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UNIVERSITATEA SPIRU HARET REPREZENTATÃ LA

 cea de-a XXIX-a aniversare a Magna Charta Universitatum

În perioada 30-31 august 2017, conf. univ. dr. Ramona Olivia Mihãilã-ªtefãnescu, prorector cu Relaþiile Internaþionale, a reprezentat
Universitatea Spiru Haret la cea de-a XXIX-a aniversare a Magna Charta Universitatum, în Ungaria, la Universitatea din Pecs.
Pe 18 septembrie 1988, la Bologna, Italia, cu ocazia celei de-a
900-a aniversãri a Universitãþii din Bologna, a fost semnat
documentul ce avea sã devinã principalul punct de referinþã pentru
valorile ºi principiile fundamentale ale unei universitãþi  Magna
Charta Universitatum. În acea zi, 388 de rectori ºi conducãtori de
universitãþi au semnat actul ce conþine principii de libertate
academicã ºi autonomie instituþionalã, ca îndrumare pentru o bunã
guvernare ºi auto-înþelegere a universitãþilor în viitor.
Pe 16 septembrie 2005, Universitatea Spiru Haret, prin rectorul
sãu, prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, a semnat, în cadrul
ceremoniei desfãºurate în Aula Absidale Santa Lucia a Universitãþii
din Bologna, Magna Charta Universitatum, consolidând astfel
principii fundamentale pentru Universitatea Spiru Haret, aºa cum,
de exemplu, este noþiunea de universitate autonomã, ce produce ºi
transmite cultura prin intermediul cercetãrii ºi învãþãmântului.

 ExpoAstana 2017

În perioada 22-25 august, Universitatea
Spiru Haret a fost reprezentatã la cea mai
mare expoziþie mondialã organizatã acest an,
ExpoAstana 2017. Tema expoziþiei  Energia
viitorului a adunat la Astana, capitala
Kazahstanului, participanþi din peste 100
de state, care au fãcut cunoscute unele dintre
cele mai inovative soluþii pentru o dezvoltare
sustenabilã a planetei.
Cu acest prilej, delegaþia Universitãþii
Spiru Haret, conf.dr Ramona Olivia
Mihãilã-ªtefãnescu, prorector cu Relaþiile
Internaþionale, Costin Lianu, director
general, ºi Cristina Ilie, director evenimente
 Centrul USH ProBusiness, a vizitat
Universitatea Turan-Astana, clasatã în top

(continuare pag.2)
10 universitãþi de prestigiu din Kazahstan.
Delegaþia românã, în frunte cu E.S domnul
ambasador Cezar Manole Armeanu, a fost
primitã de cãtre prof. dr. Kanat Daubayev,
prim-prorector, ºi prof. dr. Temirkhan
Tolkynbaye, prorector cu Cercetarea ºi
Relaþiile Internaþionale. Conducerea
Universitãþii Turan-Astana s-a arãtat
interesatã de a încheia un acord de colaborare
cu Universitatea Spiru Haret, având ca
obiectiv principal schimbul internaþional de
studenþi ºi profesori.
Întâlnirea cu rectorul Universitãþii
Economice din Karaganda, prof.dr Yerkara
Aymagambetov, a oferit reprezentanþilor
celor douã universitãþi ºansa sã se prezinte ºi
sã convinã asupra unui acord de colaborare.
Astfel, conf. univ. dr Ramona Olivia Mihãilãªtefãnescu a semnat, pentru Universitatea
Spiru Haret, Acordul Internaþional de
Cooperare cu Universitatea Economicã din
Karaganda, deschizând calea spre o
comunicare ºi colaborare internaþionalã pentru
studenþi, profesori ºi cercetãtori.
Întâlnirea cu reprezentanþi ai conducerii
Universitãþii de Medicinã Karaganda, în frunte
cu prim-prorectorul Zhumashev Rymbek

Muratovich, a deschis calea Universitãþii Spiru
Haret spre comunicare ºi colaborare
internaþionalã cu cea de-a doua universitate ca
mãrime din Kazakhstan, cu o tradiþie de peste
45 de ani de educaþie superioarã. În cadrul
acestei universitãþi existã ºi o Catedrã de Limba
românã, unde Limba românã este predatã de
prof. Nicolae Stanciu. Existã interes pentru o
relaþionare internaþionalã în ceea ce priveºte
schimburile internaþionale  studenþi, profesori, activitãþile de cercetare  conferinþe,
expoziþii, proiecte în domenii precum:
economic, tehnic ºi umanitar.
Delegaþia românã a fost primitã de rectorul
Universitãþii de Economie, Finanþe ºi Comerþ
Exterior din Astana, prof. dr. Sarsengali
Abdymanapov. Conducerea universitãþii gazdã,
prezentã la întâlnire în formulã completã, a
manifestat un interes real pentru a colabora cu
Universitatea Spiru Haret în ceea ce priveºte
programele de mobilitate academicã ºi cele de
internship pentru studenþi, în special pentru
aceia de la specializãrile Matematicã ºi
Informaticã, ºi, nu în ultimul rând, stabilirea
unor limbaje comune de realizare a proiectelor
pe domeniul cyber-security.
Amãnunte în pag. 6

ªcoala Internaþionalã de Varã
ediþia a IX-a

În perioada 1  10 septembrie 2017 s-au desfãºurat, la Bucureºti,
lucrãrile celei de-a IX-a ediþii a ªcolii Internaþionale de Varã,
eveniment organizat de Universitatea Spiru Haret în parteneriat
cu Universitatea din Viena, Universitatea din Miskolc,
Universitatea Regensburg, Universitatea Tehnicã de Construcþii
Bucureºti ºi Universitatea Ovidius din Constanþa.
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Puterea obiºnuinþei
Mioara VERGU-IORDACHE
Multã vreme, câteva decenii, în viaþa fiecãrui român erau niºte
zile fixe, indiferent de vremea de afarã, de starea fizicã sau psihicã:
ziua de naºtere, onomastica, Crãciunul, Anul Nou, Paºtele,
15 iunie ºi 15 septembrie.
15 septembrie a fost sinonim cu începerea anului ºcolar. Cu
douã sãptãmâni înainte începea achiziþionarea uniformei, a
echipamentului sportiv, a ghiozdanului, a rechizitelor În
uniforme - clasele 1-12, fetele, cu bentiþe, cu pompoane, bãieþii
tunºi, toþi cu uniforme apretate ºi impecabil cãlcate, cu emblema
pe mânecã, cu ghiozdanele în care urma sã puneam manualele
noi, pe care le gãseam, frumos ordonate, pe pupitru, participam
la festivitatea de deschidere, aºezaþi pe clase, în careu. Vedeam,
la început de ciclu ºcolar, conducerea ºcolii, învãþãtorii ºi
profesorii. Cadrele didactice primeau flori, erau îmbrãcate festiv
ºi erau pline de o emoþie pozitivã, pe care o insuflau ºi elevilor.
Clasele erau curate, miroseau a var ºi a substanþe de curãþat
duºumeaua sau parchetul, dupã caz. Geamurile invizibile,
acoperite de perdele imaculate, lãsau sã pãtrundã culoare de
miere a toamnei. Fãceam cunoºtinþã cu învãþãtorul/învãþãtoare
(mai ales), cu dirigintele, eram interogaþi despre starea de sãnãtate
ºi verificaþi pentru aceea de igienã. Ni se dãdea orarul pentru tot
anul sau, mãcar pentru primul trimestru. Intram într-o lume
mereu nouã, deºi era mereu aceeaºi.
Sigur, tot în deceniile acelea, sãptãmâna de ºcoalã avea ºase zile
pline ºi, în ultimii ani, dupã prima zi de ºcoalã, urma prima zi din
cele douã sãptãmâni de practicã agricolã: de cele mai multe ori, la
cules de fructe ºi legume sau struguri ºi porumb. Era, de fapt,
pentru noi, un fel de prelungire a vacanþei. Nu cârcoteam, pentru
cã eram împreunã, elevii se cunoºteau mai bine între ei, ei îi
cunoºteau pe profesori ºi profesorii îºi fãceau o idee despre elevi.
Datele examenelor, evident!, de admitere la liceu, de treaptã,
de bacalaureat, în învãþãmântul superior, universitar ºi
postuniversitar, erau puncte fixe în existenþa noastrã.
Mulþi ani, familiile cu copii îºi ordonau calendarul þinând seama
(ºi) de structura anului ºcolar. Puteai sã-þi programezi concediul
pe mulþi ani, sã-þi faci depozite pentru cheltuielile destinate
datei de 15 septembrie.
Nostalgie?! Da, pentru ordine ºi predictibilitate în viaþa
copiilor, a tinerilor. Nu discut despre conþinutul învãþãmântului,
deºi este, dupã atâþia ani, necesarã o astfel de discuþie! Pentru ce
se pregãtesc copiii noºtri? Cum o fac? Ce îi convinge cã fãrã
studiu nu pot accede la o viaþã decentã, fericitã, la performanþã?
Succes în noul an ºcolar, dragi elevi ºi stimate cadre didactice!
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UNIVERSITARIA
ªcoala Internaþionalã de Varã  ediþia a IX-a
ªcoala Internaþionalã de Varã s-a desfãºurat pe parcursul mai multor zile, timp în care participanþii
au putut sã viziteze oraºele Bucureºti, Sinaia ºi Constanþa, precum ºi expoziþia de fotografie ºi
graficã semnatã de Laurenþiu Ghiþã, Laura Vasilescu ºi Georgiana Voicu.
La ceremonia de deschidere a ªcolii
Internaþionale de Varã, luni, 4 septembrie, au participat: prof. univ. dr.
Ruxandra Vasilescu, decanul Facultãþii
de Litere, prof. univ dr. George
Volceanov, directorul Departamentului
de Filologie USH, prof. univ. dr.
Hermann Scheuringer, Fz DiMOS,
Universitatea Regensburg, lector univ.
dr. Erika Kegyes, ºeful departamentului
de Germanã de la Universitatea
Miskolc, prof. univ. dr. Sorin Gâdeanu,
UTCB / Universitatea din Viena /
Universitatea Spiru Haret.
Decanul Facultãþii de Litere din
cadrul USH, prof. univ. dr. Ruxandra
Vasilescu, a declarat: Ne aflãm la cea
de-a IX-a ediþie a ªcolii de Varã, pe care
suntem mândri cã o putem gãzdui, fapt
care ilustreazã cã ediþiile anterioare au
fost un succes ºi toþi participanþii ºi-au
dorit sã continuãm tradiþia acestui
eveniment. Ideea ªcolii de Varã aparþine
unui distins coleg de-al nostru, prof.
univ. dr. Sorin Gâdeanu, cadru didactic
ºi la Universitatea din Viena, care nu
doar cã a fost iniþiatorul, ci ºi mediatorul
între instituþiile universitare pentru
buna desfãºurare a acestui eveniment.
ªcoala de Varã ar trebui sã fie privitã
dincolo de un simplu schimb de
informaþii. Câºtigul este mult mai
complex decât atât ºi anume acela de
schimb de opinii ºi de schimb cultural,
pânã la urmã. În fiecare an constatãm o
prezenþã din ce în ce mai numeroasã a
participanþilor externi, iar acest lucru
ne bucurã  asta înseamnã cã interesul
nu numai cã este constant, ci este ºi în
creºtere faþã de relaþiile pe care poþi sã
le stabileºti cu Facultatea de Litere de
la Universitatea Spiru Haret. Aºadar,
ca o concluzie, beneficiul este nu numai
al cursanþilor, ci ºi al instructorilor,
deoarece, de-a lungul celor opt ani,
s-au stabilit prietenii ºi, cel mai important aspect, s-au simþit bine în compania
noastrã, avându-ne pe noi drept gazde.
În ceea ce priveºte ediþia de anul viitor,
având în vedere faptul cã este cel de-al
X-lea eveniment de acest tip organizat
la sediul facultãþii noastre, mã rezum în
a spune doar cã va fi o ediþie specialã a
ªcolii Internaþionale de Varã .
Dupã deschidere, la sediul Facultãþii
de Litere, s-au desfãºurat, în grupuri
mici, cursurile de limba germanã, organizate alãturi de studenþi ai Universitãþii
din Viena: Safi Abouel-Magd, Eva
Bayomy, Alina Böhler, Philipp
Breitenberger, Emiel Langela, Jeanne
Leruth, Marina Käfer, Josephine
Reinisch, Stefan Rischawy, ºi de limba
englezã, alãturi de Alex Fabrício de Sá
Mendes (Universidade Federal do Pará,
Brazilia / Universitatea din Viena).
Miercuri, 6 septembrie, au avut loc
ºi douã workshop-uri, cu temele
Teacher Trening Strategies, la sediul
central al Universitãþii Spiru Haret, ºi,
respectiv, Research Perspectives in
ESL/GSL, la UTCB.
Sâmbãtã ºi duminicã, 9-10 septembrie,
participanþii au vizitat Universitatea
OVIDIUS din Constanþa, unde a fost
prezentatã o expunere privind învãþarea
limbilor strãine.
Pentru reuºita manifestãrii, meritã
felicitãri Comitetul de organizare 
Erika Kegyes, Sorin Gâdeanu, Maria
Muscan, Ruxandra Vasilescu, George
Volceanov, Daiana Dumbrãvescu,
Denisa Drãguºin, Maria Irod, Silvia
Pistol, Marina Rotaru.

Universitatea Spiru Haret reprezentatã
la cea de-a XXIX-a aniversare
a Magna Charta Universitatum
(Urmare din pag. 1)

Miercuri, 30 august 2017, în cadrul unei ceremonii fastuoase, prilejuite de cea de-a XXIX-a
aniversare a Magna Charta Universitatum, în Aula
Universitãþii din Pecs,  prima instituþie de
învãþãmânt superior din Ungaria, înfiinþatã în urmã
cu 650 de ani, alte 11 universitãþi s-au alãturat celor
805 semnatare, provenite din 85 de þãri, ºi au
semnat pentru apartenenþa la o comunitate
internaþionalã ce împãrtãºeºte aceleaºi valori ºi
scopuri academice, Magna Charta Universitatum.
Rectorul Universitãþii din Pécs, prof. József
Bódis, a declarat ceremonia deschisã ºi a invitat
sã ia cuvântul membrii Consiliului Magna Charta
Universitatum. Vicepreºedintele Consiliului
Magna Charta Observatory, dr. Agneta Bladh, ºi
David Lock, secretarul general al Magna Charta
Observatory, au prezentat reuºitele comune ºi
Raportul de activitate al acestei organizaþii. Noii
semnatari au fost invitaþi pe podium sã adere la
aceste principii ºi valori prin semnarea oficialã a
documentului ºi prin rostirea unui discurs de
mulþumire. A urmat Ritualul de prezentare a
Universitãþii din Salamanca, viitoare gazdã a celei
de-a XXX-a Aniversãri a Magna Charta
Universitatum, rectorul instituþiei, prof. Daniel
Hernandez Ruiperez, fiind prezent la ceremonie
Tema aniversãrii din acest an, Valori universitare
pentru astãzi: perspectivele ºi provocãrile din
Europa Centralã, a fost dezbãtutã în cadrul unor
discuþii susþinute individual sau pe grupuri de lucru
joi, 31 august. Ziua a fost deschisã printr-un
discurs de bun-venit al prof. József Bódis,
rectorul Universitãþii din Pécs, ºi dr. Gyula Zeller,
prorector al aceleiaºi universitãþi. Secretarul
general al Magna Charta Observatory, David
Lock, ºi preºedintele ºi CEO Lorange Institute of
Business Yurich, prof. Peter Lorange, au fãcut
câteva remarci în deschiderea evenimentului. A
urmat comunicarea prof. Gabor Halasz,
(Universitatea ELTE, Budapesta), care a vorbit
despre Învãþãmântul superior în societatea
inovãrii: perspective Central Europene, ºi cea a
prof. Sanja Stojanoviè, (prorector pentru
Cooperarea Internaþionalã, Universitatea din Novi
Sad, Serbia) pe tema Rolului cunoaºterii ºi
internaþionalizãrii în viaþa de zi cu zi. În continuare,
au avut loc discuþii în panel pe tema Valorilor
universitare pentru astãzi: perspective interne.
Sesiunea a fost prezidatã de dr. Agneta Bladh,
împreunã cu conf. univ. Csaba Deák (cancelar,
Universitatea din Miskolc, Ungaria), Tamas
Kaizinger (membru al Consiliului ºi responsabil
cu afaceri strãine, Uniunea Naþionalã a Studenþilor
din Ungaria) ºi prof. Liviu Matei (Provost/Rector,
Universitatea Central Europeanã). Panelul a fost
urmat de trei Sesiuni internaþionale de discuþii
(World Café), care au avut ca temã principalã rolul
universitãþilor în promovarea valorilor în
societatea de astãzi ºi provocãrile în acest sens,
iar temele discuþiilor au fost:1.Universitatea ºi
viitorul democraþiei (gazdã: Joyce Pisarello 
Senior Program Officer, Apartenenþã ºi Relaþii
Universitare, Scholars at Risk, SUA); 2. Valori în
Text ºi foto: Mihãiþã ENACHE practicã (gazdã: prof. Caroline Parker 
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Universitatea Caledonianã din Glasgow, Marea
Britanie); 3.Dimensiunile autonomiei (gazdã:
Thomas Estermann  director, EUA, Belgia);
4. Etica internaþionalizarii (gazdã: prof. Mohamed
Loutfi  membrul al Consiliului Magna Charta
Observatory); 5. Rolul universitãþilor în comunicarea rezultatelor ºtiinþifice publicului (gazdã:
prof. András Gelencsér  rector, Universitatea
Pannon, Ungaria); 6. Rolul universitãþilor în
gestionarea talentului (gazdã: prof. János Józsa
 rector, Universitatea de Tehnologie ºi ªtiinþe
Economice din Budapesta, Ungaria); 7. Percepþia
studenþilor asupra valorilor universitare (gazdã:
Tamas Kaizinger  Uniunea Naþionalã a Studenþilor
din Ungaria); 8. Iniþiativa UNESCO Global
Learning City ºi contribuþia învãþãmântului superior
(gazdã: asoc. prof. Balázs Németh  Universitatea
din Pécs, prof. Arne Carlsen  director, Institutul
UNESCO pentru învãþare continuã, dr. Heribert
Hinzen  DVV International); 9. Rolul educaþiei
superioare în Lumea Globalizatã: observaþii ale
Conferinþei G7 de la Bologna (8-9 mai 2017)
(gazdã: prof. Alessandra Scagliarini  prorector
pentru Relaþii Internaþionale, Universitatea din
Bologna, Italia); 10. Problema care rezistã nu se
rezolvã: egalitatea sexelor (gazdã: prof. Gulsun
Saglamer  preºedinte, Asociaþia Rectorilor Femei
din Europa, Turcia); 11. Universitãþi care se sprijinã
reciproc: învãþând din experienþa CEU din 2017
(gazdã: prof. Liviu Matei  provost, Universitatea
Central Europeanã); 12. ERASMUS  impactul
mobilitãþii asupra dezvoltãrii competenþelor, a
capacitãþii de inserþie profesionalã, a dezvoltãrii
instituþionale ºi a internaþionalizãrii instituþiilor
de învãþãmânt superior în Europa (gazdã:
Katarina Vaèiæ  coordonator Erasmus + echipa
promoþionalã, Serbia).
A urmat un Workshop al studenþilor, condus de
Rok Primozic, (membru al Consiliului Magna
Charta Observatory ºi fost preºedinte al Uniunii
Studenþilor Europeni), iar seara s-a încheiat cu un
Concert al Orchestrei Filarmonicii ºi Corului
Universitãþii din Pécs.
Ceremonia Jubiliarã a celei de-a 650-a aniversãri
a înfiinþãrii primei universitãþi maghiare din Pécs
s-a desfãºurat pe 1 septembrie 2017. Din anul
1367 ºi pânã în prezent, Universitatea se mândreºte cu un numãr foarte mare de studenþi ce îi
calcã pragul anual, o medie de 20.000 de viitori
absolvenþi, din care un sfert sunt studenþi strãini
provenind din toate colþurile lumii. 1 septembrie
a fost declaratã datã oficialã a sãrbãtoririi Zilei
Naþionale a Învãþãmântului superior în Ungaria,
anunþ fãcut de însuºi premierul Victor Orban,
prezent la eveniment.
Universitatea Spiru Haret, prin reprezentanta
sa, a participat cu multã bucurie la unul dintre
cele mai importante momente din istoria lumii
universitare internaþionale, eveniment ce a prilejuit
cãi de dezvoltare a unor noi parteneriate interuniversitare ºi a consolidat imaginea Universitãþii în
rândul partenerilor din lumea întreagã.
Conf. univ. dr.

Ramona Olivia MIHÃILÃ-ªTEFÃNESCU,
prorector al Universitãþii Spiru Haret
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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.

FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE,
POLITICE ªI ADMINISTRATIVE

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

 Poliþie

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
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



localã

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




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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Universitatea Spiru Haret a fost reprezentatã la
În perioada 22-25 august, Universitatea Spiru Haret a fost
reprezentatã la cea mai mare expoziþie mondialã organizatã acest
an, ExpoAstana 2017. Tema expoziþiei - Energia viitorului a adunat la Astana, capitala Kazahstanului, participanþi din peste 100
de state, care au fãcut cunoscute unele dintre cele mai inovative
soluþii pentru o dezvoltare sustenabilã a planetei.
Pe o suprafaþã de 370 de metri pãtraþi, România a trezit interesul
vizitatorilor care au dorit sã-i cunoascã tradiþiile, cultura, educaþia,
dar ºi perspectivele în domeniul energeticii. Întreg complexul
expoziþional, o aºezare concentricã pe o suprafaþã de 200 de hectare,
partea centralã  de forma unui mãr imens  fiind destinatã pentru expoziþia þãrii gazdã, a fost deschisã în perioada
10 iunie  10 septembrie a.c.
Reprezentanta conducerii Universitãþii Spiru Haret, prorector
cu Relaþiile Internaþionale, conf. univ. dr Ramona Olivia Mihãilãªtefãnescu, directorul general, Costin Lianu, ºi directorul
evenimente, Cristina Ilie, Centrul USH ProBusiness, s-au alãturat
delegaþiei române ºi au beneficiat, în cadrul pavilionul naþional, de
un spaþiu de prezentare a culturii antreprenoriale ºi valorilor
educaþionale haretiste. La invitaþia Universitãþii, firmele colaboratoare, Baibia Kind SRL ºi Heveco SRL, au participat, prin
reprezentanþii legali  Mircea Cãtãlin Ionicã ºi Costin Trandafir 
cu expuneri ale ofertei lor de servicii în domeniul soluþiilor integrate,
mobilier industrial ºi retail, respectiv, cadastru ºi IT.
Participarea Universitãþii Spiru Haret la ExpoAstana 2017 a constituit o realã ocazie de promovare a intereselor sale într-un spaþiu
multicultural tehnico-ºtiinþific-academic, asemenea celui creat de
organizatorii expoziþiei, ºi s-a datorat eforturilor ºi implicãrii
oficialilor Corpului Diplomatic al României în Kazakhstan: E.S.
domnul Ambasador al României în Kazahstan, dr. Cezar Manole
Armeanu; prim-secretar Comerþ Afaceri-Economice, Ambasada
României în Kazakhstan, Nicolae Pãvãlucã; detaºat MAE, director
general Secþia Afaceri, Ministerul Economiei, Cristian Cutaº.
Marþi, 22 august, delegaþia Universitãþii Spiru Haret, condusã de
prorector cu Relaþiile Internaþionale, conf.dr Ramona Olivia Mihãilãªtefãnescu, a vizitat Universitatea Turan-Astana, clasatã în top 10
universitãþi de prestigiu din Kazahstan. Delegaþia românã, în frunte
cu E.S Ambasadorul Cezar Manole Armeanu, a fost primitã cu bucurie
de cãtre prim-prorector, prof. dr. Kanat Daubayev, ºi prorector cu
Cercetarea ºi Relaþiile Internaþionale, prof. dr. Temirkhan Tolkynbaye.
Conducerea Universitãþii Turan-Astana ºi-a arãtat interesul de a
încheia un acord de colaborare cu Universitatea Spiru Haret, având
ca obiectiv principal schimbul internaþional de studenþi ºi profesori.
Miercuri, 23 august, Universitatea Spiru Haret a participat la
Forumul internaþional Ecosisteme antreprenoriale universitare ºi
energia viitorului, din cadrul ExpoAstana 2017. La invitaþia ºi organizarea coordonatorului de evenimente economice ºi ºtiinþifice ale
Pavilionului României, Cristian Cutaº, ºi a prim-secretarului pe
probleme de Comerþ Afaceri-Economice, Ambasada României în
Kazakhstan, Nicolae Pãvãlucã, reprezentanþi ai mediului de afaceri din
Kazakhstan au participat în numãr mare la întâlnirea de prezentare a
delegaþiei române, respectiv a ofertei mediului academic ºi de afaceri
românesc. Comisarul Mihai Dediu a deschis evenimentul ºi a mulþumit
pentru interes ºi participare tuturor celor prezenþi. Au fost amintite în
cadrul prezentãrilor ºi Clusterele Cermand, Bio Danubius ºi Danube
Engineering Hub. Temele abordate au îmbinat valorile mediului
universitar cu principiile ºi interesele celui de afaceri, susþinând:
 specializãrile inteligente din cadrul universitãþilor din România ºi
Kazahstan, prin implicarea clusterelor, a partenerilor de afaceri
 implicarea partenerilor de afaceri în susþinerea cercetãrii, inovãrii ºi
dezvoltãrii antreprenoriatului în spaþiul universitar  internaþionalizarea universitãþilor ºi dezvoltarea comunicãrilor ºtiinþifice ca
formã de interconectare a mediului de afaceri cu cel universitar.
La finalul prezentãrilor au urmat sesiuni de comunicãri B2B
unde cei interesaþi de oferta delegaþiei române au solicitat mai multe
informaþii direct de la cei implicaþi.
La eveniment a fost invitatã presa localã, iar membrii delegaþiei române
au oferit interviuri pentru postul naþional de televiziune RTRC tv.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

ExpoAstana 2017

792  11 septembrie 2017

Formarea experþilor
în gestionarea ºi valorificarea
Programului INTERREG
în contextul oportunitãþilor
de finanþare SUERD

Ziua de joi, 24 august, a adus un plus de imagine ºi notorietate
Universitãþii Spiru Haret în spaþiul academic internaþional, prin
participarea prorectorului cu Relaþiile Internaþionale, conf. univ.
dr. Ramona Mihãilã-ªtefãnescu, însoþit de conducerea Centrului
USH ProBusiness, directorul general Costin Lianu ºi directorul
evenimente Cristina Ilie, în cadrul unor vizite oficiale la universitãþi
kazahe cu scopul de a dezvolta relaþii de colaborare cu acestea.
E.S. dr. Cezar Manole Armeanu, alãturi de prim-secretar Comerþ
Afaceri-Economice, Ambasada României în Kazakhstan, Nicolae
Pãvãlucã, ºi detaºat MAE, director general Secþia Afaceri,
Ministerul Economiei, Cristian Cutaº, a iniþiat ºi condus delegaþia
românã în Karaganda, facilitând vizita la Universitatea Economicã
din Karaganda ºi la Universitatea de Medicinã Karaganda.
Întâlnirea cu rectorul Universitãþii Economice din Karaganda,
prof.dr Yerkara Aymagambetov, a oferit conducerilor celor douã
universitãþi ºansa sã se prezinte ºi sã aibã o comunicare clarã ºi
directã în direcþia semnãrii unui acord de colaborare. Astfel,
prorectorul cu Relaþiile Internaþionale, conf. univ. dr. Ramona Olivia
Mihãilã-ªtefãnescu, a semnat pentru Universitatea Spiru Haret
Acordul Internaþional de Cooperare cu Universitatea Economicã
din Karaganda, deschizând calea spre o comunicare ºi colaborare
internaþionalã pentru studenþi, profesori ºi cercetãtori. Universitatea
Economicã din Karaganda este o universitate cu o istorie de peste
50 de ani, fiind universitatea unde însuºi preºedintele þãrii a absolvit
studiile de licenþã, Nursultan Nazarbaev.
Întâlnirea cu reprezentanþi ai conducerii Universitãþii de Medicinã
Karaganda, în frunte cu prim-prorectorul Zhumashev Rymbek
Muratovich, avea sã deschidã calea Universitãþii Spiru Haret spre
comunicare ºi colaborare internaþionalã cu cea de-a doua universitate
ca mãrime din Kazakhstan, cu o tradiþie de peste 45 de ani de
educaþie superioarã. În cadrul acestei universitãþi existã ºi o Catedrã
de Limba românã, unde Limba românã este predatã de prof. Nicolae
Stanciu. A existat interes pentru o relaþionare internaþionalã în ceea
ce priveºte schimburile internaþionale  studenþi, profesori,
activitãþile de cercetare  conferinþe, expoziþii, proiecte în domenii
precum: economic, tehnic ºi umanitar.
La finalul programului, reprezentanþii USH s-au întâlnit cu
reprezentantul Comunitãþii MoldoRomânã. Discuþiile libere au
întãrit ideea ºi, totodatã, dorinþa de a pãstra legãtura cu fraþii noºtri,
ca împreunã sã luptãm pentru pãstrarea valorilor ºi tradiþiilor
româneºti în comunitãþile româneºti.
Ziua de vineri, 25 august, a adus Universitãþii Spiru Haret o nouã
ºansã pentru a trasa liniile de colaborare în domeniul relaþiilor
internaþionale, delegaþia românã fiind primitã de rectorul Universitãþii
de Economie, Finanþe ºi Comerþ Exterior din Astana, prof. dr.
Sarsengali Abdymanapov. Conducerea universitãþii gazdã, prezentã
la întâlnire în formulã completã, a manifestat un interes real pentru a
colabora cu USH în ceea ce priveºte programele de mobilitate
academicã ºi cele de internship pentru studenþi, în special pentru
aceia de la specializãrile Matematicã ºi Informaticã, nu în ultimul
rând, stabilirea unor limbaje comune de realizare a proiectelor pe
domeniul cyber-security.
Reprezentarea Universitãþii Spiru Haret la ExpoAstana 2017 a
creat impact, nu doar prin vizitele oficiale ºi dezbaterile, prezentãrile
în cadrul Forumurilor, ci ºi prin aplecarea spre dialog cu toþi cei care
s-au arãtat interesaþi sã ne cunoascã universitatea, prezentându-se la
Pavilionul României.
În speranþa fructificãrii acestor întâlniri, comunicãri ºi participãri,
Universitatea Spiru Haret mulþumeºte Ambasadei României în
Kazakhstan, E.S. domnul Ambasador Cezar Manole Armeanu ºi
prim-secretar Comerþ Afaceri-Economice Nicolae Pãvãlucã, echipei
ministeriale implicatã în organizarea participãrii României la
ExpoAstana 2017 ºi coordonatorului evenimente economice ºi
ºtiinþifice ale Pavilionului României, Cristian Cutaº, dar ºi tuturor
organizaþiilor partenere pentru implicarea ºi sprijinul acordat în
organizarea deplasãrii.

Noul cadru al Programului INTERREG Europe oferã cooperãrii
macro- ºi inter-regionale o gamã extrem de largã de oportunitãþi
de colaborare ºi finanþare, încã slab valorificate de cãtre autoritãþile
publice, mediul de afaceri ºi agenþiile, centrele de cercetare ºi
ONG tematice din România. În plus, prin Programul Operaþional Regional, este deschisã acum Axa de finanþare dedicatã în
mod expres Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii (SUERD),
aferentã judeþelor de pe malul Dunãrii, cu o estimare totalã de
500 de milioane euro.
Pe de altã parte, datoritã complexitãþii ºi numãrului mai mare de
parteneri necesari, în vederea recuperãrii decalajelor acumulate, se
resimte o nevoie sporitã de specialiºti în formarea parteneriatelor,
elaborarea proiectelor, intensificarea cooperãrii transfrontaliere,
dar ºi între macro-regiunile pilot, chemate sã-ºi transfere bunele
practici ºi sã coopereze mult mai intens în cadrul unor noi programe.
În acest scop, începând din acest an universitar, prin Programul
Naþional Comun de Formare iniþiat de Catedra Internaþionalã
Onorificã Jean Bart în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea
Dunãrii (CIO-SUERD) ºi în parteneriat cu Departamentul de
Training al Asociaþiei Comunitãþile Locale Riverane Dunãrii (CLDR),
organizatorii oferã noul curs online de tip post-universitar privind
Managementul Proiectelor INTERREG ºi internaþionale, cu focalizare
pe proiecte sub egida Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii
(SUERD), care se va desfãºura în perioada lunilor septembrie 
decembrie 2017, în co-tutelã ºi sub înaltul gir al Academiei Române
prin Centrul de Studii ºi Cercetãri de Biodiversitate Agrosilvicã Acad.
David DAVIDESCU din cadrul INCE.
Printre beneficiile speciale pentru absolvenþi menþionam:
· primesc Certificat de Absolvire însoþit de o Anexã de Studii;
· sunt cooptaþi în Reþeaua Naþionalã a Ofiþerilor Dunãreni,
creatã la iniþiativa Consiliului Oraºelor ºi Regiunilor Dunãrii
(Viena), care editeazã online Buletinul Dunãrean ce furnizeazã
informaþii ºi consiliere privind participarea la proiecte ºi iniþiative
dunãrene;
· pot primi Scrisori de Recomandare ºi sunt luaþi în considerare
prioritar în vederea colaborãrii, participãrii sau angajãrii în proiecte
cu caracter naþional/macro-regional;
· li se acorda acces privilegiat la evenimentele publice ºi grupurile de lucru pentru proiectele iniþiate de partenerii CIO-SUERD
ºi CLDR.
Lansarea va avea loc, în cadrul oficial, la Casa Academiei Române
(Calea 13 Septembrie nr 13), vineri  15 septembrie 2017, în cadrul
Incubatorului de Proiecte ºi Afaceri Europene Seed Money Facility
2017. Înscrierile se fac conform principiului Primul venit-primul
servit pânã în data de 18 septembrie 2017. Detalii suplimentare
pot fi consultate pe site-ul www.cldr.ro sau solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: secretariat@cldr.ro ori telefonic la tel./fax:
021.230.49.97.

Conf. univ. dr Ramona Olivia MIHÃILÃ-ªTEFÃNESCU,

Secretariatul Tehnic CIO-SUERD/CLDR

prorector al Universitãþii Spiru Haret

Parteneri Media Asociaþi: Agenþia Naþionalã de Presã
AGERPRES, TVH ºi Opinia Naþionalã. Parteneri Media:
Finantare.ro, CalendarEvenimente.ro, CaleaEuropeana.ro,
Comunicaþii Mobile, SmartFinancial.ro, ClubAfaceri.ro,
BrandInfo.ro, PRwave.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna
Economica, 24pharte.ro, Buletin Dunãrean.
Pentru conformitate,

Unde încep ºi unde se terminã mult lãudatele comisioane zero
ale conturilor ºi cardurilor de salarii

Bãncile comerciale se întrec în comisioane zero aferente
contului curent, cu sau fãrã virarea salariului. Sunt cazuri când
banca începe totuºi sã aplice comisioane conturilor curente
fãrã ca posesorul contului sã ºtie acest lucru. Unele bãnci
spun cã nici mãcar nu trebuie notificat clientul pentru încadrarea
Cu sau fãrã virarea salariului în contul curent aferent unui card
de debit, cu sau fãrã obligaþia efectuãrii unor plãþi lunare ºi a unui
rulaj lunar prin respectivul cont, cel puþin ºapte bãnci oferã
comisioane zero pentru administrarea contului curent, retragerile
de numerar de la bancomat, consultarea soldului ºi anumite plãþi
intrabancare.
BCR, Banca Transilvania, BRD, ING Bank, Garanti Bank
sunt doar câteva dintre bãncile care oferã comisioane zero pentru
cei care vin cu salariile la banca respectivã ºi utilizeazã contul/
cardul de salariu ca pe un cont de bazã (deºi avem o lege care
spune cã un cont de bazã are comisioane zero fãrã sã existe
condiþia ca individual sã îºi deruleze tranzacþiile prin acel cont, ci
doar ca acela sã fie primul sãu cont bancar!).
Ce se întâmplã însã dacã angajatul îºi schimbã angajatorul sau
rãmâne fãrã loc de muncã o perioadã de timp ºi foloseºte acelaºi
card pentru încasarea ajutorului de ºomaj? Dacã îºi schimbã
angajatorul, dar îºi încaseazã salariul pe acelaºi card, poate sã
plãteascã în continuare comisioane zero dacã emitentul este Banca
Transilvania sau BCR. Dacã sunt îndeplinite anumite condiþii de
rulaj financiar lunar - 700 de lei ºi o platã cu cardul, la ING, ºi
1.000 sau 2.000 de lei lunar, la Raiffeisen Bank) condiþiile de
comisionare zero pot fi pãstrate.

contului curent într-o altã grilã de comisioane, iar acest lucru
este perfect legal. Altele spun cã îl notificã pe client cu 60 de
zile înainte de modificãri. Dar nu spun ce se întâmplã de când
clientul îºi schimbã sau îºi pierde jobul ºi pânã trec cele
60 de zile, din nou legale.
Atenþie însã! Nu este vorba de 700 sau 1.000 sau 2.000 de lei
care sã stea nemiºcaþi în cont, ci care trebuie sã intre ºi sã iasã din
contul respectiv într-o lunã! Altfel, facilitãþile se pierd.
În alte cazuri - BRD sau chiar Garanti Bank, schimbarea
angajatorului atrage dupã sine modificarea condiþiilor de
comisionare a contului curent. În funcþie de bancã, doar comisionul
de administrare a contului curent este cuprins între 2,5 lei pe
lunã ºi chiar 10 sau 15 lei pe lunã.
Cert este cã, atunci când condiþionalitãþile exprimate
mai sus - viramentul salariului în contul de card, rulajul
lunar al unei anumite sume de bani, efectuarea unor plãþi
sau, pur ºi simplu, schimbarea angajatorului fãrã sã soliciþi
bãncii închiderea respectivului cont curent ºi al cardului
aferent (care este în unele cazuri taxatã cu comisioanele
de retragere de numerar a eventualilor bani rãmaºi în cont)
- aceste comisioane devin automat active iar uneori sunt
adãugate ºi taxe noi, generate de modificãrile intervenite
în tariful de comisionare al bãncii emitente.
Partea proastã este cã bãncile interpreteazã în felul lor
necesitatea de a anunþa clienþii de modificarea tarifelor aferente
conturilor curente cu taxe zero. Dacã reprezentanþii BRD au
rãspuns cã de obicei angajatorul trebuie sã îºi anunþe angajatul cã

atunci când îºi schimbã jobul pierde ºi condiþiile preferenþiale
acordate de bancã, alte bãnci spun cã îºi anunþã clienþii cu 60 de
zile înainte de modificare condiþiilor de tarifare a contului (n.r.
Ceea ce înseamnã cã douã luni are tot comisioane zero? Nicio
bancã nu a rãspuns la aceastã întrebare!).
Unele, gen BCR, spun cã, aºa cum este legal, instituþia de credit
anunþã în termen de 60 de zile modificãrile survenite, altele, gen
Raiffeisen Bank, rãspund mai sincer: Banca nu este obligatã din
punct de vedre legal sã notifice clienþii, deoarece modul de comisionare
este detaliat în condiþiile contractuale semnate de cãtre client.
Aºa este! La orice bancã, nu doar la Raiffeisen Bank, când semnezi
contractul de deschidere a contului curent, semnezi ºi tabelul de
comisioane ºi dobânzi ale bãncii (pentru toate tipurile de produse,
nu doar pentru contul curent). Indiferent de rãspunsul oficial al
bãncilor, practica este ca, imediat ce nu mai apare rulajul lunar
respectiv, instituþia de credit sã înceapã sã tragã bani din cont.
Când îl semnezi þi se spune cã aºa e procedura! Dupã ce þi s-au
tras comisioanele despre care nimeni nu te-a informat cã trebuie
sã le plãteºti ºi constaþi fie cã nu mai ai bani în cont, fie cã ai fost
raportat la Biroul de Credit pentru cã nu ai avut bani în cont ºi
banca nu a avut de unde sã îºi tragã comisioanele este deja prea
târziu. Aºa cã, atenþie când încep ºi când expirã bonusurile
comisioanelor zero!
În plus, lichidarea unui cont se face în baza unei cereri exprese,
scrisã ºi semnatã de proprietarul contului. Contul mai rãmâne
activ 30 de zile, timp în care plãþi care nu fuseserã fãcute cunoscute
bãncii pot trece de pe hold în cont ºi pot apãrea noi deficite.
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
LUNI  11 septembrie 2017

22:30
23:00
23:30
01:30
02:30
03:00
05:00
05:30
06:30

VINERI  15 septembrie 2017
07:00
08:30
09:00
10:00
11:00
13:00
14:00
16:00
18:00
19:00
20:00
20:30
23:00
23:30
01:30
02:30
03:00
05:00
05:30
06:30

Film artistic
ªtiri (r)
Film serial (r)
Alo, România! (r)
Film artistic românesc 
Nunta mutã (2008) (r).
Film documentar
Film documentar
Film de colecþie
Alo, România!
Dedicaþii de muzicã popularã în direct
Interviurile lui Matei Georgescu
ªtiri
Cântec, joc ºi veselie
ªtiri (r)
Film artistic (r)
Alo, România! (r)
Film documentar
Film artistic (r)
ªtiri (r)
Film documentar
Viral online (r)

19:00
20:00
20:30
22:30
23:00
23:30
01:30
02:30
03:00
05:00
05:30
06:30

SÂMBÃTÃ  16 septembrie 2017
07:00
08:00
08:30
09:00
11:00
12:00
14:00
16:30
17:00
18:00
19:00
20:00
20:30
23:00
00:00
02:30
03:00
05:00
05:30

Film documentar
Viral online (r)
ªtiri (r)
România spiritualã
Cântec, joc ºi veselie
Film de colecþie
Cântec, joc ºi veselie
Film documentar
Film artistic românesc  Lupii ºi zeii
(2009). Regia: Alexandru Vasilache.
Genul: acþiune
O lume într-o orã
ªtiri
Cântec, joc ºi veselie
Film artistic  Impact, partea I
(2009). Regia: Mike J. Rohl.
Genul: acþiune, SF
Videoclipuri
Film documentar
Film artistic (r)
ªtiri (r)
România spiritualã

În perioada 2-24 septembrie 2017 se desfãºoarã
evenimentul Ateliere de Artã Deschise în Bucureºti  Ediþia
Enescu, cu peste 70 de ateliere de creaþie deschise pentru
vizitare publicului din Bucureºti, fie rezidenþi, fie dintre cei
sosiþi special pentru ediþia din anul acesta a Festivalul
Internaþional George Enescu.
Timp de patru weekenduri consecutiv, 2/3, 9/10, 16/17 ºi
23/24 septembrie 2017, sâmbãtã ºi duminicã, în intervalul orar
12:0020:00, artiºti vizuali cu specializãrile picturã, sculpturã,
graficã, ceramicã, sticlã, textile ºi metal, aºteptã vizitatori
la adresele atelierelor lor. Pe lângã prezentarea atelierelor,
se vor putea viziona mini expoziþii ºi lucrãri în diferite faze de
creaþie sau, live, demonstraþii ale tehnicilor de lucru. Vizitatorii
vor avea acces la oferte speciale, posibilitatea de înscriere la
cursuri sau, pur si simplu, de a petrece timpul într-o companie
deosebitã, la un pahar cu vin. Programul ºi adresele atelierelor,
hãrþile ºi profilurile artiºtilor participanþi, sunt disponibile la
Ateliere.Net. În plus, existã posibilitatea de a descãrca gratuit
Aplicaþia pentru Smartphone Ateliere, publicatã pe platformele
IOS ºi Android, ce oferã posibilitatea de a contacta direct artiºtii
ºi ghidare prin GPS cãtre adresele atelierelor alese.
Ediþia specialã de Ateliere de Artã Deschise în Bucureºti
este organizatã de Contemporanii, sub egida Festivalului
Internaþional George Enescu, în cadrul secþiunii Bucureºtiul
Creativ. Evenimentul este realizat în parteneriat cu Primãria
Municipiului Bucureºti prin CREART, cu sprijinul Romgaz
ºi Metrotehnica  Skoda.
Artiºti participanþi: Giani Iosif Amarandei (sculpturã), Marius Barb (picturã), Otilia Mãndescu Canavra
(graficã), Alin Carpen (sculpturã), Alexandru Cãzãnaru

Ateliere
de Artã
Deschise
în Bucureºti,
Ediþia Enescu

Vã aºteptãm cu drag!
Echipa CONTEMPORANII
Accesul în ateliere este liber.
Pentru grupuri sau
ghidate, ne puteþi
contacta la 0723 825
800 sau la adresa de
email info@ateliere.net.

Ora

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

19:00
20:00
20:30

14:00
15:00
16:00
18:00

MIERCURI  13 septembrie 2017

Film documentar
ªtiri (r)
Film serial (r)
Alo, România! (r)
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
Film artistic românesc 
Kyra Kyralina (2014) (r)
Regia: Dan Piþa; Genul: dramã
Film documentar
Crezi cã ºtii? (r)
Film de colecþie
Alo, România!
Dedicaþii de muzicã popularã în direct
Crezi cã ºtii?
ªtiri
Film artistic românesc 
Doar cu buletinul la Paris (2015).
Regia: ªerban Marinescu. Genul dramã.
Viral online
ªtiri
Film artistic (r)
Alo, România! (r)
Film documentar
Film artistic (r)
ªtiri (r)
Film documentar
Viral online (r)

Radio Seven

14:00
15:00
16:00
18:00

07:00
08:30
09:00
10:00
11:00
12:00

PROGRAMUL

Film documentar
Film documentar
ªtiri (r)
Film serial
Cântec, joc ºi veselie
Film documentar
Film artistic  Povestea unui tigriºor
(2014) (r)
Film documentar
Crezi cã ºtii? (r)
Film de colecþie
Alo, România!
Dedicaþii de muzicã popularã în direct
Crezi cã ºtii?
ªtiri
Film artistic românesc 
Kyra Kyralina (2014) (r)
Regia: Dan Piþa; Genul: dramã
Viral online
ªtiri
Film artistic (r)
Alo, România! (r)
Film documentar
Film artistic (r)
ªtiri (r)
Film documentar
Viral online (r)

07:00
08:00
08:30
09:00
10:00
11:00
12:00

MARÞI  12 septembrie 2017

07:00
08:30
09:00
10:00
11:00
12:00
14:00
15:00
16:00
18:00
19:00
20:00
20:30
22:30
23:00
23:30
01:30
02:30
03:00
05:00
05:30
06:30

JOI  14 septembrie 2017

Film artistic
ªtiri (r)
Film serial (r)
Alo, România! (r)
Ochiul de veghe (r)
Film artistic românesc 
Doar cu buletinul la Paris (2015) (r).
Film documentar
Crezi cã ºtii? (r)
Film de colecþie
Alo, România!
Dedicaþii de muzicã popularã în direct
Crezi cã ºtii?
ªtiri
Film artistic românesc 
Restul e tãcere (2007).
Regia: Nae Caranfil. Genul: comedie
Viral online
ªtiri
Film artistic
Alo, România! (r)
Film documentar
Film artistic (r)
ªtiri (r)
Film documentar
Viral online (r)

14:00
15:00
16:00
18:00
19:00
20:00
20:30

22:30
23:00
23:30
01:30
02:30
03:00
05:00
05:30
06:30

DUMINICÃ 17 septembrie 2017
07:00
08:00
08:30
09:00
11:00
12:00
14:00
16:30
17:30
18:30
19:30
20:00
20:30
23:00
01:00
02:30
03:00
05:00
05:30

Film documentar
Viral online (r)
ªtiri (r)
România spiritualã
Cântec, joc ºi veselie
Film de colecþie
Cântec, joc ºi veselie
Film documentar
Film documentar
Ochiul de veghe
Film documentar
ªtiri
Film artistic românesc  Tache (2007)
Regia: Igor Cobileanschi. Genul: comedie
Film artistic  Impact, partea a II-a
(2009). Regia: Mike J. Rohl.
Genul: acþiune, SF
Ochiul de veghe (r)
Film documentar
Film artistic (r)
ªtiri (r)
România spiritualã (r)

(sculpturã), Titi Ceara (sculpturã), Maria Cioatã
(ceramicã), Cristina Ciobanu (ceramicã), Constantin Cioc
(picturã), Maria Sanda Constantinescu (picturã), Casia Csehi
(graficã), Raluca Ilaria Demetrescu (picturã), Misha Diaconu
(metal), Cristian Dobrescu (ceramicã), Anca Vintilã
Dragu (ceramicã), Valentin Duicu (sculp-turã), Rãzvan
Dumitran (textile), Constantina Dumitru (textile), Daniela
Fãiniº (ceramicã), Cãtãlin Geanã (sculpturã), Elena Gheorghe
(sculpturã), Alina Gherasim (picturã, graficã), Marian
Gheorghe (metal), Mirela Hagiu (graficã), Cãtãlin Hrimiuc
(sticlã), May Oana Isar (graficã), Ionel Istoc (sculpturã),
Eusebiu Josan (picturã), Georgiana Josan (picturã), Elena Lupu
(picturã), Ileana Dana Marinescu (metal), Ioan Medruþ
(sculpturã), Ruxandra Sybil Mermeze (textile), Dan ªtefan
Minea (picturã), Laurenþiu Mogoºanu (sculpturã), Nicolae
Moldovan (ceramicã), Mihai Moldovanu (textile), Claudia
Muºat (textile), Lisandru Neamþu (graficã), Horia Niþu
(graficã), Cãtãlin Oancea (sculpturã), Ileana Oancea
(sculpturã), David-Leonid Olteanu (ceramicã, sticlã), Carmen
Ileana Paraschivescu (graficã), Dumitru Pasima
(sculpturã), Cristian Pentelescu (sculpturã), Emilia Persu
(picturã), Ana Asavei Pietraru (picturã), Adrian Pîrvu
(sculpturã), Ana Zoe Pop (sculpturã), Alexandru Poteca
(sculpturã), Carmen Raszovsky (graficã), Mircea Roman
(sculpturã), Andrei Romocean (picturã), Victor-Olivier Sãraru
(sticlã, metal), Marilena Preda Sânc (picturã), Loredana Stancu
(graficã, picturã), Elena Surdu Stãnescu (sculpturã), Lucian
ãran (sculpturã, ceramicã), Iulian Vîrtopeanu (ceramicã), Florentina Voichi (picturã), Marian Zidaru
(sculpturã), Victoria Zidaru (sculpturã, textile).

Luni

07:00
08:30
09:00
10:00
11:00
12:00

Marþi

Miercuri

Joi

Film artistic
ªtiri (r)
Film serial (r)
Alo, România! (r)
Film documentar
Film artistic românesc 
Restul e tãcere (2007) (r).
Film documentar
Crezi cã ºtii? (r)
Film de colecþie
Alo, România!
Dedicaþii de muzicã popularã în direct
Crezi cã ºtii?
ªtiri
Film artistic românesc 
Nunta mutã (2008).
Regia: Horaþiu Mãlãele.
Genul: comedie/dramã
Viral online
ªtiri
Film artistic
Alo, România! (r)
Film documentar
Film artistic (r)
ªtiri (r)
Film documentar
Viral online (r)

Concurs de creaþie
pentru elevi ºi studenþi

Vasile Voiculescu

 Arc de suflet peste timp
Fundaþia Academicã V. Voiculescu,
în colaborare cu Casa de Culturã a Sindicatelor Buzãu ºi Asociaþia Culturalã
Renaºterea Buzoianã organizeazã, în ziua de
22 noiembrie 2017, cea de-a XVIII-a ediþie a
Concursului Naþional de Creaþie Literarã
pentru Elevi ºi Studenþi V. Voiculescu  Arc
de suflet peste timp. Concursul este organizat
în memoria fondatorului acestuia, prof. dr.
Valeriu Bistriceanu. Se va acorda un singur
premiu în bani, în valoare de 500 de
lei. Celelalte premii, constând în diplome,
cãrþi ºi publicarea creaþiilor, vor fi oferite de
revistele Cartelul metaforelor, Caietele de la
Þinteºti, Uscând o lacrimã ºi Literadura. Un
premiu special, va fi acordat de scriitorul ºi
regizorul de origine buzoianã Nicolae Cabel.
Lucrãrile pentru concurs, constând în
poezie, prozã, eseu, maximum trei pagini,
vor fi trimise în formã exclusiv electronicã,
pânã la data de 20 octombrie 2017, pe adresa: marinifrim@gmail.com cu menþiunea
Pentru Concursul <V. Voiculescu>. Textele
vor fi însoþite de un scurt CV. ºi datele de
identificare ale concurentului. Participã numai
elevi ºi studenþi care nu au debutat în volum
individual. Juriul va fi alcãtuit din membri ai
Uniunii Scriitorilor din România, numele
acestora fiind prezentate dupã deliberare.
Festivitatea de premiere va avea loc sâmbãtã,
22 noiembrie 2017, ora 10.00, la Sala
cenaclurilor a Casei de Culturã a Sindicatelor
Buzãu. Câºtigãtorii vor fi anunþaþi în timp util.

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

MUZICÃ

MUZICÃ

20-7
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Haretiºti de ieri ºi de azi
Dragoº MOTICÃ,
absolvent al Facultãþii
de Arhitecturã:

Viaþa cotidianã,
de la gesturi la clãdiri,
mã inspirã în proiectele mele

Absolvent al Facultãþii de Arhitecturã (Universitatea Spiru Haret) ºi al Facultãþii de Arte, secþia
design de produs (Universitatea de Vest), Dragoº
Moticã a ales o profesie unde creativitatea se îmbinã
armonios cu talentul ºi munca. A lucrat la Londra,
însã munca de ,,roboþel  nu i s-a potrivit, aºa cã a
decis sã se întoarcã în România, unde ºi-a deschis
propriul studio, acesta fiind specializat în: arhitecturã, design interior, design de produs ºi design grafic.
Ce a însemnat pentru el experienþa unui birou de
arhitecturã din strãinãtate, care este sursa de
inspiraþie pentru lucrãrile sale, dar ºi alte informaþii,
aflãm în rândurile de mai jos.
Din 2008, ai propriul studio, acolo unde realizezi, atât lucrãri unice, cât ºi
produse de serie. De care proiect te-ai ataºat cu precãdere?
Proiectul meu de suflet este Ubikubi, ce conþine o colecþie de pierse smart, versatile, acestea
fiind actualizate în fiecare sezon. Toate piesele Ubikubi sunt create in-house, folosind materiale
sustenabile ºi tehnologie proprie. În prezent, mã ocup mai puþin de arhitecturã, deºi îmi doresc
sã mã dezvolt pe viitor în acest domeniu.
Ai primit Medalia de aur în cadrul A Design pentru deja bine cunoscutul
proiect Lamp, ( / LAMP) ºi ai obþinut mai multe premii din partea Asociaþiei Române
a Producãtorilor de Mobilier pentru alte piese de mobilier. Cum te-au ajutat,
ulterior, aceste premii în carierã?
Premiile obþinute m-au ajutat la nivel de încredere în ceea ce priveºte munca mea. Consider
însã cã, în genere, premiile sunt destul de subiective, iar ,,valoarea unui om este destul de greu
de apreciat.
Ai lucrat pentru o scurtã perioadã la Londra, la dRMM de Rijke Marsh Morgan
Architects. În ce fel te-a ajutat aceastã experienþã ºi de ce ai ales sã te întorci în
România?
Lecþia principalã pentru mine a fost aceea cã nu îmi doresc ºi nu aº putea sã stau într-un rând
lung de calculatoare ºi sã trag de niºte linii într-un softaware. Ceea ce vreau sã subliniez este
faptul cã atunci când lucrezi într-un birou mare, personalitatea ta este absorbitã ºi se estompeazã.
În schimb, dacã îþi doreºti sã fii ,,pionul întâi, trebuie sã iei taurul de coarne. Într-adevãr, este
mai greu, dar doar aºa poþi ieºi din mulþime. Experienþa m-a fãcut sã înþeleg cã vreau mult mai
mult dinamism de la meseria pe care o practic, dar care, în realitate, dacã faci doar proiectare,
este destul de staticã. Aºadar, dacã vrei dinamism, începi sã faci de toate: de la proiectare, la
comunicare, la marketing, la vânzare. Mie, personal, îmi place mult mai mult aºa. E adevãrat cã
stresul este infinit mai mare, dar orice mic pas spre reuºitã reprezintã o împlinire.
Ce te atrage mai mult: amenajarea spaþiilor interioare sau exterioare?
Argumenteazã alegerea ta.
În prezent, mã atrage cu precãdere amenajarea exterioarã, pentru cã, din punctul meu de
vedere, este mai relevantã ºi mai complexã. Consider cã implicã mult mai mult cunoaºterea
contextului social ºi influenþeazã o masã mai mare de participanþi. În cazul în care nu ai
experienþã, cred cã este mai riscant de abordat.
Ce îl inspirã pe arhitectul Dragoº Moticã?
Viaþa cotidianã, absolut tot ce se petrece în jurul meu. Sunt foarte atent la ceea ce se întâmplã,
de la gesturi la clãdiri, astfel încât sã fiu cât mai analitic.
Cu ce provocãri te-ai confruntat pânã în prezent în aceastã meserie?
Cel mai dificil de gestionat este relaþia cu clientul, deoarece pot exista de multe ori discrepanþe
între ceea ce tu comunici ºi percepþia interlocutorului tãu.
Ce stil arhitectural preferi?
Nu pot spune cã prefer un anumit stil arhitectural, pentru cã dacã aº alege unul singur, ar fi
ca ºi cum mi-aº îngrãdi viziunea. Nu-mi plac formele fãrã fond.
Renovare, restaurare sau arhitecturã contemporanã? Ce alegi?
Cu siguranþã, prefer arhitectura contemporanã. Mã definesc ca fiind un tip extrem de agitat,
nerãbdãtor ºi impulsiv, aºa cã nu mã pot regãsi în renovãri ºi restaurare. Pentru restaurare, de
exemplu, din punctul meu de vedere, trebuie sã fii un om rãbdãtor, cãruia îi place cercetarea,
investigaþia istoricã. Este un domeniu interesant, însã eu sunt mult mai dinamic. Vreau ca
lucrurile sã se întâmple mai repede.
Ce ne poþi spune despre profesorii care au ajutat la formarea ta?
O sã mã refer cu precãdere la Facultatea de Arhitecturã, facultate care m-a ajutat sã fiu mai
organizat în gândire ºi mai riguros în prezentãri. Profesorii care ºi-au pus amprenta asupra
formãrii mele profesionale sunt în numãr de trei. Nu o sã le dau numele, însã o sã le fac o scurtã
caracterizare din perspectiva mea. Unul dintre profesori era tânãr, visãtor ºi cu dorinþa de a face
ºcoala sã progreseze. Cel de-al doilea a fost un om perceput ca nesuferit de cãtre majoritatea
studenþilor, dar pe care eu l-am apreciat pentru cursul lui, ieºit din tipare. Dacã erai suficient de
matur, înþelegeai cã respectivul curs era extrem de util ºi plin de înþelesuri subtile. O persoanã
pragmaticã aº putea spune cã era cel de-al treilea profesor, o persoanã care încerca sã te ajute
sã te dezvolþi multilateral, mã refer atât la arhitecturã, cât ºi la mobilier, graficã sau design.
Care este oraºul tãu preferat din România, din punct de vedere arhitectural?
Timiºoara, deºi în prezent este un oraº lãsat în paraginã.
Ce oraº ai ,,renaºte arhitectural ºi ce schimbãri majore i-ai aduce?
Nu am vãzut foarte multe oraºe, însã acest lucru este pe ,,my to do list. În acest moment,
cred cã Timiºoara meritã ºi poate mult mai mult.
Ce tendinþe crezi cã vor marca arhitectura în viitor?
Arhitectura în viitor înseamnã tehnologie, funcþionalitate, sustenabilitate. Nu cred cã lumea
asta îºi mai permite sau nu ar trebui sã-ºi mai permitã sã construiascã de dragul vizualului. Este
o risipã de resursã, iar într-o creºtere galopantã a locuitorilor, aceastã resursã trebuie folositã cu
chibzuinþã.

Mândra FLORESCU,

studentã,
Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane,
specializarea Pedagogie Muzicalã:
Nu realizezi ce înseamnã cu adevãrat
scena pânã nu pãºeºti pentru prima datã
pe ea, în vãzul tuturor. Este câmpul
de bãtãlie dar ºi locul unde simþi
cã pluteºti

Respirã muzicã prin toþi porii, iar ochii îi
strãlucesc într-un mod aparte atunci când se
aflã pe scenã. Mândra Florescu, studentã a
Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane,
specializarea Pedagogie Muzicalã, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, este una dintre
tinerele soprane extrem de apreciate. Ce
importanþã are educaþia în cariera unui
muzician, care este rolul ce i-a plãcut
îndeosebi, dar ºi alte detalii legate de
domeniul artistic, aflãm în interviul pe care
Mândra Florescu ni l-a acordat.
Ai o activitate artisticã bogatã. Fac referire cu precãdere la evenimentele artistice la
care participi în colaborare cu Universitatea Spiru Haret, cele de la Fundaþia Remember
Enescu, precum ºi cele de la Muzeul Naþional de Istorie a României. Povesteºte-ne
un eveniment la care ai participat ºi care þi-a rãmas întipãrit în minte ºi suflet.
Spune-ne, pe scurt, câteva cuvinte despre tine.
Muzica a fãcut parte din viaþa mea încã din copilãrie. Chiar din ºcoala generalã am început studiul
pianului, instrument care timp de 12 ani mi-a fost alãturi. Am avut onoarea sã particip la activitãþile
Fundaþiei Remember Enescu, ale Muzeului de Istorie a României ºi Muzeului Naþional George
Enescu încã de la începutul liceului, sub atenta ºi plina de dragoste îndrumare a doamnei profesor
Cristina Mãgureanu. Nu cred cã pot enumera toate concertele, audiþiile ºi evenimentele la care am
participat împreunã, dar cu siguranþã ºi-au spus cuvântul în evoluþia mea. Odatã cu începerea facultãþii,
un nou orizont s-a deschis ºi, pe lângã activitãþile deja prezente, s-au adãugat cele legate de facultate,
activitãþi coordonate de conf.univ.dr. Georgeta Pinghiriac. Concursurile au, poate, cea mai mare
însemnãtate când vine vorba de experienþa scenicã. Emoþiile sunt mai puternice, apare concurenþa,
existenþa juriului, toate acestea sunt un plus faþã de concertele cu care am fost obiºnuitã. Foarte
important este faptul cã scopul concursului nu trebuie sã fie luarea unui premiu, ci participarea,
acþiune în care interpretul trebuie sã dea tot ce are mai bun, sã-ºi cunoascã potenþialul ºi nivelul.
Aceste lucruri au însemnat mult pentru dobândirea experienþei mele de pânã acum.
Ai urmat cursurile Colegiului Naþional de Arte Dinu Lipatti. Când þi-ai descoperit vocaþia?
Descoperirea vocaþiei mele, ca viitoare sopranã, a fost mai mult sau mai puþin întâmplãtoare, fiind
îndrumatã cãtre canto ºi, respectiv, cãtre doamna Mãgureanu de profesoara mea de pian din gimnaziu,
Raluca Burcea. Simþind cã pianul nu este pe sufletul meu, mi-am dorit sã fac ceva cu totul diferit, ceva
care am simþit mereu cã este fructul greu de atins, ºi anume cântul. Nu a durat mult pânã ce m-am
regãsit întru totul în acest domeniu.
În prezent, eºti studentã la în cadrul Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane, specializarea
Pedagogie Muzicalã din cadrul Universitãþii Spiru Haret. Care este rolul educaþiei
muzicale în aceastã profesie?
Dacã ar fi sã o iau de la început, Universitatea Spiru Haret ar fi tot prima mea alegere. Recunoºtinþa
pe care o port profesorilor de aici este de necuprins, pentru cã am simþit cu adevãrat rãbdarea,
dragostea ºi ºtiinþa cu care sunt înzestraþi.
Consideri cã aceastã profesie poate fi urmatã la nivel de performanþã fãrã studii în prealabil?
Un muzician complet, de neegalat, trebuie sã aibã ºi o bazã solidã în cultura muzicalã. Sunt prea
puþini aºa-ziºi muzicieni care au ajuns departe fãrã aceastã bazã sau studii de specialitate. Cerinþele
sunt mari în acest domeniu ºi un artist liric, care se respectã, trebuie sã le îndeplineascã; în acest caz,
studiul muzicii devine vital.
Existã un cadru didactic care a avut un rol decisiv în formarea ta?
Mentorul cel dintâi a fost Cristina Mãgureanu, care, pe parcursul celor patru ani de liceu, mi-a fost
ca o mamã ºi cãlãuzã pe acest drum greu, dar frumos. Dupã terminarea liceului, odatã ce am început
facultatea, am avut plãcerea de a o cunoaºte pe doamna Georgeta Pinghiriac, care a preluat rolul de
mentor. Ele sunt cele care mi-au dãruit dragostea pentru muzicã ºi, respectiv, muzica de operã. Scena
pare a fi doar o scândurã, dar cu toate astea te face sã tremuri!, spunea de multe ori, în glumã,
doamna Mãgureanu; ºi cu timpul mi-am dat seama câtã dreptate poate sã aibã. Nu realizezi ce
înseamnã cu adevãrat scena pânã nu pãºeºti pentru prima datã pe ea, în vãzul tuturor. Este câmpul
de bãtãlie dar ºi locul unde simþi cã pluteºti. Fiind pe scenã înveþi cel mai bine, fiind pe scenã
evoluezi.
Care este rolul pe care þi l-ai dori? Oferã-ne câteva detalii.
Probabil cã unul dintre cele mai iubite roluri va fi Floria Tosca din opera Tosca, de Giacomo
Puccini, rol pe care mi-aº dori sã-l fac în viitor. Dramatismul, suferinþa ºi tãria acestui personaj m-au
fãcut sã simt cu adevãrat drama prin care trece Tosca. Cu adevãrat impresionant.
Cu cine þi-ar plãcea sã colaborezi ºi pe ce scene mari ale lumii ai vrea sã fii prezentã?
Nu am în minte anumite personalitãþi cu care aº vrea sã colaborez, când mã gândesc la carierã, dar
sunt ºi voi fi mereu foarte deschisã! Sunt câteva nume pe care le admir în schimb, ºi dacã voi avea
ocazia sã-i cunosc ar fi un vis devenit realitate. Printre aceste nume se numãrã Elina Garanca, Dimitri
Horostovski, Anna Netrebko, Jonas Kaufmann etc.
Te-ai gândit sã urmezi o carierã la nivel internaþional?
Þelul meu este chiar sã urmez o carierã internaþionalã, nu într-un singur teatru liric, ci mai multe.
Doresc sã cunosc cât mai multe teatre de operã, cât mai multe orchestre, dirijori, opere ºi þãri. Este
un drum într-adevãr greu de urmat, dar este cel pe care îmi doresc sã-l parcurg, cu toatã dragostea.
Ce principiu urmezi astfel încât sã nu strãluceºti pe scenã doar o noapte, ci sã rãmâi
mereu în atenþia iubitorilor de muzicã?
O carierã scurtã este, din pãcate, un lucru cu care mulþi cântãreþi se confruntã. Alegerea rolurilor
potrivite, protejarea aparatului vocal ºi un ritm de viaþã decent sunt lucruri care ajutã cu siguranþã la
menþinerea unei cariere îndelungate. Sunt mulþi cântãreþi care aleg roluri nepotrivite pentru tipul lor
de voce, ceea ce poate dauna, ba mai mult, acest tip de alegere poate duce la terminarea abruptã a
carierei. Pe lângã aceste lucruri, rãbdarea, modestia ºi, bineînþeles, vocea cu timbrul unic vor þine
iubitorii de muzicã aproape.
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