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Ziua Independenþei României,
proclamatã în 1877

9 mai

Victoria Coaliþiei Naþiunilor Unite
împotriva Germaniei naziste în cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial  1945
Ziua Europei/Ziua Schuman
 marcheazã declaraþia
de la 9 mai 1950 a ministrului
francez de externe Robert Schuman,
prin care propunea unirea
industriilor de oþel ºi cãrbuni
a Franþei, Germaniei de Vest
ºi a altor state, ducând la crearea
Comunitãþii Europene
a Cãrbunelui ºi Oþelului.

CONFERINÞA INTERNAÞIONALÃ

28-29 aprilie 2018

DEZVOLTAREA RURALÃ
ÎN CONTEXTUL COMPETITIVITÃÞII EUROPENE

USH Pro Business susþine promovarea
produselor ecologice ºi a clusterelor
în domeniu la Premium Wellness Institute
În cadrul conferinþei internaþionale Dezvoltarea ruralã în
contextul competitivitãþii europene, eveniment desfãºurat la
Premium Wellness Insitute, organizat de Universitatea Spiru
Haret în perioada 28-29 aprilie a.c, centrul antreprenorial al
acesteia, USH Pro Business, a expus produsele ecologice ale
clusterelor organizate de universitate, respectiv Bio Danubius
ºi Bio Concept Valea Prahovei.
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Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire din 1918,
Universitatea Spiru Haret a organizat Conferinþa Internaþionalã
Dezvoltarea ruralã în contextul competitivitãþii europene
(RDCEC) la Bucureºti, între 28 ºi 29 aprilie 2018. Participarea
la eveniment a Universitãþii Academiei de ªtiinþe din Moldova, în
calitate de partener, consolideazã podul cultural dintre
Bucureºti ºi Chiºinãu.
Competitivitatea în sectorul agricol reprezintã o chestiune
esenþialã a oricãrei þãri, atât din perspectiva economiei naþionale,
cât ºi din punct de vedere social ºi politic  ne-a declarat conf.
univ. dr. Ramona Olivia Mihãilã-ªtefãnescu, gazdã a evenimentului. Acesta este motivul pentru care analiza situaþiei actuale
ºi identificarea oricãror greutãþi este imperativã ºi rãspânditã,
pentru a fundamenta tranziþia spre o agriculturã mai productivã
ºi mai eficientã, ecologicã, pentru o agriculturã mai viabilã din
punct de vedere economic ºi social. Ca subiect de interes naþional,
Dezvoltarea ruralã în contextul competitivitãþii europene a fost
abordatã în secþiunile:  Studii ºi politici de cercetare demograficã
 Economia agroalimentarã ºi dezvoltarea ruralã  Durabilitate,

mecanisme economice ºi biotehnologii. Evenimentul a reunit
experþi de diferite naþionalitãþi, culturi ºi tradiþii, personalitãþi
remarcabile în contextele economice, de cercetare-inovare ºi
academice europene, factori decizionali la nivel guvernamental ºi
diplomatic, alãturi de studenþi la cursuri de licenþã, masterat ºi
doctorat interesaþi în acest domeniu. Lucrãrile prezentate în cadrul
conferinþei au putut fi accesate într-un volum de rezumate,
inclusiv o schiþã a principalelor idei ºi a datelor de contact ale
autorilor. Intenþionãm ca aceastã primã ediþie a Conferinþei
Internaþionale Dezvoltarea ruralã în contextul competitivitãþii
europene (RDCEC) sã menþinã deschiderea canalelor de
comunicare ºi prietenie ºi sã dezvolte sentimentul cã utilizarea
durabilã a resurselor ºi menþinerea ecosistemelor într-o bunã starea
de funcþionare necesitã protecþia mediului în sine ºi succesul
lucrãtorilor fermieri în asigurarea fertilitãþii ºi productivitãþii
ecosistemelor agricole, ceea ce le conferã competitivitate pe piaþa
produselor alimentare ºi siguranþã pe termen lung pentru
consumatori.
(Continuare în pag. 2)

Facultatea de Medicinã Veterinarã,
Universitatea Spiru Haret,
vã invitã sã participaþi în data de 10 mai 2018,
la Sesiunea ºtiinþificã

Medicina veterinarã pentru sãnãtatea
animalelor ºi a consumatorilor

Nu v-aþi hotãrât pentru ce specialitate
optaþi dupã absolvirea liceului?
Vã prezentãm oferta
Universitãþii Spiru Haret în paginile 4 ºi 5



Evenimentul va reuni cadre didactice ºi cercetãtori din domeniul
medicinei veterinare, zootehnie, biotehnologiilor, mediului ºi alte
domenii de interes, medici veterinari cu o bogatã experienþã ºi
rezultate profesionale din sfera apãrãrii sãnãtãþii animalelor, igienei
alimentelor ºi a sãnãtãþii publice, asistenþã medicalã veterinarã,
farmacie ºi marketing farmaceutic veterinar, creºterii animalelor.
Evenimentul va avea loc la Facultatea de Medicinã Veterinarã,
Universitatea Spiru Haret, Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3,
Bucureºti.
Informaþii suplimentare se pot obþine de la lector univ.dr. Mãdãlina
Belous, tel.: 021 4551079; email: ushmv_simpo@spiruharet.ro

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.
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.

PREÎNSCRIERI ONLINE
 înorganizeazã
perioada 1 februarie-30 iunie 2018

INVITAÞIE LA LECTURÃ!

studenþi pot opta pentru unul dintre cele 48 de programe
deViitorii
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

O NOUÃ
PRIMAVARÃ
SUB SEMNUL
GENIULUI
SHAKESPEARIAN
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Ipocrizie ºi ignoranþã
Mioara VERGU-IORDACHE
Nu ºtiu de ce suntem din ce în ce mai superficiali, mai dispuºi
sã ironizãm sau sã ignorãm existenþe, generaþii mai vechi, sã
refuzãm sã ne proiectãm viitorul ºi sã trãim într-un prezent care
ne fuge de sub picioare (în multe locuri de pe planetã, la propriu)!
Nu, nu putem invoca politica, clasa politicã! Nu! Nu are nicio
legãturã. Dacã am face o legãturã, ar însemna sã dãm o importanþã
exageratã unor efemeri, unor oameni pe care, atenþie!, noi i-am
ales ºi acum ne cam pare rãu.
Cred cã suntem maturi, nu mai avem voie sã dãm vina pe
nimeni ºi pe nimic! Este momentul sã ne asumãm. Nu, nu vreau
sã aud de sisteme, de stat paralel, de justiþie compromisã, de...
Este din ce în ce mai evident cã scuzele ºi acuzele altora izvorãsc
din ipocrizie ºi ignoranþã!
Un exemplu, dintre mult prea numeroase exemple, cã tot a
fost zilele trecute Ziua Mondialã a Libertãþii Presei! Într-o
emisiune mult prea dinamico-zâmbãreaþã, se vorbea despre
regimul trecut. Normal, atunci când, mai ales, critici, te informezi
conºtiincios, ca sã redactezi ºtiri credibile! Sigur, tânãra reporter
nu era nãscutã pe vremea pe care o încrimineazã, dar asta nu ar
fi împiedicat-o sã ºtie cã, atunci, þara noastrã se numea Republica
Socialistã România, nu Republica Socialistã Românã! Cântarea
României ºi Daciada nu aveau o legãturã de cauzalitate cu
demonstraþiile de 1 mai sau 23 august! (Chiar ºi Internetul este
o sursã de informaþii!!)
Vi se pare cã nu-i mare lucru, cã sunt cârcotaºã. Dar este mare
lucru, pentru cã realizatorii, redactorii, reporterii sunt aceia aflaþi
printre primii care criticã greºelile altora ºi nu putem fi ipocriþi, nu
avem voie sã pretindem altora ceea ce noi nu suntem în stare! Mai
grav, în lipsa altor modele, sunt modele pentru tânãra generaþie.
Sunt multe numeroase exemple, nu numai din mass-media, ci ºi
din culturã, administraþie, justiþie, învãþãmânt...
Ignoranþa depinde de fiecare dintre noi! Nu are legãturã cu clasa
politicã. Putem sã citim, sã învãþãm, putem sã ne abþinem sã
rostim aberaþii sau sã lansãm informaþii neverificate. Putem sã
schimbãm aceastã clasã politicã, dacã vom ºti mai multe, dacã
vom gândi, vom acþiona pentru prezent ºi viitor, vom fi exigenþi,
întâi cu noi ºi apoi cu alþii, dacã vom învãþa sã lucrãm în echipã,
vom aprecia just valoarea compatrioþilor ºi a strãinilor, dacã vom
avea încredere în forþele proprii, dacã vom renunþa la ipocrizie.
Toate acestea depind de fiecare dintre noi! Nu ne trebuie cine
ºtie ce investiþie, ne trebuie voinþã ºi ambiþia de a evada dintr-o
stare ºi un mediu pe care le detestãm, cel puþin la nivel declarativ.
Sã combatem ignoranþa ºi sã eradicãm ipocrizia! Nu avem nevoie
de legi, ordonanþe, norme de aplicare. Depinde de noi!
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DEZVOLTAREA RURALÃ ÎN CONTEXTUL
COMPETITIVITÃÞII EUROPENE

USH Pro Business
susþine promovarea produselor ecologice
ºi a clusterelor în domeniu
la Premium Wellness Institute

În cadrul conferinþei internaþionale
Dezvoltarea ruralã în contextul competitivitãþii
europene, eveniment desfãºurat la Premium
Wellness Insitute, organizat de Universitatea
Spiru Haret în perioada 28-29 aprilie a.c, centrul
antreprenorial al acesteia, USH Pro Business, a
expus produsele ecologice ale clusterelor
organizate de universitate, respectiv Bio
Danubius ºi Bio Concept Valea Prahovei.
De asemenea, în cadrul evenimentului a
prezentat participanþilor iniþiativele ºi acþiunile
dedicate susþinerii IMM-urilor exportatoare în
cadrul programului Elveþiano - Român, firmele
ºi clusterele expozante fiind parte a acestui
program. Pe lângã expunerea ºi degustarea de
produse, participanþii au putut cunoaºte ºi
preocupãrile clusterelor sub aspectul cercetãrii
aplicate. Astfel, Bio Danubius, primul cluster
al producãtorilor români de produse ecologice,
a demarat un proces de descoperire antreprenorialã asupra modului în care se pot folosi
tehnologiile avansate pentru certificarea,
trasabilitatea ºi comercializarea produselor
ecologice. Un proces similar se desfãºoarã în
prezent ºi în cadrul clusterului Bio Concept Valea
Prahovei, proiect ce vizeazã aplicarea roboticii
în domeniul cultivãrii produselor ecologice.
La eveniment au participat cadre universitare,
cercetãtori ºi studenþi din cadrul universitãþii,
mediu academic din strãinãtate, reprezentanþi ai
corpului diplomatic ºi institute de cercetãri. Au

(Urmare din pag. 1)
Ne-am bucurat de prezenþa onorantã a conf. univ. dr. Dan C.
VODNAR, expert evaluator consultant  Comisia Europeanã,
Brussell, prorector la Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã
Veterinarã Cluj-Napoca, autorul a cinci brevete de invenþie, pentru
care a obþinut zece medalii la saloanele internaþionale de inventicã,
dintre care Medalia de Aur la Salonul Internaþional de Inventicã
(Geneva, 2017), cercetãtor ºtiinþific Laurenþiu ASIMOPOLOS,
Institutul Geologic din România, director Observatorul
Geomagnetic Surlari, E.S.domnul Mihai GRIBINCEA, Ambasador
Extraordinar ºi Plenipotenþiar al Republicii Moldova în România,
doamna Doina PANÃ, fost ministru al Apelor ºi Silviculturii în
guvernul Tudose, conf. univ. dr. Mãdãlina-Teodora ANDREI,
Agenþia Naþionalã pentru Zonele Naturale Protejate, Ministerul
Mediului, profesor univ. dr. Domenico VITI, Universitatea din
Foggia, Departamentul de Drept, profesor univ. dr. Giuseppe CELI,
Universitatea din Foggia, Departamentul de Economie, profesor
univ. dr. Mariana IVANOVA, prorector la Universitatea de
Agrobusiness ºi dezvoltare ruralã, Bulgaria, profesor univ. dr. Ioan
JELEV, vicepreºedinte al Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice
Gheorghe Ionescu ªiºeºti(ASAS).
În a doua parte a conferinþei s-a desfãºurat susþinerea lucrãrilor
ºtiinþifice pe secþiuni, avându-i ca preºedinþi ºi moderatori pe oaspeþii
din Italia, respectiv profesor univ. dr. Domenico VITI,
Universitatea din Foggia, Departamentul de Drept, profesor univ.
dr. Giuseppe CELI, Universitatea din Foggia, Departamentul de
Economie, alãturi de doamna conf. univ. dr. Mãdãlina-Teodora
ANDREI, Agenþia Naþionalã pentru Zonele Naturale Protejate,
Ministerul Mediului. Experþi, personalitãþi remarcabile în contextele
economice, de cercetare-inovare ºi academice, au creat un mediu
propice dezbaterilor, schimbului de informaþii ºi posibilelor
comunicãri interdisciplinare.
Dupa încheierea conferinþei propriu-zise, oaspeþii au fost invitaþi
sã ia parte la turul-oraºului. Au fost vizitate obiective turistice
reprezentative, atât pentru tematica conferinþei, asemenea
Muzeului satului, cât ºi pentru noi ca popor, Casa poporului,
Casa Presei libere, oferindu-le posibilitatea sã viziteze, sã aibã un
suvenir, sã imortalizeze momentele ca amintiri frumoase.
Mulþumim tuturor celor care au contribuit la reuºita
evenimentului, în special echipei Premium Wellness Institute, Opinia
naþionalã, TV-H, Facultãþii de Drept Bucureºti, domnului decan,
conf. univ. dr Marian Ilie, ºi doamnei conf. univ. dr Roxana Pãun,
domnului prorector al Universitãþii Academiei de ªtiinþe din
Moldova, prof. univ.dr. Efim Chilari, pentru sprijinul acordat.

fost prezenþi producãtori ºi exportatori de
produse din fructe ºi cereale bio. Au fost, astfel,
identificate proiecte de colaborare de viitor, pe
linie de inovare antreprenorialã, folosind ca
vector mediul academic.
Acþiunea survine dupã ce anterior, la Brãila,
în 25 aprilie 2018, s-a fãcut o prezentare similarã
a proiectului de cooperare Servicii integrate
pentru export pentru IMM-urile din România,
prezentare ce a evidenþiat importanþa promovãrii
la export a unor produse de specializare
inteligentã în domeniul ecologic-alimentar în
cadrul unui eveniment organizat de Ministerul
Cercetãrii ºi Dezvoltãrii ºi UEFISCDI.
În cadrul specializãrilor inteligente la nivel
regional, rolul universitãþilor în susþinerea
agriculturii ecologice ar trebui sã fie o þintã
importantã. Universitatea Spiru Haret se poate
mândri cu faptul cã este membru activ în
singurele clustere din þara dedicate exclusiv
agriculturii ecologice. Proiectele inovatoare
iniþiate de USH Pro Business pot fi integrate ºi
în activitatea Centrelor de Afaceri de Export
Bacãu ºi Ploieºti, ca rezultat al proiectului de
cooperare Servicii integrate pentru export
pentru IMM-urile din România. Acest program
poate integra în aceste centre ºi altele care se
vor deschide ulterior, serviciile de inovare ºi
cele de internaþionalizare, ceea ce este o premierã
pentru România, a declarat Costin Lianu,
director general USH Pro Business.

Rezultatele intermediare ale proiectului

Servicii integrate de export,
pentru IMM-urile din România



Pe data de 9 mai 2018, între orele 09:30 ºi 10:00, la Bucureºti, USH ProBusiness organizeazã
Conferinþa de presã privind rezultatele intermediare ale proiectului Servicii integrate de export,
pentru IMM-urile din România, finanþat prin Programul de Cooperare Elveþiano-Român, vizând
reducerea disparitãþilor economice ºi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse. Evenimentul
va avea loc la USH Business Center, strada Nicolae Iorga nr. 34-36, sector 1, Bucureºti (fosta
Ambasadã a Canadei/zona Piaþa Romanã).
În aceastã etapã a proiectului, participanþii Importanþa brand-ului ºi asocierii în exportul de
celor 88 de firme selectate din cadrul domeniilor produse ecologice. Invitat la seminar, Laurent
producþiei de mobilã ºi agriculturii ecologice iau Vonwiller, expert în agricultura ecologicã ºi membru
parte la un program intens de instruire pentru a al Comisiei de Import al Organizaþiei Elveþiene
deveni competitivi pe pieþele internaþionale. pentru Agricultura Ecologicã Bio Swiss, va analiza
Pregãtirea acestora abordeazã urmãtoarele teme: rolul structurilor asociative în dezvoltarea
strategia de export, analiza pieþelor internaþionale sectorului agriculturii ecologice. Analiza are la bazã
de interes, crearea unor produse inovatoare ºi modelul elveþian de succes al Bio Swiss, o asociaþie
dezvoltarea tehnologicã, ambalare ºi etichetare, cu mai mult de 6.423 de membri, din care 923
branding ºi promovare, legislaþie fiscalã, procesatori, care a contribuit substanþial la
certificare ºi standarde de calitate, canale de reglementarea ºi dezvoltarea pieþei locale.
distribuþie. De asemenea, cu scopul de a sprijini
La eveniment vor lua parte operatori din
producãtorii la export s-a înfiinþat cluster-ul Bio sectorul agriculturii ecologice, reprezentaþi ai
Concept Valea Prahovei, cluster care reuneºte autoritãþilor publice, clustere ºi asociaþii
producãtori de miere, cãtinã, legume, sucuri din profesionale de profil, cooperative agricole ºi
fructe ºi care a iniþiat demersurile necesare reprezentanþi ai mediului de afaceri.
realizãrii ºi dezvoltãrii unui brand comun.
Pentru detalii suplimentare, transmiteþi un eConferinþa de presã va fi urmatã de seminarul mail la adresa office@ushprobusiness.ro sau
Paºaport de export pentru firmele româneºti  sunaþi la numãrul 0216 500 014.

USH Pro Business Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare
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UNIVERSITARIA
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
ERASMUS+

În vizitã la Universitatea Hitit din Turcia

În cadrul Programului Erasmus + ,
Granturi de mobilitatea de predare personal
didactic, Universitatea Spiru Haret a fost
reprezentatã, în perioada 24-30 aprilie 2018,
la Universitatea Hitit din Turcia, de cãtre
cadre didactice ale Facultãþii de Educaþie
Fizicã ºi Sport, lector univ.dr. Ioana Maria
Buþu ºi lector univ.dr. Ioana Georgeta
Gheorghe ºi de cãtre directorul Departamentului pentru Pregãtirea Personalului
Didactic, conferenþiar univ.dr. Simona
Anemari Teodorescu.
Profesorii noºtri au fost primiþi cu mare
atenþie ºi cãldurã de cãtre Coordonatorul
Erasmus al Facultãþii de Educaþie Fizicã a
Universitãþii Hitit, dl. Fatih Evdil, care
s-a dovedit a fi o gazdã excelentã pe tot
parcursul desfãºurãrii programului.
Schimbul de experienþã al profesorilor
noºtri a constat în participãri la lecþiile
practice ºi teoretice ale colegilor turci ºi
susþinerea unor cursuri teoretice pe disciplinele de specialitate fiind astfel într-un
contact direct cu studenþii specializãrilor
existente în facultatea de educaþie fizicã.
În urma cursurilor susþinute, profesorii
noºtri au creat o impresie deosebitã, atât
studenþilor, cât ºi cadrelor didactice gazde.
Ceea ce impresioneazã la Universitatea
Hitit este multitudinea de dotãri, spaþiile
ample dedicate procesului didactic, impli-

Ne pregãtim intens,
noi cei de la Colegiul Universitar Spiru Haret,
pentru a doua ediþie a

Simpozionului Internaþional
Interdisciplinar

Provocãri ale tranziþiei de la ºcoalã
la piaþa muncii. Competenþã ºi carierã
Vã aºteptãm în bdul. Basarabiei nr. 256
de Ziua internaþionalã a asistentului medical
pe 11 mai la ora 14.00!

carea studenþilor în viaþa academica ºi de
reprezentare a facultãþii în competiþiile
universitare. Ca exemplu, Universitatea
Hitit a fost organizatoarea ºi gazda Campionatului Mondial de Resling din anul 2016,
competiþia desfãºurându-se în spaþiile
proprii ale Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi
Sport. Exemplele de acest fel pot continua,
referindu-ne ºi la alte sporturi, precum
voleiul sau competiþiile de futsal.
Ultima zi a programului Erasmus + a
prilejuit întâlnirea cu decanul Facultãþii de
Educaþie Fizicã ºi Sport, dl. Faruk

Yamaner, ocazie cu care au fost împãrtãºite
impresii ºi vizitate machetele de prezentare
ale viitoarelor baze sportive ce urmeazã a
fi modernizate.

Vizita cadrelor didactice din România s-a
încheiat în biroul Coordonatorului Erasmus
al Universitãþii Hitit, dra. Esra Akdogan.

Lector univ.dr.
Ioana Georgeta GHEORGHE

Facultatea de ªtiinþe Economice
Bucureºti, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret,
în parteneriat cu Biblioteca Centralã
Universitarã Carol I,
invitã studenþii, masteranzii,
cadrele didactice,
dar ºi orice persoanã interesatã,
în data de 17 mai 2018, ora 15,
sala A6, la prelegerea cu tema:

Etica academicã vs.
frauda intelectualã.
Vã aºteptãm cu drag!

Work-shop
Metoda Bobath  componentã esenþialã a kinetoterapiei pediatrice
În ziua de 25 aprilie 2018, în amfiteatrul mare
al Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport
din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
s-a desfãºurat work-shop-ul cu tema Metoda Bobath
 componentã esenþialã a kinetoterapiei pediatrice.
Manifestarea a fost organizatã de
Cercul ªtiinþific Studenþesc TERAPIA PRIN MIªCARE,
coordonat de lector univ. dr. Elena Buhociu.
Evenimentul s-a adresat studenþilor
programului de studii Kinetoterapie ºi
Motricitate specialã, viitori kinetoterapeuþi,
cât ºi cursanþilor Colegiului Universitar
Spiru Haret, viitori asistenþi medicali în
balneofiziokinetoterapie ºi recuperare.
Cursanþii colegiului au fost însoþiþi de
cadrul didactic Maria Dumitricã, de
asemenea kinetoterapeut, absolventã a
facultãþii noastre.
Prezentarea a fost organizatã în cadrul
activitãþilor de informare ºi conectare a
studenþilor cu metode ºi tehhnici kinetoterapeutice inedite, în scopul de a le trezi
interesul pentru meseria de kinetoterapeut.
Explicaþiile ºi demonstraþia practicã au fost
susþinute de lector univ. dr. Mihail Alexandru
Dumangiu, cadru didactic asociat la
facultatea noastrã ºi kinetoterapeut principal
la Centrul Naþional Medical de Recuperare
Neuro-psiho-motorie pentru Copii dr.
Nicolae Robãnescu din Bucureºti.
Metoda Bobath de reeducare neuromotorie a fost pusã la punct la mijlocul
secolului trecut în Germania, de soþii
Bobath: Karel (specialist neuropsihiatru
infantil) ºi Berta (fizioterapeut ºi profesor
de gimnasticã medicalã). Ei s-au bazat pe
cercetãri ºi terapii anterioare, efectuate de
dr. Herman Kabat, de Margaret Rood 
terapeut ocupaþional ºi dr. Andras Petö 
medic ºi specialist în recuperare medicalã.

Soþii Bobath s-au îndreptat de la
începutul activitãþii lor spre recuperarea
copiilor cu paralizii cerebrale, afecþiuni
cronice care evolueazã cu spasticitate
intensã a musculaturii flexoare a corpului,
care limiteazã pânã la dispariþie motricitatea voluntarã. Ei au descoperit, în anul
1943, posturile reflex inhibitoare, care
urmãresc inhibarea miºcãrilor exagerare ºi
facilitarea miºcãrilor voluntare normale,
pentru ca micii pacienþi sã dobândeascã
independenþa funcþionalã.
Tratamentul recuperator, care trebuie
instituit cât mai precoce, are ca obiective

principale:  prevenirea permanentizãrii la
nivelul sistemului nervos central, a modelelor senzorio-motorii anormale;  normalizarea tonusului postural;  activarea reacþiilor
de redresare ºi echilibrare a corpului, pentru
a asigura copilului achiziþia abilitãþilor
motorii normale.
Prezentarea a debutat cu o trecere în
revistã a modalitãþilor de evaluare a
stadiului dezvoltãrii motorii a copilului,
dupã care s-a procedat la expunerea
metodelor de stimulare a miºcãrilor normale
ºi de asuplizare a musculaturii contractate,
cât ºi de tonifiere a celei hipotone.
Pentru susþinerea metodei prezentate,
domnul Mihail Dumangiu a fost ajutat de
unul dintre micii sãi pacienþi, cãruia i s-a
stabilit diagnosticul de paralizie cerebralã
la vârsta de trei luni, moment în care a
început terapia specificã, bazatã în mare
mãsurã pe Metoda Bobath. Copilul a
colaborat foarte bine cu kinetoterapeutul
sãu, ceea ce a contribuit la succesul acestui
work-shop.
Toþi participanþii au apreciat fãrã rezerve
manifestarea, care s-a ridicat la un înalt nivel
ºtiinþific ºi practic. Felicitãri organizatorilor
work-shop-ului ºi în mod special domnului
Mihai Dumangiu  specialist de clasã în
domeniul kinetoterapiei.

Lector univ. dr. Elena BUHOCIU

În perioada 25-26 aprilie 2018, la Colegiul Tehnic Ion Holban
- Eco-Scoala din Iasi s-a desfãºurat Conferinþa Internaþionalã
având ca temã Contribuþia lui Reuven Feuerstein la dezvoltarea
potenþialului uman, eveniment la organizarea cãruia, Direcþia
Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Iaºi a fost
partener. Gânduri de apreciere transmitem cãtre dna. conf. univ.
dr. Todor Otilia ºi echipei sale, pentru pasiunea, perseverenþa ºi
profesionalismul depuse în promovarea inepuizabilului tezaur
psihologic creat de Reuven Feuerstein. Mulþumiri lectorilor:
conf. univ. dr. Todor Otilia, trainer Maricica Haimovici din
Israel, psihoterapeut Nistor Becia  Marea Britanie ºi Letiþia
Sanjaqieh! Au participat numeroºi specialiºti, cadre didactice,
psihologi ºi asistenþi sociali, cu toþii interesaþi de metoda de
învãþare Feuerstein.
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POSTURI SCOASE LA CONCURS DE UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Universitatea Spiru Haret din Bucureºti, acreditatã prin Legea nr. 443/05.07.2002,
anunþã scoaterea la concurs a urmãtoarelor posturi didactice vacante
în semestrul II al anului universitar 2017/2018:

I. FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE, ECONOMICE
ªI ADMINISTRATIVE, CRAIOVA
Departamentul de ªtiinþe Juridice ºi Administrative
- conferenþiar universitar, poz. 12, disciplinele: Drept roman I; Drept roman II.
II. FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT
Departamentul de Educaþie Fizicã, Sport ºi Kinetoterapie
- conferenþiar universitar, poz. 20, disciplinele: Gimnasticã ritmicã  baze generale;
Metodica antrenamentului pe ramurã de sport  gimnasticã ritmicã; Teorie ºi practicã  gimnasticã ritmicã;
- lector universitar, poz. 33, disciplinele: Biomecanica; Echipamente, aparate ºi instalaþii
utilizate în kinetoterapie; Kinetoterapia în afecþiunile ortopedico  traumatice;
- asistent universitar, poz. 45, disciplinele: Masaj; Kinetoterapie în afecþiunile cardio-respiratorii;
Masaj ºi tehnici complementare de masaj; Kinetoterapie în pediatrie
III. FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE
Departamentul de ªtiinþe Economice
- profesor universitar, poz. 17, disciplinele: Audit financiar; Audit financiar-statutar;
- conferenþiar universitar, poz. 56, disciplinele: Managementul serviciilor;
Managementul aprovizionãrii ºi desfacerii
- conferenþiar universitar, poz. 58, disciplinele: Economie; Economie monetarã.
IV. FACULTATEA DE LITERE
Departamentul de Filologie
- conferenþiar universitar, poz.23, disciplinele: Introducere în istoria literaturii spaniole;
Istoria literaturii spaniole. Secolul XX; Limba spaniolã contemporanã. Lexicologie;
Limba spaniolã contemporanã. Semantica; Didactica specialitãþii B.

Spiru Haret University of Bucharest, accredited by Act 443/05.07.2002,
hereby informs about the following job openings
for semester II of the 2017-2018 academic year:

I. FACULTY OF LEGAL, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, CRAIOVA
Department of Legal and Administrative Sciences
- Associate Professor, position 12, subjects: Roman law I; Roman law II.
II. FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
Department of Physical Education, Sport and Kineotherapy
- Associate Professor, position 20, subjects: Rhythmic gymnastics - generalities; Training science
for sport branch - rhythmic gymnastics; Theory and practice - rhythmic gymnastics;
- Lecturer, position 23, subjects: Biomechanics; Equipment used in kinetotherapy; Kinetotherapy
in traumatic orthopedic disorders;
- Assistant Lecturer, position 45, subjects: Masage; Kinetotherapy in cardiorespiratory disorders;
Massage and complementary techniques; Kinetotherapy in pediatrics.
III. FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES
Department of Economic Sciences
- Professor, position 17 subjects: Financial audit; Statutory financial audit;
- Associate Professor, position 56, subjects: Management of services; Management of supply and outlet market
- Associate Professor, position 58, subjects: Economy; Monetary economy.
IV. FACULTY OF LETTERS
Department of Philology
- Associate Professor, position 23, subjects: Introduction to the history of the Spanish literature;
History of Spanish literature. The 20 th century; Contemporary Spanish language. Lexicology;
Contemporary Spanish language. Semantics; Specialty teaching for minor language

V. FACULTATEA DE INGINERIE, INFORMATICÃ ªI GEOGRAGIE
Departamentul de Informaticã ºi Geografie
- lector universitar, poz. 31, disciplinele: Arhitectura sistemelor de calcul; Fundamentele programãrii;
Tehnici avansate de programare.
- asistent universitar, poz. 35, disciplinele: Proiect  Sisteme de gestiune a bazelor de date;
Dezvoltarea aplicaþiilor WEB ºi mobile; Sisteme de gestiunea bazelor de date.
- asistent universitar, poz. 36, disciplinele: Arhitectura sistemelor de calcul; Structuri de date;
Sisteme de operare.
- asistent universitar, poz. 37, disciplinele: Tehnici avansate de programare;
Securitatea informaþiei; Modelare ºi Simulare.

V. FACULTY OF ENGINEERING, COMPUTER SCIENCE AND GEOGRAPHY
Department of Computer Science and Geography
- Lecturer, position 31, subjects: Architecture of the calculation systems; Fundamentals of programming;
Advanced programming techniques.
- Associate Lecturer, position 35, subjects: Project  Systems of databases management; Development
of WEB and mobile applications; Systems of databases management.
- Associate Lecturer, position 36, subjects: Architecture of the calculation systems; Data structures;
Operation systems.
- Associate Lecturer, position 37, subjects: Advanced programming techniques; Information security;
Modelling and simulation

Posturile scoase la concurs au fost aprobate de Ministerul Educaþiei Naþionale ºi publicate în
Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr.346/24.04.2018, în conformitate cu prevederile
Hotãrârii de Guvern nr. 457/2011, privind Metodologia  Cadru de concurs pentru ocuparea posturilor
didactice ºi de cercetare vacante din învãþãmântul superior, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã necondiþionat cerinþele de participare la concurs impuse de
Legea educaþiei naþionale nr.1/2011, de Hotãrârea de Guvern nr.457/2011 ºi de Metodologia proprie
de concurs a Universitãþii Spiru Haret.
De asemenea, se impune îndeplinirea condiþiilor stabilite prin Ordinul Ministrului Educaþiei Naþionale
nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare ºi obligatorii pentru conferirea
gradelor didactice din învãþãmântul superior.
Concursul se va desfãºura conform GRAFICULUI prezentat mai jos.
Informaþii suplimentare se pot gãsi pe site-ul U.S.H. www spiruharet.ro.
De asemenea, poate fi utilizat în scop informativ ºi nr. de telefon: 021/3140071/75/76
 interior 133, zilnic, între orele 9 00  1300.

The job openings above were approved by the Ministry of National Education and published in the
Official Gazette of Romania, part III, issue 346 on 24.04.2018, in compliance with the stipulations
of the Government Resolution 457/2011, with its further amendments and additions, regarding the
Methodology Contest Framework for filling the teaching and research vacancies in higher education.
The candidates must comply with the contest criteria stipulated in the Act of National Education
1/2011, the Government Resolution 457/2011 and the Contest Methodology of Spiru Haret University.
There should also be a compliance with the requirements included in the Order of the Ministry of
National Education no. 6129/2016 regarding the approval of the standards needed and mandatory
for granting teaching ranks in higher education.
The contest will take place as seen in the TABLE below.
For further information, go to www.spiruharet.ro, or call 021/3140071/75/76, ext 133,
between 9 am and 1 pm.

G R A F I C U L de desfãºurare a concursului de ocupare a posturilor didactice vacante,
publicate în Monitorul Oficial nr. 346/24.04.2018, partea a III-a

T A B L E schedule for the contest to fill in the vacancies
published in the Official Gazette issue 1646/24.11.2017, part III

)

Director Resurse Umane
Benescu Vasile

Ec. L. Stangaciu,
ªef Birou Concursuri

Benescu Vasile
Director of Human Resources Office

L. Stangaciu, economist
Director of Job Openings Office

Noi reguli pentru RCA. Constatatorul independent va soluþiona litigiile
dintre asigurãtori ºi pãgubiþii RCA pe banii firmei - ASF

Prin noile reglementãri ale Autoritãþii de Supraveghere Financiarã
(ASF), dacã un pãgubit RCA nu este mulþumit de procesul de daunã
încheiat de constatatorul oferit de asigurãtor, va putea apela la un
constatator de daunã independent, pe care îl va plãti tot asigurãtorul,
dupã cum a declarat Ovidiu Wlassopol, prim-vicepreºedinte ASF.
Noile reglementãri vor fi incluse într-un proiect de modificare a
Normei 20 privind contatatorii de daunã sau într-un proiect de lege,
în funcþie de deciziile pe care le va lua ASF dupã ce draftul noilor
reglementãri va trece prin toate direcþiile implicate în proces.
Dupã consultãrile pe care le-am avut în grupul de lucru pentru
protecþia consumatorilor cu toþi jucãtorii din piaþã implicaþi în
proces, am decis ca proiectul legislativ sã suporte niºte modificãri
faþã de modul de prezentare iniþial fãrã a devia însã de la asigurarea
unor instrumente funcþionale la care pãgubitul RCA sã poatã
apela rapid în cazul în care se considerã nedreptãþit de cãtre
asigurãtor sau constatã eventuale încãlcãri ale prevederilor legale,
explicã Ovidiu Wlassopol.
Iniþial, proiectul legislativ se dorea o revoluþie pe piaþa
constatatorilor de daunã, în sensul cã toþi constatatorii de daunã
trebuia sã fie independenþi. Acum constatãrile de daunã sunt fãcute
de un angajat al asigurãtorului. Dar fiecare asigurãtor, ºi fiecare service
are politica proprie. De obicei, constatatorul de daunã este un angajat
al asigurãtorului. Pãgubitul este prins la mijloc în aceastã ecuaþie.

Un singur accident,
douã procese verbale de constatare daunã
Pentru a evita aceste situaþii ºi a veni în ajutorul consumatorului,
ASF va reglementa situaþia prin oferirea posibilitãþii de a se
construi o structurã de constatatori de daune independenþi, bine

pregãtiþi, care sã nu fie în conflict de interese cu niciuna dintre
pãrþi, care sã poarte rãspunderea soluþiei exprimate în raportul de
daunã, care sã poatã interveni rapid la solicitarea pãgubitului
RCA ºi sã poatã, totodatã, sã sesizeze ASF, dacã observã o
încãlcare a contractului, precizeazã Wlassopol.
Mai exact, în loc de transformarea tuturor constatatorilor de
daunã în entitãþi total independente, pãgubitul solicitã, ca ºi pânã
acum, asigurãtorului la care este încheiatã poliþa de asigurare RCA
sã facã procesul de constatare daunã cu constatatorul sãu, ca ºi în
prezent. În schimb, dacã asigurãtorul nu rãspunde în termenul
legal sau pãgubitul nu este mulþumit de soluþia constatatorului

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
trimis de asigurãtor, poate face un contract de prestãri servicii cu
un constatator independent. Acesta va soluþiona litigiile dintre
pãgubit ºi constatatorul asigurãtorului. Dupã cum precizeazã
Ovidiu Wlassopol, asigurãtorul trebuie sã plãteascã ºi tariful
constatatorului independent, în felul acesta este obligat ºi sã
vegheze la o soluþie corectã pentru ambele pãrþi.
Dupã redactarea draftului legislativ direcþiile de specialitate ale
ASF vor analiza proiectul ºi vor decide dacã acesta se va concretiza
într-o normã ASF sau într-un proiect de lege care va trebui înaintat
parlamentului.

La ce ajutã un constatator de daunã independent
De ce este important procesul de constatare de daunã? Acum
constatãrile de daunã sunt fãcute de un angajat al asigurãtorului. Dar

fiecare asigurãtor ºi fiecare service are politica sa proprie. De obicei,
constatatorul de daunã este un angajat al asigurãtorului. El stabileºte
elementele avariate ºi tot el propune soluþia tehnicã. Prin firea
lucrurilor, pentru a-ºi maximiza profitul, atât asigurãtorul, cât ºi
service-ul vor încerca sã reducã sau sã creascã costurile reparaþiei.
Pãgubitul este prins la mijloc în aceastã ecuaþie. La fel ºi specialistul
constatator de daune, care, dupã apariþia normelor, va fi o persoanã
independentã, nu angajatul expres al cuiva. Independenþa profesiei
de constatator de daune ar putea astfel fi în avantajul pãgubitului.
Dar, aºa cum spune Ionel Calotã, ar trebui ca norma de
funcþionare a constatatorilor de daunã sã reglementeze o anumitã
protecþie, sã compare toate aspectele, atât tehnic, cât ºi procedural.
Ar trebui creat un organism care sã judece reclamaþiile ºi sã
propunã sancþiuni specialiºtilor în constatare daune ºi sã propunã
sancþiuni în caz de nerespectare a drepturilor consumatorului.
Aºa cum aratã Cãlin Rangu, director în ASF, chiar dacã
constatatorul de daunã ca ºi entitate independentã va continua sã
lucreze pentru un anumit asigurãtor, autorizaþia de practicã îi este
datã de ASF, constatatorul va rãspunde în faþa Autoritãþii pentru
eventualele greºeli, iar ASF va stabili sancþiuni care i se pot aplicia
acestuia, sancþiuni care pot merge pânã la retragerea autorizaþiei.
Constatatorul propune soluþia tehnicã, dar soluþia finalã o dã
service-ul. Tocmai de aceea, Registrul Auto Român spune cã va fi
mult mai atent ºi se va implica prin controale inopinate mai dese
la service-uri. Asociaþia constatatorilor de daunã susþine cã serviceul nu ar trebui sã schimbe soluþia tehnicã datã de constatator pe
baza unei justificaþii solide.

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  8 mai 2018

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

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

SÂMBÃTÃ  12 mai 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
01:30
03:30
04:30
05:00

ªtiri + Meteo (r)
Film pentru copii
România spiritualã
Film documentar
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
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  24 din 7  Discreet
(2008). Regizor: Joshua Rous.
Genul: Dramã.
Dream star (r)
Secrete spulberate (r)
Film documentar
România spiritualã (r)

Personalitate artisticã de
anvergurã internaþionalã, posesoare a unei tehnici de înaltã
clasã ce îi permite sã abordeze
toate stilurile, genurile, ºcolile ºi
limbajele sonore, necunoscând
graniþe între clasic ºi romantic,
modern ºi contemporan, Ilinca
Dumitrescu este tipul de artist
complet. (Viorel Cosma, în: Lexiconul Interpreþi
din România, vol. I, Bucureºti, 1996).
Pianista Ilinca Dumitrescu a concertat în oraºe din
cinci continente, 44 de þãri, 37 de capitale ale lumii,
în importante sãli de concerte. S-a nãscut la Bucureºti,
într-o familie de artiºti (tatãl  compozitorul Ion
Dumitrescu, profesor universitar emerit, membru
corespondent al Institutului Franþei  Académie des
Beaux-Arts, mama  poeta Mariana Dumitrescu ).
A studiat cu profesori celebri: Cella Delavrancea ºi
Mihail Jora în România, Stanislav Neuhaus ºi Iakov
Flier la Conservatorul de Stat P.I. Ceaikovski din
Moscova, absolvit în 1978 cu distincþia maximã
Diplomã de Merit. Este deþinãtoarea celor mai
importante premii în þarã (Premiul Academiei
Române  1995, Premiul ICR  2003, Premiul Radio
România Cultural  2005 etc.), dar ºi în strãinãtate
(printre care Commendatore dellOrdine della Stella
della Solidarietà Italiana - 2005, acordatã de cãtre
Preºedintele Republicii Italiene). Activitatea sa
artisticã se desfãºoarã în varii domenii: pe lângã aceea
de pianistã concertistã este ºi muzicolog (doctor la
UNMB, cu calificativul summa cum laude), pedagog

JOI  10 mai 2018

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Poveºti franceze (r)
Film documentar
Film serial  A fost odatã (r)
Film serial  Arsene Lupin
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc 
ªtefan Luchian (1981).
Regizor: Nicolae Mãrgineanu.
Genul: Dramã
Film serial 
Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Istoria Dinastiei Han
(2005)  partea 8
ªtiri (r)
Film serial  Arsene Lupin (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Poveºti franceze (r)
Film documentar
Film artistic

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

VINERI  11 mai 2018

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film documentar
Film serial  A fost odatã (r)
Film serial  Arsene Lupin (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Cabaret Show
 emisiune de divertisment
Film serial Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Istoria Dinastiei Han
(2005)  partea 9
ªtiri (r)
Film serial  Arsene Lupin (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar
Film artistic (r)

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

DUMINICÃ  13 mai 2018
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

(a predat cursuri de mãiestrie în Cehia, 1991-1997,
la Festivalul International al Boemiei de Sud, patronat
de Lord Yehudi Menuhin, S.U.A., Brazilia, India,
China, Vietnam, Japonia, Malaysia), muzeolog
(director al Muzeului Naþional George Enescu din
Bucureºti  1994-2006), realizator ºi producãtor al
emisiunii Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (TvH; unde
a condus Departamentul Muzical aproape un deceniu).
Deþine o discografie semnificativã în România,
S.U.A, Marea Britanie, cu lucrãri de Scarlatti (cele
14 Sonate au fost considerate în 1986 de cãtre
International Record Critics Award, reunit la New
Yok, printre cele mai bune albume ale anului, cf.
articolului Cele mai bune discuri ale anului în Journal
de Genève, 19 iulie 1986), Mozart, Beethoven,
Schumann, Liszt, Enescu, Jora º.a. Repertoriul sãu
include concerte cu orchestrã (marile opusuri din
creaþia clasicã ºi romanticã), piese de recital solo
(printre care programe de autor - Bach, Scarlatti,
Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin,
Schubert, Albéniz, Sibelius, Messiaen, Enescu, Jora
 integrala creaþiei pentru pian), muzicã de camerã,
lied, o preocupare aparte fiind promovarea muzicii
româneºti clasice ºi contemporane, dar ºi a creaþiei
universale din sec. XX  XXI. În anul 2012, Ilinca
Dumitrescu a primit din partea Guvernului francez
înalta distincþie Chevalier de lOrdre des Arts et
Lettres, iar în 2013 Premiul Forumului Muzical
Român pentru întreaga activitate, dupã o prestigioasã
carierã artisticã de-a lungul a cinci decenii. A primit
aprecierea constantã a criticilor de pretutindeni:
l Ilinca Dumitrescu, un regal pianistic. ...Ilinca

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film documentar
Film serial  A fost odatã (r)
Film serial  Arsene Lupin
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã
Vremea Live
Filmul 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 
Istoria Dinastiei Han (2005)
- partea 10
ªtiri (r)
Film serial  Arsene Lupin (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar (r)
Film artistic (r)

LUNI  14 mai 2018

Film pentru copii
România spiritualã
Film documentar
Sitcom  Secrete spulberate (r)
Petrecere la han (r)
Crezi cã ºtii?
Poveºti franceze
Ochiul de veghe
Film documentar
O lume în 60 de minute
Film artistic 
Domnia lui Ludovic al XIX- lea (1966)
Film artistic
 Povestea unei fete de la tarã
Film documentar
Film documentar
Poveºti franceze (r)
Petrecere la han (r)
România spiritualã (r)

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

23:00
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18:00
18:05
20:00
20:25
20:30

Radio Seven

22:30

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
O lume în 30 de minute (r)
Film documentar
Film serial  A fost odatã (r)
Film serial  Arsene Lupin
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Tatã
de duminicã (1974). Regia: Mihai
Constantinescu; Genul: dramã
Film serial 
Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Istoria Dinastiei Han
(2005)  partea 7
ªtiri (r)
Film serial  Arsene Lupin (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
O lume în 30 de minute (r)
Film serial (r)
Film documentar (r)
Film artistic (r)

PROGRAMUL
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22:30
23:00

Dumitrescu ne-a uimit prin sensurile noi descoperite
în lucrãri cunoscute, prin logica desfãºurãrii discursului muzical ºi prin expresivitatea profundã care
îi defineºte stilul. (Cultura, Bucureºti, 2015)
l Personalitate artisticã puternicã ºi originalã o
autenticã poetã a pianului.(Muzica, Bucureºti, 1986)
Ï% Româncã ºi virtuozã: prospeþime a jocului, tuºeu
frumos, sinceritate a discursului. (Journal de
Genève, Elveþia, 1986) l ,, ...o fascinantã
individualitate artisticã (Smena, Sankt Petersburg,
Rusia, 1982) l o muzicianã subtilã ºi profundã
ceea ce a
(Muzâka, Moscova, Rusia, 1980) l ,,
fascinat aici a fost interpretarea datoratã pianistei
Ilinca Dumitrescu din România, profundã, cuceritoare
(Märkische Volksstimme, Germania, 1990) l Un
mare succes pentru admirabila pianistã Ilinca
Dumitrescu, strãlucitã reprezentantã a artei interpretative româneºti. (Il Giornale , Roma, Italia,
1999) l Publicul, vizibil emoþionat, a pãrãsit sala
cu convingerea de a fi avut prilejul sã cunoascã o mare
pianistã, care ºtie sã-ºi desfãºoare toatã elocinþa
pianisticã mereu în slujba muzicii. (Argentinische
Tageblatt, Buenos Aires, Argentina, 1998) lScarlatti
interpretat de Ilinca Dumitrescu nu este cu nimic mai
prejos decât cel al colegilor sãi de calibrul unor
Maria Tipo, Haskil sau chiar însuºi Horowitz
(Reforma , Ciudad de Mexico, Mexic, 2000). lIlinca
Dumitrescu  immense artiste. (Ouest France,
Nantes, Franþa, 2001) lUn recital de pian magnific
(Tokio, Japonia, 2003) l Ilinca Dumitrescu 
far prestigios în muzica româneascã, neobositã
ºi plinã de har (Theodor Grigoriu, 2012)

Miercuri

Joi

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

Filarmonica

George Enescu
Sala Mare a Ateneului Român
Duminicã, 13 mai 2018, ora 19:00
RECITAL DE PIAN - ILINCA DUMITRESCU
Program:
DOMENICO SCARLATTI - 10 Sonate :
Do major K. 200; La major K.533 ; La minor K. 149 ;
Do major K. 514; Sol major K. 125; Si bemol major
K. 551; Re minor ( Toccata ) K.141; Sol major K.
375; Re minor (Pastorala) K. 9; Re major K.492
PAUZÃ
W.A. MOZART - Variaþiuni în Re major pe tema
unui Menuet de Duport, K. 573; Fantezie în re
minor, K. 397; Variaþiuni în Do major pe tema
Ah! Vous dirai  je, Maman, K. 265.

Ora

Luni

7-10

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

10-13

Morning After. Realizator: Tiberiu Ursan. emisiune live

13-16

Light Zone. Realizator: Robert Tache. emisiune live

16-19

Pâine ºi Kirk. Realizator: Kirk. emisiune live

19-22

7 Music. Realizator: Cãlin Gheorghe. emisiune live

Marþi

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Ochiul de veghe (r)
Film artistic (r)
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
Film serial  A fost odatã (r)
Film serial  Arsene Lupin
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc 
Doar cu buletinul la Paris (2015).
Regizor: ªerban Marinescu.
Genul: Dramã
Film serial 
Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Istoria Dinestiei Han
(2005)  partea 11
ªtiri (r)
Film serial  Arsene Lupin (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Film documentar (r)
Film artistic (r)

Vineri

Duminicã

Sâmbãtã
Happy Weekend.
Realizator:
Liviu Damian
Experienþa
Urbanã.
Realizator:
Maria Duda

8-12

-//-

12-13
13-14
Tech News
Tibi Ursan

7 la Seven.

Realizator:
Echipa
Radio Seven

15-16
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XI-a ediþie a Festivalului Internaþional Shakespeare de la Craiova
(23 aprilie  6 mai) a fost prefaþatã de Zilele Shakespeare (20-22 aprilie),
eveniment conceput de Alice Barb ºi gãzduit de Casa Artelor Dinu Lipatti,
constând în trei conferinþe, susþinute succesiv de subsemnatul (Contextul
istoric al operei shakespeariene), Lucia Verona (Elemente ale literaturii poliþiste
în operele lui Shakespeare) ºi Horia Gârbea (Shakespeare. Sonete celebre,
sonete ascunse). Primele douã conferinþe au fost urmate de recitaluri muzicale:
Radu Vâlcu ºi Mãdãlina Petre (chitarã ºi voce) au interpretat melodii din
epoca elisabetanã, iar soprana Marta Sandu, tenorul Andrei Lazãr, pianista
Mãdãlina Florescu ºi violonistul Cristian Balaº au interpretat muzicã de
Schubert, Verdi, Gounod ºi Prokofiev inspiratã de teatrul shakespearian, în
timp ce actorul Cristi Iacob a recitat câteva sonete ºi tirade memorabile (de
altfel, tiradele rostite de Cr. Iacob în recenta montare cu Richard al II-lea de
la Teatrul Mic, în traducerea mea, reprezintã ºi cele mai bune momente din
respectivul spectacol); cea de-a treia conferinþã a fost completatã de recitalul
oferit de nimeni altul decât fondatorul ºi directorul de onoare al festivalului
craiovean, Emil Boroghinã...
La aceastã ediþie, Emil Boroghinã, care a ºi primit titlul de doctor honoris
causa al Universitãþii din Craiova, a fãcut un pas înapoi, lãsându-i pe mai
tinerii Ilarian ªtefãnescu ºi Vlad Drãgulescu sã preia funcþia de directori
executivi ai festivalului. Putem afirma fãrã a greºi cã timp de douã sãptãmâni
Craiova a devenit capitala culturalã a þãrii prin agenda extrem de ofertantã,
cu circa patruzeci de spectacole ale unor trupe de pe cinci continente, lansãri
de carte, recitaluri ºi concerte de muzicã elisabetanã, clasicã, jazz ºi tradiþionalã
(aceasta din urmã reprezentatã de Grigore Leºe), conferinþe susþinute în plen
(de cãtre Stanley Wells, preºedintele onorific al lui Shakespeare Birthplace
Trust, Paul Edmondson, preºedintele executiv al aceleiaºi instituþii prestigioase,
George Banu), recitaluri de poezie shakespearianã (o plãcutã surprizã a fost
întâlnirea cu actorul-cântãreþ Sergiu Cioiu, stabilit în 1982 în Canada  generaþia
mai vârstnicã n-a uitat, desigur, marile ºlagãre ale lui Alexandru Mandy,
Poarta sãrutului, Vântule, Îþi mulþumesc, Venise vremea...).
La aceastã ediþie am participat în calitate de 1) membru al Asociaþiei Europene
de Studii Shakespeariene (ESRA), care se întrunea în fiecare dimineaþã pentru
a discuta spectacolele vizionate în festival în dezbaterile generic intitulate
Viewing and Reviewing Shakespeare (un prim pas în realizarea unor cronici
de teatru consensuale, ce vor fi publicate în Cahiers Elisabethains);
2) coordonator al ediþiei române Shakespeare (în programul festivelului a
figurat ºi lansarea volumelor XI-XII) ºi 3) de colaborator al Teatrului Naþional
Marin Sorescu din Craiova, care a prezentat, sub titlul Nopþi ateniene, un
spectacol-duplex Timon din Atena / Visul unei nopþi de varã cu texte traduse
de George Volceanov ºi George... Topârceanu. Mi-a fãcut plãcere sã-l revãd ºi
sã-l ascult pe Claudiu Bleonþ în rolul titular, Timon.
Din cele patruzeci de spectacole incluse în program am reuºit sã vizionez
circa zece, dintre care mã voi referi succint la cele pe care le consider memorabile.
Mã delimitez categoric de mentalitatea de haitã a confraþilor shakespeareologi
ºi teatrologi, care au vãzut un eveniment de marcã în Poveºtile africane ale lui
Shakespeare (Teatrul Nou din Varºovia), un manifest pro-minoritãþi sexuale
conceput de polonezul Krzysztof Warlikowski (text, regie) dintr-un colaj de
teme (mai puþin texte) preluate din Regele Lear, Othello, Negustorul din
Veneþia ºi romanele sud-africanului laureat Nobel J. M. Coetzee. Violenþã
fizicã, pornografie animatã în genul desenelor manga, scene de nuditate gratuitã,
mult nihilism, toate îngrãmãdite într-un spectacol de cinci ore ºi jumãtate, cu
douã pauze. Am vizionat în douã zile consecutive prima, respectiv a doua
parte ºi, de fiecare datã, am simþit nevoia sã nu reintru în salã...
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La polul opus s-a situat spectacolul Teatrului Puºkin cu Mãsurã pentru
mãsurã, magistral regizat de Declan Donellan, fondatorul celebrei trupe
britanice Cheek by Jowl. Un text sumbru, care explorezã raporturile dintre
conducãtori ºi mase, precum ºi sexualitatea umanã, pus în luminã ºi decodat
în cele mai subtile nuanþe semantice prin fuziunea perfectã dintre concepþia
regizoralã (actorii devenind spectatori muþi la evenimentele derulate pe scenã,
simbolizând neputinþa / complicitatea maselor ce nu pot interveni în jocurile
murdare ale politicienilor corupþi; ideea de lipsã de intimitate, de permanent
control al autoritãþilor asupra vieþii private; distribuirea în rolul maleficului
Angelo a unui actor ce aminteºte vag de figura liderului rus Vladimir Putin) ºi
jocul actorilor în buna tradiþie naturalistã transmisã de la Stanislavski încoace.
Am subliniat ºi în cadrul seminarului ESRA ideea cã Donellan este unul
dintre puþinii regizori de azi care au harul de mediator între autor ºi spectatori,
de a transmite mesajul auctorial, fãrã rescrieri gratuite, fãrã a se pune mai
presus de autorul trecut pe afiº.
Un alt spectacol încântãtor ne-a fost oferit de trupa The Flute din Stratfordupon-Avon, înfiinþatã cu un deceniu în urmã de Kelly Hunter, actriþã cu o
lungã carierã în Royal Shakespeare Company. Este o trupã non-profit, care
joacã pentru copiii autiºti ºi pentru pãturile defavorizate ale populaþiei
britanice, care n-au acces la spectacolele de teatru. La Craiova a venit cu A
douãsprezecea noapte, cu doar ºapte actori, dintre care cei mai mulþi ºi-au
dublat / triplat rolurile. Încântãtoarea Bathsheba Piepe a interpretat rolul
contesei Oliviei ºi pe cel al unchiului ei, Sir Toby; regizoarea a dorit sã
sublinieze, astfel, cã toþi avem o dublã personalitate; iar foarte tânãrul Richard
Leeming a creat cel mai bun Malvolio pe care l-am vãzut vreodatã (ºi l-am
rugat ºi pe maestrul Ion Caramitru sã-l vadã în spectacolul reluat la Teatrul
Nottara din Bucureºti).
Un succes total a repurtat ºi Compania Mokwha din Seul, cu un Romeo ºi
Julieta ce a reþinut foarte puþine versuri din textul shakespearian, adaptând
povestea în spiritul tradiþiilor culturale coreene, adãugându-i culoare localã, o
miºcare scenicã debordantã, multã coregrafie ºi neaºteptat de numeroase
elemente comice. Am asistat la o comedie plinã de vitalitate, în care moartea
lui Mercuþio ºi a lui Tybalt, urmatã la final de dubla sinucidere a îndrãgostiþilor,
au pregãtit publicul pentru un final neaºteptat: abãtându-se de la textulsursã, regizorul ne propune (pãstrând, totuºi, temele universale ale piesei) un
final apocaliptic, în care cele douã clanuri rivale, Capulet ºi Montague, se
mãcelãresc reciproc, nerãmânând niciun supravieþuitor. Spectacolul face aluzie,
în subtext, la tensiunile artificiale create cu decenii în urmã între Coreea de
Nord ºi de Sud ºi la pericolele ce pândesc escaladarea acestor tensiuni. Din
discuþia pe care am avut-o a doua zi cu o parte a trupei, am aflat cã fiecare
actor este mai mult decât un simplu actor: Julieta este ºi directorul general al
companiei, ducele Escalus  managerul responsabil cu planificarea activitãþii,
Doica  autoarea decorurilor etc. Cu uimire am aflat cã, în turnee, actorii îºi
(re)construiesc decorurile ºi butaforia, pe baza schiþelor, la faþa locului, cu
materiale cumpãrate în oraºele unde joacã, la confecþionarea acestora  care
dureazã 48 de ore  participând întreaga trupã.
Tot plinã de culoare localã a fost ºi Furtuna regizatã de Masahiro Yasuda,
adusã la Craiova de Compania Jijosha Yamanote din Tokyo. Dupã Richard al
II-lea al lui Yukio Ninagawa (una dintre cele mai grozave montãri
shakespeariene din toate timpurile), de la ediþia din 2016 (Ninagawa s-a ºi
stins din viaþã la câteva zile dupã premiera mondialã de la Craiova), orice
comparaþie cu alte producþii japoneze va fi în defavoarea celor din urmã. ªi
totuºi, mi s-a pãrut interesantã recitirea unei piese despre iertare drept o
poveste în care nu poate fi vorba de iertare. Dacã montãri anterioare aduceau
pe scenã o Prospera în locul lui Prospero, de data asta, în locul regelui napolian
Alonso, apare regina Giovanna. Asistãm la o poveste sumbrã, în care furtuna
provocatã de Prospero pe mare este floare la ureche pe lângã furtuna din
sufletul sãu... Costumele, decorurile, scenografia, totul este drapat în negru,
subliniind atmosfera sumbrã a insulei. Doar miºcarea scenicã a spiritelor
controlate de Ariel (amintind de mersul tiptil al lui Tom ºi Jerry) ºi talentele
de karateka ale delicatei Miranda însenineazã aceastã lume dominatã
de intenþii malefice.
Ultimul spectacol pe care l-am vizionat în timpul ºederii la Craiova a fost
Nopþi ateniene, în regia lui Charles Chemin (multã vreme asistent al celebrului
regizor american Robert Wilson); pânã la pauzã, actorii joacã în ritm alert
Timon din Atena (excelentã prestaþia lui Claudiu Bleonþ  Timon, Adrian
Andone  Apemantus, George Albert Costea  Flavius). La finalul tragediei
lui Timon, intrã în scenã... Tezeu ºi Hipolita, care invitã la palat actorii din
piesã ºi publicul. Palatul se aflã în foaierul teatrului, unde începe secvenþa a
doua a spectacolului, Visul unei nopþi de varã. Dupã zece minute, tinerii
atenieni Hermia ºi Lisander se refugiazã în întunecatul codrul de lângã Atena,
situat pe scena sãlii Amza Pelea, se produce o totalã rãsturnare de registru,
este rândul comediei sã vinã la putere, iar cei trei actori menþionaþi mai sus
devin Gutuie, Oberon, respectiv Puck. La final, dupã ce actorii amatori
interpreteazã piesa în piesã Pyramus ºi Thisbe, Gutuie anunþã cã într-o bunã
zi o sã joace tragedia unui atenian, pe nume Timon, care reflectã foarte bine
societatea în care trãim... Deºi actorii craioveni ºi-au manifestat disponibilitatea
de a participa la o discuþie cu membrii ESRA, aceasta nu s-a materializat
din cauza programului de lucru rigid, care prevedea a doua zi, la prima orã,
analiza unui one-man show australian pe texte decupate din Henric al V-lea ºi
Henric al VI-lea. Este singurul regret cu care am rãmas din aceastã manifestare
culturalã ºi academicã de înaltã þinutã, în care gazdele ne-au arãtat o ospitalitate
ce nu a trecut neobservatã nici de participanþii strãini.

George VOLCEANOV

