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Pentru prima datã într-o competiþie Hash Code
 o echipã de studenþi haretiºti
de la programul de studii Informaticã

TVH are propriul traducãtor autorizat
în Limbaj Mimico-Gestual (LMG)
Producãtorul general al TVH,
Sorin Bejan  lector univeristar
doctor la Facultatea de
ªtiinþe Socio-Umane
a Universitãþii Spiru Haret,
ºi realizatorul emisiunii
ROMÂNIA SPIRITUALÃ,
a urmat cursuri
de Limbaj Mimico-Gestual
ºi a obþinut o astfel de
calificare recunoscutã.
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Antreprenori SMART  Tineri Responsabili,
Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes
Hash Code este o competiþie de informaticã organizatã anual
care constã în rezolvarea de probleme propuse de specialiºtii
Google. Participanþii, organizaþi în echipe, pot rezolva problema
în limbajul de programare ales.
Hash Code se adreseazã studenþilor din Europa, Orientul Mijlociu
ºi Africa. Etapa finalã 2018 se va desfãºura pe data de 28 aprilie
2018 la Google Dublin. Echipele care au obþinut cele mai mari punctaje
la etapa de calificare din 1 martie 2018 vor fi invitate la faza finalã.
La aceastã etapã au încercat sã rezolve problema propusã de inginerii
Google peste 4800 de echipe, pe primele locuri clasându-se:
Polonia (poziþia 1), Rusia (poziþiile 2, 3, 4 ºi 5), Croaþia (poziþia
6), Germania (poziþia 7), Suedia (poziþia 8), Polonia (poziþia 9) ºi

Ucraina (poziþia 10), pentru a ne limita doar la primele 10 echipe
cu cele mai bune punctaje.
Anul acesta, pentru prima datã într-o competiþie Hash Code a
participat ºi o echipã de studenþi haretiºti de la programul de studii
Informaticã, toþi studenþi în anul II: Robert Balaurea, Cãtãlin Buzatu,
Bilal Issa ºi Mihaela Peiu. Ei au ales sã concureze prin intermediul
Hub-ului înregistrat de Universitatea Spiru Haret, localizat în
Campusul Didactica, Sala C104, ºi au programat în limbajul C++.
Felicitãri pentru participarea entuziastã ºi mult succes în
competiþiile urmãtoare!
Prof. univ. dr. Grigore ALBEANU,
organizator Hash Code din partea Universitãþii Spiru Haret
Sâmbãtã s-a sãrbãtorit iarna în Bucureºti cu un concurs de oameni
de zãpadã, construcþii de igloouri, cazemate, ºi bãtaie cu bulgãri.
Am fost sfãtuiþi sã venim cu mari ºi mici, cãþei, pisici, lopeþi,
gãleþi, morcovi degeraþi, ºosete desperecheate, cãrbuni, pietricele,
fulare roase, crengi uscate, chef ºi mãnuºi blãnoase.
Am fost aºteptaþi cu ceai la termos ºi ne-au fost rãsplãtite
creaþiile cu diplome de înzãpezitori sau, dupã caz ºi crez,
deszãpezitori. Juriul specializat a fost format din membrii BAZA
ºi un civil ales întâmplãtor dintre vizitatorii parcului.
La final, au pozat tot, operã ºi creator, ca sã rãmânã în eternitatea
internetului ºi a iernii pân la cãldurã.
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Proiectul de cercetare ºtiinþificã
ºi dezvoltare

Spiritualitate ºi Universitate

Conferinþa internaþionalã
cu tema
Între predestinare
(karma), matrice
ºi schimbare
 o abordare ºtiinþificã



Preºedinta Asociaþiei de
Dezvoltare Transpersonalã
din Moldova,
Lyudmila Scorþescu,
la Universitatea Spiru Haret
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8 martie
Mioara VERGU-IORDACHE
Ce sãrbãtorim la 8 martie? Zicem Ziua Femeii, dar ne gândim la
Ziua Mamei în primul rând. Pentru cã, cel puþin pânã de curând,
caracteristica esenþialã a femeii a fost/este maternitatea. În toate
ne putem compara, ne putem rãzboi, putem fi rivali, numai în
cãlãtoria vieþii spre a fi nu avem egal. Doar pe noi ne-a învestit
Dumnezeu cu harul de a proteja viaþa pânã la a se întrupa, de a o
hrãni, de a o educa, de a o creºte, de a o proteja în fiinþã.
Mamele au daruri neasemuite. Ele pot fi puternice când mai
au doar o mânã de suflet (ce profundã este aceastã zicere uºor
paradoxalã!), sunt vesele pentru cei dragi, chiar când inima ºi
ochii lor lãcrimeazã, au îndrãzneli nebãnuite, când în joc este
soarta copiilor, ºi acelea care roºesc ºi numai de sunt privite, au
voce puternicã pentru a-ºi apãra puii, deºi în fiecare zi au o voce
mângâiere, alint, cântec... Mâna femeii/ mame vindecã: pune
mama mâna ºi trece!
Da, zicem femeie ºi ne gândim la mamã! Dar ºi reciproca e
valabilã!
Zicem mamã ºi gândim femeie: inteligenþã, empatie, graþie,
eleganþã, iubire, frumuseþe, armonie, hãrnicie, putere,
camaraderie... ªi putem adãuga toate însuºirile pozitive,
distribuite, mai mult sau mai puþin egal, femeilor lumii.
În marele spectacol al lumii ele au primit rolurile principale.
Priviþi atent în jurul dumneavoastrã ºi-mi veþi da dreptate! Chiar
dacã nu sunt pe afiº, ele duc povara spectacolului. Prin legãtura
directã cu Divinitatea, ele sunt regizorul. Aþi observat, totuºi,
puþine femei vor sã iasã în faþã. Din modestie? Poate. Sau poate
pentru cã sunt conºtiente cã oricât de mare, de puternic ar fi un
bãrbat, el se sprijinã pe o femeie.
N-are cum sã existe o bãtãlie între genuri. Câºtigãtorul final se
cunoaºte. Pot fi ºi învingãtori de etapã! Dar nu vã amãgiþi,
domnilor! În general, domniile voastre stricaþi ºi femeile reparã.
Mai ales cea mai preþioasã construcþie din umanitate. La suflet
mã refer. Dar nu facem reproºuri.
Ne uitãm în jurul nostru ºi remarcãm femeile cãrora mãcar o
datã-n an, la 8 martie, le spunem La mulþi ani! Întotdeauna
m-a fascinat capacitatea lor de a se transforma, de a... sãrbãtori
sãrbãtoarea, de a fi frumoase ºi zâmbitoare pentru a primi urãrile,
florile, zâmbetele, sentimentele... Indiferent ce este în sufletul
lor, indiferent de obosealã, boalã, lipsuri, neîmpliniri.
Pentru cã, da, femeile ºtiu cã sunt bijuteria de pe reverul
sãrbãtorii, de pe reverul vieþii. O bijuterie a cãrei valoare se
mãsoarã doar în viaþã ºi iubire. Valoarea ei nu poate fi apreciatã
decât de oameni de valoare.
La mulþi ani, Mama! La mulþi ani, Femeie! La mulþi ani,
Doamnelor! La mulþi ani, Domniºoarelor! Ziua voastrã este ºi
trebuie sãrbãtoritã în fiecare zi!
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TVH are propriul traducãtor autorizat
în Limbaj Mimico-Gestual (LMG)
CE ESTE LIMBAJUL MIMICO-GESTUAL?

Limbajul mimico-gestual (LMG), denumit general ºi limbajul semnelor, este o limbã de
sine stãtãtoare, care are, ca orice altã limbã, o structurã, un lexic, reguli gramaticale ºi alte
componente specifice.
Limbajul mimico-gestual românesc este limba utilizatã de cãtre comunitãþile de surzi din
România. Pentru majoritatea surzilor, LMG este limba maternã  iar nu limba românã, cum
am putea crede. Gradul de înþelegere ºi capacitatea de utilizare a limbii române diferã foarte
mult de la o persoanã la alta. Unele persoane surde au abilitãþi limitate sau reduse de utilizare
a limbii române (scris, citit, citit pe buze, vorbit), altele au însã cunoºtinþe ºi abilitãþi
avansate pânã la foarte avansate. Acest limbaj conþine semne cãrora le corespund concepte,
iar echivalenþa cu limba românã nu este întotdeauna exactã. De exemplu, un semn poate avea
mai multe înþelesuri, iar un cuvânt din limba românã poate fi tradus în feluri diferite în LMG.
Acest lucru înseamnã ºi cã existã situaþii în care un cuvânt din limba românã nu are un
echivalent direct în LMG, dar ºi situaþii în care unele semne sunt foarte greu sau chiar
imposibil de tradus în limba românã. Pe lângã semne, LMG mai foloseºte dactilemele. Spre
deosebire de semne, acestea sunt echivalente directe ale literelor din alfabetul românesc ºi se
folosesc pentru a reda vizual, pe litere, diverse cuvinte sau substantive proprii. Dactilemele
nu reprezintã o formã de comunicare, ci doar o codare vizualã a literelor unui alfabet.
Domnule Sorin Bejan, ce a reprezentat
acest curs de LMG pentru dumneavoastrã?
Sorin Bejan: A reprezentat o adevãratã provocare. Am început sã promovez un astfel de limbaj
încã din 1998. Eram realizatorul emisiunii SPIRIT
ªI CREDINÞÃ, la Antena 1, ºi, împreunã cu
pãrintele Constantin Onu din Piteºti, am demarat
un astfel proiect adresat persoanelor cu deficienþe
de auz. Am realizat rubrica Semnele Duminicii,
în care pãrintele prezenta publicului deficient de
auz predica duminicalã. Am zis cã ºi deficienþii de
auz trebuie sã aibã acces la mesajul emisiunii, sã
poatã participa activ la aceastã emisiune. Din
dorinþa de a atrage cât mai mult public, am
considerat cã este oportun, cã tot ceea ce facem
în aceastã rubricã va rãspunde nevoilor de
informare a publicului telespectator. Ce am
realizat timp de aproape doi ani a dat rezultate
ºi Episcopia Argeºului ºi Muscelului, prin
binecuvântarea datã de Prea Sfinþia Sa CALINIC
 Episcop al Argeºului ºi Muscelului, a dat
roade bune.
Fiecare dintre credincioºi deficient de auz avea
acces la Cuvântul lui Dumnezeu. A fost un proiect
serios ºi a demarat destul de greu, la acea vreme,
dar totul a dat roade dupã ani de muncã ºi de
implementare a unui limbaj comun pentru toþi cei
care urmãreau o astfel de rubricã.

Este un limbaj greoi, ce are la bazã o serie de
dactileme ce vin sã contureze imaginea de bazã a
ideii de comunicare si de înþelegere.
Atunci, am crezut, împreunã, cã demersul nostru
publicistic nu va avea roade.. însã pe mai
departe Uniunea Europeanã ºi organismele de
comunicare ale acestui for au considerat oportun
cã ceea ce se comunicã prin semne trebuie
reglementat ºi la nivelul audiovizualului.
Cum s-a realizat aceastã reglementare?
Sorin Bejan: Chiar din 2015, Consiliul Naþional
al Audiovizualului a reglementat prin deciziile
specifice cã televiziunile ar trebui, prin programele
de bazã  NEWS (ªTIRI), sã ofere tuturor
categoriilor de telespectatori, inclusiv celor
deficienþi de auz, un real acces la informaþie. Nu
suntem singura þarã din Spaþiul Uniunii Europene
care s-ar ralia unor astfel de rezoluþii ºi reglementãri
în acest domeniu, care s-ar alinia unor astfel de
directive. Prin aceste reglementãri, România ºi
cetãþenii care au astfel de deficienþe au acces la
informaþie de interes public. Este lãudabilã ºi
binevenitã o astfel de iniþiativã, în condiþiile în care,
orice cetãþean al Uniunii Europene, indiferent de
deficienþele pe care le are, trebuie sã fie pãrtaº la
viaþa comunitãþii ºi sã fie informat. În momentul de
faþã, doar televiziunile centrale au astfel de emisiuni
dedicate celor cu deficienþe de auz. În 2014  2015,

postul nostru de televiziune a realizat o serie de
programe duminicale ce erau cu o astfel de menire.
Demersul a fost întrerupt ºi a fost reluat în 2017.
Important este ca noi, TVH, sã rãspundem unor
astfel de necesitãþi de informare a publicului ºi sã
venim în sprijinul celor deficienþi de auz cu
informaþie promptã ºi de acurateþe.
Cursuri de Limbaj Mimico-Gestual?
Sorin Bejan: Da! Am rãspuns provocãrii unor
astfel de cursuri organizate de Facultatea de Teologie
din cadrul Universitãþii din Piteºti. Am zis cã niciodatã
sa nu spui niciodatã ! Am acceptat aceastã provocare
ºi am zis cã prin mesajul nostru vom rãspunde
necesitãþilor de informare ale celor care au astfel de
nevoi ºi cã venim în sprijinul acestora.
Nu este o comunicare pur teologicã, ci o
comunicare generalã de mesaj, care vine sã
completeze. Poate pãrea absurd, dar ºi aceºti
oameni cu deficienþe au nevoie de informare ºi de
cunoaºtere a realitãþilor actuale. De aceea, am fost
de acord sã particip la un astfel de curs ºi sã ofer
din ceea ce am învãþat ºi celorlalþi. Este o idee
unicã, în accepþiunea mea, de a fi poate singurul
om de televiziune care sã aibã o astfel de
specializare. Este o realizare ºi un câºtig. În acelaºi
timp, am dorit, ca realizator de emisiuni de
televiziune, ca publicul meu sã poatã înþelege ceea
ce spun, ceea ce ofer Aºadar, acum, fiecare
dintre telespectatorii mei pot înþelege mesajul pe
care îl transmit. Fie cã este tradus de un coleg din
acest domeniu, fie cã este tradus chiar de mine.
Mã bucurã faptul cã pot fi alãturi de publicul
meu, ca realizator sau ca traducãtor  interpret al
acestui tip de limbaj. Nu este deloc uºor sã gândeºti
asemeni unui surdo-mut. Trebuie sã treci prin
filtrul gândirii stãrile, reacþiile ºi modul de a
percepe acest limbaj. Trebuie în semne puþine sã
îi creezi celui deficient de auz ideea a aceea ce vrei
sã spui. Îþi trebuie dexteritate, îþi trebuie
repeziciune, îþi trebuie rãbdare ºi înþelegere. Toate
acestea fac ca mesajul sã ajungã la destinatar, fãrã
a fi distorsionat. Este greu, este uºor, este
plãcut
este ceea ce trebuie în procesul
comunicãrii  rãbdare ºi înþelegere. Am urmãrit,
în timp, o serie de traduceri la diferite posturi de
televiziune din þarã sau strãinãtate ºi mi se pãreau
ciudate Nu înþelegeam anumite aspecte ale
acestui tip de comunicare. Mi-a fost destul de
greu sã înþeleg acest mod de traducere ºi

interpretare a informaþiilor, chiar din românã în
românã. Am reuºit, dupã o anumitã perioadã de
timp, sã mã acomodez ºi sã înþeleg faptul cã surdul
trebuie sã înþeleagã ceea ce îi transmit ºi cã acest
limbaj este adaptabil. Totul este sã gândeºti ca un
surd ºi sã reuºeºti ca el sã te înþeleagã. În rest, îþi
trebuie sã te concentrezi asupra mesajului ºi sã
traduci sau sã interpretezi textul sau comentariul
date. Acele dactileme, aºa cum sunt numite semnele
specifice Limbajului Mimico-Gestual, trebuie sã
fie pe înþelesul celui care recepteazã mesajul. Dacã
acele semne le faci aºa cum trebuie, comunicarea
este pe înþelesul fiecãruia. Concentrare ºi exerciþiu
- regula de bazã.

Mioara IORDACHE

ªTIAÞI CÃ?

Limbajul mimico-gestual nu este
universal.
Fiecare þarã - în unele cazuri

fiecare regiune  are propriul limbaj
mimico-gestual. Cu toate acestea, existã
asemãnãri între limbaje, aºa cum existã
asemãnãri ºi între limbile vorbite care au
aceeaºi origine. Deºi în general limbajele
semnelor sunt foarte vizuale (iconice) se
poate întâmpla ca un anumit semn sã aibã
semnificaþii diferite de la o þarã la alta.
Pentru a învãþa un limbaj mimico-gestual
e nevoie de la fel de mult timp ºi dedicare
ca ºi în cazul învãþãrii oricãrei alte limbi
strãine  chiar dacã e vorba despre limbajul
semnelor din þara în care locuieºti.
Limbajul mimico-gestual nu reprezintã
o variantã vizualã, mimatã a limbii
vorbite. Este o limbã separatã, dar care
ocazional se foloseºte ºi de caracteristici
ale limbii vorbite.
Deºi limbajele mimico-gestuale diferã de
la o þarã la alta, surzii din diferite þãri pot comunica între ei, cel puþin la un nivel de bazã.





Managementul extern al documentelor  soluþia optimã în domeniul arhivãrii
Miercuri, 28 februarie 2018, la sediul centrului anteprenorial
USH Pro Business a avut loc evenimentul intitulat
Managementul extern al documentelor  soluþia optimã în
domeniul arhivãrii, eveniment organizat în parteriat cu
ArhivDepo International, Arhibox ºi Creative Bucharest
Cluster.
Pãstrarea în siguranþã a documentelor pe hârtie, accesul
rapid la documente ºi reducerea costurilor operaþionale asociate
cu aceste activitãþi sunt doar câteva dintre avantajele oferite
de noile tehnologii din domeniul arhivãrii, se aratã în invitaþia
evenimentului. O soluþie optimã în domeniul arhivãrii
este externalizarea cãtre o companie care dispune de logistica
ºi experienþa asigurãrii acestui serviciu la un cost optim, cu
tehnologie de ultimã generaþie, care dispune ºi de autorizaþii ºi
avize de funcþionare emise de instituþii abilitate.
Evenimentul de astãzi este focalizat pe ideea de dezvoltare
a unor cunoºtinþe noi în domeniul arhivãrii ºi managementul
acestui domeniu, a spus Costin Lianu, directorul USH Pro
Business în deschiderea evenimentului. Arhivarea este un
domeniu important al industriilor creative  este parte din
industriile creative, iar acest eveniment se înscrie în seria de
evenimente pe care centrul nostru o dedicã industriilor creative,
prin intermediul clusterului Bucureºtiul Creativ, cluster pe care
l-am dezvoltat împreunã cu mediul de afaceri din domeniu.
Totodatã, am gândit acest eveniment întrucât ºi Universitatea
Spiru Haret are o societate care se ocupã de arhivare, ArhivDepo,
ºi intenþionãm ca, alãturi de aceºtia, precum ºi de partenerii
noºtri care au venit la eveniment, sã facem o dezbare despre
modul în care se va dezvolta acest domeniu în viitor. Este vorba
nu numai de arhivare electronicã, dar ºi de noi reglementãri
privind protecþia datelor personale, pe care Comisia Europeanã
ºi Uniunea Europeanã le va impune ºi care vor avea niºte
implicaþii foarte importante asupra domeniului arhivãrii datelor
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electronice personale. Acest subiect este dedicat zonei de
arhivare ºi arhivare electronicã ºi de modul în care aceste noi
reglementãri vor aduce un impact în mediul de afaceri. Mesajul
nostru este urmãtorul: Arhivarea nu este o simplã activitate
de adunare de date statice, ci este un domeniu extrem de dinamic
prin care datele se prelucreazã ºi aduc informaþii importante în
piaþã privind rolul firmelor, modul în care acestea îºi dezvoltã
soluþii noi  este vorba de protecþia datelor, de modul în care
datele se coreleazã între ele  deci avem multe implicaþii în
domeniul arhivãrii pe care centrul nostru îºi doreºte sã le
dezvolte, motiv pentru care, în viitor vom mai organiza astfel
de evenimente.
Agenda evenimentului a inclus discuþii despre reglementãrile
naþionale ºi internaþionale în domeniul arhivãrii, tehnologiile
moderne de arhivare ºi management al documentelor, precum
ºi beneficiile arhivãrii ºi depozitãrii externalizate.
Aurelian Bãluþã, administrator al ArhivDepo, a punctat, în
câteva idei, activitatea societãþii pe care o coordoneazã:
ArhivDepo este o societate înfiinþatã de Universitatea Spiru
Haret ºi are ca domeniu de activitate arhivarea ºi stocarea
documentelor USH, precum ºi stocarea documentelor
provenite de la diferite entitãþi. Dorim sã ne impunem prin
calitate ºi competivitate. Altfel spus, noi mergem pe ideea de
a fi calitate chiar dacã depãºeºte cadrul contractual. Pe lângã
serviciile de stocare a documentelor, mai nou avem ºi servicii
de prelucrare, iar astfel ne putem deplasa la sediul clienþilor 
dacã au condiþii de stocare cerute de lege  noi facem doar
prelucrarea cerutã de legislaþia în vigoare. Pânã în prezent am
avut reacþii foarte bune ºi, prin urmare, ne-am extins activitatea,
iar de curând am câºtigat ºi douã licitaþii organizate de instituþii
publice importante, astfel cã, în acest moment, manageriem
programul personalului încât sã avem randament maxim.

Mihãiþã ENACHE
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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.

Concursul Naþional
de Interpretare Ada Ulubeanu,

ediþia a VIII-a, 3-4 martie 2018
Concursul Ada Ulubeanu propune generaþiilor prezente ºi
generaþiilor viitoare sã se exprime prin muzicã, pentru cã muzica
reprezintã un mijloc de comunicare afectivã între oameni.
Concursul s-a desfãºurat pe mai multe secþiuni ºi anume: Pian
solo, Pian la 4 mâini, Pian acompaniament, Canto clasic, Canto
amatori ºi Muzicã de camerã.
În calitate de preºedintã a secþiunii Canto clasic, am fost
interesatã de numãrul impresionant al concurenþilor, de ambiþia
ºi perseverenþa în abordarea repertorialã. Pentru cã nu se poate
aborda temeinic pregãtirea muzicalã a tinerei generaþii de astãzi
fãrã sã se þinã seama, pe parcursul procesului de formare, de
legãtura intimã existentã între modalitãþile stilistice ºi expresive
ale fiecãreia din formele estetice care intrã în componenþa
cântului, fãrã a le prezenta acestor tineri, supunând deci
conºtiinþei lor, înþelegerii ºi inteligenþei lor, natura procesului
istoric ºi structural al muzicii vocale, ca realizare esteticã
superioarã.
Pe lângã elevi, s-au prezentat studenþi ºi masteranzi din
Bucureºti, Iaºi, Braºov, Cluj, Rm.Vâlcea.

Mã bucur de participarea meritorie a studenþilor noºtri de la
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane,
programul de studii Muzicã, ºi consider cã meritã toatã preþuirea
noastrã pentru talentul ºi devotamentul lor.
Se poate spune cã acest concurs de interpretare artisticã este
menit sã evoce personalitatea Adei Ulubeanu. Am avut plãcerea
sã o cunosc pe artista ºi interpreta Ada Ulubeanu (1953-1996) la
clasa regretatei profesoare universitare Suzana Szoreny.
Cunoscutã pianistã, Ada Ulubeanu a fost un om deosebit ºi un
model pedagogic, înzestrat cu o vastã culturã, inteligenþã,
sensibilitate ºi generozitate.
Apreciez mult aceste omagii care se fac în memoria unor
personalitãþi ce nu trebuiesc uitate de posteritate.
Conf. univ. dr. Georgeta PINGHIRIAC,
decanul Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane

UNIVERSITARIA
Principalul scop al Editurii Fundaþiei România de Mâine
este diseminarea culturii ºi a cercetãrii ºtiinþifice
de la ºi cãtre oamenii valoroºi
La peste 25 de ani de la înfiinþare,
Editura Fundaþiei România de Mâine se
recomandã prin aceeaºi activitate de înaltã
calitate, datoratã atât prestanþei autorilor
ale cãror nume se regãsesc pe copertele
cãrþilor publicate, cât ºi profesionalismului
echipei redacþionale.
Profilul stabilit încã de la început, cel
didactic-universitar, s-a pãstrat în tot acest
timp, asigurând studenþilor de la Universitatea Spiru Haret (ºi nu numai) cursuri,
manuale, note, caiete de seminar, caiete de
lucrãri practice, culegeri pentru toate
stadiile învãþãmântului universitar; s-a
considerat întotdeauna deosebit de
importantã atragerea cãtre studiu, dezvoltarea profesionalã de þinutã a noilor
generaþii, precum ºi pregãtirea lor profundã,
prin metode moderne, informaþii de
actualitate, explicaþii exacte, pline de
substanþã, pentru meseriile ce vor fi
îmbrãþiºate.
Acoperind în egalã mãsurã domeniile
socio-umane ºi pe cele exacte, portofoliul
Editurii Fundaþiei România de Mâine
cuprinde arii variate, precum: Jurnalism;
Comunicare ºi relaþii publice; ªtiinþele
comunicãrii; Management; Marketing;
Finanþe ºi bãnci; Afaceri economice
internaþionale; Matematicã; Informaticã;
Drept; Administraþie publicã; Studii
culturale; Filosofie; Sociologie; Psihologie; Istorie; Geografie; Limba ºi literatura
românã; Limbi ºi literaturi strãine;
Arhitecturã; Artele spectacolului în teatru;
Pedagogie; Pedagogie muzicalã; Kinetoterapie ºi motricitate specialã; Educaþie
fizicã ºi sport; Medicinã veterinarã ºi
altele. În fiecare dintre aceste domenii de

Cel mai longeviv eveniment dedicat tinerilor
din România  10 ani de la prima ediþie

BuzzCamp reuneºte pentru a 19-a oarã zeci de
angajatori ºi mii de participanþi în cele mai mari
opt oraºe din România. Pe 16 ºi 17 martie, la
Hotel Parliament, BUZZCamp invitã studenþii ºi
proaspeþii absolvenþi din Bucureºti, la cea mai
nouã ediþie, cu tema The City of BUZZCamp,
pentru o întâlnire cu angajatorii lor preferaþi.
Tinerii din Bucureºti au ºansa sã participe la seriile
de conferinþe ºi workshop-uri, care au scopul sã
le ofere un preview al viitorului lor profesional ºi
chiar sã le aducã jobul mult visat. De altfel, ei vor
primi sfaturi de dezvoltare personalã de la
speakerii BUZZCamp ºi vor afla informaþii
despre cum este mediul de lucru în companiile
participante la eveniment.
Noua ediþie BUZZCamp va fi punctul de start
în carierã pentru mii de studenþi si proaspãt
absolvenþi din toatã þara. Vor fi prezente companii
precum TELUS International, Generali,
ECDL, Carrefour, Euroministorage. Tinerii
care vor sã aplice pentru un job în cadrul acestor
companii vor fi ajutaþi într-o mare mãsurã de
sfaturile ºi secretele oferite de reprezentanþii
companiilor din cadrul evenimentului.
Mai mult, participanþii vor primi, în cadrul
conferinþelor sfaturi de dezvoltare personalã de
la speakeri de top. La eveniment vor fi prezenþi în
calitate de speakeri:  Florin Hulea este Recruitment
Specialist la una dintre cele mai mari companii
internaþionale, TELUS. Va oferi sfaturi tinerilor
pasionaþi de Resurse Umane, detalii din industrie,
dar ºi aspecte importante care ajutã la construirea
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unei astfel de cariere.  Christian China Birta are
12 ani experienþã în domeniul social media. Aceastã
experienþã profesionalã este reprezentatã de
organizarea a peste 100 de workshopuri (în mediul
online) pentru diverse evenimente, însã ºi de
implicare în blogosferã, lansând cea mai mare
platformã blogger contest, intitulatã BlogalInitiative.ro.
 Adrian Niculescu este în momentul de faþã
antreprenor iscusit, speaker motivaþional entuziast,
blogger, sculptor de mentalitati, dar si proferor la
Academia de Hairstyling Adrian Niculescu, din
Bucuresti.  Andrei Cosuleanu face parte din boardul Let`s Do It, Romania! ºi este unul dintre oamenii
cheie ai celei mai mari miºcãri sociale din România.
 Alexandru Unguru este actor, regizor, acting
coach ºi dramaturg. A fost implicat în proiecte
cinematografice de lung-metraj, a creat spectacole
precum Köln, Nenumitul Edi Cârlan, Declick.
 Cezar Stefan-Jinga este trainer, fiind iniþial
bodybuilder profesionist. Ulterior a dorit sã gãseascã
un echilibru între corp, minte ºi suflet ºi a devenit
scriitor ºi speaker pe partea de dezvoltare fizicã,
personalã ºi spiritualã.
Fiecare dintre cei menþionaþi anterior vor prezenta
un speech despre parcursul lor profesional ºi vor
oferi tinerilor sfaturi utile, interesante, dar ºi tips &
tricks din diverse industrii, pentru a ajuta la formarea
parcursului profesional dorit de participanþi.
Participã ºi tu în lumea BUZZCamp sã devii cetãþean de onoare! Aplicã pentru rezidenþã ºi
exploreazã oraºul carierei, în care vei fi vecin cu
ambasadori care îþi pot influenþa semnificativ viitorul!

Participarea la BuzzCamp este gratuitã, însã locurile sunt limitate
ºi necesitã o înscriere prealabilã pe site-ul https://goo.gl/nwxhun

activitate, studenþii beneficiazã de toate
materialele tipãrite la preþuri speciale,
astfel încât informaþiile necesare sã fie nu
numai temeinice ºi de calitate, dar ºi
accesibile financiar.
Activitatea de cercetare deþine, de asemenea, un loc important în cadrul Editurii
Fundaþiei România de mâine, prin volume
aparþinând unor nume de referinþã în fiecare
dintre specialitãþi, constituind un reper
pentru cei care se vor dedica, într-un anumit
moment al vieþii lor, cãutãrilor ºi descoperirilor din lumea academicã. În aceastã
categorie editorialã, un loc extrem de
important îl constituie Analele Universitãþii
Spiru Haret, cu serii pe fiecare domeniu
studiat ºi pe fiecare specializare, corespunzãtoare profilelor facultãþilor, anale ce apar
cu frecvenþã, în general, trimestrialã. În
aceeaºi mãsurã, se acordã o atenþie
deosebitã culegerilor de comunicãri ºtiinþifice ale cadrelor didactice, doctoranzilor,
masteranzilor ºi studenþilor.
Alãturi de publicaþiile dedicate exclusiv
activitãþii universitare ºi academice,
programul editorial al Editurii Fundaþiei
România de Mâine are în vedere ºi cititorii
obiºnuiþi, pasionaþi de istorie, politicã,
geografie, memorialisticã, interviuri, artã,
arhitecturã, psihologie, eseisticã etc.
Volumele aparþinând tuturor acestor sfere
de lecturã de mare interes sunt regãsite în
oferta permanentã a editurii.
Nu în ultimul rând, Editura Fundaþiei
România de Mâine creeazã legãturi,
pentru iniþierea ºi dezvoltarea unor
colaborãri de duratã, cu editurile altor
Universitãþi din Europa sau din restul
lumii.

Actualmente, Editura Fundaþiei România
de Mâine, membrã a Societãþii Editorilor
din România, este clasificatã de Ministerul
Educaþiei Naþionale, prin Consiliul
Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice, la
categoria C; precizãm cã aceste criterii de
clasificare nu au mai fost actualizate de
câþiva ani, în urma demisiei ºi, ulterior, a
absenþei comisiei dedicate acreditãrilor.
Suntem siguri cã activitãþile desfãºurate
de Editura Fundaþiei România de Mâine
vor fi încununate de succes ºi din acest
punct de vedere, iar el se va materializa
inclusiv prin înscrierea editurii într-o
categorie superioarã cãreia îi corespunde
prin tot ceea ce întreprinde.
Principalul scop al Editurii Fundaþiei
România de Mâine rãmâne diseminarea
culturii ºi a cercetãrii ºtiinþifice de la ºi cãtre
oamenii valoroºi, ºtiindu-se cã, aºa cum
spunea Mircea Eliade, dintr-un popor nu
rãmâne nimic, decât cultura.

Odilia ROªIANU,

directorul
Editurii Fundaþiei România de Mâine

Spiritualitate ºi Universitate
CONFERINÞA INTERNAÞIONALÃ

Între predestinare (karma), matrice ºi schimbare
 o abordare ºtiinþificã

Preºedinta Asociaþiei de Dezvoltare
Transpersonalã din Moldova,
Lyudmila Scorþescu,
la Universitatea Spiru Haret
Joi, 1 martie 2018, a avut loc, în sala Studio,
conferinþa internaþionalã cu tema Între predestinare
(karma), matrice ºi schimbare  o abordare
ºtiinþificã, susþinutã de Lyudmila Scorþescu,
membru al comisiei de eticã a Asociaþiei Europene
de Psihologie Transpersonalã organizatã în
parteneriat cu Asociaþia pentru Dezvoltarea
Inteligenþei Emoþionale.
Discipol al savantului ºi fondatorului Stanisfav
Grof, Lyudmila Scorþescu a prezentat, într-o
manierã esenþialã, rezultatul cercetãrilor clinice
pe care Grof le-am realizat în mod inedit asupra
corelaþiilor dintre etapele dezvoltãrii intrauterine,
mitologie ºi dezvoltare psihicã.
Acest domeniu de cercetare este de o remarcabilã
însemnãtate privind înþelegerea capacitãþii fiinþei
umane de a face alegeri, de a fi responsabilã ºi de
a-ºi putea defini gradul de libertate internã.
Psihoterapiile, în genere, ºi cele transpersonale, în
speþã, au ca scop creºterea capacitãþii de integrare
conºtientã a multidimensiunilor existenþei, cu efect
direct asupra calitãþii vieþii interne, dar mai ales
relaþionale ºi sociale. În acest ultim sens, domeniul
psihoterapiei este unul de misiune socialã.
Lyudmila Scorþescu este psihoterapeut
transpersonal certificat european, psihoterapeut

format în Psihoterapie Integrativã Transpersonalã
la Institutul de Psihoanalizã din Moscova. Este
formatã ºi în Respiraþia Holotropicã prin programul coordonat de Vladimir Maykov, Rusia.
Este formator al Programului pentru Terapia
orientatã spre proces al lui A. Mindell în Republica
Moldova, membru al Consiliului în Asociaþia
Europeanã Transpersonalã (EUROTAS).
Proiectul de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare
Spiritualitate ºi Universitate continuã cu cel puþin
un eveniment internaþional lunar.
Vã aºteptãm în sala Studio!
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PREUNIVERSITARIA
Universitatea Spiru Haret
te pregãteºte pentru
BACALAUREAT!
Dacã eºti elev în clasa a XII-a ºi vrei sã promovezi
examenul cu note mari, participã la meditaþiile gratuite
la Limba Românã ºi Matematicã.
Colegii noºtri de la Departamentul de
Consiliere ºi Orientare în Carierã te aºteaptã
la ºedinþele gratuite în cadrul cãrora
te vei cunoaºte mai bine, astfel încât sã faci alegerea potrivitã
pentru viitorul tãu.
Pentru a te înscrie, trimite la pr@spiruharet.ro,
printr-un mesaj privat, urmãtoarele informaþii:
- numele tãu complet;
- adresa de e-mail ºi numãrul de telefon;
- materia / materiile la care vrei sã participi.

Universitatea Spiru Haret organizeazã

PREÎNSCRIERI ONLINE în perioada 1 februarie-30 iunie 2018

studenþi pot opta pentru unul dintre cele 60 de programe de studii de licenþã ºi 40 de programe
deViitorii
studii de masterat. (http://admitere.spiruharet.ro/)
 Cei care aleg sã se preînscrie online vor fi scutiþi de taxa de înscriere
Sistemul implementat încã din anul 2017 are rolul de a
veni în sprijinul viitorului candidat prin simplificarea
procedurilor administrative de înscriere la facultate.
Parcurgerea urmãtoarelor etape ale procesului de admitere
în cadrul universitãþii este obligatorie.
Puteþi opta pentru una dintre cele 14 facultãþi din
Bucureºti ºi din þarã, prin completarea formularului de
preînscriere, disponibil la adresa http://www.spiruharet.ro/
facultate-preinscriere ºi, ulterior, prin confirmarea locului
pânã la data de 31 iulie.

Admiterea propriu-zisã are loc în perioada
1 iulie-30 septembrie

Pentru a deveni studenþi, candidaþii trebuie sã depunã
dosarul de candidaturã (ce include formularul de
preînscriere) ºi sã susþinã probele de admitere specifice
specializãrii alese. Ulterior obþinerii calificativului ADMIS,
li se va deduce taxa de înscriere din prima ratã de ºcolarizare.
Oferta educaþionalã a Universitãþii Spiru Haret este una
variatã, viitorii haretiºti putând alege dintre specializãri precum

ºtiinþe juridice, politice ºi administrative, educaþie fizicã ºi
sport, informaticã, medicinã veterinarã, psihologie ºi ºtiinþele
educaþiei, ºtiinþe economice sau ºtiinþe socio-umane.
Dezvoltarea programelor educaþionale ale instituþiei de
învãþãmânt reprezintã o preocupare continuã pentru
managementul universitãþii, care ºi-a propus ca acestea sã
rãspundã cerinþelor reale ale societãþii contemporane ºi sã
aibã aplicabilitate pe piaþa muncii actuale.
Printre pilonii principali ai Strategiei europene în
domeniul Ocupãrii Forþei de Muncã definitã prin Tratatul
de la Amsterdam se numãrã promovarea iniþiativei ºi a
spiritului întreprinzãtor.
În acest context, Universitatea Spiru Haret susþine ideile
inovative de business ale studenþilor, aceºtia putându-se
implica în diverse proiecte cu finanþare europeanã (COST,
ERASMUS+, TEMPUS), startup-uri, proiecte ºi stagii
de cercetare, sau se pot dezvolta personal ºi profesional
prin intermediul internship-urilor, workshop-urilor,
seminariilor, pe care instituþia în parteneriat cu mediul de
afaceri le pune la dispoziþie.

Au fost aprobate
metodologia ºi calendarul
de înscriere în învãþãmântul primar
pentru anul ºcolar 2018-2019
Prin ordinul de ministru nr. 3.242/23.02.2018 au fost aprobate metodologia ºi
calendarul de înscriere a copiilor în învãþãmântul primar pentru anul ºcolar 2018-2019.
În clasa pregãtitoare pot fi înscriºi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani pânã la
31 august 2018, inclusiv. La solicitarea pãrinþilor, copiii care împlinesc vârsta de
6 ani în perioada 1 septembrie  31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi înscriºi dacã
evaluarea dezvoltãrii psihosomatice atestã pregãtirea pentru parcurgerea cu
succes a clasei pregãtitoare. Evaluarea dezvoltãrii psihosomatice se efectueazã
sub coordonarea Centrului Judeþean/al Municipiului Bucureºti de Resurse ºi
Asistenþã Educaþionalã (CJRAE/CMBRAE) în perioada 1-23 martie.
Prima fazã a procesului de completare ºi depunere a cererilor de înscriere a
copiilor în învãþãmântul primar se desfãºoarã între 8 ºi 26 martie ºi va fi urmatã
de o a doua etapã, programatã între 12 ºi 18 aprilie. Aceasta este rezervatã
pãrinþilor copiilor care nu au fost înscriºi în prima etapã sau care nu au participat
la aceastã etapã, cererile fiind completate din nou, în funcþie de locurile
disponibile. Afiºarea în fiecare unitate de învãþãmânt a circumscripþiilor
ºcolare, a planului de ºcolarizare propus ºi a numãrului de clase
pregãtitoare se realizeazã în data de 1 martie.
Cererea-tip se poate completa online sau la secretariatul unitãþii de învãþãmânt
la care pãrintele doreºte înscrierea copilului, în interiorul perioadelor din calendarul
aprobat de Ministerul Educaþiei. Validarea cererii-tip este obligatorie ºi are loc în
unitatea de învãþãmânt la care pãrintele doreºte înscrierea, în prezenþa acestuia ºi
a cel puþin unuia dintre membrii comisiei, zilnic, între orele 8 - 18:00 (luni-vineri).
Fiecare unitate de învãþãmânt în care se organizeazã clasa pregãtitoare are
obligaþia sã organizeze Ziua porþilor deschise într-una din zilele din intervalul
1-12 martie. Cu acest prilej, pãrinþii ºi copiii vor putea vizita spaþiile ºcolare ºi
vor putea discuta cu cadrele didactice.
Fiecare locuinþã este arondatã unei unitãþi de învãþãmânt din proximitate 
ºcoala de circumscripþie. Inspectoratele ºcolare judeþene, respectiv Inspectoratul
ªcolar al Municipiului Bucureºti au responsabilitatea organizãrii sau, dupã caz,
a reorganizãrii circumscripþiilor. Nu în ultimul rând, inspectoratele ºcolare vor
soluþiona orice situaþie legatã de înscrierea în învãþãmântul primar, în interesul
educaþional al elevului ºi în limitele legii.
Inspectoratele ºcolare ºi unitãþile de învãþãmânt au obligaþia de a asigura
permanent, corect ºi cât mai rapid informarea ºi consilierea pãrinþilor pe tema
prevederilor legii ºi ale metodologiei.
Circumscripþiile ºcolare, planul de ºcolarizare, respectiv numãrul de clase
pregãtitoare alocate, perioada de desfãºurare a evaluãrii dezvoltãrii psihosomatice,
precum ºi adresele unitãþilor/instituþiilor la care se desfãºoarã evaluarea
psihosomaticã vor fi afiºate pe site-urile inspectoratelor ºcolare judeþene/
Inspectoratului ªcolar al Municipiului Bucureºti, precum ºi ale unitãþilor de
învãþãmânt.
Reamintim faptul cã învãþãmântul primar este obligatoriu ºi cuprinde clasa
pregãtitoare ºi clasele I-IV. Numãrul de locuri alocate, prin cifra de ºcolarizare,
pentru clasa pregãtitoare în învãþãmântul de stat, este mai mare sau egal cu
numãrul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învãþãmântul primar,
asigurându-se, astfel, ºcolarizarea tuturor copiilor.
________________________________
BIROUL DE COMUNICARE

Copiii vestesc primãvara!

Chiar dacã zãpada s-a aºternut cu sârguinþã în curtea Grãdiniþei
Prietenii Mei, preºcolarii nu s-au lãsat copleºiþi ºi nici descurajaþi.
Dimpotrivã! Pentru cã ºtiu sigur cã Primãvara (cel puþin calendaristic)
vine la 1 Martie, s-au pregãtit cu mult entuziasm ºi au exersat fabricarea
de.... Mãrþiºoare. Pentru produsele muncii lor, HAND-MADE by
PRIETENII MEI, cei mici au folosit lânã coloratã, postav, sclipici,
mãrgele, toate îmbinate cu creativitate ºi, mai ales, dragoste. Bineînþeles,
nu au uitat de tradiþionalul fir roºu cu alb, care a încununat fiecare
semn al Primãverii creat de copii.
Orice poveste începe cu A fost odatã...,
însã povestea Grãdiniþei Prietenii Mei a
început, de aceastã datã, cu urarea Bine-ai
venit, Primãvarã!
Îndemânatici, foarte concentraþi, cu
iniþiativã ºi multã, foarte multã creativitate,
preºcolarii au confecþionat mãrþiºoare pentru
cea mai dragã fiinþã de pe Pãmânt: Mama!
Nimic nu este mai emoþionant
decât cadoul oferit de copil
pãrinþilor, iar valoarea lui este cu
atât mai mare dacã este vorba
despre cadouri realizate chiar de
el. În acest mod a fost întâmpinatã Primãvara la Grãdiniþa
Prietenii Mei: ateliere de lucru în
care cei mici au confecþionat cele
mai frumoase ºi mai autentice

mãrþiºoare. Nimic nu este
greu atunci când lucrezi
cu plãcere ºi entuziasm,
iar preºcolarii noºtri sunt
experþi în a realiza ºi
dãrui cadouri de suflet,
pentru o doritã primãvarã frumoasã.
O zi specialã este atunci
când pãrinþii copiilor înscriºi
la Grãdiniþa Prietenii Mei
sunt alãturi, la activitãþile
preºcolarilor. Evenimentul
special a fost Târgul de
Mãrþiºor marca Prietenii
Mei, de unde pãrinþii au
achiziþionat mãrþiºoare
handmade, realizate chiar
de copiii lor!
Aºa cum au promis, parte din mãrþiºoarele realizate de copii au
ajuns, unde credeþi? Chiar la doamnele de la Centrul de Îngrijire Vârstnici
Sfântul Anton din Popeºti-Leordeni! Cadrele didactice ale Grãdiniþei
Prietenii Mei s-au transformat în soli ai copiilor ºi au dus vestea
primãverii cãtre vârstnici, care s-au dovedit, pe cât de fericiþi ºi bucuroºi
de gestul lor, pe atât de puternici. A fost o zi plinã de emoþii...

DORIÞI SÃ VÃ ÎNTÂLNIÞI CU O LUME DE POVESTE? Vizitaþi Grãdiniþa privatã cu program prelungit Prietenii Mei,
Bucureºti, bd. Metalurgiei nr. 87, sector 4 Tel. 021.222.46.42 / 0745.028.876  E-mail: gradinitaprieteniimei@gmail.com.
 Faceþi un tur virtual pe http://gradinitaprieteniimei.ro/  Urmãriþi pagina de Facebook  https://www.facebook.com/pg/gradinitaprieteniimei

Competiþia Naþionalã
Business Plan 2018
(ediþia a X-a)

Centrul Naþional de Dezvoltare a Învãþãmântului
Profesional ºi Tehnic  Departamentul de
Coordonare al firmelor de exerciþiu din
învãþãmântul preuniversitar (CNDIPT-ROCT)
a lansat o nouã ediþie a Competiþiei Naþionale
Business Plan 2018.
Concursul constã în prezentarea, de cãtre elevii
implicaþi, a unor planuri de afaceri pentru firmele de
exerciþiu înfiinþate în unitãþile de învãþãmânt din care
aceºtia provin. Firma de exerciþiu reprezintã o metodã
interactivã de învãþare pentru dezvoltarea spiritului
antreprenorial, o concepþie modernã de integrare ºi
aplicare interdisciplinarã a cunoºtinþelor, o abordare
a procesului de predare-învãþare care asigurã condiþii
pentru probarea ºi aprofundarea practicã a
competenþelor dobândite de elevi în pregãtirea
profesionalã.
Câºtigãtorii etapei locale (19-23 februarie) se vor
califica în etapa judeþeanã (12-23 martie). Faza regionalã va fi organizatã în 8 centre în perioada 16-20
aprilie, în timp ce etapa naþionalã este programatã
între 7 ºi 11 mai, la Colegiul Economic Francesco
Saverio Nitti din Timiºoara.
Competiþia Naþionalã Business Plan se desfãºoarã
anual, începând din 2008, sub coordonarea CNDIPT 
ROCT, prin inspectoratele ºcolare/unitãþile de învãþãmânt subordonate, în parteneriat cu autoritãþile administrative publice locale, instituþii de învãþãmânt superior
ºi de cercetare din þarã sau strãinãtate, organizaþii
nonguvernamentale, agenþi economici reprezentativi,
asociaþii patronale din domeniile economice pentru care
se organizeazã formare profesionalã etc. În cele nouã
ediþii derulate pânã acum au fost angrenate, în faza
localã, peste 2.500 de firme de exerciþiu.
Obiectivele asumate ale concursului sunt valorificarea spiritului antreprenorial al elevilor, familiarizarea
acestora cu activitãþile specifice mediului economic,
asumarea riscului utilizând instrumentele specifice
managementului riscului ºi dezvoltarea competenþelor
necesare unui întreprinzãtor dinamic.
Alte detalii: http://www.roct.ro/competitia-business-plan/
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Peste 80 de filme
în competiþie pentru
Gala Premiilor
Gopo 2018

23 de lungmetraje, 12 documentare
ºi 49 de scurtmetraje lansate în cinematografe sau festivaluri în 2017 au
intrat oficial în cursa pentru nominalizãri
la Premiile Gopo 2018.
Gala Premiilor Gopo, cel mai important
eveniment dedicat industriei cinematografice din România, ajunsã la cea
de-a XII-a ediþie, va avea loc pe 27 martie
2018, în Bucureºti. Nominalizãrile pentru
toate cele 20 de categorii vor fi anunþate curând, transmit organizatorii.

CONFIDENÞIAL
Scene argheziene
Joi, 29 martie 2018, Teatrul Dramaturgilor
Români vã propune sã descoperiþi texte
argheziene mai puþin cunoscute, într-un
spectacol modern, in regia lui Dan Tudor.
Îi puteþi revedea pe actorii: Marius Bodochi,
Cristina Deleanu, Eugen Cristea, Tudorel
Filimon, Afrodita Androne ºi Luana Lute.
Spectacolul este un omagiu adus marelui
scriitor la comemorarea a 50 de ani de la
intrarea sa în panteonul literaturii universale.

ªase artiºti în finala
Concursului de video
mapping Spotlight
În exclusivitate pentru ediþia cu numãrul
patru a Spotlight  Bucharest International
Light Festival, ce se va desfãºura în perioada
12-15 aprilie, ºase artiºti vor transforma
faþada Palatului CEC prin proiecþii de video
mapping selectate în urma unui open call
lansat la începutul acestui an, informeazã
ARCUB. Cei ºase finaliºti sunt din Spania,

Valori româneºti

Italia, Rusia, Germania, China ºi România.
Marele câºtigãtor Spotlight 2018 va fi
ales de public din cele ºase lucrãri finaliste
prin vot online în perioada 12 - 15 aprilie.

Festivalul
Internaþional
de Chitarã,
ediþia a treia,
Timiºoara,
9-16 martie 2018
Primãvara aduce la Timiºoara o nouã ediþie
a Festivalului Internaþional de Chitarã.
În perioada 9-16 martie 2018, publicul meloman este aºteptat la cursuri de mãiestrie ºi
conferinþe la Sala Orpheum a Facultãþii
de Muzicã ºi Teatru din cadrul Universitãþii
de Vest din Timiºoara, recitaluri ºi concerte
desfãºurate la Sala Capitol a Filarmonicii

Banatul ºi Club Reflektor. Sunt invitaþi sã
concerteze, în recitaluri solistice ºi camerale
cu formule de duo ºi cvartet, artiºti de renume
internaþional ai chitarei clasice: Thomas
Kirchhoff & Dale Kavanagh (AMADEUS
GUITAR DUO), Christian Gruber & Peter
Maklar (GRUBER & MAKLAR GUITAR
DUO), Johannes Moeller, Ioana Gandrabur.

8 Martie, pe scenã
Muzeul Municipiului Bucureºti vã invitã
în ziua de joi, 8 martie 2018, ora 19.00,
la spectacolul Cearcãnul de lângã soare,
desfãºurat la Casa Filipescu - Cesianu,
o concepþie a actriþei Irina Movilã de la
Teatrul Naþional Bucureºti, în acompaniamentul Lorenei Sanda (voce, vioarã).

Arhipeleagul
Bucureºtilor

Înfiinþarea Teatrului Dramaturgilor
Români este o idee generoasã, pentru cã avem
obligaþia sã redescoperim piesele autorilor
români. E bine când un teatru pune în scenã
ºi texte mai puþin cunoscute, cum este aceastã
selecþie din Arghezi. (Marius Bodochi:)

La Muzeul Municipiului Bucureºti 
Palatul Suþu, puteþi participa, în ziua de joi,
22 martie 2018, ora 18.30, la Conferinþa
Arhipeleagul Bucureºtilor cu Vintilã
Mihãilescu. Coordonare conferinþe: Cãtãlin
D. Constantin.
În 1907, Bucureºtiul acoperea
22.453.649 metri pãtraþi, dintre care doar
6.800.000 erau construiþi, adicã, fãrã
strãzi ºi pieþe, 11,3% din suprafaþa sa;
67,5% erau curþi ºi grãdini.

În evoluþia sa, Bucureºtiul a înglobat
42 de sate. În prezent, aproximativ 40%
din populaþia capitalei este nãscutã în
alte localitãþi.
Bucureºtiul este precum societatea
româneascã: fragmentat. Dar acesta este
farmecul sãu!...  declara în 2015 un top
manager american stabilit la Bucureºti.
Prezentarea urmãreºte aceastã fragmentare, rupturile ºi continuitãþile evoluþiei
sale de la târg la metropolã, ºi care fac din
Bucureºti un arhipelag urban, traversat deopotrivã de viziuni urbanistice
opuse ºi lipsã de viziune. Un arhipelag
cu insule (încã) pline de farmec ºi trasee
care ar putea sã le lege în moduri inedite.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Un mare gravor, inovatorul
care transformã plãcile în opere de artã

Privind lucrãrile graficianului Rãzvan Caratãnase sunt încântat
ºi liniºtit sã constat cã existã în arta româneascã acea continuitate
necesarã oricãrei culturi, pentru cã artistul, evident, va duce mai
departe flacãra înaintaºilor sãi, prin talentul ºi mãiestria de care dã
dovadã, dar ºi pentru cã este înzestrat, fãrã îndoialã, cu acea
sensibilitate specificã românilor. Îl aºteaptã un drum greu ºi plin de
piedici, iar eu îi doresc sã-ºi menþinã alura de alergãtor de cursã
lungã. Dacã va reuºi  ceea ce eu cred  va ajunge unul dintre artiºtii
importanþi ai graficii româneºti. În timp ce astãzi, în lume, arta
exceleazã prin gãselniþe, invenþii ieftine, Rãzvan Caratãnase  cu
seriozitate, cu încrâncenare aº putea spune  graveazã materia
asemenea înaintaºilor sãi, transformând plãcile gravate în operã de
artã de sine stãtãtoare. De la Dürer, Rembrandt ºi, la noi, Aman,
Rãzvan Caratãnase se poate înscrie pe linia marilor inovatori.,
spune Eugen Mihãescu, membru de onoare al Academiei Române.
ZuZu Caratãnase, pe numele sãu real Caratãnase RãzvanConstantin, s-a nãscut pe 14 mai 1985 la Tulcea. Este socotit ca
fiind cel mai bun artist-gravor al generaþiei sale ºi unul dintre cei mai
activi ºi prolifici artiºti vizuali din România. Este cadru didactic
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universitar, curator de artã contemporanã ºi doctor în domeniul
artelor vizuale. Absolvent al
Universitãþii Naþionale de Arte
din Bucureºti, licenã (2004-2008), masterat (2008-2010) ºi
doctorat (2010-2014), acesta a avut 30 expoziþii personale ºi
peste 300 de expoziþii colective ºi de grup pe plan naþional ºi internaþional (Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Frana, Germania,
Italia, Israel, Japonia, Polonia, Republica Moldova, Spania,
S.U.A. ºi Ucraina). Caratãnase are lucrãri în 15 colecþii muzeale
ºi instituþionale din artã ºi strãinãtate ºi 40 de premii, distincþii
ºi medalii; 12 nominalizãri; 14 diplome de onoare ºi excelenþã ºi
2 burse. Sã reþineþi cã ZuZu Caratãnase este un nume al prezentului ºi al viitorului.
Spunea, la un moment
dat, remarcabilul om de
culturã, academicianul
Rãzvan Theodorescu.
(G.M.)

Îmi iubesc þara pentru
toatã originalitatea ei
autenticã, din care s-a plãmãdit propria-mi originalitate ( ) Am servit ideea
româneascã, am încercat
sã rãspândesc peste hotare
faima neamului românesc
ºi am servit în lume expansiunea sufletului românesc
( )

Elena VÃCÃRESCU

 prima femeie
primitã în Academia Românã
Elena Vãcãrescu, scriitoare, cu o bogatã activitate politicã ºi
literarã la Paris, diplomat de mare succes, este prima femeie devenitã
membrã de onoare a Academiei Române. Ea a fost laureatã a
premiului Academiei Franceze, dar a rãmas în istorie prin celebra
logodnã cu viitorul rege Ferdinand al României, dezavuatã de familia princiarã ºi urmatã de autoexilarea sa pe meleaguri franceze.
Elena Vãcãrescu s-a nãscut la 21 septembrie/3 octombrie 1864,
la Bucureºti, fiind fiica diplomatului Ioan Vãcãrescu, ºi a Eufrosinei
Fãlcoianu, fiind înruditã cu neamuri nobiliare precum Cantacuzino
ºi Rosetti ºi descendentã, pe linie paternã, din renumita familie a
Vãcãreºtilor, Iancu Vãcãrescu fiind bunicul ei. ªi-a desãvârºit
studiile la Paris, unde a aprofundat filosofia, arta poeticã ºi istoria.
Elena Vãcãrescu a urmat cursurile Universitãþii de la Sorbona,
primind îndrumãri de la dascãli ºi poeþi francezi de prestigiu, cum
ar fi Sully Prudhomme, Leconte de Lisle, Jose-Maria de Heredia ºi
alþii. Familia a þinut-o departe de lumea rusticã ºi tainicã a satului,
plinã de culoare pentru tânãra artistã, o lume care avea sã o fascineze
ºi sã o inspire literar peste ani. În anul 1886 a publicat, la Paris,
Chants dAurore, primul ei volum de versuri, care a fost întâmpinat
prin cronici favorabile ale criticii ºi a fost recompensat cu un premiu
special al Academiei Franceze.
În anul 1888, la vârsta de 24 de ani, revine la Bucureºti, pentru a
fi domniºoarã de onoare la nunta reginei Elisabeta, cunoscutã literar
sub pseudonimul Carmen Sylva, acesta fiind momentul începutului
unei relaþii apropiate între ea ºi reginã.
În anul 1889 publicã Rapsodul Dâmboviþei, o culegere de cântece
populare, apãrutã mai întâi în limba germanã ºi tradusã chiar de
reginã, apoi publicatã în francezã, englezã ºi italianã. Este momentul
în care compoziþiile sale dezvãluie o personalitate artisticã rafinatã,
aplecatã cãtre momentele marcante ale existenþei þãranului român.
În anul 1890, dupã o lungã perioadã petrecutã pe lângã Familia
Regalã, Elena Vãcãrescu ºi prinþul Ferdinand, nepotul regelui
Carol I, se îndrãgostesc nebuneºte, ºi se hotãrãsc sã se logodeascã
în secret, fiind sprijiniþi de Regina Elisabeta, care a ºi obþinut
consimþãmântul suveranului þãrii pentru acest pas. Elena nu era o
femeie frumoasã, calitatea ei principalã fiind ºarmul, însã nici
Ferdinand nu era un bãrbat arãtos, fiind descris ca având urechile
mari, nasul coroiat, foarte timid ºi întotdeauna aflat sub dominaþia
lui Carol I. Relaþia dintre cei doi s-a consumat timp de circa un an,
perioadã în care lumea a început sã bârfeascã, iar Carol I s-a vãzut
constrâns sã punã piciorul în prag. În aceastã situaþie, Carol I a
avut de înfruntat atacurile partidelor de opoziþie ºi a lumii princiare,
urmarea fiind impunerea ruperii logodnei ºi exilarea Elenei.
Iniþial, aceasta a optat pentru Italia, unde a locuit la Veneþia ºi Roma,
iar ulterior s-a stabilit la Paris, unde, în timp ce se gândea fãrã oprire la
România, se pare cã viaþa artisticã francezã i-a potenþat elanul creator,
ea având ideea iniþierii unui salon literar, la care erau prezente
personalitãþi literare importante, precum Marcel Proust, Miguel de
Unamuno, Aristide Briand, Sarah Bernhardt sau Paul Valéry.
În aceastã perioadã publicã romanele Amor vincit  în anul 1908
ºi Vraja  în 1911, care se apleacã asupra unor teme ale mitologiei
românºti, dar ºi memorialisticã  Regi ºi regine pe care i-am cunoscut
ori Le Roman de ma vie. Scrie apoi piesa de teatru Cobzarul, jucatã
în anul 1912 la Opera din Paris, pentru ca, în urmãtorii patru ani, sã
colaboreze cu publicaþiile româneºti Adevãrul ºi Dimineaþa, în care
a publicat articole ce exprimau preocuparea pentru naþiunea sa ºi
pentru implicarea ei în rãzboi, subiect care, de altfel, i-a prilejuit
organizarea unor conferinþe, desfãºurate între anii 1916 ºi 1918, în
care s-a dezbãtut situaþia României. În luna ianuarie 1919, a devenit
membrã a delegaþiei României la Conferinþa de Pace de la Paris, apoi
a fost aleasã secretar general al Asociaþiei Române de pe lângã
Societatea Naþiunilor, poziþie din care a susþinut cauza pãcii.
În anul 1922 este aleasã membru permanent cu drepturi depline în
prezidiul Comisiei de colaborare intelectualã, patronat de Societatea
Naþiunilor, perioadã care i-a facilitat o strânsã colaborare cu Nicolae
Titulescu, iar în anul 1924 participã, alãturi de personalitãþi ale lumii
intelectuale europene, la înfiinþarea Institutului Internaþional de
Colaborare Intelectualã.
În 11 iunie 1925 a devenit membrã de onoare a Academiei Române,
fiind prima femeie care a avut acest privilegu, venit ca o recunoaºtere
publicã a meritelor sale artistice ºi diplomatice. Doi ani mai târziu,
primeºte, din partea preºedintelui Republicii Franceze, ordinul Legiunea
de Onoare, an în care înfiinþeazã Biblioteca Universalã, pentru sprijinirea
traducerilor. Devine membrã în Comitetul Internaþional pentru difuzarea
Artelor prin Cinematograf, în 1930, este distinsã cu Ordinul Coroana
României în grad de mare ofiþer, în 1933, ºi este unul dintre fondatorii
Casei Românesti de la Paris, în anul 1934.
Elena Vãcãrescu a fost consilier cultural pe lângã Legaþia României
din Franþa, în anul 1945, ºi a fost membrã a delegaþiei româneºti
care a participat la Conferinþa de Pace de la Paris (1946), continuând
sã se implice activ în susþinerea cauzei naþionale ºi, în pofida exilului,
sã se manifeste ca o româncã din cel mai adevãrat sânge românesc,
care îºi afirmã cu orgoliu ºi originea ºi sufletul românesc, conform
aprecierilor lui Camil Petrescu.
Elena Vãcãrescu a trecut la cele veºnice la Paris, la 17 februarie
1947, la vârsta de 82 de ani. În anul 1959, rãmãºiþele ei pãmînteºti au
fost aduse din Franþa ºi înhumate la Cimitirul Bellu, alãturi de cele ale
iluºtrilor sãi strãmoºi din familia Vãcãreºtilor. Ea a lãsat drept moºtenire
Academiei Române, prin testament, majoritatea averii familiei.

Cristina MOLDOVEANU
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Antreprenori SMART - Tineri Responsabili,
Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes
Eveniment de informare a publicului
cu privire la programul de formare antreprenorialã
ºi metodologia de selecþie a grupului þintã
În data de 15 februarie 2018, ora 12.00, a avut loc evenimentul
de informare a publicului cu privire la programul de formare
antreprenorialã ºi metodologia de selecþie a grupului þintã organizat
de Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie,
ªtiinã ºi Culturã în calitate de Beneficiar al proiectului POCU
82/3/7/ Cod SMIS:104098 Antreprenori SMART-Tineri Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes.
Evenimentul a avut loc la sediul Facultãþii de ªtiinþe Economice
a Universitãþii Spiru Haret din Câmpulung Muscel, str. Traian
nr. 223, ºi a reunit reprezentanþi ai autoritãþilor publice, ai mediul
de afaceri, ai mass-media, persoane interesate sã aplice pentru grupul
þintã, membrii echipelor de management ºi de implementare a
proiectului. În cadrul evenimentului au fost prezentate obiectivele
proiectului, activitãþile, rezultatele vizate ºi beneficiile grupului þintã,
evenimentul reprezentând un cadru propice de întâlnire ºi discuþii.
Cuvântul de bun venit a fost adresat participanþilor de lector
univ. dr. Laurenþia Georgeta Avram, decanul facultãþii.
În calitate de Împuternicit al reprezentatului legal al Asociaþiei
Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinã ºi Culturã,
Cristina Spatariu a prezentat succint experienþa acumulatã în proiecte
europene de cãtre Asociaia Societatea Naionalã Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, experienþã de succes ce reprezintã o
garanþie în plus privind succesul proiectului Antreprenori SMART.
Viorica Iarca, director economic în cadrul Primãriei Câmpulung
Muscel, a subliniat faptul cã Primãria din Câmpulung Muscel
încurajeazã acest proiect, dorind încheierea pe viitor a unor
parteneriate ºi asocieri în sprijinul implementãrii proiectelor
europene ce au ca beneficiari cetãþenii din Câmpulung Muscel.
Managerul proiectului Antreprenori SMART, Marin Cruceru, a
prezentat obiectivele ºi activitãþile proiectului, categoriile de
persoane care pot deveni membri ai Grupului þintã, rezultatele
aºteptate, beneficiile pentru Grupul Þintã, precum ºi impactul
socio-economic al implementãrii proiectului în regiunea Sud
Muntenia. Managerul de proiect a evidenþiat de asemenea avantajele aduse de proiectul Antreprenori SMART pentru membrii
grupului þintã ºi modalitatea de înscriere a celor interesaþi, explicând
domeniile de afaceri finanþabile.

Paul Petrescu, directorul Agenþiei Locale pentru Ocuparea
Forþei de Muncã Câmpulung Muscel, a salutat demararea proiectului
Antreprenori SMART fiind încrezãtor cã acest proiect va asigura
crearea de noi locuri de muncã, subliniind de asemenea importanþa
predãrii încã din ciclul primar a noþiunilor de antreprenoriat.
Daniel Zãrnescu, directorul Ageniei din Câmpulung Muscel
a Bãncii Transilvania, a salutat demararea implementãrii acestui
proiect în regiunea Sud Muntenia ºi importanþa folosirii de cãtre
viitorii antreprenori a instrumentelor bancare adecvate, astfel încât
colaborarea cu mediul bancar sã sporeascã potenþialul de dezvoltare
a afacerilor.
În încheierea acestui eveniment au avut loc discuþii între echipa
de management a proiectului ºi persoanele interesate sã facã parte
din Grupul þintã.
Proiectul Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, Ambiþioºi,
Motivaþi, de Succes se desfãºoarã pe o perioadã de 36 de luni,
respectiv, 3 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2020.
Proiectul este cofinanþat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Capital Uman, Axa prioritarã 3: Locuri de
muncã pentru toþi, Cod apel: POCU/82/3/7, Obiectiv specific:
Creºterea ocupãrii prin susþinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbanã.
Valoarea totalã aprobatã a proiectului este de 12.442.457,40 lei,
echivalentã cu 100% din valoarea totalã eligibilã aprobatã.
Obiectivul general al proiectului constã în susþinerea antreprenoriatului ºi a ocupãrii pe cont propriu prin furnizarea de
programe de formare profesionalã în vederea înfiinþãrii de
întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban ºi crearea de
noi locuri de muncã, cu efecte pozitive pe termen lung în privinþa
dezvoltãrii mediului antreprenorial din regiunea Sud Muntenia,
respectiv judeþele: ARGEª, DÂMBOVIÞA, CÃLÃRÃªI,
GIURGIU, IALOMIÞA, PRAHOVA ºi TELEORMAN.
E-mail: officeantreprenorismart@gmail.com.
https://www.facebook.com/antreprenorismart

Grupul þintã va fi format din persoane care îndeplinesc
cumulativ urmãtoarele condiþii de eligibilitate:
Persoane cu vârsta între 18  64 ani, din care:
ªomeri sau
Persoane inactive (de ex. studeni, persoane casnice etc) sau
Persoane care au un loc de muncã ºi înfiinþeazã o afacere în
scopul creãrii de noi locuri de muncã, inclusiv persoane care desfãºoarã o activitate independentã (persoane fizice autorizate, titulari ai
întreprinderilor individuale ºi membrii întreprinderilor familiale) sau
Pensionari în mãsura în care pot fi încadraþi într-una din
categoriile de Grup þintã eligibile pentru acest apel.
Persoane cu reºedina sau domiciliul în mediul rural sau urban
din Regiunea Sud Muntenia (Argeº, Dâmboviþa, Prahova,
Teleorman, Giurgiu, Cãlãraºi, Ialomiþa);
Persoane care doresc sã iniþieze o activitate non-agricolã
de tip START-UP în mediul urban din regiunea Sud Muntenia;
Persoane care au finalizat studiile medii cu diploma de
Bacalaureat
Rezultate previzionate:
Persoane care beneficiazã de sprijin, din care: ºomeri ºi
persoane inactive /angajaþi, inclusiv persoane care desfãºoarã o
activitate independentã = 350;
Persoane care beneficiazã de sprijin, din care: ºomeri ºi
persoane inactive /angajaþi, inclusiv persoane care desfãºoarã o
activitate independentã, din care: femei = 175;
Start Up-uri create ºi funcþionale la 6 luni dupã terminarea
sprijinului = 42;
Locuri de muncã create ºi existente urmare a sprijinului primit
de ºomeri ºi persoane inactive/persoane angajate la 6 luni dupã
terminarea sprijinului = 84;
Minim 300 de cursanþi certificaþi, din care minim 150 de femei.

··
··
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Cãtãlin RADU Expert PR
Telefon: 021.312.23.01

https://www.linkedin.com/company/antreprenori-smart/http://treprenorismart.ro/

INVESTIM ÎN DEZVOLTARE DURABILÃ Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Capital Uman 2014-2020
Cãlin RANGU, ASF:

Preþul poliþei RCA ar putea fi reglat în funcþie de orele de utilizare a maºinii
Revoluþia tehnologicã la nivel mondial va permite apariþia
poliþelor RCA plãtite ... cu ora. O simplã modificare a Normei
RCA ar permite vânzarea unei poliþe RCA cu preþul reglabil
în funcþie de numãrul orelor de utilizare. ASF a propus deja
societãþilor de asigurãri sã scoatã un astfel de produs, care ar
veni în ajutorul consumatorilor ºi ar permite asigurãtorilor
sã facã faþã cu succes provocãrilor din zona tehnologicã.
InsurTech, un grup de lucru constituit la nivelul Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã, care se ocupã cu gestionarea ºi susþinerea
inovaþiei financiare în asigurãri, considerã cã Norma RCA din 2017
poate fi modificatã ºi Bonus Malus poate fi adaptat în aºa fel încât
poliþa RCA sã fie privitã ca un serviciu acordat de asigurãtor.
Plãteºti o sumã fixã pentru RCA, iar apoi, în funcþie de cât de
mult sau puþin foloseºti maºina se poate face regularizarea de
preþ, spune Cãlin Rangu, director coordonator al InsurTech.
Dezvoltarea modelelor de business online, a huburilor de
inovaþii, ascensiunea fãrã precedent a dezvoltãrii tehnologice ºi,
nu în ultimul rând, globalizarea care va permite în curând unor
giganþi ca Google, Microsoft, IBM sau Amazon sã vândã oricând
ºi poliþe RCA în România au determinat ASF sã constituie grupul
InsurTech care sã gãseascã soluþii inovatoare pentru produsele de
asigurãri, produse care sã vinã în întâmpinarea nevoilor consumatorului.
Astfel, Cãlin Rangu ne-a declarat cã a propus deja asigurãtorilor
varianta unui produs nou RCA, care sã permitã plata asigurãrii în

funcþie de timpul utilizãrii maºinii. Mai exact, asigurarea ar putea
funcþiona ca un serviciu. Maºina o folosesc poate trei ore pe zi
sau trei ore pe sãptãmânã ºi atunci preþul poliþei RCA poate fi
reglat în funcþie de acest lucru. De exemplu, existã poliþa RCA care
poate fi încheiatã online sau nu ºi care poate avea un preþ foarte
mic. Plãteºti o sumã fixã, iar la final se poate face un fel de
regularizare a preþului poliþei, în funcþie de cât ai utilizat maºina.
Un astfel de produs inovator poate fi realizat de asigurãtor ºi nu
trebuie decât o modificare a Normei RCA., a declarat Cãlin Rangu.
Directorul InsurTech spune cã este greu pânã va apãrea un
prim asigurãtor care sã scoatã un astfel de produs ºi cã o astfel de

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
miºcare ar putea fi interpretatã ca o transformare a asigurãtorilor
în prestatori de servicii, dar viitorul aparþine acestor servicii
financiare, inclusiv cele bancare, din ce în ce mai frecvent oferite
de marile huburi de servicii internaþionale, de la Amazon, IBM
etc. De altfel, eMag vinde oricum poliþe RCA online.
ASF susþine implementarea noilor tehnologii în beneficiul
consumatorilor, încã din 2015, când a emis o normã referitoare
la permiterea ºi susþinerea vânzãrii de produse de asigurare în mod
on-line, inclusiv permiând soluþiile biometrice. Noua normã RCA
din 2017 prevede, de asemenea, utilizarea tehnologiilor pentru
avizarea ºi soluþionarea electronicã a dosarelor de daunã.
Asigurãtorii analizeazã opþiunile aplicãrii dezvoltãrilor tehnologice. Se analizeazã modificarea modelelor de business care sã fie

centrate mai mult pe fiecare client în parte. O variantã este a se trece
într-un viitor mai apropiat sau mai îndepãrtat la modelul de asigurare
de tip asigurare-ca-un-serviciu, asigurare în momentul apariþiei
riscului. Se analizeazã dezvoltarea micro-produselor de asigurare,
adaptate mai mult condiþiilor de viaþã ºi sãnãtate ale oamenilor,
oferite în momentele de viaþã care pot genera riscuri (de exemplu,
când ieºi cu bicicleta la plimbare), precizeazã Cãlin Rangu.
Filosofia noului grup de lucru înfiinþat în cadrul ASF are la bazã
posibilitatea transformãrii produselor de asigurare în pas cu
dezvoltarea tehnologicã. De exemplu, maºinile independente,
probabil, vor face ca RCA-ul sã treacã de la cetãþean la producãtorul
maºinii sau la deþinãtorul flotei care va pune la dispoziþie, la cerere,
maºini electronice de deplasare când o persoanã va avea nevoie.
Anumite studii prevãd mai multe opiuni de dezvoltare, de la
modelul centralizat (în care predicþia riscului devine foarte specializatã prin sisteme expert care augmenteazã oamenii pentru a
optimiza deciziile de vânzare, service-are ºi dezdãunare), pânã la
sistemele descentralizate (care se bazeazã pe senzori distribuiþi ai
sistemelor utilizate de oameni, de la maºinã, la frigider ºi ceasul de
la mânã, cu accent pe mãsurarea riscului, management ºi feedback).
De asemenea, sunt propuse idei de dezvoltare cu sisteme inteligente
distribuite ºi care se auto-organizeazã, determinând ºi localizând
riscul, discutând între ele prin intermediul reþelelor.
Acestea sunt doar câteva motive pentru care, probabil, sistemul
de distribuþie în asigurãri se va modifica. De aceea, asigurãtorul
care se va adapta cel mai rapid la tehnologie are ºi cele mai mari
ºanse de adaptare rapidã ºi de profit.

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
MARÞI  6 martie 2018
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
12:00
12:30
13:30
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30

22:30
23:00
01:00
01:30
02:30
03:00
03:30
04:30
05:00

Film documentar
ªtiri (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
O lume în 60 de minute (r)
Film serial
Film serial (r)
Transformarea
Film artistic
Film serial
Vremea Live
Film artistic
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc 
Rãzboi în bucãtãrie (2001)
Regia: Marius Th. Barna
Genul: dramã
Film serial 
Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Labirintul, partea 1 (2012). Gen film: SF. Acþiune
Transformarea (r)
Film serial (r)
ªtiri (r)
Film documentar
O lume în 60 de minute
Film documentar
Film artistic (r)

MIERCURI  7 martie 2018
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
12:00
12:30
13:30
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30

22:30
23:00
01:00
02:30
03:00
03:30
04:30
05:00

01:30
03:30
04:30
05:00

ªtiri + Meteo (r)
Film pentru copii
România spiritualã
Film documentar
Film documentar
Film documentar
Dream Star  Emisiune muzicalã
Sitcom  Secrete spulberate
Crezi cã ºtii?
Cabaret Show (r)
Film documentar (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Petrecere la han  Emisiune de folclor
Jurnal Viral
Film artistic  Mântuirea.
Genul: aventurã
Dream star (r)
Secrete spulberate (r)
Film documentar
România spiritualã (r)

Film documentar
ªtiri (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Poveºti franceze (r)
Film serial
Film serial (r)
Transformarea
Film artistic
Film serial
Vremea Live
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc 
Maria (2003).
Regizor: Cãlin Peter Netzer.
Genul: dramã
Film serial  Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Labirintul, partea 2 (2012). Gen film: SF. Acþiune
Transformarea (r)
ªtiri (r)
Film documentar
Poveºti franceze (r)
Film documentar
Film artistic

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
12:00
13:00
14:30
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30
22:30
23:00
01:00
02:30
03:00
03:30
04:30
05:00

VINERI  9 martie 2018

Film documentar
ªtiri (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial
Transformarea
Film documentar
Film artistic
Film serial
Vremea Live
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc 
Calculatorul mãrturiseºte (1982).
Regizor: George Cornea. Genul: comedie
Film serial - Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Remediul (2001).
Gen film: istoric, acþiune
Transformarea (r)
ªtiri (r)
Film documentar
Crezi cã ºtii? (r)
Film documentar
Film artistic

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
12:00
12:30
13:30
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30
22:30
23:00
02:30
03:00
04:30
05:00
07:00

Film documentar
ªtiri (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial
Film serial (r)
Transformarea
Film artistic
Film serial
Vremea Live
Film de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Celebrul 702
(1962). Regizor: Mihai Iacob.
Genul: comedie
Film serial 
Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Suspinul elefantului
(2012). Genul: comedie
ªtiri + Vremea Live (r)
Transformarea
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)

LUNI  12 martie 2018

Duminicã  11 martie 2018

SÂMBÃTÃ  10 martie 2018
07:00
07:30
09:00
11:00
11:30
12:00
13:00
15:00
16:00
17:00
18:30
19:00
20:00
23:00
23:30

JOI  8 Martie 2018

07:00
07:30
09:00
11:30
12:00
13:00
16:00
17:00
18:00
18:30
19:00
20:00
22:00
00:00
00:30
01:00
02:00
05:00

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
12:00
12:30
13:30
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30

Film documentar
Film pentru copii
România spiritualã
Film documentar
Sitcom  Secrete spulberate (r)
Petrecere la han (r)
Crezi cã ºtii?
Poveºti franceze
Ochiul de veghe
O lume în 30 de minute
Film documentar
Film artistic  Magnatul (2004)
Regizor: ªerban Marinescu
Film artistic  Ticãloºii (2007)
Regizor: ªerban Marinescu. Genul: Dramã
Film documentar
Film documentar
Poveºti franceze (r)
Petrecere la han (r)
România spiritualã (r)

22:30
23:00

CNDB lanseazã ªcoala performativã pentru copii
Centrul Naþional al Dansului Bucureºti(CNDB) deschide pe 19 martie
2018 porþile unei ºcoli unice de practici corporale ºi educaþie artisticã
pentru copii. Seria de cursuri ºi programe speciale pentru copii pe care
CNDB le organizeazã deja din 2014 va continua in 2018 cu cel mai amplu
proiect de pânã acum: ªcoala performativã pentru copii, desfãºurat între
19 martie ºi 15 iunie 2018. CNDB îºi propune crearea unui program
integrat de dans contemporan, practici corporale ºi educaþie artisticã, o
oportunitate unicã în domeniul creativ din România care nu se regãseºte
în acest moment în oferta educaþionalã a ºcolilor de profil ºi a instituþiilor
publice sau private. ªcoala performativã pentru copii va fi un proiect de
lungã duratã, care va consta în cursuri sãptãmânale ºi activitãþi opþionale
de educaþie artisticã. Ele vor fi susþinute de coregrafi, artiºti vizuali ºi
pedagogi cu o bogatã experienþã în zona dansului, a artei contemporane
ºi a sferei artelor marþiale precum Aikido. Programul se adreseazã copiilor
cu vârste cuprinse între 6 ºi 9 ani ºi va avea un numãr de 10-12 participanþi.
Asumarea unui program de educaþie artisticã pentru copii presupune
un ritual al dirijãrii atenþiei cãtre corp, cu o frecvenþã regulatã. Programul
structurat pe mai multe componente nu are intenþia de a scoate specialiºti
la una dintre discipline, ci de a dezvolta abilitatea de a vehicula mai
multe tipuri de informaþii ºi antrenament corporal artistic, care se
relaþioneazã cu alte domenii artistice ºi expresii culturale actuale. În plus,
cultivarea abilitãþilor corporale serveºte unui tip de performanþã ce are
vocaþia comunicãrii de idei, spune Vava ªtefãnescu, manager CNDB
ºi unul dintre profesorii ªcolii performative pentru copii.

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

Radio Seven

Ora

PROGRAMUL

01:00
02:30
03:00
03:30
04:30
05:00

Luni

Marþi

Miercuri

Joi

Foto: Alina Uºurelu

Structurã:
Cursuri sãptãmânale, care vor avea loc lunea ºi joia, începând cu
ora 17.30:  Dans contemporan cu Catrinel Catanã (10 ºedinþe x 50
min)  Creative Mo(ve)ments cu Vava ªtefãnescu (4 ateliere x 1h30)
 Contact Improvisation cu Virginia Negru (4 ºedinþe x 50 min)
 Introducere în tehnica Feldenkrais cu Valentina DePiante (4 ºedinþe
x 50 min)  - Ateliere de arte vizuale cu Asociaþia MATKA (Mihaela
Cîrjan, Alina Ghiþã, Valentina Iancu, Lea Rasovszky ºi Daniela Vîrlan)
(3 ateliere x 1h30)  Aikido cu Roxana Grãmadã (4 ºedinþe x 50 min)
Program de activitãþi de educaþie artisticã opþionale în weekend:
 Prezentãri cu proiecþii video de spectacole de dans contemporan adaptate vârstei  Vizionãri de spectacole de teatru sau dans ºi vizite la
muzee sau expoziþii potrivite pentru vârsta copiilor  Sesiuni speciale
de dialog sau activitãþi cu artiºti invitaþi; ateliere de muzicã ºi ritm,
yoga, teatru-improvizaþie etc
Jumãtatea lunii iunie - Spectacol de final, la care vor fi invitate
familiile participanþilor ºi publicul larg.
Cursurile se vor desfãºura la Sala Stere Popescu din Bd. Mãrãºeºti
80-82. Taxa de participare pentru prima ediþie a ªcolii performative
pentru copii va fi 1350 de lei ºi va putea fi achitatã în trei rate lunare de
câte 450 de lei - aproximativ 30 de lei pentru o ºedinþã/orã de repetiþie
pentru spectacolul final ºi 50 de lei pentru un atelier. Taxa include toate
activitãþile opþionale menþionate mai sus.
Înscrieri ºi informaþii suplimentare la cursuri@cndb.ro ºi la numãrul
de telefon 0729 902 506 (Ana Papadima, consultant artistic).

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Ochiul de veghe (r)
Film artistic (r)
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
Film serial
Film serial (r)
Transformarea
Film artistic
Film serial
Vremea Live
Film artistic
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Rãscoala
(1965). Regizor: Mircea Mureºan.
Genul: dramã.
Film artistic 
Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Colegi de celulã (2011),
Gen film: istoric, acþiune
Transformarea (r)
ªtiri (r)
Film documentar
Interviurile lui Matei Georgescu
Film documentar (r)
Film artistic (r)

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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Imagine ºi simbol al reuºitei.
Din Las Fierbinþi la Hollywood

În pitorescul oraº Târgu Mureº, mai precis în noaptea dintre anii 1983 - 1984, când
oamenii sãrbãtoreau fericiþi Revelionul, undeva o familie avea o altã mare fericire: sorocul
a hotãrât sã li se nascã o fatã, fatã ce avea sã poarte numele sfânt de Maria: Maria Bata.
A crescut frumos în oraºul ce i-a protejat copilãria ºi a pregãtit-o pentru viaþã, oferindu-i prieteni ºi amici la Colegiul Naþional Alexandru Papiu Ilarian, profil matematicã 
informaticã. Apoi a pornit sã îºi încerce norocul la Bucureºti, ca studentã la Academia de
Studii Economice  Facultatea de Management Economic. Dupã ce îºi ia licenþa, constatã
cã nu este împlinitã spiritual ºi profesional ºi se înscrie, în anul 2009, la Facultatea de
Teatru a Universitãþii Spiru Haret, clasa profesorilor Mircea Constantinescu, George
Grigore, Ioana Visalon ºi Cristi Toma. În facultate a fost distribuitã ºi a interpretat numeroase
roluri precum personajul Mona din Steaua fãrã nume de Mihail Sebastian, personajul
Olga din piesa Trei surori de A.P.Cehov, personajul Luciana din Comedia erorilor de
W. Shakespeare, personajul Miþa Baston din piesa Dale Carnavalului de I.L. Caragiale,
personajul Sam din Niºte fete de Neil LaBute ce s-a jucat la studioul nostru teatral
Black Box Studio Sud.
Pentru cã a îmbinat în mod armonios timpul petrecut în facultate cu cel dedicat activitãþii
de model ºi fotomodel, din anul 2004 ºi pânã în prezent, apare în campanii publicitare ºi
printuri precum: Catalogul Swartzkopf (Turcia 2005), Catalog Laurent Tourette (2006),
Campanie DADA (2006), Avon (outdoor mai 2006), Coca Cola Light (inseraþii pe sticle de
0.5l), Perfect Tour (outdoor mai 2012) ºi în alte editoriale de modã. Ca actor  model apare
în reclamele TV ºi pe Internet: Nescafe Red Cup (oct. 2006), Chio Chips (febr. 2007),
Nintendo (2007/2008 Spania), Nivea for Men (ian.2008, Africa de Sud), NesCafe 3in1
(dec. 2007), Coca Cola (aug. 2008), Dacia Logan (aug. 2008), Bank of Cyprus (iun. 2010
Grecia), Costa d Oro (oct. 2010), Ikea (noiembrie 2010 Anglia), ING (aprilie 2011),
Johnson (mai 2011; America), Primola (aug. 2011), Sony (oct. 2011 Emiratele Arabe),
site þigãri Vogue (ian. 2012), DonCafe (aprilie 2012) etc.
O altã pasiune a sa, muzica, a condus-o la realizarea unor importante videoclipuri
muzicale, precum: Bed for Love  VAMA, All wrong - URMA, If you ever feel - VIKY
RED. Acum, când gândul dumneavoastrã a adus pe retinã acest chip pe care l-aþi vãzut de
zeci, sute de ori pe ecranul televizorului, ºtiþi cine este cu adevãrat: este Maria Bata,
studenta noastrã, de la Facultatea de Arte a Universitãþii Spiru Haret. Ea apare ºi în filmul
artistic de lung metraj, respectiv în: Le concert (Concertul) - regia Radu Mihãileanu
(Castel Film), dar ºi într-un rol episodic în serial Fetele marinarului (Antena 1),
un rol în serialul Las Fierbinþi (Pro TV; sezon septembrie 2012).
În continuare, pe lângã colaborarea cu diverse agenþii de modelling din þarã ºi strãinãtate:
Chic Model, Shine Models, Base Model Agency din Thibault Square, Cape Town, Africa de
Sud. Ca manager a coordonat proiecte ºi evenimente ale agenþiei Brown Forman Worldwide
L.l.c. Wilmington, str. Dr. Robert Kock nr.6 din Bucureºti. S-a ocupat de implementarea
proiectelor sau evenimentelor, cât ºi de coordonarea resurselor umane implicate. A susþinut
mai multe prezentãri de branduri internaþionale (Jack Daniels Tennessee Whiskey,
Finlandia Vodka, Southern Comfort, Chambord Liqueur, El Jmador Tequila, etc.) ºi
training persoanelor participante la dezvoltarea acestor branduri. Pentru a se perfecþiona,
învaþã limba englezã, italianã, apoi urmeazã cursul de limbã spaniolã la Institutul Cervantes
din Bucureºti ºi, în domeniul IT, urmeazã ECDL  European Computer Driving Licence.
Dupã ce face performanþã în 5 ani de atletism, acum practicã snowboardul ºi aikido ºi este
pasionatã de dans, în toate formele sale. În anul 2012, aflatã pentru trei luni la Madrid,
pentru a-ºi îmbogãþi abilitãþile actoriceºti la un workshop în teatrul american contemporan,
a primit o invitaþie neaºteptatã. În acel weekend am fost invitatã de cãtre cei de la Martini,
în Barcelona, sã filmãm noua reclamã Martini Sparkling Wine ºi am fost super
entuziasmatã. De acolo, m-am întors la Madrid, pentru celelalte proiecte.
Dar de ce ai dorit sã ajungi actriþã? Nu pot sã spun, ca alþi actori, cã am ºtiut dintotdeaua
cã vreau sã fac actorie, aceastã dorinþã a început sã fiarbã în mine pe la 17 ani, când
am vãzut pentru prima oarã La vita e bella a lui Benigni. Îmi amintesc cã am rãmas
câteva zile cu gândul la film, ºi la jocul actoricesc impresionant, ºi mi-am zis cã ar fi
minunat sã fiu ºi eu capabilã sã trezesc aºa emoþie în sufletul oamenilor, sã-i fac sã râdã
ºi uneori sã plângã, sã le spun poveºti în care sã se regãseascã sau sã le dea curaj sã
îºi transforme visurile în realitate. Însã dupã absolvirea liceului, Colegiul Naþional
Alexandru Papiu Ilarian, secþia Matematicã-Informaticã, din Târgu-Mureº,
sub îndrumarea pãrinþilor ºi pentru cã era mai cool ºi trendy, am devenit studentã
a Academiei de Studii Economice, specializare Management Economic. Visul de
a deveni actriþã s-a însã concretizat mult mai târziu, dupã aproximativ ºapte
ani, când mi-am fãcut curaj ºi am dat admitere la Facultatea de Teatru de la
Spiru Haret.
Cum þi-a schimbat viaþa admiterea la teatru? Cum în timpul liber am
început sã merg la castinguri ºi sã filmez reclame, mi-am dat seama
cã îmi place sã îmbrac diverse roluri ºi cã mã simt bine în faþa
camerei. Primind ºi aprecierea celor din jur, regizori, producãtori,
oameni din agenþii de publicitate, prieteni, simple persoane care mã
recunoºteau pe stradã ca fiind fata din reclama X, mi-am fãcut
curaj ºi am dat curs împlinirii visului din adolescenþã: sã fiu actriþã.
Aºa cã dupã alþi patru ani am absolvit a doua facultate, cea de Teatru,
urmatã bineînþeles de alte cursuri de actorie în Bucureºti, ºi anume
cele organizate de Mandragora Movies împreunã cu studioul de
actorie din Los Angeles al Ivanei Chubbuck, dar ºi în strãinãtate,
respectiv în Madrid, Mexico City ºi Los Angeles.
Ce roluri crezi cã sunt borne ale carierei tale de pânã acum? Ca
proiecte de film mai importante, aº vrea sã menþionez filmul Palatul
Pionierilor, în regia lui Bobby Pãunescu, care a avut premiera
mondialã în ianuarie 2015 la Sundance Film Festival ºi în luna
decembrie a aceluiaºi an la noi în þarã. Personajul a fost unul
principal, Mona Alexe, o tânãrã din provincie, care, pentru
sãnãtatea surorii ei, îºi riscã reputaþia, cãsnicia ºi chiar propria
viaþã. Însã doar personajul meu pare în esenþã unul dintr-o dramã,
filmul în schimb e o comedie savuroasã cu acþiunea la începutul
anilor 90, care cu siguranþã pentru mulþi
dintre noi va trezi amintiri. Meritã vãzut!
Un rol principal am avut ºi în lungmetrajul
Nimic despre dragoste al lui Florin
Piersic Jr. despre care nu vã pot dezvãlui
prea multe, decât cã e o dramã despre
douã femei, doi bãrbaþi ºi o mie de
minciuni, dupã cum îl descrie chiar
regizorul. Pot sã mãrturisesc cã rolul
din acest film e rolul care m-a solicitat
psihic cel mai mult pânã acum. Mã puteþi
vedea ºi într-un film cu Steven Seagal,
Mercenary: Absolution, într-un rol de
fatã rea, fãcând parte dintr-o organizaþie de trafic de persoane alãturi de
Vinnie Jones, Josh Barnett, Howard Dell

ºi Byron Mann. Am avut, de asemenea, un rol episodic în sezonul 2 din sitcom-ul Las
Fierbinþi ºi un personaj mai mic, dar intrigant, în comedia romanticã Minte-mã frumos
în Centru Vechi, regizatã de Iura Luncaºu. Din pãcate, nu am avut ocazia sã joc mult
teatru, doar în timpul facultãþii ºi de câteva ori în piesa pregãtitã pentru examenul de
licenþã, Niºte fete, de Neil LaBute, care m-a adus în faþa publicului ºi m-a fãcut sã simt
energia ºi vibraþia aplauzelor de final care mi-a intrat pânã în suflet. Pur ºi simplu am
simþit fericire în momentul acela. Chiar dacã mã consider actriþã de film, sunt deschisã
ºi onoratã sã fac parte din proiecte de teatru. Am mai primit propuneri de colaborãri
în trecut, însã din nefericire nu s-au concretizat, eu fiind ori prinsã în alte angajamente,
ori plecatã din þarã.
În prezent nu mai locuieºti în România. De câþi ani eºti plecatã? Venind vorba de plecatul din
þarã, în luna octombrie 2017 s-au împlinit doi ani de când nu mai locuiesc în România.
M-am stabilit în Mexico City, unde am avut proiecte ca actor în reclame pentru branduri
naþionale cât ºi internaþionale, ca Apple, Hewlett Packard Enterprise, Telcel  cea mai mare
companie de telefonie mobilã din Mexic, El Senor de los Cielos  cea mai de succes telenovela
din America Latinã în momentul de faþã. Mexico City este o piaþã unde competiþia între actori
ºi modele este enormã. S-a întâmplat sã stau câte trei-patru ore aºteptând sã intru sã dau
proba de casting. Erau câte 300-500 de persoane ºi uneori chiar mai multe, pentru un singur
rol într-o reclamã. Deci viaþa de actor ºi model nu înseamnã doar glam. E multã rãbdare,
perseverenþã, timp investit ºi bineînþeles multã muncã. Momentan mã aflu în Los Angeles,
pentru a avea niºte întâlniri referitoare la viitoare proiecte de film ºi campanii publicitare.
Ce înseamnã pentru tine actoria ºi ce satisfacþii îþi oferã aceastã activitate artisticã ºi
creatoare? Îmi oferã ºansa de a explora mai multe destine prin intermediul personajelor
ºi de a întâlni oameni cu poveºti fascinante, de la care pot învãþa lucruri noi.
La ce proiecte de film lucrezi în prezent? Curând voi începe repetiþiile pentru lungmetrajul
Connection, o producþie americanã, scrisã ºi regizatã de cãtre Jacques Thelemache. Este
vorba de un cuplu, Mellissa Hughes (Maria Bata) ºi Benjamin (Jason Patric), care, dorind sã
iasã din rutina cãsniciei ºi sã îºi învioreze puþin relaþia, acceptã invitaþia de a lua parte la o
petrecere, în urma cãreia vieþile lor iau o turnurã neaºteptatã. Am sã vã dezvãlui
mai multe, promit, dupã terminarea filmãrilor. Þineþi-mi pumnii strânºi!
Mulþumim, Maria, pentru cã ne reprezinþi peste hotare cu un zâmbet superb, un suflet cald
ºi pentru cã ne demonstrezi cã se poate sã avem ºi un viitor fericit, aºa cum ne dorim cu toþii!
Despre Maria Bata, tânãra actriþã  fotomodel, absolventa Facultãþii de Arte din cadrul
Universitãþii Spiru Haret se poate spune cã are o atitudine independentã ºi pozitivã, este
receptivã pentru noi activitãþi, dovedeºte eficacitate în munca de echipã, are abilitate de a
citi emoþiile ºi sentimentele celorlalþi, dã dovadã de adaptabilitate ridicatã în medii noi
ºi mobilizare în situaþii limitã ºi de stress. Creativã ºi tenace, Maria Bata se aflã deja
pe ecranele televizoarelor dumneavoastrã. Este o importantã imagine ºi un adevãrat simbol.
Sã îi þinem pumnii strânºi pentru reuºitã!
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