 1; Administrative law 2.
The job openings above were approved by the
Ministry of National Education and Research and
published in the Official Gazette of Romania, part
III, issue 570 on 28.04.2017, in compliance with
the stipulations in the Government Resolution
no. 457/2011, with its further amendments
and additions, regarding the approval of the
Methodology  Contest for filling the teaching
and research vacancies in higher education.
Director of Human Resources Department,
Vasile Benescu

The contest participation unconditional
criteria are enforced by the National Education
Act no. 1/2011 and by the Government
Resolution no. 457/2011, regarding the
Methodology  Contest and by the Contest
Methodology of Spiru Haret University.
The Table with the contest schedule is
shown below. For further information, please
access Spiru Haret University website
www.spiruharet.ro or call 021/ 314 0071/75/76,
extension 133, between 9 am and 1 pm, every day.
Director of Job Openings Office,
L. Stangaciu, Economist

SPIRU HARET UNIVERSITY

T A B L E schedule for the contest to fill the vacancies
published in the Official Gazette issue no. 570/28.04.2017, Part III
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PROGRAMUL TVH
MIERCURI  17 mai 2017

MARÞI  16 mai 2017
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SÂMBÃTÃ  20 mai 2017
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Laureaþii Galei Premiilor UNITER 2017

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

ªtiri (r)
Film documentar
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial (r)
Film artistic românesc 
Inacu Jianu Haiducul (1981) (r)
Film serial
Film de colecþie
Crezi cã ºtii?
Film serial (r)
ªtiri
Film serial
Film artistic românesc  Castelul din
Crapaþi (1981). Regia: Stere Gulea.
Genul:dramã
ªtiri
Film documentar
Film de colecþie
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial (r)
Videoclipuri
Film serial (r)
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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 pentru copii 
România spiritualã
Film documentar
Weekend show (r)
Film artistic
Film artistic
ªtiri
Televiral
Film artistic  Mega pãianjenul
(2013). Regia: Mike Mendez.
Genul: comedie
ªtiri
Film artistic  Fiecare detaliu conteazã
(2013). Regia: Waymon Boon.
Genul: horror
Televiral (r)
Videoclipuri
Film artistic (r)
România spiritualã (r)
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VINERI  19 mai 2017

ªtiri (r)
Film documentar
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial (r)
Film artistic românesc 
Castelul din Carpaþi (1981) (r)
Film serial (r)
Film de colecþie
Crezi cã ºtii?
Film serial (r)
ªtiri
Film serial
Film artistic românesc 
Ce lume veselã (2002).
Regia: Malvina Urºianu. Genul: dramã.
ªtiri
Film documentar
Film de colecþie
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial (r)
Videoclipuri
Film serial (r)

DUMINICÃ  21 mai 2017

LUNI  22 mai 2017

ªtiri (r)
Film documentar
Film pentru copii 
România spiritualã
Film documentar
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
Film artistic
Film artistic 
Mega pãianjenul (2013) (r)
ªtiri
Televiral
Film artistic
ªtiri
Film artistic românesc  Dragonwolf
(2013). Regia: Raimund Huber.
Genul: acþiune
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
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial (r)
Film artistic
Film serial
Film de colecþie
Crezi cã ºtii?
Film serial
ªtiri
Film serial
Film artistic românesc - Afacerea Protar
(1956). Regia: Haralambrie Boroº.
Genul: comedie.
ªtiri
Film documentar
Film de colecþie
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial (r)
Videoclipuri
Film serial (r)

Laureaþii Galei Premiilor UNITER 2017
Cea de-a XXV-a ediþie a Galei Premiilor UNITER, eveniment anual ce premiazã excelenþa în teatru, a avut loc
luni, 8 mai, la Teatrul Naþional Mihai Eminescu din Timiºoara. Juriul final, care a desemnat câºtigãtorii, a fost
format din Alexandru Darie  regizor, Dana Dogaru  actriã, Luana Drãgoiescu  scenografã, Florica Ichim 
critic de teatru, Maria Sârbu  jurnalist cultural. Nominalizãrile au fost fãcute de un juriu de selecþie alcãtuit
din criticii de teatru: Monica Andronescu, Alice Georgescu ºi Mircea Morariu.
PREMIILE PENTRU ANUL 2016:
Premiul pentru debut: Iustinian Turcu pentru rolul Georg din spectacolul Martiri
la Teatrul Naþional Radu Stanca Sibiu  Secþia Germanã
Premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru radiofonic: Biblia Neagrã,
de William Blake, scenariul ºi regia artisticã Ilinca Stihi, producþie a Societãþii
Române de Radiodifuziune
Premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru TV: Vandalul, de Hamish
Linklater, regia ºi adaptarea Andreea Vulpe, coproducþie a Societãþii Române de
Televiziune (Casa de Producþie a TVR)  Teatrul UNTEATRU
Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar: Gheorghe Visu pentru
rolul Nozdrióv, din spectacolul Suflete moarte la Teatrul de Comedie Bucureºti
Premiul pentru cea mai bunã actriþã în rol secundar: Ana Ciontea pentru
rolul Koróbocika, Nastasía Petróvna, din spectacolul Suflete moarte la Teatrul
de Comedie Bucureºti
Premiul pentru criticã de teatru: Doina Papp
Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Andrei Huþuleac pentru rolul
Wolfgang Amadeus Mozart, din spectacolul Amadeus la Teatrul Metropolis Bucureºti
Premiul pentru cea mai bunã actriþã în rol principal: Ana Ularu pentru rolul
A din spectacolul O intervenþie la Teatrul ACT Bucureºti
Premiul pentru cea mai bunã scenografie: Dragoº Buhagiar pentru
scenografia spectacolului Cafeneaua la Teatrul Naþional Vasile Alecsandri Iaºi
Premiul pentru cea mai bunã regie: Yuri Kordonsky pentru regia spectacolului
În adâncuri la Teatrul Maghiar de Stat Cluj
Premiul pentru cel mai bun spectacol: Amadeus, direcþia de scenã Victor Ioan
Frunzã, la Teatrul Metropolis Bucureºti
În cadrul Galei au mai fost acordate: Premiile Senatului UNITER, Premiul oferit
de cãtre Preºedintele UNITER, Premiul Mecena, Premiul British Council (premiu
gãzduit), Premiul pentru cea mai bunã piesã româneascã a anului 2016.

PREMIILE SENATULUI UNITER: Premiu de Excelenþã: Victor Ioan
Frunzã. Premii pentru întreaga activitate: actriþã: Mariana Mihuþ; actor:
Dionisie Vitcu, regizor: Silviu Purcãrete; scenograf: Luana Drãgoiescu,
criticã ºi istorie teatralã: Mariana Voicu.
PREMII SPECIALE: Premiul special pentru proiecte inedite ºi realizãri
remarcabile acordat Teatrului Naþional Mihai Eminescu din Timiºoara pentru
realizarea Sãlii 2 (Manej);
Premiul special acordat scenografei Eugenia Tãrãºescu-Jianu pentru o carierã
excepþionalã în teatrul de pãpuºi ºi marionete; Premiul special acordat
Facultãþii de Teatru din cadrul Universitãþii de Arte George Enescu din Iaºi
pentru contribuþia întregului corp universitar la dezvoltarea vieþii teatrale
ºi culturale naþionale; Premiul special acordat actriþei Irene Flamann Catalina
pentru o viaþã dedicatã Teatrului Naþional Mihai Eminescu din Timiºoara.
PREMIUL PREªEDINTELUI: acordat doamnei Simona Neumann, director
executiv al Asociaþiei Timiºoara 2021, Capitalã Europeanã a Culturii
PREMIUL MECENA: acordat domnului Mircea Stoian, conducãtorul firmei
SC GAUSS SRL
PREMIUL SPECIAL BRITISH COUNCIL (premiu gãzduit): acordat doamnei
Marina Constantinescu, directorul artistic al Festivalului Naþional de Teatru,
pentru activitatea de sprijinire ºi promovare a relaþiilor culturale românobritanice
PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNÃ PIESÃ ROMÂNEASCÃ A ANULUI
2016, concurs organizat de UNITER sub egida Casei Regale a României: Masa
puterilor noastre, de Petre Barbu
Juriul Concursului de dramaturgie Cea mai bunã piesã româneascã a anului
2016 a fost compus din criticii Marina Constantinescu, Dan C.Mihãilescu ºi
Marian Popescu.
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Iancu Jianu Haiducul (1981).
Regia: Dinu Cocea. Genul: dramã
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ªtiri (r)
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Ce lume veselã (2002) (r)
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Interviurile lui Matei Georgescu
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S-a deschis sesiunea de înscrieri
la Primul Meu Film,
atelier de documentar
pentru liceeni!
Primul Meu Film - AFF 2017
Foto: Astra Film

Astra Film Sibiu a deschis sesiunea de înscrieri
pentru atelierul de film documentar pentru liceeni Primul Meu Film. Workshopul a fost încã de la prima
ediþie un succes, iar de-a lungul anilor a devenit
extrem de popular în rândul liceenilor. Sub îndrumarea profesioniºtilor, visul realizarii primului
film a devenit realitate. Toate filmele realizate pânã
în prezent în cadrul atelierelor au fost proiectate
cu mare fast în programul Astra Film Festival.
Primele ateliere de film au fost iniþiate încã din 1997,
împreunã cu Michael York, de la Oxford University,
ºi regizori ºi producãtori BBC. Primul Meu Film
continuã astfel o idee pe care Astra Film a implementat-o în premierã la Sibiu, cu mulþi ani în urmã:
Cum aratã Sibiul privit prin obiectiv ºi cum locuitorii
lui se transformã în eroi de film?
Organizat pentru al patrulea an consecutiv la Sibiu,
de Astra Film în colaborare cu Asociaþia Vira, atelierul
de film documentar este dedicat exclusiv liceenilor
sibieni, cu vârste cuprinse între 14 ºi 19 ani, pasionaþi
de cinema, care îºi doresc sã trãiascã experienþa
profesioniºtilor din spatele camerei de filmat.
Pentru cã filmul are propriul sãu limbaj, atelierul
reprezintã o oportunitate pentru liceeni sã-i afle
regulile ºi secretele. Tinerii au ºansa sã înveþe în
timp record cum sã facã fotografii ºi sã filmeze dupã
regulile experþilor în domeniu, cum sã monteze
imagini ºi sunet, ºi multe alte skill-uri care trebuie
deprinse pentru a reuºi sã exprime cu brio prin film
idei, experienþe ºi trãiri.
Pe parcursul atelierului, participanþii vor trece efectiv
prin toate etapele de producþie ºi vor face propriul
lor film. Finalitatea atelierului constã în expunerea
filmelor pe marile ecrane ale Festivalului internaþional de film de la Sibiu, Astra Film Festival, ce
va avea loc între 16 ºi 22 octombrie 2017.
Este o ocazie unicã pentru liceeni sã-ºi vadã
proiectate filmele în regim de cinema, într-un
festival de talie mondialã, alãturi de nume legenadare ale cinemaului documentar. Pentru tinerii
care-ºi doresc o carierã în fascinanta lume a
filmului, atelierul este o provocare ºi un start
bun, oferindu-le ºansa de a-ºi vedea numele pe
genericul primului lor film.
Formularul de înscriere, disponibil pe site-ul
www.astrafilm.ro, poate fi înregistrat pânã la
termenul limitã de 1 iunie 2017. Doisprezece
finaliºti vor fi selectaþi ºi vor participa, între
1 ºi 10 septembrie 2017, la atelier, la Sibiu.

Vineri
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Sunt ,,Cea mai fericitã
fatã din lume.
Am acasã un premiu GOPO!
Tânãra actriþã Andreea Boºneag ºi-a început cariera într-un mod mai special.
Nu urmase cursuri de specialitate, ci doar cochetase cu teatrul de amatori în
liceu, când o veste neaºteptatã avea sã o facã sã îi creascã aripi. Încurajatã de
colegii de liceu a participat la un casting pentru un film artistic, nesperând prea
multe de la acesta. A primit chiar rolul principal, Delia Frãþilã, din filmul Cea
mai fericitã fatã din lume. Pentru acest rol, regizorul Radu Jude, care debuta în
lung metrajul artistic cu acest film, a dorit sã aibã o actriþã necunoscutã, o
simplã adolescentã. Tocmai de aceea filmul sãu are o notã aparte ºi pare atât de
realist. Andreea Boºneag nu mai jucase pânã atunci decât în câteva piese de
teatru, însã interpretarea ei din film îþi lasã impresia cã e o actriþã cu cel puþin
câþiva ani de actorie în spate. La castingul în urma cãruia a primit rolul Andreea,
au participat peste 1000 de tinere ºi a fost întins pe mai mult de patru luni.
Chiar fiind la prima sa experienþã pe un platou de filmare, Andreea a intrat
rapid în pielea unei actriþe profesioniste ºi a suprins în mod plãcut pe toatã
lumea, creând un rol minunat. Pentru aceastã creaþie, Andreea Boºneag a primit
un premiu special din partea juriului Festivalului goEast de la Wiesbaden 
Germania, ce a avut loc în perioada 22 - 28 aprilie 2009. Filmul Cea mai fericitã
fatã din lume a avut premiera în România la Cinema PRO în luna mai 2009,
apoi a fost prezentat la TIFF  2009, în cadrul Zilelor Filmului Românesc.

Ne poþi spune cum s-a întâmplat sã primeºti un rol
principal din prima? Pãi a fost un casting la mine la
liceu. Þin minte cã a venit un domn de la o agenþie de casting ºi
ne-a întrebat cine vrea sã joace într-un film. Bineîneles cã am
ridicat mâna mai mulþi ºi ne-am dus cu el, ne-a fãcut poze
Eram vreo cinci fete de la mine din clasã, plus altele de la alte
clase; dupã o lunã jumãtate ni s-au trimis niºte foi, cu o scenã
din film. Ne-am dus ºi a trebuit sã interpretãm scena. M-au
mai chemat de încã trei ori dupã aceea, ultimele douã au fost
cu doamna Violeta Haret, care a interpretat-o pe mama mea în
film, ºi cu domnul Vasile Muraru. Dupã aceasta, m-au sunat
þin minte cã eram la ora de biologie ºi mi-au spus cã am luat
rolul. ªi am fost foarte ºocatã, nu ºtiam ce sã fac, ce sã spun
mi-am sunat pãrinþii. Am tãcut, n-am mai spus la nimeni,
abia a doua zi m-am mai calmat ºi am procesat ideea,
le-am spus, în cele din urmã, ºi prietenilor
Cum þi s-au pãrut filmãrile? A fost incredibil, mi-a
plãcut foarte mult. Nu simþeam oboseala Am avut puþine
emoþii înainte sã înceapã filmãrile, dar mi-au trecut repede.
ªi mi-am dat seama cã îmi place cu adevãrat. Încã de micã
ziceam cã vreau sã fiu actriþã, dar nu am fãcut ceva în
privinþa asta. ªi jucând ºi fiind pe platouri, am simþit cã
asta e chiar pasiunea mea cea mai mare.
Cu cine te-ai înþeles cel mai bine din echipa de filmare? Pãi cu toþii. Chiar mi-a plãcut de toatã lumea ºi
cu fiecare am purtat discuþii, ºi m-am înþeles foarte bine
am avut de filmat scene cu toi, ºi mi-au plãcut foarte mult.
Sunt niºte oameni incredibili, ºi actori excelenþi, toþi.
Sã înþelegem cã ai învãþat rolul, textele, aºa, ca la
ºcoalã? Da, replicile Aici am noroc la chestia asta pot
sã învãþ foarte uºor pe de rost mult text, pentru cã am
memorie vizualã, am noroc la chestii din astea. ªi am citit
scenele de câteva ori ºi le-am învãþat repede, n-a fost o
problemã asta, ºi chiar mi-a fãcut plãcere.
Ce urmeazã acum? Un nou film? Eu aº vrea sã mai
joc în filme, dar acum depinde de ce o sã se mai întâmple
depinde de viitor, de ocazii
A mai urmat o surprizã de proporþii pentru Andreea. La cea
mai îndrãzneaþã ediþie a Galei GOPO de pânã acum, desfãºuratã la Palatul Parlamentului în anul 2010, actorul Mihai
Cãlin (TNB), prezentatorul din acel an al Galei, invitã pe
Ada Condeescu ºi George Piºtereanu pe scenã (vedetele
din filmul Eu când vreau sã fluier, fluier), aceºtia urmând sã
acorde Premiul Tânãra speranã - GOPO. Premiul a fost
câºtigat de... Andreea Boºneag pentru rolul Deliei din filmul

Andreea la CinemaPRO în luna mai 2009,
la premiera filmului

Relaþia Andreei
Boºneag cu teatrul
ºi filmul a început
în copilãrie, când
nu era scenetã de
Crãciun sau serbare în care sã nu
aibã un rol sau sã
nu spunã o poezie.
Prima experienã de-adevãratelea a avut loc în clasa a IV-a, când a interpretat-o pe nora cea micã în Soacra cu trei nurori, pusã în scenã în cadrul
Festivalului George Constantin. Câteva cursuri de actorie la care a participat
i-au deschis ºi mai mult pofta sã joace serios. Ziua în care Andreea Boºneag
a aflat cã a fost aleasã dintre sutele de fete de vârsta ei s-o interpreteze pe
timida Delia a fost cea mai fericitã din viaþa ei. Câteva sãptãmâni de
filmãri în Piaþa Universitãþii, unde are loc acþiunea din filmul lui Radu Jude,
au convins-o pe Delia (Andreea Boºneag) cã vrea categoric sã devinã actriþã,
prin urmare, dupã terminarea liceului avea sã se înscrie la teatru.

Cea mai fericitã fatã din lume. Andreea Boºneag: Visul meu
a devenit realitate. Am fost foarte emoþionatã, nu mã aºteptam
sã câºtig ºi tremuram complet. Mã mir cum de nu am cãzut
în timp ce urcam scãrile pe scenã.
Între timp, Andreea Boºneag a trecut examenul de admitere la
Facultatea de Teatru a Universitãþii Spiru Haret, fiind repartizatã la clasa profesorilor Adriana Piteºteanu, Vlad Rãdescu ºi
Vladimir Anton. Poate cei care au fost spectatori la studioul
nostru teatral Black Box Studio Sud din Berceni ºi-o reamintesc,
printre altele, din piesa Fotografii din viaþa ta, coordonatã
regizoral de conf. univ. Vlad Rãdescu ºi având în distribuþie
studenþii anului III ai acestei facultãþi. Dupã ce abordeazã cu
talent atât personajele dramatice, cât ºi pe cele comice, în anul
2013 Andreea îºi susþine cu brio examenul de licenþã, devenind
actriþã profesionistã, aºa cum ºi-a dorit cu adevãrat.
Acum, din colecþia sa de roluri le putem menþiona ºi pe
cele interpretate în filmele Prima zi de plajã (scurtmetraj
2010; regia Roxana Andrei), Toatã lumea din familia noastrã
(2012; regia Radu Jude; rol: fiica farmacistei), Dupã dealuri
(2012; regia Cristian Mungiu; rol: Georgiana), Vizitatorul
(2016; regia Jamil Hendi; rol: Irina). Nici scena de teatru
nu a aºteptat prea mult pânã Andreea a atacat caracterele
dramatice, cu aplomb ºi dãruire. Astfel a putut fi vãzutã la
Teatrul Apropo ºi Teatrul Alandala în piesa Câini de Alex
Tocilescu (regia Liliana Cîmpeanu). Teatrul La scena a
prezentat-o în spectacolul Monstrul de sub pat de William
Brooks, (regia Lilianei Cîmpeanu). La Teatrul Roºu ºi
The Hub Andreea apare în piesa Iubire animalicã de Alex
Tocilescu (regia Liliana Cîmpeanu).
Dar, înainte de a încheia acest periplu filmic ºi teatral cu
Andreea Boºneag, trebuie sã menþionez ºi faptul cã joi,
20 aprilie 2017, o nouã producþie româneascã în care joacã
Andreea, Vizitatorul, a avut premiera de galã la Cinema PRO.
Realdreh Productions în asociaþie cu AJJA Film, prezintã ºi
distribuie aceastã nouã producþie. Filmul reprezintã debutul în
lungmetraj al regizorului Jamil Hendi ºi este un thriller cu accente
supranaturale, filmat integral în România. Un cuplu tânãr, Luca
ºi Otilia, se mutã în marele oraº ajutaþi de Vlad, prietenul lor din
copilãrie, cu chirie, într-o clãdire veche în care mai locuieºte
doar un bãtrânel, Felix. Apartamentul are o istorie sumbrã,
fosta chiriaºã, Irina, a dispãrut în urmã cu ºase luni în condiþii
misterioase. Într-o noapte, Otilia dispare, asemeni fostei
chiriaºe. Din acest moment începe un joc nebun în care Luca
trebuie sã afle ce s-a întâmplat cu soþia lui ºi sã facã faþã
acuzaþiilor celorlalþi, în special acuzelor lui Vlad, care nutreºte

sentimente pentru Otilia. E uºor sã spui film independent, în
ziua de azi. Dar, pentru echipa noastrã, a fost cu adevãrat
independent: o echipã micã, doar 15 zile de filmare (13
cumulate ºi douã zile de completãri, filmãri în cele mai
friguroase nopþi ale anului), locaþii reale, dar cu un istoric la
fel de interesant precum rolul jucat de ele în film (avem ºi o
istorie cu o casetã video, folositã în film ca ºi recuzitã, gãsitã în
locaþie întâmplãtor, care, ulterior, s-a dovedit a fi cu o
înmormântare realã). ªi o grãmadã de istorisiri care fac ca
totul sã prindã viaþã, suflet, ºi sã facã din Vizitatorul o alternativã în cinematografe a filmului românesc, o alternativã
independentã, curajoasã. Sunt multe de spus despre cum a fost
realizat filmul, dar cel mai bine vã las pe voi sã îl urmãriþi
în cinematografe - a declarat Jamil Hendi, regizorul filmului
Vizitatorul. Jamil Hendi este un tânãr regizor român nãscut
pe 1 decembrie 1984 la Iaºi. Vizitatorul a avut premiera în
anul 2016 în cadrul secþiunii Shadows a TIFF, dupã care a
urmat sã mai valideze ºi alte selecþii oficiale la festivaluri
celebre precum: Shanghai International Film Festival (iunie
2016), Cairo International Film Festival (noiembrie 2016),
Jagran Film Festival (octombrie 2016), Portobello Film
Festival (septembrie 2016). Filmul a reuºit sã obþinã ºi un
premiu de interpretare prin Ionuþ Grama  Cel mai bun actor
strãin în rol principal la Fright Night Film Festival 
Louisville, SUA  noiembrie 2016. În total, filmul a reuºit sã
viziteze pânã în prezent patru continente ºi opt festivaluri
de film. De joi, 20 aprilie 2017, publicul bucureºtean ºi din
þarã poate descoperi în programul cinematografelor ºi cel mai
nou film românesc: Vizitatorul. Rolurile principale din film
sunt interpretate de Ionuþ Grama ºi Oana Irina Duþu. În alte
roluri îi veþi putea descoperi pe: Andrei Ciopec, Andreea
Boºneag, Oleg Apostol, Ion Haiduc, Carmen Cintezã, Andrei
Vasilescu, Mia Criºan, Anastasia Dima, Andra Iulia Stoicescu,
Oana Gabriela Drãghici, Cristian Toma, Bogdan Oproescu,
Rãzvan Rãduþã, Bogdan Fânariu ºi Emil Grãdinescu, în calitate
de invitat special. Producãtorul filmului este Daniel Hepp.
De asemenea, filmul beneficiazã ºi de o coloanã sonorã menitã
sã accentueze suspansul, compusã special de compozitorul
Alexandru Ovidiu Stoica.
Întrebând-o pe absolventa Facultãþii de Teatru de la
Universitatea Spiru Haret, Andreea Boºneag, ce simte acum,
când rolurile atât de dorite vin în sarabandã, rãspunsul
ei a fost: Sunt Cea mai fericitã fatã din lume. Am acasã
un premiu GOPO!

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
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