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Reper identitar, ia este sãrbãtoritã, începând cu anul 2013, în noaptea cerurilor deschise, de Sânziene. Ziua Universalã
a Iei celebreazã piesa principalã a costumului popular românesc, dar ºi ideea de feminitate, întrucât termenul ie este
atribuit exclusiv cãmãºii populare femeieºti. Redescoperitã permanent, reinvestitã cu semnificaþii, ia a stârnit
întotdeauna fascinaþie. Nu întâmplãtor, Henri Matisse a reprodus ia în cunoscuta picturã La blouse roumaine, iar
Nicolae Tonitza, Camil Ressu, Ion Theodorescu-Sion au surprins frumuseþea ºi varietatea cãmãºii populare feminine
în tablourile lor. Ziua Universalã a Iei a debutat la iniþiativa comunitãþii online La Blouse Roumaine, fiind preluatã
cu succes de comunitãþile româneºti din peste 100 de oraºe, din 48 de þãri. (Institutul Cultural Român)

Universitatea Spiru Haret îºi expune activitãþile de cercetare
largã în domeniul tehnicilor de microscopie imunoelectronicã ºi
aplicãrii lor în diagnosticarea virusului bolilor animalelor,
activitãþi desfãºurate în cadrul Centrului de cercetare ºtiinþificã
în medicinã veterinarã VETSCIENCE de la Facultatea de
Medicinã veterinarã.
Astfel, în numãrul din iunie 2018 al revistei SciTech Europa, la
paginile 148-149, a apãrut, sub semnãtura prof. univ. dr. Dãnuþ
Turcu, articolul Aplicarea tehnicilor de microscopie
imunoelectronicã la diagnosticarea virusului bolilor animalelor.
Felicitãri!

Iubesc din tot sufletul profesia de Dascãl
ºi asta îmi doresc sã transmit ºi studenþilor
mei de la specializarea Pedagogia
Învãþãmântului Primar ºi Preºcolar
de la Facultatea de Psihologie
ºi ªtiinþele Educaþiei.
Am susþinut împreunã examen la disciplina
Psihologia educaþiei, la care au fãcut faþã
cu succes. Vã doresc multã baftã în
continuare în sesiune ºi nu uitaþi: dacã aþi
pornit pe acest drum, înseamnã cã doriþi
sã oferiþi o educaþie de calitate
generaþiilor de copii prezente ºi viitoare!

Ãla tare, ãla mare,
cine mai trage ciubotele?
Mioara VERGU-IORDACHE

Prof. univ. dr. Laura GORAN
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UNIVERSITATEA SPIRU HARET
organizeazã PREÎNSCRIERI ONLINE
în perioada 1 februarie-30 iunie 2018
Viitorii studenþi pot opta pentru unul dintre cele
46 de programe de studii de licenþã
ºi 36 de programe de studii de masterat.
(http://admitere.spiruharet.ro/)

OFERTA EDUCAÞIONALÃ
A UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET

» Paginile 4, 5 ºi 8

Ãla tare, ãla mare, cine mai trage ciubotele? Diavolul!,
obiºnuia sã spunã mama atunci când ideile ne deveneau
ireconciliabile! Vorba importatã de pe meleaguri moldave, era,
cel puþin în accepþiunea mamei, o invitaþie la moderaþie, la rãbdare,
la ascultarea argumentelor celuilalt ºi, mai ales, o atenþionare
asupra intervenþiei  nefericite  a îngerului cãzut. (Zicerea a
fãcut istorie în Amintiri din copilãrie a lui Ion Creangã.
Povestitorul însã se referea la faptul cã nu toþi pot învãþa carte.
Trebuie sã rãmânã ºi unii care sã tragã ciubotele! Nu aºa s-a
tradus în zona Tisãu, jud. Buzãu.)
Sigur, la vârsta copilãriei, când totul se transformã în imagine
ºi se imagineazã în poveste, doar capacitatea de a izvodi urâtul
cât mai fioros ne putea înspãimânta. Pentru cã, altfel, ne
gândeam, la propriu, care este problema cã nu are cine trage
ciubotele. Þi le tragi singur! Evident cã ne gândeam cã, în
nerãbdarea jocului, nici n-ar fi fost vreo problemã sã rãmâi cu
ciubotele netrase. Nu ne puneam problema intervenþiei
diavolului. Iaca, acum, la bãtrâneþe, constat cã tot mai multe
ciubote rãmân netrase, iar diavolul este selectiv!
Este un chef de gâlceavã care calcã totul în picioare încãlþate.
Îmi pare a nu rãmâne piatrã pe piatrã! Toþi suntem mari, toþi
suntem tari, toþi deþinem adevãrul ºi tainele facerii.
ªi cã persoanele mai puþin instruite doresc sã se impunã ºi nu
ºtiu ºi nu pot altfel decât printr-o înjurãturã cât mai buruienoasã,
n-ar fi o problemã!
Ce ne facem însã cu intelectualii, care nu mai au rãbdare, care
s-au plictisit, care au obosit ºi se ascund în turnuri de fildeº de
unde ne mai blagoslovesc din când în când cu câte un perdaf de
afurisenie cã, iaca, ne agãþãm de vreo ºtire ce ne creeazã un
sentiment de bine, ne ridicã din ridicolul în care am fost sau
ne-am aruncat, vreo ºtire care ne dã speranþa cã avem o ºansã sã
ieºim din mocirlã, cã avem de ce sã ne agãþãm în trecut, dacã nu
în prezent Ce ne facem?! Cãci domniile lor, prin atitudinea
excesiv superioarã, ne reduc la tãcere speranþa, ne sparie gândul
de a fi cândva, curând, comeseni civilizaþi ºi egali la marele ospãþ
al civilizaþiei. Dar ºi unii ºi alþii suntem ºi tari ºi mari!
Eu nu pot uita începutul! Când, din partea unei tinere speranþe
politice ºi intelectual din domeniul tehnicii, a venit prorocirea
cã economia româneascã este un morman de fier vechi. ªi
românii, atunci încã mai puþin supuºi ºi ascultãtori, s-au
conformat ºi au pus umãrul la împlinirea prezicerii. Asta nu uit
eu! Dumneavoastrã poate aþi uitat asta, dar þineþi minte altele!
Când te caþeri sau accepþi sã fii urcat într-o demnitate, ar trebui
sã nu uiþi cã ai multe îndatoriri ºi mai puþine avantaje, cã trebuie
sã ai grijã ce propui ºi ce-þi propui ªi, mai ales, sã înveþi sã
tragi ciubotele, sã nu laºi diavolul!
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UNIVERSITARIA
Studenþii noºtri, vedetele noastre

Firmele româneºti
cu produse ecologice au ºanse
sã vândã pe piaþa irlandezã!
Urmare participãrii USH Pro Business la expoziþia internaþionalã Produs
românesc pe piaþa irlandezã, eveniment ce a avut loc la începutul lunii iunie
la Dublin, pe 14 iunie, USH Pro Business a organizat un workshop la care au
participat, atât reprezentanþi ai firmelor prezente la evenimentul de la Dublin,
cât ºi firme doritoare sã participe la evenimente similare, de promovare pe
pieþe internaþionale.
În cadrul workshop-ului s-au expus impresiile generale ca urmare a
participãrii la acest eveniment, atât ca impact al produselor româneºti prezente
la expoziþie, cât ºi ca posibilitãþi de pãtrundere pe aceastã piaþã. S-au trecut în
vedere aspecte privind sistemele de certificare ºi etichetare pentru produsele
organice, posibile canale de distribuþie ºi dimensiunea pieþei irlandeze privind
produsele organice.
Au fost evidenþiate urmãtoarele tendinþe pozitive: o extensie a consumului
cãtre produse cu specific tradiþional ºi pe diverse reþete ale altor þãri, ceea ce
poate fi considerat un avantaj la export; existenþa unei receptivitãþi a pieþei
irlandeze pentru produse noi; existenþa unei orientãri cãtre produse de excelenþã
ºi premium; tendinþele diasporei de a consuma produse ecologice din þãrile de
origine, chiar dacã produsele sunt de categorie premium; existenþa unor
magazine conduse de diasporã, precum ºi succesul unor antreprenori români.
De asemenea, se recomandã firmelor ce intenþioneazã sã-ºi promoveze
produsele pe piaþa irlandezã sã atribuie o atenþie majorã imaginii ambalajelor
produselor de promovat sub aspectul atractivitãþii; sã þinã cont de necesitatea
menþinerii unei calitãþi a ingredientelor de bazã, iar promovarea sã fie una
colectivã, sub un brand organic naþional.
Deoarece s-a remarcat un interes important din partea diasporei române
pentru consumul de produse ecologice, USH Pro Business intenþioneazã sã
organizeze în viitor evenimente similare, atât pentru piaþa irlandezã, cât ºi
pentru cea britanicã, germanã etc.



Întâlnire peste ani, între profesor ºi student,
în opera La Traviata de Giuseppe Verdi

Am avut plãcerea sã asist la debutul
studentului nostru din anul I, Adrian
Dumitru, cu rolul Alfredo din opera
La Traviata de Giuseppe Verdi pe scena
Operei Române din Bucureºti. Interpretarea vocalã a tenorului lirico-spint
Adrian Dumitru a fost deosebit de
emoþionantã. Am simþit la Adrian
Dumitru o îmbogãþire a expresiei, a
zonei sale de percepþie ºi o siguranþã a
registrului acut, potenþatã de o paletã
diversã de nuanþe. Sunt sigurã de
viitorul minunat al acestui tenor liricospint care, astãzi, ne este student ºi
de perspectiva grandioasã ce îi va dãrui
satisfacþii ºi roluri pe mãsura talentului
sãu. El se mândreºte cu statutul sãu
de actual student ºi de viitor absolvent
al Universitãþii Spiru Haret.
Regia ºi miºcarea scenicã au
aparþinut lui Paul Curran, nãscut la
Glasgow, Scoþia, fost director artistic
la Opera Naþionalã Norvegianã, iar
scenografia lui Gary McCann, originar
din Irlanda de Nord, în prezent, acesta
are proiecte cu Opera din Viena, Opera
din Dallas, Opra Naþionalã Olandezã,

Opera din Santa Fe (New Mexico). La
pupitrul dirijoral a fost muzicianul
român Vlad Conta.
Ca interpretã a rolului Violetta
Valéry, acum, în calitate de spectator la
opera La Traviata de Giuseppe Verdi,
m-am întors în timp ºi am derulat
aceastã manifestare specific romanticã,
rememorând muzica, poezia, teatrul,
plastica personajului ce alcãtuiesc opera
romanticã ºi oferã interpretului
neliniºtea în faþa evenimentelor,
insatisfacþiile, dezamãgirile, nostalgiile,
stãrile conflictuale exteriorizându-se
estetic foarte variat.
Acest rol mi-a oferit cele mai diverse
posibilitãþi interpretative, atât în þarã, cât
ºi în strãinãtate. Am realizat acest
spectacol al idealurilor romantice în
contextul mai multor montãri scenografice ºi regizorale diverse ºi în
numeroase distribuþii. Romantismul este
un moment de importanþã excepþionalã
prin complexitatea sa, la începutul
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secolului al XIX-lea, în ambianþa
istorico-socialã ºi culturalã, precum ºi
prin dinamismul ideilor filosofice,
reprezentând o treaptã de detaºare faþã
de secolul precedent. El reprezintã ºi
un mod de viaþã al unei estetici cu totul
noi în evoluþia artelor, dar mai ales
pentru evoluþia ulterioarã a umanitãþii.
Opera La Traviata de Giuseppe
Verdi (1813-1901), melodramã în patru
acte, cu libretul de Francesco Maria
Piave, dupã romanul La Dame aus
camélias de Alessandre Dumas fiul, a
avut premiera în anul 1853, la Veneþia.
Face parte din trilogia tinerei
maturitãþi a compozitorului, alãturi de
Rigoletto (1851) ºi Trubadurul (1853).
Giuseppe Verdi, supranumit ºi poet al
melodiei romantice, doreºte sã
depãºeascã acel prag al compozitorului
de arii ºi de ansambluri, prin
rafinamentul, diferenþierea scriiturii
muzicale ºi reuºeºte sã atingã culmile
perfecþiunii în creaþiile sale artistice.

Conf. univ.dr. Georgeta PINGHIRIAC,
decanul Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane

Diploma studentului Radu Mancaº
obþinutã la Concursul de Interpretare
Vocalã, Lied Art, 2018,
Râmnicu Vâlcea

Consultare privind prioritãþile ºi proiectele societãþii civile în contextul
preluãrii Preºedinþiei SUERD

ZIUA INTERNAÞIONALÃ A DUNÃRII
 MAE, Bucureºti, 28 iunie 2018

Marcarea anualã a Zilei Internaþionale a Dunãrii coincide, în
acest an, cu intensificarea pregãtirilor privind preluarea Preºedinþiei
Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii (SUERD), cu ocazia
Forumului ce va avea loc la Sofia în luna octombrie 2018. Întrucât
conform comunicãrii MAE, Coordonator Naþional SUERD,
obiectivul naþional central va consta în identificarea de noi pieþe de
desfacere sau în atragerea de know-how cãtre mediul de afaceri
autohton, tema principalã aleasã se referã la promovarea cooperãrii
prin utilizarea clusterelor pentru crearea de lanþuri valorice umane
ºi economice.
De aceea, în acest context, pentru acordarea unui sprijin concret
din partea organizaþiilor relevante ale societãþii civile eforturilor
privind stabilirea calendarului de iniþiative, acþiuni ºi evenimente
viitoare, precum ºi în contextul desfãºurãrii Anului European al
Patrimoniului, graþie amabilului sprijin acordat de Coordonatorul
Naþional SUERD - Ministerul Afacerilor Externe, Asociaþia
Comunitãþile Locale Riverane Dunãrii (CLDR), în calitate de
reprezentant în România al Consiliului Oraºelor ºi Regiunilor
Dunãrii (CoDCR), în parteneriat cu Fundaþia EUROLINK - Casa
Europei, membrã a Reþelei European Network for Education and
Training (EUNET), organizeazã un eveniment-dezbatere sub
genericul Stadiul pregãtirilor României privind preluarea
Preºedinþiei anuale a Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii.
Importanþa dialogului dintre autoritãþile publice ºi societatea civilã
din România, care va avea loc joi, 28 iunie 2018 (orele 10.00 12.00), la sediul Ministerului Afacerilor Externe.
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Reprezentanþii autoritãþilor publice ºi ai organizaþiilor
profesionale ºi ai altor entitãþi ale societãþii civile vor avea prilejul
sã-ºi exprime interesul pentru organizarea anumitor evenimente
sau demarãrii unor acþiuni apte sã sporeascã vizibilitatea în sens
pozitiv a demersurilor României în cadrul macroregiunilor-pilot
dunãrene, ca ºi al întregului proces de reflecþie ºi implementare a
noii arhitecturi ºi rol pe plan internaþional al Uniunii Europene.
Domeniile selectate de cãtre MAE sunt cele în care mediul de
afaceri românesc exceleazã: fitofarmacie, IT&C, textile, industria
lemnului, bioeconomie, industrii creative etc.
Deschiderea lucrãrilor va fi onoratã de prezenþa ministrului
delegat pentru Afaceri Europene - dr. Victor Negrescu, fost membru
al Parlamentului European. Printre Invitaþii speciali la dezbatere,
care vor împãrtãºi învãþãmintele extrase ºi bune practici din propria
activitate ºi experienþã profesionalã, se numãrã: dr. Mãdãlina Andrei
 Agenþia Naþionalã pentru Arii Naturale Protejate; dr. Grigore
Baboianu - Danube Parks; acad. Alexandru T. Bogdan  Academia
Românã; prof. Dumitru Borþun  SNSPA; dr. Pietro Elisei  expert
al Comisiei Europene în Inovare Urbanã/ISOCARP; dr. Costin
Lianu  USH Pro Business; Anca Pavel Nedea  Organizaþia
Patronalã Mamaia-Constanþa/fost preºedinte al Autoritãþii Naþionale
de Turism. Moderator: Sever Avram - preºedinte executiv CLDR.
La dezbatere sunt invitaþi reprezentanþii misiunilor diplomatice,
autoritãþilor centrale, Consiliului Consultativ SUERD, precum ºi
reprezentanþii altor prestigioase instituþii ºi organizaþii.
REDACÞIA:

În partea finalã, Departamentul de Tineret ºi Studenþi CLDR va
decerna Diplome de Excelenþã unor tinere personalitãþi care s-au
remarcat în promovarea cetãþeniei pro-active europene în România.
În onoarea invitaþilor ºi participanþilor, cu sprijinul Organizaþiei
Somelierilor din România, va fi oferit un Vin DHonneur.
Evenimentul este, de asemenea, organizat în cooperare cu Centre
Européen Robert Schuman in Scy-Chazelles (Franþa) ºi cu sprijinul
Programului European Europa pentru Cetãþeni.
Parteneri Media Asociaþi: Agenþia Naþionalã de Presã
AGERPRES, TVH, Opinia Naþionalã.
Parteneri Media: CaleaEuropeana.ro, Comunicaþii Mobile,
Tribuna Economicã, PRwave.ro, Tomisul Cultural,
CalendarEvenimente.ro, 24PHarte.ro, Buletin Dunãrean.
Întrucât numãrul de locuri disponibile este limitat, accesul ºi
participarea vor fi posibile numai pe bazã de invitaþie ºi de
confirmare scrisã din partea organizatorilor. Pentru informaþii
suplimentare, cei interesaþi se pot adresa Secretariatului Tehnic
CLDR la tel./fax: 021.2304997 sau secretariat@cldr.ro
Pentru conformitate,
Asociaþia CLDR
c/o EUROLINK-Casa Europei

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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Evenimente organizate
de Facultatea de Inginerie, Informaticã ºi Geografie

Workshop internaþional

Atragerea tinerilor cãtre ºtiinþã
 deziderat strategic
al societãþii cunoaºterii

În contextul eforturilor de creºtere a vizibilitãþii rezultatelor obþinute
de comunitatea ºtiinþificã din România pentru educarea tineretului cãtre
ºtiinþã ºi ºtiinþele inginereºti ºi a eforturilor societãþii de a menþine în þarã
specialiºti de înaltã calificare, Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Inginerie Electricã ICPE-CA, în parteneriat cu Institutul Naþional
de Cercetare ªtiinþificã în Domeniul Muncii ºi Protecþiei Sociale 
INCSMPS, Bucureºti, Institutul de Sociologie al Academiei Române ºi
Universitatea Politehnica Bucureºti, sub patronajul Ministerului Cercetãrii
ºi Inovãrii ºi cu sprijinul BCR, organizeazã workshop-ul internaþional
Atragerea tinerilor cãtre ºtiinþã  deziderat strategic al societãþii
cunoaºterii.
Workshop-ul face parte din categoria manifestãrilor ºtiinþifice dedicate
conºtientizãrii importanþei atragerii tinerilor cãtre domeniul ºtiinþific,
subliniind:
Politici de motivare/ atragere/ promovare a tinerilor pentru cariera de
cercetãtor ºi impactul asupra pieþei muncii ºi competitivitãþii;
Modele ºi structuri de formare pentru cercetarea ºtiinþificã;
Modele de bune practici - povesti de succes în atragerea elevilor cãtre
cercetarea ºtiinþificã;
Rolul muzeului tehnic în atragerea ºi formarea tinerilor cãtre/în
domeniul ingineriei.
Evenimentul va avea loc în perioada 21-22 iunie 2018, în Bucureºti,
la Hotel Ambasador, B-dul Magheru nr. 8-10, sector 1, bucurându-se de
prezenþa unor prestigioºi reprezentanþi ai unor organisme naþionale ºi
europene reprezentative, dintre care amintim: institute de cercetare,
universitãþi, centre de cercetare, operatori economici, ONG-uri din þãri
ca Germania, Turcia, Israel, China, Italia, Franþa, Moldova.
Ceremonia de deschidere va avea loc la Hotel Ambasador, joi,
21 iunie 2018, începând cu ora 9.30. Înscrierile la eveniment se fac în
intervalul orar 8.30-9.30.
În speranþa cã veþi da curs invitaþiei de participare, vã mulþumim ºi vã
rugãm sã confirmaþi participarea dvs. la eveniment pânã cel târziu
20 iunie 2018 la adresa gabriela.iosif@icpe-ca.ro






 Seminarul ªtiinþific ªtiinþã, comunicare
ºi informare eficientã în slujba Românilor

Luni, 4 iunie 2018, în cadrul acþiunilor dedicate Centenarului Marii Uniri, la
Buftea, în sala multifuncþionalã a Liceului Tehnologic Dumitru Dumitrescu,
s-a desfãºurat Seminarul ªtiinþific ªtiinþã, comunicare ºi informare eficientã
în slujba Românilor. Evenimentul a fost organizat de Universitatea Spiru Haret,
Facultatea de Inginerie, Informaticã ºi Geografie, în parteneriat cu Casa
Corpului Didactic Ilfov, Inspectoratul ªcolar Ilfov ºi Societatea de ªtiinþe
Matematice din România, filiala Ilfov, iar parteneri media au fost TV-H ºi
Opinia Naþionalã. Cu acest prilej au fost susþinute lucrãri care au integrat
evoluþia evenimentelor istorice, ºtiinþifice ºi de comunicare folosind coduri ºi
criptografie, referitor la evenimentele din preajma anului 1918, dar ºi dupã.
Participanþii, cadre didactice din Sectorul Agricol Ilfov, au manifestat un interes
deosebit pentru tematica abordatã, pentru calitatea prezentãrilor ºi au solicitat
continuarea de astfel de întâlniri ºi pe alte teme de matematicã ºi informaticã.

 Sesiunea Anualã de Comunicãri ªtiinþifice ale Tinerilor Cercetãtori
Vineri, 15 iunie 2018, studenþii ºi masteranzii care finalizeazã
programe de studii din domeniul Informaticã, în cadrul Sesiunii
Anuale de Comunicãri ªtiinþifice ale Tinerilor Cercetãtori, au
prezentat lucrãri ºtiinþifice din tematica lucrãrilor de finalizare a
studiilor. Cele mai multe lucrãri au avut ºi o componentã practicã,
un sistem software dezvoltat individual sau în echipã, folosind
tehnologii informatice variate. Teme precum Dezvoltarea jocurilor
pe calculator  Artillery Assault, Mecanica Relativistã, Tehnologii
Blockchain, Realitate Augmentatã ºi Controlul Accesului în Sisteme
Distribuite au impresionat auditoriul mai ales din perspectiva
aplicabilitãþii în context socio-economic.
Într-o secþiune specialã, cu titlul Momente ºi personalitãþi în istoria
matematicii, dedicatã Centenarului Marii Uniri, cadrele didactice ºi
studenþii au urmãrit douã lucrãri prezentate de cadre didactice ale
Facultãþii de Inginerie, Informaticã ºi Geografie. Temele supuse
atenþiei au fost: Momente din istoria criptografie în Þara Româneascã
ºi Moldova (conf. univ. dr. Ioan Rodica) ºi ªtiinþa, comunicarea ºi
informarea eficientã în slujba românilor: Criptologie  55 de idei.

Gabriela IOSIF

Prof. univ. dr. Grigore ALBEANU

O carte a Marii Uniri a literaturii române:

ENCICLOPEDIA LITERATURII ROMÂNE VECHI

 Academia Românã, Institutul de Istorie ºi Teorie Literarã G. Cãlinescu, Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã,
Editura Muzeul Literaturii Române, 2018

Luiza MARINESCU
Enciclopedie specializatã, referinþã
lexicograficã în cultura românã, ce
ilustreazã colaborarea pentru întregirea
unui anumit cerc al educaþiei
complete ºi al cunoaºterii  conform
etimologiei greceºti: enkyklios +
paideia  Enciclopedia literaturii
române vechi, realizatã de cãtre
Academia Românã, Institutul de Istorie
ºi Teorie Literarã G. Cãlinescu, Fundaþia
Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã,
împreunã cu Editura Muzeul Literaturii
Române, este o carte de excepþie,
structuratã sistematic ºi coordonatã de
cãtre academicianul Eugen Simion,
preºedintele Fundaþiei Naþionale pentru
ªtiinþã ºi Artã, directorul Institutului de
Istorie ºi Teorie Literarã G. Cãlinescu din
Bucureºti, care scria: Enciclopedia
cuprinde, se înþelege, nu numai scrierile
literare propriu-zise (acestea sunt foarte
rare în perioada medievalitãþii noastre),
ci ºi scrierile, în genere, ce pot da un
semn de viaþã culturalã înainte ºi dupã
afirmarea, ca limbã literarã, a limbii
române. Aºa se face cã veþi gãsi aici, pe
lângã ceea ce este firesc sã fie (articole
despre primele scrieri româneºti), ºi
articole despre primele manuscrise ºi
primele tipãrituri de texte religioase în
limba slavonã, traduceri în ºi din limba
latinã, texte scrise direct în latineºte
(limba cancelariilor ºi limba oamenilor
învãþaþi din acea vreme), iar mai târziu
în neogreacã. Temele acestor scrieri sunt
variate (de la geografie la teologie ºi
ºtiinþele zise exacte), notate, unele dintre
ele, în limbile citate mai sus. Ele sunt
prezentate, în Enciclopedie, în mici
studii generale sintetice (Literatura în
limba latinã, Literatura neogreacã,
Slavonismul cultural etc.) sau, grupând
scrierile în funcþie de temele lor, în
articole ce indicã rostul ºi stilul
lor: Literatura pareneticã, Literatura
oratoricã, Literatura apocrifã etc.
Coordonarea de revizie a Enciclopediei literaturii române vechi a fost
asiguratã de cãtre Dan Horia Mazilu,

Gheorghe Chivu, Eugen Pavel ºi Laura
Bãdescu. Carte de referinþã ce furnizeazã
informaþiile fundamentale despre
literatura românã veche, Enciclopedia
literaturii române vechi este rezultatul
unui efort conjugat al cercetãtorilor
pentru proiectul Enciclopedia literaturii
române vechi, coordonat de cãtre
profesorul Dan Horia Mazilu, Academia

Românã, Institutul de Istorie ºi Teorie
Literarã G. Cãlinescu, proiect susþinut ºi
finanþat de CNCSIS, cod 1008/ 2007. Din
acest proiect au fãcut parte în 2006
doamnele profesoare Zamfira Mihail ºi
Luiza Marinescu, reprezentante ale
Facultãþii de Limba ºi Literatura
Românã, a Universitãþii Spiru Haret.
Colectivul amplu de distinºi autori ai
acestei cãrþi de excepþie este format din
Ana Cristina Halichias, Alexandru
Gafton, Alin Mihai Gherman, Andrei
Nistorescu, Algeria Simota, Bogdan
Creþu, Cristina Bîrsan, Cristina DobreBogdan, Cristina Dima, Criºu Dascãlu,
Cristian Moroianu, Cristina Martha
Balinte, Constantin Teodorovici, Cãtãlina
Velculescu, Doina Bogdan-Dascãlu, Dan
Horia Mazilu, Dumitru Micu, Daniele
Pantaleoni, Dan Zamfirescu, Eugenia

Dima, Eugen Munteanu, Eugen Pavel,
Eugen Simion, Elvira Sorohan, Emanuela
Timotin, Florentina Zgraon, Grigore
Brâncuº, Gheorghe Chivu, Gabriela
Dumitrescu, G. Mihãilã, Gabriel
Mihãilescu, Gabriel ªtrempel, Ioan-Aurel
Pop, Ioana Costa, Iordan Datcu, Ioana
Feodorov, Irina Georgescu, Ileana
Mihãilã, Ioana Vasiloiu, Ion Lãzãrescu,
Livius Petru Bercea, Liliana Agache,
Laurenþiu Avram, Laura Bãdescu, Lia
Brad Chisacof, Laura Jiga Iliescu,
Luminiþa Kövary, Laura Lazãr Zãvãleanu,
Luiza Marinescu, Laura Mesina, Manuela
Anton, Mianda Cioba, Magda Dragu,
Maria Stanciu Istrate, Mariana Mangiulea,
Nicolae Mecu, Oana Soare, Raluca
Levonian, Rodica Popescu, Rodica ªuiu,
Rãzvan Theodorescu, Rãzvan Voncu,
Simona Antofi, Stãnuþa Creþu, Svetlana
Korolevski, Silvia Marin-Barutcieff, Stan
Velea, Virgil Cândea, Zamfira Mihail.
Conceputã ca o lucrare care sã
cuprindã datele ºi referirile la cercetãrile
esenþiale ale literaturii române vechi,
dezvoltatã ca un dicþionar, aceastã lucrare
de excepþie este rezultatul creaþiei unor
experþi, distinºi specialiºti în domeniul
literaturii manuscrise ºi tipografice
slavone, latine ºi neogreceºti din perioada
începuturilor scrisului în limba românã
ºi pânã în vecinãtatea veacurilor
modernitãþii ºi are o misiune revelatoare,
de a face accesibilã publicului larg
aceastã importantã perioadã din evoluþia
culturalã româneascã, aºa cum s-a mai
scris: Cã nici unul în lume nu iaste carele
den sine numai sã ºtie ºi nici unul nu au
aflat nimic, pãnã când n-au fost de altul
învãþat. Nici nimeni nu sã poate domiri
de nici un lucru, de nu mai nainte au au
vãzut, au au auzit, sau au cetit ºi de nu ca
acélea, asémene ca acélea, mãcar cât de
puþin. (Constantin Cantacuzino
Stolnicul (1650? - 1716) Istoriia Þãrii
Rumâneºti, Predoslovie)
Prin cele patru elemente care îi
definesc subiectul, scopul, modalitatea de
structurare a informaþiilor ºi metoda de

reunire sinteticã a acestora, Enciclopedia
literaturii române vechi conþine articole
pe subiecte de interes general pentru
cultura ºi literatura românã în contextul
cultural al epocii medievale ºi iluministe,
articole care sunt pe înþelesul cititorilor
de astãzi, familiarizaþi cu digitizarea
materialelor de arhivã ºi a manuscriselor
medievale din biblioteci, pe care
privindu-le doresc sã le înþeleagã seva ºi
sã le guste miezul. Într-o perioadã în care
literatura ºi cultura românã în general trec
printr-o revizuire esteticã, moralã,
ideologicã, într-o etapã în care deruta,
confuzia ºi demitizãrile dãrâmã ierarhii
valorice, literatura românã veche rãmâne
coloana vertebralã a culturii române, care
meritã revizitatã pentru a fi înþeleasã de
cãtre cititorul modern, pentru cã ea
celebreazã Marea Unire prin ideile din
textele literaturii române vechi, încã atât
de actualã.
Se spune cã o carte adevãratã nu este
cea pe care o citim, ci cartea care îºi
citeºte cititorul. În lumea contemporanã
acestui obicei al lecturii i s-au asociat
termeni internaþionali precum close
reading, hyper reading, social reading,
distant reading, historical contextualization, surface reading, ºi asta pentru cã
s-au diversificat mediile în care citim
literatura în epoca digitalã, fie ele cartea
tipãritã, e-reader, tabletã, telefon,
computer sau smartphone, acest fapt
generând puncte tari ºi puncte slabe ale
diferitelor strategii de lecturã. O metodã
de studiu literar în lumea occidental
rãmâne lectura supranumitã close
reading. În 1920 criticul literar I. A.
Richards a fãcut un experiment cu
studenþii sãi pe care i-a pus sã interpreteze
poezii, fãrã a le oferi nici un fel de
informaþii despre autor, despre contextul
publicãrii, despre curentul literar al
perioadei, despre titlu poemului. Studenþii
au eºuat în acest experiment, iar I. A
Richards ºi-a dat seama cã aceastã
abilitate de a interpreta un text literar, fãrã
nici o informaþie contextualã, este foarte

utilã ºi a numit-o close reding încercând
sã o dezvolte izolat de toate celelalte
abilitãþi de lecturã. Aceastã abilitate sau
metodã specificã presupune, întocmai
precum contextualizarea istoricã, un loc
de frunte în munca literaþilor, fiind
interconectatã cu metoda de contextualizare istoricã. În cartea sa Practical
Criticism I., A. Richards îi invitã pe
cititori sã acorde atenþia supremã
cuvântului tipãrit pe pagina respectivã
ºi sã facã dreptate în acest fel textului
însuºi. În sensul acesta Enciclopedia
literaturii române vechi este o sintezã
rezultatã din lectura atentã a literaturii
române vechi, din ce în ce mai puþin
studiatã în universitãþile româneºti, o
lucrare monumentalã, care face dreptate
textelor pe care ar trebui sã le înþelegem
mai bine. Din alãturarea trecutului cu
prezentul, se înþelege foarte bine cã
pentru a pune preþ pe ceva, trebuie mai
întâi de toate sã cunoºti ºi sã înþelegi,
pentru cã altminteri totul se transformã
într-o culturã care îºi pierde memoria.
În lipsa recuperãrii a ceea ce e temeinic
ºi consistent, nu e posibil progresul.
Pânã la urmã doar asta conteazã.

ADMITERE Universitatea Spiru Haret
2 iulie  30 septembrie 2018
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 Facultatea de Medicinã Veterinarã Bucureºti
Programul Medicinã Veterinarã; durata studiilor: 6 ani;
numãr de locuri: 50 locuri  IF; taxã: 5.200 lei/an
Programul Medicinã Veterinarã cu predare în limba englezã;
durata studiilor: 6 ani; numãr de locuri: 15 locuri  IF;
taxã: 2.880 euro/an
Adresa: Bulevardul Basarabia nr. 256, Sector 3, Bucureºti
Date de contact: Tel.: 021 242 15 76 ; 021 455 10 79;
e-mail: admitere_mv@spiruharet.ro

TAXÃ
DE
SC
ÎN RIERE

 110 lei *

 Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
Bucureºti

 Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport Bucureºti
Programul Educaþie fizicã ºi sportivã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 150 locuri  IF; taxã: 3.400 lei/an
Programul Sport ºi performanþã motricã;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 60 locuri  IF;
taxã: 3.400 lei/an
Programul Kinetoterapie ºi motricitate specialã;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 150 locuri  IF /
50 locuri  IFR; taxã: 3.400 lei/an
Adresa: ªoseaua Berceni, nr.24, S4 (Apãrãtorii Patriei),
Bucureºti; http://efs.spiruharet.ro/
Date de contact: tel:. 021 317 19 00;
e_mail: admitere_efs@spiruharet.ro

Programul Psihologie; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 200 locuri  IF / 125 locuri  IFR
/ 75 locuri  ID; taxã: 3.000 lei/an
Programul Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 100 locuri  IF;
taxã: 3.000 lei/an
Adresa: Strada Fabricii nr. 46 G, Sector 6, Bucureºti
Date de contact: Tel.: 021 455 10 21; 021 316 97 85;
Fax : 021 255 60 94; e_mail: admitere_pse@spiruharet.ro

 Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti

 Facultatea de Litere Bucureºti
Programul Limba ºi literatura românã ºi o limbã ºi literaturã
modernã (englezã/francezã); durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 150 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Limba ºi literatura englezã  Limbi ºi literaturi
moderne (francezã, germanã, spaniolã, italianã, rusã) / clasicã
(latinã); durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 50 locuri  IF; taxã: 3.200 lei/an
Programul Limbi moderne aplicate (englezã  francezã/
spaniolã/italianã/germanã); durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 75 locuri  IF; taxã: 3.200 lei/an
Adresa: Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucuresti,
Date de contact: tel.: 021 314 00 75; 021 314 00 76;
e_mail: admitere_lit@spiruharet.ro

Vrei sã fii student

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

Programul Marketing; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 250 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Marketing cu predare în limba englezã;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri:
100 locuri  englezã, IF; taxã: 1.980 euro/an
Programul Management; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF / 75 locuri  IFR /
75 locuri  ID; taxã: 3.000 lei/an
Programul Contabilitate ºi informaticã de gestiune;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 120 locuri  IF;
taxã: 3.000 lei/an
Adresa: Str. Fabricii nr. 46 G, Sector 6, Bucureºti
Date de contact: tel.: 021 316 97 83;
e_mail: admitere_se@spiruharet.ro

PROBE PRACTICE
de admitere

Aflã în ce constã proba practicã de admitere pentru programul ales !
Facultatea de ªTIINÞE JURIDICE, POLITICE
ªI ADMINISTRATIVE - Poliþie localã
Descriere traseu aplicativ: https://efs.spiruharet.ro/images/secretariat/
efs-kin/Admitere/Admitere_Licenta/DescriereTraseuAplicativ2018.pdf
Schemã traseu aplicativ: https://efs.spiruharet.ro/images/secretariat/
efs-kin/Admitere/Admitere_Licenta/SchemaTraseuAplicativ2018.jpg
Când susþii proba practicã?
30 iulie 2018  prima sesiune
17 septembrie 2018  a doua sesiune

Facultatea de ªtiinþe SOCIO-UMANE  Muzicã
Concurs de aptitudini artistice (auz, ritm, calitãþi vocale
ºi interpretative) ºi scurt interviu de testare a cunoºtinþelor generale.
Când susþii proba practicã?

Facultatea de EDUCAÞIE FIZICÃ ºi SPORT
 Educaþie fizicã ºi sportivã, Kinetoterapie ºi motricitate specialã,
Sport ºi performanþã motricã
Descriere traseu aplicativ: https://efs.spiruharet.ro/images/secretariat/
efskin/Admitere/Admitere_Licenta/DescriereTraseuAplicativ2018.pdf
Schemã traseu aplicativ: https://efs.spiruharet.ro/images/secretariat/
efs-kin/Admitere/Admitere_Licenta/SchemaTraseuAplicativ2018.jpg
Pentru înscrierea la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport,
candidaþii trebuie sã depunã la dosar adeverinþa medicalã
tip cu specificaþia apt pentru efort fizic.
Când susþii proba practicã?
30 iulie 2018  prima sesiune
17 septembrie 2018  a doua sesiune

26  27 iulie 2018  prima sesiune
13  14 septembrie 2018  a doua sesiune
* Candidaþii care opteazã pentru preînscrierea online la unul dintre programele Universitãþii Spiru Haret (licenþã sau masterat)
în perioada 1 februarie  30 iunie 2018 ºi îºi depun documentele
pânã la data de 31 iulie 2018 sunt scutiþi de achitarea taxei de înscriere.

EDUCAÞIA ESTE VALOAREA TA!
Admis pentru viitor !

ÎNSCRIE-TE LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET!

Pentru informaþii suplimentare accesaþi site-ul www.admitere.spiruharet.ro
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 Facultatea de ªtiinþe Juridice,
Politice ºi Administrative Bucureºti

 Facultatea de Inginerie, Informaticã
ºi Geografie Bucureºti

Programul Informaticã; durata studiilor: 3 ani;
Programul Drept; durata studiilor: 4 ani; numãr de locuri:
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.500 lei/an
300 locuri  IF / 100 locuri  IFR; taxã: 3.000 lei/an
Adresa: Str. Fabricii nr. 46 G, Sector 6, Bucureºti
Programul Administraþie Publicã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 50 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Date de contact: tel.: 021 314 00 75  interior 121;
Programul Poliþie Localã; durata studiilor: 3 ani;
e_mail: admitere_iig@spiruharet.ro
numãr de locuri: 50 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Adresa: ªoseaua Berceni, nr. 24, sector 4, Bucureºti
Date de contact: tel.: 021 334 44 19 ; Fax: 021 334 52 63;  Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane Bucureºti
e_mail: admitere_sjpa@spiruharet.ro
Programul Jurnalism; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
 Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice
Programul Muzicã; durata studiilor: 3 ani;
ºi Administrative Braºov
numãr de locuri: 60 locuri  IF; taxã: 3.200 lei/an
Adresa: ªoseaua Berceni, nr. 24, sector 4, Bucureºti
Programul Management; durata studiilor: 3 ani;
Date de contact Jurnalism: tel.: 021 334 01 02 sau 021 334
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
44 19, 021 334 47 23  int. 151;
Programul Drept; durata studiilor: 4 ani;
e_mail: admitere_ssu@spiruharet.ro
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Date de contact Muzicã: tel.: 021 317 19 01, 021 455 10 33;
Adresa: Str. Turnului, nr. 7, Braºov
e_mail: admitere_ssu@spiruharet.ro
Date de contact Drept: tel.: 021 455 1061;
e_mail: secretariat_sjeab@spiruharet.ro
Date de contact Management: tel.: 021 455 1061;
 Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice
e_mail: admitere_sjeab@spiruharet.ro
ºi Administrative Craiova

 Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice
Constanþa
Programul Management; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Organizational management and
entrepreneurship  study in english
(cu predare în lb. englezã); durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 60 locuri  IF; taxã: 1.980 euro/an
Programul Drept; durata studiilor: 4 ani;
numãr de locuri: 175 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Adresa: Str. Unirii, nr. 32-34, Constanþa
Date de contact: Tel.: 0241 54 50 15; 0241 54 14 90;
0241 54 14 91; e_mail: admitere_sject@spiruharet.ro

 Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Braºov

Programul Management; durata Studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 75 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Contabilitate ºi informaticã de gestiune;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 150 locuri  IF;
taxã: 3.000 lei/an
Programul Finanþe ºi Bãnci; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Drept; durata studiilor: 4 ani;
numãr de locuri: 150 locuri  IF / 75 locuri  IFR /
75 locuri  ID; taxã: 3.000 lei/an
Programul Administraþie Publicã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 60 locuri  IF / 50 locuri  IFR /
50 locuri  ID; taxã: 3.000 lei/an
Programul Poliþie Localã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 50 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Adresa: Str. Vasile Conta, nr. 4, Craiova
Date de contact ªtiinþe Juridice ºi Administrative:
Tel.: 0251 42 33 95; e_mail: admitere_sjeac@spiruharet.ro
Date de contact ªtiinþe Economice: Tel.: 0251 59 82 65;
e_mail: admitere_sjeac@spiruharet.ro

Programul Psihologie; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 75 locuri  IF;
 Facultatea de ªtiinþe Economice Câmpulung
taxã: 3.000 lei/an
Programul Pedagogie; durata studiilor: 3 ani;
Programul Contabilitate ºi informaticã de gestiune;
numãr de locuri: 100 locuri  IF / 50 locuri  ID;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 125 locuri  IF;
taxã: 3.000 lei/an
taxã: 3.000 lei/an
Adresa: Str. Turnului nr. 7, Braºov
Adresa: Str. Traian, nr. 223, Câmpulung
Date de contact: tel.: 021 455
Date de contact: tel.: 0248 51 22 84 ; 0248 51 06 00;
1061; e_mail: admitere_pseb@spiruharet.ro
e_mail: admitere_secl@spiruharet.ro

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

sau
a) Dovada absolvirii examenului de bacalaureat:
§ Copie dupã adeverinþa eliberatã de liceu,
§ Diplomã de bacalaureat / diplomã echivalentã în original;
însoþitã de o adeverinþã eliberatã de facultatea la care se aflã
sau
adeverinþa eliberatã de liceu în original
§ Copie a diplomei de bacalaureat însoþitã de adeverinþã
(pentru cei care au depus adeverinþa eliberatã de liceu
eliberatã de facultatea la care se aflã diploma
în original la alt dosar de admitere);
de bacalaureat, în original (pentru cei care urmeazã
b) Documente de identificare:
a doua facultate sau care au depus diploma de bacalaureat
§ Copie dupã cartea de identitate, care sã cuprindã
în original la alt dosar de admitere);
codul numeric personal;
sau
§ Copie dupã certificatul de naºtere;
§ Adeverinþã eliberatã de liceu, în original, pentru candidaþii
§ Copie dupã certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul).
care au promovat examenul de bacalaureat în anul curent;
c) Alte documente:
adeverinþa trebuie sã cuprindã media generalã la examenul
§ Adeverinþã medicalã tip (de la medicul de familie);
de bacalaureat, mediile obþinute în anii de studii, termenul
§ 3 fotografii 3/4;
de valabilitate ºi menþiunea cã nu a fost eliberatã diploma
§ Dosar plic.
d) Documente de înscriere: Fiºa  chestionar pentru admitere
de bacalaureat;

Pentru informaþii suplimentare accesaþi site-ul www.admitere.spiruharet.ro

ADMITERE Universitatea Spiru Haret
2 iulie  30 septembrie 2018
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A

flat sub marea cupolã a evenimentelor ce se
desfãºoarã sub egida Centenarului Marii Uniri
România 100, Concursul Naþional de Creaþie Plasticã
ARTA  Între talent ºi dãruire  ediþia a IV-a (ianuarie
 mai 2018), organizat de cãtre Fundaþia Preþuieºte
clipa în parteneriat cu ªcoala Gimnazialã nr. 1 Ion
Viºoiu din Chitila, ºi-a desfãºurat etapele într-un ritm
mai susþinut decât cel aºteptat ºi cu o participare
demnã de invidiat. Prin acest proiect (avizat CAERI
2018) se doreºte cunoaºterea, stimularea ºi afirmarea
potenþialului artistic al copiilor din învãþãmântul
primar, gimnazial ºi liceal. Tema anunþatã de aceastã
datã a fost dedicatã Anului Centenarului -România 
2018 Centenarul Marii Uniri. Lucrãrile din secþiunea
Creaþie Plasticã au surprins peisaje, momente istorice,
tradiþii, obiceiuri ale þãrii noastre, România  atunci ºi
acum, iar în cadrul secþiunii Icoane pe sticlã tematica
a fost la alegere, din iconografia tradiþionalã
româneascã. Acest concurs face parte din categoria
activitãþilor extraºcolare ºi este deschis participãrii
tuturor elevilor din ciclurile de învãþãmânt sau cluburi
de artã din întreaga þarã: primar, gimnazial ºi liceal.
Mai multe secþiuni sunt deschise participanþilor,
respectiv: creaþie plasticã  picturã (tempera, acrilic,
ulei, acuarelã, guaºe), dar ºi icoane pe sticlã stil
tradiþional românesc 
tempera sau acrylic.
Calendarul concursului
a cuprins perioada de
înscriere (15 ianuarie 
30 aprilie 2018),
primirea lucrãrilor (1
februarie  30 aprilie
2018, data poºtei),
panotarea ºi jurizarea
(1  25 mai 2018) ºi
vernisajul concursului,
urmat de decernarea
premiilor.
Festivitatea de
premiere a avut loc la
Casa de Culturã Tudor Arghezi din Chitila. Juriul
concursului a fost constituit din artiºti plastici
aparþinând UAP, inspectori de specialitate ºi
profesori desemnaþi de cãtre organizator. Preºedintele
juriului a fost Vasilica ªtefania Duminicã, director la
ªcoala Gimnazialã Prof. Ion Viºoiu din Chitila. La
secþiunea Creaþie plasticã, juriul a fost format din
Georgeta Nenciu  preºedinte al Fundaþiei Preþuieºte
Clipa, Emilia Marinescu  artist plastic UAP,
Alexandrina Niþã  director al Centrului Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Ilfov, Rãdiþã Mincu  inspector ºcolar
Activitãþi Extraºcolare  ISJ Ilfov, Simona Pîslaru 
preºedinte Fundaþia ProChitila, Maria
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ARTA - Între talent ºi dãruire
Constantinescu  artist plastic UAP, ºi Ana  Maria
Andrei  director general Media 10 Afterschool. La
secþiunea Icoane pe sticlã, juriul a fost format din
Vasile Bogus  inspector ºcolar Religie ºi Arte  ISJ
Ilfov, Cristina Aurelia Ionescu Berechet  prof. Liceul
de Arte N. Tonitza Bucureºti, ºi Elena Adriana Popa
 responsabil proiect  artist iconar. Au fost jurizate
toate lucrãrile înscrise în concurs.
Ediþia concursului din acest an a însumat
aproximativ 1600 lucrãri prezentate în concurs,
respectiv 1300 de lucrãri de Creaþie Plasticã ºi 280
de Icoane pe sticlã. Profesorii îndrumãtori, care au
cãlãuzit paºii micilor artiºti, au fost în numãr de
peste 380, cadre didactice din 39 de judeþe ale þãrii
ºi Municipiul Bucureºti, dar ºi din Republica
Moldova. Juriul, pus la o grea încercare, a desemnat
în final pe cei 100 de câºtigãtori. S-au acordat
premiile I, II ºi III ºi premii speciale pentru fiecare
secþiune ºi grupe de vârste. Premiile ºi diplomele
au fost înmânate în cadrul Festivitãþii de premiere.
S-au acordat tuturor elevilor înscriºi la acest concurs
Diplome de participare. Cadrele didactice
coordonatoare au primit Diplomã de participare la
concurs, dar ºi Adeverinþã de coordonator.
Fundaþia Preþuieºte Clipa a felicitat toþi
câºtigãtorii ºi a mulþumit pentru toatã implicarea,
pentru lucrãrile minunate care s-au înscris în
concurs, pentru prezenþa în numãr atât de mare la
festivitatea de premiere, urând mult succes micilor
artiºti pe parcursul lor artistic ºi profesional! De
asemenea, au mulþumit sponsorilor ºi partenerilor
din aceastã ediþie, respectiv: BES Romania
SRL, AQUA Carpatica, dr Gerard RO, BRD
Groupe Societe Generale, Sgrafitto, Geozim
Food, Cheagul IDEAL, Fundaþia Pro Chitila,
Media10 After School, Asociaþia Mociriþa,
TRINITAS TV, România Actualitãþi, Radio
România Antena Satelor. Mulþumiri au fost adresate
ºi ªcolii Gimnaziale Prof. Ion Viºoiu din Chitila,
pentru implicare ºi susþinere, în special
directoarei ªtefania Duminicã, profesoarei Stancu
Mihaela ºi învãþãtoarei Geta Stan.
Toate acestea nu ar fi fost posibile fãrã aportul
material, moral ºi fizic al Fundaþiei Preþuieºte Clipa,
reprezentatã de preºedinta Georgeta Nenciu.
Prin lucrãrile realizate, elevii participanþi ne-au
transmis o frânturã din sufletul lor, dar ºi imagini
grãitoare despre cum vãd ei România de acum 100
de ani ºi România de acum: frumoasã, bogatã, cu
peisaje de poveste, cu oameni veseli ºi mândri de
þara lor. Lucrãrile din cadrul secþiunilor concursului
pot reprezenta o adevãratã frescã a României din
ultimul secol, dar ºi o proiecþie într-un viitor
luminos. Iar acestea toate au fost posibile pentru
cã România este a celor care o preþuiesc!

Meºteºuguri artistice
tradiþionale
ªcoala gimnazialã Prof. Ion Viºoiu din Chitila a
gãzduit ºi anul acesta faza judeþeanã a Olimpiadei
Naþionale Meºteºuguri artistice tradiþionale. Aceastã
etapã a reunit 67 de elevi de toate vârstele din mai
multe localitãþi ilfovene. Comisia de organizare a fost
format din cadre didactice de la ªcoala Gimnazialã nr.
1 Ion Viºoiu: preºedinte executiv  prof. Vasilica
ªtefania Duminicã, director, vicepreºedinte  prof.
Anca Laura Palamar, director adjunct, secretar  prof.
Mihaela Stancu, iar membri au fost prof. Ana Cârstea
ºi prof. Gabriela Gheorghe. Manifestarea îºi propune
conºtientizarea elevilor asupra adevãratelor valori ale
civilizaþiei populare româneºti ºi promoveazã abilitãþile
ºi talentele artistice ale celor care creeazã artã popularã
autenticã. Secþiunile la care au participat elevii au fost:
Picturã pe sticlã, Picturã pe pânzã ºi pe lemn, Cusãturi,
Ornamente, Þesut, Împletituri din materiale textile ºi
Confecþionare de mãºti populare. Comisia de jurizare
a fost formatã din preºedinte  Alexandrina Niþã,
director al Centrului Judeþean de Conservare ºi
Promovare a Culturii Tradiþionale Ilfov, ºi membri:
Georgeta Nenciu, preºedinte al Fundaþiei Preþuieºte
clipa, Ana, Andrei, director Media 10 Afterschool,
Georgeta Stan, profesor pentru învãþãmântul primar,
Mihaela Silvi  profesor ºi Mihnea Badea, artist plastic.
În acest an, dintre toate, Pictura pe sticlã a suscitat
cel mai mare interes, la aceastã secþiune obþinându-se
cele mai multe premii ºi douã calificãri la faza
superioarã, cea naþionalã, de la Sibiu. Este vorba de
Andrada Matei, clasa a VI-a, ªcoala Gimnazialã nr. 1
Ion Viºoiu din Chitila, deþinãtoare a numeroase premii
judeþene ºi naþionale, precum ºi de Andreea Sava, clasa
a IX-a, din partea Centrului Judeþean de Conservare
ºi Promovare a Culturii Tradiþionale Ilfov, de asemenea
premiatã de nenumãrate ori în ultimii ani. Laureatã a
fost ºi Nicoleta Grigore, de la Liceul Teoretic Radu
Popescu din Popeºti- Leordeni, la secþiunea Cusãturi,
precum ºi Alina, Stanciu de la Liceul Teoretic Ioan
Petruº din Otopeni, la secþiunea Confecþionare Mãºti.
Succesul repurtat în rândul micilor artizani ºi
moºtenitori ai artei tradiþionale româneºti ne face sã
sperãm cã originalitatea ºi profunzimea valorilor
populare adevãrate nu se vor pierde în anii ce vin, iar
noi vom rãmâne la fel de bogaþi în meºteºuguri ºi tradiþii.

Grupaj realizat de conf. univ. dr. George V. GRIGORE

Incertitudinea privind viitorul Pilonului II a determinat fondurile
de pensii private sã-ºi îngheþe planurile de investiþii din 2018
Declaraþiile contradictorii ºi sentimentul negativ al pieþei
financiare vizavi de evoluþia actualului sistem de pensii private a
determinat îngheþarea planurilor de investiþii pentru acest an, atât
pentru activele din Pilonul II, cât ºi pentru cele din Pilonul III
deþinute de principalii jucãtori din piaþã, spun surse din piaþa
pensiilor private. Se miºcã doar contribuþiile care intrã lunar în
fonduri, iar în rest se fac rebalansãri de portofolii. Investiþiile noi
pe Bursa de Valori sunt momentan blocate, iar redimensionarea
afacerilor acþionarilor strãini pe piaþa localã investigatã.
Strategiile de investiþii ale administratorilor de fonduri de pensii
private oricum nu au o marjã mare de manevrã. Apariþia discuþiilor
privind viitorul pensiilor private din Pilonul II au determinat
administratorii sã adopte o tehnicã a aºteptãrii, lãsând planurile de
investiþii pe planul doi. Nici investiþiile pentru dezvoltarea
businessului în România nu mai sunt luate în calcul, ci mai degrabã
se cautã soluþii de eficientizare a activitãþii afacerilor pe plan local.
Cele circa 600 de milioane de lei (raportat la un total de peste 7
miliarde de lei anual, cât spune Casa de Pensii cã varsã în contul
Pilonului II) care intrã lunar din contribuþiile angajaþilor la pensiile
private, în jur de fiecare 25 ale lunii, sunt direcþionate cãtre titluri
de stat sau depozite bancare. Investiþiile în titluri de stat îºi pot
gãsi o explicaþie în creºterea uºoarã a dobânzilor pe aceastã piaþã.
Totuºi, fondurile de pensii nu se pot expune 100% pe titluri de
stat, cu atât mai mult cu cât, în Polonia, reforma sistemului de
pensii private a constat tocmai în confiscarea titlurilor de stat
deþinute de fondurile de pensii.

Când executivul polonez a decis acest lucru, Bursa de la Varºovia
a scãzut cu 40%. Vorbim însã de o dimensiune mult mai mare a bursei
de acolo faþã de cea de la noi. Ziarul Financiar arãta recent cã cele
ºapte fonduri de pensii private Pilon II au o participaþie cumulatã de
11,6% din capitalul social al Bãncii Transilvania, cel mai tranzacþionat
emitent de la bursa româneascã, investiþii de aproximativ 1,1 miliarde
de lei, potrivit datelor din rapoartele pe 2017 ale fondurilor. Ce se
va întâmpla cu valoarea de piaþã a acþiunilor Bãncii Transilvania în
cazul dispariþiei Pilonului II de pensii? Vom avea clar o scãdere a
acþiunilor care va conduce la o scãdere a tuturor acþiunilor de pe BVB.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
Tocmai de aceea, investiþiile în acþiuni, fonduri de investiþii sau
alte instrumente de investiþii pe termen lung sunt ocolite de
fondurile de pensii. În rest, administratorii se ocupã cu ajustarea/
rebalansarea portofoliile existente, în aºa fel încât prospectele
schemelor de pensii aprobate de Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) sã fie respectate. Apetitul fondurilor de pensii
pentru noi IPO-uri este scãzut, conform aceloraºi surse din piaþã.
Deciziile de punere în stand-by a planurilor de investiþii pe ambele
planuri (atât banii contributorilor la sistem, cât ºi a businessului ca
atare) se vor vedea la sfârºitul anului într-o scãdere a randamentelor
unitãþii activului net al pensiei, scãdere dublatã oricum de dobânzile
mici de pe piaþa financiarã internã ºi internaþionalã.
Cu toate acestea, trebuie sã precizãm cã, în condiþiile actualei legi
a pensiilor private obligatorii, pentru cei care se vor pensiona dupã

2045, este un fapt asumat acela cã din Pilonul I vor avea o pensie de
circa 30% din venitul salarial. Pilonul II ar trebui sã le mai asigure
încã aproximativ 15% din venitul anterior pensionãrii, aºadar acest
sistem obligatoriu nu va putea înlocui pe deplin celelalte surse. În
plus, pentru cei cu venituri mari, 15% din venitul salarial ar putea
însemna ceva, dar pentru cei care lucreazã pe salariul minim, 15%
este departe de a acoperi necesarul unui supliment la pensie.
Oricum, din punct de vedere juridic ºi constituþional, Guvernul
nu poate prelua banii deja strânºi în fondurile private de pensii
din cadrul Pilonului II. Contractele sunt între societãþile de
administrare a fondurilor private de pensii ºi persoana fizicã
înscrisã în sistem. Deci, conturile de pensii private sunt 100%
private ºi nu pot fi preluate de stat. În schimb, statul poate
micºora/ suspenda contribuþia la Pilonul II sau poate oferi
recompense care sã determine angajaþii sã opteze de acum încolo
pentru Pilonul I ºi nu pentru Pilonul II. Oricare ar fi soluþia
adoptatã de executiv, pensiile private vor rãmâne pe piaþã, dar
mult diminuate ca adâncime a pieþei ºi cu un viitor incert.
Contribuþia lunarã vãrsatã de Casa de Pensii la fondurile private
de pensii a scãzut de la 636,2 milioane de lei, în aprilie 2017, la
585,77 milioane de lei, în aprilie 2018, conform statisticilor ASF.
De asemenea, valoarea contribuþiei medii lunare a scãzut de la
157,81 lei în aprilie 2017 la 145,89 lei în aprilie 2018. Valoarea
activului total însã a crescut de la 39,75 miliarde de lei la sfârºitul
lunii decembrie 2017 la 43,04 miliarde lei. Rata de rentabilitate
medie anualizatã a fost în jur de 5% la sfârºitul lunii aprilie.

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  19 iunie 2018
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
04:00
04:30
05:00

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
O lume în 30 de minute (r)
Film documentar
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film serial  Destine furate
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  Dragoste oarbã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic  Inelul nibelungilor - p. 2
(2010). Genul: acþiune, SF.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Recuperatorul (2010).
Genul: dramã
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
O lume în 30 de minute (r)
Film serial (r)
Film documentar (r)
Film artistic (r)

MIERCURI  20 iunie 2018
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

SÂMBÃTÃ  23 iunie 2018
07:00
07:30
09:00
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 artistic (r)
Film documentar
Crezi cã ºtii?
Film artistic  Cowboy vs. dinozauri (r)
Film documentar (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Petrecere la han  Emisiune de folclor
Jurnal Viral
Film artistic românesc  Ultimul
vampir (2010). Genul: fantezie.
Film artistic (r)
Film documentar
Film documentar
România spiritualã (r)

JOI  21 iunie 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  Impact  p. 1 (2009).
Regia: Mike J. Rohl; Genul: acþiune, SF
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Protectorii (2010).
Regizor: Chris Hummel.
Genul: comedie / acþiune
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (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  22 iunie 2018

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film documentar
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film serial  Destine furate
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  Dragoste oarbã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic  Impact . p. 2. (2009).
Regia: Mike J. Rohl; Genul: acþiune, SF
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Defcon (2010).Genul: SF.
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (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

LUNI  25 iunie 2018

DUMINICÃ  24 iunie 2018

22:00
00:00
00:30
01:00
02:00
05:00

DiscoverEU

22:30
23:00

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

Radio Seven

iniþiativã. Întrucât 2018 este Anul european al patrimoniului
cultural, cãlãtorii vor avea ºansa de a participa la numeroasele
manifestãri care vor fi organizate în toatã Europa.
Prima rundã de înscrieri va permite unui numãr de cel puþin
15.000 de tineri sã-ºi exploreze propriul continent. Circa
750 dintre beneficiari vor fi din România, dupã cum a
declarat europarlamentarul român Siegfried Mureºan, cel
care, ca negociator-ºef al Parlamentului European pentru
bugetul UE pe anul 2018, a iniþiat programul.
O a doua rundã de înscrieri, care va pune la dispoziþie cel
puþin 5 000 de bilete, va avea loc în toamna anului 2018.
Comisia Europeanã intenþioneazã sã dezvolte iniþiativa ºi,
prin urmare, a inclus-o în propunerea sa pentru urmãtorul
program Erasmus. În cazul în care Parlamentul European
ºi Consiliul convin cu privire la propunere, se prevede cã
un numãr suplimentar de 1,5 milioane de tineri în vârstã
de 18 de ani vor putea cãlãtori între 2021 ºi 2027, cu
sprijinul unui buget de 700 de milioane de euro.

PROGRAMUL

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

Românii care au vârsta de 18 ani la 1 iulie 2018
pot sã se înscrie online pentru a putea obþine bilete
de tren gratuite pentru cãlãtorii în statele din
Uniunea Europeanã, în cadrul programului
DiscoverEU, finanþat de Comisia Europeanã.

Au început înscrierile pentru bilete de tren gratuite
pentru cãlãtorii în Europa, prin DiscoverEU
Înscrierile se fac la: //europa.eu/youth/discovereu.ro,
începând din 12 iunie, pânã la 26 iunie, ora 12: 00 CEST,
a anunþat Comisia Europeanã, într-un comunicat.
Tinerii îºi pot depune candidatura pentru a obþine un bilet
care le oferã posibilitatea de a-ºi descoperi propriul
continent, din iulie 2018 pânã la sfârºitul lunii octombrie
2018.
Prin programul DiscoverEU tinerii din statele membre UE
ar trebui sã li se ofere posibilitatea sã înþeleagã mai bine
diversitatea Europei, sã profite de bogãþia sa culturalã, sã
îºi facã noi prieteni ºi sã îºi formeze o idee despre
identitatea lor europeanã.
Prin aceastã nouã iniþiativã a UE, tinerii vor putea cãlãtori
în mod individual sau într-un grup de maximum cinci
persoane. Ca regulã generalã, pasagerii vor cãlãtori cu trenul.
Cu toate acestea, pentru a asigura un acces larg pe întregul
continent, participanþii vor putea, în cazuri speciale, sã
utilizeze alte mijloace de transport, cum ar fi autobuzul sau
feribotul, sau, în mod excepþional, avionul.
Acest lucru va garanta cã tinerii care locuiesc pe insule sau în
regiuni izolate ale UE vor avea ºi ei ºansa de a participa la aceastã

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30

Film pentru copii
România spiritualã
Film documentar
Film documentar (r)
Petrecere la han (r)
Crezi cã ºtii?
Poveºti franceze
Ochiul de veghe
Film documentar
O lume în 30 de minute
Film artistic  Renaºterea regelui 
p.1. (2005)
Film artistic  Renaºterea regelui  p.2.
(2005)
Film documentar
Film documentar
Poveºti franceze (r)
Petrecere la han (r)
România spiritualã (r)

07:30
09:00
11:30
12:00
13:00
16:00
17:00
18:00
18:30
19:00
20:00

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film documentar
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film serial  Destine furate
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic  Cowboy vs. dinozauri
(1981). Genul: SF.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Secretul de la Arrow
Lake (2001)
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar (r)
Film artistic (r)

Cum se fac înscrierile:
Candidaþii va trebui sã furnizeze
datele lor personale ºi sã ofere detalii
cu privire la cãlãtoria pe care o
planificã. De asemenea, ei vor trebui
sã rãspundã la un chestionar (quiz)
de cinci întrebãri referitoare la Anul
european al patrimoniului cultural
2018, la iniþiativele UE dedicate
tinerilor ºi la viitoarele alegeri pentru
Parlamentul European. În cele din
urmã, ei vor trebui sã rãspundã la o
întrebare suplimentarã referitoare la
numãrul de tineri care vor candida,
în opinia lor, la aceastã iniþiativã.
Rãspunsurile vor permite Comisiei
Europene sã selecteze candidaþii.
Odatã realizat acest lucru,
participanþii trebuie sã îºi înceapã
cãlãtoria între 9 iulie ºi 30
septembrie 2018. Ei pot cãlãtori pe
o perioadã de pânã la 30 de zile ºi
pot vizita pânã la patru destinaþii din
strãinãtate.

Miercuri

Joi

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

Vineri

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Ochiul de veghe (r)
Film artistic (r)
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film serial  Destine furate
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  Dragoste oarbã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Toate pânzele
sus  Secretul epavei (p.1). Regizor:
Mircea Mureºan. Genul: aventuri
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Livada de mango (2002).
Genul: dramã / romantic.
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Film documentar (r)
Film artistic (r)

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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EDUCAÞIA ESTE VALOAREA TA!
Admis pentru viitor !

ÎNSCRIE-TE LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET!

DREPT
ªtiinþe penale
Dialogul social
ºi comunicarea
în relaþiile
de muncã

CONTABILITATE
ªTIINÞE
ALE COMUNICÃRII
Comunicare
internaþionalã ºi
diplomaþie publicã
Mass-media
ºi comunicarea
în sport

MARKETING
Marketingul
ºi managementul
serviciilor
Marketingul
ºi managementul
operaþiunilor
logistice
Marketing
ºi relaþii publice
în afaceri
Valorizarea
patrimoniului
prin marketingul
proiectelor
culturale

Telefon informaþii
(021) 455 10 00

INFORMATICÃ
Tehnologii
moderne
în ingineria
sistemelor
informatice

ªTIINÞA
SPORTULUI
ªI EDUCAÞIEI
FIZICE
Educaþie fizicã
ºi antrenament
sportiv
Kinetoterapia
în afecþiunile
locomotorii
Activitãþi
motrice
curriculare
ºi extracurriculare

MANAGEMENT

Contabilitatea
ºi gestiunea
fiscalã a firmei
Audit
financiar contabil
Contabilitatea
agenþilor
economici
ºi a instituþiilor
publice

PSIHOLOGIE

FILOLOGIE
Limbã
ºi literaturã
românã 
modernizare
ºi modernitate
Traducere
în domenii
de specialitate

Psihologie
judiciarã
ºi victimologie
Psihologie clinicã
ºi intervenþie
psihologicã
MUZICÃ
Psihologie
Artã muzicalã
organizaþionalã
ºi managementul
resurselor umane

DREPT
 ªtiinþe penale

www.admitere
spiruharet.ro

FINANÞE
Managementul
ºi finanþarea
proiectelor
publice ºi private

Dimensiunea
europeanã
a managementului
organizaþiei
Managemntul
strategic
al organizaþiei

DREPT
ªtiinþe penale
ºi criminalisticã

MANAGEMENT
Management
organizaþional
ºi antreprenoriat
Management
organizaþional
ºi antreprenoriat  cu predare

CONTABILITATE
Audit intern
în sistemul public
ºi privat

în limba englezã

PSIHOLOGIE
Educaþia timpurie
ºi învãþãmânt primar DREPT
(interdisciplinar
Cooperare
cu domeniul
internaþionalã
ªtiinþe ale educaþiei)
în justiþie
Psihologie clinicã
ºi intervenþie
psihologicã

FINANÞE
 Finanþe
ºi administraþie
publicã
europeanã

ªTIINÞE
ADMINISTRATIVE
ªTIINÞE
ALE EDUCAÞIEI
 Consiliere
educaþionalã
(Interdisciplinar
cu domeniul
Psihologie)

facebook.com /
Universitatea Spiru Haret

Managementul
administraþiei
publice

CONTABILITATE
 Contabilitate
ºi managementul
afacerilor

