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Rolul cercetãrii ºtiinþifice
în dezvoltarea comunitãþii locale
Cristina NÃFTÃNÃILÃ
Cu ocazia Zilelor Municipiului Câmpulung Muscel, muscelenii
au fost invitaþi sã participe la Conferinþa Naþionalã Rolul cercetãrii
ºtiinþifice în dezvoltarea comunitãþii locale. Aceasta s-a desfãºurat
în sala mare a primãriei municipiului ºi a constituit un preambul la
realizarea Centrului Experimental de Cercetare pentru Dezvoltarea
Comunitãþii, având ca invitaþi personalitãþi din domeniul tehnic,
economic, spiritual, artistic, din medii ºtiinþifice, cu scopul de a
coagula valori naþionale din domeniul cercetãrii, pe care muscelenii
sã le promoveze, atât în þarã, cât ºi peste hotare.
Universitatea Spiru Haret  Facultatea de ªtiinþe Economice
Câmpulung a fost reprezentatã de decanul Laurenþia Avram ºi de
lect.univ.dr. Robert Dragomir, conf.univ.dr. Viorina Bragã ºi
conf.univ.dr. Odi Mihaela Zãrnescu.
(continuare pag.2)
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CREDEM ÎN JOACÃ INTELIGENTÃ,
ÎN DIVERSITATE ªI ÎN COLABORARE CONTINUÃ

Editura Fundaþiei
România de Mâine
va participa ºi în acest an la
Târgul de Carte
Gaudeamus Litoral,
ce se va desfãºura în
perioada 12-16 august,
Piateta Perla, Mamaia pag.
6

Oprim deºertificarea
României?!

Mioara VERGU-IORDACHE

Grãdiniþa Prietenii Mei continuã înscrierile pentru anul ºcolar 2017-2018
data limitã:
19 august

Bd. Metalurgiei nr. 87, sector 4, Bucureºti
telefon: 021.222.46.42; email: contact@gradinitaprieteniimei.ro
www.gradinitaprieteniimei.ro/inscrieri/

Mai verde pentru Universitatea Ta!
În luna iulie a.c., din iniþiativa ºi eforturile doamnei prorector
conf. univ. dr. Ramona O. Mihãilã-ªtefãnescu, Universitatea
Spiru Haret a obþinut o sponsorizare de la Banca Comercialã
Românã S.A., prin care BCR s-a alãturat proiectului Mai verde
pentru Universitatea Ta.
Partenerul nostru, Banca Comercialã Românã S.A., a
demonstrat grijã ºi implicare pentru întreaga comunitate haretistã,
participând la crearea spaþiilor verzi în Campusul Didactica din
str. Fabricii nr. 46G, Sector 6, Bucureºti. În acest campus îºi au
sediul facultãþile de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei, de ªtiinþe
Economice ºi de Inginerie, Informaticã ºi Geografie, precum ºi
Tipografia Fundaþiei România de Mâine, Editura Fundaþiei
România de Mâine ºi Revista Opinia naþionalã.
Prin proiectul Mai verde pentru Universitatea Ta, s-a urmãrit
realizarea unui mediu natural propice studiului ºi lucrului în echipã,
plãcut ºi primitor pentru toþi cei care calcã pragul Universitãþii
Spiru Haret, Campus Didactica, fie în calitate de viitori studenþi,
fie în calitate de parteneri sau simpli vizitatori. Astfel, a fost
plantat un superb brad argintiu, ce va fi împodobit cu ocazia
Sãrbãtorilor de iarnã, când vor rãsuna glasuri de colindãtori, de la
mic la mare; diferite specii de plante ornamentale  arbuºti, flori
de sezon  au populat solul ºi ne bucurã astãzi privirea.
Mulþumim BCR!

Se vorbeºte (destul de) mult despre deºertificarea României.
Sigur, sunt ºi fenomene în faþa cãrora, obiectiv, deocamdatã,
omul este neputincios. Nu cred cã este cazul acesta! Mai curând
ar trebui sã privim cãtre despãduririle furioase, cãtre dispariþia
sistemelor de irigaþii, cãtre pãmântul lãsat pârloagã  aici s-ar
impune o parantezã maaaaare, sã vorbim despre cauze ºi efecte
, despre câte ºi mai câte pãcate subiective.
Însã ºi mai gravã este deºertificarea capitalului uman. (Limba
de lemn, da; mãcar sã mai fie ceva de lemn!). ªi în acest caz, tot
condiþiile subiective ne trag pe nisipuri miºcãtoare. Ce este de
fãcut? Cã de plâns ºtim cu toþii.
Constatãm cã bunã parte dintre creierele României îºi gãsesc
condiþii prielnice de viaþã spre alte zãri. Poþi sã-i condamni?! Nu.
Fiecare om are o viaþã ºi fiecare om alege un stil de trai, alege sã
facã performanþã, sã fie, în felul lui, fericit. Dar de ce pleacã? Nu
e frumoasã România? Nu-ºi iubesc familia ºi prietenii? Nimic
dintre acestea. Cred cã neîncrederea, cred cã absenþa
predictibilitãþii, cred cã valsul ameþitor al legilor, incompetenþa
diriguitorilor tranzitorii, lipsa stabilitãþii... Apoi, li/ni se induce,
începând din 1990, dispreþul faþã de valorile româneºti, cele
trecute, prezente ºi, paradoxal, viitoare. Inexistenþa unui proiect
de þarã. Experimente eºuate ºi eºuabile, executate de magicieni
fãrã magie, fãrã har.
Pentru viitorul acestei þãri, este exodul o soluþie?! Evident,
nu! Este ºcoala româneascã proastã, incapabilã sã pregãteascã
buni specialiºti, oameni fericiþi? Depinde la ce ne gândim, când
spunem ºcoalã. Dacã ne gândim la condiþii materiale  clãdiri,
dotãri...  da, în multe situaþii, mai ales în mediul rural ºi, din
pãcate, în unele zone ale învãþãmântului superior. Dacã ne gândim
la educatori, mulþi sunt competenþi ºi cu vocaþie. Exemple sunt
multiple. E drept cã sunt ºi mulþi, din nefericire, care au dat
cinstea pe ruºine. Atunci? Ce se întâmplã? Se întâmplã cã ne-am
obiºnuit sã primim soluþii de gata. Sã nu verificãm ce se declamã
pe diferite canale, sã preferãm sã ignorãm realitatea pentru cã
am auzit cã....
Este vremea înscrierii la facultate, la colegii, la programe
masterale! Oferta este diversã. Universitatea Spiru Haret pune
la dispoziþia candidaþilor oportunitãþi excelente de pregãtire în
specialitãþi cãutate în þarã, dar ºi, dacã nu se schimbã situaþia de
la noi, pe piaþa muncii europene. Condiþiile materiale, cadrele
didactice sunt de excepþie. Trebuie doar sã-i treceþi pragul ºi sã
vã convingeþi! De la înfiinþare, Universitatea Spiru Haret, trecând
prin perioade neprielnice cauzate de o falsã concurenþã ºi de o
realã invidie, ºi-a onorat menirea de a iriga, de a stopa deºertificarea
umanã a României.
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UNIVERSITARIA
BOTTOM-UP URBAN REQUALIFICATION
Centrul USH Pro Business a organizat, în data de 26 iunie 2017, un workshop pe tema Bottomup urban requalification. Bucharest and Palermo: comparing two realities, eveniment în cadrul
cãruia au fost prezentate aspecte privind reabilitatea spaþiului public, primul pas spre îmbunãtãþirea
calitãþii mediului, dar ºi informaþii privind proiectele iniþiate pentru revitalizarea spaþiilor publice
prin intervenþii creative.
Workshop-ul a fost susþinut de Martina Costa, licenþiatã în ªtiinþe Politice la Universitatea din
Palermo, aflatã în stagiu de pregãtire la centrul USH Pro Business, prin programul Erasmus+
Universities for EU projects, iniþiat de EuGen (European Generation) ºi SEND Italia, în care
Universitatea Spiru Haret participã ca instituþie gazdã pentru trainership, precum ºi de reprezentanþii
Urbasofia, SOS Ballaro-Palermo ºi Facultatea de Arhitecturã a Universitãþii Spiru Haret.
Evenimentul a fost adresat atât asociaþiilor, care activeazã în reabilitare urbanã, cât ºi specialiºtilor
din domeniul arhitecturii, urbanismului, geografiei, economiei, peisagisticii ºi planificãrii teritoriale.

TRANSFORMAREA ECONOMICÃ A CHINEI.
OPORTUNITÃÞI PENTRU ROMÂNIA ªI ÞÃRILE DIN
REGIUNE
În data de 4 iulie 2017, cu
ocazia prezenþei în þara a
doamnei profesor dr. Zhou
Hong, membru al Academiei de
ªtiinþe Sociale din China
(CASS) ºi preºedinte al
Asociaþiei pentru Studii
Europene din China, USH Pro
Business a organizat un seminar
privind relaþiile Uniunii
Europene cu China.
În cadrul evenimentului, a fost
analizat contextul actual UEChina ºi implicaþiile pentru România. Doamna
profesor Zhou a considerat cã România trebuie sã
fie o prezenþã mai activã în relaþiile cu China, dupã
modelul implicãrii în aceste relaþii a unor þãri
precum Cehia, care a reuºit sã atragã investiþii
chineze substanþiale. Totodatã, domnia sa ºi-a
exprimat speranþa cã procesul de liberalizare a
comerþului ºi investiþiilor strãine UE-China va
continua într-un ritm mai accelerat ºi va conduce
la semnarea unui acord de liber schimb.

TEHNOLOGIA BLOCKCHAIN ªI APLICAÞIILE EI,
FEREASTRA NECUNOSCUTÃ CÃTRE O PIAÞÃ
DE CAPITAL DE 100 DE MILIARDE DE DOLARI
În data de 7 iulie 2017 a fost organizat la sediul
USH Pro Business un seminar privind tehnologia
Blockchain. În cadrul acestui eveniment au fost
dezbãtute urmãtoarele subiecte: ce este tehnologia
Blockchain ºi care sunt domeniile în care poate fi
aplicatã; aplicaþiile tehnologiei Blockchain în
domeniul financiar; aplicaþiile tehnologiei
Blockchain în turism ºi industria experienþei.
La seminar, pe lângã studenþi ºi cadre didactice
ale Universitãþii Spiru Haret, au participat ºi
autoritãþi publice împreunã cu mediul de afaceri.
Dezbaterile au evidenþiat faptul cã aceastã
tehnologie este doar la începuturile ei ºi cã vor fi
numeroase aplicaþii în care aportul cercetãrii, inovãrii
ºi implicit al universitãþilor este foarte important.
USH Pro Business se va implica în continuare
în transferul de cunoºtinþe în acest domeniu ºi în
atragerea de studenþi ºi cadre didactice în
activitatea de cercetare aplicatã. Printre
domeniile de aplicaþie ale tehnologiei Blockchain,
centrul nostru vizeazã turismul, sãnãtatea,
trasabilitatea agroalimentarã, convergenþa cu
tehnologia GIS, domeniul arhivãrii ºi securitãþii

informaþiilor, a declarat Costin Lianu, director
general al USH Pro Business.
La finalul dezbaterilor, cei prezenþi au decis
crearea Grupului de Reflecþie în domeniul
tehnologiei Blockchain, ca o platformã de
cunoºtinþe ºi colaborativã, pentru diseminarea ºi
aplicarea acestor tehnologii.
Urmãtorul eveniment în care USH Pro Business
a dezbãtut acest subiect a fost în data de 20 iulie
2017, la Ploieºti. (http://www.ushprobusiness.ro/ro/
evenimente/evenimente-trecute/519-ecosisteme-aleinovarii-in-regiunea-sud-muntenia-20-iulie-2017-ploiesti)

GRUP DE REFLECÞIE ÎN DOMENIUL
TEHNOLOGIEI BLOCKCHAIN (BLOCK)

În data de 4 august 2017, a fost organizatã, la sediul USH Pro Business, prima întâlnire a
Grupului de Reflecþie în domeniul tehnologiei Blockchain, entitate constituitã ca o platformã de
cunoºtinþe ºi colaborativã, pentru diseminarea ºi aplicarea acestei tehnologii.
În cadrul întâlnirii au fost dezbãtute urmãtoarele subiecte:  ce este tehnologia Blockchain ºi care
sunt aplicaþiile ei;  GIS ºi tehnologia Blockchain;  arhivarea ºi tehnologia Blockchain.

Domnul Costin Lianu, director general USH
Pro Business, a apreciat cã prin prezenþa la
seminar a doamnei profesor Zhou, centrul USH
Pro Business îºi asumã un rol important în
dezbaterile privind relaþiile România-China,
devenind un punct de Think Tank important.
De asemenea, domnia sa a declarat cã proiectul
european Gateway Project, de dezvoltare prin
România a unor coridoare logistice Est-Vest, prezentat în seminar, va atrage atenþia autoritãþilor chineze.

La finalul dezbaterilor, cei prezenþi au decis dezvoltarea unui Centru de Expertizã în Tehnologia
Blockchain, care va viza dezvoltarea de produse ºi tehnologii în domeniile Blockchain, inteligenþa
artificialã ºi big data.
Centrul de Expertiza în Tehnologia Blockchain va funcþiona ca o comunitate de practicã pentru
crearea si testarea de noi aplicaþii ale acestei tehnologii extrem de dinamicã, reunind experþi,
antreprenori, studenþi, profesori ºi facilitatori - a declarat Costin Lianu, director general USH Pro
Business.
Entitatea creatã va colabora cu Centrul de Dezvoltare Software al Facultãþii de Inginerie,
Informaticã ºi Geografie.
Urmãtorul eveniment în care USH Pro Business va dezbate acest subiect va fi în data de
30 august 2017.
USH PRO BUSINESS
EVENIMENT, COMUNICARE ªI INTERNAÞIONALIZARE
Str. Nicolae Iorga nr 34-36,
Bucureºti, sector 1
Tel: +40 216 500 014
E-mail: office@ushprobusiness.ro
www.ushprobusiness.ro
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Rolul cercetãrii ºtiinþifice
în dezvoltarea comunitãþii locale

La conferinþã, lector univ.dr. Robert
Dragomir  director al Centrului de Cercetãri Economice Aplicate, Câmpulung, a
prezentat un material care a evidenþiat
cele mai relevante studii de cercetare
ºtiinþificã colective sau individuale
realizate în cadrul Facultãþii de ªtiinþe
Economice Câmpulung, a vorbit despre
proiectele derulate în cadrul Universitãþii
Spiru Haret, despre Conferinþa The
annual national with international
participation conference in economics,

Opinia
naþionalã

informatics and communication field, ce
se desfãºoarã anual în facultatea noastrã,
despre sesiunea de comunicãri ºtiinþifice
a studenþilor ºi masteranzilor ºi despre
USH Pro Business Câmpulung.
La eveniment au mai participat parteneri ai Asociaþiei Miºcarea Musceleanã,
respectiv: Primãria Câmpulung Muscel
 reprezentatã de primar, ing. Liviu âroiu;
Universitatea Politehnicã Bucureºti 
Facultatea Ingineria ºi Managementul
Sistemelor Tehnologice, Departamentul
Teoria Mecanismelor ºi a Roboþilor,
reprezentatã de responsabil ºtiinþific

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

lect. univ. dr. ing. Relly Petrescu;
AgroIntelligence SISA; ªcoala de Arte
Câmpulung; Muscel TV; ºi Clar TV.
Asociaþia Miºcarea Musceleanã are
drept obiective promovarea educaþiei ºi
cercetãrii, promovarea valorilor istorice,
culturale, locale ºi naþionale, morale, protecþia mediului ºi dezvoltarea turismului.
Asociaþia Miºcarea Musceleanã susþine
proiecte de cercetare ºtiinþificã în scopul
îmbunãtãþirii calitãþii vieþii în conformitate
cu evoluþia tehnico-ºtiinþificã. Preºedintele
asociaþiei este informatician mediator
Ioan-Virgil Stuparu.

REDACÞIA:

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

Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat
poºtal sau dispoziþie
de platã, se pot adresa
serviciului de difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.
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OFERTA EDUCAÞIONALÃ

a Universitãþii Spiru Haret pentru anul universitar 2017-2018
STUDII DE LICENÞÃ

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

FACULTATEA DE ARHITECTURÃ BUCUREªTI
Arhitecturã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 5.200 lei
Arhitecturã (limba englezã)  Forma de învãþãmânt: IF
 Taxã: 3.150 euro

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

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

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.

TAXA DE ÎNSCRIERE la concursul de admitere
pentru studiile universitare de licenþã este: 110 lei

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ªI ªTIINÞELE
EDUCAÞIEI BUCUREªTI
Psihologie  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR/ ID  Taxã: 2.600 lei
Copiii personalului didactic aflat în activitate, copiii de
Sunt scutiþi de plata taxei de înscriere pentru admitere ºi
Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar  Forma de pensionari ºi ºomeri, aflaþi în întreþinerea pãrinþilor (cu vârsta de candidaþii care au obþinut în perioada studiilor liceale distincþii
pânã la 26 de ani), sunt scutiþi de plata taxei de înscriere pentru (premiul I, II, III, menþiune) la olimpiadele ºcolare recunoscute
învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
admitere. Aceastã facilitate se acordã în urmãtoarele condiþii: de ministerul de resort.
Dupã ce întocmeºti dosarul de înscriere, completeazã formularele,
FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE BUCUREªTI  candidaþilor fii de cadre didactice, în temeiul unei adeverinþe
eliberate de ºcoala unde funcþioneazã pãrintele/pãrinþii; pune totul în dosar ºi vino sã te înscrii la sediul central al Universitãþii
Marketing  Forma de învãþãmânt: IF/ ID  Taxã: 2.600 lei
Marketing cu predare în limba englezã  Forma de învãþã-  candidaþii fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din Spiru Haret din Bucureºti, Str. Ion Ghica nr. 13, Sectorul 3, sau la
ultima lunã (cu condiþia sã aibã vârsta de pânã la 26 de ani); sediile facultãþilor din Bucureºti, Constanþa, Braºov, Craiova,
mânt: IF  Taxã: 1.980 euro
Contabilitate ºi informaticã de gestiune  Forma de învãþã-  candidaþii fii de ºomeri, în baza cuponului de ºomer din ultima Câmpulung-Muscel, precum ºi în celelalte spaþii ale Universitãþii
lunã (cu condiþia sã aibã vârsta de pânã la 26 de ani).
Spiru Haret, unde este organizat serviciul de secretariat.
mânt: 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
VREI SÃ FII STUDENT LA SPECIALIZÃRILE:






Arhitecturã, Educaþie fizicã ºi sportivã, Kinetoterapie ºi motricitate specialã,
Sport ºi performanþã motricã, Poliþie localã sau Muzicã?

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

AFLÃ ÎN CE CONSTÃ PROBA PRACTICÃ DE ADMITERE
PENTRU PROGRAMUL ALES!

FACULTATEA DE ARHITECTURÃ

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

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?
7 septembrie 2017  a doua sesiune



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,
POLITICE ªI ADMINISTRATIVE
BUCUREªTI  Poliþie localã

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
SOCIO-UMANE  Muzicã

FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE
CÂMPULUNG MUSCEL
Contabilitate ºi informaticã de gestiune  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei

CÂND SUSÞII PROBA PRACTICÃ?
15 septembrie 2017  a doua sesiune

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.

Test de aptitudini artistice (auz, ritm, calitãþi vocale ºi
interpretative) ºi scurt interviu de testare a cunoºtinþelor
generale.



FACULTATEA DE EDUCAÞIE
FIZICÃ ªI SPORT BUCUREªTI
Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice, pe
criterii de admis/respins.
Descriere traseu aplicativ - http://efs.spiruharet.ro/images/
secretariat/efs-kin/Admitere/Admitere_Licenta/
TRASEUL_APLICATIV.pdf
Schemã traseu aplicativ - http://efs.spiruharet.ro/images/
secretariat/efs-kin/Admitere/Admitere_Licenta/
traseu_adm.jpg
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?
15 septembrie 2017  a doua sesiune



Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice, pe criterii
de admis/respins.
Descriere traseu aplicativ 
http://efs.spiruharet.ro/images/secretariat/efs-kin/Admitere/
Admitere_Licenta/TRASEUL_APLICATIV.pdf
Schemã traseu aplicativ http://efs.spiruharet.ro/images/secretariat/
efs-kin/Admitere/Admitere_Licenta/traseu_adm.jpg
CÂND SUSÞII PROBA PRACTICÃ?
15 septembrie 2017  a doua sesiune
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COLEGIUL UNIVERSITAR SPIRU HARET
DOMENIUL MEDIA
ASISTENT REGIZOR ARTISTIC
Durata studiilor: 2 ani  30 locuri  învãþãmânt cu
frecvenþã (IF)
Asistentul regizorului artistic asigurã derularea optimã
a proiectului artistic, în conformitate cu cerinþele regizorului, ºi
intermedierea relaþiilor dintre regizor ºi echipa de producþie. El se
ocupã de activitatea organizatoricã ºi administrativã, asigurând
punerea în practicã a conceptelor ºi ideilor regizorului.
Calificarea profesionalã Asistent regizor artistic asigurã
cursanþilor competenþe în domenii precum: Noþiuni de regie, imagine
ºi limbaj vizual, Prelucrarea imaginilor digitale, Montajul filmelor
ºi emisiunilor TV, Regie de montaj, Jurnalism TV etc.
CAMERAMAN/FOTOREPORTER
Durata studiilor: 2 ani  30 locuri  învãþãmânt cu
frecvenþã (IF)
Cameramanul/Fotoreporterul este persoana care
opereazã aparatura ºi tehnologiile specifice, însã calificarea implicã
ºi o puternicã laturã artisticã, indispensabilã pentru a surprinde
cele mai relevante imagini sau cel mai bun unghi.
Calificarea profesionalã Cameraman-Fotoreporter asigurã
cursanþilor competenþe în domenii precum: Arta imaginii ºi arta
fotograficã, Tehnici fotografice/video, Fotografie digitalã,
Prelucrarea imaginilor digitale, Comunicare vizualã ºi limbaj plastic,
Tehnici cinematografice, Studii de film ºi televiziune etc.

EDITOR DE IMAGINE
Durata studiilor: 2 ani  30 locuri  învãþãmânt cu
frecvenþã (IF)
Editorul de imagine desfãºoarã activitãþi de înregistrare,
montaj ºi postprocesare a materialelor audio-video,
asigurându-se de calitatea materialelor livrate ºi contribuind activ
la menþinerea ºi îmbunãtãþirea calitãþii imaginii postului de
televiziune. Editorul de imagine este cel care asigurã compunerea
efectelor speciale de montaj, editarea genericelor ºi a titrajelor de
film, realizarea montajului simplu sau complex etc.
Dinamica acestui domeniu impune ca editorul de imagine sã fie în
permanenþã la curent cu cele mai noi tehnologii ºi programe atât la nivel
tehnic, cât ºi artistic, privind manipularea materialelor audio-video.
ASISTENT PRODUCÃTOR FILM-TV
Durata studiilor: 1 an  30 locuri  învãþãmânt cu
frecvenþã (IF)
Calificarea profesionalã Asistent producãtor filmtv pregãteºte cursanþii în vederea coordonãrii ºi organizãrii optime
a activitãþii de producþie, acoperind arii de specialitate precum:
Producþia cine-TV, Echipamente specifice, Managementul resurselor
umane ºi Managementul financiar specific producþiilor cine-TV,
Marketing specific cine-TV, Management de proiect,
Managementul calitãþii etc.

ACTE NECESARE
Formular de preînscriere (opþional)
Cerere de înscriere (tip)
Diplomã de bacalaureat în original ºi în copie xerox
sau certificatul de absolvire însoþit de situaþia ºcolarã
(pentru candidaþii fãrã examen de bacalaureat)
Copie xerox CI/BI
Copie xerox Certificat de naºtere
Copie xerox Certificat de cãsãtorie (dacã este cazul)
Adeverinþã medicalã de la medicul de familie conform
cãreia candidatul este sãnãtos clinic ºi apt de studii
Douã fotografii tip 3/4
Chitanþã care atestã achitarea taxei de admitere 
100 lei*











*Taxa de admitere se achitã dacã nu aþi completat formularul de
preînscriere ºi confirmarea locului.
TAXA ANUALÃ DE ªCOLARIZARE: 2000 LEI
 se poate achita în 4 rate 

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

PERIOADA DE ÎNSCRIERE:
15 iunie  15 septembrie 2017
(luni-vineri: 10.00-18.00; sâmbãtã: 10.00-14.00)
UNDE AU LOC ÎNSCRIERILE?
Sediul central al Universitãþii Spiru Haret, Bucureºti, sector 3,
str. Ion Ghica nr. 13, etaj 3, camera 316
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

DOMENIUL SANITAR
ASISTENT
MEDICAL GENERALIST
Durata studiilor: 3 ani
BUCUREªTI  Campus Basarabia
90 locuri  învãþãmânt cu frecvenþã (IF)
CRAIOVA
120 locuri  învãþãmânt cu frecvenþã (IF)




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




PERIOADA DE ÎNSCRIERE:
15 iunie  15 septembrie 2017
(luni-vineri: 10.00-18.00; sâmbãtã: 10.00-14.00)
UNDE AU LOC ÎNSCRIERILE?
Bucureºti: Sediul central al Universitãþii Spiru Haret,sector 3,
str. Ion Ghica nr. 13, etaj 3, camera 316.
Craiova: Sediul Universitãþii Spiru Haret, str. Vasile Conta nr. 4.
Bucureºti:

Informaþii suplimentare la:

 telefon 021/314 00 75 int. 206 ºi 0721 80 85 77
 e-mail:sanitara.bucuresti@spiruharet.ro
Craiova:

 telefon 0251/42 33 95
 e-mail:sanitara.craiova@spiruharet.ro

DOMENIUL IT
ANALIST PROGRAMATOR
Durata studiilor: 2 ani
Competenþe: Proiectare algoritmilor; Noþiuni de bazã
în limbaje de programare; Metode ºi tehnici de
programare; Utilizeazã instrumente ºi tehnici pentru modelare
geometricã ºi graficã; Crearea ºi programarea site-urilor WEB;
Utilizarea bazelor de date; Analiza ºi modelarea sistemelor
informatice; Proiectarea ºi implementarea sistemelor informatice
TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL
Durata studiilor: 2 ani
Competenþe: Analizarea arhitecturii ºi asamblarea
funcþionalã a unui sistem de calcul; Managementul
sistemelor de operare; Utilizarea uneltelor de întreþinere ºi depanare;
Întreþinerea ºi depanare; Întreþinerea ºi depanarea hardware ºi
software; Utilizarea circuitelor electronice în tehnica de calcul.
ADMINISTRATOR REÞELE LOCALE
ªI DE COMUNICAÞII
Durata studiilor: 2 ani
Competenþe: Medii de comunicaþie; Tehnologii
Ethernet; Protocoale, nivelele de transport ºi aplicaþie TCP/IP;
Reþelele WAN ºi Routere; Protocolul TCP; Managementul
protocolului CISCO Discovery (CDP); Protocolul TCP; Securitatea
ºi controlul traficului reþelelor.
TEHNICIAN INFRASTRUCTURÃ REÞELE
DE TELECOMUNICAÞII
Durata studiilor: 3 semestre
Competenþe: Cablare LAN ºi WAN; Circuite analogice
ºi digitale în telecomunicaþii; Întreþinerea reþelelor de telecomunicaþii;
Exploatarea ºi întreþinerea echipamentelor periferice ºi de biroticã;
Elemente de bazã ºi managementul infrastructurii reþelei CISCO.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE:
1 iulie  30 septembrie 2017
(luni-joi: 10.00-16.00; vineri: 9.00-13.00)
UNDE AU LOC ÎNSCRIERILE?
Sediul central al Universitãþii Spiru Haret, Bucureºti, sector 3, str.
Ion Ghica nr. 13, etaj 3

Informaþii suplimentare la:
 telefon 021/314 00 75 int. 206 ºi 0721 80 85 77
 e-mail:dit@spiruharet.ro
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FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT
BUCUREªTI
Domeniul de studii universitare de master  ªtiinþa sportului
ºi educaþiei fizice. Numãr de locuri: 100
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.
Numãr de locuri: 50
1. Tehnologii moderne în ingineria sistemelor informatice
FACULTATEA DE LITERE BUCUREªTI
Domeniul de studii universitare de master  Filologie.
Numãr de locuri: 150
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.
Numãr de locuri: 150
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.
Numãr de locuri: 200
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.
Numãr de locuri: 350
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.
Numãr de locuri: 250
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.
Numãr de locuri: 200
1. ªtiinþe penale
FACULTATEA DE ªTIINÞE SOCIO-UMANE BUCUREªTI
Domeniul de studii universitare de master  ªtiinþe ale comunicãrii.
Numãr de locuri: 50
1. Mass-media ºi comunicarea în sport
2. Comunicare internaþionalã ºi diplomaþie publicã
Domeniul de studii universitare de master  Muzicã.
Numãr de locuri: 50
1. Artã muzicalã

DOMENII

STUDII DE MASTERAT

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




FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ªI ªTIINÞELE EDUCAÞIEI
BRAªOV
Domeniul de studii universitare de master  Psihologie.
Numãr de locuri: 150
1. Educaþia timpurie ºi învãþãmânt primar
2. Psihologie clinicã ºi intervenþie psihologicã
Domeniul de studii universitare de master  ªtiinþe ale educaþiei.
Numãr de locuri: 50
1. Consiliere educaþionalã
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE, ECONOMICE
ªI ADMINISTRATIVE BRAªOV
Domeniul de studii universitare de master  Drept.
Numãr de locuri: 200
1. Cooperare internaþionalã în justiþie
Domeniul de studii universitare de master - Management.
Numãr de locuri: 150
1. Dimensiunea europeanã a managementului organizaþiei
2. Managementul strategic al organizaþiei

Taxa la înscriere: 110 lei
În cazul persoanelor preînscrise
nu se mai percepte taxa de înscriere!

FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE
CÂMPULUNG-MUSCEL
Domeniul de studii universitare de master  Contabilitate.
Numãr de locuri: 350
1. Contabilitate ºi managementul afacerilor
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE ªI ªTIINÞE
ECONOMICE CONSTANÞA
Domeniul de studii universitare de master  Drept.
Numãr de locuri: 200
1. ªtiinþe penale
2. Dialogul social ºi comunicarea în relaþiile de muncã
Domeniul de studii universitare de master  Contabilitate.
Numãr de locuri: 350
1. Managementul financiar  contabil ºi auditul afacerilor
2. Contabilitate, expertizã ºi audit
Domeniul de studii universitare de master  Management.
Numãr de locuri: 150
1. Management organizaþional ºi antreprenoriat
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE, ECONOMICE
ªI ADMINISTRATIVE CRAIOVA
Domeniul de studii universitare de master  Drept.
Numãr de locuri: 200
1. ªtiinþe penale ºi criminalisticã
Domeniul de studii universitare de master  Contabilitate.
Numãr de locuri: 350
1. Audit intern în sistemul public ºi privat
Domeniul de studii universitare de master  Finanþe.
Numãr de locuri: 250
1. Finanþe ºi administraþie publicã europeanã

DESPRE ÎNSCRIERE










Perioada de înscriere
1 iulie  30 septembrie 2017

La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot participa absolvenþii cu diplomã de licenþã sau
echivalentã.
Persoanele cu handicap care participã la concursul de admitere au aceleaºi drepturi ca ºi ceilalþi candidaþi.
Cetãþenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparþinând Spaþiului Economic European ºi ai
Confederaþiei Elveþiene pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de masterat, în aceleaºi condiþii
prevãzute de lege pentru cetãþenii români, inclusiv în ceea ce priveºte taxele de ºcolarizare.
Românii de pretutindeni, cetãþenii din state terþe pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de
masterat, conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale ºi ofertelor unilaterale ale României ºi
metodologiilor special elaborate de ministerul de resort.
Candidaþii care au efectuat studiile în afara României au obligaþia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul
de recunoaºtere a acestor studii eliberat de cãtre direcþia de specialitate din cadrul ministerului de resort.
La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba românã, cetãþenii strãini au obligaþia sã
facã dovada cunoaºterii limbii române, conform metodologiilor de ºcolarizare în România a acestora, dupã caz.
Certificarea competenþelor lingvistice pentru candidaþii la programele de studii ºcolarizate în limba românã care
nu prezintã acte de studii necesare la înscriere eliberate de instituþii de învãþãmânt din România sau din strãinãtate,
cu predare în limba românã, se face de cãtre o comisie stabilitã prin Decizia Rectorului ºi constituitã din cadre
didactice din cadrul Facultãþii de Litere.
Certificarea competenþelor lingvistice pentru candidaþii la programele de studii ºcolarizate într-o limbã de
circulaþie internaþionalã care nu prezintã acte de studii necesare la înscriere, eliberate de instituþii de învãþãmânt
din România sau din strãinãtate, cu predare în limba respectivã, se face de cãtre o comisie stabilitã prin Decizia
Rectorului ºi constituitã din cadre didactice din cadrul Facultãþii de Litere.
Un candidat poate fi admis ºi înmatriculat ca student la cel mult douã programe de studii concomitent,
indiferent de ciclul de studii ºi de instituþiile de învãþãmânt care le oferã.

Documente necesare pentru înscrierea
la programele de studii universitare de masterat:
a) Dovada absolvirii studiilor anterioare:
 diploma de licenþã (în original) sau adeverinþã de promovare a examenului
de licenþã pentru promoþia curentã;
 foaie matricolã/ supliment la diploma sau situaþie ºcolarã (copie xerox)
pe care se certificã conformitatea cu originalul de cãtre persoanele cu
atribuþii de secretariat;
 diploma de bacalaureat (copie xerox) pe care se certificã conformitatea
cu originalul de cãtre persoanele cu atribuþii de secretariat;
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:
 Curriculum Vitae;
 adeverinþã medicalã tip (de la medicul de familie);
 3 fotografii 3/4;
Dosar plic.
d) Documente de înscriere:
Fiºa  chestionar pentru admitere.
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Editura Fundaþiei România de Mâine
la Târgul de Carte Gaudeamus Litoral 2017
Editura Fundaþiei România de Mâine va participa
ºi în acest an la Târgul de Carte Gaudeamus Litoral,
ce se va desfãºura în perioada 12-16 august 2017,
Piaþeta Perla, Mamaia. Gaudeamus Litoral, evenimentul cu numãrul 100 în seria organizatã de Radio
România de peste douã decenii, vã aduce un concept
inedit - târgul de vacanþã, a cãrui formulã se regãseºte
deopotrivã în oferta prezentatã de cãtre participanþi
ºi în programul manifestãrilor interactive pe care le
gãzduieºte.
Timp de 25 de ani, Editura Fundaþiei România de
Mâine s-a definit prin publicarea de carte universitarã
ºi, pentru cã suntem în plin sezon estival, cu zile
însorite ºi relaxante, vã propune acum cele mai recente
titluri apãrute, de la Reflecþii asupra cãutãrii sinelui în
eseu, de Carolina Dodu-Savca, Eugen Ionesco, diplomat
român în Franþa ºi Lucian Blaga, diplomat la Varºovia,
de Nicolae Mareº, la lumea creaþiei  document sufletesc,

delicat ºi sensibil  a lui Gib Mihãescu, în Florea Ghiþã,
Gib I. Mihãescu, Monografie. Biobibliografie.
Manuscrise ºi documente inedite din arhiva scriitorului,
dar ºi la investigaþia picturii ca limbaj, ca tehnicã ºi ca
instrumente, în cartea Consideraþii estetice în artã ºi
arhitecturã, de Alexandra Teacã. În acelaºi timp,
Editura vã oferã sã descoperiþi lumea Interviurilor TVH,
în volumele Matei Georgescu în dialog cu personalitãþi ale vieþii ºtiinifice, artistice ºi spirituale: sondare de suflete, introspecþie, cãutare, aventurã cu lumini
ºi umbre, sentimente ºi trãiri la superlativ, alãturi de
invitaþi surprinzãtori, care oferã mostre fascinante din
trãirea lor interioarã (Educaþie ºi diversitate culturalã,
Valori perene în educaþie, Vocaþie ºi educaþie, Repere
ºi tendinþe în educaþie), ºi, de asemenea, sã descifraþi
societatea româneascã actualã în cãrþile de colecþie Viaþa
în economia mioriticã ºi Crâmpeie de economie,
ambele semnate de Mircea Coºea.

Iubitorii de carte
sunt aºteptaþi,
între orele 15 ºi 23,
la standul Editurii
Fundaþiei
România de Mâine,
unde toate cãrþile
vor avea o reducere
de 30%.

Universitatea Spiru Haret
participantã
la Concursul Internaþional

Global Enterprise
Experience

Rozin Ceauºescu Deaconescu, student în anul I la programul de
masterat Contabilitate ºi Managementul Afacerilor, Universitatea
Spiru Haret, Facultatea de ªtiinþe Economice din Câmpulung-Muscel,
a câºtigat, alãturi de colegii din echipa 78 (Team 78  Full Circle),
al doilea premiu ca importanþã în aceastã competiþie, respectiv, Victoria
Business School Highly Commended Teams
În data de 3 aprilie 2017, Centrul pentru Relaþii Internaþionale ºi Imagine
Academicã al Universitãþii Spiru Haret anunþa lansarea în spaþiul academic
european a Concursului Internaþional Global Enterprise Experience. Iniþiatorul ºi organizatorul concursului, Victoria University of Wellington din Noua
Zeelandã, a selectat Universitatea Spiru Haret pentru a lansa aceastã
provocare ºi studenþilor noºtri. Este o competiþie internaionalã în care echipe
formate din studenþi provenind din diferite þãri ºi culturi, lanseazã o idee de
afaceri ce are drept scop creºterea bunãstãrii în zona pentru care este gândit
proiectul. Anul acesta competiþia s-a aflat la cea de-a 14-a ediþie, însumând
de-a lungul timpului peste 8000 de candidaþi care au provenit din peste 560
de universitãþi internaþionale, respectiv, peste 103 þãri.
Studenþi ai Facultãþii de ªtiinþe Economice din Câmpulung-Muscel,
Universitatea Spiru Haret, s-au arãtat interesaþi ºi s-au înscris la competiþie.
Universitatea Spiru Haret câºtigã pentru România o poziþie onorantã,
prin Rozin Ceauºescu Deaconescu, student în anul I la programul de
masterat Contabilitate ºi Managementul Afacerilor. Rozin a câºtigat, alãturi
de colegii din echipa 78 (Team 78  Full Circle), al doilea premiu ca importanþã
în aceastã competiþie, respectiv, Victoria Business School Highly Commended
Teams.
Planul de afaceri s-a intitulat Recycling plastics into brooms with Roma
people in Romania, iar ceilalþi membri ai echipei au fost: Jacob Throne II
(Noua Zeelandã), Farouk Pande (Uganda), Ke Liu (Noua Zeelandã), Ojaswi
Baidya (Nepal), Gatokarakura Marcel (Ruanda), Tobias Willem (Olanda) ºi
Preksha Aryal (Nepal). Echipa 78 s-a clasat în top 6 din 127 de echipe
participante la competiþie, a câte 8 membri fiecare.
Premiul a fost acordat câºtigãtorilor în cadrul Parlamentului din Noua
Zeelandã pe 27 iunie 2017 ºi a fost ridicat de cãtre liderul echipei. Toþi
studenþii care au finalizat competiþia au primit diplome ce atestã participarea
la concurs ºi aprecierea meritelor.
Singurul român situat în primii 50 de câºtigãtori ai competiþiei, masterandul
nostru, Rozin Ceauºescu Deaconescu, a absolvit Universitatea Politehnicã
din Bucureºti ºi urmeazã studii de master în cadrul Universitãþii Spiru Haret,
filiala Câmpulung-Muscel. Acesta ne-a mãrturisit cã a fost o competiþie interesantã, pe care o recomandã studenþilor. Comunicarea membrilor echipei
s-a realizat pe un grup de Facebook, fiind ºi cel mai dificil aspect al concursului. Tema propusã de Rozin Ceauºescu Deaconescu a beneficiat de
susþinerea coordonatorului concursul, fiind primul plan de afaceri din
istoria competiþiei aplicat pe populaþia Rromã ºi având un puternic aspect de
aplicabilitate practicã.
Felicitãm cadrele didactice ale Universitãþii Spiru Haret, Facultatea de ªtiinþe
Economice din Câmpulung-Muºcel, pentru buna pregãtire a studenþilor haretiºti, care promoveazã cu succes valorile învãþãmântului universitar de
calitate din România!
Felicitãri, Rozin Ceauºescu Deaconescu!
* Competiþia a luat sfârºit, iar rezultatele au fost afiºate:
https://geebiz.org/index.php/archives

COMUNICARE ªI COMUNIUNE
Mihail Diaconescu este un autor polivalent. El a publicat zece romane, pãrþi ale unei
construcþii epice de mari dimensiuni, pe care a numit-o fenomenologia epicã a spiritului
românesc; nuvele, lucrãri de esteticã teoreticã (tratatul sãu Prelegeri de estetica Ortodoxiei,
în douã masive volume, a fost distins cu Premiul pentru Filosofie Mircea Florian al Academiei
Române), de istorie literarã (semnificativ în acest sens este mult discutatul tratat Istoria
literaturii dacoromane, apãrut pânã acum în douã ediþii), de teorie literarã (trilogia sa Teologia
ortodoxã ºi arta cuvântului este o sintezã unicã în cultura românã ºi europeanã), culegeri
de studii, de portrete literare, de interviuri ºi de comunicãri ºtiinþifice, numeroase cronici,
eseuri, articole ºi recenzii risipite prin revistele de culturã din toatã þara.
Mihail Diaconescu ilustreazã ceea ce G. Cãlinescu înþelegea
prin sintagma scriitorul integral. În concepþia divinului critic,
scriitorul integral este un produs al epocii noastre. Scriitorul integral
ilustreazã, prin opera sa, variate domenii ale literaturii, teoriilor
estetice ºi filosofice, publicisticii, dezbaterilor ºtiinþifice.
Recent, zecilor de volume publicate de Mihail Diaconescu le-a fost
adãugatã culegerea semnficativ intitulatã Dialoguri ºi meditaþii metafizice despre literaturã, muzicã ºi artele plastice apãrutã sub egida
Uniunii Ziariºtilor Profesioniºtilor din România (Bucureºti, 2015).
În dialogurile sale, Mihail Diaconescu discutã despre ceea ce el
numeºte fenomenologia epicã a spiritului românesc; despre raporturile dintre cult ºi culturã; despre dimensiunea metafizicã a arhitecturii
ºi relaþiile ei cu alte arte; despre specificul desenului ºi al gravurii;
despre elaborarea operei de artã ca manifestare inefabilã a puterii de
creaþie; despre naraþiune ca adãpost al spiritului; despre noþiunea
teoreticã de sublim; despre raporturile dintre teologie, filosofie ºi arta
literarã; despre principiul identitãþii în viaþa popoarelor, în culturã
ºi în proiectul construcþiei europene; despre numeroase alte teme cu
caracter teoretic, respectiv speculativ, pe care le pune în relaþie cu
doctrina sa esteticã ºi, în general, cu principiile care îi orienteazã opera.
Ca autor care a practicat ziaristica, Mihail Diaconescu, reputat
fondator ºi conducãtor de reviste, ºtie bine cã dialogul are o excepþionalã forþã revelatoare. Dialogul este, în fond, forma fundamentalã
ºi cea mai uzualã a comunicãrii interumane. El susþine schimbul
reciproc de mesaje, cu scopul de a realiza acordul modului de a gândi,
colaborarea ºi acþiunea comunã a persoanelor. Dialogul este fondat

pe unele preocupãri asemãnãtoare ale interlocutorilor, pe respect
reciproc, pe exigenþe intelectuale ºi morale precise, pe disponibilitatea afectivã, pe valori comune. Nu întâmplãtor, dialogul, ca formã
a genului epic în prozã, a fost practicat încã din cele mai vechi
timpuri. Autori atât de diferiþi precum Hesiod, Xenophantes,
Parmenide, Platon (Dialogurile sale sunt capodopere filosofice ºi
literare, imitate în posteritate pânã în epoca noastrã), Empedocle,
Lucretius, Vergilius, Horatius, Ovidius, Sfântul Justin Martirul
ºi Filosoful, Sfântul Maxim Mãrturisitorul, Sfântul Grigorie Dialogul (icoana lui este prezentã în altarele bisericilor noastre, pentru cã
el este unul dintre marii teologi liturgiºti), Sfântul Ioan Cassian (scrierea
pe care el a intitulat-o Conlationes este o capodoperã teologicã,
literarã ºi filosoficã), Geoffrey Chaucer, Dimitrie Cantemir (în Divanul
sau gâlceava înþeleptului cu lumea sau Giudeþul sufletului cu trupul
se aflã captivante dezbateri dialogate cu caracter moral, religios ºi
filosofic), Petru Maior (scrierea sa Dialog pentru începutul limbei
române este celebrã), G. Cãlinescu ºi mulþi alþii ºi-au scris operele în
formã dialogatã. Mihail Diaconescu se înscrie în marea tradiþie impusã
de ei. Este discipolul acestor mari personalitãþi. Este pasionat de
arta întrebãrilor ºi rãspunsurilor cu caracter revelator.
Tocmai de aceea volumul, pe care Mihail Diaconescu l-a intitulat
Dialoguri ºi meditaþii metafizice despre literaturã, muzicã ºi artele
plastice, þine treaz interesul lectorilor de la prima pânã la ultima
filã. Existã în aceste dialoguri o tensiune dramaticã a confruntãrilor
de idei, a întrebãrilor ºi rãspunsurilor, a alternanþei dintre liric,
confesiv ºi speculativ, a unor elemente opozabile din care ies

concluzii teoretice neaºteptate. De fiecare datã
dialogurile din acest volum
pornesc cu întrebãri ºi
rãspunsuri calme. Ulterior
ele devin însã ciocniri de
idei, exprimãri ale neliniºtii,
texte dramatice cu momente de tensiune interogativã ºi cãutãri ale unor
soluþii spirituale la întrebãrile filosofice. În cazul lui
Mihail Diaconescu, accentele, situãrile ºi înverºunãrile dramatice devin tot
mai intense, pentru cã ele
îºi pãstreazã autonomia.
Interlocutorii nu se pun totdeauna de acord. Enunþurile sunt acte ale trãirilor
subiective din care izvorãsc
exprimãri uimitoare ale
opinabilului. Rezultã de aici o structurã tot mai complexã a
confruntãrilor, un fel de compunere polifonicã, aptã sã facã din
interesul lectorilor o trãire tot mai profundã, tot mai cuprinzãtoare
ºi tot mai captivantã.
Într-un peisaj cultural suprasaturat de experienþe formaliste, de
multe ori ºocante ºi absurde, neconvingãtoare, Mihail Diaconescu
vine cu aceste Dialoguri ºi meditaþii metafizice despre literaturã,
muzicã ºi artele plastice în care cele mai vechi tradiþii ale artei
cuvântului sunt riguros pãstrate ºi insistent afirmate. Plasându-se în
plinã actualitate cu ideile pe care le afirmã, el se manifestã nu numai
ca un tradiþionalist consecvent, ci ºi ca un autor susþinut de o puternicã
vocaþie metafizicã, dar mai ales de dimensiunea spiritualã a comunicãrii dialogate ºi a comuniunii sufleteºti între persoane.

Florin Eduard QUESNAY
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PROGRAMUL TVH
MARÞI  8 august 2017
07:00
07:30
08:00
09:00
10:00
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
19:00
20:00
20:30

22:30
23:00
00:00
03:00
04:00
06:00

Film documentar
ªtiri (r)
Film serial (r)
Film pentru copii (r)
Film documentar
La Hanul Românesc (r)
Film serial
Film artistic românesc 
Logodnicii din America (2007) (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film de colecþie
Crezi cã ºtii?
ªtiri
Film artistic românesc 
Ce lume veselã (2002).
Regia: Malvina Urºianu.
Genul: dramã
ªtiri
Film serial
Videoclipuri
Film documentar (r)
La Hanul Românesc (r)
Film serial (r)

MIERCURI  9 august 2017
07:00
07:30
08:00
09:00
10:00
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
19:00
20:00
20:30

22:30
23:00
00:00
03:00
04:00
06:00

00:00
03:00
04:00
05:00

Film documentar
ªtiri (r)
Film documentar
Film pentru copii
România spiritualã
Film documentar
Film documentar
Film documentar
Weekend Show
Film de colecþie
Ceas de cântec românesc
Film documentar
ªtiri
La hanul românesc
Film artistic  Cel mai iubit dintre
pãmânteni (1993).
Regia: ªerban Marinescu. Genul: dramã
Videoclipuri
Film documentar (r)
Ochiul de veghe (r)
România spiritualã (r)

Film documentar
ªtiri (r)
Film serial (r)
Film documentar
Ochiul de veghe (r)
Film de colecþie (r)
Film serial
Film artistic românesc 
Ce lume veselã (2002) (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film de colecþie
Crezi cã ºtii?
ªtiri
Film artistic românesc 
Ion  Blestemul pãmântului (1980).
Regia: Mircea Mureºan
Genul: dramã.
ªtiri
Film serial
Videoclipuri
Ochiul de veghe (r)
Film de colecþie (r)
Film serial (r)

07:00
07:30
08:00
08:30
09:30
11:30
12:30
13:00
14:00
16:00
18:00
19:00
20:00
20:30
22:30
23:00
00:00
03:00
04:00
05:00

VINERI  11 august 2017

Film documentar
ªtiri (r)
Film serial (r)
Film documentar
Film documentar
Unde cãlãtorim (r)
Film de colecþie (r)
Film serial
Film artistic românesc 
Ion  Blestemul pãmântului (1980) (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film de colecþie
Crezi cã ºtii?
ªtiri
Film artistic românesc 
Ion  Blestemul iubirii (1980)
Regia: Mircea Mureºan. Genul: dramã
ªtiri
Film serial
Videoclipuri
Unde cãlãtorim (r)
Film de colecþie (r)
Film serial (r)

07:00
07:30
08:00
09:00
10:00
10:30
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
19:00
20:00
20:30
22:30
23:00
00:00
03:00
04:00
06:00

07:00
07:30
08:00
09:00
10:00
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
19:00
20:00
20:30
22:30
23:00
00:00
03:00
05:00
06:00

LUNI 14 august 2017

DUMINICÃ  13 august 2017

SÂMBÃTÃ  12 august 2017
07:00
07:30
08:00
08:30
09:30
11:30
12:30
13:00
14:00
16:00
18:00
19:00
20:00
20:30
23:00

JOI  10 august 2017

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
Videoclipuri
Ceas de cântec românesc (r)
Film documentar (r)
România spiritualã (r)

07:00
07:30
08:00
09:00
10:00
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
19:00
20:00
20:30
22:30
23:00
00:00
03:00
04:00
06:00

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 
Iancu Jianu, Zapciul (1980)
Regia: Dinu Cocea. Genul: dramã
ªtiri
Film serial
Videoclipuri
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
Weeknd Show (r)
Film serial (r)

Congresul Academiei Româno-Americane de ªtiinþe ºi Arte, ediþia 41

ªTIINÞA ªI ARTA ÎN ERA MODERNÃ

Dupã mai bine de 6 ani, al 41-lea Congres al Academiei Româno-Americane
de ªtiine ºi Arte, cu tema ªtiinþa ºi arta în era modernã a avut loc în România,
la Universitatea din Craiova, între 19 -22 iulie a.c. cu participãri din România,
SUA, Canada, Gemania, Italia, Republica Moldova ºi Tunisia.
Congresul a fost deschis de rectorul Universitãþii din Craiova, prof. univ.
dr. Cezar Ionu Spânu, prof. univ. dr. Ruxandra Botez, preºedintele ediþiei 41
a Congresului ARA, ºi prof. univ. dr. Ruxandra Vidu, preºedinte ARA. Au
fost citite mesajele transmise de Casa Regalã a României ºi de preºedintele
Emil Constantinescu. Mesajul acad. prof. dr. Mircea Ifrim, secretar general
al Academiei de ªtiinþe Medicale din România, a fost citit de prof. Ovidiu
Bojor, care i-a înmânat prof. univ.dr. Ruxandra Vidu diploma de Membru
Onorific al Academiei de ªtiinþe Medicale din România. Au urmat prezentãrile
în plen ale acad. Gheorghe Pãun, Academia Românã, Bucureºti, acad. Dorel
Banabic, Academia Românã,Universitatea Tehnicã din Cluj Napoca, artistul
Mihai Teodor Olteanu, pictorul Revoluþiei din Timiºoara, Dan Fornade,
Marymount Academy, Montreal, Canada, Gheorghe Manolea, Universitatea
din Craiova, ºi general maior Victor Strîmbeanu, Asociaþia Românã pentru
Propaganda ºi Istoria Aeronauticii  ARPIA, cu o prezentare despre Aºi ºi
Aviaþie de Vânãtoare în România, la 100 ani de la înfiinþare. Au urmat
prezentãrile de carte ale prof. Sabin Ionel, Universitatea Politehnicã din
Timiºoara, România în citate, a profesor Ilie Popa de la Universitatea din
Piteºti, Antologie liricã a detenþiei anticomuniste din spaþiul românesc,
ºi prezentarea de cãrþii Rãdicãi Elena Lupu - Peisaje ºi Anotimpuri,
Editura ANAMAROL.
Congresul s-a desfãºurat ºi pe mai multe secþiuni, în paralel, de la: literaturã,
lingvisticã, istorie, filozofie, religie la: inginerie, matematicã, fizicã, chimie ºi
studii multidisciplinare ºi multiculturale. Secþiunea de poster a avut pentru
prima oarã foarte mulþi doctoranzi participanþi, ceea ce a arãtat interesul
tinerilor de a se afirma ºtiinþific în cadrul unui forum internaþional cum este
Congresul ARA. A deliberat un juriu alcãtuit din Ruxandra Botez, Dumitru
Todoroi, Ruxandra Vidu, Najoua Kamoun ºi John Starway.
La Adunarea Generalã ARA de miercuri, 19 iulie, a fost prezentat raportul
de activitate a preºedintei prof. univ. dr. Ruxandra Vidu pentru cei 4 ani de

activitate ºi raportul financiar pentru anul 2016 ºi s-a ales noua conducere:
preºedinte: prof. univ. dr. Ruxandra Vidu, de la UC Davis, California,
vicepreºedinte: prof. univ. dr. Ruxandra Botez, de la ETS, Canada, secretar
general: prof. Ioana Ionel, Universitatea din Timiºoara, casier: prof. Vitorio
Stana, Canada, ºi trei membri consilieri: Ioan Opriº, Cezar Vasiliu ºi Ildiko
Peter. Ruxandra Vidu este un profesor universitar activ, cu o bogatã activitate
academicã în domeniul nanotehnologiilor ºi materialelor avansate, un bun
conducãtor, cu multã putere de muncã, care sperã cã va reuºi sã reuneascã toate
personalitãþile din arte ºi ºtiinþe care activeazã în afara þãrii.
Au urmat trei zile pline, de dimineaþã pânã seara târziu, de comunicãri ºi
lansãri de carte în cadrul secþiunilor. În cea de-a doua zi a Congresului, în Sala
Senatului Universitãþii din Craiova, pr. Cezar Vasiliu a prezentat comunicarea:
Regele Ferdinand I al României la 90 ani de la moarte. La finalul zilei, a avut
loc, la Muzeul de Artã Palatul Jean Mihail, Concertul Extraordinar de canto ºi
pian cu participarea soliºtilor Renata Vary, canto, ºi Botond Szocs, pian.
În cea de-a treia zi a Congresului au continuat lucrãrile pe secþiuni ºi o primã
masã rotundã cu tema: Climate change quo vadis?? Case study of the educational
offer by the Politehnica University of Timisoara, având-o moderator pe prof.
univ. dr. Ioana Ionel, Universitatea Politehnica din Timiºoara.
La sediul Bibliotecii Judeþene Aman s-a desfãºurat masa rotundã cu tema:
Exilul cultural  instituþii, ziare, personalitãþi, având moderatori pe Dan
Fornade, din Montreal, ºi prof. univ. dr. Mihaela Albu, Universitatea din
Craiova. Au participat foarte multe personalitãþi, dintre care: Lucian Dindiricã,
directorul Bibliotecii Judeþene Aman, prof. Radu Constantinescu, prorector
Universitatea din Craiova, prof. univ. dr. Ruxandra Vidu, preºedinte ARA,
prof. univ. dr. Maria Tronea de la Catedra de Limbi Romanice, precum ºi alte
oficialitãþi ale Craiovei ºi alþi profesori de la Universitatea din Craiova.
Congresul s-a încheiat sâmbãtã, 22 iulie, cu o analizã asupra lucrãrilor,
desfãºuratã într-o atmosferã care a demonstrat cã Academia Româno-Americanã
de Arte ºi ªtiinþe are resurse nenumãrate pentru a continua misiunea academicã
ºi activitãþile de talia celor desfãºurate încã din 1975, când Monseniorul Octavian
Bârlea ºi câþiva români entuziaºti au înfiinþat ARA.

Maria Andreia FANEA
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ªtiri (r)
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Film serial
Film artistic românesc 
Ion  Blestemul iubirii (1980) (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)

A fost odatã... un ou la Festival la Ierusalim
Spectacolul A fost odatã... un ou, în regia
lui Beatrice Iordan, va fi prezentat la
Festivalul Internaþional de Teatru de Pãpuºi
de la Ierusalim, ajuns în acest an la ediþia a
XXVI-a, cel mai important ºi cel mai vechi
eveniment de profil din Israel. Spectacolul
românesc va fi prezentat pe 9 ºi 10 august,
iar azi, 8 august, trupa Trei Parale va susþine
un concert, la Teatrul Khan din Ierusalim. A
fost odatã... un ou se adreseazã copiilor cu
vârste între 1 ºi 5 ani, iar din distribuþie fac
parte actriþele Ana Cucuta ºi Beatrice Iordan
ºi muzicienii Daniel Pop ºi Florin Iordan.

Continuã Caravana
Filmelor NexT
O selecþie de 16 scurtmetraje din toate
colþurile lumii continuã sã fie prezentate în
oraºe din þarã în cadrul celei de-a patra
ediþii a Caravanei Filmelor NexT: Oradea
(8 - 10 august), Sinaia (2 - 14 august), Braºov
(17 - 19 august), Arad (21 - 23 august).
Filmele au fost reunite în trei programe speciale: Scurtmetraje româneºti de la NexT (cinci
scurtmetraje), Searã de Oscar (cinci scurtmetraje) ºi Best of NexT 2017 (ºase scurtmetraje).
În cadrul programului de Scurtmetraje româneºti de la NexT sunt aduse în faþa spectatorilor cele mai aplaudate scurtmetraje româneºti de la ediþia din 2017 a festivalului: întâmplãri de familie rupte din viaþã ºi poveºti de dragoste cu întorsãturi neaºteptate,
spuse pe scurt, cu multã imaginaþie, iar programul Searã de Oscar va prezintã cele cinci
scurtmetraje de ficþiune nominalizate la Premiile
Academiei Americane de Film în 2017.
Best of NexT 2017, o retrospectivã cu cele mai
ele mai iubite filme de la NexT 2017, prezintã
comedii, animaþii, cãlãtorii în spaþiul cosmic sau
pe tãrâmuri magice, filme de groazã ºi filme
ca-n viaþã, toate scurte, cât sã guºti în douã ore
din tot ce are cinematograful mai bun de oferit.
Cea de-a patra ediþie a evenimentului continuã misiunea Caravanei de a aduce filmele
NexT în faþa unui public nou, în afara Bucureºtiului, în oraºe unde posibilitãþile de vizionare a filmelor de scurtmetraj sunt reduse,
iar alternativele de vizionare a filmelor în aer
liber sunt puþine sau inexistente. Evenimentul
este dedicat întregii familii ºi este creat sub
conceptul de picnic ºi cinema sub clar de lunã.

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

Ora

MUZICÃ

7-8

7 HEAVEN
Realizator:
Andreea Stan
emisiune live

8-12

12-13

MUZICÃ

Tech News 13-14

14-18
18-20

22-23
23-24
24-7
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20-7

pag. 8

C
h
i
p
u
r
i
a
l
e
s
u
c
c
e
s
u
l
u
i
C
h
i
p
u
r
i

OPINIA NAÞIONALÃ

Marius
CÃLUGÃRIÞA
ºi premiul
pentru

Frumoasa
cãlãtorie a urºilor panda
Spectacolul Frumoasa cãlãtorie a urºilor panda..., de Matei Viºniec, montat la Unteatru din Bucureºti de cãtre
cunoscuta regizoare Cãtãlina Buzoianu în anul 2011, are în distribuþie pe actorii Iolanda Covaci ºi Marius Cãlugãriþa.
Poate vã veþi întreba unde este acest teatru. Ei bine, existã un loc, pe o strãduþã din spatele CEC-ului de pe Calea
Victoriei, o casã veche, în care câþiva tineri au amenajat Unteatru, sau cel mai tânãr spaþiu de joc al Capitalei. De
acolo a plecat într-un drum plin de peripeþii spectacolul de mai sus. Astfel, prezent la Festivalul de Teatru Studio
Piteºti în anul 2011, se întoarce acasã cu Premiul pentru cel mai bun spectacol. Porneºte apoi spre Festivalul Zile
ºi Nopþi de Teatru - Brãila 2011. Urmeazã Bursa de Creaþie, acordatã de ICR Paris în anul 2012, apoi Festivalul de
Teatru Underground - Arad 2012, Festivalul Naþional de Teatru Independent 2013, Iaºi Fringe Festival 2013,
Festivalul Francofoniei Buzãu 2013, Sibiu Fringe Festival 2014 ªi totul a început într-o sãliþã improvizatã,
într-o fostã sufragerie cu pereþi de cãrãmidã, în care nu încap mai mult de 30 de spectatori, ºi o scenã care e atât de
aproape, încât graniþele dintre cele douã realitãþi aproape se anuleazã. Sistemul de a vinde bilete este cu totul
inedit. Intrarea nu costã nimic, însã, la sfârºitul reprezentaþiei, cei prezenþi au libertatea de a le face un dar actorilor.
Un coºuleþ este aºezat la ieºirea din salã, la dispoziþia generozitãþii publicului. Acest spaþiu cu parfum de interbelic,
cu un foaier amenajat ca o bibliotecã, în care pot fi rãsfoite cãrþi de teatru, cu o scarã interioarã în spiralã, plinã cu
lumânãrele aprinse, este folosit pânã la cel mai mic detaliu de Cãtãlina Buzoianu, în aceastã producþie pe care o
semneazã, Frumoasa cãlãtorie a urºilor panda povestitã de un saxofonist care avea o iubitã la Frankfurt, dupã
textul lui Matei Viºniec. Aici vom urmãri doi actori într-o înºelãtoare poveste de dragoste, de fapt o adevãratã
demonstraþie de actorie, pe viu. Douã personaje, un spaþiu neconvenþional, decor aproape inexistent: o saltea,
folositã drept pat ºi sicriu, un scaun ºi câteva cearºafuri. Regia mizeazã tocmai pe aceastã scenografie sumarã, pe
care o suplineºte prin excelente infuzii de pantomimã, prin care actorii creeazã aproape o inflaþie de obiecte
imaginare. Desfac sticle de vin imaginare, mãnâncã feluri de mâncare imaginare, vorbesc la un telefon imaginar,
deschid uºa cu o cheie imaginarã... Totul se întâmplã undeva într-un non-timp ºi un non-spaþiu care-ºi vor dezvãlui
identitatea abia în ultimele minute ale spectacolului. Cãtãlina Buzoianu alege pentru aceastã montare doi tineri
actori, Iolanda Covaci ºi Marius Cãlugãriþa, care îºi construiesc rolurile aproape fãrã greºealã, cu atenþie la detaliul
de gest, atât de important în felul în care este gândit spectacolul. Jonglând în permanenþã cu stãri contradictorii, cei
doi realizeazã adevãrate demonstraþii de actorie. Momentul în care Ea îl învaþã pe El sã spunã A!, în aºa fel încât
rostirea literei sã þinã locul tuturor cuvintelor din lume, este în primul rând o lecþie despre puterea a ceea ce se aflã
dincolo de cuvinte. Spune «A!» ca ºi cum mi-ai spune «te iubesc!». Povestea dramaturgului, absurdã ºi plinã de
umor, începe ca o poveste de dragoste din lumea noastrã: doi tineri se trezesc într-o dimineaþã în acelaºi pat ºi
nu-ºi amintesc nici cum au ajuns acolo, nici dacã au fãcut dragoste, dar încep o relaþie. Convenþia este sã petreacã
împreunã doar nouã nopþi, apoi ea sã disparã pentru totdeauna. Sunt nouã nopþi care se scurg încet ºi dureazã cât
o viaþã, în care cei doi refac ritualul vechi ºi nou al iubirii dintre un bãrbat ºi o femeie. Se descoperã unul pe altul,
încep sã se adulmece, se oferã unul altuia, încep sã facã lucruri împreunã ºi sã schimbe experienþe, apoi se ceartã,
se însingureazã ºi devin mai atenþi la ceilalþi decât la ei înºiºi... Scena în care ascultã împreunã zgomotele vecinilor
din imobil cum se propagã prin ziduri este cuceritoare ºi trãdeazã o excelentã cunoaºtere ºi asumare a psihologiei
umane din partea interpreþilor. Finalul îi permite Cãtãlinei Buzoianu sã se joace cu spaþiul ºi sã creeze unul dintre
acele momente de magie de care teatrul ei a fost plin dintotdeauna. Spectatorii sunt invitaþi la nunta care se
desfãºoarã în podul casei vechi, iar nuntaºii îi privesc de pe scãrile cufundate în întuneric ºi luminate doar de
câteva candele aprinse. Când se întorc în salã, scaunele au dispãrut ºi toatã lumea rãmâne în picioare, de jurîmprejurul scenei, cu câte o lumânare în mânã ºi de-abia atunci începe frumoasa cãlãtorie
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Iolanda Covaci
ºi Marius
Cãlugãriþa
în spectacolul
de la Unteatru,
Cãlãtoria urºilor
panda 
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A

ctorul Marius Cãlugãriþa s-a nãscut la 3 noiembrie 1977
în Bucureºti. Tatãl sãu este actorul Nicolae (Nae) Cãlugãriþa,
care joacã la Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureºti (TES).
Urmând pasiunea tatãlui, pe care ºi-a însuºit-o foarte bine ºi
el, Marius se înscrie la Facultatea de Teatru a Universitãþii
Spiru Haret, ale cãrei cursuri le urmeazã în perioada 19962000, la clasa profesorilor Constantin Codrescu, Vlad Rãdescu,
Doru Ana, George V. Grigore. În anul 2000 susþine examenul
de licenã la Universitatea Naþionalã de Teatru ºi Film
I.L.Caragiale din Bucureºti, luându-l cu brio. Joacã la Teatrul
Nottara din Bucureºti, în anul 2000, personajul Mircea Aldea
din spectacolul Gaiþele, de Al. Kiriescu (regia Constantin
Codrescu), rol cu care îºi susþine ºi lucrarea de licenþã. În anul
2001 joacã la Teatrul Mic din Bucureºti rolul Student în
spectacolul Wit (Spirit), de M. Edson (regia Cãtãlina Buzoianu).
Dupã experienþa rolurilor din facultate ºi a unor proiecte
independente post licenþã, actorul Marius Cãlugãriþa se
angajeazã la Teatrul Evreiesc de Stat (TES) începând cu anul
2002. Aici interpreteazã o pleiadã de personaje în multe
spectacole în limba idiº, dar ºi românã. Astfel îl aflãm în
personajul Frank al 6-lea, din spectacolul Povestea unei bãnci
private, de Fr. Durrenmatt (regia Kinckes Elemer; 2002), Boris
din Cartea lui Ruth, de Mario Diament (regia Moshe Yassur;
2002), Samuel din Fericirea furatã, de Jacob Gordin (regia
Moshe Yassur; 2002), Winkler din Weekend in Paradise, de
Arnold ºi Bach (regia Matei Alexandru; 2003), Ahaºveroº - un
muzician din Estera, de Octavian Sava (regia Dominik
Dembinski; 2004), Peteer van Daan din Direct din Amsterdam
... Anne Frank! (regia Alexander Hausvater; 2004), Knacknisl
din Romanul unui om de afaceri, dupã Sholem Aleichem (regia
Harry Eliad; 2005), Tilly din Cel care primeºte palme, de Leonid
Andreyev (regia Kincses Elemer; 2006), Diavolul din Ghimpl
Tam (Ghimpl netotul), de I. B. Singer (regia Moshe Yassur;
2007), Cavalerul Templier din Nathan The Wise (Nathan
înþeleptul) de G. E. Lessing (2008), Iosale din Dinastia Efros de Jacob Gordin (regia Kincses Elemer; 2009), Tzwika din The
Puppeteer (Pãpuºarul), de Gilles Segal (regia Alexander
Hausvater; 2010), Hoizik din Proºtii din Helem, de M.
Gershenzon (regia Dan Tudor; 2011), Bernard din Der
Unbekanter (Blestemul iubirii), de Jacob Gordin (regia Kincses
Elemer; 2012), Haim Leib din Magicianul din Lublin, Cancelarul
din Regele pomanagiilor, de Israel Zangwill, etc, etc.

Se implicã ºi în alte proiecte independente ºi colaboreazã ºi
cu alte istituþii teatrale ºi spectaculare. Astfel, în afarã de ceea
ce am prezentat pânã acum, actorul Marius Cãlugãriþa joacã în
piesa Fã tu primul pas, de Jean Claude Carriere (regia Andrei
Munteanu; 2014), spectacol prezentat la Teatrul de Artã din
Bucureºti. La acelaºi teatru el mai apare în producþia Unora le
place swingul, de Donna Hoke (regia Claudia Puºcãu; 2013).
La Teatrul Mignon din Bucureºti apare în distribuþia spectacolului Noi doi cu Leon, de Neil Simon (regia Laura Maria
Vlãdoiu). La Institutul Cultural Român de la Paris joacã în
spectacolul studiu Prinþesa din Clevedes (2012).
Tânãrul actor Marius Cãlugãriþa colaboreazã foarte bine cu
redacþia secþiei de teatru radiofonic din cadrul Radiodifuziunii
Române, numele sãu apãrând pe genericul multor producþii
teatrale ale acestei instituþii. Apare în reclame publicitare TV.
În filme artistice de lung ºi scurt metraj, actorul Marius
Cãlugãriþa apare destul de des: Suskind (regia Rudolf von den
Berg; 2012; rol Stage Actor), Narcisa sãlbaticã (serial Antena
1; 2010, rol Mihai), Terminus Paradis (regia L.Pintilie, 1998,
rol Soldat), Viaþa lui Napoleon (RTL documentar istoric),
Schimb (regia N. Mãrgineanu), Space Race (sau Race to the
Moon; regia Mark Everest, BBC, 2005; rol Komorov),
Portretul luptãtorului în tinereþe (regia Constantin Popescu,
2010, rol Partizan), etc. Participã la tururi speciale de festival,
în anii 2009 ºi 2011, prin prezenþa spectacularã în cadrul
Festivalului Internaþional de Teatru Idiº de la Montreal ºi
Festivalul de Teatru Evreiesc Ceh din Praga Nouã Porþi.
Ce înseamnã acum Teatrul Evreiesc de Stat (TES) pentru
Marius Cãlugãriþa? Prieteni ºi bucurii! Prieteni, datoritã unui
colectiv format din oameni excepþionali. ªi bucurii, datoritã
spectacolelor în care joc Cam asta înseamnã, pe scurt, TES
pentru mine!
Marius Cãlugãriþa, absolventul Facultãþii de Teatru a
Universitãþii Spiru Haret, este un actor devotat actului scenic,
dar ºi cu o fragilitate sufleteascã asemãnãtoare cu cea a
simpaticilor urºi panda, cei a cãror cãlãtorie ne-o descrie aºa
de frumos în spectacolul doamnei Cãtãlina Buzoianu... Meritã
sã îl vedeþi la lucru!

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
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