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Prima parte a lunii septembrie a fost plinã de sãrbãtoare
la Fundaþia România de Mâine!
S-a deschis ªcoala Gimnazialã
INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST
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Noua ªcoalã de Televiziune Junior TV Talent
a avut, pe 15 septembrie, Ziua porþilor deschise!
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Sã nu faci ce face popa!

LA MULÞI ANI, copii frumoºi!
LA MULÞI ANI,
Grãdiniþa Prietenii Mei!

Mioara VERGU-IORDACHE

Bd. Metalurgiei nr. 87 , 041837 Bucureºti
Tel: 0743.058.575/021.222.46.42
E-mail: gradinitaprieteniimei@gmail.com

TRADIÞII în valorificarea teoriei
la Facultatea de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative, Bucureºti
Conf.univ.dr. Aura PREDA

Continuând o tradiþie ce a debutat în anul 1999 la nivelul Facultãþii
de Drept din cadrul Universitãþii Spiru Haret, studenþi din anii II,
III ºi IV de la cursurile IF, IFR, programul de studii Drept, au
efectuat o vizitã la Penitenciarul Bucureºti - Rahova, la sfârºitul
anului universitar trecut. S-a urmãrit, astfel, aplicarea unor cunoºtinþe
dobândite la disciplinele Criminologie (anul II) ºi Drept execuþional
penal (anul III). Studenþii au fost familiarizaþi în prealabil ºi cu
legislaþia execuþional  penalã, care a intrat în vigoare odatã cu noile
coduri (penal ºi de procedurã penalã).
Obiectivele propuse, respectiv vizitarea Fortului 13 Jilava, a
bisericii din incinta penitenciarului, a unor secþii de deþinere, a curþilor
interioare de plimbare, a terenului de sport, a bibliotecii ºi a spaþiului
dedicat activitãþilor instructive-educative, au fost atinse pe parcursul
celor aproximativ 4 ore petrecute în incinta penitenciarului amintit.
(Continuare în pag. 2)

(Cristina NÃFTÃNÃILÃ)

Reuniunea tradiþiilor de pretutindeni 
valori perene în educaþie

Copiilor între 5 ºi 14 ani li s-a oferit o ºedinþã gratuitã la cursurile
de televiziune JUNIOR TV TALENT! Au putut sã vadã cum aratã
o Televiziune ºi i-au cunoscut pe trainerii ªcolii de Televiziune
Junior Tv Talent. Dacã vrei sã cunoºti tainele televiziunii, eºti
aºteptat în ªoseaua Berceni nr. 24, la Televiziunea TVH, telefon
0755 017 355!

Grãdiniþa Prietenii Mei
a sãrbãtorit trei ani de la înfiinþare,
în care dragostea faþã de copii, de semeni,
de profesie i-a transformat pe toþi,
copii ºi maturi, în eroi de poveste:
povestea Grãdiniþei cu program prelungit
Prietenii Mei!

Duminicã, 16 septembrie,
cadre didactice ºi studenþi
ai Facultãþii de ªtiinþe Economice
din Câmpulung
ºi-au dat întâlnire cu voluntarii
în cartierul Grui,
pentru a participa la proiectul
Lets Do It Romania.
Împreunã cu voluntarii
s-au mobilizat
ºi au fãcut curãþenie
în zona parcului
din cartierul Grui
ºi pe strada Ion Ticãloiu,
conform repartizãrii primite
de la Primãria municipiului
Câmpulung.
Acþiunea s-a finalizat
prin umplerea a 23 de saci
cu diverse deºeuri menajere.

Un eveniment extraordinar în cadrul
Proiectului Universitate ºi Spiritualitate:

Pânã sã rezolvãm lucrurile mari trebuie sã le rezolvãm pe cele
mici, adicã pe cele care stau în putinþa noastrã de muritori. Cu
noi înºine, prin noi înºine sã producem schimbarea. Cu
sinceritate, cu adevãr, cu simplitate ºi dreptate. Sã începem cu
sufletul ºi trupul nostru, cu copiii noºtri, cu casa noastrã, cu
locul nostru de muncã. Cu modestie sã ne învestim cu autoritatea
de model. Model de viaþã adevãratã. Sã ignorãm cântecul de
sirenã al potentaþilor zilei! Vorbe mieroase în campanie ºi dispreþ
ºi indiferenþã în rest. Deontologie ºi democraþie pentru noi, cei
mulþi. Pentru noi afurisenie ºi pentru ei bulã papalã de iertare,
mã rog, în general bule ministeriale sau parlamentare, nu de
puþine ori judecãtoreºti. ªtiu, este foarte greu. Suntem traºi de
mânecã, suntem împinºi sã ne amestecãm în miºcarea brownianã
a particulelor maculate din societatea noastrã.
A început ºcoala. O nouã generaþie bate la porþile cunoaºterii.
Ei sunt viitorul care începe azi. Ca sã creascã, au nevoie (ºi) de
modele. În calitate de pãrinþi, suntem obligaþi sã identificãm
modelele, fiind noi înºine, maturii, modele. E adevãrat, este
foarte greu. Copiii noºtri sunt inteligenþi ºi nu trãiesc în turnuri
de fildeº, în care sã-ºi împlineascã viaþa drept creaþie, ei trãiesc
aceeaºi viaþã tumultoasã ºi mult prea amestecatã, la fel ca noi. ªi
nici nu au, nu pot avea, încã, discernãmânt, cum nici noi nu
avem întotdeauna Pentru generaþiile mai vechi, momentul ce
vrei sã te faci când vei fi mare devenea cu rost la vârsta
adolescenþei, când tinerii aveau aproape profesii ºi oameni
modele, pe care le urmau sau nu. Astãzi, pentru cei mai mulþi,
din pãcate, modelul  om sau profesie - are chip de monedã/
valutã forte.
S-a introdus, de destulã vreme, în ºcoli, obiectul Religie.
Printre învãþãturile predate de preoþii - cadre didactice, se aflã
cele Zece porunci:  Eu sunt Domnul Dumnezeul Tãu; sã nu ai
alþi dumnezei afarã de Mine.  Sã nu-þi faci chip cioplit, nici altã
asemãnare, nici sã te închini lor.  Sã nu iei numele Domnului
Dumnezeului tãu în deºert.  Adu-þi aminte de ziua Domnului ºi
o cinsteºte.  Cinsteºte pa tatãl tãu ºi pe mama ta, ca bine sã-þi
fie ºi mulþi ani sã trãieºti pe pãmânt.  Sã nu ucizi.  Sã nu fii
desfrânat  Sã nu furi.  Sã nu ridici mãrturie mincinoasã
împotriva aproapelui tãu.  Sã nu pofteºti nimic din ce este al
aproapelui tãu. Au devenit generaþiile mai bune? Eu cred cã nu
le-a spus nimeni cã Sã faci ce spune popa. Sã nu faci ce face
popa! ªi-atunci
Din fericire, noi, maturii, începem, parcã, sã învãþãm sã nu
mai facem ce face popa Evident, nu mã refer la cler, ci la toþi
cei care, imaginându-se în amvon, ne predicã tot soiul de porunci,
pe care ei nu le vor urma niciodatã. De-aceea Sã nu faci ce face
popa ºi, cu noi înºine, prin noi înºine, sã schimbãm ce se mai
poate schimba.
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TRADITII în valorificarea teoriei
la Facultatea de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative, Bucureºti
(Urmare din pag.1)
Înainte de a prezenta câteva impresii
ale unor studenþi, se cuvine sã recurgem
la o incursiune în istoria acestui penitenciar, situat la 8 km de centrul capitalei,
pe ºoseaua spre Alexandria. Construcþia
sa a început în anul 1991 pe amplasamentul vechiului penitenciar, care a
funcþionat la o capacitate de 2250 de
persoane, începând cu 1973 pânã în anul
1988, când a fost demolat. Darea în
folosinþã a celui actual s-a fãcut în etape,
începând cu anul 1997. Perimetrul total
atribuit acestui stabiliment este de 92.200
mp, din care s-a construit ºi împrejmuit o
suprafaþã de 62.100 mp. Penitenciarul
este profilat pe deþinerea arestaþilor
preventivi (bãrbaþi) ºi a condamnaþilor
(bãrbaþi) clasificaþi în regim închis.
Unitatea are 7 secþii de deþinere interioarã,
cu 237 de camere de deþinere cu capacitate
cuprinsã între 4 ºi 10 paturi, ºi o secþie de
deþinere exterioarã. Capacitatea legalã de
deþinere este de 1.685 locuri la sediul
penitenciarului ºi de 40 locuri la GAZ
Bragadiru. În plus, pe interiorul secþiilor
de deþinere sunt amenajate cabinete
medicale, cluburi, sãli de forþã. De
asemenea, în incinta penitenciarului sunt
amenajate în aer liber 2 terenuri de sport,
un spaþiu cu sãli de clasã, o bisericã, etc.
Pentru asigurarea condiþiilor necesare
custodierii persoanelor private de libertate pe perioada executãrii pedepselor,
Penitenciarul Bucureºti  Rahova dispune
de facilitãþi administrative, incluzând un
bloc alimentar, ateliere, magazii, garaj auto
etc. În exteriorul amplasamentului din
Bucureºti, penitenciarul dispune de o
fermã agrozootehnicã (GAZ) în localitatea Bragadiru, unde existã posibilitatea
cultivãrii terenurilor în vederea asigurãrii
unor produse necesare preparãrii hranei
persoanelor private de libertate custodiate. Activitatea Penitenciarului
Bucureºti  Rahova se bazeazã pe lege,
ordine ºi instrucþiuni ºi, nu în ultimul rând,
pe încrederea comunitãþii locale, fapt ce
atestã încã o datã cã este un partener social
apt sã gestioneze eficient resursele
statului pentru resocializarea persoanelor
care au comis infracþiuni. Coordonatele
în acest domeniu se înscriu pe trei axe:
încadrarea în prevederile UE cu privire la
procesul custodial ºi social, valorizarea
funcþiei educative comparativ cu funcþia
custodialã, exploatarea la maximum a
resurselor societãþii civile, singura în
mãsurã sã aloce capitalul uman necesar
pentru recuperarea moralã ºi socialã a
persoanelor care au sãvârºit infracþiuni.
(http://anp.gov.ro/penitenciarulbucuresti-rahova/despre-noi/istoric/).
Adresãm mulþumiri deosebite conducerii
ANP, pentru facilitarea accesului în acest
stabiliment, ºi echipei desemnate din
partea penitenciarului, care ne-a însoþit ºi
a rãspuns cu amabilitate curiozitãþilor
noastre, conferind vizitei valenþe informative, dar ºi formative.

Studenþii au fost impresionaþi ºi de
comunitatea Terranova, de sectoarele de
vizitã diferenþiate, dar, mai ales, de
sectorul vizitã tatã-copil, spaþiu pictat de
un deþinut ºi amenajat corespunzãtor interior ºi exterior (jucãrii, mãsuþã cu scãunele,
tobogane etc.), ºi de camerele destinatã
vizitelor intime. De asemenea, au fost
apreciate pozitiv dispozitivele amplasate
pe holurile secþiilor de deþinere, care, în
baza unui card personal, permit accesul
oricãrui deþinut la situaþia personalã legalã,
financiarã etc. Vizitarea acestui spaþiu a
oferit studenþilor un prilej binevenit de a
aplica parþial cunoºtinþe teoretice, de a se
familiariza cu specificul mediului penitenciar ºi, nu în ultimul rând, le-a oferit o
perspectivã concretã de a analiza ºi înþelege executarea pedepselor privative de
libertate. Apreciem eforturile celor douã
instituþii pentru concursul dat în atingerea
obiectivelor practice propuse, în baza
Protocolului de colaborare încheiat cu
Universitatea Spiru Haret.
Pentru a confirma impactul asupra
viitorilor juriºti în raport cu cele vizitate,
redãm în continuare pãreri ale unor
studenþi din anul II, Drept.
În cadrul orelor de practicã criminologicã, am putut pãtrunde în lumea
condamnaþilor ºi am avut acces în diferite
secþii ale penitenciarului. Am putut vizita
clubul, biblioteca penitenciarului,
comunitatea Terranova (dezvoltatã dupã
modelul norvegian), sectorul de vizite al
penitenciarului (unde am putut vedea ºi o
salã special amenajatã pentru întâlnirile
dintre pãrinþi ºi copiii lor), sala de videoconferinþe (aici instanþa poate audia
acuzatul alãturi de avocatul sãu). De
asemenea, am putut interacþiona cu
anumiþi deþinuþi, care ne-au vorbit despre
viaþa în închisoare. Mi-a atras atenþia
prezentarea clubului, unde deþinuþii cu
înclinaþii artistice creeazã obiecte
handmade (brãþãri, coliere), folosesc
tehnica string art, realizeazã picturi,
desene, sculpturi. Unele materiale pentru
realizarea acestora le sunt oferite de cãtre
instituþie, altele le primesc din afarã.
Aceste activitãþi au rolul de a-i menþine
ocupaþi cât mai mult timp, de a le
îmbunãtãþii calitatea vieþii în detenþie, de
a-i ajuta sã obþinã anumite abilitãþi,
cunoºtinþe, de a se dezvolta. De asemenea, deþinuþilor li se asigurã practicarea
individualã sau în colectiv a unor jocuri
ºi activitãþi sportive, în raport de starea
lor de sãnãtate, de aptitudini, vârstã ºi
preferinþe, în locuri special amenajate.
Toate activitãþile sportive se organizeazã
ºi se desfãºoarã sub îndrumarea ºi
supravegherea unui personal special
instruit ºi autorizat. Administraþia
Naþionalã a Penitenciarelor poate
autoriza organizarea unor întreceri
sportive între diferite echipe ale unor
locuri de deþinere sau participarea la
manifestãri în cadrul unor întreceri pe
plan local ori naþional. Am putut vedea
numeroasele premii obþinute pe parcursul



timpului petrecut în închisoare. Aceastã
vizitã a fost una constructivã, reuºind
sã-mi ofere o imagine realã a unei
închisori, m-a ajutat sã conºtientizez
necesitatea respectãrii regulilor ºi a
legilor comunitãþii în care trãim ºi
importanþa integrãrii în societate.
(Mirela-Andreea OPREA)
Ceea ce mi-a atras atenþia în mod
deosebit a fost momentul în care ni s-au
prezentat camerele deþinuþilor, astfel încât
noi am putut interacþiona ºi cu aceºtia
Ofiþerii însãrcinaþi cu prezentarea locurilor au fost foarte atenþi ºi în privinþa
protecþiei noastre. Aflându-ne în camera
deþinuþilor am observat ºi lucrurile ce
fac parte din viaþa lor. Unul dintre
deþinuþi ne-a oferit detalii în ceea ce
priveºte administrarea camerei, în care
stau patru deþinuþi, dar a dat ºi câteva
detalii despre istoricul lui în închisoare,
având 6 ani în Penitenciarul Rahova,
petrecându-ºi însã o mare parte din viaþã
ºi prin alte penitenciare. Ne-a fost prezentat ºi clubul penitenciarului unde
deþinuþii putea face diverse activitãþi:
sculptat, string art, pictat etc. ªi biblioteca
ne-a fost prezentatã, acolo fiind expuse
obiectele realizate manual de cãtre
deþinuþi: vapoare, brãþãri, avioane
,tablouri etc). Ni s-a prezentat ºi sala de
vizitã, dar ºi camera special amenajatã
pentru copiii care îºi viziteazã pãrinþi .
Tatãl ºi copilul este un proiect special
realizat pentru deþinuþii care au copii.
Proiectul constã într-o camerã special
realizatã pentru copii, fiind amenajat un
loc pentru joacã, diverse jucãrii - toate
aceste lucruri ajutând deþinutul sã aibã
o relaþie apropiatã de copiii sãi. Am fost
plãcut surprinsã cã viaþa de penitenciar
nu este identicã cu cea prezentatã în
filme, drepturile deþinuþilor fiind respectate, având condiþii bune þinând cont cã
se aflã într-un penitenciar .Ofiþerii care
se ocupã de supravegherea lor sunt profesioniºti, care rezolvã cu eficienþã
fiecare problemã ivitã, ºi au un comportament bun faþã de deþinuþi. (Cornelia
Roxana RETEVOIESCU)
Am avut ocazia de a vedea sala festivã,
clubul de activitãþi, ce includea bibliotecã,
sala de festivitãþi, unde erau deþinuþii ce
aºteptau comisia pentru individualizarea
regimului de executare a pedepselor. Apoi
am vizitat secþia a III-a, unde am vãzut o
camerã pentru ºase deþinuþi, precum ºi
curtea unde puteau ieºi douã ore la
plimbare. În curþile de plimbare erau
telefoane de la care puteau suna pe cei
dragi. Dupã aceea am mers la comunitatea TerraNova. Specificul ei constã
în faptul cã este situat într-un sector
separat, iar locatarii ei au un program
strict, la care nu rezistã toþi deþinuþii . În
acea secþie sunt deþinuþi care erau
consumatori ºi traficanþi de droguri.
Comunitatea terapeuticã avea ºi o
încãpere cu un scop religios, pictatã de o
fostã deþinutã. În acelaºi sector mai aveau
o camerã unde era bucãtãria, o spãlãtorie





ºi loc pentru cãlcat haine. Am avut ocazia
sã vorbim cu unii din ei ºi sã aflãm ce
vor face dupã ce se vor elibera. Apoi am
mers la secþia de vizitã, unde s-a menþionat cã în acel moment se þinea o cununie
civilã. La fel ni s-a zis cã deþinuþii au
voie sã primeascã o datã pe lunã pachete
cu mâncare, haine ºi tot ce aveau ei
nevoie. În drum spre ieºire am trecut
printr-un tunel la capãtul cãruia era o
camerã Tata ºi copilul ce includea
jucãrii, televizor ºi o canapea. În concluzie, pot spune cã penitenciarul nu e
un loc de vizitã pentru studenþi, dar este
cel mai bun loc de vizitã pentru studenþii
de la Drept. (Elena FURNICA)
În urma vizitei la penitenciarul Rahova,
am vãzut diferite spaþii ºi activitãþi din
cadrul penitenciarului, precum ºi condiþiile de detenþie ale condamnaþilor. Primul
obiectiv pe care l-am trecut în revistã a
fost sala de conferinþã unde se întruneºte,
de regulã, comisia de eliberare. Însoþiþi
de un angajat din cadrul siguranþei
detenþiei am fost conduºi în clubul de
activitãþi unde deþinuþii confecþionau
diferite obiecte: vaporaºe din lemn,
cruciuliþe, brãþãri. În aceasta încãpere se
aflã ºi biblioteca penitenciarului cu o
multitudine de volume, unele chiar în alte
limbi. Dupã vizitarea clubului am fost
conduºi in secþia a III-a a penitenciarului,
o secþie cu regim închis: am intrat într-o
celulã cu patru persoane. Un recidivist
ne-a spus cã în penitenciarul Rahova sunt
condiþii de lux faþã de restul penitenciarelor din þarã. Ni s-a prezentat un
proiect realizat în colaborare cu statul
Norvegia prin care se doreºte crearea
unei comunitãþi care sã respecte un
program zilnic cu scopul de a-i pregãti
pe foºtii traficanþi ºi consumatori de
droguri pentru reintegrarea socialã. Am
fost primiþi de fratele mai mare, Ionuþ, care
ne-a explicat faptul ca ei sunt ca o familie
ºi el joacã rolul celui mai mare frate pentru
cã el este cel mai vechi din grup, chiar
dacã are vârsta cea mai fragedã.
Comparativ cu secþia a III-a, comunitatea
Terra Nova beneficiazã de bucãtãrie ºi de
un regim semi-deschis cu o atmosferã mai
caldã, unde deþinuþii ne-au povestit despre
trofeele obþinute la fotbal ºi de rivalitatea



lor cu penitenticarul Jilava, dupã care
ne-au oferit niºte pãlãriuþe fãcute de mânã
cu citate motivaþionale. Dupã ce ne-am
luat rãmas bun de la ei ºi dupã ce ne-au
sfãtuit sa ne þinem departe de droguri ºi
de penitenciar, ni s-au prezenta camerele
de vizitã intimã, 2 la numãr ºi cele 3
tipuri de tipuri de vizite, cele pentru regim
închis, semi-deschis ºi deschis, plus o
secþiune specialã denumitã Tata ºi copilul
unde deþinuþii sunt vizitaþi de cãtre copii
cu care se pot juca în aer liber, au posibilitatea sã alerge, sã îºi dea copilul în
leagãn, sã se joace cu animãluþe din pluº
sau sã vizioneze desene pe un DVD.
Aºa ne-am încheiat noi vizita la
penitenciarul cu condiþii de lux din
România. (Claudiu NICULAE)
Pentru modul în care au înþeles sã ne
familiarizeze ºi explice specificul acestei
unitãþi de deþinere, datorãm mulþumiri
doamnei director adjunct ºi persoanelor
desemnate care ne-au însoþit în Fortul 13,
la comunitatea terapeuticã, spaþiile de
deþinere, capelã, curþi de plimbare, club
etc., oferindu-ne astfel o percepþie realã a
modului în care se executã pedepsele
privative de libertate funcþie de regimul
de executare.
Studenþii ºi masteranzii au fost impresionaþi ºi de sectoarele de vizitã diferenþiate
ce ne-au fost prezentate. De asemenea,
au apreciate pozitiv dispozitivele amplasate pe holurile secþiilor de deþinere care,
în baza unui card personal, permit accesul
oricãrui deþinut la situaþia personalã legalã,
financiarã, etc. Relevante sunt ºi impresiile personale ale unora dintre aceºtia.
În concluzie, vizitarea Penitenciarului
Bucureºti-Jilava a oferit studenþilor ºi
masteranzilor un prilej binevenit de a
aplica parþial cunoºtinþe teoretice, de a se
familiariza cu specificul mediului penitenciar, ºi, nu în ultimul rând, o perspectivã concretã de a analiza ºi înþelege executarea pedepselor privative de libertate.
Mulþumim încã o datã Administraþiei
Naþionale a Penitenciarelor, precum ºi
reprezentanþilor Penitenciarului Bucureºti-Jilava pentru concursul dat în
atingerea obiectivelor practice propuse, în
baza Protocolului de colaborare încheiat
cu Universitatea Spiru Haret (ian. 2017).

Un eveniment extraordinar în cadrul Proiectului Universitate ºi Spiritualitate:

Reuniunea tradiþiilor de pretutindeni  valori perene în educaþie
Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Fundaþia
Floarea Vieþii, fondatã de Roberta Neamþu, un partener de
excepþie al proiectului, ºi a constituit o sãrbãtoare a diversitãþii
în coordonate universitare, unitare ºi integrative.
Zece reprezentanþi de marcã ai tradiþiilor din întreaga lume
s-au referit la valorile vieþii ºi ale tradiþiilor, la ceea ce ne uneºte
înainte de a ne diferenþia. Evenimentul a fost unul reprezentativ
pentru nevoile urgente ºi continui ale societãþii actuale, un
eveniment care consolideazã apartenenþa prin cunoaºtere ºi
susþinere reciprocã.
Oaspeþii au fost primiþi oficial de cãtre prof. univ. dr. Maria
Andronie, prorector al Universitãþii Spiru Haret, care le-a
adresat un cuvânt de bun venit. urmat de Prezentarea
participanþilor a fost fãcutã de cãtre prof. univ. dr. Petru
Lisievici, director de Departament USH, ºi prof. univ. dr. Matei
Georgescu, psihanalist.
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ISSN 1221-4019
ISSN 1841-4265 (online)
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Strada Fabricii nr. 46G, sector 6, Bucureºti
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interioare 168 ºi 143
e-mail: opinia@spiruharet.ro; on@spiruharet.ro

Au participat: Patrick Dacquay ºi Line Sturny, din cadrul
tradiþiei celtice, Vernon Foster, reprezentant al tradiþiei nordamericane, Master Karma Tanpai Gyaltshen, tradiþia buddhistã,
Taita Jipi Japa din tradiþia ecuadorianã, Hermana Marina
reprezentantã a tradiþiei argentiniane, Anja Normann, tradiþia
nord europeanã, Kazuhisa Ogawa, tradiþia niponã, Tata Jose
Eliecer Silva Rodriguez, tradiþia columbianã, Manu Tlaloc ºi
Tetzkatekuhtli Kwauhtlinxan, reprezentanþi ai tradiþiei mexicane.
Sala Studio a fost plinã iar audienþa fascinatã de calitatea ºi
profunzimea invitaþilor.
Urmãtorul eveniment din cadrul proiectului se va desfãºura
în data de 19 octombrie ºi îl va avea ca protagonist pe
venerabilul Jampa Lungtog, din cadrul Centrului de Înalte Studii
Tibetane din Elveþia.
Vã aºteptãm!

Prof. univ. dr. Matei GEORGESCU
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Colegiul Universitar Spiru Haret
Perioada de înscrieri: 15 iunie  28 septembrie 2018
BUCUREªTI  sediul central al Universitãþii Spiru Haret din strada Ion Ghica nr.13, etaj 1
CRAIOVA  strada Vasile Conta nr. 4
Taxa anualã de ºcolarizare  2000 lei (se poate achita în 4 rate)
Pentru ocuparea locului, la înscriere se achitã prima ratã (500 lei).
La Colegiul Universitar Spiru Haret se pot înscrie atât candidaþii care au
promovat examenul de bacalaureat cât ºi cei care nu au promovat examenul.
Pentru a te putea înscrie la Colegiul Universitar Spiru Haret, promovarea
examenului de bacalaureat nu este o condiþie obligatorie.

Conform Legii educaþiei naþionale nr. 1/2011, actualizatã în anul2018,
Capitolul II  Structura sistemului naþional de învãþãmânt
preuniversitar, Secþiunea a 11-a  Învãþãmântul postliceal,
art. 44 (10), Creditele pentru educaþie ºi formare profesionalã obþinute în
învãþãmântul postliceal pot fi recunoscute pentru absolvenþii cu diplomã de
bacalaureat de cãtre universitãþi, în baza deciziilor senatului universitar, ca
unitãþi de credite de studii transferabile pentru nivelul licenþã.

DOMENIUL SANITAR  durata studiilor: 3 ani
 BUCUREªTI / 90 locuri  IF
 CRAIOVA / 90 locuri  IF

1. Asistent medical generalist
Asistenþii medicali generaliºti pot profesa în cadrul urmãtoarelor unitãþi
medicale din sistemul de sãnãtate public ºi privat: spitale, policlinici,
dispensare locale, cabinete medicale particulare, cabinete medicale din cadrul
instituþiilor de învãþãmânt, cabinete medicale din cadrul unitãþilor de producþie,
cabinete medicale individuale ale companiilor.
2. Asistent medical balneofiziokinetoterapie ºi recuperare
Asistenþii medicali de balneofiziokinetoterapie ºi recuperare vor activa
în unitãþi medicale dedicate terapiei fizice ºi recuperãrii motorii, ce fac
parte din sistemul de sãnãtate public sau privat: spitale, policlinici, baze
de tratament ºi recuperare, staþiuni balneoclimaterice, cabinete private de
terapie ºi recuperare medicalã, instituþii de asistenþã socialã etc.

DOMENIUL IT
 BUCUREªTI
1. Analist programator  durata studiilor: 2 ani  60 locuri  IF
Analiºtii programatori îºi pot desfãºura activitatea atât la firme specializate
în realizarea de produse software specifice TIC, cât ºi la utilizatorii acestor
produse, organizaþii guvernamentale ºi neguvernamentale, agenþi economici
din toate domeniile de activitate.
2. Administrator reþele locale ºi de comunicaþii  durata studiilor: 2 ani
 60 locuri  IF
Administratorii de reþele locale ºi de comunicaþii vor putea lucra atât la
firme specializate în reþelisticã ºi comunicaþii, cât ºi la utilizatorii acestor
produse, organizaþii guvernamentale ºi neguvernamentale, agenþi economici
din toate domeniile de activitate.
3. Tehnician echipamente de calcul  durata studiilor: 2 ani  30 locuri  IF
Tehnicienii echipamente de calcul îºi gãsesc loc de muncã atât la firme
specializate în producþia ºi depanarea echipamentelor de calcul (service de
profil), cât ºi la utilizatorii acestora, organizaþii guvernamentale ºi
neguvernamentale, agenþi economici din toate domeniile de activitate.
4. Tehnician infrastructurã reþele de telecomunicaþii  durata studiilor:
3 semestre  30 locuri  IF
Tehnicienii de infrastructurã reþele de telecomunicaþii pot lucra în
firme care furnizeazã servicii de telecomunicaþii, instaleazã reþele ºi asigurã
mentenanþa acestora.

TAXÃ
DE
ÎNSCRIERE

 100 lei *

CE TREBUIE SÃ CONÞINÃ DOSARUL DE ADMITERE?
 Formular de preînscriere (opþional)
 Cerere de înscriere (tip);
 Diplomã de bacalaureat în original ºi în copie
SAU certificatul de absolvire însoþit de situaþia ºcolarã
(pentru candidaþii fãrã examen de bacalaureat);
 Copie Carte de identitate;
 Copie Certificat de naºtere;
 Copie Certificat de cãsãtorie (dacã este cazul);
 Adeverinþã medicalã de la medicul de familie
conform cãreia candidatul este sãnãtos clinic ºi apt pentru studii;
 Douã fotografii tip 3/4;
 Chitanþã care atestã achitarea taxei de admitere  100 lei.
DOSAR PLIC

DOMENIUL PRODUCÞIE MEDIA
 BUCUREªTI
1. Asistent regizor artistic  durata studiilor: 2 ani 18 MODULE  30 locuri  IF
Prin obþinerea calificãrii de Asistent regizor artistic, absolventul Colegiului
universitar Spiru Haret poate profesa: în cadrul Societãþii Naþionale de Televiziune,
în cadrul trusturilor private de televiziune sau în cadrul companiilor de producþie,
respectiv difuzare de programe tv.
2. Editor de imagine  durata studiilor: 2 ani  19 MODULE  30 locuri  IF
Prin obþinerea calificãrii de Editor de imagine, absolventul Colegiului universitar
Spiru Haret poate sã-ºi desfãºoare activitatea: în cadrul Societãþii Naþionale de
Televiziune, în cadrul trusturilor private de televiziune sau în cadrul companiilor
de producþie, respectiv difuzare de programe tv.
3. Cameraman-Fotoreporter  durata studiilor: 2 ani  19 MODULE  30 locuri  IF
Cameramanul-Fotoreporterul, absolvent al Colegiului universitar Spiru Haret,
va putea fi gãsit în cadrul instituþiilor de presã publice sau private, în cadrul
companiilor de producþie media ºi producþie cinematograficã, în cadrul
companiilor de organizare evenimente sau independent, în calitate de freelancer.
4. Asistent producãtor film-tv  durata studiilor: 1 an  10 MODULE  30 locuri  IF
Prin obþinerea calificãrii de Asistent producãtor film-tv, absolventul Colegiului
universitar Spiru Haret poate profesa: în cadrul instituþiilor de presã publice sau
private ºi în cadrul companiilor de producþie media / producþie cinematograficã.
5. Operator sunet  durata studiilor: 1 an  9 MODULE  30 locuri  IF
Prin obþinerea calificãrii de Operator sunet, absolventul Colegiului universitar
Spiru Haret poate profesa: în cadrul instituþiilor de presã publice sau private,
în cadrul companiilor de producþie media / producþie cinematograficã ºi
în cadrul companiilor de organizare evenimente.

ADMITERE Universitatea Spiru Haret

829  18 septembrie 2018

6. Tehnician iluminare filmare  durata studiilor: 1 an  9 MODULE
 30 locuri  IF
Prin obþinerea calificãrii de Tehnician iluminare filmare, absolventul Colegiului
universitar Spiru Haret poate profesa: în cadrul instituþiilor de presã publice sau
private, în cadrul companiilor de producþie media / producþie cinematograficã ºi
în cadrul companiilor de organizare evenimente.

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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PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENÞÃ

TAXÃ DE ÎNSCRIERE  110 lei *

 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
 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: strada 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
 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
 Facultatea de Inginerie, Informaticã
ºi Geografie Bucureºti
Programul Informaticã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.500 lei/an
Adresa: strada Fabricii nr. 46 G, Sector 6, Bucureºti
Date de contact: tel.: 021 316 97 88  interior 144;
021 316 97 89  interior 144.
e-mail: admitere_iig@spiruharet.ro
 Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane Bucureºti
Programul Jurnalism; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Muzicã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 60 locuri  IF; taxã: 3.200 lei/an
Adresa: ªoseaua Berceni, nr. 24, sector 4, Bucureºti
Date de contact Jurnalism: tel.: 021 334 01 02 sau
021 334 44 19, 021 334 47 23  int. 151;
e-mail: admitere_ssu@spiruharet.ro
Date de contact Muzicã: tel.: 021 317 19 01, 021 455 10 33;
e-mail: admitere_ssu@spiruharet.ro
 Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Bucureºti
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 Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Braºov
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;
taxã: 3.000 lei/an
Programul Pedagogie; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF / 50 locuri  ID;
taxã: 3.000 lei/an
Adresa: strada Turnului nr. 7, Braºov
Date de contact: tel.: 021 455 1061;
e-mail: admitere_pseb@spiruharet.ro

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

a) Dovada absolvirii examenului de bacalaureat:
§ Diplomã de bacalaureat / diplomã echivalentã în original;
sau
§ Copie a diplomei de bacalaureat însoþitã de adeverinþã
eliberatã de facultatea la care se aflã diploma
de bacalaureat, în original (pentru cei care urmeazã
a doua facultate sau care au depus diploma de bacalaureat în
original la alt dosar de admitere);
sau
§ Adeverinþã eliberatã de liceu, în original, pentru candidaþii
care au promovat examenul de bacalaureat în anul curent;
adeverinþa trebuie sã cuprindã media generalã la examenul
de bacalaureat, mediile obþinute în anii de studii, termenul
de valabilitate ºi menþiunea cã nu a fost eliberatã diploma
de bacalaureat;

 Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti
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: strada Fabricii nr. 46 G, Sector 6, Bucureºti
Date de contact: tel.: 021 316 97 83; e-mail: admitere_se@spiruharet.ro
 Facultatea de ªtiinþe Economice Câmpulung
Programul Contabilitate ºi informaticã de gestiune;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 125 locuri  IF;
taxã: 3.000 lei/an
Adresa: strada Traian nr. 223, Câmpulung
Date de contact: tel.: 0248 51 22 84; 0248 51 06 00;
e-mail: admitere_secl@spiruharet.ro
 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 Management (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: strada 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 ªtiinþe Juridice, Economice
ºi Administrative Craiova
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: strada 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
 Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice
ºi Administrative Braºov
Programul Management; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Drept; durata studiilor: 4 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Adresa: strada Turnului nr. 7, Braºov
Date de contact Drept: tel.: 021 455 1061;
e-mail: secretariat_sjeab@spiruharet.ro
Date de contact Management: tel.: 021 455 1061;
e-mail: admitere_sjeab@spiruharet.ro
 Facultatea de ªtiinþe Juridice,
Politice ºi Administrative Bucureºti
Programul Drept; durata studiilor: 4 ani; numãr de locuri:
300 locuri  IF / 100 locuri  IFR; taxã: 3.000 lei/an
Programul Administraþie Publicã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 50 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Poliþie Localã; durata studiilor: 3 ani;
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;
e-mail: admitere_sjpa@spiruharet.ro

sau
§ Copie dupã adeverinþa eliberatã de liceu,
însoþitã de o adeverinþã eliberatã de facultatea
la care se aflã adeverinþa eliberatã de liceu în original
(pentru cei care au depus adeverinþa eliberatã de liceu
în original la alt dosar de admitere);
b) Documente de identificare:
§ Copie de pe cartea de identitate, care sã cuprindã
codul numeric personal;
§ Copie dupã certificatul de naºtere;
§ Copie dupã certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul).
c) Alte documente:
§ Adeverinþã medicalã tip (de la medicul de familie);
§ 3 fotografii 3/4;
d) Documente de înscriere: Fiºa  chestionar pentru admitere
DOSAR PLIC

Pentru informaþii suplimentare accesaþi site-ul www.admitere.spiruharet.ro
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Programe universitare de MASTER

TAXÃ
DE
ÎNSCRIERE

 110 lei *

BUCUREªTI
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
Domeniul ªTIINÞA SPORTULUI ªI EDUCAÞIEI FIZICE
 Program de studiu: Educaþie fizicã ºi antrenament sportiv  Durata studiilor:
2 ani  Program de studiu: Kinetoterapia în afecþiunile locomotorii
 Durata studiilor: 2 ani  Program de studiu: Activitãþi motrice curriculare ºi
extracurriculare  Durata studiilor: 2 ani
Date de contact: ªoseaua Berceni nr.24, sector 4; tel.: 021 317 19 00;
e-mail: admitere_efs@spiruharet.ro; http://efs.spiruharet.ro/
Facultatea de Inginerie, Informaticã ºi Geografie
Domeniul INFORMATICÃ  Program de studiu: Tehnologii moderne
în ingineria sistemelor informatice  Durata studiilor: 2 ani.
Date de contact: strada Fabricii nr. 46 G, sector 6; tel.: 021 316 97 88 /021 316 97
89  interior 144; e-mail: admitere_iig@spiruharet.ro
Facultatea de Litere
Domeniul FILOLOGIE  Program de studiu: Limbã ºi literaturã românã 
modernizare ºi modernitate  Durata studiilor: 2 ani.  Program de studiu: Traducere
în domenii de specialitate  Durata studiilor: 2 ani.
Date de contact: strada Ion Ghica nr. 13, sector 3; tel.: 021 314 00 75; 021 314 00 76;
e-mail: admitere_lit@spiruharet.ro
Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
Domeniul PSIHOLOGIE  Program de studiu: Psihologie judiciarã ºi
victimologie  Durata studiilor: 2 ani  Program de studiu: Psihologie
organizaþionalã ºi managementul resurselor umane  Durata studiilor: 2 ani.
 Program de studiu: Psihologie clinicã ºi intervenþie psihologicã
 Durata studiilor: 2 ani.
Date de contact: strada Fabricii nr. 46 G, sector 6; tel.: 021 455 10 21; 021 316 97 85;
fax: 021 255 60 94; e-mail: admitere_pse@spiruharet.ro

Facultatea de ªtiinþe Economice
Domeniul MARKETING  Program de studiu: Marketing ºi relaþii publice
în afaceri  Durata studiilor: 2 ani.  Program de studiu: Marketingul ºi
managementul serviciilor  Durata studiilor: 2 ani. Program de
studiu: Marketingul ºi managementul operaþiunilor logistice  Durata
studiilor: 2 ani.  Program de studiu: Valorizarea patrimoniului prin
marketingul proiectelor culturale  Durata studiilor: 2 ani.
Domeniul CONTABILITATE  Program de studiu: Contabilitatea agenþilor
economici ºi a instituþiilor publice  Durata studiilor: 2 ani.  Program
de studiu: Audit financiar contabil  Durata studiilor: 2 ani.  Program de
studiu: Contabilitatea ºi gestiunea fiscalã a firmei  Durata studiilor: 2 ani.
Domeniul FINANÞE  Program de studiu: Managementul ºi finanþarea
proiectelor publice ºi private  Durata studiilor: 2 ani.
Date de contact: strada Fabricii nr. 46 G, sector 6; tel.: 021 316 97 83;
e-mail: admitere_se@spiruharet.ro
Facultatea de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative
Domeniul DREPT  Program de studiu: ªtiinþe penale  Durata studiilor:
1 an, 2 semestre.
Date de contact: ªoseaua Berceni nr. 24, sector 4; tel.: 021 334 44 19;
fax: 021 334 52 63; e-mail: admitere_sjpa@spiruharet.ro
Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane
Domeniul ªTIINÞE ALE COMUNICÃRII  Program de studiu: Mass-media
ºi comunicarea în sport  Durata studiilor: 2 ani.  Program de studiu: Comunicare
internaþionalã ºi diplomaþie publicã  Durata studiilor: 2 ani.
Domeniul MUZICÃ  Program de studiu: Artã muzicalã  Durata studiilor:
2 ani.
Date de contact Jurnalism: ªoseaua Berceni nr. 24, sector 4;
tel.: secretariat: 021 334 01 02 sau 021 334 44 19 sau 021 334 47 23  int. 151;
e-mail: admitere_ssu@spiruharet.ro
Date de contact Muzicã: ªoseaua Berceni nr. 24, sector 4; tel.: secretariat:
021 317 19 01, 021 455 10 33; e-mail: admitere_ssu@spiruharet.ro

BRAªOV

CONSTANÞA

Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
Domeniul PSIHOLOGIE  Program de studiu: Educaþia timpurie ºi
învãþãmânt primar (interdisciplinar cu domeniul ªtiinþe ale educaþiei)
 Durata studiilor: 2 ani.  Program de studiu: Psihologie clinicã ºi
intervenþie psihologicã  Durata studiilor: 2 ani.
Domeniul ªTIINÞE ALE EDUCAÞIEI  Program de studiu: Consiliere
educaþionalã (interdisciplinar cu domeniul Psihologie)
 Durata studiilor: 2 ani.
Date de contact: strada Turnului nr. 7; tel.: 021 455 1061;
e-mail: admitere_pseb@spiruharet.ro

Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice
Domeniul DREPT  Program de studiu: ªtiinþe penale
 Durata studiilor: 1 an.  Program de studiu: Dialogul social
ºi comunicarea în relaþiile de muncã  Durata studiilor: 1 an.
Domeniul CONTABILITATE  Program de studiu: Contabilitate,
expertizã ºi audit  Durata studiilor: 2 ani.
Domeniul MANAGEMENT  Program de studiu: Management
organizaþional ºi antreprenoriat  Durata studiilor: 2 ani.  Program de
studiu: Organizational management and entrepreneurship
(cu predare în lb. englezã)  Durata studiilor: 2 ani.
Date de contact: strada Unirii nr. 32-34; tel.: 0241 54 50 15; 0241 54 14 90;
0241 54 14 91; e-mail: admitere_sject@spiruharet.ro

Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice ºi Administrative
Domeniul DREPT  Program de studiu: Cooperare internaþionalã
în justiþie  Durata studiilor: 1 an.
Domeniul MANAGEMENT  Program de studiu: Dimensiunea europeanã
a managementului organizaþiei  Durata studiilor: 2 ani.  Program de
studiu: Managementul strategic al organizaþiei  Durata studiilor: 2 ani.
Domeniul ªTIINÞE ADMINISTRATIVE  Program de studiu:
Managementul administraþiei publice  Durata studiilor: 2 ani.
Date de contact: strada Turnului nr. 7; tel.: 021 455 1061;
e-mail: admitere_sjeab@spiruharet.ro

CÂMPULUNG

Facultatea de ªtiinþe Economice
Domeniul CONTABILITATE  Program de studiu: Contabilitate
ºi managementul afacerilor  Durata studiilor: 2 ani.
Date de contact: strada Traian nr. 223; tel.: 0248 51 22 84 ; 0248 51 06 00;
e-mail: admitere_secl@spiruharet.ro

EDUCAÞIA
ESTE
VALOAREA TA!
Admis
pentru viitor!
ÎNSCRIE-TE LA
UNIVERSITATEA
SPIRU HARET!

CRAIOVA

Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice ºi Administrative
Domeniul DREPT  Program de studiu: ªtiinþe penale ºi criminalisticã
 Durata studiilor: 1 an.
Domeniul CONTABILITATE  Program de studiu: Audit intern în sistemul
public ºi privat  Durata studiilor: 2 ani,.
Domeniul FINANÞE  Program de studiu: Finanþe ºi administraþie publicã
europeanã  Durata studiilor: 2 ani.
Date de contact ªtiinþe Juridice ºi Administrative: strada Vasile Conta nr. 4;
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

NUMÃR DE LOCURI, FORMA DE ÎNVÃÞÃMÂNT
ªI TAXE ANUALE DE STUDII

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

DOMENII
Drept  200 de locuri;
Psihologie  150 de locuri;
Filologie  150 de locuri;
Contabilitate  300 de locuri;
Management* 150 de locuri;
Marketing  200 de locuri;
Finanþe  50 de locuri;
ªtiinþe ale comunicãrii  50 de locuri;
Informaticã  50 de locuri;
ªtiinþe administrative  50 de locuri,
ªtiinþe ale educaþiei  50 de locuri

IF

3.600 lei

ªtiinþa sportului ºi educaþiei fizice  100 de locuri

IF

4.000 lei

Muzicã  50 de locuri

IF 4.500 lei
IF 1980 euro

*Management  limba englezã
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A) DOVADA ABSOLVIRII STUDIILOR ANTERIOARE:
· Diploma de licenþã (în original) sau adeverinþã de promovare
a examenului de licenþã este pentru promoþia curentã;
· Foaie matricolã/ supliment la diplomã sau situaþie
ºcolarã (copie) pe care se certificã conformitatea cu originalul de
cãtre persoanele cu atribuþii de secretariat;
· Diploma de bacalaureat (copie) pe care se certificã conformitatea
cu originalul de cãtre persoanele cu atribuþii de secretariat;
B) DOCUMENTE DE IDENTIFICARE:
· Copie de pe cartea de identitate, care sã cuprindã
codul numeric personal;
· Copie dupã certificatul de naºtere;
· Copie dupã certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul).
C) ALTE DOCUMENTE
· Curriculum Vitae;
· Adeverinþã medicalã tip (de la medicul de familie);
· 3 fotografii 3/4;
D) DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:
Fiºa-chestionar pentru admitere
DOSAR PLIC

Pentru informaþii suplimentare accesaþi site-ul www.admitere.spiruharet.ro
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Turneul naþional
extraordinar
Vioara lui Enescu
Turneul naþional extraordinar Vioara lui
Enescu, organizat de Radio România, a revenit
pe scenele din România. Gabriel Croitoru,
violonistul care are privilegiul de a cânta pe
vioara Guarneri del Gesu supranumitã
Catedrala, pe care a cântat George Enescu
(instrument pus la dispoziþie ºi aflându-se în
patrimoniul Muzeului Naþional George
Enescu) ºi pianistul Horia Mihail cântã în
anul Centenarului la Alba Iulia, Deva, Tecuci,
Bistriþa, Timiºoara, Slatina, Caracal ºi în mai
multe recitaluri la Bucureºti.
Având exemplul lui George Enescu, care
în cursul verii anului 1914 a dat o serie de
concerte în þarã, în 2012, doi muzicieni
români entuziaºti, Gabriel Croitoru ºi Horia
Mihail, cãrora le era familiarã experienþa de
a cânta pe mari scene ale lumii, în oraºe
mari, la Bucureºti  la Sala Radio sau la
Ateneu , dar ºi în oraºe mai mici ale þãrii,

O poveste cu doi titani
C

au descoperit cã au puterea de a încerca sã
ducã muzica clasicã mai departe, în locuri
cât mai diferite, unde nimeni nu se gândeºte
la ea sau nici nu a aflat de existenþa ei, dar
unde poate face foarte mult bine, aºa cum
fãcea Enescu în urmã cu o sutã de ani.
Dupã Alba Iulia, Deva, Tecuci, Bistriþa,
Timiºoara, turneul continuã: 19 septembrie
ora 19  Slatina - Centrul cultural Eugen
Ionescu; 20 septembrie, ora 19  Bucureºti,
Sala Teatrelli; 21 septembrie, ora
19  Caracal, Teatrul Naþional, 22 septembrie,
ora 18  Bucureºti, Centrul cultural Nicolae
Bãlcescu pentru UNESCO, 8 octombrie, ora
19  Bucureºti, Sala Radio. (sursa Hotnews)

Sãptãmâna Europeanã
a Limbilor
În fiecare an, pe 26 septembrie celebrãm Ziua Europeanã a
Limbilor. În 2018, sãrbãtorim diversitatea lingvisticã a Europei
nu doar o singurã zi, ci o sãptãmânã întreagã, în perioada
21-29 septembrie 2018. Reþeaua institutelor culturale europene,
EUNIC România ºi Comisia Europeanã, în parteneriat cu Muzeul
Naþional de Istorie Naturalã Grigore Antipa, Centrul Naþional de
Culturã al Romilor Romano Kher ºi Europa FM au pregãtit o serie
de evenimente speciale  ateliere, conferinþe, proiecþii de film,
jocuri, concursuri ºi o expoziþie  dedicate diversitãþii lingvistice.

Animest 2018

- cinci lungmetraje
ºi 83 de filme scurte
intra în competiþii
Cinci lungmetraje ºi 83 de scurtmetraje
au fost selectate în competiþiile Animest
2018. Cea de-a 13-a ediþie a Festivalului
Internaþional de Film de Animaþie Animest
va avea loc în perioada 28 septembrie 7 octombrie 2018 la Bucureºti.
Selecþia oficialã cuprinde titluri care au
deja în palmares premii ºi nominalizãri la
cele mai prestigioase festivaluri internaþionale de gen, bifând o varietate de abordãri,
stiluri ºi tehnici de animaþie menite sã ofere
publicului o imagine de ansamblu asupra
industriei la nivel mondial. Un juriu format

din Luce Grosjean, din Franþa, CEO-ul
companiei franceze de distribuþie Miyu
Distribution, Pavel Horáèek, din Cehia,
directorul de programe al Festivalului
Internaþional de Film de Animaþie AniFilm,
din Trebon, ºi regizorul român Sergiu
Negulici, câºtigãtorul competiþiei româneºti
la Animest 2017, premiat recent cu
Grand Prix la Hiroshima IAFF pentru
scurtmetrajul sãu, Splendida Moarte
Accident, va decide câºtigãtorul premiului pentru cel mai bun lungmetraj de
animaþie, anul acesta

âteodatã, într-un mod straniu, destinele unor
oameni valoroºi, din domenii complet diferite, sunt
legate neaºteptat. Poate nu în timpul vieþii, dar cu
siguranþã în apele tulburi ale istoriei.
Douã nume importante pentru România s-au
întâlnit, astfel, peste timp(uri) ºi personalitãþile lor
pot fi privite, pentru câteva minute, împreunã.
Despre cine ºi despre ce era vorba?
A fost odatã un doctor care absolvise Facultatea
de Medicinã din Paris ºi, la invitaþia unui înalt
prieten, a ajuns într-o þarã plinã de necunoscute.
Trebuia sã stea doar trei ani ºi sã organizeze serviciul
sanitar aflat într-o stare (aproape) deplorabilã.
A rãmas pânã la sfârºitul vieþii.
Numele doctorului  Carlo Antonio Francesco
dAvila (în francezã, Charles dAvila; românizat 
Carol Davila). Românul care l-a invitat  domnitorul
Barbu ªtirbei. A doua personalitate pe care a cucerito  Alexandru Ioan Cuza. Þara de adopþie  Þara
Româneascã.
Contribuþiile lui Carol Davila în domeniul sanitar,
în dezvoltarea ªcolii de Medicinã româneºti, dar ºi în
culturã sunt (sau ar trebui sã fie) foarte cunoscute.
Putem afirma fãrã nicio exagerare cã datoritã lui a
existat, poate mai devreme decât s-ar fi aºteptat, o
construcþie medicalã adevãratã pe aceste meleaguri.
De aceea, mai-marii începutului de secol XX
s-au gândit cã acest doctor (ajuns general) ar merita o
statuie, un bust. Un consiliu al Ministerului de Rãzboi,
condus de Dimitrie Gerota, i-a propus, în 1903,
lui Constantin Brâncuºi sã livreze opera de artã.
ªi acela a fost momentul întâlnirii dintre un uriaº al
medicinii ºi unul al artei plastice. Între un medic italian
stabilit în România ºi un oltean talentat ºi ambiþios.
Nu fãrã peripeþii, însã. De la detaliile financiare ºi
pânã la cele artistice, drumul bustului a fost plin de
gropi, de rãzgândiri, de certuri ºi chiar de abandonuri.
Într-o primã fazã, când Brâncuºi (care-ºi primise
prima tranºã din suma promisã pentru lucrare) a
prezentat statuia în gips, criticile au izbucnit pe loc:
ba nasul era prea mare, ba epoleþii stãteau aiurea.
Olteanul s-a înfuriat, fireºte. A plecat trântind uºa,
þipând cã renunþã la restul banilor ºi se va duce
pe jos la Paris.
Iar Ministerul de Rãzboi a rãmas cu bustul
neterminat. Totuºi, reprezentanþii de frunte s-au
gândit cã doctorul Carol Davila trebuie sã fie
reprezentat post-mortem cum se cuvine, pentru tot
ceea ce fãcuse în þara adoptivã. Aºa cã au hotãrât
sã-l toarne ei singurei în bronz.
La 9 septembrie 1912 au dezvelit opera ºi au
instalat-o în curtea Spitalului Militar. Nu înainte de
constata însã cã se cam degradase. ªi pentru cã tot
românul e un fel de artist (nu numai poet, ci ºi
sculptor, se pare!), oficialitãþile s-au gândit sã

repare statuia. Cum? Simplu  prin suprimarea
pãrþilor deteriorate.
Brâncuºi sculpta tot la Paris, nu mai ºtia nimic de
bustul lui Carol Davila. Pânã când, în 1938, a revenit
la Bucureºti. A comunicat cã el este autorul versiunii
în gips a statuii generalului ºi a cerut s-o vadã. Ce a
urmat? Exact: s-a luat cu mâinile de cap când a vãzut
varianta modificatã  fãrã braþe (or fi crezut cã va fi
un fel de Venus din Millo?!?) ºi fãrã egreta de
pe chipiu. În prima clipã, a vrut sã-i dea în judecatã
pe cei care luaserã decizia sã-i ajusteze lucrarea.
Dar s-a lãsat pãgubaº...

Bustul generalului doctor Carol Davila a fost mutat,
în 1990, în Muzeul Militar, iar în curtea spitalului se
odihneºte o copie în bronz. De asemenea, Muzeul
Naþional de Artã al României deþine o plachetã în
gips, un basorelief care-l reprezintã din profil pe
Carol Davila, intitulat Schiþã pentru portretul
generalului Carol Davila, ºi este realizat în 1903, tot
de Brâncuºi, ca lucrare premergãtoare pentru bust.
Cam aºa a fost întâlnirea dintre doi titani ai
României  Carol Davila ºi Constantin Brâncuºi. A
rãmas un bust al unui adevãrat erou, o supãrare
resemnatã a artistului ºi un zâmbet amar al urmaºilor
lor. Dar ºi o poveste de spus când fiecare dintre noi
priveºte acea statuie care uneºte istoriile secolelor.

Odilia ROªIANU

Rata anualã a inflaþiei a crescut din nou,
dar evoluþia creºterii economice este cea care a început sã sperie acum
Rata anualã a inflaþiei a crescut în luna august la 5,1%, de
la 4,56% în iulie, în condiþiile în care mãrfurile nealimentare
s-au scumpit cu 6,78% faþã de aceeaºi lunã a anului trecut,
cele alimentare cu 4,15%, iar serviciile cu 2,61%, potrivit
datelor publicate de Institutul Naþional de Statisticã (INS). Cu
toate acestea, analiºtii se aºteaptã ca spre finalul anului rata
inflaþiei sã coboare sub 4%, dar sã fie totuºi peste prognoza
BNR. Partea proastã însã este datã de creºterea economicã
care a aterizat la puþin peste 4%, iar economiºtii sunt de
pãrere cã ea va scãdea ºi sub acest nivel, deoarece investiþiile
sunt dezamãgitoare, iar industria nu merge la cotele aºteptate.
Inflaþia ºi-a reluat trendul de creºtere în august dupã doar numai
o lunã în care a fost consemnatã o uºoarã scãdere. În acest an, cea
mai mare ratã anualã a inflaþiei a fost înregistratã în luna mai,
respectiv 5,41%, acesta fiind cel mai mare nivel din februarie 2013,
când a ajuns la 5,65%. Preþurile de consum în luna august 2018
comparativ cu luna august 2017 au crescut cu 5,1%. Rata anualã
calculatã pe baza indicelui armonizat al preþurilor de consum (IAPC)
este 4,7%. Rata medie a inflaþiei în ultimele 12 luni (septembrie
2017 - august 2018) faþã de precedentele 12 luni (septembrie 2016
- august 2017), calculatã pe baza IPC, este 4,2%. Determinatã pe
baza IAPC, rata medie este 3,5%, se aratã într-un comunicat al
INS. Rata medie lunarã a inflaþiei în primele opt luni din acest an a
fost de 0,3%, faþã de 0,1% în perioada similarã din 2017. La
începutul lunii august, Banca Naþionalã a României (BNR) a
revizuit în scãdere la 3,5%, de la 3,6%, prognoza de inflaþie pentru
finalul acestui an. Pentru finalul anului 2019, BNR estimeazã o
ratã a inflaþiei de 2,7%, în scãdere cu 0,3 puncte procentuale.
România a avut în iulie, pentru a ºasea lunã consecutiv, cea mai mare
ratã anualã a inflaþiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un
avans al preþurilor de consum de 4,3%, în scãdere totuºi faþã de o ratã
anualã a inflaþiei de 4,7% înregistratã în luna iunie, aratã datele publicate
la mijlocul lunii august de Oficiul European de Statisticã (Eurostat).

Citricele, ouãle, serviciile poºtale ºi biletele de avion
s-au scumpit cel mai mult în august
Citricele ºi fructele meridionale, dar ºi ouãle s-au scumpit cel
mai mult în decursul lunii august faþã de iulie la categoria
produselor alimentare, în creºtere fiind ºi tarifele pentru gaze
naturale, energie electricã ºi tarifele serviciilor poºtale ºi de
transport aerian, reiese din datele Institutului Naþional de Statisticã
(INS), publicate recent.
Preþurile mãrfurilor alimentare au scãzut uºor în august, faþã
de luna anterioarã, cu 0,17%, însã citricele ºi fructele meridionale
au înregistrat o creºtere cu 3,1%, iar ouãle s-au scumpit cu 1,01%.
Pâinea ºi produsele de franzelãrie au consemnat o creºtere cu
0,22%, iar în ceea ce priveºte carnea, preparatele din carne ºi
conserve din carne, cel mai mult s-a scumpit carnea de bovinã,
respectiv 0,48%.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
În cazul preþurilor nealimentare, cele mai importante majorãri
de preþuri au fost consemnate la gazele naturale (+5,59%) ºi energie
electricã (+2,05%). În schimb, au fost înregistrate uºoare scãderi la
ceasuri, aparate audio-video, articole sportive, ºi la încãlþãminte,
dar la toate aceste categorii scãderea a fost de sub 1%.
Comparativ cu finalul anului trecut, în august s-au majorat cel mai
mult preþul gazelor naturale, cu 16,61%, al combustibililor cu 5,61%,
ºi cel al tutunului ºi þigãrilor cu 3,68%. Pe de altã parte, în perioada
menþionatã nicio categorie nu a consemnat o scãdere a preþurilor.
Conform datelor centralizate de INS, pe segmentul serviciilor,
în august, comparativ cu iulie, cel mai mult s-au majorat serviciile
poºtale, cu 21,54% ºi tarifele pentru transportul aerian (+2,42%),
în timp ce, faþã de decembrie 2017, tot serviciile poºtale sunt în
topul scumpirilor, cu acelaºi procent de 21,54%, ºi transportul
aerian, cu 18,66%. Singura scãdere a fost consemnatã în august
faþã de iulie la serviciile de telefonie cu 0,1%.

Creºterea economicã este în picaj,
iar previziunile analiºtilor nu sunt deloc optimiste
BCR, principala bancã din sistem dupã active, a coborât
previziunea de creºtere economicã de la 4,1% la 3,8%, imediat
dupã ce INS a publicat datele detaliate despre creºterea economicã.
Raiffeisen se pregãteºte sã coboare previziunile de creºtere
economicã de la 4,2% în prezent la sub 4%. Probabil cã vom
duce, cumva, prognoza de creºtere undeva între 3,5 ºi 4%, cel
mai probabil spre 3,5%. Este clar acum cã nu putem avea o
creºtere de peste 4% în acest an, comenteazã Ionuþ Dumitru,
economistul-ºef al Raiffeisen Bank.
UniCredit Bank îºi menþine prognoza de creºtere economicã
de 3,9%, dar subliniazã, într-un raport, cã existã riscuri negative.
Banca Transilvania are, în continuare, o previziune de creºtere
economicã de 4,3%, dar aceasta este de dinaintea apariþiei detaliilor
despre PIB.
În aceeaºi vreme, ING Bank mizeazã pe o creºtere de 3,8%.
Ce s-a întâmplat de fapt? Economia a crescut în semestrul I cu
4%, an/an. În trimestrul al doilea, faþã de trimestrul I, PIB-ul a
avansat cu 1,4%. Dar avem de-a face, spun economiºtii, cu un
efect de bazã. În plus, industria nu merge bine, iar investiþiile
sunt dezamãgitoare. Stagnarea din T1 2018 faþã de T4 2017 a
fost atipicã. Prin urmare avem de-a face cu un efect de bazã în
creºterea de 1,4% din trimestrul al doilea.
Alejandro Hajdenberg, reprezentant al FMI pentru România, a
anunþat cã Fondul se pregãteºte sã reducã estimarea de creºtere
economicã pentru România la 4 - 4,5% în condiþiile în care avansul
iniþial era de 5,1%. În replicã, ministrul Finanþelor Eugen
Teodorovici a susþinut cã finalul de an va dovedi cã guvernul, care
ºi-a construit bugetul pe o creºtere economicã de 5,5%, are dreptate.
Dar, cum stau lucrurile, se vede cã FMI rãmâne instituþia
cea mai optimistã când vine vorba despre evoluþia creºterii
economice.

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  18 septembrie 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
ªtiri + Meteo (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  Stâlpii Pãmântului 
partea 2 (2010). Regia:Sergiu Mimica
Gezzan; Genul: actiune/SF.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Mai presus de cuvinte
(2013)  Genul: acþiune
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)

SÂMBÃTÃ  22 septembrie 2018
07:00
07:30
09:00
11:30
12:00
13:00
15:00
16:00
17:00
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 (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Petrecere la han  Emisiune de folclor
Jurnal Viral
Film artistic românesc  Astfalt
Tango (1995). Regia: Nae Caramfil.
Genul: comedie
Film artistic (r)
Film documentar
Film documentar
România spiritualã (r)

MIERCURI  19 septembrie 2018
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
10:30
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

Film documentar
ªtiri + Meteo (r)
Film documentar
Film documentar
România spiritualã  live
Film documentar
Poveºti franceze (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  Stâlpii Pãmântului 
partea 3 (2010). Regia:Sergiu Mimica
Gezzan; Genul: acþiune/SF.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Cum sã scapi
nepedepsit (2014). Genul: comedie.
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Poveºti franceze (r)
Film documentar
Film artistic

JOI  20 septembrie 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

VINERI  21 septembrie 2018

Film documentar
ªtiri + Meteo (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  Stâlpii Pãmântului 
partea 4 (2010). Regia:Sergiu Mimica
Gezzan; Genul: acþiune/SF.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Livada de mango 
(2002). Genul: dramã.
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  24 septembrie 2018

DUMINICÃ  23 septembrie 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

Film documentar
ªtiri + Meteo (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 românesc  Tache (2007).
Regia: Igor Cobileanchi; Genul: comedie
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Rãmân cu tine
(2002). Genul: dramã.
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar (r)
Film artistic (r)

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
O lume în 30 de minute
Film documentar
Film artistic  Mizerabilii  Magherniþa
lui Gorbeau  partea 1 (2012). Genul: dramã
Film artistic  Mizerabilii  Epopeea din
strada Saint-Denis  partea 2. Genul: dramã
Film documentar
Film documentar (r)
Poveºti franceze (r)
Petrecere la han (r)
România spiritualã (r)

22:30
23:00

Recent, la Editura Muzicalã, a apãrut cartea

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

Poveºtile bunicului Emil, de Emil Pinghiriac,

însoþitã de un CD, cu vocea povestitorului.

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  Stâlpii
Pãmântului  partea 1 (2010).
Regia: Sergiu Mimica Gezzan.
Genul: acºiune/SF
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Skillls (2011).
Genul: dramã.
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Film documentar (r)
Film artistic (r)

Pe 4 octombrie a.c., profesorul Emil Pinghiriac, de la Facultatea de Muzicã
din cadrul Universitãþii Spiru Haret, ar fi împlinit 85 de ani.
Pe 6 octombrie se împlinesc 5 ani de la decesul artistului ºi profesorului.

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

Radio Seven

vocale ºi în calitate de profesor de canto: Arta cântului
vocal, Mirabila voce de bariton (Teza de doctorat a
autorului), coautor împreunã cu soprana Georgeta
Pinghiriac la volumul intitulat Dimensiuni stilisticointerpretative vocale.
În calitate de povestitor al vieþii din spatele
spectacolului se încadreazã Vocea, scena ºi viaþa mea
- volumul I ºi Muzica ºi tu, volumul II  jurnal.
A urmat, apoi, Teatru-n teatru, un volum de umor
ce îºi propune sã ne prezinte artiºtii în ipostaze
nostime, pline de umor, ºi ultima carte, O razã de
soare, ce reprezintã cronica unei vieþi a bunului sãu
prieten Vlad Gheorghiþã.
Poveºtile bunicului Emil, carte cu povestiri pentru
copii, a fost scrisã în anul 2010. Cartea este însoþitã
de un CD cu vocea autorului ºi surprinde bonomia
moldoveanului ghiduº.
Turturica, Ieduþul cel jucãuº, ªoricelul cel curios,
Migraþiunea ºoriceilor, Ricã ºi Licã, Lebedele Lacului
Bereºti, Lebedele ºi vulpea, Ziua cea Mare, Puiºorii de

PROGRAMUL

Toate turneele, succesele ºi tensiunile baritonului
Emil Pinghiriac pe alte meleaguri au fost consemnate
în volumul Vocea, scena ºi viaþa mea, inclusiv dorul
de cei de-acasã, prin afirmaþia cã este produsul ªcolii
ieºene, ca intelectual.
Anii petrecuþi la Facultatea de Filologie a Universitãþii
Alexandru Ioan Cuza, unde a avut marea ºansã de a studia
cu profesori deosebiþi, din vechea generaþie; colegi ºi
prieteni foarte buni; pânã la activitatea artisticã, ca solist
al corului Universitãþii ºi al Mitropoliei, unde cântau toþi
soliºtii Operei Române din Iaºi. Din corul Mitropoliei,
Emil Pinghiriac a ajuns la Operã, iar în toamna anului 1960 a intrat student la Facultatea de Canto a Conservatorului George Enescu, dupã ce ºi-a luat, cu un an
înainte, diploma de profesor. Artist, cadru didactic al
Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti ºi-a susþinut teza
de doctor în Muzicã la Universitatea Naþionalã de
Muzicã, Bucureºti, în anul 2003.
Baritonul Emil Pinghiriac a scris mai multe cãrþi
de specialitate, fiind interesat de problemele tehnicii

om ... toate sunt povestiri sunt pline de parfum, culoare
ºi uneori de nostimade tandre ce te atrag prin vocea
povestitorului, dicþia naratã baritonal, bucurându-te prin
sensibilitatea, profunzimea ºi imaginaþia surprinsã de
Emil Pinghiriac. Simþi cã eºti martorul unor întâmplãri
neprevãzute.
Cartea Poveºtile bunicului Emil reprezintã o dedicaþie
blândã copiilor ºi nepoþilor autorului.
Prin harul de povestitor al bunicului Emil, simþim
dragostea ºi nostalgia omului care se bucurã atunci
când dãruieºte, fie chiar o poveste...
Cunoscându-l atât de bine pe Emil Pinghiriac, aº
putea spune: Ce zi mai e ºi asta fãrã tine?
Dar cum zâmbetul ºi voia bunã au fost dominanta
povestitorului, îmi permit sã închei într-un mod
optimist, lãsând turturica, ºoriceii, ieduþul, lebedele,
puiºorii de om sã ne înveseleascã.

Camelia Georgeta PINGHIRIAC
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

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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PRIMA ªCOALÃ GIMNAZIALÃ
PREMIUM DIN BUCUREªTI
Un eveniment deosebit de important,
promovat sub patronajul Fundaþiei
România de Mâine ºi al Universitãþii
Spiru Haret, înfiinþarea ºi deschiderea
primei ºcoli premium din Bucureºti.
Este un eveniment de excepþie, pentru
cã o ºcoalã premium este una de
excelenþã, care îl rãplãteºte pe elev, fiind,
dupã pãrerea noastrã, cea mai competitivã, complexã ºi atractivã ºcoalã
particularã din capitalã.
Dupã proiectul educaþional ascendent
avut de Grãdiniþa Prietenii Mei, drumul
logic ºi necesar era acela al prelungirii
activitãþilor de învãþare la standarde
înalte, astfel prinzând contur înfiinþarea
ªcolii Gimnaziale International
Premium School of Bucharest, cu
predare în limba românã.
INTERNATIONAL PREMIUM
SCHOOL OF BUCHAREST (IPSB)
este vizibilã în comunitate, atât prin
calitatea activitãþilor destinate elevilor de
vârstã ºcolarã, cât ºi prin amplasarea ei
într-o zonã în plinã dezvoltare socialã,
economicã ºi culturalã a Bucureºtiului,
cu multiple locaþii care fac parte din
patrimoniul cultural bucureºtean. În
centrul atenþiei sunt copilul ºi nevoile
lui de creºtere, socializare ºi educaþie,
deoarece Multe dintre câte ne sunt
necesare pot aºtepta, numai copilul nu.
Acum e timpul când se formeazã trupul
ºi spiritul lui. Copilului nu i se poate
spune: Aºteptã pânã mâine! Numele lui
este AZI! (Gabriela Mistral).
Activitãþile instructiv-educative din
ªcoala noastrã au loc pe fondul unui
obiectiv fundamental: obþinerea performanþei ºcolare ºi a excelenþei ºcolare
prin stimularea dragostei ºi motivaþiei
pentru învãþare a elevilor, dezvoltarea
încrederii în propria devenire, crearea
echilibrului dinamic între colaborare ºi
competiþie ºcolarã, cu scopul de a forma
structuri de personalitate puternice, cu
imagine de sine pozitivã ºi capacitãþi
reale pentru libertatea spiritualã ºi
armonia relaþionãrii prezente ºi viitoare.
Creatã de specialiºti în învãþãmântul
ºcolar ºi adaptatã în permanenþã nevoilor
de cunoaºtere ºi dezvoltare ale fiecãrui
elev, INTERNATIONAL PREMIUM
SCHOOL OF BUCHAREST pune
accent pe aspectele esenþiale în dezvoltarea ºcolarilor, precum: conturarea
identitãþii proprii prin valorificarea
potenþialului fizic ºi psihic, sprijinirea
pentru a dobândi cunoºtinþe, capacitãþi ºi

atitudini necesare activitãþii ºi vieþii
ºcolare, extinderea orizonturilor creative
ºi interacþiunea cu o multitudine de
domenii educaþionale, culturale ºi artistice
ºi, nu în ultimul rând, promovarea
consecventã a triadei elev-ºcoalã-familie.
Ciclul de învãþãmânt ºcolar cuprinde
clasa pregãtitoare ºi clasele I-IV, iar
ciclul de învãþãmânt gimnazial cuprinde
clasele V-VIII, ambele în conformitate
cu prevederile Legii Educaþiei Naþionale
ºi cu prevederile incluse în Ordinele
emise de ministrul Educaþiei Naþionale.
Referindu-ne la necesitatea ºi oportunitatea înfiinþãrii ºi deschiderii, încã
din acest an ºcolar (2018-2019), a
INTERNATIONAL PREMIUM
SCHOOL OF BUCHAREST, putem
aprecia cã au crescut exigenþele referitoare la pregãtirea copiilor, odatã cu
accesul neîngrãdit la informaþii. Oamenii
sunt din ce în ce mai dispuºi sã plãteascã
pentru un serviciu de educaþie de calitate, în care copilului sã i se urmãreascã
evoluþia, sã fie testat ºi tratat individual.
Acestea sunt resorturile sociale care
creeazã, în plan economic, premisele
dezvoltãrii învãþãmântului primar
particular.
În plus, se simþea absenþa unei ºcoli
primare particulare în zonele Piaþa
Sudului - Apãrãtorii patriei - IMGB,
sectorul 4 al Capitalei, care sã satisfacã,
într-un spaþiu ultra-modern dedicat
educaþiei ºcolare, atât nevoile biopsiho-socio-culturale ale copiilor, cât
ºi solicitãrile/ aºteptãrile pãrinþilor. În
aceastã zonã urbanã au rezidenþa numeroase familii tinere, cu potenþial economic ºi cultural, care manifestã încredere în posibilitãþile învãþãmântului
particular, iar pãrinþii incluºi în aceastã
categorie au program de lucru prelungit,
preferând unitãþi ºcolare care oferã
elevilor un program zilnic mai lung ºi o
ofertã educaþionalã variatã, desfãºuratã
integral în spaþiul ºcolii.
VIZIUNEA IPSB este: Dragoste
pentru învãþare ºi bucuria autoafirmãrii! INTERNATIONAL PREMIUM
SCHOOL OF BUCHAREST susþine
evoluþia copilului, oferind acestuia posibilitatea de a învãþa ºi de a se dezvolta în
concordanþã cu particularitãþile sale
individuale ºi în funcþie de cerinþele
actuale ºi viitoare ale societãþii, pornind
de la premisa cã adevãrata educaþie nu
ignorã valoarea cunoaºterii ºtiinþifice
sau a realizãrilor literare; însã, mai mult

Munca asiduã reprezintã sursa de energie, creaþie ºi inovaþie zilnicã. În domeniul
educaþional, dincolo de cadrul formal oferit de Legea Educaþiei Naþionale sau de
standardele ºi normativele impuse de Aracip trebuie sã fii mereu activ, cu viziune
ºi dorinþa continuã de a atinge idealul educaþional. Ori, idealul se formeazã
treptat prin identificarea ºi preluarea de modele (modele de profesori, în cazul
nostru) ºi apoi prin interiorizare, fiind conºtientizate ºi transformate pentru a
deveni modele proprii, originale. Nu avem pretenþia cã suntem perfecþi, însã, vã
asigur cã întregul corp profesoral oferit de IPSB constituie un model educaþional
pentru elevii noºtri ºi nu numai.
Manager coordonator IPSB, prof.univ.dr. Laura GORAN

decât informaþia, ea preþuieºte puterea;
mai mult decât puterea, bunãtatea; mai
mult decât realizãrile intelectuale,
caracterul (Ellen G. White).
De aici rezultã caracteristici fundamentale pe care personalitatea copiilor
înscriºi la ºcoala noastrã le vor dobândi,
cum sunt: respectul faþã de sine, faþã
de celãlalt ºi faþã de mediu; dezvoltarea
fizicã armonioasã ºi însuºirea de
deprinderi corecte de viaþã; încrederea
în sine ºi în dezvoltarea potenþialului
de performanþã în diverse domenii.
MISIUNEA IPSB derivã din nevoile
de educaþie, identificate la nivelul
societãþii de astãzi ºi al comunitãþii în
care trãim. În viziunea managementului
ºcolii ºi a întregului corp profesoral,
IPSB îºi asumã misiunea de a promova
cultura dezvoltãrii personale ºi a
moralitãþii, cultura atitudinii proactive
ºi participãrii, cultura încrederii în
sine ºi autoafirmãrii, în condiþii de
respect al identitãþii fiecãrui individ.
Pe termen scurt, mediu ºi lung,
OBIECTIVELE EDUCAÞIONALE
ale IPSB constau în:
construirea identitãþii ºi a individualitãþii ºcolii, prin promovarea
standardelor academice de excepþie;
elaborarea unei oferte educaþionale
conforme cu standardele naþionale, cu
principiile comunitãþii locale, pe de o
parte, cerinþele societãþii româneºti ºi
internaþionale, pe de altã parte;
derularea de programe de identificare
ºi pregãtire a elevilor în domeniile
potenþialului performanþial al fiecãruia.
Motivarea elevilor pentru obþinerea
performanþelor;
accentuarea dimensiunii pragmatice
a personalitãþii elevilor prin educaþia
antreprenorialã, ecologicã, pentru
sãnãtate. Promovarea valorilor civice
ºi moral-spirituale;
crearea oportunitãþilor pentru educaþia informal ºi non-formalã (activitãþi
extracurriculare ºi extraºcolare atractive
ºi în acord cu tendinþele europene);
derularea unei politici de selecþie
eficientã a personalului care sã fie
motivat în creºterea prestigiului IPSB;
utilizarea strategiilor didactice
moderne, flexibile ºi dinamice, bazate
pe parteneriatul profesor-elev;
îmbunãtãþirea sistemului de management, pentru susþinerea ascendentã
a calitãþii actului educaþional oferit;
asigurarea bazei material moderne,
adecvate realizãrii obiectivelor cuprinse
în Strategia de dezvoltare a ºcolii;
crearea unui climat de siguranþã fizicã
ºi libertate spiritualã pentru elevii ºcolii;
dezvoltarea unor parteneriate locale,
naþionale ºi internaþionale, pentru promovarea valorilor sociale ºi multiculturale;
metode ºi tehnici de predare-învãþareevaluare moderne ºi creative;














ºi mijloace didactice suport
demateriale
cea mai bunã calitate (de exemplu: ma-

nuale ºi auxiliare ºcolare avizate de MEN,
smartboard, laptop, personal computer).
IPSB oferã ºi:
activitãþi de consiliere ºcolarã ºi
logopedie;
bazin de înot, sãli de sport indoor ºi
outdoor;
bibliotecã ºi salã de lecturã;
salã de mese ºi meniu zilnic diversificat, avizat de cãtre medic pediatru
specialist;
siguranþã, pazã ºi protecþie, asistenþã
medicalã ºi transport.
În ceea ce priveºte comunicarea cu
pãrinþii, semnalãm cã, în cadrul
Departamentului de Consiliere ºi
Mediere ªcolarã al IPSB, experþi în
orientare ºcolarã ºi vocaþionalã menþin
dialogul constant cu pãrinþii, pentru a
consilia ºi stimula implicarea acestora
în dezvoltarea copiilor. Relaþia strânsã
de colaborare pãrinte-psiholog ºcolar
urmãreºte crearea unui echilibru între
dorinþele pãrinþilor ºi aptitudinile
copiilor, astfel încât nevoile, atracþiile
ºi talentele celor mici sã fie indentificate
ºi valorificate. Totodatã, biblioteca ºi
sala de lecturã special amenajate pentru
pãrinþi constituie un element important
în menþinerea parteneriatului familieºcoalã, dar ºi pentru îmbogãþirea
noþiunilor ºi cunoºtinþelor pãrinþilor
privind psiho-educaþia copiilor lor.
Resursele materiale de care dispune
ªcoala sunt:
un spaþiu educativ atractiv ºi modern;
mobilier modular, adecvat normativelor educaþionale ºi cerinþelor
curriculare naþionale;
materiale ºi mijloace didactice
moderne, interactive, centrate pe elev;
spaþii/sãli/laboratoare/cabinete
distincte pentru activitãþi educative
variate;
salã de sport ºi terenuri de sport
indoor ºi outdoor;
bazin de înot;
cabinet medical;
salã de mese;
Cabinet de consiliere educaþionalã ºi
Cabinet de logopedie;
salã de spectacole/conferinþe, cu pian;
bibliotecã ºi salã de lecturã;
cancelarie profesori, cabinet metodic,
centru de documentare ºi informare;
curte pavatã, cu spaþii de joacã dotatã
cu sisteme de joacã ºi balon reprezentând bazã sportivã;
aparaturã audio-video adaptate strategiilor de predare-învãþare-evaluare;
info-desk ultramodern cu softuri
educaþionale ce permit informarea continuã
ºi sistematicã a vizitatorilor ºcolii;
logisticã media, Internet, supraveghere video;
compartiment sanitar  asistenþã
medicalã.




















Având în vedere cele amintite mai sus, nu putem încheia altfel decât dorind sã vã fi
convins de calitãþile excepþionale ale acestei ºcoli ºi aºteptându-vã cu emoþie, bucurie
ºi nerãbdare sã ne vizitaþi ºi sã vã înscrieþi copiii la noi.
Pentru mai multe detalii, accesaþi:
www.scoalapremium.ro sau telefonaþi la: 021.3345324, 0745.028876, 0728.241073.
Adresa: ªoseaua Berceni nr. 24, sector 4, Bucureºti

Dan ROªCA

