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FELICITÃRI ABSOLVENÞILOR PROMOÞIEI 2017!
Succes la examenul de licenþã ºi la cele ce vor urma,
sã purtaþi cu mândrie numele de haretist(-ã) ºi sã-i faceþi cinste!
FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT BUCUREªTI

Conferinþa Naþionalã One Health
26-28 iunie 2017, Târgu-Mureº

Universitatea Spiru
Haret împreunã cu
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie
Târgu Mureº, Academia de ªtiinþe Medicale din România ºi
Consiliul Judeþean
Mureº au organizat, în
perioada 26  28 iunie
2017, la Târgu-Mureº,
Conferinþa Naþionalã
One Health. Conferinþa, desfãºuratã pe o
perioadã de trei zile,
aflatã sub egida
Asociaþiei One Health
- New Medical Concept,
membru asociat al
Federaþiei Academiilor
de Medicinã (FEAM), a avut urmãtoarele tematici: Oncologie
comparatã, Biotehnologie medicalã, Medicina comparatã în
relaþie cu mediul de viaþã.
(continuare pag.3)
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Existã o ,,ºcoalã pe care o absolvim doar atunci când
trecem pragul acestei lumi. Dacã atunci primim, chiar în
absenþã, ,,diploma iubirii, respectului, aprecierii celor
care ne-au cunoscut suntem absolvenþi. Toate diplomele
primite sau râvnite de-a lungul timpului nu sunt
echivalente cu Diploma de... Om.
Nu este suficient sã ai ,,poziþia verticalã a corpului ºi
structura piciorului adaptatã la aceasta, mâinile libere ºi
apte de a efectua miºcãri fine, trebuie sã fii ,,fiinþã
superioarã, socialã, care se caracterizeazã prin gândire,
inteligenþã ºi limbaj articulat. Dicþionarul vorbeºte ºi
despre ,,creier deosebit de dezvoltat. Pânã la urmã,
nu-i chiar aºa de uºor sã te încadrezi în definiþie!
Omenia este ,,competenþa care nu se perimeazã,
oricâte cercetãri s-au fãcut, se fac, se vor face! Este o
competenþã ,,valoare adãugatã! Remarcãm cu toþii cã, la
rezultate, note egale, unii au succes, alþii, nu. Ce-i
deosebeºte? Norocul?! Relaþiile?! Poate ºi acestea. Dar
sunt trecãtoare. Succesul vine ºi pleacã, dacã nu este
susþinut. De ce sau de cine?! De omenia individului.
Aceasta este competenþa cea mai rezistentã, care
garanteazã succesul, chiar dacã acesta poate fi fluctuant.
Cum definim omenia? Omenia este un ,,complex de calitãþi
alese, proprii unei persoane: purtare blândã, înþelegãtoare,
atitudine cuviincioasã, respectuoasã, calitãþile unui om
,,bun, cumsecade, ospitalier, cinstit.
Fiecare dintre noi, mai tineri sau mai vârstnici, am întâlnit
profesioniºti, demnitari, specialiºti, oameni pe care i-am
plãcut sau nu, care ne-au impresionat sau nu. C.V. domniilor
lor sunt bogate, uneori similar, în diplome care atestã
calificãri, competenþe dobândite. Dar lipsa empatiei, a
generozitãþii, a modestiei... pe unii îi fac dezagreabili. Nu
ar fi o problemã. Nu existã oameni perfecþi.
Însã este o mare pierdere. Cunoºtinþele, abilitãþile acestor
oameni se pierd, nu produc efecte în societate. Ba, mai
mult, neacceptarea este distructivã pentru însuºi
personajul cu deficit de omenie. Chiar dacã, uneori, i se
pare cã poate compensa ,,simpatia cu un cerc restrâns de
prieteni, adunaþi pe interese, pe valori materiale, pe funcþii.
Sunt efemere aceste valori! ªi, la un moment dat, omul
valoros, care ar fi putut sã primeascã apreciere, respect,
iubire, se trezeºte singur ºi rãu, înrãit, practicând pânda,
cerºind, paradoxal, omenia pe care el nu a avut-o/ nu o are.
ªi omenia se învaþã. De fapt, ea trebuie doar activatã!
Ne naºtem cu omenie. Numai cã, de multe ori, suntem
educaþi (!) sã o îngropãm în interese meschine, egoiste.
Educaþi în familie, în ºcoalã... Din fericire, putem sã ne
autoeducãm! Absolvirea unei forme de învãþãmânt,
doveditã printr-o diplomã, este o etapã spre dobândirea
DIPLOMEI.
Diploma de OM.

pag. 2

790  27 iunie 2017

OPINIA NAÞIONALÃ

UNIVERSITARIA

CENTRUL DE CONSILIERE ªI ORIENTARE ÎN CARIERÃ

BOTTOM-UP URBAN
REQUALIFICATION

Bucharest and Palermo: Comparing two realities.
Ce poate lega douã oraºe atât de diferite cum sunt
Bucureºti ºi Palermo?
Unul dintre punctele comune este voinþa oamenilor de a
îmbunãtãþi calitatea mediului în care trãiesc, prin activitãþi
de reabilitare urbanã, încercând sã revitalizeze locul public
pentru bunãstarea cetãþenilor.
Cum se poate face?
Prin diferite asociaþii, birouri ºi comitete de oameni care
lucreazã în diferite proiecte.
Pe 26 iunie 2017, ora 16.00, s-a discutat despre acestea,
încercând sã gãsim motivele pentru care unele spaþii publice
au fost abandonate ºi, pe de altã parte, despre iniþiativele de
a le readuce la splendoarea ºi uzul lor comun.
Public þintã
 Asociaþii care activeazã în reabilitarea urbanã
 Profesori ºi specialiºti din domeniul arhitecturii, urbanismului, geografiei, economiei, resurselor umane, peisagisticii
ºi planificãrii teritoriale
 Studenþi ºi pasionaþi de domeniu
 Cetãþeni care doresc reabilitarea urbanã a oraºelor în care
locuiesc
 Alte domenii legate de subiectul evenimentului
www.ushprobusiness.ro
Pentru mai multe informaþii
accesaþi:
http://www.ushprobusiness.ro

Centrul de Consiliere ºi Orientare în Carierã (CCOC) al Universitãþii
Spiru Haret pune la dispoziþia elevilor, studenþilor ºi cadrelor didactice
suport ºi asistenþã în vederea satisfacerii nevoilor de profesionalizare,
de orientare vocaþionalã ºi de dezvoltare personalã.
Serviciile oferite de Centrul de Consiliere ºi Orientare în Carierã
presupun identificarea profilului psihologic, consiliere în alegerea
formãrii educaþionale corespunzãtoare intereselor ºi aptitudinilor
individuale, consiliere în vederea orientãrii în carierã, a elaborãrii
planului de dezvoltare a carierei, consiliere în aplicarea pentru un
loc de muncã, burse doctorale sau de cercetare sau activitãþi de
voluntariat, organizarea de sesiuni de coaching, workshop-uri ºi
conferinþe în vederea dezvoltãrii abilitãþilor personale ºi profesionale,
dar ºi facilitarea întâlnirii studenþilor cu practicieni din diverse
domenii de activitate profesionalã.
În cadrul centrului activeazã specialiºti ai Universitãþii Spiru
Haret, cu competenþe în domeniile psihoterapiei, consilierii
psihologice, psihanalizei, psihologiei integrative, psihoterapiei
psihanalitice a copilului ºi adolescentului, psihologiei experimentale,
psihologiei sociale ºi psihologiei organizaþionale.

Eºti elev, student, masterand, cadru didactic? Te putem însoþi cu
cãldurã pe drumu-þi propriu, în a descoperi ceea ce-þi doreºti în
profesie, ori, dacã te afli într-un impas al vieþii tale, sã te sprijinim,
sã fim aici pentru tine!
Ajutorul pentru tine vine din partea unor profesioniºti ºi se
referã la:
 identificarea ºi abordarea psihologicã a unor nevoi de
profesionalizare, de orientare vocaþionalã ºi în carierã;
 suport psihologic pentru persoanele aflate în situaþii dificile;
 facilitarea adaptãrii studenþilor la mediul academic ºi la contextul
specific USH;
 oferirea de suport psihoeducaþional pentru depãºirea
dificultãþilor educaþionale de cãtre persoanele care solicitã ajutorul;
 organizarea de seminarii, workshop-uri ºi conferinþe, precum
ºi derularea unor programe de educaþie ºi prevenþie.
Suntem aici pentru voi, cei care ne cereþi ajutorul, sã vã ascultãm,
înþelegem, însoþim, în orice problemã a vieþii voastre!
Echipa C.C.O.C. vã aºteaptã!
Pentru mai multe informaþii: http://www.ccoc.spiruharet.ro/

TRADIÞII în valorificarea teoriei la Facultatea de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative (II)
Conf.univ.dr. Aura PREDA
Continuând o tradiþie ce a debutat acum 18 ani la
nivelul Facultãþii de Drept din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, studenþi din anl I, specializarea Administraþie publicã, studenþi de la specializarea Drept,
anii II, III ºi IV (IF ºi IFR), precum ºi masteranzi de
la programul ªtiinþe penale au efectuat o vizitã de
lucru la Penitenciarul Bucureºti  Jilava, la finalul
lunii mai 2017. S-a încercat astfel, aplicarea unor
cunoºtinþe dobândite la disciplinele Metodologia
cercetãrii ºtiinþifice (anul I, AP), Criminologie (anul
II, Drept) ºi Drept execuþional penal (anul III, Drept).
Studenþii au fost familiarizaþi în prealabil ºi cu legislaþia
execuþional-penalã care a intrat în vigoare odatã cu
noile coduri (penal ºi de procedurã penalã).
Obiectivele propuse, respectiv vizitarea Fortului
13 Jilava, a bisericii din incinta penitenciarului, a
unor secþii de deþinere, a curþilor interioare de
plimbare, a terenului de sport, a bibliotecii ºi a
spaþiului dedicat activitãþilor instructiv-educative,
au fost atinse pe parcursul celor aproximativ patru
ore petrecute în incinta penitenciarului.
Fortul de la Jilava a fost folosit, încã de la început,
ºi ca închisoare militarã. Dupã Rãscoala din 1907,
acolo au fost încarcerate cãpeteniile ,,rãzmeriþei. În
perioada interbelicã a servit drept penitenciar de
maximã siguranþã, în care au fost închiºi legionarii.
Când acestia au ajuns temporar la putere, tot acolo
i-au inghesuit pe funcþionarii publici consideraþi
incomozi, masacraþi apoi în iarna anului 1940. Dupã
alþi câþiva ani, au venit la putere comuniºtii, iar Jilava
a devenit una dintre cele mai cumplite puºcãrii
politice. Celulele de la ,,neagra se aflau sub pãmânt,
la 8-10 m adâncime, iar deþinuþii erau þinuþi în beznã,
frig ºi umezealã.
Acum, Fortul Jilava adãposteºte câteva depozite
ºi magazii, anexe ale penitenciarului. Penitenciarul
dispune de o suprafaþã foarte mare, dar este ºi cel
mai mare penitenciar din þarã, din punct de vedere al
numãrului de locuri. De-a lungul timpului a fost un
renumit penitenciar de maximã siguranþã, dar a
devenit penitenciar cu regim semideschis, ce poartã
încã eticheta umbritã de atrocitãþile regimului
comunist, de regimul deþinuþilor politici ºi de
evenimentele revoluþiei din decembrie 1989. Nu
puþini sunt cei care se oripileazã pe loc la auzul
cuvintelor ,,Puºcãria Jilava, dar ºi mai puþini sunt
cei care ºtiu cã, odatã cu trecerea anilor, Penitenciarul
Bucuresti Jilava a devenit mai mult decât un simplu
penitenciar, este un centru de detentie activ implicat
in instruirea, educarea, reeducarea, recuperarea ºi
reintegrarea socialã a persoanelor private de
libertate. La acest moment, unitatea penitenciarã
are în custodie peste 1300 de persoane private de
libertate. (http://anp.gov.ro/web/penitenciarulbucuresti-jilava/despre-noi)
Pentru modul în care au înþeles sã ne familiarizeze
ºi explice specificul acestei unitãþi de deþinere, datorãm
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mulþumiri doamnei director adjunct ºi persoanelor
desemnate care ne-au însoþit în Fortul 13, la comunitatea terapeuticã, spaþiile de deþinere, capelã, curþi
de plimbare, club etc., oferindu-ne astfel o percepþie
realã a modului în care se executã pedepsele privative
de libertate, funcþie de regimul de executare.
Studenþii ºi masteranzii au fost impresionaþi ºi de
sectoarele de vizitã diferenþiate ce ne-au fost prezentate. De asemenea, au apreciat pozitiv dispozitivele amplasate pe holurile secþiilor de deþinere, care,
în baza unui card personal, permit accesul oricãrui
deþinut la situaþia personalã legalã, financiarã etc.
Relevante sunt ºi impresiile personale ale unora
dintre aceºtia.
De reþinut cã personalul de supraveghere este
subdimensionat faþã de numãrul persoanelor
custodiate. Concluzionând, vizitarea Penitenciarului
Bucureºti-Jilava a oferit studenþilor ºi masteranzilor
un prilej binevenit de a aplica parþial cunoºtinþe
teoretice, de a se familiariza cu specificul mediului
penitenciar ºi, nu în ultimul rând, o perspectivã
concretã de a analiza ºi înþelege executarea pedepselor
privative de libertate.
Mulþumim încã o datã Administraþiei Naþionale a
Penitenciarelor, precum ºi reprezentanþilor Penitenciarului Bucureºti-Jilava pentru concursul dat în
atingerea obiectivelor practice propuse, în baza
Protocolului de colaborare încheiat cu Universitatea
Spiru Haret (ian. 2017).
Impresii ale studenþilor în urma vizitei
Elena PETROV: ,,Pe data de 29 mai 2017, însoþiþi
de doamna profesoarã Aura Preda am vizitat
Penitenciarul Jilava. Dupã controalele de rigoare de
la intrarea în penitenciar, am pãºit înãuntru. De la
distanþã, faptul cã deþinuþii ascultau muzica ar fi dat
semne de o oarecare libertate, însã, privind mai de
aproape, comportamentul lor exprima întru totul
temerea lor faþã de gardieni. Am vizitat biblioteca
penitenciarului. Acolo nu se putea lectura, ci în
celulã. Mai era o camerã cu 5 calculatoare, fãrã acces
la internet, destinate unor cursuri de informaticã
pentru deþinuþi. Deºi mirosul aspru, specific unei
astfel de locaþii, ne urmãrea pretutindeni, am vrut sã
vedem cum aratã celulele. Cei care mai aveau puþin
din detenþie erau izolaþi de restul deþinuþilor, într-o
aripã specialã ºi le era permis sã aibã animale de
companie. Am vizitat ºi atelierul de artã unde trei
deþinuþi confecþionau niºte superbe tablouri de genul
,,string art. Curtea penitenciarului este divizatã în
mai multe spaþii delimitate pentru plimbare, de circa
100 de metri pãtraþi fiecare. Cel mai mult m-a
impresionat Fortul 13. Construit din ordinul lui Carol
I pentru apãrarea Bucureºtiului împotriva
otomanilor, Jilava a fost depozit ºi cazarmã pânã
când a devenit singurul fort folosit ca penitenciar.
Deoarece fortul este construit undeva la 10 metri
adâncime, inundaþiile frecvente au dus la o igrasie
greu de imaginat, de peste 1 metru înãlþime. Iniþial,
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am simþit cã înãuntru este foarte frig, cam - 5 grade,
însã nu cred cã frigul era problema cea mai mare, ci
umezeala. Pe un perete era scris: ,,Dacã vrei sã trãieºti,
bagã paie sub haine, inscripþie care cel mai probabil
se referea mai degrabã la torturã decât la frig.
Costel MOGOª: ,,Împreunã cu mai mulþi colegi
ºi sub directa îndrumare a doamnei profesoare Aura
Preda, am fãcut o vizitã în incinta penitenciarului
Jilava, loc de detenþie pentru mulþi infractori, mai
mult sau mai puþin periculoºi. Iatã-ne în faþa porþii
de acces în penitenciar. Persoanele venite la vorbitor
ne privesc oarecum suspicios, grupul nostru este
relativ zgomotos ºi este clar pentru toatã lumea cã
niciunul dintre noi nu are pe cineva apropiat dincolo
de ziduri. Intrãm în ºir indian prin porþile cu senzori
ºi iatã-ne în curtea penitenciarului. Contrar aparenþelor, toatã curtea este foarte îngrijitã, mulþi deþinuþi
sunt la muncã, îngrijesc spaþiile verzi. Suntem luaþi
în primire de personal, care ne prezintã un scurt
istoric al locului.
Prima vizitã, Fortul 13, un loc care ar trebui sã fie
un loc de pelerinaj pentru oricare dintre noi.
Pãtrundem printr-o poartã înaltã, metalicã, în locurile
unde odinioarã îºi ispãºeau aºa-zisele pedepse
oameni de culturã, prizonieri politici, care, într-un
fel sau altul, erau percepuþi ca fiind împotriva
regimului, oricare ar fi fost acesta. La intrarea în
pavilion, din partea stângã ºi din dreapta, ne privesc
din fotografiile învechite, câteva personaje care
ºi-au petrecut o bunã parte din viaþã între zidurile
acestei inchisori. Printre ei, Corneliu Coposu, cumva
contemporan cu noi, þine sã ne aducã aminte cã preþul
democraþiei ºi a unui stat de drept poate fi plãtit cu
ani grei de temniþã. Dar, de departe, povestea celui
care a fost monseniorul Vladimir Ghika impresioneazã la fel ca ºi celula în care acesta ºi-a petrecut
ultimii ani ai vieþii. O hrubã întunecoasã, în care, în
partea stângã, este un pat din fier, fãrã saltea, pat pe
care monseniorul ºi-a petrecut ultima lui zi pe acest
pãmânt. Bãtut pânã la sânge, torturat, Vladimir
Ghika ne priveºte dintr-o fotografie lipitã pe peretele
celulei, fotografie despre care aflu cã este ultima.

Realizez cã zidurile care ne înconjoarã sunt pline de
istorie. Sunt convins cã nimeni nu ºtie ºi niciodatã
nu va afla ceea ce s-a întâmplat cu adevãrat în spatele
acestor ziduri, cât de mare a fost suferinþa fizicã ºi
mâhnirea sufleteascã a celor întemniþaþi pe nedrept
acolo. Trecem din celulã în celulã, coridor dupã
coridor. Cumva, în ºoaptã, monitorii noºtri amintesc
de poveºti cu fantome ºi zgomote ciudate care se
aud la lãsarea serii din aceste încãperi. Raþiunea mã
îndeamnã sã le socotesc drept glume...dar...atmosfera
este pur ºi simplu încãrcatã. Se simte în aer suferinþa
acestor oameni. Pereþii mucegãiþi, lanþurile grele, uºile
masive, coridoarele lungi, întunecoase ºi pline de
apã ne vorbesc despre drama acelor oameni. Simt
nevoia sã ies. Sunt un pic depãºit de realitatea crudã
a vremurilor. Ieºim în curte, ni se aratã locurile de
plimbare ale deþinuþilor.
Pãrãsim Fortul 13, mergem spre corpurile noii
închisori, construitã recent. Atmosfera este cu totul
alta. Deþinuþii sunt în curte, pe terenul de sport.
Aflãm cã este organizat un concurs, la care participã
deþinuþi din mai multe penitenciare din þarã, ºi sunt
de-a dreptul mirat de aceste activitãþi. Fãrã sã vreau,
mã gândesc la cei care au fost închiºi în Fortul 13, la
groaza ºi teroarea pe care au trãit-o cei 64 de de deþinuþi împuºcaþi cu sânge rece în noaptea de 25/26
noiembrie 1940 de cãtre legionari, la sutele de oameni
schingiuiti de-a dreptul în spatele zidurilor. Faþã de
cele trãite de aceºtia, actualii deþinuþi par a fi veniþi
într-o tabãrã a cercetaºilor. Sunt bine îngrijiþi, sunt
curaþi, ºi în permanenþã cu ochii pe fetele care fac
parte din grup...
Povestea poate continua la nesfârºit. O serie de
deþinuþi pleacã, alþii intrã pe porþile Penitenciarului
Jilava...
Plecãm, ieºim din curtea penitenciarului. Îmi dau
seama cã deþinuþii încarceraþi în prezent nu mi-au
atras atenþia prea mult. Sunt profund impresionat
de Fortul 13, de condiþiile de acolo, de numãrul ºi
caracterele oamenilor care au fost închiºi acolo. Sunt
convins cã am putea discuta la nesfârºit despre
acestea.
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Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport Bucureºti

Ziua de miercuri, 21 iunie 2017, va rãmâne specialã în memoria
studenþilor din Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport, promoþia
2014-2017, datoritã faptului cã a marcat încheierea studiilor
universitare de licenþã. Într-o atmosferã festivã ... cu veselie ºi
culoare, studenþii s-au reunit în sala mare de curs, unde au luat loc
în bãnci pentru ultima datã în calitate de învãþãcei.
Studenþii de la cele trei programe de studii universitare de licenþã,
respectiv Educaþie Fizicã ºi Sportivã, Sport ºi Performanþã Motricã
ºi Kinetoterapie ºi Motricitate Specialã au înlocuit þinuta specificã
de sportivi sau kinetoterapeuþi cu roba, toca, eºarfa ....însemnele
absolventului!
Veseli, dar vãdit emoþionaþi, au ocupat locurile, aºteptând sã
vadã ,,ce se predã azi!?...
Le-au fost alãturi cadrele didactice, cu care au studiat, pãrinþii
ºi bunicii, care i-au susþinut pe parcursul studiilor, dar ºi soþii/
soþiile, cu care au împãrtãºit anii de studii ºi de familie. S-au
observat în salã ºi copii ai absolvenþilor, care au venit sã-ºi vadã
pãrinþii ,,la ºcoalã.
Festivitatea a fost deschisã cu intonarea cântecului academic
de absolvire Gaudeamus Igitur, care a sporit emoþia ºi emulaþia
celor prezenþi. A urmat acordarea de medalii pentru cadrele
didactice, ca amintire din partea promoþiei care tocmai ºi-a încheiat
studiile. Toate cadrele didactice au rostit cuvinte emoþionante,
sensibile, mobilizatoare, de laudã. Pentru promoþia sãrbãtoritã
s-au lansat sfaturi de viaþã dupã studenþie, în sprijinul activitãþii
profesionale ºi nu numai.

Unul dintre cele mai emoþionate momente a fost cel al anunþãrii
ºefului de promoþie 2014-2017, în persoana studentei Carmen
GRIGORE (POPESCU) de la programul Kinetoterapie ºi
Motricitate Specialã, care a finalizat studiile de licenþã cu media
generalã 9,93. Vãdit emoþionatã ºi mai ales surprinsã, Carmen a
împãrtãºit motivele care au determinat-o sã urmeze aceastã
facultate, curiozitatea ºi interesul care i-au fost provocate în anii
de studenþie, cât ºi gândurile de viitor care o animã.
Toþi studenþii aflaþi în salã au primit Diploma onorificã de
absolvire ºi ºi-au lãsat, ca amintire, un mic înscris pe tabla pe
care, de obicei, profesorii o folosesc la predarea cursurilor.
Momentul cel mai aºteptat a fost cel al încheierii oficiale ºi
deschise a calitãþii de studenþi pentru promoþia 2014-2017, când
decanul facultãþii a rostit cuvintele: ,,Dragi studenþi, din acest
moment vã declar: ABSOLVENÞI! ... o mulþime de toci a zburat
în sala mare de curs, însoþitã de urale de bucurie!
Au urmat felicitãri, îmbrãþiºãri, veselie, fotografii cu colegii ...
profesorii ... familia ... pe ritmurile antrenantului imn al studenþilor
haretiºti! Conform tradiþiei, întreaga promoþie a participat la
fotografia de grup în faþa facultãþii ai cãrei absolvenþi sunt.
Evenimentul a continuat seara cu mult aºteptatul ºi bine meritatul
BAL DE ABSOLVIRE.
Felicitãri ºi urãri de bine pentru toþi absolvenþii Facultãþii de
Educaþie Fizicã ºi Sport, promoþia 2014-2017 ... ºi succes la
examenul de licenþã!

Prof. univ. dr. Elena SABÃU

Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti
Ca în fiecare an, festivitatea
absolvenþilor Facultãþii de
ªtiinþe Economice Bucureºti
este un prilej de bucurie pentru
profesori, studenþi, absolvenþi ºi
invitaþi. Vineri, 23 iunie 2017,
a avut loc festivitatea de absolvire a promoþiei 2017, programele de studii Contabilitate ºi
informaticã de gestiune ºi
Management, unde au participat
numeroºi absolvenþi, profesori
ºi invitaþi, care s-au bucurat
alãturi de absolvenþi. Printre
invitaþi s-au aflat pãrinþii, fraþii
mai mici ºi alte rude, care au aflat cu plãcere despre rezultatele
bune la învãþãturã ºi realizãrile din cei trei ani de facultate ale
absolvenþilor promoþiei 2017.
Aceastã manifestare a fost organizatã de cãtre absolvenþi prin
intermediul reþelei sociale Facebook ºi prin transmiterea de invitaþii
cãtre profesori ºi conducerea facultãþii. Din partea conducerii
Facultãþii de ªtiinþe Economice Bucureºti a participat conf.univ.dr.
Luminiþa Ionescu, directorul Departamentului de ªtiinþe Economice
Bucureºti, care a felicitat absolvenþii prezenþi pentru eforturile
depuse pe parcursul celor trei ani de studii ºi pentru rezultatele foarte
bune obþinute. A fost transmis mesajul prin care absolvenþii sunt
întotdeauna bineveniþi la Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti
pentru participãri la conferinþe, simpozioane sau programe de master.
Din partea Consiliului facultãþii a participat conf.univ.dr. Floarea
Georgescu, care a felicitat absolvenþii ºi a îndemnat la continuarea
studiilor universitare prin programele de masterat, care au rolul de
a completat studiile de specialitate în domeniile Contabilitate ºi
Management. Au luat cuvântul ºi prof.univ.dr. Ilie Mihai, care a
prezentat posibilitãþi de dezvoltare a carierei în domeniul

26-28 iunie 2017, Târgu-Mureº

(Urmare din pag. 1)

Programul conferinþei:
26 iunie:  Deschiderea
oficialã  Raport activitate
2016-2017 prezentat de
preºedintele OHNMC 
România  Raport monitor
FEAM  Propuneri preºedinþi
filialã  Comunicãri ºtiinþifice,
varia One Health; 27 iunie:
 Comunicãri ªtiinþifice, varia
One Health  Discuþii, concluzii;
28 iunie:  Comunicãri ºtiinþifice
(a.m.)  Masã rotundã cu mediul
de afaceri (p.m..)  Închiderea
conferinþei.
La acest eveniment ºtiinþific
au participat reprezentanþi ai
instituþilor publice centrale ºi
locale, reprezentanþi ai
mediului academic, atât din
þara noastrã, cât ºi din
strãinatate, precum ºi specialiºti
în medicinã. Printre invitaþii speciali ai
conferinþei s-au numãrat:  Angelo Ferrari  director
Institutul Zooprofilactic Torino  Cyril Stroud  One Health
Commision SUA  Lisa Conti  One Health Initiative  Laura
Kahn - One Health Initiative  Andre Laurent Parodi  preºedinte
Academia Francezã de Medicinã  George Griffin  preºedinte
FEAM  Peter Maier  prof. dr. Universitatea Basel  Jeff Kipling
 consilier FEAM  Detlev Ganten  preºedinte IAMP  Liu
Depei  vicepreºedinte IAMP  Farkas Robert- prorector
Universitatea de Medicinã Veterinarã Budapesta.
Universitatea noastrã a fost reprezentatã de cãtre prorector
conf. univ.dr. Ramona O. Mihãilã  ªtefãnescu, care a transmis
mesajul conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea, rectorul Universitãþii
Spiru Haret.

Facultatea de Medicinã Veterinarã din cadrul Universitãþii
Spiru Haret în parteneriat cu Royal Canin a organizat pe data
de 24 iunie seminarul

Noutãþi terapeutice
în Dermatologia veterinarã
Contabilitate, Finanþe ºi bãnci, dar a încurajat absolvenþii sã fie
aproape de cadrele didactice, care au rolul de îndrumãtori atât pe
perioada anilor de studii, dar ºi ulterior. Lector univ.dr. Iulian Hurloiu,
titular la disciplinele de Management, a subliniat legãtura dintre
studenþi ºi mediul academic, a încurajat studenþii sã contacteze
secretariatul sau cadrele didactice pentru orientarea în carierã ºi
dezvoltarea profesionalã, a prezentat misiunea Alumni de a dezvolta
relaþiile dintre toate promoþiile absolvenþilor Facultãþii de ªtiinþe
Economice Bucureºti, în vederea realizãrii schimbului de idei ºi
îmbunãtãþirii permanente a programelor de studii ale facultãþii.
La finalul festivitãþii, absolvenþii au fãcut numeroase poze cu
colegii, profesorii ºi invitaþii prezenþi la acest eveniment.

Conf.univ.dr. Luminiþa IONESCU

Facultatea de Litere Bucureºti

ERASMUS

Conferinþa Naþionalã One Health

Vrei sã studiezi la o universitate din afarã?

Bursa Erasmus
este cea mai potrivitã alegere!
Programul ERASMUS prevede încheierea de acorduri
bilaterale între universitãþi din Europa, acorduri care permit
mobilitatea studenþilor.
Universitatea Spiru Haret are în desfãºurare 51 de programe
de mobilitate internaþionalã, cu þãri precum: 1. Austria
2. Bulgaria 3. Danemarca 4. Elveþia 5. Spania 6. Franþa 7. Grecia
8. Croaþia 9. Italia 10. Letonia 11. Portugalia 12. Polonia
13. Slovacia 14. Turcia 15. Marea Britanie.
Pentru mai multe informaþii privind programul Erasmus,
accesaþi link-ul: http: //www.spiruharet.ro/erasmus.html

Lector: conf. univ. dr. Viorel Andronie
- Ixosazolinele în managemantul demodicozei canine
- Ixosazolinele în tratamentul altor parazitoze cutanate
- Opþiuni selective terapeutice în dermatita atopicã caninã
- Utilizarea ciclosporinei
- Imunoterapie specificã (subcutanatã, sublingualã,
intralimfaticã etc.)
- Diete alimentare în intoleranþa alimentarã
- Molecule noi pentru tratamentul bolilor autoimune
Lector: dr. Gianina Rasvan-Soltz, scientific communication
specialist Royal Canin România
- Protocolul de eliminare ºi rolul dietelor cu proteinã
hidrolizatã
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OFERTA EDUCAÞIONALÃ
a Universitãþii Spiru Haret pentru anul universitar 2017-2018
STUDII DE LICENÞÃ

Taxele (în lei sau euro) sunt anuale.

STUDII DE MASTERAT
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ªI ªTIINÞELE EDUCAÞIEI
BRAªOV
Domeniul de studii universitare de master  Psihologie.
1. Educaþia timpurie ºi învãþãmânt primar
2. Psihologie clinicã ºi intervenþie psihologicã
Domeniul de studii universitare de master  ªtiinþe ale educaþiei.
1. Consiliere educaþionalã
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE, ECONOMICE
ªI ADMINISTRATIVE BRAªOV
Domeniul de studii universitare de master  Drept.
1. Cooperare internaþionalã în justiþie
Domeniul de studii universitare de master - Management.
1. Dimensiunea europeanã a managementului organizaþiei
2. Managementul strategic al organizaþiei
Domeniul de studii universitare de master - ªtiinþe administrative.
1. Managementul administraþiei publice
FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE
CÂMPULUNG-MUSCEL
Domeniul de studii universitare de master  Contabilitate.
1. Contabilitate ºi managementul afacerilor
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE ªI ªTIINÞE
ECONOMICE CONSTANÞA
Domeniul de studii universitare de master  Drept.
1. ªtiinþe penale
2. Dialogul social ºi comunicarea în relaþiile de muncã
Domeniul de studii universitare de master  Contabilitate.
1. Managementul financiar  contabil ºi auditul afacerilor
2. Contabilitate, expertizã ºi audit
Domeniul de studii universitare de master  Management.
1. Management organizaþional ºi antreprenoriat
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE, ECONOMICE
ªI ADMINISTRATIVE CRAIOVA
Domeniul de studii universitare de master  Drept.
1. ªtiinþe penale ºi criminalisticã
Domeniul de studii universitare de master  Contabilitate.
1. Audit intern în sistemul public ºi privat
Domeniul de studii universitare de master  Finanþe.
1. Finanþe ºi administraþie publicã europeanã

FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT
BUCUREªTI
Domeniul de studii universitare de master  ªtiinþa sportului ºi
educaþiei fizice.
1. Educaþie fizicã ºi antrenament sportiv
2. Kinetoterapia în afecþiunile locomotorii
3. Activitãþi motrice curriculare ºi extracurriculare
FACULTATEA DE INGINERIE, INFORMATICÃ
ªI GEOGRAFIE BUCUREªTI
Domeniul de studii universitare de master  Informaticã.
1. Tehnologii moderne în ingineria sistemelor informatice
FACULTATEA DE LITERE BUCUREªTI
Domeniul de studii universitare de master  Filologie.
1. Limbã ºi literaturã românã  modernizare ºi modernitate
2. Traducere în domenii de specialitate
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ªI ªTIINÞELE EDUCAÞIEI
BUCUREªTI
Domeniul de studii universitare de master  Psihologie.
1. Psihologie judiciarã ºi victimologie
2. Psihologie organizaþionalã ºi managementul resurselor umane
3. Psihologie clinicã ºi intervenþie psihologicã
FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE BUCUREªTI
Domeniul de studii universitare de master  Marketing.
1. Marketingul ºi managementul serviciilor
2. Marketingul ºi managementul operaþiunilor logistice
3. Marketing ºi relaþii publice în afaceri
4. Valorizarea patrimoniului prin marketingul proiectelor culturale
Domeniul de studii universitare de master  Contabilitate.
1. Contabilitatea ºi gestiunea fiscalã a firmei
2. Audit financiar contabil
3. Contabilitatea agenþilor economici ºi a instituþiilor publice
Domeniul de studii universitare de master  Finanþe.
1. Bãnci ºi pieþe financiare
2. Finanþe, bãnci ºi asigurãri
3. Managementul ºi finanþarea proiectelor publice ºi private
4. Managementul activitãþilor financiar-bancare
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE, POLITICE
ªI ADMINISTRATIVE BUCUREªTI
Domeniul de studii universitare de master  Drept.
1. ªtiinþe penale
FACULTATEA DE ªTIINÞE SOCIO-UMANE BUCUREªTI
Domeniul de studii universitare de master  ªtiinþe ale comunicãrii.
1. Mass-media ºi comunicarea în sport
2. Comunicare internaþionalã ºi diplomaþie publicã
Domeniul de studii universitare de master  Muzicã.
1. Artã muzicalã

DOMENII

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

Domeniul PRODUCÞIE MEDIA

Domeniul SANITAR

TAXE ANUALE DE ªCOLARIZARE

Drept, Psihologie, Filologie, Contabilitate, Management,
Marketing,
Finanþe, ªtiinþe ale comunicãrii, Informaticã,

ªtiinþe administrative, ªtiinþe ale educaþiei  Forma de
învãþãmânt: IF  Taxã: 3.000 lei
ªtiinþa sportului ºi educaþiei fizice  Forma de
învãþãmânt: IF  Taxã: 3.400 lei
Muzicã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 4.000 lei



Colegiul Universitar Spiru Haret

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)
OPERATOR SUNET
Durata studiilor: 1 an  30 locuri
 învãþãmânt cu frecvenþã (IF)
TEHNICIAN ILUMINARE FILMARE
Durata studiilor: 1 an  30 locuri
 învãþãmânt cu frecvenþã (IF)

Cursurile se desfãºoarã în sediul din Campusul 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

http://admitere.spiruharet.ro/

ASISTENT MEDICAL GENERALIST
Durata studiilor: 3 ani
 BUCUREªTI  Campus Basarabia
90 locuri  învãþãmânt cu frecvenþã (IF)
 CRAIOVA
120 locuri  învãþãmânt cu frecvenþã (IF)
 Tel: 021.314.00.75 int. 206  E-mail: sanitara.bucuresti@spiruharet.ro
ASISTENT MEDICAL DE
BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ªI
RECUPERARE
Durata studiilor: 3 ani
 BUCUREªTI  Campus Berceni
90 locuri  învãþãmânt cu frecvenþã (IF)
 CRAIOVA
120 locuri  învãþãmânt cu frecvenþã (IF)
 Tel: 0251.423.395  E-mail: sanitara.craiova@spiruharet.ro

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




TAXAANUALÃ DE ªCOLARIZARE: 2000 LEI
 se poate achita în 4 rate 

OPINIA NAÞIONALÃ

790  27 iunie 2017

Mimozã ºi Picioare

Valori româneºti

 teme de concurs
pentru epigramiºti

Bucharest Jazz
Festival 2017
în Piaþa
George Enescu
Cea de-a ºasea ediþie a Bucharest Jazz
Festival va avea loc în perioada 3-9 iulie
2017. Festivalul va cuprinde cinci seri
de concerte live, desfãºurate între 5 ºi 9
iulie în Piaþa George Enescu, ºi evenimente conexe, între 3 ºi 9 iulie, la
ARCUB. Intrarea este liberã.
Bucharest Jazz Festival continuã ºi
anul acesta tradiþia evenimentelor care
pun jazzul în centrul preocupãrilor
culturale ale bucureºtenilor. Festivalul
lanseazã un nou program de promovare
a tinerilor interpreþi din jazzul românesc,
intitulat New Jazz Voices.

ONGFest
civic break Cluj

Clujul va gãzdui din nou ONGFest anul
acesta. Pe 1 iulie caravana ONGurilor se
va afla pe strada Potaissa, invitându-i pe
cei prezenþi sã se bucure de soare ºi de
peisajul societãþii civile româneºti
într-un cadru intim ºi local. Anul acesta,
Festivalul Naþional al Organizaþiilor
Neguvernamentale invitã pe doritori sã ia
parte la un Civic Break în care sã descopere cum cetãþenii activi lucreazã
pentru a schimba România la faþã.
Aflat la cea de-a 8-a ediþie, scopul
Festivalului este de a spori numãrul de
cetãþeni implicaþi activ în comunitate,
de a promova spiritul asociativ ºi de a
creºte implicarea ONG-urilor în societate.

Temele Festivalului Concurs Internaþional Întâlnirea Epigramiºtilor de
anul acesta sunt Mimozã ºi Picioare.
Ultima datã de expediere a lucrãrilor
pentru concurs este 5 septembrie 2017,
data poºtei, pe adresa Casa de Culturã
a Municipiului din Brãila.

Ajuns la cea ce-a XXX-a ediþie,
Festivalul Concurs Internaþional
Întâlnirea Epigramiºtilor este programat
în perioada 29 septembrie - 1 octombrie,
la Teatrul Maria Filotti din Brãila.

Vara pe uliþã,
din 3 iulie, la Muzeul Satului

Muzeul Naþional al Satului Dimitrie
Gusti anunþã organizarea, în perioada 3 iulie
- 11 august, a proiectului pedagogic Tabãra
de creaþie Vara pe uliþã, ediþia a XXV-a.
,,În cei 25 de ani au participat la atelierele

taberei mii de copii, tineri ºi adulþi din
Bucureºti, din þarã ºi de peste hotare.,
spune un comunicat al instituþiei.
Deschiderea tabere va avea loc luni,
3 iulie, începând cu ora 10.00.

Au fost reluate
evenimentele
estivale
CNDB Domol
Centrul Naþional al Dansului Bucureºti
(CNDB) anunþã cã, începând din 25 iunie,
a fost reluatã seria de evenimente estivale CNDB Domol, acest format fiind
îmbogãþit cu un program incluzând:
activitãþi fizice (dans ºi sporturi) în curte
pe parcursul zilei, dar ºi proiecþii de
filme, DJ set-uri ºi sesiuni de karaoke
seara. Potrivit unui comunicat al CNDB,
evenimentele vor avea loc duminicã,
pânã la sfârºitul lunii septembrie. Primul
invitat al seriei CNDB Domol din acest

Airfield Festival
2017

an a fost artistul vizual, poetul ºi muzicianul Gili Mocanu (aka Somnoroase
Pãsãrele), autor, alãturi de Simina
Oprescu, al ,,helipadului din curtea
sãlii Stere Popescu, produs de galeria
Hart la invitaþia CNDB.
Airfield Festival 2017 se desfãºoarã în
perioada 29 iunie-3 iulie pe aerodromul
Mãgura din Cisnãdie, în apropiere de
Sibiu. Primele nume confirmate sunt
Gorgon City, Dope D.O.D., General
Levy, Adriatique, Andrey PUSHKAREV,
Subcarpaþi, Paraziþii, Gojira & Planet H,
Macanache, Raku.
Airfield Festival propune cel mai
diversificat meniu muzical din România:
jazz, funk, ska, techno, hip-hop sau rock
alternativ. 70 de proiecte muzicale se
vor desfãºura în forþã pe trei scene: mainstage generalist, scenã specialã pentru
hip-hop ºi o scenã electro.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Cred în puterea gestului de a deveni artã
Aurel Vlad (n. 1954, Galaþi) a absolvit Institutul de Arte
Plastice N. Grigorescu, Bucureºti, în 1984, la secþia sculpturã
(prof. Geta Caragiu Gheorghiþã, prof. Marin Iliescu). Din 2005,
este doctor în arte vizuale, UNA Bucureºti. Este conferenþiar universitar la UNA Bucureºti ºi decan al Facultãþii de Arte
Plastice. Zeci de participãri la expoziþii de grup ºi laureat
al premiului Omnia pentru sculpturã al Academiei române.
Aurel Vlad are expoziþii personale în þarã ºi în strãinãtate, din
1990 pânã în prezent, lucrãri de artã monumentalã, expuse
în spaþii publice la Câmpulung Muscel, Sighetul Marmaþiei
(Memorialul Sighet), Beratzhausen (Germania), Ploieºti,
Bucureºti, autor al unor lucrãri de scenografie ºi al volumului
(2006) Gestul în sculpturã între expresie ºi simbol (Ed. Paideia).
Ispitit mai degrabã de monumental, de gestul artistic larg,
de cioplirea viguroasã a lemnului, Aurel Vlad nu ocoleºte nici
sculptura micã, dupã cum nu este strãin de niciunul din
materialele din care se pot întruchipa forme, de la tablã ºi
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bronz la lut ºi ipsos. Opera
sa, consistentã, amplã, cu un
profil puternic rezonant, va
spune peste timp despre autorul ei. Criticul Ruxandra
Demetrescu, vorbind despre
sculpturã în general ºi despre
creaþia artistului în special, a
ales sã-l evoce pe Baudelaire:
Sculptura este mult mai
apropiatã de naturã... brutalã... ºi pozitivã precum
natura.... Aurel Vlad spune cã,
dincolo de mijloacele tradiþionale ale modelajului, ale sculpturii
în lemn sau în piatrã, ale turnãrii în bronz, dincolo de canoanele
estetice ale diferitelor epoci sau curente artistice, existã pentru
fiecare sculptor un mod personal de a privi ºi de a face artã.
Asta face, cred, sã existe o mulþime
de definiþii ale sculpturii. Pentru mine,
sculptura este forma de manifestare
a stãrii mele creative. Prin volum,
material, spaþiu, dau viaþã formelor
care vin din lumea interioarã sau
din realitatea ce mã înconjoarã.
Aceasta pare a fi definiþia sculpturii
pentru cel care a spus emblematic:
Cred în puterea gestului de a deveni
artã!, în încercarea de a trimite artistul în cãutãri cãtre acele vremuri pure
ºi primordiale când gestul exprima
totul. (G.M.)

Gheorghe I.
LAHOVARY
- inventatorul mandatului
ºi al cãrþii poºtale în România
ªcolit la Paris, ca toþi cei din familia sa, inginerul Gheorghe I. Lahovary
a ºtiut sã îmbine ºtiinþele exacte cu cele umaniste, fiind, totodatã, atras ºi
de politicã. A fost diplomat, ziarist, geograf ºi membru de onoare al
Academiei Române din 1901. Inventiv, Lahovary este cel care a introdus
mandatul ºi cartea poºtalã în România.
S-a nãscut într-o veche familie de boieri cãrturari din Râmnicu Vâlcea
la 1 iunie 1838 ºi a murit pe 13 iunie 1909 la Bucureºti. Cunoºtinþele
elementare le-a cãpãtat în casa pãrinteascã de la un învãþãtor angajat
numai pentru el. A continuat la Bucureºti, învãþând la pensionul Schewitz,
un liceu particular la care aveau acces copiii proveniþi din familiile bogate.
A fost trimis de pãrinþii lui în Germania (1855) ºi a studiat la Heidelberg ºi
la ªcoala Politehnicã din Karlsruhe, unde a obþinut diploma de inginer. Dupã
ce s-a întors în þarã, în 1862, a fost numit inginer la Ministerul Lucrãrilor
Publice ºi dupã un timp a trecut ca inginer în cadrul Poºtelor ºi Telegrafului,
unde a devenit director general în 1873, post pe care l-a deþinut pânã în 1876.
În 1874 a participat la Primul Congres Internaþional al Poºtelor ºi
Telegrafului ºi a încheiat o serie de convenþii poºtale cu mai multe state
din Europa. Lahovary este acela care a introdus pentru prima datã în
cadrul serviciilor poºtale româneºti mandatul poºtal ºi cartea poºtalã.
Tot el a organizat distribuirea corespondenþei de la emitent la destinatar
în timp foarte scurt. Serviciile poºtale pe Dunãre se fãceau de o societate
francezã, care avea sedii la Galaþi ºi Brãila, utilizând pentru transport
vapoare austriece. Lahovary a iniþiat ºi a preluat aceste servicii de la
societãþile strãine pentru a le efectua prin Poºta Românã. Sub îndrumarea
lui s-a întocmit ºi publicat prima statisticã a Poºtei Române.
A iniþiat împreunã cu Alexandru Cantacuzino înfiinþarea Societãþii
Geografice Române, fiind susþinut ºi încurajat de domnitorul Carol I, care a
participat la ºedinþa de inaugurare ce a avut loc la 15 iulie 1875. Devenind
secretar general al societãþii la înfiinþare, a avut o serie de iniþiative ºi realizãri
importante. Sub îngrijirea lui s-a publicat Buletinul Societãþii Geografice
Române. În acest buletin s-au publicat numeroase studii, articole, memorii ºi
comunicãri de specialitate care au fost folosite ulterior la alcãtuirea unor
dicþionare geografice pentru diverse regiuni ale României. În 1888, sub
conducerea lui Lahovary s-a publicat Dicþionarul geografic al judeþului Argeº.
În 1893 a fost numit preºedinte la Înalta Curte de Conturi; din aceastã
funcþie a condus instituþia ºi a contribuit la elaborarea legilor, dintre care
cea mai importantã a fost Legea contabilitãþii statului. Pentru rãspândirea
culturii în rândurile populaþiei a înfiinþat Societatea pentru Învãþãtura
Poporului Român, al cãrei preºedinte a fost timp îndelungat ºi care a
avut un impact deosebit în public.
O iniþiativã importantã a inginerului G. Lahovary, ca secretar general al
Societãþii Geografice, a fost intenþia de a publica o serie intitulatã
Dicþionarele geografice ale provinciilor române în afara de Regat, din
care nu a reuºit sã publice decât Dicþionarul geografic al Basarabiei. În
colaborare cu generalul C. Brãtianu ºi Grigore Tocilescu, a elaborat ºi
publicat Marele Dicþionar Geografic al României, în cinci volume, care a
apãrut la Editura Socec între 1898 - 1902. Pentru aceastã lucrare
enciclopedicã au fost adunate informaþii din judeþe timp de 15 ani. În acest
dicþionar complex cu 30.000 de termeni se prezintã informaþii statistice,
sociale, istorice, etnografice, arheologice, care au o deosebitã valoare
ºtiinþificã. Trebuie menþionatã prezenþa lui G. Lahovary la conferinþe ºi
congrese internaþionale, unde era primit ca un mare savant român.
În 1868 a debutat ca scriitor, sub pseudonimul Gill în Convorbiri literare,
la început cu traduceri ºi apoi cu prezentarea unor fapte istorice sub titluri
ca Hãrþi vechi, Geneza oºtirii române (1830, 1893) ºi cu o serie de povestiri
ca Moº Kivu, Sãptãmâna patimilor (1894), Cãpitanul Radu Negru,
Hedwige º.a.

Cristina MOLDOVEANU

Avanpremierã

Umbre -

la Teatrul Naþional
Bucureºti
Spectacolul Umbre va avea loc pe
data de 2 iulie 2017 la Teatrul Naþional
din Bucureºti, începând cu ora 19:30.
Un text contemporan, al unei scriitoare spaniole, cu piese montate pe
importante scene din Barcelona, care
afirmã despre opera sa: Sunt interesatã de natura umanã ºi de ceea ce
motiveazã oamenii sã acþioneze, uneori în moduri ciudate. O montare cu
o distribuþie extraordinarã, care reuneºte
trei generaþii de actori, sub îndrumarea

unuia dintre cei mai talentaþi regizori
tineri ai momentului. Îi veþi revedea pe
Mariana Mihuþ ºi Victor Rebengiuc
(din nou împreunã pe scena TNB, dupã
o pauzã de 5 ani), pe Ana Ciontea ºi
Gheorghe Visu (ambii premiaþi la
Premiul Uniter din acest an pentru roluri secundare dintr-un alt spectacol
de Vlad Cristache, Suflete moarte, de la
Teatrul de Comedie), pe Mircea Rusu,
Gavril Pãtru ºi pe tinerii Alexandra
Sãlceanu ºi Emilian Mârnea.
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Curs de formare profesionalã continuã

Studiu EY EMEIA Fraud Survey:
15% dintre angajaþii români ar acþiona
non-etic ca sã obþinã un salariu mai mare
31% dintre românii intervievaþi în cadrul EY EMEIA Fraud Survey spun cã activitatea
de reglementare din sectorul lor a avut un impact pozitiv asupra standardelor etice
22% dintre ei spun cã au demisionat dupã ce au observat un comportament non-etic
în companiile în care lucrau
În ceea ce priveºte raportarea comportamentului nonCondamnarea în instanþã este factorul principal care
ar putea împiedica frauda ºi corupþia, sunt de pãrere etic, în ciuda presiunii interne de a menþine tãcerea, românii
82% dintre reprezentanþii companiilor româneºti se aflã pe locul patru, cu 19 procente (dupã Emiratele
sondate în cadrul studiului EY EMEIA Fraud Survey, Arabe Unite, Egipt ºi Turcia). Grija pentru siguranþa
privind practicile legate de corupþie din Europa, personalã este factorul principal care îi determinã
Orientul Mijlociu, India ºi Africa (zona EMEIA). pe angajaþii români sã nu raporteze incidentele legate
Studiul aratã cã puþini angajaþi români ar recurge la o de fraudã, mitã sau corupþie la serviciu. În jur de 30%
raportare falsã a performanþelor lor: doar 3% dintre dintre ei menþioneazã ºi grija legatã de avansarea în carierespondenþii români spun cã ar transmite informaþii rã sau de oportunitãþile oferite de alte companii.
false echipei de management pentru a avansa în carierã
***
sau pentru a primi o mãrire de salariu. 16% dintre
Despre raport:
angajaþii intervievaþi spun cã ar fi dispuºi sã dea mitã
În perioada noiembrie 2016 - ianuarie 2017, agenþia de
într-o situaþie de care depinde supravieþuirea companiei. cercetãri globale de piaþã Ipsos MORI a desfãºurat 4.100
Media este mai micã decât cea est-europeanã (19%), de interviuri în 41 de þãri. Interviurile s-au desfãºurat faþã
însã mai mare decât cea din pieþele dezvoltate (11%). în faþã ºi online în limba localã a statelor respective, în mod
Simona Radu, director executiv Fraud Investigation anonim, cu reprezentanþi cu diferite funcþii din companii
and Dispute Services EY România, spune: Companiile de diverse mãrimi ºi din diverse industrii. În cadrul acestui
activeazã într-un mediu de business din ce în ce mai raport, pieþele emergente au inclus: Bulgaria, Croaþia,
impredictibil. Nemulþumirile generale legate de efec- Cipru, Republica Cehã, Egipt, Estonia, Ungaria, India,
tele globalizãrii, instabilitatea politicã ºi creºterea
Iordania, Kenya, Letonia, Lituania, Nigeria, Oman, Polonia,
economicã încetinitã chiar ºi pe pieþele emergente pun
presiuni enorme asupra companiilor. Cu toate acestea, România, Rusia, Arabia Sauditã, Serbia, Slovacia, Slovenia,
þintele de performanþã ale acestora rãmân ambiþioase Africa de Sud, Turcia, Emiratele Arabe Unite ºi Ucraina.
Pieþele dezvoltate au fost considerate: Austria, Belgia,
ºi sunt nevoite sã se reinventeze constant.
În acest context, metodele de fraudã sunt tot Danemarca, Finlanda, Franþa, Germania, Grecia, Irlanda,
mai sofisticate, aºa cum ºi oportunitãþile sunt tot mai Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia,
numeroase. Devine imperios necesar pentru orice Elveþia ºi Marea Britanie.
În România au fost realizate 100 de interviuri, cu
companie sã-ºi creeze mecanisme complexe ºi eficiente
oameni
din companii cu peste 500 de angajaþi.
pentru a preîntâmpina ºi a combate frauda.
Românii nu sunt foarte optimiºti în privinþa îmbu***
nãtãþirii standardelor etice din mediul de afaceri. Doar
Despre EY România
31% dintre respondenþi cred cã activitatea de regleEY este una dintre cele mai mari firme de servicii
mentare din sectorul lor a avut un impact pozitiv asupra profesionale la nivel global, cu 230.000 de angajaþi în
standardelor etice din companiile în care lucreazã.
peste 700 de birouri din 150 de þãri ºi venituri de
Deºi 31% dintre români considerã cã luarea de mitã se aproximativ 29,6 miliarde de USD în anul fiscal încheiat
întâmplã frecvent în mediul de afaceri local (un procent la 30 iunie 2016. Reþeaua noastrã este cea mai integratã
mult mai mic decât media europeanã, de 64%), doar 15% la nivel global iar resursele din cadrul acesteia ne ajutã sã
spun cã ar acþiona imoral (sã ignore comportamentul le oferim clienþilor servicii prin care sã beneficieze de
non-etic din echipa lor sau al furnizorilor ºi colaboratorilor, oportunitãþile din întreaga lume. În România, EY este
sã furnizeze informaþii false echipei de management liderul de pe piaþa serviciilor profesionale încã de la
ºi/sau sã inducã în eroare auditorii sau organismele înfiinþare, în anul 1992. Cei peste 700 de angajaþi din
de reglementare ºi control) ca sã avanseze în carierã România ºi Republica Moldova furnizeazã servicii
integrate de audit, asistenþã fiscalã, asistenþã în tranzacþii
sau ca sã obþinã un salariu mai mare.
În ceea ce priveºte depistarea comportamentelor ºi servicii de asistenþã în afaceri cãtre companii multiimorale, 65% dintre angajaþii români cred cã monitoriza- naþionale ºi locale. Avem birouri în Bucureºti, Clujrea e-mail-urilor e o violare a vieþii private, la fel ºi moni- Napoca, Timiºoara, Iaºi ºi Chiºinãu. EY România s-a
torizarea telefoanelor (63%), a conversaþiilor pe instant afiliat în 2014 singurei competiþii de nivel mondial dedicatã antreprenoriatului, EY Entrepreneur Of The Year.
messenger (61%) ºi a conturilor de social media (59%).
Nu puþini sunt românii care au luat în considerare Câºtigãtorul ediþiei locale reprezintã România în finala
demisia atunci când au fost puºi în faþa unui com- mondialã ce are loc în fiecare an în luna iunie la Monte
portament imoral. 22% spun cã au luat în considerare Carlo. În finala mondialã se acordã titlul World
opþiunea ºi chiar au demisionat (faþã de doar 12% la Entrepreneur Of The Year. Pentru mai multe informaþii,
nivel global). 37% au luat-o în considerare, dar au rãmas vizitaþi de internet: www.ey.com.
în aceeaºi companie.
Ernst & Young SRLClãdirea Bucharest Tower
Astfel, România e pe locul cinci la nivel de EMEIA
Center, Etaj 22Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1011171 Bucureºti, România
(Europa, Orientul Mijlociu, India ºi Asia), în ceea ce priTel: +40 21 402 4000Fax: +40 21 310
veºte decizia de a demisiona - ca rãspuns la detectarea
7193office@ro.ey.comey.com
comportamentelor lipsite de eticã din cadrul companiei.

Sunteþi cadru didactic în învãþãmântul
liceal?
Doriþi sã vã perfecþionaþi în Scriere,
management ºi implementare de proiecte?
Centrul de Formare Profesionalã
SPIRU HARET organizeazã pentru dumneavoastrã, în perioada 8  23 iulie 2017,
un curs de formare profesionalã continuã, cu o duratã de 90 de ore (30 ore în
sala de curs ºi 60 de ore pe platforma
e-learning Blackboard).
Cursul are 22 credite ºi cuprinde douã
module transversale (Tehnologii de
comunicaþie, multimedia ºi e-learning
în educaþie, Nediscriminare, diversitate,

egalitate de ºanse ºi gen în procesul
învãþãrii, în contextul dezvoltãrii durabile)
ºi trei module de specialitate (Scrierea
cererii de finanþare cu respectarea actelor normative în domeniu, Tehnici
ºi instrumente de management ºi implementare proiecte, Proiecte ºi programe
de intervenþie în comunitate).
Cursurile se vor desfãºura în incinta
Facultãþii de ªtiinþe Economice Bucureºti
din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
campusul Didactica, pe strada Fabricii
nr.46 G, sector 6.
Detalii: cnfp@spiruharet.ro

Stimulente pentru angajarea elevilor
ºi studenþilor pe perioada vacanþei

Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã Ilfov aminteºte angajatorilor
cã pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 250 lei, acordat din
bugetul asigurãrilor pentru ºomaj, pentru fiecare elev ºi student încadrat în muncã.
Angajarea se poate realiza pe perioada vacanþelor, iar stimulentul financiar se poate
acorda pentru o perioadã de maximum 60 de zile lucrãtoare într-un an calendaristic,
pentru fiecare elev ºi student cãruia i s-a încheiat contract individual de muncã.
Diferenþa dintre stimulentul lunar acordat ºi salariul realizat se suportã de cãtre
angajator din fonduri proprii.
Beneficiazã de stimulentul financiar lunar prevãzut mai sus angajatorii care
încadreazã în muncã categoria de persoane menþionatã în baza:
1. a) unui contract individual de muncã pe duratã determinatã, egalã sau mai
micã decât durata vacanþei, încheiat în condiþiile legii, cu normã întreagã sau,
dupã caz, cu timp parþial;
2. b) unui contract de muncã temporarã, numai dacã durata misiunii de muncã
temporarã este egalã sau mai micã decât durata vacanþei.
În cazul tinerilor în vârstã de pânã la 18 ani, contractul individual de muncã
încheiat cu durata timpului de muncã de 6 ore pe zi ºi de 30 de ore pe sãptãmânã se
considerã încheiat cu normã întreagã.
Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar menþionat, angajatorii trebuie
sã încheie o convenþie cu AJOFM Ilfov în termen de 30 de zile de la data angajãrii
elevilor ºi studenþilor.
Suma reprezentând stimulentul financiar se deduce de cãtre angajator din contribuþia
de asigurãri pentru ºomaj datoratã de angajator, pe care acesta este obligat, conform
legii, sã o vireze lunar în contul bugetului asigurãrilor pentru ºomaj.
Nu beneficiazã de stimulentul financiar:
1. a) angajatorii care încadreazã în muncã anterior datei de începere a vacanþei
stabilite potrivit legii;
2. b) angajatorii care au beneficiat, pentru elevii ºi studenþii respectivi, de
stimulentul financiar prevãzut în lege pentru o perioada de 60 de zile lucrãtoare
în cursul anului calendaristic.
Pentru informaþii suplimentare persoanele interesate se pot adresa Agenþiei Judeþene
pentru Ocuparea Forþei de Muncã Ilfov - compartiment Relaii cu Angajatori, din
Bucureºti, str. Ruginoasa nr. 4, sector 4, la telefon (021)330.37.08/105, pe site-ul
A.J.O.F.M.  Ilfov (www.ilfov.anofm.ro).
Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare
ºi Secretariatul Consiliului Consultativ
AGENÞIA JUDEÞEANÃ PENTRU OCUPAREA FORÞEI DE MUNCÃ ILFOV
Operator de date cu caracter personal nr. 582
Str. Ruginoasa, nr. 4, Sector 4, Bucureºti
Tel./ Fax: +4 021 332.37.08;
e-mail:corina.preda@if.anofm.ro
www.ilfov.anofm.ro; www.facebook.com/pages/AJOFM-ILFOV
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Douã treimi dintre români vor sã cheltuiascã mai mult în 2017.
Puterea de cumpãrare a rãmas constantã pentru jumãtate dintre ei  studiu
Creºterea din 2016 a economiei româneºti a încurajat
consumatorii români, iar 62% dintre respondenþi au declarat
cã vor cheltui mai mult în acest an, cu 4 puncte procentuale mai
mult decât anul precedent. În condiþiile în care puterea de
cumpãrare a rãmas constantã pentru 46% dintre respondenþi,
economia ar putea creºte puternic în acest an, iar ºomajul este
Procentul românilor dispuºi sã cheltuiascã mai mult este mai mic
decât în 2010, atunci când 89% dintre au spus cã vor cheltui mai
mult. Puterea de cumpãrare a rãmas anul trecut constantã pentru
46% dintre respondenþi, cu 5 puncte procentuale mai mult decât în
2015, aceºtia declarând cã puterea lor financiarã a rãmas aceeaºi ca
în anul precedent, potrivit datelor prezentate de Pascal Roussarie.
Economia româneascã este aºteptatã sã aibã una dintre cele mai
mari creºteri ºi în acest an, potrivit reprezentantului BNP Paribas.

Însã, numãrul românilor care afirmã
cã le-a crescut puterea de cumpãrare este în scãdere
În România, economia ar putea creºte cu circa 4% în acest an,
una dintre cele mai mari creºteri din Europa. (...) ªomajul ar putea
scãdea la 6,4%, faþã de 6,5%, potrivit datelor noastre. În acest
context, acest an se anunþã unul foarte bun, a afirmat Roussarie.
Totodatã, doar 23% dintre respondenþi au declarat cã puterea lor
de cumpãrare a crescut în 2016, o scãdere cu 5 puncte procentuale
faþã de 2015, în timp ce 32%, cu un punct procentual mai mult, au
afirmat cã puterea lor financiarã a scãzut. Totodatã, apetitul pentru
economisire a continuat sã fie mai mic decât pentru cheltuieli, 48%
dintre respondenþi indicând acest lucru, cu patru puncte procentuale
mai puþin decât în 2015. Aceastã cifrã aratã un progres major faþã de

aºteptat sã scadã, a explicat directorul de vânzãri ºi marketing
în cadrul grupului financiar francez BNP Paribas Personal
Finance, din care face parte instituþia financiarã nebancarã
Cetelem, Pascal Roussarie, citând date din studiul anual al
Cetelem privind consumul gospodãriilor din Europa ºi nivelul
de încredere al europenilor, LObservatoire.
acum ºapte ani, atunci când doar 11% dintre români luau în calcul
economisirea, potrivit reprezentanþilor Cetelem.
În acest context, Ne vom intensifica investiþiile în regiune, multe
dintre ele fiind în favoarea României, atât datoritã climatului
macroeconomic bun, cât ºi optimismului ºi apetitului pentru
consum al românilor. De aceea, în urmãtorii trei-patru ani, vom
acorda credite care se vor cuantifica la minimum 4-5 milioane de
euro - a declarat Bruno Leroux, CEO Cetelem România. Acesta a
precizat cã datele financiare ale companiei mamã, BNP Paribas
Personal Finance includ circa 20.000 de angajaþi în 28 de þãri ºi
27 de milioane de clienþi individuali. Acestea nu cuprind însã
ultima achiziþie a companiei, 50% din divizia de finanþare Opel.

Românii, printre cei mai optimiºti europeni
în privinþa condiþiilor de viaþã din viitor
Jumãtate dintre respondenþii din România cred cã statutul lor
personal se va îmbunãtãþi în urmãtorii doi ani. La nivel european,
cele mai mari rate de încredere, aproape de nivelul românilor, au
fost înregistrate în Danemarca (49%), Slovacia (44%) ºi Portugalia
(42%). La polul opus al topului, în Franþa (18%), Italia (19%) ºi
Marea Britanie (20%) au fost indicate cele mai scãzute rate de
încredere în îmbunãtãþirea statutului lor.

Potrivit studiului, bulgarii s-au arãtat cei mai dependenþi de
creºterea salariilor, 59% dintre respondenþi menþionând acest
factor ca fiind unul dintre cei mai importanþi pentru creºterea încrederii în viitorul þãrii, pe locurile urmãtoare fiind polonezii (53%),
românii (50%), ungurii (49%) ºi portughezii (48%). Pentru germani,
diminuarea inegalitãþii sociale este factorul principal care le-ar spori
încrederea în þara lor (44%), în timp ce în Franþa cel mai important
factor de creºtere al încrederii a fost scãderea ratei ºomajului (42%).
Scãderea ratei somajului este menþionatã ºi în Austria (39%) ºi
Danemarca (41%). În Regatul Unit, 40% dintre respondenþi au
indicat controlul fenomenului imigrãrii drept principalul motor
al creºterii încrederii în viitorul þãrii lor.
LObservatoire, studiul anual al Cetelem privind consumul
gospodãriilor din Europa ºi nivelul de încredere al europenilor, a fost
efectuat la sfârºitul anului 2016 în 15 þãri, inclusiv în România, pe un
eºantion de 12.000 de persoane cu vârste cuprinse între 18 ºi 75 de ani.
* În 2005, Cetelem a intrat pe piaþa româneascã achiziþionând IFN
Credisson. Compania are acum peste 650 angajaþi ºi a acordat circa
1,8 milioane credite, dintre care 95% au fost acordate fãrã nicio
interacþiune umanã, în mod automat, potrivit reprezentanþilor companiei. Compania are 1,2 milioane clienþi, din care 519.000 clienþi
activi, iar 470.000 deþin carduri de credite, firma fiind unul dintre cei
mai importanþi emitenþi de carduri de credite din România. Potrivit
reprezentanþilor companiei, Cetelem acordã circa 40.000 de credite
pe lunã, luna de vârf fiind decembrie. Compania are circa 800 de
parteneri, printre care Dedeman, Leroy Merlin, F64, Praktiker ºi Cora.

Gabriela ÞINTEANU

Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri întâmpinate în lumea economico-financiarã, ne puteþi scrie la: opinia@spiruharet.ro
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PROGRAMUL TVH
MIERCURI  28 iunie 2017

MARÞI  27 iunie 2017
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Dupã anunþarea prezenþei la Iaºi a doi
laureaþi ai Premiului Nobel, Svetlana
Aleksievici ºi Gao Xingjian, Festivalul
Internaþional de Literaturã ºi Traducere Iaºi
- FILIT va aduce la cunoºtinþã noi nume
de scriitori care vor lua parte la cea de
a V-a ediþie, în perioada 4-8 octombrie 2017.
Pe lista invitaþilor de marcã se aflã Jeff
Lindsay (SUA), autorul seriei de romane
Dexter, pe care se bazeazã ºi binecunoscutul serial de televiziune cu acelaºi
titlu. Scriitor nonconformist, Lindsay a
studiat teatru, a lucrat ca regizor ºi actor, dar,
printre altele, ºi ca profesor, cântãreþ,
compozitor, prezentator de ºtiri sportive,
bucãtar, detectiv, grãdinar sau instructor de
navigaþie. Cãrþile sale au fost de opt ori pe
lista de bestseller în New York Times ºi sunt
traduse în 43 de limbi din întreaga lume.
Olga Tokarczuk, scriitoare polonezã extrem
de apreciatã la nivel internaþional, va fi de
asemenea prezentã la Iaºi, în cadrul unui
eveniment alãturi de Mircea Cãrtãrescu. La
FILIT, publicul român se va întâlni, totodatã,
cu autorii britanici Jonathan Coe ºi Jim Crace,
precum ºi cu alþi scriitori cunoscuþi, cum ar fi:
Kari Braenne (Norvegia), Adriaan Van Dis
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VINERI  30 iunie 2017

Film documentar
ªtiri (r)
Film serial (r)
Film documentar
Unde cãlãtorim (r)
Unde cãlãtorim (r)
Film de colecþie (r)
Film serial
Film artistic românesc 
Nunta mutã (2008) (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film de colecþie
Crezi cã ºtii?
ªtiri
Film artistic românesc 
Maria (2003) Regia: Cãlin Peter Netzer.
Genul: dramã
ªtiri
Film serial
Videoclipuri
Unde cãlãtorim (r)
Film de colecþie (r)
Film serial (r)
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Film documentar
ªtiri (r)
Film documentar
Film pentru copii 
România spiritualã
Ceas de cântec românesc (r)
Unde cãlãtorim?
Film documentar
La hanul românesc (r)
Film de colecþie
Ochiul de veghe
Interviurile lui Matei Georgescu
ªtiri
Film artistic
ªtiri
Film artistic  Spãrgãtorii (2008).
Regia: Julian M. Kheel. Genul: acþiune
Videoclipuri
Ceas de cântec românesc (r)
Film documentar (r)
România spiritualã (r)
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Film documentar
ªtiri (r)
Film serial (r)
Film pentru copii (r)
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
Weeknd Show (r)
Film serial
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film de colecþie
Crezi cã ºtii?
ªtiri
Film artistic românesc 
Doar cu buletinul la Paris (2015).
Genul: dramã
ªtiri
Film serial
Videoclipuri
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
Weeknd Show (r)
Film serial (r)

Douã pãduri virgine din România,
propuse pentru intrarea
în Patrimoniul Mondial Natural

Foto:
Muzeul Literaturii
Române Iaºi

Ora

Romsilva a propus pentru includerea în lista Patrimoniului Mondial
Natural al UNESCO douã pãduri virgine din fondul forestier de stat.
E vorba despre Pãdurea Cozia ºi Pãdurea Lotriºor, ambele aflate în
Parcul Naþional Cozia, potrivit unui comunicat al regiei nationale.
Cele douã pãduri au împreunã o suprafaþã de 3.389 de hectare.
Pãdurea Cozia are o suprafaþã de 2.286 de hectare, iar Pãdurea
Lotriºor are 1.103 hectare, amândouã fiind pãduri seculare,
virgine sau cvasivirgine de fag ºi amestecuri de fag ºi foioase.
Cele douã pãduri sunt integrate deja în zona de protecþie
integralã de aproape 8.500 de hectare a Parcului Naþional
Cozia, administrat de Regia Naþionalã a Pãdurilor  Romsilva,
intervenþia umanã în aceastã zonã fiind strict interzisã.
Celor douã pãduri, care cuprind exemplare cu o înãlþime
de peste 50 de metri ºi diametrul de 2 metri, au evoluat de-a
lungul timpului fãrã intervenþia umanã.
Regia Naþionalã a Pãdurilor  Romsilva a iniþiat demersurile
pentru includerea celor douã pãduri în Patrimoniul Mondial Natural
al UNESCO anul trecut, iar în luna septembrie, o echipã de specialiºti
ai Organizaþiei Naþiunilor Unite pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
(UNESCO) ºi ai Uniunii Internaþionale pentru Conservarea Naturii
(IUCN) le-a evaluat în teren. Procesul de includere în Patrimoniul
Mondial Natural al UNESCO este în derulare.
Anul trecut, Regia Naþionalã a Pãdurilor  Romsilva a inclus
alte aproape zece mii de hectare de pãdure în Catalogul Naþional
al Pãdurilor Virgine ºi Cvasivirgine, procesul de identificare a
altor suprafeþe de fond forestier fiind în derulare.
Regia Naþionalã a Pãdurilor  Romsilva administreazã
3,14 milioane de hectare fond forestier de stat, inclusiv 22 de
parcuri naþionale sau naturale.

Luni

Marþi

Miercuri

Ateliere de vacanþã
Art Antipa
Pânã pe 8 septembrie 2017, Muzeul Naþional de Istorie Naturalã Grigore Antipa ºi
Belladona Art vã invitã sã-i aduceþi pe cei
mici la o întâlnire cu Arta în cadrul atelierelor de vacanþã Art Antipa. Atelierele sunt un
mod distractiv de a învãþa noþiuni din lumea
zoologiei prin intermediul artelor plastice.
Cu aceastã ocazie, copiii îºi pot dezvolta creativitatea, ingeniozitatea, simþul estetic ºi spiritul de observaþie.

Festivalul Internaþional
de Film Bucureºti
- 28 iunie - 2 iulie

UNESCO

(Olanda), Gyorgy
Dragoman (Ungaria),
Nurruddin Farah (Somalia), Vesna Goldsworthy (Serbia/ Marea Britanie), Leo-nora
Miano (Camerun/ Franþa), Immanuel Mifsud
(Malta), Katija Petrovskaja (Ucraina/
Germania). Pe parcursul sãptãmânilor viitoare,
organizatorii vor reveni cu alte nume de
invitaþi.
Festivalul Internaþional de Literaturã ºi
Traducere Iaºi  FILIT este cel mai important
festival de literaturã din Europa de Est,
transformând oraºul Iaºi, timp de 5 zile, în
loc de întâlnire pentru sute de invitaþi din
lumea culturalã internaþionalã: scriitori,
traducãtori, editori, jurnaliºti, manageri
culturali etc. De-a lungul timpului, FILIT s-a
bucurat de o largã apreciere la nivel
internaþional: printre numeroase alte publicaþii
de prestigiu, Frankfurter Allgemeine Zeitung
a apreciat cã un eveniment de asemenea
anvergurã ºi de o asemenea croialã europeanã
n-a mai existat vreodatã în România.
FILIT este un proiect finanþat de Consiliul
Judeþean Iaºi prin Muzeul Naþional al
Literaturii Române Iaºi.

Film documentar
ªtiri (r)
Film serial (r)
Film documentar
Film documentar
Film de colecþie (r)
Film serial
Film artistic românesc 
Maria (2003) (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film de colecþie
Film documentar
ªtiri
Weekend Show
ªtiri
Film serial
Videoclipuri
Film de colecþie (r)
Film documentar (r)
Film serial (r)

LUNI  3 iulie 2017

DUMINICÃ  2 iulie 2017

Film documentar
ªtiri (r)
Film documentar
Film pentru copii
România spiritualã
Film documentar
Unde cãlãtorim (r)
Film documentar
Weekend Show
Film de colecþie
Ceas de cântec românesc
Film documentar
ªtiri
La hanul românesc
Film artistic  Sângele rãzboinicilor:
pãmântul sacru (2010).
Regia: Tanit Jitnukul. Genul: acþiune
Videoclipuri
Film documentar (r)
Ochiul de veghe (r)
România spiritualã (r)

Creatorul celebrului
personaj Dexter
vine la FILIT 2017

Film documentar
ªtiri (r)
Film serial (r)
Film documentar
Ochiul de veghe (r)
Film de colecþie (r)
Film serial
Film artistic românesc  Citadela
sfãrâmatã (1957) (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film de colecþie
Crezi cã ºtii?
ªtiri
Film artistic românesc 
Nunta mutã (2008).
Regia: Horaþiu Mãlãele
Genul: comedie/dramã.
ªtiri
Film serial
Videoclipuri
Ochiul de veghe (r)
Film de colecþie (r)
Film serial (r)

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro
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Radio Seven

16:00
17:00
19:00
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20:30

Film documentar
ªtiri (r)
Film serial (r)
Film pentru copii (r)
Film documentar
La Hanul Românesc (r)
Film serial
Film artistic românesc 
Am fost 16 (1979) (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film de colecþie
Crezi cã ºtii?
ªtiri
Film artistic românesc 
Citadela sfîrâmatã (1957).
Regia: Haralambie Boroº.
Genul: dramã
ªtiri
Film serial
Videoclipuri
Film documentar (r)
La Hanul Românesc (r)
Film serial (r)

PROGRAMUL
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JOI  29 iunie 2017

Joi

Cea de-a treisprezecea ediþie a Festivalului
Internaþional de Film Bucureºti (BIFF)
va avea loc între 28 iunie ºi 2 iulie 2017 la
Cinema Elvira Popescu ºi Cinema Muzeul
Þãranului. Festivalul Internaþional de Film
Bucuresti, cel mai longeviv festival competiþional de lungmetraj din capitalã, va aduce
publicului proiecþii speciale ºi evenimente dedicate copiilor ºi adulilor: proiecþii
în premierã în România, întâlniri cu
realizatorii, lansãri de carte, workshop-uri,
master-class-uri ºi multe altele, anunþã organizatorii evenimentului.

Vineri

7-10

7 Dimineaþa. Realizatori: Mihai Cioceanu, Alex Crãciun emisiune live

10-13

Morning After. Realizator: Tiberiu Ursan

13-16

Light Zone. Realizator: Robert Tache emisiune live

16-17

ªapte la seven (emisiune produsã)

17-19

Cuvinte cu Vintilã.
Realizator: Marius Vintilã emisiune live

19-22

Seven Music. Realizator: Cãlin Gheorghe emisiune live

emisiune live

Sâmbãtã

Duminicã

MUZICÃ
7 HEAVEN
Realizator:
Andreea Stan
emisiune live

7-8
8-12

12-13

MUZICÃ

Tech News 13-14

14-18
18-20

22-23
23-24
24-7

Ora

MUZICÃ

MUZICÃ

20-7
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studentã, Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane,
specializarea Pedagogie muzicalã:
Timbrul vocii mele
a fost întotdeauna asociat
cu muzica neagrã.

a Daniela Ioniþã MARCU,
l actriþa Teatrului Excelsior:
Je ne regrette rien!
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Când a pornit în realizarea visului ei de a deveni actriþã, Daniela
Ioniþã, a pãrãsit cu pãrere de rãu melancolia oraºului natal, Brãila.
Nãscutã pe 28 februarie 1970, odatã ajunsã studentã la Facultatea
de Teatru a Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti, îi are ca profesori
îndrumãtori pe Florian Pittiº, Radu Panamarenco, Cristian Munteanu
ºi Sorin Gheorghiu. Este licenþiatã în Artã Teatralã la Academia de
Teatru ºi Film Bucureºti (ATF), în anul 1995. Dupã ce joacã în Râul
de bâlci, de Ioana Crãciun (1994; regia Cristian Munteanu, jucat la
Iaºi ºi Bucureºti), pe tânãra actriþã Daniela Ioniþã aþi mai vãzut-o la
Teatrul L.S.Bulandra în spectacolul Marginea eternitãþii, de Ion
Lucian ºi Andrei Dorobanþu (regia Ion Lucian; 2008), la Theatrum
Mundi, în spectacolele Viitorul e în ouã, de Eugene Ionesco (regia
Mihai Mãniuþiu; 2005), Râul de bâlci, de Ioana Crãciun (personaj:
Eulalia; regia Mircea Marin; 2005) ºi Poate, Eleonora, de Gellu
Naum (personajul: Justiþia; regia Alexandru Tocilescu; 1991).
A fost cooptatã ºi a colaborat foarte bine cu echipe de artiºti din
cadrul tuturor artelor, participând la spectacole de muzicã ºi poezie,
în regia maestrului Alexandru Repan, la Centrul Cultural Maghiar
(2004). A fãcut parte din echipa Truverii, specializaþi pe commedia
dellarte ºi muzicã medievalã laicã, efectuând turnee la Roma ºi
Veneþia (2004). A participat în cadrul proiectelor teatrale Licitaþia ºi
Oglinda  proiecte sociale pentru combaterea violenþei în familie
(regia Mihaela Sãsãrman), spectacole iniþiate de GRADO ºi FDSC,
în anul 2001. A jucat în spectacolul Ia uite ce scrie la gazetã,
dupã I.L. Caragiale, regia Mihaela Sãsãrman, realizat sub egida
UNITER, în anul 2001. Au mai fost spectacolele O searã la Union
ºi Cabaretro, cu Fundaþia Dale Bucureºtilor (1998) ºi alte spectacole
de divertisment la Sala Radio din Bucureºti. În perioada 1990 - 2015
a cumulat roluri în peste 150 de spectacole de teatru radiofonice. A
fost colaboratoare la proiectul Piaþa rotundã, iniþiat de BBC Voce
pentru CD  învãþarea limbii române fãrã profesor, CD-uri realizate
pentru Anglia. A fost voce prima în peste 100 de spoturi audio la
diferite posturi de radio, dar ºi vocea femininã pentru proiectul
Dacia magnificã  sistemul de navigaþie prin GPS. A activat ca
prezentatoare de spectacole pentru copii, cu Fundaþia Darvari
(2008), dar a fãcut ºi animaþie pentru copii, în perioada 2004-2009.
Deasemenea, a participat la spectacole lecturã în cadrul Uniunii
Scriitorilor din România, în perioada 2003-2009. A avut ºansa de a
realize ºi câteva roluri în filme artistice româneºti, sau coproducþii
internaþionale, precum Asistenta din filmul Mãnuºi roºii (regia Radu
Gabrea; 2009), sau Franþuzoaica din Jacquou le croquant (regia
Laurent Bootonnat, Media Pro Pictures, 2007), Armeanca în filmul
Dolina (regia Zoltan Kamondi, 2006), Secretara în filmul Terminus
(scurtmetraj; regia Mihnea Chelariu), apariþie în filmul Maki
(scurtmetraj; regia Mihnea Chelariu, 2010), Gianina Crandon în
Houdini (documentar artistic, regia Jens Monach, 2014) ºi Science
and Thehnology in the 21st Century (documentar artistic; regia Andrei
Dorobanþu, 2010. În televiziune, apare în serialul Chiquititas (regia
Cristi Bajora, 2008, la Kanal D), serialul 17 (regia Theodor Halacu
Nicon, 2008, la Prima TV), serialul La bloc (2008; Pro TV), serialul
Leana ºi Costel (2008; la Pro TV), participare la Revelionul femeilor
(regia Sorin Tofan, 2008, emisiune de divertisment la Euforia TV),
la Cea mai tare din parcare (regia Sorin Tofan, 2006, emisiune de
divertisment la Antena 1), la Pitici ºi tãtici (2003-2004, serial la
Prima TV), la Poveste imoralã (regia Constantin Dicu, 2000, serial
TVR). A apãrut în peste peste 20 de spoturi publicitare, pentru
bãnci ºi firme din România ºi Israel. La Teatrul Excelsior poate fi
vãzutã evoluând artistic pe scenã în personajele: Polly din
spectacolul Thomas Sawyer (dramatizare dupã Aventurile lui Tom
Sawyer, regia Horia Suru, 2015), Doamna Linott în spectacolul
The History Boys. Poveºti cu parfum de liceu, de Alan Bennett
(regia Vlad Cristache, 2015), personajul XYQ/386/b în spectacolul
MOMO sau Strania poveste despre hoþii de timp ºi copilul care
le-a înapoiat oamenilor timpul furat (dramatizare dupã un
basm-roman de Michael Ende, regia Lenuº-Teodora Moraru,
2014), Cioara în Hainele cele noi ale prinþului (dupã douã poveºti
de H.C. Andersen, regia Ilinca Stihi, 2013) ºi personajele Mãtuºa
Ema ºi ªoricelul în spectacolul Vrãjitorul din Oz (dupã Lyman
Frank Bauman, regia Petre Bokor, 2011).
Cãsãtoritã cu recunoscutul compozitor i pianist George Marcu,
regizor muzical în cadrul Redacþiei Teatru, la Radio România, ea
trãieºte într-un univers artistic 100%. Având diferite aptitudini ºi
competenþe demne de un actor profesionist, precum canto, patinaj,
scrimã, sau tir, actriþa Daniela Ioniþã Marcu poate oricând sã abordeze cu nonºalanþã orice rol încredinþat spre bucuria spectatorilor sãi fideli ºi a colegilor de scenã. Am întrebat-o pe Daniela
dacã este mulþumitã de cariera grea de actriþã pe care ºi-a ales-o,
iar ea mi-a rãspuns aproape imediat, zâmbind cu subînþeles: Je ne
regrette rien! Daniela Ioniþã Marcu este un suflet frumos de
actor cãlãtor pe scenele de teatru din micul noastru Paris de vis.
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A ºtiut de micã cã vrea sã devinã
o cântãreaþã de succes, aºa cã prima
apariþie pe scenã a fost la 5 ani,
ca membrã a Grupului Strumphi
din cadrul Clubului Copiilor.
Irina Popa este consideratã una dintre
cele mai expresive voci ale noului val
de interpreþi români de jazz. Talentul,
dar ºi munca permanentã au ajutat-o
sã se facã remarcatã în peisajul muzical
autohton, iar mai multe detalii
privind cariera în domeniul muzical,
premiile obþinute, precum ºi rolul
pregãtirii în cadrul unei facultãþi, aflãm
în interviul pe care aceasta ni l-a acordat.
Prima apariþie pe scenã ai avut-o la 5 ani la Teatrul
Nae Leornard din Galaþi. Ulterior, la vârsta de 14 ani,
ai avut prima audiþie în acelaºi loc. Povesteºte-ne
despre aceastã experienþã ºi momentul în care ai
realizat cã muzica reprezintã drumul tãu profesional.
Da, iatã cã dupã câþiva ani, drumurile m-au condus din
nou cãtre Teatrul Nae Leonard din Galaþi. Primisem
invitaþie de la profesorul nostru de muzicã din ºcoala generalã sã mergem la o preselecþie. Am fost tare încântatã cã
pot fi auzitã de specialiºti, aveam nevoie ºi de confirmãri
din partea lor, nu numai a prietenilor din faþa blocului.
Am fost întotdeauna conºtientã de talentul pe care l-am
primit ºi am încercat întotdeauna, pe cât mi-a fost posibil,
sã îl fructific ºi sã aduc bucurie în viaþa oamenilor prin el.
Bineînþeles cã am luat cu brio acea preselecþie, însa ai
mei au fost cei mai surprinºi când i-am anunþat, pentru cã
lor nu le mai cântasem.
Colaborarea cu Adi Ordean te-a ajutat sã fii
,,vizibilã la radiourile ºi televiziunile naþionale.
Care dintre piesele compuse de el a avut cel mai mare
impact asupra ta?
Cu siguranþã, prin colaborarea cu Adrian Ordean am
fãcut cunoºtinþã pentru prima oarã cu lumea showbiz-ului
ºi a fost o perioadã în care am învãþat foarte multe lucruri
utile. Au fost multe ore de studio, încercãri de piese, dar
cele care au avut mare succes au fost Pentru dragostea ta,
cu care am ºi câºtigat Trofeul Mamaia în 2008, ºi Love in
Sicilia, featuringul de succes din 2009 cu trupa Amadeus.
2008 a fost rampa de lansare: ai primit Trofeul ºi
Premiul Presei Festivalul Mamaia. În 2013, ai
obþinut Trofeul Ion Dacian. Care dintre aceste trofee
este mai apropiat de sufletul tãu ºi de ce?
Fiecare dintre ele are o însemnãtate aparte. Festivalul
Mamaia era considerat unul dintre cele mai importante
concursuri naþionale de muzicã. Câºtigarea Trofeului
Mamaia cred cã a avut un rol extrem de important pentru
mine. Practic, a însemnat prima recunoaºtere muzicalã
naþionalã. La Trofeul Ion Dacian, provocarea a constat în
faptul cã trebuia sã ºi devin un personaj. A fost prima
experienþã în ceea ce înseamnã partea de musical. Atunci
am avut o revelaþie ºi m-am gândit cã dacã am putut sã
câºtig trofeul acestui concurs, jucând un personaj, de ce
nu aº putea sã merg ºi pe calea filmului?
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Pinghiriac, doamna Irina Hasnaº, doamna Fernanda Romila,
care m-a fãcut sã îmi placã atât de mult materia Armonie,
profesorii Aurel Muraru ºi Luminiþa Guþanu, care ne-au
arãtat din tainele artei de a dirija dupã o partiturã
ºi de a cânta într-un ansamblu coral, doamna Viorica Iuraºcu,
doamna Crinuþa Popescu, care ne-a fermecat pe toþi cu
frumuseþea ºi deosebitul profesionalism de care a dat
dovadã predându-ne Teoria Muzicii, doamna Maia
Ciobanu, datoritã cãreia am analizat pentru prima oarã o
sonatã). Nu exagerez când spun asta, pentru cã, pur ºi
simplu, întregul colectiv al Universitãþii Spiru Haret
l-am simþit ca pe o mare familie.
Care este rolul educaþiei de specialitate în industria
muzicalã din prezent?
Dacã ne referim la showbiz-ul actual, nu unul foarte
important, pentru cã, în mare parte, accentul este centrat
pe partea de marketing, nu e neapãrat interesant, pentru
marea majoritate, câtã teorie muzicalã ºtii. Aici intervine puterea de a hotãrî a fiecãrui artist, dacã doreºte
sã aprofundeze ºi sã înþeleagã din tainele a ceea ce cântã
ºi sã aibã cât de cât un limbaj comun cu ceilalþi muzicieni din jurul lui.
Ce înseamnã un artist complet, din punctul tãu
de vedere?
Cred cã artistul complet e un artist dedicat, care are tot
timpul în minte perfecþionarea din toate punctele de vedere.
Muzica ta are influenþe de jazz, pop, rock,
bluse. De ce ai ales aceste genuri muzicale?
Te-ai gândit sã încerci ºi alte stiluri?
Timbrul vocii mele a fost întotdeauna asociat cu
muzica neagrã. Am fost ºi sunt fascinatã de corurile
gospel, de muzica soul. Aceste gusturi muzicale le-am
amestecat cu nonconformismul ºi rebeliunea mea
scenicã. În muzica pe care o cânt, aceste influenþe
mã ajutã sã spun mai bine povestea mea.

Eºti studentã a specializãrii Pedagogie Muzicalã
din cadrul Universitãþii Spiru Haret. Ce rol a avut
pregãtirea universitarã pentru conturarea traseului
tãu profesional?
La facultate mi-am îmbogãþit cunoºtinþele muzicale ºi am
învãþat multe lucruri utile pe partea teoreticã, lucruri care îmi
folosesc în activitatea mea artisticã. Indiferent de nivelul de
pregãtire avut, ai întotdeauna ceva de învãþat de la extraordinarii noºtri profesori, care au harul de a transmite informaþia.
Ai avut un recital foarte apreciat în cadrul evenimentului din ianuarie 2016, atunci când Universitatea
Spiru Haret a împlinit 25 de ani de existenþã. Ce a
însemnat pentru tine participarea la un eveniment
de o asemenea amploare?
M-am simþit onoratã sã particip la un eveniment de o
asemenea amploare. Cu aceastã ocazie deosebitã, am cântat
pentru prima oarã pe scena Ateneului Român.
Ai un profesor preferat? Ce te-a fãcut sã îndrãgeºti
materia predatã de acesta?
Nu existã un profesor preferat, pe toþi îi respect la fel de
mult ºi fiecare dintre ei poartã un loc special în inima mea
(cea mai deosebitã, doamna decan, doamna Georgeta
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Spuneai într-un interviu cã talentul l-ai moºtenit din familie, pentru cã se cânta foarte des
în casã. Povesteºte-ne...
La noi în familie s-a cântat încã de la strãbunicul
meu, care impresiona cu vocea lui la slujbele de la
bisericã, bunica mea, care mã fascina atunci când cânta
romanþe în bucãtarie, mama, care a mers la un moment
dat pe drumul muzicii ºi îi comparau vocea cu cea a Mariei
Tãnase, unchiul meu, care cânta ca instrumentist într-o
trupã localã. Frecvent se cânta la noi în casã, pe voci.
Cântece din diverse genuri de muzicã. Am avut norocul sã
ascult numai muzicã bunã la casetofonul din sufragerie.
Soliºti ºi trupe de calitate. Acestea au cam fost primele
surse de inspiraþie care m-au condus pe acest drum.
Unde te putem auzi în concerte?
O perioadã de trei ani am activat alãturi de trupa mea,
The Sinners, muzicieni deosebiþi, cu experienþã de lungã
duratã în muzica de calitate. În prezent, am un quintet
extraordinar cu care am perfomat pentru prima oarã la
Sibiu Jazz Festival pe 18 mai. În paralel, mai am proiecte.
Anul trecut am lansat primul single, am participat la
Eurovision, iar anul acesta am lansat, alãturi de talentatul
dj LLP, piesa de succes My Remedy. Poate fi deja ascultatã
la câteva radiouri din þarã. Întotdeauna anunþ pe pagina
mea de facebook despre urmãtoarele concerte. Aºa cã fiþi
la curent ºi vã aºtept cu drag!

Interviu realizat de centrul de presã al USH
- http://presa.spiruharet.ro/
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