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Sâmbãtã, 24 martie, lector universitar doctor Paula Ivan, cadru didactic la Facultatea de Educaþie
fizicã ºi Sport din cadrul Universitãþii Spiru Haret, una dintre cele mai apreciate atlete ale României,
primul ambasador al proiectului Primii paºi în atletism, va da startul la Crosul Solidaritãþii Sportive.
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KNOW THE LAW

Debut!
Adrian Dumitru
în opera Boema
de Giacomo
Puccini

Sâmbãtã seara, 10 martie 2018,
la Opera Naþionalã
din Bucureºti, într-o echipã
de tineri entuziaºti,
iubitori de muzicã,
tenorul Adrian Dumitru,
student în anul I
la Universitatea Spiru Haret,
Facultatea de ªtiinþe
Socio-Umane,
programul de studii Muzicã
a debutat în rolul poetului
Rodolfo.
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Sâmbãtã, 17 martie 2018,
la sediul Facultãþii de ªtiinþe
Juridice ºi ªtiinþe Economice,
Universitatea Spiru Haret,
situat în Constanþa, str. Unirii
nr. 32-34, a avut loc prima
etapã a celei de-a doua ediþii a
concursului Educaþie Juridicã
pentru Liceeni  Know the Law.
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Sesiunea de prelegeri SÃPTÃMÂNA CREIERULUI

Proiectul ATELIER

Specializãri
ale profesiei
de psiholog.
Psiholog clinician
în spital
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P R E U N I V E R S I TA R I A

Bacalaureat 2018

Elevii claselor a XI-a si a XII-a au început, ieri, simularea probelor scrise din cadrul
examenului de bacalaureat, prima probã fiind Limba ºi literatura românã.
Simularea se desfãºoarã dupã urmãtorul calendar:
 19 martie: Limba ºi literatura românã  proba E) a)  clasele a XI-a ºi a XII-a
 20 martie: Limba ºi literatura maternã  proba E) b)  clasele a XI-a ºi a XII-a
 21 martie: proba obligatorie a profilului  proba E) c)  clasele a XI-a ºi a XII-a
 22 martie: proba la alegere a profilului ºi specializãrii  proba E) d)  exclusiv elevii clasei a XII-a
 30 martie: comunicarea rezultatelor.
Potrivit Ministerului Educaþiei Naþional (MEN), subiectele sunt elaborate de cãtre specialiºtii
Centrului Naþional de Evaluare ºi Examinare (CNEE), în mod similar cu modelele publicate pe
subiecte.edu.ro, ºi sunt proiectate astfel încât tratarea lor sã valorifice capacitãþile elevilor pe
temele prevãzute în programa de examen ºi parcurse pânã la aceastã datã.
Notele obþinute nu se contestã ºi nu se trec în catalog. Totuºi, în situaþiile excepþionale în care sunt
elevi care doresc consemnarea notelor în catalog, aceºtia vor depune o cerere scrisã în acest sens.

Alinierea
la standardele UE
ºi internaþionale
în domeniul dezvoltãrii
ºi inovãrii urbane

Oportunitãþi
profesionale
prin programul
online
CIO-SUERD
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Chipuri ale succesului

Din lumea finanþelor,
pe scena spectacolelor
de teatru,
Gina NICA PITULEA:

Dupã ce luaþi bacul, ajutaþi de USH  informaþii în pagina 4  vã prezentaþi cu dosarul sã
ocupaþi locul rezervat prin PREÎNSCRIERILE ONLINE efectuate pânã pe 30 iunie 2018
Viitorii studenþi pot opta pentru unul dintre cele 48 de programe de studii de licenþã
ºi 34 de programe de studii de masterat. (http://admitere.spiruharet.ro/)
Cei care aleg sã se preînscrie online vor fi scutiþi de taxa de înscriere
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Teatrul îmi place
pentru cã este
despre oameni
ºi sufletul lor
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FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE
ªI ªTIINÞE ECONOMICE CONSTANÞA

vã invitã în data de 26 aprilie 2018 la cea de-a III-a ediþie a
Sesiunii de comunicãri ºtiinþifice ale studenþilor, masteranzilor
ºi cadrelor didactice

Cultura economico-juridicã.
România Mare 100 de ani de istorie
Pentru mai multe informaþii accesaþi link-ul:
https://sjse-ct.spiruharet.ro/cercetare/conferinte

Aurul dacic
Mioara VERGU-IORDACHE
Când istoria ta îºi legitimeazã mileniile de existenþã cu tezaure
alcãtuite din construcþii, obiecte de podoabã, unelte, statuete,
vase ceramice, monede din aur, arme, înscrisuri, tradiþii,
consemnãri în marile cãrþi ale omenirii, ai toate motivele sã fii
mândru. Sigur, nu o mândrie îngâmfatã, ci o mândrie asumatã,
constructivã. Pentru cã, ºtiþi ce zice/zicea omul din popor:
degeaba tac-tu-i domn, dacã tu eºti bou! Cam durã zicerea, dar
convingãtoare.
Aºadar, avem toate motivele ºi argumentele pentru a ne fãli cu
originea noastrã, pentru a ne simþi egali între egalii lumii. Sigur,
pentru asta ar trebui sã fim informaþi, sã avem cunoºtinþele corecte
despre strãmoºii noºtri, despre originile noastre. Dacã nu le
avem, poate veni oricine sã ne dea lecþii, sã ne punã pe coji de
nucã la colþul unei nu prea clare istorii contemporane.
Ce ºtim noi, dar ce ºtiu copiii noºtri despre istoria noastrã?
Duºi în excursie în alte þãri, sunt impresionaþi de vreo piatrã pe
care, la un moment dat, ºi-a odihnit trupul vreun personaj istoric
al locului. Foarte frumos! Ei ºtiu sã-ºi preþuiascã trecutul. Dar în
þara noastrã? Noi? Noi nici despre poveºti cu Harap Alb, cu Fãt
Frumos ºi Ileana Cosânzeana nu mai ºtim! ªtiu ceva copiii despre
Legile Belagines  Legile Frumoase? Despre Gânditorul de la
Hamangia ºi soþia (vechime circa 6000 de ani); Cheile Bãcului 
drum strãjuit de lespezi ºi bolovani gigantici care traverseazã în
linie dreaptã Basarabia ºi se întinde pânã departe în Crimea;
Brazda lui Novac, ce traverseazã Oltenia, Muntenia ºi sudul
Moldovei, cu adâncimea actualã de circa 3 m, anterioarã romanilor;
Cetatea Luanei în judeþul Buzãu; conducte de alimentare cu apã
în cetãþi carpice care funcþioneazã ºi astãzi; prelucrarea bronzului,
aurului ºi argintului (6000-5500 î.e.n.); în numeroase localitãþi
au fost descoperiri incredibile, mai valoroase decât la Troia sau
la Micene: topoare de aur la Tufalãu, pumnale de aur la Mãcin,
spadã de aur 3 kg ºi 12 pumnale de aur, de 500 ºi 230 g fiecare,
executate acum 3500 ani de cãtre geto-daci; la Ostrovul Mare,
Sãcueni ºi Grãniceri, în morminte princiare ale unor conducãtori
geto-daci, s-au descoperit veºminte de aur la fel ca cele menþionate
de Homer ºi gãsite în mormintele regale de la Micene; Tezaurul
de la Hinova, contemporan cu Homer, care are obiecte de aur a
cãror realizare presupunea cunoºtinþe care constituie un mister;
Cloºca cu puii de aur de la Pietroasele, ºi multe altele...?!
Dacã ar ºti, cred cã imaginaþia ar înflori, cã dragul pentru
istorie ar creºte, cã patriotismul atât de necesar ar face sã rodeascã
valoare. Cred cã ar simþi cã sunt egali între egali ºi s-ar purta ca
atare, cu mândrie ºi responsabilitate.
Numai cã, la noi, acum, Aurul dacic are doar valoare materialã.
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Crosul Solidaritãþii Sportive
Sâmbãtã, 24 martie, lector universitar doctor Paula Ivan,
cadru didactic la Facultatea de Educaþie fizicã ºi Sport
din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
una dintre cele mai apreciate atlete ale României,
primul ambasador al proiectului
Primii paºi în atletism,
va da startul la Crosul Solidaritãþii Sportive.

Ziua internaþionalã a luptei împotriva
epilepsiei, cunoscutã la nivel mondial sub
denumirea de Purple Day, este marcatã în fiecare
an pe 26 martie, vizând creºterea gradului de
conºtientizare la nivel mondial a bolii.
În România sunt aproximativ 200.000 de
pacienþi cu epilepsie, conform statisticilor
Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii, dar medicii
cred cã numãrul acestora ar fi mai mare, de pânã
la 500.000.
Asociaþia pentru Sprijinirea Iniþiativei Civice
organizeazã în parteneriat cu Asociaþia
Municipalã de Atletism în data de 24 martie
2018, Crosul Solidaritãþii Sportive, un
eveniment sportiv caritabil, prin care se doreºte
susþinerea, prin donaþiile strânse, copiilor
bolnavi de epilepsie.
Evenimentul se va desfãºura la Arena
Naþionalã  intrarea din strada Maior Coravu.
Categorii de vârstã:
 8 - 10 ani f/b
 11 - 15 ani f/b
 16 - 20 ani b/f
 21 - 25 ani b/f
 26 - 35 ani b/f
 36 - 40 ani b/f
 41 - 50 ani b/f
 >50 ani ani b/f
Toþi participanþii care terminã cursa vor fi
premiaþi.

Dupã cum v-am informat, Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Bucureºti a Universitãþii
Spiru Haret, Centrul de cercetãri în Sãnãtate Mintalã ºi Dezvoltare Umanã Florin Tudose a
organizat, în sãptãmâna 12-15 martie, la sediul sãu din str. Fabricii 46G, sector 6, Bucureºti,
Amfiteatrul A1,

Sesiunea
de prelegeri

Sãptãmâna
creierului

Distanþa de alergare este de 1km (1000m), în
jurul Arenei Naþionale.
Taxa (donaþia) de participare este 50 de lei ºi
se poate achita în contul asociaþiei: Beneficiar:
Asociaþia pentru Sprijinirea Iniþiativei Civice
IBAN: RO23 RZBR 0000 0600 1961 3379
RAIFFEISEN BANK
Detalii platã: donaþie Crosul Solidaritãþii Sportive
Taxa de participare se poate achita ºi înainte
de eveniment, la ridicarea kitului de start, în
intervalul orar 9:00 - 9:30.
Informaþii suplimentare ºi înscrieri: telefon:
0770 823 044; e-mail: asic_org@yahoo.com
Sunteþi aºteptaþi, la linia de start, la o nouã acþiune
caritabilã a comunitãþii #primiipaºiînatletism!
Primii paºi în atletism, un proiect de susþinere
ºi promovare a atletismului românesc, realizat
de A.S.I.C. în parteneriat cu F.R.A., este o
platformã multianualã realizatã de Asociaþia
pentru Sprijinirea Iniþiativei Civice în parteneriat
cu Federaþia Românã de Atletism.
În cadrul platformei se va pune accent pe
organizarea de competiþii sportive, preselecþii,
programe de susþinere a pregãtirii fizice ºi
teoretice, destinate copiilor cu vârste cuprinse
între 6 ºi 15 ani, care sã ducã la creºterea bazei
de selecþie pentru atletismul de performanþã,
pentru a-i pregãti pe copii pentru a face Primii
paºi în atletism, pentru a deveni viitorii
campioni, viitori participanþi la olimpiadele
organizate la Paris (2024) ºi Los Angeles (2028).

SUPERKONCEPT PRO BUSINESS

 Tinerii au o ºansã la Incubatorul de Afaceri Global
Dupã ce anul trecut, în luna noiembrie, am
lansat cu succes conceptul Go Global, urmare
cãruia Eduard Irimia a accelerat mai multe
afaceri la nivel internaþional, în perioada 20-23
martie 2018 vom lansa SuperKoncept Pro
Business, eveniment prin care tinerii au o ºansã
la Incubatorul de Afaceri Global.
USH Pro Business împreuna cu Eduard
Irimia, creatorul SuperKombat, lanseazã astfel,
o provocare studenþilor ºi tinerilor absolvenþi
de studii superioare (21-40) din România.
Proiectul va selecta un numãr de tineri ce vor
activa în departamente de dezvoltare
internaþionalã a unor concepte în diverse
domenii de activitate ca:
- Entertainment
- Media
- Sport
- Export
- Travel & Lifestyle
- Tehnologie & IT
Prima fazã a constat în depunerea de CV,
pânã la data de 19 martie, urmând ca în perioada
20-23 martie sã se desfãºoare un scurt interviu.


Opinia
naþionalã

Dupã 26 martie, se vor anunþa câºtigãtorii
locurilor pentru formatul SuperKoncept, care
va fi prezentat ca documentar TV la nivel
internaþional.
Dupã 6 luni, la fiecare departament, vor fi
desemnaþi câºtigãtorii care vor rãmâne în
proiect pentru dezvoltare pe termen lung.
Structura SuperKoncept Pro Business:
- 13-19 martie 2018, depunere CV cu pozã
- 20-23 martie 2018, interviuri pentru echipa
SuperKoncept
- dupã 26 martie 2018, desemnarea
câºtigãtorilor locurilor pentru formatul
SuperKoncept
- dupã 6 luni, desemnarea câºtigãtorilor care
vor rãmâne în proiect
UNDE? CUM? CÂND?
- CV-urile (cu pozã) s-au trimis pânã la data
de 19 martie 2018 la adresa de e-mail:
office@ushprobusiness.ro însoþite de
formularul de participare completat.
- Interviurile vor avea loc în perioada 20-23
martie 2018, la sediul USH Pro Business
Center, str. Nicolae Iorga nr. 34-36, etaj 1,
sector 1, Bucureºti (fosta Ambasadã a Canadei
/Piaþa Romanã).
- Evenimentul este destinat tuturor studenþilor
ºi tinerilor absolvenþi, indiferent de facultate,
cu vârsta cuprinsã între 21 ºi 40 de ani.
Pentru informaþii privind participarea la
eveniment puteþi consulta www.ushprobusiness.
Pentru informaþii suplimentare:
office@ushprobusiness.ro
sau la telefon 021-650.00.14 /021-794.35.18

USH Pro Business Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare
Str. Nicolae Iorga nr 34-36, Bucureºti, sector 1 Tel: +40 216 500 014
E-mail: office@ushprobusiness.ro www.ushprobusiness.ro
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REDACÞIA:

Cu mare interes au fost urmãrite expunerile prezentate de: Iuliana Alexa, redactor-ºef al revistei
Psychologies  Despre coach, guru de duzinã ºi impostori în domeniul dezvoltãrii personale;
Dragoº Cârneci, Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Bucureºti a Universitãþii Spiru
Haret  Au amintirile autobiografice rolul de a repara creierul?; Livia Petrescu, Facultatea de
Biologie a Universitãþii din Bucureºti, Departamentul de Anatomie, Fiziologie ºi Biofizicã a
Animalelor  Comunicarea vizualã la om ºi alte vertebrate; Claudiu Papasteri, Facultatea de
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei a Universitãþii din Bucureºti  Reþelele neurale artificiale: algoritmi
de învãþare inspiraþi de creier.

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

Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat
poºtal sau dispoziþie
de platã, se pot adresa
serviciului de difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.
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FACULTATEA DE ªTIINÞE SOCIO-UMANE

Proiectul ATELIER
Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei în colaborare cu Centrul de Consiliere ºi Orientare
în Carierã din cadrul Universitãþii Spiru Haret au organizat în data de 16 martie seminarul:

Specializãri ale
profesiei de psiholog.
Psiholog clinician
în spital

DEBUT!
Adrian
Dumitru în opera

Boema de Giacomo Puccini
Orice reîntâlnire cu Boema este pentru mine,
interpretã a rolului Mimi, un privilegiu ºi o mare
bucurie datã de farmecul inspiraþiei ºi mãiestriei
geniului puccinian, ce impune implicarea celor care
o interpreteazã, dar ºi a celor care ascultã, fiind
consideratã cea mai popularã lucrare a lui Puccini.
O emoþie în plus a fost ºi debutul tânãrului
nostru student Adrian Dumitru, care a demonstrat
cã stãpâneºte elanul romantic, farmecul poetic
ºi generozitatea melodicã a frazelor pucciniene,
ben legato, cu ambitus de anvergurã pãstrându-ºi tandreþea ºi lirismul în spiritul
melodramei lirice italiene.
Verismul afirmã ca principal mijloc de expresie
melodia cantabilã ºi o face într-o expresie sincerã,
variatã, tensionatã uneori, modulatã ºi nuanþatã
de cele mai multe ori, într-o permanentã devenire
ºi miºcare în funcþie de determinarea acþiunilor
scenice. Verismul realizeazã o desãvârºitã unitate
între muzicã ºi textul poetic în arii, romanþe ºi
melodii, ample sau scurte, care dominã întreaga
operã veristã. Cultivã ºi impune armonia ca
principal element de bazã al mijloacelor de
expresie, cu incursiuni în lumea modalului,
împrumutat din muzica popularã sau chiar a
practicilor liturgice. Arta armoniei este adesea

Seminarul a fost un eveniment important
pentru studenþii ºi masteranzii de astãzi care vor
sã devinã profesioniºti în viitor. Aceºtia au audiat
ºi au interacþionat cu invitaþi specialiºti  doctor
în psihologie, psiholog clinician principal,
psihoterapeut analist jungian Manuela Pãduraru
ºi doctorand, psiholog clinician, psihoterapeut
analist jungian Elena Sandu  care le-au arãtat
cum îºi desfãºoarã psihologul activitatea
profesionalã pentru pacienþi ºi pentru personalul
medical într-un spital, un mediu în care viaþa este
preþioasã ºi fragilã.

împreunatã cu polifonia pentru realizarea
dramaturgiei muzicale. Compozitorii veriºti
pãtrund mai profund în formele expresiei
muzicale ºi prin suspensii acordice cu rezolvãri
întârziate, alunecãri cromatice, schimbãri
enarmonice, vãdind o mare preocupare pentru
detaliu cu scopul realizãrii veridice ºi subtile a
conturãrii fizionomiei ºi caracterelor.
Orchestra foloseºte ingenioase combinaþii
timbrale, devine adesea un personaj principal,
comenteazã acþiunea, sporeºte expresia liricã sau
dramaticã în multe pagini simfonice: interludii,
preludii ºi intermezzo, care ajutã la crearea cadrului
acþiunii, sugereazã ambianþa ºi convinge ascultãtorii
asupra acþiunii scenice. Prin acest mod de sugerare
a atmosferei, verismul se apropie de impresionism
ºi anunþã, prin duritatea ºi brutalitatea rezolvãrii
conflictelor dramatice, expresionismul.
Am dorit sã subliniez importanþa tenorului
romantic, poetul Rodolfo interpretat de tânãrul
Adrian Dumitru ºi a unei voci care ne face cinste
nouã, haretiºtilor.
Mult succes, respect profesional ºi roluri pe
mãsura vocii tale, Adrian Dumitru!

Victor Giuleanu, ediþia a IX-a
 Concursul Naþional
Premii pentru haretiºti

Dupã cum v-am informat, în colecþia Mica bibliotecã de
psihanalizã/ Petite bibliotheque de psychanalyse a
prestigioasei Presses Universitaire de France- PUF, a apãrut
volumul La honte. Ecuter limpossible a dire, dedicat
modurilor în care se poate asculta ceea ce este imposibil de
spus  ruºinea, în care semneazã: prof. univ. emerit Jacques
André, Universitatea Paris-Diderot, prof. univ. dr. Françoise
Neau, Universitatea René-Descartes Sorbonne, conf. univ.
dr. Fanny Dargent, Universitatea Paris-Diderot, psihanalist
APF André Beetschen, conf. univ. dr. Brînduºa Oraºanu,
Universitatea Titu Maiorescu, ºi prof. univ. dr. Matei
Georgescu, Universitatea Spiru Haret.
În ediþia din martie 2018 a revistei La Quinzaine litteraire,
a apãrut o cronicã a volumului, în care, sub semnãtura lui
Anne-Laure Dubruille. pe scurt, se spune: În aceastã carte
recentã a PUF, La honte. Ecuter limpossible a dire,
psihanaliºtii francezi ºi români propun o incursiune în
universul obscur al ruºinii. Nu încearcã sã desfãºoare o
analizã conceptualã completã ºi definitivã a mecanismelor
ruºinii, ci o descriere a unor cazuri clinice.

Profesorul universitar doctor, Doctor Honoris Causa al Federaþiei Universitare Internaþionale 
(Missouri  SUA) ºi al Universitãþii Spiru Haret, Victor Giuleanu rãmâne pentru toþi cei care l-au
cunoscut ºi au avut privilegiul de a activa sub îndrumarea sau conducerea sa, exemplul luminos ºi
ideal de cadru didactic universitar, prin erudiþie, distincþie, sobrietate ºi înaltã þinutã moralã.
Urmare a devotamentului ºi dragostei sale faþã de misiunea de a contribui cât mai mult la educaþia
muzicalã, descoperirea ºi cultivarea tinerelor talente, prin pregãtirea temeinicã a profesorilor de
muzicã ºi crearea condiþiilor ca aceºtia sã-ºi obþinã calificarea meritatã în domeniu a contribuit
 ºi prin eforturi personale susþinute  la înfiinþarea, în 1991, a Facultãþii de Muzicã
din Universitatea Spiru Haret, pe care a organizat-o ºi a condus-o ca decan, apoi ca prorector,
pânã în ultima clipã a vieþii sale (23 decembrie 2006).
Anul acesta, Concursul Naþional Victor Giuleanu, ediþia a IX-a, s-a desfãºurat în perioada 12-17
martie 2018 ºi a fost patronat de Ministerul Educaþiei Naþionale, Colegiul Naþional de Muzicã
George Enescu ºi Inspectoratul ªcolar al Municipiului Bucureºti.
Studenþii Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane, programul de studii Muzicã, s-au prezentat la concurs
în spiritul dragostei, al ataºamentului ºi al respectului faþã de valorile culturii spirituale ºi, în special,
faþã de arta sunetelor: muzica.
La secþiunea de Interpretare Canto clasic au obþinut premii studenþii:  Radu MANCAª, anul III
 Premiul 1 ºi Premiul special UCMR (Uniunea Compozitorilor ºi Muzicienilor din România)
 Mândra FLORESCU, anul III  Menþiune.

Astfel, studenþii au demonstrat cunoaºterea corectã ºi precisã a limbajului de specialitate, termeni
familiari ºi dragi regretatului maestru Victor Giuleanu.
Conf. univ. dr. Georgeta PINGHIRIAC, decanul Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane

Raport Deloitte: Primii paºi pe piaþa muncii 2018

Tinerii cautã organizaþiile în care conteazã

Doar 15,6% dintre millennials sunt de pãrere cã absolvenþii
de universitate din þarã sunt pregãtiþi pentru viaþa profesionalã.
Cu toate acestea, 75% dintre studenþii români îºi doresc sã-ºi
continue educaþia post-universitarã, comparativ cu 39% în
Europa Centralã ºi de Est, aratã raportul Deloitte Primii paºi pe
piaþa muncii 2018, care descrie opiniile despre carierã, viaþã ºi
educaþie a peste 5.700 de studenþi ºi absolvenþi de facultate de
la universitãþile de prestigiu din 14 þãri din regiune.
Potrivit acestui raport, aproape 50% dintre respondenþii români
privesc educaþia ca pe una dintre cele mai importante valori în
viaþã. Când vine vorba de experienþa în muncã, cele mai
frecvente tipuri de experienþe selectate de cãtre studenþii români
au fost voluntariatul ºi posturile sau internship-urile legate de
domeniul în care studiazã (57%). 90% dintre studenþi considerã
cã internship-urile oferã experienþe utile.
Studenþii români nu se simt pregãtiþi sa înceapã o carierã
profesionalã, întrucât considerã cã educaþia primitã nu îi ajutã
sã rãspundã provocãrilor pe care le vor experimenta, iar acest
fapt se poate vedea ºi în practicã. Este esenþial ca mediul de
afaceri ºi cel academic sã lucreze împreunã cu studenþii pentru
a înþelege de unde provine aceastã insatisfacþie. Este important
sã facem legãtura dintre cele douã lumi funcþionalã astfel încât
tinerii sã se simtã mai pregãtiþi pentru muncã, a spus Alexandra
Iorgulescu, director de resurse umane Deloitte România.
În ce priveºte prioritãþile, tinerii plaseazã pe primele locuri
sãnãtatea ºi familia, urmate de educaþie (49,6%) si munca (46,6%).
Tinerii îºi doresc sã facã parte din organizaþii conduse
democratic, unde munca lor este apreciatã, opiniile lor conteazã

si unde pot face diferenþa. Angajatorii care reuºesc sa creeze acest
context vor câºtiga loialitatea ºi dedicaþia angajaþilor tineri ºi
talentaþi, a adãugat Iorgulescu.
În opinia respondenþilor români, prioritãþile pe care liderul ideal
ar trebui sã le aibã sunt viitorul sustenabil al organizaþiei (47%) ºi
creºterea ºi dezvoltarea profesionalã a angajaþilor (45%).
Similar colegilor lor din alte þãri, atunci când îºi aleg locul de
muncã, tinerii români preþuiesc, mai întâi de toate, oportunitatea
de a se dezvolta ºi de a dezvolta competenþe noi (59,7%). Deºi un
salariu atractiv se situeazã pe locul al doilea, acest criteriu a fost
selectat de numai 10,4%.
Aproape jumãtate dintre tinerii români (46,8%) îºi doresc în
primul rând sã fie experþi în domeniile în care activeazã, in timp
ce 35,6% îºi doresc sã deþinã poziþii manageriale în viitor.
Majoritatea respondenþilor îºi doresc sã lucreze într-o mare
corporaþie (43,6%) ºi doar 17,3% sã aibã propria lor afacere.
Când vine vorba de salarii, tinerii din România par sã valorifice
mai mult oportunitatea de a lucra decât veniturile pe care le
genereazã, întrucât numai 17,4% au spus cã doresc sã câºtige mai
mult de 3.500 lei. Doar 8,1% îºi propun sã câºtige mai mult de
4.500 lei, mulþi dintre aceºtia bãrbaþi care planificã sã devinã
manageri. Femeile însã se aºteaptã la salarii mai mici, întrucât
spun cã vor sã câºtige pânã la 2.,000 lei, pe când bãrbaþii au selectat
între 2.501-3.000 lei.
În mod surprinzãtor, când vine vorba de a se reloca în
strãinãtate, doar puþin peste 50% s-ar muta în altã þarã, uºor sub
media regionalã (56%). Rezultatul este destul de surprinzãtor în
contextul în care doar 7,1% dintre participanþii la studiu considerã

cã situaþia economicã este pozitivã, mai puþin de o treime din
media regionalã.
Pe baza rezultatelor studiului, Deloitte propune un profil al
angajatorului perfect pentru tinerele talente, care va oferi:
 leadership ºi îndrumare  democraþie în luarea deciziilor  un
context care promoveazã spiritul de echipã  sarcini interesante
ºi stimulatoare  un mediu relaxant  dezvoltare profesionalã
continuã  o colaborare intensã cu universitãþi ºi organizaþii
studenþeºti pentru a cultiva profesioniºtii zilei de mâine  diverse
medii de lucru în care generaþiile pot învãþa una de la cealaltã
Detaliile complete pot fi accesate aici https://
www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ro/Documents/CEFirst-Steps-into-the-Labour-Market-2018.pdf
Despre Deloitte în România
În România, serviciile sunt prestate sau susþinute de cãtre
Deloitte Audit SRL, Deloitte Tax SRL, Deloitte Consultanta
SRL, Deloitte Fiscal Representative SRL, Deloitte Tehnologie
SRL, Deloitte GES Support Services SRL ºi Deloitte Shared
Services SRL. Deloitte este una dintre cele mai mari companii
de servicii profesionale de pe piaþa din România ºi presteazã, în
cooperare cu Reff & Asociaþii SCA, servicii de audit, servicii
de consultanþã fiscalã, servicii juridice, servicii de consultanþã
ºi consultanþã financiarã, servicii de managementul riscului,
soluþii de servicii externalizate ºi consultanþã în tehnologie ºi
alte servicii adiacente prin intermediul a peste 1100 profesioniºti.
Pentru a afla mai multe despre reþeaua globalã a firmelor
membre, vã rugãm sã accesaþi www.deloitte.com/ro/despre.
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PREUNIVERSITARIA
UNIVERSITATEA SPIRU HARET

pregãteºte
 te pentru

BACALAUREAT!

organizeazã

PREÎNSCRIERI ONLINE

în perioada 1 februarie-30 iunie 2018

Viitorii studenþi pot opta pentru unul dintre cele 48 de
programe
de studii de licenþã ºi 34 de programe de studii de
masterat. (http://admitere.spiruharet.ro/)
care aleg sã se preînscrie online vor fi scutiþi de taxa
de Cei
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 facultãþile 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

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.

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.

Primul pas
pentru burse ºcolare
în toate localitãþile
din România
Demersurile Consiliului Naþional al Elevilor s-au orientat
cãtre superficialitatea cu care sunt tratate bursele ºcolare de
cãtre autoritãþi încã de la începutul anului 2017. Ce se presupunea a fi o intervenþie simplã în sensul reglementãrii nu doar
a obligativitãþii, dar ºi a unei sume minime pentru acordarea
burselor, s-a dovedit a fi o luptã împotriva persoanelor aflate
la cârma sistemului educaþional. Recent, senatorul Liviu Marian
Pop, fost ministru al educaþiei, a depus un amendament prin
care ar urma modificarea Legii Educaþiei Naþionale în modul
propus ºi dorit de singura structurã de reprezentare a elevilor
la nivel naþional.
Momentan, contextul legislativ acordã posibilitatea
autoritãþilor publice locale de a stabili suma aferentã fiecãrui
tip de bursã, în acele cazuri în care aleg sã finanþeze bursele.
Într-un sistem de educaþie depãºit, acestea reprezintã o nevoie
a elevilor care provin dintr-un mediu familial instabil, care
suferã din punct de vedere al resurselor financiare, dar ºi o
sursã de stimulare a elevilor pentru a performa în mediul ºcolar.
Conform amendamentului propus, elevii ce se încadreazã în
criteriile stabilite vor beneficia de burse, într-un cuantum stabilit
la nivel naþional, prin Hotãrâre de Guvern, indiferent de
localitatea în care învaþã.
Iniþiativa Consiliului Naþional al Elevilor se concretizeazã
dupã mai bine de un an în care reprezentanþii elevilor au muncit
pentru obþinerea burselor ºi dupã nenumãrate consultãri atât la
nivel central, cât ºi la nivel local. Ne bucurãm cã vocea elevilor
a fost într-un final auzitã ºi, deoarece considerãm cã bunãstarea
beneficiarilor primari ai educaþiei este o problematicã ce ar
trebui sã depãºeascã orice alte interese, solicitãm parlamentarilor sã voteze în consecinþã: pentru un pas cãtre un sistem
educaþional de calitate.
Înainte sã redactãm acest proiect, am vrut sã luãm un puls
al situaþiei reale din teritoriu. Am rãmas profund indignaþi de
diferenþele înregistrate. Dacã, de exemplu, în Bucureºti, se
acordã burse de sute de lei, am avut cazuri în care suma
raportatã, în mod oficial, de cãtre consiliul local, nu a fost mai
mare de 8,6 lei. Suntem de pãrere cã o reglementare la nivel
naþional este vitalã. Nu putem conta, din nou, pe bunãvoinþa
autoritãþilor locale, întrucât este clar cã, pentru majoritatea
acestora, educaþia nu este o prioritate, a declarat Ioana
BÃLTÃREÞU, preºedintele Consiliului Naþional al Elevilor.
Pentru a accesa proiectul integral al Consiliului Naþional al
Elevilor: http://consiliulelevilor.com/Proiect%20burse.pdf

FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE ªI ªTIINÞE ECONOMICE, CONSTANÞA
Concurs de
Educaþie Juridicã pentru Liceeni

KNOW THE LAW,
ediþia a II a

Sâmbãtã, 17 martie 2018, la sediul Facultãþii de
ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice, Universitatea
Spiru Haret, situat în Constanþa, str. Unirii
nr. 32-34, a avut loc prima etapã a celei de-a doua
ediþii a concursului Educaþie Juridicã pentru
Liceeni  Know the Law.
Concursul este organizat de cãtre Universitatea
Spiru Haret, Facultatea de ªtiinte Juridice ºi
ªtiinte Economice Constanþa în parteneriat cu
Asociaþia Voci pentru Democraþie ºi Justiþie,
Cabinet Notarial Individual Ciprian Alexandrescu,
Asociaþia Ecsia Social Org, Rotary Club Cetatea
Tomis Constanþa ºi Asociaþia Naþionalã Antidrog
Constanþa  Centrul de Prevenire, Evaluare ºi
Consiliere Antidrog al judeþului Constanþa.
Anul acesta s-au înscris în concurs urmãtoarele
licee: Liceul George Cãlinescu Constanþa, Liceul
Teoretic Traian Constanþa, Colegiul Naþional
Mihai Eminescu Constanþa, Liceul Callatis
Mangalia, Liceul Teoretic Lucian Blaga Constanþa
ºi Liceul Tehnologic Lazãr Edeleanu Nãvodari.
Cele ºase echipe formate din câte ºase elevi
fiecare s-au întrecut, în aceastã etapã de preselecþie, pentru un loc în
semifinala concursului.
Echipele semifinaliste
Pentru a obþine mai
multe informaþii pri1. Liceul Tehnologic
vind modul de organiLazãr Edeleanu Nãvodari
zare ºi de derulare a
2. Liceul Teoretic Traian
concursului vizitaþi
Constanþa
pagina de Facebook a
3. Liceul George Cãlinescu
acestuia la adresa:
https://
Constanþa
www.facebook.com/
4. Liceul Teoretic
KnowTheLaw2017/.
Lucian Blaga Constanþa
Felicitãri tuturor
participanþilor!

Lector univ. dr. Adina TRANDAFIR

DEPARTAMENTUL
DE ªTIINÞE ECONOMICE
organizeazã

Concurs de evaluare a spiritului
antreprenorial al liceenilor

BE SMART
FROM THE START!

Perioada de înscriere:
15.03.2018 - 26.03.2018
Înscrierea se face on-line prin completarea
Formularului de înscriere ºi a Chestionarului de evaluare a oportunitãþii
afacerii (disponibile la adresa: https://sjsect.spiruharet.ro/concurs-licee/documenteconcurs-licee) ºi trimiterea acestora, pânã
la data de 26.03.2018, la adresa de e-mail:
concursconstanta@spiruharet.ro
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Valori româneºti

GENERAÞIA MARII UNIRI
Ziua Mondialã
 PERSONALITÃÞI,
a Teatrului
DEMNITARI ªI MARTIRI
cu Pãpuºi,
la Teatrul Gong Sibiu Concursul de eseuri
Corneliu Coposu
 Fundaþia Corneliu Coposu
în parteneriat cu Fundaþia Academia
Civicã ºi Fundaþia Hanns Seidel
organizeazã a treia ediþie
a concursului de eseuri Corneliu Coposu
- GENERAÞIA MARII UNIRI 
PERSONALITÃÞI, DEMNITARI
ªI MARTIRI.
Teatrul pentru Copii ºi Tineret Gong
Sibiu prezintã miercuri, 21 martie, de la
ora 18:00, spectacolul Greierele aproape
faimos. Evenimentul marcheazã Ziua
Mondialã a Teatrului cu Pãpuºi, iar
intrarea publicului se face gratuit, în limita
locurilor disponibile. Totodatã, copii vor
putea participa la o sesiune specialã de
ateliere de creaþie unde vor putea învãþa
cum se realizeazã o marionetã.

Premiera în România
- Intriga

Dupã succesul piesei Demnitate, cu
Marius Manole ºi ªerban Pavlu în rolurile
principale, Teatrul Avangardia anunþã o
nouã premierã pentru România: Intriga, de
Jaime Salom, în regia lui Ricard Reguant,
cu Medeea Marinescu, ªerban Pavlu,
Mihai Cãlin, Cristi Iacob ºi Ilona Brezoianu
în rolurile principale.
Intriga este un spectacol în care nimic nu
este ceea ce pare a fi. Un thriller poliþist
captivant ºi surprinzãtor, care te þine cu
sufletul la gurã de la început pânã la sfârºit.
Iubire, trãdare, secrete care nu pot ieºi la
ivealã, un criminal misterios ºi un final cu
totul neaºteptat.
Premiera spectacolului va avea loc joi,
22 martie, de la ora 20:00, la Teatrul Avangaradia - Sala CinemaPro, iar urmãtoarea
reprezentaþie este programatã sâmbãtã,
pe 24 martie, la Teatrul Avangaradia - Sala
CinemaPro. Un adevãrat meci de box
intelectual între autor ºi public. ..Spectacolul urmeazã cele mai pure tipare ale
teatrului poliþist ºi pariazã pe o expunere
cinematograficã a argumentului, cu
întorsãturi neaºteptate, schimbãri de registru
ºi efecte speciale. Surpriza se prezintã ca
un fir roºu pe tot parcursul spectacolului.,
scrie ziarul El Pais din Spania.

Concursul îºi propune sã scoatã în
evidenþã rolul ºi importanþa pe care le-au
avut personalitãþile din fiecare provincie sau
regiune istoricã la desãvârºirea României
Mari, precum ºi viziunea tinerilor studenþi,
masteranzi ºi doctoranzi la felul cum va arãta
România ca naþiune în urmãtorii 100 de ani.
El se adreseazã studenþilor, masteranzilor ºi
doctoranzilor din sistemul universitar
românesc, din Basarabia(Republica Moldova) ºi Bucovina(Ucraina), precum ºi din
sistemul universitar din întreaga lume. Vor
fi luate în considerare numai lucrãri originale, care nu au mai fost publicate sau
prezentate în cadrul altor proiecte, conferinþe
sau concursuri.
Vor fi luate în considerare numai lucrãrile
cu autor unic, fiecare participant putând
concura cu un singur eseu. Nu vor fi luate în
considerare lucrãrile bazate pe plagiat sau
copy-paste. Nu vor fi luate în considerare
lucrãrile care nu au cel puþin 5(cinci) cãrþi în
bibliografie. Nu vor fi luate în considerare
lucrãrile care vor avea 25% citate din cãrþi
Data limitã de trimitere a eseului este
15 octombrie 2018. Eseurile vor fi trimise
împreunã cu adeverinþa de student

(sau orice alt document care atestã statutul
de student) la adresa de email fundatia coposu
@gmail.com. Emailul va conþine numele ºi
prenumele participantului, data naºterii,
universitatea ºi facultatea la care este înscris ºi
oraºul în care locuieºte participantul. Fiecãrui
autor i se va confirma primirea eseului.
Juriul va fi format din: Ana Blandiana,
scriitor, preºedinte al juriului; Doina
Alexandru, jurnalist; Dan Pavel, profesor
de ºtiinþe politice; Ioana Boca, istoric;
Tudor Cãlin Zarojanu, scriitor ºi jurnalist
Premii acordate: Premiul I  3000
RON; Premiul II  1200 RON; Premiul
III  800 RON.
Termene limitã ºi etapele concursului:
15 martie 2018: lansarea concursului;
15 octombrie 2018: termenul limitã
pentru trimiterea eseurilor; 1-5 noiembrie
2018: juriul va anunþa câºtigãtorii;
10 noiembrie 2018: Gala de premiere a
câºtigãtorilor  Ateneul Român
Toate detaliile le gãsiþi pe site-ul
Fundaþiei Corneliu Coposu
h t t p : / / w w w. c o r n e l i u - c o p o s u . r o /
regulament-concurs-de-eseuri-editia-a-iiia-2018-2/

Palatul Mogoºoaia
redevine
palatul muzicii
În perioada 1 aprilie - 3 iunie 2018, Palatul
Brâncovenesc de la Mogoºoaia redevine, pentru al
ºaptelea an consecutiv, un palat al muzicii, un spaþiu
al excelenþei sonore. Ediþia a VII-a a Mogoºoaia
ClasicFest propune, pe parcursul a 11 duminici, 10
recitaluri inedite, susþinute de muzicieni de primã
valoare. Preluând moda englezeascã a concertelor de
prânz, ºi în acest an, organizatorii invitã publicul
meloman, ºi nu numai, la experienþe sonore de
neuitat, duminicã de la ora 12.

Soprana Teodora Gheorghiu
- primul turneu în România
Dupã ce a cântat pe cele mai mari scene ale lumii, celebra
sopranã Teodora Gheorghiu se pregãteºte pentru primul
ei turneu de recitaluri în România. Turneul se va desfãºura
pânã pe 29 martie 2018 în ºase oraºe din þarã. Celebra
sopranã va începe turneul la Piteºti, apoi va trece prin
Caracal, Braºov, Alba Iulia, Arad, evenimentul urmând sã
se încheie la Bucureºti, pe scena Ateneului Român.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Un pictor cât un periplu prin istoria artelor

Bogdan Vlãduþã este unul dintre pictorii de referinþã din arta
contemporanã. Cariera sa a început în anii 90, iar o bunã parte
din timp ºi-a petrecut-o la Roma, oraºul ºi istoria romanã fiind
dintre temele sale favorite în picturã. Recent a început sã introducã
în opera sa figuri consacrate, pe care le citeazã ca individualitãþi
(Joseph Beuys, Pier Paolo Pasolini etc.) sau le chestioneazã opera
(recenta serie dedicatã lui Vincent van Gogh).
Bogdan Vlãduþã a absolvit Universitatea de Artã, Bucureºti, în
1996, clasa de picturã a profesorului ªtefan Câlþia. Din 1996 este
asistent la Catedra de Picturã a Universitãþii de Artã, Bucureºti. În
2010 fondeazã Galeria de Artã Contemporanã RECYCLE NEST
din Bucureºti. Deºi acele opere expuse se înfãþiºau cu fundalurile
lor întunecate, densificate prin prezenþa cvasi-bituminoasã a culorii,
pe filonul unei constante dimensiuni monocrome, nu era în ele

nimic funebru, nu plutea nici cea mai
vagã umbrã a vreunui presentiment
funest asupra acelor viziuni.
Combinaþia de luminã ºi exultanþã
solarã, specificã Italiei, ºi nostalgie a
unor vieþi ºi întâmplãri încheiate ºi uitate
de mult extrage de sub penelul tânãrului
artist lucrãri care trimit cu gândul la
impresioniºti, tonurile sunt foarte diferite de cele din picturile
acelora. Un fel de transparenþã extrem de sugestivã dã acelor lucrãri
întunecate o luminã interioarã, care coloreazã altfel, afectiv, lumea
privitã ºi reþinutã de paleta pictorului. Drumul sãu porneºte de la
psalmi, pictorul fiind o naturã fundamental religioasã; chiar modul
în care priveºte, smerit, lumea demonstreazã acest lucru. Bogdan
Vlãduþã s-a fãcut remarcat încã de la
expoziþia sa de la Catacomba (1999),
intitulatã Picturi extreme, dar a continuat
sã expunã, rar ºi temeinic, lucrãri care trimit
la reflecþie asupra adevãrurilor esenþiale,
epurate de tot ceea ce este trecãtor.
Un pictor al tenebrelor, al unei perspective atemporale. El are curajul confruntãrii, construieºte viziunea propriului destin, încearcã sã rãspundã unor
întrebãri esenþiale, în jurul cãrora s-au
construit marile teme de meditaþie ale
omenirii. Viziunea lui Bogdan Vladuþã
îºi gãseºte repere de-a lungul istoriei artelor. (G.M.)

Smaranda BRÃESCU
- primul român
care a purtat tricolorul românesc
deasupra celor cinci continente

Salturile au fãcut-o celebrã în toatã lumea. Gãlãþeanca Smarandei
Brãescu, prima femeie paraºutist din România, este prima
europeanã brevetatã pilot în SUA. Curajoasa gãlãþeancã a fost
apreciatã atât în þara noastrã, cât ºi dincolo de hotare. Deºi în acele
vremuri aparatele de zbor le erau interzise femeilor, în 1932, în
urma unui salt de la 7.233 de metri, Smaranda Brãescu a bãtut
recordul deþinut de un american.
Nãscutã la Galaþi, în anul 1897, Smaranda Brãescu este emblema
paraºutismului românesc. Pe când avea 26 de ani, aceasta a zburat
pentru prima datã pe aerodromul din Tecuci. Fratele ei, Tache
Brãescu, la rândul sãu pasionat de aviaþie, a prezentat-o pe Smaranda
piloþilor din cadrul ªcolii Militare de Aviaþie de la Tecuci. Dupã
aceastã experienþã fascinantã, tânãra începuse sã îºi doreascã tot mai
mult sã ajungã sã piloteze chiar ea, însã în acele vremuri, aceastã
ocupaþie era interzisã femeilor. Nu s-a lãsat însã descurajatã ºi a
plecat la Berlin, unde a urmat cursuri de pilotaj la ªcoala Schroeder.
Avea pe atunci 30 de ani ºi muncea din greu pentru pasiunea sa. Era
susþinutã ºi încurajatã de inginerul Heinecke, cu ajutorul cãruia ºi-a
cumpãrat o paraºutã. În 1930, Smaranda a participat la un amplu
miting aviatic, desfãºurat la Satu Mare. Curenþii puternici însã au
fãcut ca saltul gãlãþencei sã fie unul extrem de periculos. Avea o
paraºutã nouã ºi rapidã, astfel cã a suferit un grav accident care a
þinut-o pe patul de spital timp de ºase luni. Aceastã experienþã nu a
fãcut-o sã renunþe la visul sãu; în acelaºi an, paraºutista a zburat din
nou, doborând recordul mondial feminin. Sus, la peste 6.000 de
metri, erau -20 de grade, iar gãlãþeanca nu a purtat masca de oxigen.
În 1931, a primit din partea Comandamentului Aviaþiei Militare
aprobarea de a încerca sã doboare recordurile feminine din Statele
Unite ale Americii ºi Europa. Dupã pregãtiri intense, a reuºit sã
doboare recordul deþinut de un american. Astfel, pe 19 mai 1932, în
Sacremento, California, a sãrit de la o altitudine de 7.400 de metri. A
fost un salt periculos, una dintre paraºute deschizându-se foarte
târziu. Aterizarea a fost însã un succes, iar presa de peste ocean era
fascinatã de curajoasa româncã. Smaranda Brãescu a profitat din
plin de ºederea în Statele Unite ale Americii ºi s-a înscris la cursuri
de pilotaj. În urma unui zbor la Roosevelt Aviation Field, aceasta a
obþinut brevetul mult dorit. Ajunsã acasã, a fost decoratã de Regele
Carol al II-lea cu a doua baretã la Crucea de Aur a ordinului Virtutea
Aeronauticã, regele fiind preºedintele de onoare al Aeroclubului Regal.
În 1935, Smaranda reuºeºte sã îºi cumpere un avion uºor ºi ieftin, pe
care l-a trimis în Reading, lângã Londra, pentru verificãri. Deoarece
au fost probleme cu plãþile finale ºi cu documentele trimise de la
Bucureºti, directorii companiei au amânat predarea aparatului de
zbor, pe care românca îl botezase Aurel Vlaicu. În drumul ei spre
casã, Smaranda a traversat prin ceaþã Canalul Mânecii. S-a oprit cu
avionul Aurel Vlaicu la Paris, Nancy - Strasbourg, Landsberg,
Munchen, Viena. În acest traseu, Smaranda Brãescu a purtat pe
cerul Europei tricolorul românesc, aparatul de zbor având fuzelajul
albastru, iar aripile vopsite în tricolorul românesc: albastru, galben
ºi roºu. Smaranda Brãescu dãdea dovadã de patriotism ºi atunci
când mergea la recepþii fastuoase, îmbrãcându-se în frumoase costume
populare româneºti. În anii de rãzboi, Smaranda s-a alãturat Escadrilei
Albe de aviaþie sanitarã, fiind însoþitoare de zbor, salvând astfel
vieþile a sute de soldaþi rãniþi pe front. Pentru întreaga sa activitate de
pe front, Smaranda Brãescu a fost decoratã ºi a primit Crucea Regina
Maria, clasa a III-a. Dupã rãzboi, indignatã de ceea ce se petrecea în
þara noastrã, Smaranda protesteazã împotriva falsificãrii alegerilor
din noiembrie 1946, semnând, alãturi de alte personalitãþi, un memoriu
care a fost trimis Comisiei Aliate de Control. Din nefericire,
documentul a ajuns în posesia delegaþiei sovietice, iar gãlãþeanca ºi
ceilalþi semnatari au fost supuºi opresiunii comuniste. Smaranda a
fost condamnatã, în lipsã, la 2 ani de închisoare. Pentru a scãpa, a
fost nevoitã sã se ascundã, sã-ºi schimbe numele ºi sã pribegeascã în
straie de mãicuþã greco-catolicã. Bolnavã de cancer, Smaranda Brãescu
a fost operatã, sub numele de Maria Matei. La finalul anului 1947,
aceasta era îngrijitã la ferma Congregaþiei Maicii Domnului din Cluj,
purtând numele de Maria Popescu. Marea paraºutistã a murit în
Clinica Universitarã a doctorului Iuliu Haþieganu, pe 2 februarie
1948, fiind înmormântatã la Cimitirul din Cluj.

Cristina MOLDOVEANU

Expoziþia Ex libris meis Din cãrþile mele la Palatul Suþu
Expoziþia prezintã publicului, pânã pe 18 iunie, cãrþi din fondul
Bibliotecii Muzeului Municipiului Bucureºti tipãrite în secolele
XVI-XX, marcate cu ex librisuri de diferite forme, însoþite de texte ºi
imagini referitoare la exemplarele expuse ºi la proprietarii lor. Prin
intermediul textelor auxiliare vor fi arãtate cine au fost aceºtia, ce se
ºtie despre bibliotecile lor ºi care erau preferinþele lor de lecturã.
Vizitatorii se vor familiariza cu noþiunile: carte veche, carte cu valoare
bibliofilã, ex libris ºi vor putea distinge diferitele tipuri de ex libris.
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Alinierea la standardele UE ºi internaþionale
în domeniul dezvoltãrii ºi inovãrii urbane

Cooptarea partenerilor români
în cadrul proiectelor europene
complexe de inovare
prin SMART
Innovative Learning Hub

Oportunitãþi profesionale
prin programul online
CIO-SUERD

Reuniunea grupurilor de lucru
La Bucureºti, în data de 9 martie 2018, a avut loc
reuniunea grupurilor de lucru tematice din cadrul SMART
Innovative Learning Hub, proiect fondat recent cu
sprijinul Academiei Române, Asociaþiei Române de Smart
City ºi Mobilitate ºi Agenþiei URBASOFIA, prezidatã de
reprezentantul Danube Parks, dr. Grigore BABOIANU,
fost Guvernator al Rezervaþiei Biosfera Delta Dunãrii.
Au fost evocate pe rând conceptele de proiecte complexe
avute în vedere de liderii grupurilor de lucru formate în strânsã
relaþionare cu liniile/oportunitãþile de finanþare UE din cursul
întregului an. Astfel, pentru aria de interes referitoare la
combaterea efectelor nocive ale schimbãrilor climatice,
deºertificãrii ºi privind valorificarea potenþialului bio al
economiei româneºti, reprezentantul Universitãþii de Vest
din Timiºoara, prof. Vasile DOGARU, a propus în mod
concret configurarea unui ambiþios proiect pentru zona sudest europeanã, care sã conducã la furnizarea de soluþii inovative
printr-un nou model de economie circularã pe baza bunelor
practici transferate dinspre þãri/parteneri instituþionali cu
experienþã relevantã în domeniu, în cadrul programului
Orizont 2020.
În cadrul celei de-a doua arii de preocupãri ale membrilor
instituþionali, dr. Grigore BABOIANU, împreunã cu acad.
dr. Nicolae MANOLESCU, a prezentat succint proiectul
complex în domeniul asigurãrii securitãþii alimentare ºi
îmbunãtãþirii stãrii de sãnãtate, atât a populaþiei, cât ºi a
ecosistemelor din Delta Dunãrii, în strânsã legãturã ºi cu
combaterea proactivã a riscurilor de mediu ºi prin valorificarea inteligentã a potenþialului biodiversitãþii din zona
respectivã, atât prin proiecte finanþabile la nivel naþional,
cât ºi european.
Cea de-a treia prioritate tematicã este referitoare la
extinderea ºi aprofundarea noilor abordãri ºi paradigme
educaþionale în favoarea unei inovãri integrale a eco-sistemelor
dunãrene, revitalizarea patrimoniului cultural-istoric ºi natural,
cu scopul conectãrii drumurilor vinurilor/obiectivelor conexe
la rutele culturale europene. Acest proiect a fost evocat de
reprezentanta Agenþiei URBASOFIA, drd. Sabina LEAOPA,
precum ºi de preºedintele Organizaþiei Somelierilor din
România, Marian TIMOFTI, ºi se bucurã de interesul ºi
amabilul sprijin al Asociaþiei Simona Kadaº. În acest context,
sunt vizate în special iniþiative ºi acþiuni ce privesc, atât o
abordare integrativã a oportunitãþilor de dezvoltare culturalã,
cât ºi de educaþie a tinerilor ºi publicului mai larg privind
atitudinea pro-ecologicã, promovarea culturii ºi turismului
vini-viticol ºi cultural-arheologic din România, într-un context
geo-economic dunãrean. De asemenea, au fost menþionate
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diverse surse potenþiale de finanþare pentru etapele pregãtitoare, îndeosebi în contextul creºterii gradului de competitivitate a proiectelor ºi modelelor de bioeconomie ºi de
turism ecologic avute în vedere.
Evenimentul s-a bucurat de prezenþa ºi recomãndãrile
oferite de expertul Comisiei Europene în dezvoltare/inovare
urban, dr. ing. urb. Pietro ELISEI, ºi al consultantului
francez Jamil BENABDALLAH, preºedintele Asociaþiei
pentru Dezvoltarea Turismului de Sãnãtate ºi Social.
Evenimentul a avut loc cu amabilul sprijin al Club The
ACE - Centrul Istoric al Capitalei ºi al Asociaþiei Simona
Kadaº din Oradea.
În partea a doua a zilei, în cadrul Smart City Urban
Projects 2018, organizat de Asociaþia Românã pentru Smart
City ºi Mobilitate, cu sprijinul unor instituþii internaþionale
ºi din România, precum Ministerul Energiei, Universitatea
Ecologicã ºi Institutul de Studii Liberale, preºedintele
executiv CLDR România, Sever AVRAM, a prezentat, în
cadrul unei dezbateri speciale, relaþia dintre digitalizarea
implicatã de promovarea modelului Smart City ºi în România, pe de o parte, ºi aprofundarea bunei guvernanþe ºi a
cetãþeniei proactive în cadrul comunitãþilor româneºti.
Vorbitorul a evidenþiat, mai ales, strânsa legãturã dintre
procesele referitoare la transparenþã decizionalã, soluþii
inovative ºi respectarea spaþiului privat, atât prin intermediul
oportunitãþilor avansate în cadrul SMART Innovative
Learning Hub, cât ºi prin proiectele educaþionale actuale,
precum: Cursul de Formare al Comisarilor ºi Ofiþerilor
Dunãreni, Cursul Managementul Bioeconomiei, Inovãrii ºi
Guvernanþei ºi Cursul pentru Ofiþeri Protecþie Date cu
Caracter Personal - implementare GDPR. În acelaºi context,
a fost lansat ºi ultimul numãr al revistei Smart City Magazine,
în cadrul cãreia un articol special de promovare este
consacrat iniþiativei SMART Innovative Learning Hub,
lansatã la Casa Academiei Române, în luna februarie 2018,
iniþiativã care se bucurã ºi de amabilul sprijin al Agenþiei
Naþionale pentru Arii Naturale Protejate.
Proiectul se bucurã de amabilul sprijin al Partenerilor
Media: Agenþia Naþionalã de Presã AGERPRES, Canalul
TVH al Universitãþii Spiru Haret, Radio România,
Privesc.eu, CaleaEuropeana.ro, Revista Smart City
Magazine.
Pentru informaþii suplimentare, vã rugãm sã contactaþi
Secretariatul Tehnic CLDR la tel./fax: 021.2304997 sau
secretariat@cldr.ro .
Pentru conformitate, Asociaþia CLDR www.cldr.ro

În condiþiile în care România se pregãteºte sã preia, atât Preºedinþia
Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii (SUERD), cât ºi, în anul
2019, Preºedinþia Consiliului UE, starea planificãrii, dezvoltãrii
teritoriale ºi regenerãrii/inovãrii urbane în România, se aflã, per ansamblu,
încã într-o mare suferinþã, în special în câteva mari oraºe, datoritã
neconcordanþei sau lipsei de consultare între decidenþii din administraþia
publicã ºi specialiºtii din domeniu, precum arhitecþi, urbaniºti, consultanþi,
planificatori, cercetãtori etc.
În acest sens, reprezentanþii Ordinului Arhitecþilor din România, precum
ºi cei ai Registrului Urbaniºtilor, au avertizat, din timp, asupra necesitãþii
concordãrii opiniilor cu privire la adoptarea ºi transpunerea în practicã
a Codului Amenajãrii Teritoriului, Urbanismului ºi Construcþiilor,
conform recomandãrilor exprese ale Noii Agende Urbane - Habitat(ONU),
Comisiei Europene, Preºedinþiei SUERD ºi a Consiliului Oraºelor ºi
Regiunilor Dunãrii (CoDCR), Societãþii Internaþionale a Planificatorilor
Urbani ºi Regionali (ISOCARP Bruxelles), ai Reþelei de Dezvoltare Urbanã
(Urban Development Network) etc.
Totuºi, atât miza Strategiei Dunãrii, cât ºi Agenda Urbanã UE, au
fost însuºite de România, ca Stat Membru, ºi ne revine în continuare
obligaþia sã adaptãm cât mai rapid standardele ºi procedurile referitoare la
domeniul dezvoltãrii urbane, în special aplicând în practicã conceptele
de Smart City ºi de oraº sustenabil.
Bucurându-ne de recente parteneriate constructive cu Asociaþia
Românã pentru Smart City ºi Mobilitate, precum ºi cu Agenþia
URBASOFIA (Roma-Bucureºti),Comunitãþile Locale Riverane
Dunãrii - CLDR, asociaþie membrã CoDCR (Viena), prin Departamentul
de Formare ºi Consiliere, cu sprijinul Catedrei Internaþionale
Onorifice Jean Bart în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea
Dunãrii (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundaþia EUROLINKCasa Europei ºi fondat în parteneriat cu Academia Românã, iniþiazã prima
filierã de formare profesionalã deosebit de necesarã pentru formarea interdisciplinarã a Experþilor în Dezvoltare, Proiectare ºi Inovare Urbanã
Europeanã.
Cursurile se desfãºoarã online, în perioada lunilor aprilie-iulie 2018,
prin intermediul unei platforme educaþionale, accesibilã oricãrui cursant
în mod flexibil, incluzând 7 module cu studii de caz ºi exemple de bune
practici. Certificarea se obþine în urma unei evaluãri finale care constã în
completarea online a unui model de cerere de finanþare, în linii sale
principale, conform modelului furnizat de organizatori. Cursul se
adreseazã în special urmãtoarelor categorii: arhitecþi ºefi/funcþionari în
departamentele de specialitate ale oraºelor, municipiilor ºi judeþelor,
urbaniºti, consultanþi, planificatori, geodezi, specialiºti îmbunãtãþiri
funciare/ingineria mediului, cercetãtori, masteranzi ºi doctoranzi.
Programul de formare beneficiazã de coordonarea teoreticã ºi practicã
a unuia dintre cei mai reputaþi experþi ai Comisiei Europene în domeniu,
dr. ing. urb. Pietro ELISEI, ambasador ISOCARP ºi manager general
URBASOFIA.
Înscrierile se fac conform principiului primul venit-primul
servit pânã în 5 aprilie 2018. Detalii suplimentare pot fi consultate pe
siteul www.cldr.ro sau solicitate Secretariatului Tehnic prin
e-mail: secretariat@cldr.ro ori telefonic la tel./fax: 021.230.49.97.
Menþionãm cã o prezentare a conþinutului acestui program ºi a
oportunitãþilor de carierã pentru absolvenþi va fi fãcutã live, cu ocazia
unui eveniment public de lansare, în data de13 aprilie 2018, ce va avea
loc la Bucureºti (detaliile tehnice vor fi comunicate în timp util).
Parteneri Media Asociaþi: Agenþia Naþionalã de Presã AGERPRES,
Smart City Magazine, TVH. Parteneri Media: Finantare.ro,
CalendarEvenimente.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicaþii Mobile,
SmartFinancial.ro, BrandInfo.ro, Opinia Naþionalã, PRwave.ro,
ComunicateMedia.ro, Tribuna Economicã, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro,
Buletin Dunãrean.

Pentru conformitate,
Secretariatul Tehnic CIO-SUERD
c/o EUROLINK- Casa Europei

Avem cel mai mic sector bancar din UE.
Firmele creditate de bãncile din România au cel mai mare risc potenþial
Un studiu realizat de Florian Neagu, director adjunct
al Direcþiei de Stabilitate Financiarã, din cadrul Bãncii Naþionale,
ºi care reprezintã punctele de vedere proprii, nu ale BNR,
aratã cã sistemul bancar românesc este cel mai mic din întreaga
Europã. Analiza strictã a cifrelor statistice aratã cã, fãrã reforme
structurale majore în economie, situaþia va rãmâne aceeaºi
sau chiar se va agrava.
Cu o intermediere bancarã de sub 29% din PIB ºi perspective
de scãdere, sectorul bancar românesc este cel mai mic sector bancar
din Europa. Sectorul bancar din Bulgaria are dublul activelor
bancare faþã de România. În Cehia, cu care avem un volum al PIBului relativ apropiat ca mãrime, valoarea activelor bancare în PIB
este de aproape trei ori mai mare decât cea din România.
În plus, cifrele statistice aratã cã firmele româneºti care se
împrumutã de la bãncile prezente pe piaþa româneascã nu sunt
cele mai reprezentative pentru economia României. Mai exact,
sunt în mare parte firme care genereazã o valoare adãugatã micã ºi
foarte micã la capitolul pondere în PIB. Conform statisticilor
realizate de oficialul BNR, în câþiva ani, ponderea valorii adãugate
produsã de firmele care se împrumutã de la bãncile din România
a scãzut aproape continuu, de la 53% în 2009, la 47% în 2017
(estimãri). Pe sectoare de activitate, cea mai mare scãdere o

înregistreazã expunerile cãtre firmele care activeazã în industrie
ºi care, la rândul lor, produc valoare adãugatã brutã ridicatã.
Firmele cu grad mai mare de inovaþie (categoria medium hightech ºi high-tech) au luat doar 5% din totalul creditelor acordate
de bãnci companiilor, fiind în scãdere de la procentul de 10%
deþinut în urmã cu aproximativ zece ani. Creºte în schimb creditarea
pe firme de comerþ, construcþii ºi imobiliare, unde riscurile sunt
mai mari. Mai mult, aproape 70% din portofoliile de corporate
ale bãncilor sunt ocupate de creditele acordate companiilor cu
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capital majoritar românesc, care, de regulã, produc o valoare
adãugatã mare în PIB comparativ cu firmele româneºti cu capital
strãin, ºi chiar ºi contribuþia lor la PIB începe sã scadã.
Firmele româneºti care aduc o valoare adãugatã mai mare la
producerea PIB-ului se împrumutã în bunã parte de la bãncile de
afarã sau de la firmele mamã. Astfel, firmele din România au în
stoc la bãncile de aici credite de 107 miliarde de lei ºi credite
externe de 134 de miliarde de lei. Cum perspectivele pe creditare
raportate la PIB pe urmãtorii 3-5 ani sunt pe scãdere (conform
opiniei agregate a celor mai mari bãnci din sistem) este
puþin probabil sã vedem o îmbunãtãþire a situaþiei.

În plus, ultimele cifre de la Registrul Comerþului aratã cã numãrul
afacerilor care ºi-au suspendat activitatea se aflã în acest an la cel
mai ridicat nivel din ultimii patru ani, în creºtere cu 133% faþã de
perioada similarã a anului trecut, iar aproximativ una din douã
afaceri reuºesc sã rãmânã în picioare în România, potrivit
REGnet.ro, companie specializatã în înfiinþãri ºi modificãri
de SRL ºi PFA.
Conform analizelor noastre, cele mai multe afaceri din România
care ºi-au suspendat activitatea la începutul anului sunt din
rândul PFA-urilor, suspendarea fiind o reacþie a fondatorilor în
raport cu modificãrile fiscale intervenite, a declarat Cristian
Bãrcan, fondator al REGnet.ro. Conform datelor statistice de la
nivelul Oficiului Naþional al Registrului Comerþului, începutul
anului 2018 a reprezentant ºi perioada cu cele mai multe
suspendãri din ultimii 4 ani, cu 2.472 suspendãri în ianuarie, faþã
de 1.061 suspendãri în ianuarie 2017 ºi 2.340 suspendãri în
ianuarie 2016. Domeniile de activitate în care s-au înregistrat
cele mai mari rate de suspendare au fost: învãþãmânt
(+1141,67%), intermedieri financiare ºi asigurãri (+900%),
construcþii (+217,72%) ºi tranzacþii imobiliare (+192,31%).

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  20 martie 2018
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
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12:30
13:30
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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 
Râdeþi ca-n viaþã (1983)
Regia: Andrei Blaier.
Genul: dramã
Film serial 
Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Inelul Nibelungilor,
partea I. Gen film: acþiune, SF.
Transformarea (r)
Film serial (r)
ªtiri (r)
Film documentar
O lume în 60 de minute
Film documentar
Film artistic (r)

MIERCURI  21 martie 2018
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20:00
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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?
Film artistic (r)
Film documentar (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Petrecere la han  Emisiune de folclor
Jurnal Viral
Film artistic  JeruZalem (2015).
Genul: horror
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 
O luminã la etajul 10 (1984).
Regizor: Malvina Urºianu.
Genul: dramã
Film serial  Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Inelul Nibelungilor,
partea a II-a. Gen film: acþiune, SF.
Gen film: istoric.
Transformarea (r)
ªtiri (r)
Film documentar
Poveºti franceze (r)
Film documentar
Film artistic
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VINERI  23 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 
Întoarcere la dragostea dintâi (1981).
Regizor: Mircea Mureºan. Genul: dramã
Film serial - Anii de liceu
la vârsta a doua
Film artistic  Puterea dragostei
Transformarea (r)
ªtiri (r)
Film documentar
Crezi cã ºtii? (r)
Film documentar
Film artistic

07:00
07:30
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08:30
09:00
11:00
12:00
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15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
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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  Din nou
împreunã (1978). Regizor: Mircea
George Cornea. Genul: dragoste.
Film serial 
Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Post Impact (2004).
Regizor: Cristoph Schrewe.
Gen film: acþiune, SF
ªtiri + Vremea Live (r)
Transformarea
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)

LUNI  26 martie 2018

DUMINICÃ  25 martie 2018

SÂMBÃTÃ  24 martie 2018
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JOI  22 martie 2018
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00:00
00:30
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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 documentar
Film artistic  Al meu! Ba, al meu!
(2016). Genul: comedie
Film artistic  Cum sã scapi nepedepsit
(2014). Regizor: Scott Foley
Genul: comedie /crimã
Film documentar
Film documentar
Poveºti franceze (r)
Petrecere la han (r)
România spiritualã (r)
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20:00
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U N I T E R Campania Artiºtii pentru artiºti

Ora

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

Radio Seven

Bucureºti:  Teatrul de Animaþie Þãndãricã  Teatrul
Odeon  Teatrul Metropolis  Creart-Teatrelli  Teatrul Arte
dellAnima  Teatrul de revistã Constantin Tãnase  Teatrul
Mic  Teatrul Ion Creangã  Teatrul Nottara Bucureºti
 Teatrul UNTEATRU  Teatrul ACT  Teatrul Masca
 Teatrul de Comedie  Teatrul Excelsior  Teatrul Bulandra
Bucureºti  Teatrul Evreiesc de Stat  ARCUB  Centrul
Cultural al municipiului Bucureºti  Teatrul Naþional
I.L.Caragiale din Bucureºti.

þarã:  Teatrul Szigligeti Színház Oradea  Teatrul pentru
Copii ºi Tineret Ariel, Târgu-Mureº  secþia românã
 Teatrul Municipal Csíki Játékszín Miercurea-Ciuc  Teatrul
Matei Viºniec Suceava  Teatrul Naþional Târgu-Mureº 
Compania Liviu Rebreanu  Teatrul Maria Filotti Brãila
 Teatrul Dramatic Fani Tardini Galaþi  Teatrul Maghiar de
Stat Csiky Gergely Timiºoara  Teatrul Mihai Eminescu
Botoºani  Teatrul de Pãpuºi Puck, Cluj-Napoca  secþia
maghiarã  Teatrul Maghiar de Stat Cluj  Teatrul Andrei
Mureºanu Sfântu-Gheorghe  Teatrul Maghiar de Stat Cluj
 Teatrul de Pãpuºi Puck, Cluj-Napoca  secþia românã  Teatrul
Tineretului Piatra-Neamþ  Teatrul pentru Copii ºi Tineret Ariel,
Târgu-Mureº  secþia maghiarã  Teatrul Naþional Marin
Sorescu Craiova  Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad  Teatrul
Naþional Târgu-Mureº  Compania Tompa Miklos  Teatrul
Tudor Vianu Giurgiu  Teatrul Naþional Vasile Alecsandri Iaºi
 Teatrul Naþional Radu Stanca Sibiu  Teatrul Toma Caragiu
Ploieºti  Teatrul Anton Pann Râmnicu-Vâlcea  Teatrul
Naþional Cluj-Napoca  Teatrul Municipal Baia Mare  Teatrul
pentru Copii ºi Tineret Colibri Craiova  Teatrul de Nord
Satu Mare  Teatrul Tony Bulandra Târgoviºte  Teatrul
Dramatic Elvira Godeanu Târgu-Jiu  Teatrul German de Stat
Timiºoara  Teatrul Naþional Mihai Eminescu din Timiºoara
 Teatrul pentru Copii ºi Tineret Merlin Timiºoara
 Teatrul Regina Maria Oradea

PROGRAMUL

Realizatã în parteneriat cu instituþiile de teatru din Bucureºti
ºi din þarã, Campania Artiºtii pentru artiºti vine în sprijinul
oamenilor de teatru care au nevoie de ajutor, prin spectacole
oferite în numele cauzei artiºtilor noºtri pentru care scena
rãmâne o frumoasã amintire. De atâtea ediþii ºi doar împreunã,
UNITER crede cã aceastã unitatea breslei este semnul
edificator cã prin TEATRU se pot schimba vieþi.
În urma apelului UNITER, 18 teatre din Bucureºti ºi 31de
teatre din þarã au programat deja pe tot parcursul lunii martie,
ºi nu numai, spectacole de teatru ale cãror încasãri vor alimenta
Fondul de Solidaritate Teatralã, fond special constituit pentru
întrajutorarea artiºtilor cu probleme de sãnãtate ºi existenþã.
Informaþii despre spectacole care se joacã anul acesta
sub semnul Artiºtii pentru artiºti ºi achiziþia de bilete aflaþi
de pe site-urile teatrelor:

Luni

Marþi

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

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  Harababura
(1990). Regizor: Geo Saizescu.
Genul: comedie.
Film artistic 
Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Pierre ºi Jean (1977),
Gen film: romantic
Transformarea (r)
ªtiri (r)
Film documentar
Interviurile lui Matei Georgescu
Film documentar (r)
Film artistic (r)
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Fiecare bilet cumpãrat înseamnã nu doar un semn de reverenþã pentru munca
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
actorilor, ci ºi un ajutor concret.
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Alãturã-te Campaniei, cumpãrã bilete, bucurã-te de teatru ºi fã o faptã bunã!
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Sumele strânse din vânzarea de bilete, donaþii ºi sponsorizãri se pot vira
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în contul RO40RZBR0000060007801286 deschis la Raiffeisen Bank, Agenþia
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Piaþa Amzei, Fondul de Solidaritate Teatralã.
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- https://www.uniter.ro/campania-nationala-artistii-pentru-artisti-2018/ Societatea
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Românã de Televiziune  prin Casa de Producþie TVR este partener al Campaniei
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Artiºtii pentru artiºti susþinând demersul social al UNITER prin difuzarea în
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Lustig, realizat de TVR, Fundaþia Teatru Contemporan ºi Circul Metropolitan
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Bucureºti. (Mai multe detalii puteþi afla accesând site-ul www.tvr.ro.)
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De asemenea, Societatea Românã de Radiodifuziune ºi reprezentanþii Teatrului
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Naþional Radiofonic s-au arãtat interesaþi de evenimentul social al primãverii.
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Teatrul Naþional Radiofonic a pregãtit opt spectacole de teatru radiofonic, difuzate
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pe parcursul lunii martie la Radio România Actualitãþi ºi Radio România Cultural.
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În data de 1 martie o colecþie specialã dedicatã Campaniei  24 de titluri premiate
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din 1993 încoace cu Premiul UNITER pentru Cel mai bun spectacol de teatru
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radiofonic  a fost postatã spre audiþie generalã pe site-ul eTeatru.
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Joi

Vineri
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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
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7 HEAVEN
Realizator:
Andreea Stan
emisiune live
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Din lumea finanþelor,
pe scena spectacolelor de teatru,

Gina NICA PITULEA:

La Teatrul Masca, cu colegii

Agatha Christie în spectacolul
Ex Libris  la Teatrul Masca

Teatrul îmi place pentru cã este
despre oameni ºi sufletul lor

Dacã doar voi învãþa cum sã spun basme copiilor mei ºi tot voi
urma aceastã facultate de teatru! Aºa declara la începutul cursurilor
din cadrul Facultãþii de Teatru a Universitãþii Spiru Haret, Gina
Nica Pitulea, cea care venea de la Banca Naþionalã, din lumea
finanþiºtilor. Renunþa la viitorul unei cariere într-un domeniu
mult dorit de alþii pentru a face un pas timid cãtre un univers
necunoscut: teatrul. A îndrãznit sã aleagã, a îndrãznit sã se implice,
a convins cã asta îºi doreºte, iar talentul a început timid sã îºi
ridice capul în lumina reflectoarelor. Acum, dacã priveºte în urmã
poate spune liniºtitã: Sunt Gina Nica Pitulea ºi am terminat actoria
în 2008 la clasa domnilor profesori Constantin Codrescu ºi Vlad
Rãdescu. (...) Am terminat cursurile de master la clasa doamnei
profesor Adriana Marina Popovici. Ce cred eu despre teatru?
Îmi place sã cred ºi chiar cred cã teatrul este una dintre marile
minuni ale lumii. Este miracol. Ne propune o întâlnire miraculoasã
cu fiinþa ascunsã din noi înºine. Întâlnirile cu fiinþa mea lãuntricã
mã ajutã sã mã cunosc ºi sã cunosc oamenii. Acest acces la
profunzimile noastre potenþeazã umanitatea la cel mai înalt grad
de universalitate. Fiinþa umanã ascunsã este aceeaºi în fiecare
dintre noi. În esenþã suntem la fel. Toþi ne naºtem ºi murim. Toþi
avem nefericiri, neîmpliniri, temeri, iluzii distruse, bucurii, fericiri,
umiliri indiferent de starea noastrã socialã ºi existenþialã. Teatrul
ne propune sã experimentãm umanul cu toate emoþiile ºi trãirile
sale. Mai demult îmi plãceau peisajele, locurile, rãsãriturile ºi
apusurile de soare. Acum îmi plac oamenii pentru cã eu sunt la
fel ca ei, iar ei sunt la fel ca mine. Teatrul îmi place pentru cã
este despre oameni ºi sufletul lor, pentru cã produce revelaþii ºi
descoperiri. (în articolul Teatrul este una din marile minuni ale
lumii din Yorick.ro - Revista online de teatru  Gala Hop nr. 86,
din 15 august 2011).
Da. A reuºit! Este actriþã ºi doctorand în domeniul Arte/Teatru la
Universitatea Naþionalã de Artã Teatralã ºi Cinematograficã Ion
Luca Caragiale Bucureºti. În anul 2011 a absolvit studiile de
masterat în Arta Actorului la clasa profesor doctor Adriana Marina
Popovici. A absolvit cursurile de licenþã în arta actorului/teatru la
clasa profesor Constantin Codrescu  Universitatea Spiru Haret,
specializarea Artele spectacolului de teatru, secþia Actorie. A avut
ca profesor la clasã pe prof. Sanda Manu, prof. Adriana Piteºteanu,
prof. doctor Adriana Marina Popovici, prof. Constantin Codrescu,
prof. Vlad Rãdescu. Joacã în spectacolul privat A face înconjuru
pe texte ale poetului Imants Ziedonis. A colaborat ºi colaboreazã
cu instituþii teatrale de stat ºi particulare, precum: Teatrul Masca,
Teatrul de Comedie ºi Teatrul La Scena din Bucureºti. A participat
la Festivalul Gala Tânãrului Actor Hop  Mangalia 2011, la festivalul
FestCo, organizat de Teatrul de Comedie  2007, Festivalul
Hiperyon  2008, Festivalul Masca  2011.
Dupã participarea sa la Gala Tânãrului Actor Hop  Mangalia
2011, Ileana Lucaciu avea sã scrie pe blogul sãu urmãtoarele:
Gina Nica Pitulea  Universitatea Spiru Haret, Bucureºti,
Facultatea de Arte, domeniul Teatru, specializarea Artele
Spectacolului, clasa prof. univ. Constantin Codrescu, promoþia

2008. Cu sincerã emoþie, cu lacrimã adevãratã în ochi, a început
monologul dificil al Mariei Timofeevna din Demonii de
Dostoievski, dramatizare de Adriana Popovici. A dovedit
sensibilitate, fiind ascultatã cu interes de public, chiar dacã
monologul sãu era prea static conceput.
A abordat cu nonºalanþã ºi încredere roluri importante, precum:
Maria Timofeevna în spectacolul Demonii de F.M. Dostoievski;
Maria Josefa din spectacolul Casa Bernardei Alba de Frederico
Garcia Lorca (la Teatrul de Comedie din Bucureºti); Doamna Bergman
din spectacolul Deºteptarea primãverii de Frank Wedekind; Ofelia
din spectacolul Hamlet de W. Shakespeare; Vrãjitoarea din
spectacolul Înºir-te Mãrgãrite de Victor Eftimiu; Zoe din spectacolul
O scrisoare pierdutã de Ion Luca Caragiale; Olga din spectacolul
Trei Surori de A. P. Cehov; Mama din spectacolul Fasole bãtutã
mãr, dupã La lilieci de Marin Sorescu; Agatha Cristie în spectacolul
Exlibris de la Teatrul Masca din Bucureºti (unde apare ºi în spectacolul Gardienii veseli - 2011).
Dorindu-ºi perfecþionare în arta interpretativã, pe lângã cursurile
din cadrul facultãþii, participã la workshopuri de specialitate,
precum: Atelierele de creaþie de la Sinaia  2006, Solo Performance
cu Eric Trules  2010 ºi ªcoala de film Dragoº Bucur  2010.
Acum este profesoarã la ªcoala de Arte Victoria Art unde predã
o plajã variatã de exerciþii de ABC actoricesc, dar ºi informaþii
utile pe mai departe, în viaþa ºi cariera doritorilor de artã dramaticã.
Metodele de predare pe care le foloseºte ajutã la obþinerea unei
mai bune concentrãri, la creºterea vitezei de reacþie, la atenþie, la
ritm, la o memorie mai bunã ºi o pronunþie mai clarã a cuvintelor.
Totodatã, urmând aceste cursuri, vei cãpãta mai multã încredere
în tine ºi o mai bunã înþelegere a relaþiilor interumane ºi
a relaþiilor cu tot ceea ce te înconjoarã. Pe lângã modulele
de actorie pentru copii, adolescenþi ºi adulþi, ªcoala de
Arte Victoria Art te aºteaptã acum ºi la o serie de cursuri
care sã te introducã în lumea magicã a filmului, muzicii,
dansului, literaturii ºi a fotografiei. Astfel, aici,
personajele de basm, cele din literatura dramaticã sau
filmicã, îºi deschid sufletul lor de literã scrisã numai
celor care vor sã înþeleagã, celor care vor sã ºtie cum, de
ce ºi pentru ce trãiesc. Adesea, ca pe o cheie care descuie
porþi interzise, personajele poartã în mâna diafanã
mesajul prin care poate fi decriptatã specificitatea lor.
Este ca o parolã de trecere într-un tãrâm interzis unora,
ca o emblemã de liceean prinsã în copci cu un numãr
matricol de la ºcoala vieþii, este un adevãrat mare atu pe
care îl ai ºi pe care poþi sã îl joci la masa verde a vieþii, la
ruleta nemuririi.
Actriþa ºi acum profesoara Gina Nica Pitulea a jucat
acest joc ºi a câºtigat. Sufletul ei este mai bogat acum, iar
cariera îi aºteaptã paºii ce devin din ce în ce mai fermi pe
cãrarea cãtre frumos ºi împlinire...
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