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Nouã premii pentru lotul României
la Olimpiada Internaþionalã de Limba Francezã 2018

 Elevii români au obþinut nouã premii la a IV-a ediþie a
Olimpiadei Internaþionale de Limba Francezã (Ohrid,
Macedonia, 15  19 septembrie): patru premii I (douã la
probele individuale ºi douã pe echipe), trei premii II (unul la
probele individuale ºi douã pe echipe), respectiv douã premii
III (ambele pe echipe).
La proba scrisã individualã (nivel B2), Iulia Maria
Stanca (Colegiul Naþional Sf. Sava din Bucureºti) a fost distinsã
cu premiul I, acelaºi rezultat fiind reuºit ºi de Tiberiu-AlinMarian Buruianã (Colegiul Naþional Fraþii Buzeºti din Craiova)
la proba scrisã aferentã nivelului de competenþã B1. La aceeaºi
categorie, Monica-Alexandra Stoica (Colegiul Naþional
Gheorghe Lazãr din Bucureºti) a obþinut premiul al II-lea.
La proba oralã pe echipe (nivel B1) au fost înregistrate
urmãtoarele rezultate: Monica-Alexandra (premiul I), TiberiuAlin-Marian Buruianã (premiul al II-lea) ºi Daria-Teodora
Burtea (Colegiul Naþional Al. I. Cuza din Alexandria, jud.
Teleorman) - premiul al III-lea.

La proba oralã pe echipe corespunzãtoare nivelului B2,
componenþii lotului României au obþinut un premiu I prin Iulia
Maria Stanca, un premiu II -Teodora-Iuliana Juncu (Colegiul
Naþional Petru Rareº din Suceava) ºi un premiu III - Cristian
Moldovan (Colegiul Naþional Alexandru Papiu Ilarian din
Târgu Mureº). Toþi membrii echipei sunt laureaþi ai Olimpiadei
Naþionale de limba francezã 2018 (clasele a X-a - a XI-a).
Concursul este structurat în douã probe obligatorii: o probã
scrisã individualã (eseu structurat pe o temã datã de maximum
230-250 cuvinte la nivelul B1, respectiv 250-270 cuvinte la
nivelul B2) ºi o probã oralã pe echipe.
Olimpiada Internaþionalã de Limba Francezã 2018 a reunit
elevi cu performanþe în acest domeniu din ºase þãri membre ale
Organizaþiei Internaþionale a Francofoniei/OIF (Albania,
Armenia, Bulgaria, Macedonia, Republica Moldova ºi
România), fiind înscrisã în programul activitãþilor Biroului
Regional al Francofoniei pentru Europa Centralã ºi Orientalã
(BRECO) al Organizaþiei Internaþionale a Francofoniei.

Biroul de comunicare al MEN

Tuturor ne-ar plãcea sã trãim într-o lume/þarã perfectã! Dar
cum e lumea/þara perfectã? Fiecare crede cã ºtie cum e, fiecare
ºi-o imagineazã/construieºte punându-se pe sine în centrul ei.
Pentru cã, în sinea lui, fiecare se crede perfect. Noi, românii,
cei care locuim într-o þarã perfectã, cã aºa a fost datul, suntem
mai speciali.
Pentru noi, la alþii este mai bine. Suferim de un complex de
superioritate inversã! Adicã noi considerãm cã suntem cei
mai , dar în sens negativ. Nu ne ajunge rãul real din ogradã,
cã ni-l apropriem ºi pe cel cu care nu avem nicio legãturã! În
orice rãu, urât de pe lume cãutãm o celulã, un strop de sânge
românesc. Ne laudã alþii? Ne înseninãm pentru o clipã, apoi
cãutãm ºi gãsim - cã suntem iscoditori, descoperitori, inventivi
 un ceva care sã nu ne lase bucuria întreagã.
Alþii se mai relaxeazã, se mai odihnesc, fac popas în gânduri,
fapte, locuri frumoase. Niciunde nu este raiul pe pãmânt. Dar
nici iadul. Peste tot sunt oameni ºi oamenii nu sunt perfecþi.
Nici noi nu suntem, trebuie sã acceptãm!, perfecþi. Avem defecte
ºi calitãþi. Depinde ce laturã a noastrã hrãnim în fiecare zi!
Îmi pare cã astãzi ne hrãnim doar defectele. (Mi-ar plãcea sã
greºesc!) Ne hrãnim ignoranþa, rãutatea, invidia, ura. Existã
remediu? Vestea bunã este cã da, existã tratament. El este la
îndemâna tuturor. Se numeºte educaþie.
Doar un om educat este temeinic, asumat, generos, iubitor,
empatic. Doar un om educat nu-ºi reneagã rãdãcinile, nu-ºi
tãgãduieºte istoria, acceptã dificultãþile prezentului cu privirea
aþintitã spre un viitor mai bun. Un om educat nu poate fi
manipulat, nu se lasã antrenat de senzaþional, excepþional,
nemaivãzut, discerne între adevãrat ºi fals, îºi acceptã limitele
ºi încearcã sã le depãºeascã. Un om educat apreciazã munca în
echipã, descoperã virtuþile solidaritãþii, ºtie sã se bucure de
succesul propriu ºi al celorlalþi. Un om educat se modeleazã ºi
modeleazã, ajutã ºi se lasã ajutat, un om educat genereazã
optimism. Educaþia începe cu aºa ziºii ºapte ani de-acasã în
familie ºi continuã, în paralel, cu învãþãmântul preºcolar pânã
la sfârºitul vieþii.
Educaþia nu se contabilizeazã doar în numãr de diplome cu
antetul unor instituþii de învãþãmânt. Ea genereazã o diplomã
universalã. Diplomã care ne atestã perfecþiunea. Diploma
de OM, veritabilã iarbã a fiarelor! O ºtiþi din poveºti:
misterioasã plantã din mitologia româneascã, ce deschidea
orice lacãte, cufere ºi uºi, dându-i posesorului ºansa unei
potenþiale averi infinite ºi promisiunea libertãþii fãrã limite.
Cine nu ºi-o doreºte?
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VIAÞA ªTIINÞIFICÃ
Al XVI-lea Colocviu al Asociaþiei Criminologilor de Limbã francezã:

Penser et pratiquer la criminologie au dela de nos (in)differences

Universitatea Spiru Haret  singura universitate din România
reprezentatã la colocviul AICLF din 2018 desfãºurat la Universitatea din Lausanne
Asociaþia Internaþionalã a Criminologilor de
Limbã Francezã (AICLF), înfiinþatã la Geneva în
1987, îºi propune sã promoveze relaþiile dintre
cadre universitare, practicieni ºi cercetãtori care
studiazã fenomenul criminalitãþii sau lucreazã în
criminologia aplicatã, legãtura lor fiind utilizarea
francezei ca limbã comunã de comunicare în
schimburile internaþionale. A.I.C.L.F. este o
platformã pentru comunicarea dintre cercetãtori
ºi practicieni. Obiectivele asociaþiei se realizeazã
prin organizarea de întâlniri, simpozioane
ºtiinþifice, precum ºi prin schimb de informaþii.
Asociaþia organizeazã din doi în doi ani o
manifestare ºtiinþificã, un colocviu, pentru a oferi
participanþilor ocazia de a-ºi promova studiile,
de a face schimburi de experienþã etc.
În perioada 3-5 iunie 2018 a avut loc în Elveþia, la
Universitatea din Lausanne, cel de-al XVI-lea
Colocviu organizat de AICLF, cu tema: Penser et
pratiquer la criminologie au dela de nos
(in)differences. Premisele de la care au pornit
organizatorii au fost cã avem cu toþii obiecte de
studiu preferate, afinitãþi epistemologice ºi
disciplinare sau abordãri metodologice ºi teoretice
privilegiate, iar experienþele noastre de viaþã,
convingerile noastre asupra transformãrii societãþii
ºi evoluþiei lumii se reflectã ºi în îmbogãþirea
producþiei de cunoºtinþe despre fenomenele

infracþionale, actorii ei, ºi rãspunsurile care le sunt
oferite. Evoluþiile societãþii ne conduc în mod
inevitabil sã experimentãm ºi sã regândim teoriile
stabilite ºi sã cãutãm inovaþii ºtiinþifice prin
observarea diferenþei. Astfel, numeroase teme de
cercetare stimuleazã studiul diferenþei: criminalitatea
pe internet, traficul de bunuri ºi persoane, infracþiunile
de mediu, crimele financiare ºi economice,
tratamentul diferenþiat al persoanelor, pentru a numi
doar câteva teme care par sã provoace dezbaterile
ºtiinþifice ºi ideologice actuale. Diferenþa este
exprimatã ºi prin rãspunsurile implementate pentru
a face faþã diversitãþii problemelor criminale; acþiuni
care sunt surse de noi distribuþii de puteri ºi teritorii,
între actorii publici ºi privaþi, dispozitivele umane ºi
tehnologice, spaþiile fizice ºi virtuale.
Manifestarea ºtiinþificã a reunit aproximativ 250
de participanþi - juriºti, criminologi, psihologi,
sociologi, asistenþi sociali etc. S-a reunit ºi Adunarea
Generalã a AICLF.
Universitatea Spiru Haret a fost singura
universitate din România care a avut douã cadre
didactice participante la colocviul menþionat:
conf.univ.dr. Aura PREDA, cadru didactic la
Facultatea de ªtiinþe Juridice, Politice ºi
Administrative, Bucureºti, ºi conf.univ.dr. Adrian
MOISE, de la Facultatea de ªtiinþe juridice,
economice ºi administrative, Craiova.

Conf.univ.dr. Aura Preda a susþinut lucrarea
Impactul jurisprudenþei CEDO asupra legislaþiei ºi
a sistemului penitenciar din România. Care a fost
punctul de plecare al comunicãrii? Este vorba despre
Decizia-pilot a Curþii Europene a Drepturilor
Omului, aprilie 2017, care se referã la cazul Rezmiveº
ºi alþii împotriva României, cazuri în care Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului a apreciat în
unanimitate cã a avut loc: încãlcarea articolului 3
(interzicerea tratamentelor inumane sau degradante)
din Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului, prin
condiþiile de detenþie inadecvate în închisorile din
România, precum ºi în centrele de arest de la secþiile

Globalizarea ºi internaþionalizarea IMM-urilor româneºti
în vizorul discuþiilor cu autoritãþile elveþiene

Miercuri, 19 septembrie 2018, USH
Pro Business a fost gazda unui eveniment de excepþie privind globalizarea
ºi internaþionalizarea firmelor româneºti,
în comparaþie cu cele din Elveþia ºi din
alte þãri ale lumii, eveniment care a
permis doamnei Marie - Gabrielle
Ineichen - Fleisch, secretar de stat
ºi director al Direcþiei Afaceri
Economice Externe  SECO (State
Secretariat for Economic Affairs) sã
expunã, pe larg, secretele succesului
elveþian în susþinerea competitivitãþii
IMM- urilor. Alãturi de Domnia Sa, au
fost prezenþi: dr. Hugo Bruggmann,
State Secretariat for Economic Affairs
SECO, Head of Division Enlargement
Contribution / Cohesion; Tony Moré,
State Secretariat for Economic Affairs
- SECO, Head of Division Europe and
Central Asia; Urs Herren, Swiss
Embassy in Bucharest Ambassador;
Roland Python, Swiss Embassy in
Bucharest, Head of the Swiss
Contribution Office (SCO); Marinela
Ivan, Swiss Embassy in Bucharest
National Program Office, SCO.
Succint, Elveþia, deºi nu are o politicã industrialã selectivã, se concentreazã spre susþinerea IMM-urilor
prin îmbunãtãþirea cadrului legislativ
ºi de reglementare a afacerilor pentru
reducerea poverii birocratice, pentru
finanþarea inovãrii ºi internaþionalizãrii,
pentru susþinerea digitalizãrii ºi a
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inovãrii, exportului, accesului pe
pieþele externe, acordurilor de liber
schimb ºi nu în ultimul rând, pentru
educaþie antreprenorialã universitarã.
Cu toate acestea ºi Elveþia are propriile sale provocãri în a þine pasul cu
progresul tehnologic, a dezvolta calificãrile forþei de muncã pentru noile
modele de afaceri ºi pentru a reduce
permanent presiunea administrativã a
afacerilor. Comparativ cu Elveþia,
România are activitãþi puþin diversificate de susþinere a IMM-urilor ºi mai
puþin eficiente.
Dezbaterea a antrenat la discuþii
studenþi, profesori ºi cercetãtori ai
Universitãþii Spiru Haret, numeroºi
reprezentanþi ai mediului de afaceri
precum ºi reprezentanþi ai agenþiilor
guvernamentale din alte þãri (Czech
Trade and Invest), ai camerelor de comerþ
judeþene (Bacãu, Prahova), consultanþi
economici ºi reprezentanþi ai Camerei de
Comerþ Elveþia-România (CCE-R) º.a.
Astfel, au fost prezentate studii de
caz privind modul în care start up-urile
au fost susþinute în procesul de
internaþionalizare, fãcându-se referire la
programul de start-up al Universitãþii
Spiru Haret, precum ºi la Programului
de Cooperare Elveþiano - Român. De
asemenea, un rol important în susþinerea start up-urilor la export l-a avut ºi
continuã sã îl aibã Universitatea Spiru
Haret, care a iniþiat, în ultimii ani, peste

200 de start up-uri, ca rezultat al ideilor
de afaceri ale studenþilor.
Concluziile desprinse la finalul dezbaterilor au permis autoritãþilor elveþiene
sã prezinte platforme de susþinere a
IMM-urilor din România pentru a
facilita pãtrunderea pe piaþa elveþianã,
precum platforma S-GE (Switzerland
Global Enterprise), ºi pentru a oferi
detalii privind Programul de Cooperare
Elveþiano - Român de susþinere a exportatorilor români.
Luând în considerare întrebãrile ºi
comentariile reprezentanþilor mediului
academic din Universitatea Spiru Haret,
dezbaterile au condus la concluzia cã este
necesarã dezvoltarea unei colaborãri mai
strânse între mediul academic ºi mediul
de afaceri, pentru activitãþi de cercetare
aplicatã, destinate nevoilor de dezvoltare
a IMM-urilor ºi a start up-rilor.
Subiectul acestui eveniment este
esenþial pentru România, o þarã cu o bazã
alarmant de micã a exportatorilor, în
general ºi a celor inovativi, în special.
Modelul elveþian, chiar dacã nu e perfect,
funcþioneazã bine ºi situeazã þara în topul
competitivitãþii IMM-urilor. Implicarea
universitãþilor elveþiene, prin centre
antreprenoriale, în export ºi inovare, nea convins cã mergem în direcþia corectã
ºi ne bucurã faptul cã start-up-uri ale
Universitãþii Spiru Haret, pot constitui
modele viabile ºi chiar exemple de succes,
precum cele din cadrul Programului de
Cooperare Elveþiano - Român de
susþinere a exporturilor. Vom continua
sã pledãm pentru o implicare mai mare
a universitãþilor în ecosistemele de
susþinere antreprenorialã - a declarat conf.
univ. dr. Costin LIANU, prorector Relaþii
Internaþionale, Universitatea Spiru Haret
ºi director general, USH Pro Business.
USH Pro Business, prin intermediul
structurilor sale interne: Centru de
Transfer Tehnologic (CTT Pro Transfer)
ºi Centru de Afaceri pentru Export
(CAE), va continua sã susþinã IMM-urile
pentru activitãþi de export ºi inovare ºi sã
fie un partener activ în cooperarea româno
- elveþianã privind internaþionalizare
IMM-urilor.

Conf.univ.dr. Aura PREDA,

FSJPA, Bucureºti

Clusterele sunt soluþia þãrilor care vor
performanþã la export în pomiculturã
În data de 14 septembrie 2018, USH
Pro Business a moderat prin prof. dr.
Costin Lianu, prorector Relaþii Internaþionale, evenimentul Pomiculturã
Argeºeanã în 2018 - de la tradiþional la
livezi intensive eficiente ºi asocieri
profitabile. La eveniment au participat
conf. univ. dr. Constantin Dan Manu preºedinte Consiliu Judeþean Argeº,
Adrian Boghiu  subprefect, reprezentanþi ai Institutului de Cercetare Pomicolã
Mãrãcineni ºi reprezentanþi AFIR.
În cadrul evenimentului, dr. Costin
Lianu a fãcut o prezentare privind
asocierea în agricultura cu accent pe
dezvoltarea de clustere inovative, cu
implicarea mediilor de afaceri, a
instituþiilor de cercetare, universitãþilor
ºi a autoritãþilor locale, în scopul
relansãrii acestui domeniu.
Remarcãm faptul cã a stârnit interesul
audienþei conceptul de cluster, astfel încât,

domnul Mihai Ungurenuº de la Livada
Bunicului a pledat pentru lansarea unui
cluster axat pe pomiculturã.
Judeþul Argeº este lider naþional în
plantaþiile pomicole ºi este locul unde
încã existã tradiþii în domeniu. Totuºi,
atât în judeþ cât ºi în România în
general, plantaþiile pomicole stagneazã în ciuda potenþialului mare al
plantaþiilor fructifere. Acesta este ºi
motivul pentru care, România asigurã
doar 8,2% din producþia europeanã
de fructe faþã de 29,3% -Polonia ºi
33% - Spania. În ceea ce priveºte
performanþele la export, România este
modestã atât pe plan european cât ºi
internaþional, nefiind în topul primilor
10 exportatori europeni. Clusterele de
export ºi cooperativele sunt soluþia
þãrilor performante ºi trebuie sã ne
grãbim sã le urmãm  a afirmat dr.
Costin Lianu.

Tehnologia informaþiei, puntea puþin
exploratã a României cu Africa de Sud
Aceasta a fost concluzia unei conferinþe de excepþie, desfãºuratã la centrul
USH Pro Business, în data de 19 septembrie 2018, cu participarea Excelenþei
Sale, domnul Jabu Ntsokolo Ishmael Mbalula, Ambasadorul Republicii Africa de
Sud la Bucureºti, ºi organizatã de ROSABA (Romanian South African Business
Association), în cooperare cu Smart Alliance (Innovation Technology
Cluster), clusterul excelenþei în inovare, în tehnologia informaþiei, ºi USH Pro
Business, centru antreprenorial universitar al Universitãþii Spiru Haret.
Conferinþa a permis participanþilor la eveniment sã înþeleagã mai bine marile
oportunitãþi oferite de piaþa sud-africanã, o piaþã în care, din relatãrile ambasadorului, digitalizarea este o prioritate naþionalã de investiþii. Dupã expunerea
climatului de afaceri din Africa de Sud, reprezentanþii mediului de business din
România au prezentat domeniul de activitate, profilul firmelor ºi oferta de colaborare
pe piaþã, ulterior primind sugestii legate de modul de accesare al pieþei.
Centrul de Afaceri de Export din cadrul USH Pro Business va colabora cu
reprezentanþii ROSABA ºi ai Clusterului Smart Alliance, pentru elaborarea ºi
implementarea de strategii adecvate de pãtrundere pe piaþã, precum ºi pentru
organizarea unei misiuni economice în Africa de Sud.
Am putut constata, cu acest prilej, din prezentãrile de excepþie ale reprezentanþilor
ROSABA, domnii Eduard Beyer, trezorier, ºi Victor Constantinescu, vice- preºedinte, cã
Africa de Sud este un investitor de marcã în economia româneascã, dar ºi o piaþã
deschisã investiþiilor româneºti, în special în domeniul tehnologiei informaþiei, pentru
centre de afaceri în care firme româneºti pot deschide birouri de pãtrundere pe piaþã,
beneficiind de facilitãþi atractive. Nu în ultimul rând, s-a evidenþiat rolul important al
centrelor antreprenoriale universitare, pentru promovarea afacerilor bazate pe
tehnologii inovative ºi pentru pregãtirea talentelor, seminarul punând astfel bazele
unei prezenþe mai active a firmelor inovative româneºti în Africa de Sud - a declarat
Costin Lianu, director general USH Pro Business.

USH Pro Business Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare
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de poliþie. Reclamanþii s-au plâns de supraaglomerarea celulelor, de instalaþiile sanitare neadecvate ºi
de lipsa de igienã, de proasta calitate a alimentelor,
de lipsa echipamentului adecvat etc. Aceasta obligã
statul român sã adopte un remediu preventiv ºi,
deopotrivã, compensatoriu. Ca rãspuns social la
recomandãrile Curþii, Parlamentul nostru a adoptat
Legea nr. 169/2017 pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor
privative de libertate ºi a mãsurilor de executare
impuse de sistemul judiciar în cadrul procedurilor
penale. Articolul prezintã date statistice privind locul
României în jurisprudenþa CEDO, dar ºi privind
mãsurile adoptate de stat ºi consecinþele acestuia
asupra sistemului penitenciar. Lucrarea se finalizeazã
cu concluzii care fac referire la potenþiale soluþii pe
termen lung, respectiv, pe termen scurt.
Conf.univ.dr. Adrian MOISE, de la Facultatea de
ªtiinþe juridice, economice ºi administrative Craiova,
a prezentat comunicarea cu titlul La victimisation
dans le cyberspace, comunicare pe parcursul cãreia
autorul a familiarizat auditoriul cu specificitatea
acestui tip recent de criminalitate, precizând cauzele
care au generat ºi concurat la apariþia, condiþiile în
care a evoluat, tipologia victimelor, precum ºi
principalele mãsuri de prevenire ºi control social.
Lucrãrile au fost apreciate ºi, deopotrivã, prezenþa
reprezentanþilor din România la aceastã manifestare
tradiþionalã a AICLF.

 Tel: +40 216 500 014  E-mail: office@ushprobusiness.ro  www.ushprobusiness.ro
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OPINIA NAÞIONALÃ

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

830  25 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 Cântând Centenarul Unirii

Corul Symbol - la Alba Iulia ºi Braºov
Cu ocazia Centenarului Marii Uniri,
Corul de Copii ºi Tineret Symbol al
Patriarhiei Române, sprijinit de Institutul
Cultural Român, ºi-a propus un proiect
mãreþ, dorind sã brãzdeze þara cu o salbã
de concerte corale, cu un repertoriu
adecvat acestei aniversãri. Cu acest
proiect, început în 3 mai a.c. la Târgoviºte,
Corul Symbol a concertat la Piteºti, Rm.
Vâlcea, Slatina, Caracal, Craiova
În zilele însorite ale acestui început dulce de
toamnã, Corul de Copii ºi Tineret Symbol al
Patriarhiei Române a continuat Turneului Naþional
Cântând Centenarul Unirii, cu douã concerte de
marcã la Alba Iulia ºi Braºov. Astfel, în 22
septembrie, s-a aflat la Casa de Culturã a Sindicatelor
din Alba Iulia; dirijori au fost Jean Lupu ºi Luminiþa
Guþanu Stoian (lect. univ. dr. în cadrul Universitãþii
Spiru Haret). Soliºti: Cristina Gheorghe ºi Corina
Gatu. La pian: Bianca Fodor ºi Cristina Gheorghe.
Chitarã: Andreea Silivestru. În programul
concertului s-au aflat lucrãri ale compozitorilor
Anton Pann, Ion Popescu Pasãrea, Gavriil
Musicescu, Ion Vidu, Alexandru Cristea, George
Enescu, Ioan Christu Danielescu, Nicolae Lungu,
Gheorghe oima, Nelu Ionescu, Alexandru Paºcanu,
Constantin Arvinte, Irina Odãgescu, Mihai
Moldovan, Constantin Drãguºin, Marin Velea,
Valentin Gruescu, Andres Papin, Joseph Strauss.
Concertul, sub egida Institutului Cultural Român, a
Patriarhiei Române, a Consiliului Judeþean Alba, a
Centrului de Culturã Alba, a UCIMR (Uniunea de
Creaþie Interpretativã a Muzicienilor din România)
ºi a firmei Veridia  atenþi la sãnãtatea ta, s-a
desfãºurat sub bune auspicii, fiind aplaudat îndelung
de spectatorii care au ovaþionat ºi felicitat actul
artistic de înaltã þinutã. Dupã ce plaiurile Albei
Carolina au rãsunat de glasurile copiilor ºi tinerilor
din minunatul Cor Symbol, a urmat deplasarea în
oraºul de sub Tâmpa, unde pe 24 septembrie 2018,
la Filarmonica din Braºov  Sala Patria, au concertat
tinerii bucureºteni. Dirijori au fost Jean Lupu
(director  dirijor) ºi Luminiþa Guþanu Stoian (dirijor

Conferinþa naþionalã
CERCETAREA ªTIINÞIFICÃ
ÎN SERVICIUL DEZVOLTÃRII DURABILE
În perioada 20-22 septembrie 2018, s-a desfãºurat, la Târgoviºte, Conferinþa naþionalã
a Academiei Oamenilor de ªtiinþã din România Cercetarea ºtiinþificã în serviciul
dezvoltãrii durabile, manifestare academicã de elitã organizatã în colaborare cu
Arhiepiscopia Târgoviºtei, Universitatea Valahia ºi Institutul de Cercetare ªtiinþificã
Tehnologicã Multidisciplinarã  ICSTM.

principal). Soliºti: Cristina Gheorghe ºi Cristina
ªtefan. La pian: Bianca Fodor ºi Cristina Gheorghe.
La chitarã: Andreea Silivestru. La percuþie: Andrada
Coneac. În programul concertului de aici s-au aflat
lucrãri precum Imnul României (melodie Anton
Pann, versuri Andrei Mureºan), Ziua Învierii
(Ion Popescu Pasãrea/Nicolae Lungu), Concertul
nr. 1 (p.I) (Gavriil Musicescu), Troparul (Anton
Pann), Limba noastrã (Alexandru Cristea; versuri
Alexei Mateevici), Diptic maramureºan (Constatin
Arvinte), Jieneasca (Gheorghe ªoima), Cuc, cuculeþ
(Nelu Ionescu), Sorocul (armoniz. Valentin
Gruescu), Chindia (Alexandru Paºcanu), Voinþa
neamului (Ioan Christu Danielescu, versuri Ioan
Neniþescu), Rãsunet de la Criºana (Ion Vidu),
Hãulita gorjeneascã (Constantin Arvinte), Polca
fierarului (Joseph Strauss), Oltule, râu blestemat
(armoniz. Marin Velea), Sãrbãtoarea andaluzã
(Andres Papin), Joc din oaº (Mihai Moldovan),
Despre pace (Irina Odãgescu), Rapsodia I
(George Enescu, aranj. Constantin Drãguºin).
Prin demersul sãu artistic Corul de Copii ºi Tineret
Symbol al Patriarhiei Române  mult premiat în þarã
ºi strãinãtate - doreºte sã se afle la înãlþimea
efervescentã a acestui an al Centenarulul Unirii, aºa
cum îºi doreºte a fi tot românul. Felicitãri!
Dupã un asemenea periplu musical, spiritul
românului spectator se va înãlþa spre zãrile albãstrii,
de unde strãmoºii care au fãcut Marea Unire ne vor
privi mândri de o aºa realizare artisticã. Aºa se încheie
un ciclu, aºa se va naºte  posibil  un nou proiect.

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE

La eveniment au participat membri ai
corpului academic, cadre didactice universitare, cercetãtori ºtiinþifici, oameni de culturã,
doctoranzi. Conferinþa face parte din programul de manifestãri ºtiinþifice al Academiei
Oamenilor de ªtiinþã din România, un
program complex, în care se detaºeazã douã
evenimente fundamentale: conferinþa de
primãvarã ºi conferinþa de toamnã. Dat fiind
faptul cã ne aflãm într-un an special, 2018,
Conferinþa de la Târgoviºte s-a desfãºurat
sub auspiciile Centenarului Marii Uniri,
unele dintre contribuþiile ºtiinþifice fiind legate
tematic de acest eveniment cardinal al istoriei
ºi devenirii româneºti.
Conferinþa a avut o largã acoperire
ºtiinþificã, integrând, prin secþiunile din
structura sa, domenii fundamentale ale ºtiinþei
ºi cunoaºterii: ªtiinþe exacte, Biologie,
Medicinã, ªtiinþe Inginereºti ºi ªtiinþe
agricole, Economie si dezvoltare durabilã,
Filosofie, Psihologie ºi Teologie, Istorie ºi
ªtiinþe Militare. În cadrul manifestãrii, au fost
comunicate aproximativ 150 de lucrãri,
articole, studii ºi cercetãri, unele de mare
anvergurã ºi complexitate, contribuþii
ºtiinþifice originale la domeniile de specialitate.
Lucrãrile comunicate vor fi editate în volumul
de proceedings al Conferinþei, sub auspiciile
AOSR. Un eveniment aparte l-a constituit
momentul editorial, organizat de Secþia de
Filosofie, Psihologie, Teologie ºi Jurnalism,
în cadrul cãruia au avut loc lansãri de carte.
Cu privire la semnificaþia ºi importanþa
Conferinþei, gen.(r) prof. univ. dr. Vasile
Cândea, Preºedintele de onoare al Academiei
Oamenilor de ªtiinþã din România, a declarat:
Este o onoare ºi o bucurie pentru noi sã
dedicãm Conferinþa Centenarului Marii
Uniri. Celebrãm astfel, într-un mod specific
mediului academic, acest eveniment mãreþ
al istoriei noastre. Conferinþa noastrã este
un omagiu adus istoriei ºi, în acelaºi timp,
judecând dupã numãrul ºi valoarea
lucrãrilor, o contribuþie substanþialã la
fiecare dintre domeniile ºtiinþifice abordate.
Prin aceastã manifestare de excelenþã,
afirmãm importanþa inteligenþei, creativitãþii
ºi originalitãþii în dezvoltarea þãrii. Cu acelaºi

prilej, preºedintele Academiei Oamenilor de
ªtiinþã din România, prof. univ. dr. ing. Adrian
Badea, a afirmat: Academia noastrã este
profund ancoratã nu numai în actualitatea ºi
evoluþiile ºtiinþei, ci ºi în realitatea þãrii ºi a
societãþii româneºti. Abordãm activitãþile de
cercetare ºtiinþificã atât din perspectivã
teoreticã, cât ºi dintr-una practicã, orientatã
cãtre rezultate. Celebrând Centenarul Marii
Uniri, este bine sã reflectãm la rolul pe care
l-au jucat elitele inteligenþei româneºti, mã
refer la membri ai Academiei Române, la
profesori universitari ºi cercetãtori, la
oameni de ºtiinþã ºi de culturã, la artiºti, în
edificarea þãrii, în fondarea României
Moderne, în înfãptuirea Marii Uniri, în
dezvoltarea ulterioarã a României Mari.
Elitele au avut un aport fundamental în acest
proces al dezvoltãrii. Prin aceastã Conferinþã
ºi prin tot ceea ce întreprinde, Academia
Oamenilor de ªtiinþã din România se
strãduieºte sã-ºi aducã propria contribuþie
la dezvoltarea durabilã a þãrii ºi afirmarea
ei în Uniunea Europeanã ca o þarã puternicã,
cu un potenþial fabulos de inteligenþã.
În cadrul momentului editorial, LANSARE
DE CARTE, organizat cu aportul direct al
Secþiei de Filosofie, Psihologie, Teologie ºi
Jurnalism (Preºedinte: prof. univ. dr. Angela
Botez), au fost prezentate publicului
urmãtoarele lucrãri: CS II dr. Viorella
Manolache, Political Phylosophy in motion,
CS II dr. Gabriel Nagâþ, ªtiinþele sociale ºi
angoasa legitimitãþii, prof. univ. dr. Ioan Roºca,
Repere ale filosofiei româneºti. De la Dimitrie
Cantemir la Constantin Noica, Ioan Lazãr,
Formalismul. ªtiinþa poeticã a artei filmului,
CSII dr. Henrieta ªerban, Forme simbolice ºi
reprezentãri ale fenomenelor socio-politice.

Biroul de Comunicare
ºi Relaþii Publice al AOªR

comunicare.aosr@gmail.com

*Programul integral al Conferinþei poate fi
consultat la adresa: http://www.aosr.ro/wpcontent/uploads/2018/09/PROGRAM-siVOLUM-REZUMATE-Conferin%C8%9BaTargoviste-2018.pdf

Piaþa vânzãrilor online de RCA a ajuns la 64 milioane lei.
Cine este lider în vânzãri?
servicii de bazã pentru a le asigura confortul unei vieþi în care
riscurile inerente care ne înconjoarã sã fie cât mai reduse. ªi vorbim
nu numai de vânzãri online, dar ºi de soluþionarea daunelor când
riscurile se manifestã. Internetul, digitalizarea, ºi-au gãsit locul în
viaþa fiecãruia, fiecare are un telefon mobil. Ar trebui ca acesta sã
fie vehiculul principal de comunicare ºi obþinere de servicii de
asigurare ºi post-asigurare în funcþie de nevoile fiecãruia, la
momentul în care are aceste nevoi.
Conform studiului, s-au intermediat în proporþie de 95%
produse din clasa X - Rãspundere civilã pentru utilizarea
vehiculelor auto terestre. Pe locul doi se situeazã produsele de
asigurare din clasa XVIII  Asistenþã persoane în dificultate în
timpul deplasãrilor, cu aproximativ 2,77%. Raportând la
Din 298 brokeri de asigurare ºi/sau de reasigurare, 48 de brokeri volumul total de prime intermediate în anul 2017 (online ºi
utilizeazã canale alternative, din care 33 de brokeri distribuie offline), pentru aceleaºi clase de asigurãri generale, pentru care
prin internet. Astfel, 29 de brokeri acceptã metode electronice de s-au intermediat ºi produse de asigurare ºi prin canalul on-line,
platã. Aceste cifre sunt reliefate de un studiu al ASF care a derulat
o analizã privind utilizarea canalelor alternative online în distribuþia
de produse de asigurãri. Analiza s-a realizat pe baza unui
chestionar transmis prin e-mail, cãtre un numãr de 298 brokeri
de asigurare ºi/sau de reasigurare, activi la data de 20.05.2018.
se constatã faptul cã 1,81% dintre produsele intermediate pe
clasa X  Rãspundere civilã pentru utilizarea vehiculelor auto
Doar 1% din piaþa RCA se vinde pe net
terestre s-au intermediat prin canalul online, iar pentru produsele
Primele intermediate online au însumat peste 64 de milioane lei din clasa XVIII  Asistenþã persoane în dificultate în timpul
în anul 2017, reprezentând 1,081% din total prime subscrise de deplasãrilor s-au intermediat prime de asigurare on-line, în anul
cãtre brokerii de asigurare ºi/sau de reasigurare. La nivelul societãþilor 2017, în procent de 4,35%.
de asigurãri se estimeazã un procent de 5% prime intermediate
Directorul Direcþiei Supraveghere, Control Intermediari ºi
online. Vicepreºedintele sectorului de asigurãri-reasigurãri din cadrul Reguli de Conduitã, Cãlin Rangu, menþioneazã: Ca parte a
ASF, Cornel Coca Constantinescu, a declarat cã aceastã primã politicii sale, ASF a dezvoltat platforma InsurTech pentru
analizã aratã cã, deºi piaþa de distribuþie online este încã redusã, promovarea inovaþiei în asigurãri, parte a proiectului european în
trebuie promovate politici pentru dezvoltarea acestora. S-au luat care este parte activã, ca un loc în care se pot întâlni ideile
deja mãsuri în acest sens. Cetãþenii trebuie sã aibã acces cu uºurinþã inovatoare cu cerinþele pieþei de asigurãri, cu nevoile asiguraþilor,
la asigurãri, asigurãrile trebuie sã fie aproape de oameni, ca niºte cu tendinþele manifestate pe piaþa europeanã. Deja platforma
Un studiu realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiarã
(ASF) privind utilizarea canalelor alternative de vânzare de
poliþe de asigurare de cãtre brokeri aratã cã piaþa vânzãrilor
de asigurãri online a fost de 64 de milioane de lei în 2017 ºi
doar 29 de brokeri utilizeazã metodele electronice de platã. Din
pãcate, vânzãrile online în asigurãri reprezintã doar puþin peste
1% din total prime brute subscrise la nivelul anului trecut. În
urma analizei se remarcã faptul cã cele mai multe vânzãri de
poliþe online se realizeazã prin intermediul eMAG Asigurãri.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

numãrã 21 de membri, 10 membri firme de IT ºi 11 asiguratori
sau brokeri. Platforma are 11 parteneri, asociaþii ale pieþei de
asigurãri, de IT, huburi de inovaþie.

Cel mai mare broker din piaþa asigurãrilor vinde
ºi cele mai multe poliþe RCA online
Studiul ASF relevã cã doi brokeri însumeazã peste 51 de milioane
de lei prime subscrise pe canalele online. Cercetãrile jurnalistice
aratã cã Safety Broker îºi adjudecã cel mai mare procent de vânzãri
online datoritã parteneriatului pe care îl are cu platforma eMag. Prin
Dante International S.A., care este asistentul sãu de brokeraj, Safety
Broker de Asigurare S.R.L oferã poliþe RCA la opt asigurãtori
acreditaþi pe poliþe RCA. Aºa cum ne-a declarat Viorel Vasile,
acþionarul Safety Broker, Alãturi de eMag mai lucrãm cu 7-8 siteuri prin care vindem asigurãri online. Tipul acesta de poliþe reprezintã
cam 5% din totalul asigurãrilor intermediate de noi. Din pãcate,
momentan, acesta este nivelul maxim. Doar poliþele RCA ºi asigurãrile
de cãlãtorie au o procedurã simplificatã, iar asigurãtorii se mulþumesc
cu o copie a poliþei de asigurare. Pentru celelalte tipuri de asigurãri,
este impus prin lege ca asigurãtorul sã deþinã o copie a asigurãrii
semnatã în original de client. Acest fapt creºte costurile asigurãrii ºi
limiteazã foarte mult dezvoltarea pieþei asigurãrilor online.
Studiul ASF aratã cã persoanele fizice sunt cele care
achiziþioneazã asigurãri online ºi doar unul din 33 de brokeri a
distribuit ºi pentru persoane juridice. De asemenea, valoarea
asigurãrilor vândute online de majoritatea brokerilor este sub
2.000 de lei pe asigurare. Conform studiului, circa 20 de brokeri
folosesc platforme tehnice externalizate. Principalele trei criterii
care stau la baza deciziei de accesare a unei aplicaþii/platforme
online în vederea achiziþionãrii unui produs de asigurare sunt:
accesibilitatea; timpul redus alocat achiziþiei ºi, totodatã,
simplitatea procesului de achiziþie, lipsa birocraþiei.

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  25 septembrie 2018
07:00
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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  Moromeþii (1988) 
partea 1. Regia:Stere Gulea;
Genul: dramã.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic românesc  Logodnicii
din America (2007)  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)

SÂMBÃTÃ  29 septembrie 2018
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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  Puzzle
(2013). Regia: Andrei Zincã. Genul:
dramã
Film artistic (r)
Film documentar
Film documentar
România spiritualã (r)

MIERCURI  26 septembrie 2018
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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 românesc  Moromeþii 
partea a 2-a (1988).
Regia: Stere Gulea; Genul: dramã.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Mont Oriol (1980)  partea
1. Regia: Serge Moati; Genul: dramã.
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Poveºti franceze (r)
Film documentar
Film artistic

JOI  27 septembrie 2018
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VINERI  28 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 românesc  prin cenuºa
imperiului (1976). Regia: Andrei
Blaier; Genul: istoric/rãzboi.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Mont Oriol (1980)  partea
a 2-a. Regia: Serge Moati; Genul: dramã.
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar
Film artistic (r)
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LUNI  1 octombrie 2018

DUMINICÃ  30 septembrie 2018
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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  Pãdureanca
(1986). Regia:Nicolae Mãrgineanu;
Genul: dramã
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Remediul (2001).
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  Aveþi un apel  Genul: dramã
Film artistic  Turbo Kid (2015).
Regia: Karl Whissel. Genul: SF/acþiune.
Film documentar
Film documentar (r)
Poveºti franceze (r)
Petrecere la han (r)
România spiritualã (r)

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

Din 15 septembrie ºi-a deschis porþile ªcoala de Televiziune
Junior TV Talent, lumea magicã a televiziunii!

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  Inelul
Nibelungilor  partea 1.
Regia: Uli Edel. Genul: acþiune/SF
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Mega Pãianjenul
Genul: comedie/SF.
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Film documentar (r)
Film artistic (r)

Gaºca Junior TV Talent te aºteaptã sã te alãturi.
Copilul tãu are între 5 ºi 14 ani? Poate sã înveþe:
Prezentare, Emisiune de divertisment, Talk Show,
Dicþie, Radio, Actorie, Public Speaking, Dezvoltare
personalã, Imagine ºi Fotografie
Cursurile sunt concepute þinând cont de durata
atenþiei copilului ºi oferã o continuã varietate pentru
a-i menþine interesul ºi entuziasmul.
Junior TV Talent doreºte ca micuþii sã-ºi dezvolte
curajul de a-ºi exprima ideile în public în toate cele trei
tipuri de limbaj - verbal, non-verbal ºi para-verbal - cu
claritate ºi structurã; sã înveþe secretele care
se ascund în spatele producþiilor de televiziune; sã
devinã încrezãtori în sine, comunicativi ºi dezinvolþi.
Soseaua Berceni 24, sector IV, Bucureºti

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

PROGRAMUL

Radio Seven

telefon: 0755 017 355

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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Omnes simul
O

þarã rotundã ºi blândã ca un cântec de leagãn. Deopotrivã matcã
fertilã ºi matrice a unei spiritualitãþi fecunde, dar ºi un imens arhondaric la rãscrucea marilor blesteme ºi frãmântãri care au marcat acest
colþ al Europei. Trãitor în aceste þinuturi bãtute de oºti venite de
aiurea, mãturate de valuri pustiitoare, poporul român a dat naºtere
unui fermecãtor complex oximoronic. O autoironie uneori constructivã, alteori pãguboasã, un amestec exotic de contradicþii, asocieri ºi
mentalitãþi stranii, un fel de half-harted balcanic cu iz de iarmaroc cosmopolit.
Secole de viaþã conflictualã, rãzboaie nesfârºite ºi o permanentã
nestatornicie au transformat acest þinut într-un imens hipogeu în care
zac amestecate rãmãºiþele tuturor seminþiilor care au trecut ºi au rãmas
aici, construind, muncind, îmbogãþind datinile locului cu obiceiuri ºi
tradiþii de aiurea, aºezând încet, dar cu osârdie, piatrã peste piatrã la
temelia unei noi naþiuni care urma sã se afirme în curgerea istoriei. Cât
de rotundã ºi de întreagã ar fi România de astãzi fãrã minoritãþile
etnice de pe teritoriul sãu actual? Cât ºi cum a fost îmbogãþitã cultura
românã prin contactul cu acestea? Cum ar arãta oraºele noastre fãrã
influenþa lor? Rãspunsul nu este uºor de dat. Ceea ce numim astãzi
culturã naþionalã pare mai degrabã rezultatul unei stranii aculturaþii
mutuale, un fel de schimb permanent de informaþii în ambele sensuri,
o continuã ºi de neoprit emulaþie care transcende, sfidând, vremurile.
Totul se aºazã pe un trunchi generos, un soclu autohton de netãgãduit,
o rãdãcinã ca un port-altoi prielnic oricãrei mlãdiþe.
Sigur, nu întotdeauna convieþuirea a fost paºnicã. Unii au vãzut aici
un fel de nullius terram, o þarã a nimãnui, gata de a fi luatã în stãpânire,
spre a fi subjugatã ºi spoliatã dupã bunul plac, ignorând tradiþiile,
credinþa, obiceiurile ºi oamenii locului. Alþii, din fericire cei mai mulþi,
au gãsit aici locul ideal pentru a întemeia familii, a clãdi case, a-ºi
creºte copiii departe de agresivitatea ºi nesiguranþa care au pândit ºi
înconjurat dintotdeauna aceste þinuturi. Cu toþii însã, ºi cuceritorii ºi
cei veniþi în cãutarea unei vieþi mai bune, au lãsat un semn al trecerii
sau rãmânerii lor, au creat acele rotunjimi fãuritoare, acea forfotã de
Babel balcanic cald, primitor, de o neasemuitã unicitate.
Dupã strãmutarea în Transilvania a unui numãr foarte mare de
coloniºti secui, înfãptuitã de regii maghiari încã din secolul al IX-lea,
urmatã de colonizarea saºilor în sudul regiunii, începând cu a doua
jumãtate a secolului al XII-lea, succede o perioadã de centralizare ºi
afirmare a statalitãþii celor trei principate româneºti, astfel încât,
pânã la apariþia ameninþãrii otomane, la jumãtatea veacului al XIV-lea
acestea devin un atractiv pol economic aºezat la rãscrucea drumurilor dintre Orient si Apus.
Primii domni români, dornici de a-ºi întãri puterea ºi având strânse
legãturi, uneori de vasalitate, cu Apusul, au chemat meºteri strãini
pentru a le dura curþi trainice ºi case domneºti pe mãsura noii puteri
feudale dobândite. Aºa ajung aici primii meºteri italieni: pictori, zidari,
zugravi, pietrari, dulgheri, aducând cu ei creativitatea ºi formele
inovative ale Renaºterii pe care le regãsim ºi astãzi în frescele din
bisericile foarte vechi sau în arhitectura vechilor cetãþi medievale
româneºti, acum, din pãcate, în ruinã. Mulþi aveau sã rãmânã aici,
continuându-ºi munca ºi întemeind familii, iar cei întorºi în þinuturile
natale vor povesti despre bogãþia locurilor ºi ospitalitatea localnicilor,
trezind interesul negustorilor genovezi sau al mesagerilor Serenissimei
Republici, aflaþi în cãutarea unor noi rute de transport al mãrfurilor
dinspre ºi spre Orient.
Alungaþi de hoardele turco-persane ale Imperiului Selgiucizilor, care
ocupaserã ºi dezmembraserã Regatul medieval al Armeniei Mari, armenii
ajung în Þãrile Române aducând cu ei un imens ºi multicolor bagaj de
tradiþii, obiceiuri laice, religioase ºi gastronomice. Farmecul ºi priceperea
meºteºugarului sau neguþãtorului, plãcerea tocmelii fãrã sfârºit, viclenia
plinã de haz, tâlcul ascuns în spatele cuvintelor, o impresionantã
aristocraþie a spiritului, au cimentat o relaþie de secole, completând ºi
îmbogãþind permanent meandrele culturii naþionale.
Mai mult de jumãtate din istoria principatelor dunãrene stã sub
semnul ocupaþiei turceºti. De unde ºi câteva metehne lipite de sufletul
autohton, dar ºi o mulþime de cuvinte, obiceiuri sau influenþe orientale
intrate în cotidian, de la gastronomie, educaþie laicã, comportament
social ºi pânã la banala baie publicã. ªi ne-au mai rãmas forfota de suk
a târgurilor, o anumitã încetinealã a lucrului, dar ºi plãcerea de neegalat
a cafelei fierte pe îndelete la nisip. Se spune cã cel mai dãunãtor lucru
pe care aceastã influenþã ni l-a adus poate fi sintetizat în celebrul
proverb capul plecat sabia nu-l taie, uitându-se cã respectiva zicere
este o invenþie autohtonã, nicidecum o devizã otomanã. Se mai spune
cã vasalul este un produs politico-economic al suzeranului. Aici sunt
de acord. Poate cã un stãpân mai dinspre apus ar fi generat o evoluþie
altfel, mai bunã adicã, deºi atât datele istorice, cât ºi prezentul ne
demonstreazã contrariul. Deopotrivã huliþi ºi adulaþi (de o parte a
elitelor conducãtoare), dintre toþi cei care ne-au certat cu oaste,
turcii vor rãmâne, totuºi, pururea celebri pentru rigurozitatea cu care
eliberau chitanþe de fiecare datã când primeau tributul plãtit de domnii
români suzeranului de la Constantinopole.
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Ridicându-ºi încã din antichitate primele cetãþi pe malurile nisipoase
ale Mãrii Negre, primele comunitãþi greceºti din aceastã parte de lume
au statuat un mod de viaþã în perfectã armonie cu elementul autohton.
Putem vorbi astãzi despre reducerea sincroniei amestecului de limbi
ºi dialecte vorbite pe vechiul teritoriu al þãrii, prin deschiderea ºi
contactele dintre negustorii ºi aventurierii care, pornind din aceste
fortãreþe, ajungeau pânã aproape de malurile Tisei. Urmaºii glorioasei
Republici Ateniene aveau sã influenþeze nu numai comerþul ºi
meºteºugurile, ci mai ales mentalitatea bãºtinaºilor, introducând arta
negocierii ºi a oratoriei, dar ºi o oarecare lentoare levantinã. Mai
târziu, experienþa domniilor fanariote avea sã creeze un cliºeu
nefundamentat istoric care se pãstreazã pânã în zilele noastre. Dincolo
de patimi ºi automatisme sterile de gândire, epoca domnilor din Fanar
trebuie reevaluatã conform adevãrului istoric. Aceste domnii s-au
desfãºurat de-a lungul secolului al XVIII-lea, într-o Europã care se
trezea la viaþã, în plin iluminism, sub domnia barocã ºi strãlucitoare a
Majestãþilor lor Despotice, care a adus, pe lângã laicizarea statului, ºi
o nouã concepþie asupra vieþii ºi celebrãrii acesteia prin luxurã ºi
serbãri fastuoase, precum ºi o mulþime de reforme care aveau sã
îndrepte continentul spre modernitate. În Principate, lucrurile stau
un pic diferit. Devastate de interminabilele rãzboaie austro-ruso-turce,
invadate ºi ocupate de mai multe ori, cele douã state dunãrene au
beneficiat, totuºi, de o mulþime de reforme iniþiate mai ales de
Constantin Mavrocordat. Acesta a modernizat statul român prin
reforma fiscalã ºi instituirea unui sistem de taxe controlat legic, ºi nu
aleatoriu ca pânã atunci, a construit ºcoli ºi mânãstiri, a iniþiat
sistematizarea unor urbe din ambele principate. A urmat Codul de
Legi al lui Ipsilanti, introducerea iluminatului public de cãtre Vodã
Caragea ºi multe alte reforme benefice, motiv pentru care se
demonstreazã încã o datã cã studiul istoriei trebuie sã se facã fãrã
patimã ºi resentimente.
Dintre toate seminþiile pãmântului, Dumnezeu i-a ales pe evrei drept
pildã pentru mântuire prin suferinþã. Nu existã popor mai pribegit ºi
mai prigonit. Neguþãtori ºi meºteri pricepuþi, înzestraþi cu o inteligenþã
nativã greu de egalat, ºireþi, dar ºi plini de haz, renumiþi pentru talentul
în afaceri, ei rãmân adevãraþi supravieþuitori. Ajunºi în Þãrile Române
încã din secolul al XIV-lea, apoi într-un val emigraþional uriaº la începutul
secolului al XIX-lea, evreii vor clãdi o comunitate aparte, cu obiceiuri ºi
tradiþii ciudate, dar ºi un excelent corp profesional, de amplã respiraþie
spiritualã. Nu voi uita niciodatã vacanþele petrecute în curtea bunicilor
alãturi de o numeroasã familie de evrei, aºa cum nu voi da uitãrii ispãºirea
prin post negru ºi smerenia zilelor de Yom Kipur sau gustul ciolentului
de gâscã cu chigãlã, din zilele de Sabat. Oameni veseli ºi neranchiunoºi,
evreii sunt probabil singurul popor care înþelege cu adevãrat efemeritatea
omului pe Pãmânt, caracterul trecãtor al luptei între bine ºi rãu.
Botezaþi în praful drumului, crescuþi la umbra cãruþelor cu coviltir
zdrenþuit, nestatornici, ºmecheri ºi nebuni, þiganii  consideraþi descendenþii
castei indiene Ksatriya, alungaþi din nordul Indiei pentru a li se lua
pãmânturile  apar în Principate încã din secolul al XIII-lea. Poate nicãieri
în lume ciocnirea culturilor nu a fost mai violentã decât în cazul acestei
seminþii. Nonconformiºti ºi veseli, trãind într-un propriu sistem cutumiar
ºi manifestând un dezinteres total pentru ziua de mâine, ei reprezintã
ilustrarea cea mai bunã a formulãrii carpe diem din poemul lui Horatio.
Meºteºugari pricepuþi la prelucrarea metalelor preþioase sau comune,
de strãlucirea cãrora au fost mereu atraºi, florari iscusiþi ºi muzicanþi
înnãscuþi, ei au fost ºi vor rãmâne motiv de polemicã în societate, dar ºi
o patã de culoare fãrã de care nu putem concepe mediul în care trãim. În
urmã cu câþiva ani, am avut norocul sã fiu oaspetele unei ºatre aºezate
undeva, în praful Bãrãganului. Poveºtile pe care le-am ascultat, mirosul
focului, sudoarea cailor, copiii alergând liberi pe câmp, pasiunea ºi
trãirea intensã, cântecele ºi ospitalitatea lor, au fost o experienþã pe care
nu o voi uita niciodatã. Atunci am înþeles pentru prima oarã cã pentru
aceastã naþie, oriunde s-ar afla, respectul celui cãruia îi întind mâna ºi îl
primesc în casa lor este o problemã de viaþã ºi de moarte. Odatã ce
le-ai câºtigat respectul, îþi vor fi cei mai devotaþi prieteni. ªi asta, cu tot
nonconformismul lor, mi-i apropie. Acest lucru este, de altfel, valabil
pentru orice fenomen de interculturalitate: interconectarea culturilor
nu se poate face prin asimilare, ci prin armonizare.
Timp de peste opt sute de ani, prigoana ºi vremurile potrivnice au
adus valuri de popoare care au gãsit aici refugiul, locul ideal al împlinirii.
Au fost ºi sunt ruºi, ucraineni, polonezi, cehi, slovaci, ruteni, albanezi,
bulgari, toþi adãugând ceva nou, specific, înãlþând o culturã mereu vie,
de un straniu dinamism caracteristic societãþilor multiculturale. Aici,
împreunã, am clãdit o þarã, aici, împreunã ne-am gãsit împlinirea. De
la farmecul bizantin al arhitecturii Vechiului Regat ºi pânã la catedralele
cu turle obraznice ale burgurilor saxone din sudul Ardealului, de la
gulaºul pritocit în aromã de kürtõskallacs copt pe jar, pânã la ºuberekul
tãtãresc, de la sangvinitatea dansurilor sirtaki ºi csárdás, pânã la
chiuiturile horei ºi cãluºului, toate acestea închid un cerc care dãruieºte
farmecul inegalabil al unui pãmânt de poveste. A fi împreunã a fost ºi
este un exerciþiu cultural de o superbã unicitate. Un exemplu ferm de
diversitate constructivã, trãitã într-o unitate greu de definit altfel.
România, o þarã rotundã ºi blândã ca un cântec de leagãn.

Dragoº CIOCÃZAN

