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Sri Vasudeva:

Noi promoþii de absolvenþi de la Facultatea de Finanþe ºi Bãnci ºi Spiritualitatea
Facultatea de Management Financiar-Contabil se pregãtesc în aceste zile ºi educaþia
pentru susþinerea examenului de licenþã. Succes! Îi aºteptãm la masterat! în perspectiva
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PENTRU BOBOCI



Devii studentã la Universitatea Spiru Haret ? Atunci
ai acces la subvenþii de pânã la 2250 de lei! Studentele anului I
pot urma cursuri de pregãtire profesionalã. 3 500 de haretiste pot
accesa aceste forme suplimentare de calificare prin proiectul
ProFemin, derulat de universitate. Dupã ce susþii examenul de
absolvire a cursului urmat, primeºti subvenþia integral!



Masteranzii de la Universitatea Spiru Haret au acces
la subvenþii. 210 locuri în programele europene de pregãtire
gestionate de universitate sunt deschise masteranzilor haretiºti.
Cine urmeazã cursurile din program are numai de câºtigat: primeºte
o subvenþie de 1000 de lei net, imediat dupã absolvirea examenului
de final al cursului respectiv.

Cum gestionãm
P Rezultate mai bune la competenþele lingvistice
succesul?
R de comunicare în limba românã
Ministerul Educaþiei Naþionale a anunþat evaluare a competenþelor de comunicare în Sperãm, conform datelor
E centralizarea
rezultatelor de la prima probã oralã limba maternã, perioada 16 - 20 iunie a fost
de Ministerul
U de evaluare a competenþelor lingvistice de alocatã evaluãrii competenþelor digitale. Între furnizate
Educaþiei Naþionale,
în limba românã din cadrul sesiunii 23 ºi 27 iunie, se va desfãºura ultima probã cã rezultatele obþinute
N comunicare
iunie - iulie a Bacalaureatului 2014, desfãºuratã oralã: competenþe lingvistice într-o limbã de la examenul de Bacalaureat
I în perioada 10 - 12 iunie. Din cei 131.176 de circulaþie internaþionalã.
vor fi încununate de succes.
înscriºi pentru a susþine aceastã probã,
Probele scrise vor începe pe data de 30 iunie, Asistent univ. drd. Loredana
V candidaþi
s-au prezentat la concurs 128.162 absolvenþi de cu Limba ºi literatura românã, ºi vor continua Bãnicã, directoarea Centrului
a XII-a, dintre care trei au fost eliminaþi. pe 1 iulie cu proba la Limba ºi literatura de Consiliere ºi Orientare în
E clasa
Din totalul celor prezenþi, 87.905 (67,01%) au maternã, pe 2 iulie cu proba obligatorie a Carierã din cadrul Universitãþii
R obþinut calificativul experimentat, 28.238 profilului, iar pe 4 iulie cu proba la alegere a Spiru Haret, ne învaþã
calificativul avansat, iar 12.016 profilului ºi specializãrii.
cum sã gestionãm succesul.
S (21,53%),
(9,16%), calificativul mediu. Rezultatele se
Afiºarea rezultatelor se va face în data de
pagina 6
I înscriu în aceeaºi linie cu a ultimilor 4 ani, cu o 7 iulie (pânã în ora 12.00) ºi, în aceeaºi zi, vor
creºtere uºoarã, în medie cu 5% faþã de 2013, putea fi depuse contestaþii (între orele 12:00
T 2012, 2011 ºi cu o creºtere de 10% faþã de 2010. - 16:00). Acestea urmeazã a fi soluþionate în
ce, o parte dintre absolvenþi au susþinut, perioada 8 - 10 iulie. Rezultatele finale se vor
A în Dupã
perioada 11 - 13 iunie, ºi proba oralã de face publice în data de 11 iulie.
R
sprijinul absolvenþilor care vor susþine examenul de bacalaureat, TVH poate fi urmãritã pe RCS-RDS ºi UPC
I În
(digital) Dolce (satelit) precum ºi pe www.tvTVH oferã, prin emisiunea PREUNIVERSITARIA, meditaþii:
h.ro/iphone/ipad
A  de luni pânã sâmbãtã  8 -9  de luni pânã vineri  17 -18
30

30

00

00

Cursurile se desfãºoarã în perioada octombrie-iunie
Tel.: 021 314 39 03 (L-J:800-1600, V:800-1400)
E-mail: ushcls@spiruharet.ro
Web: spiruharet.ro/centrul-de-limbi-straine

Oare ce m-a apucat?
Mioara VERGU-IORDACHE
Ce-am frate? Oare ce m-a apucat? Ei, nici chiar aºa, nu am
început sã vorbesc nemþeºte de la pasiunea pentru o vopsea!
Am adormit seara, repede, doborâtã de obosealã ºi de zgomotul
monoton al ploii, dar somnul mi s-a transformat degrabã în
veghe ºi-au început sã-mi picure-n minte: nu strica orzul pe
gâºte, frate-frate, da brânza-i pe bani, te faci frate cu dracu
pânã treci puntea, spune-mi cu cine te-mprieteneºti, ca sã-þi
spun cine eºti., diamante pentru porci, familia þi-o dã Dumnezeu,
prietenii þi-i alegi singur, degeaba-i tactu om, dacã tu eºti bou,
dacã te bagi în troacã, te mãnâncã porcii, îi dai un deget ºi-þi ia
mâna toatã, ºi altele, ºi altele.
M-am trezit (deºteptat nu pot zice!) malaxând în gând aceleaºi
proverbe ºi zicãtori. Oare ce m-a apucat?! Dau sã mã dumiresc
ºi mã afund ºi mai tare.
În universu-mi apropiat nu gãsesc nici gâºte, nici orz, nici
brânzã, diamante nici atât. Dar cât de aproape este universul
meu apropiat?! Îndepãrtându-mã de pragul casei mai este
universul meu? Din pãcate, da. Hai cã-ncep sã vin de-acasã!
Adicã, teleîntâmplãrile recente, din fericire obturate, totuºi,
de Campionatul Mondial de Fotbal (altã tristeþe! Cum, dom le,
sã plece Spania acasã?!), cãci oamenii cu minte ºi cuminþi dau
Cezarului ce-i al Cezarului! Staþi aºa. Am zis Cezar?
Adicã conducãtor? Sã n-o mai dau cotitã.
Mare jale pe poporul nostru. Multã urâþenie. Dar, dacã ne
gândim, atât de multe proverbe - fraze scurte, de obicei ritmice,
în care poporul exprimã în chip metaforic, concis ºi sugestiv,
rezultatul unei experienþe, care conþin o povaþã, o învãþãturã -,
bogãþie spiritualã cu care ne mândrim, nu înseamnã cã în existenþa
noastrã ne-am lovit de (prea) multe ori de astfel de lucruri?
News alert. Fratele preºedintelui þãrii a fost reþinut de DNA.
Nu ºtiu dacã este vinovat. Va stabili justiþia. Dar nu este
important cã a fost reþinut, ci împrejurarea, faptele care au
condus la acest deznodãmânt; urmãrile lor sunt demne de o
maximã atenþie. Am mai scris despre convingerea mea cã, cel
puþin în România, cei care vor sã intre în politicã trebuie sã fie
orfani, fãrã mamã, fãrã tatã, sã nu aibã fraþi, surori, cumnaþi, alþi
afini. Sã fie singuri pe lume, sã rãspundã doar pentru faptele
lor. ªtiu, nu-i normal, dar aºa devine
Asta e una. ªi, doar pentru cã vã consider prietenii mei, mã
mai roade ceva, care nu are legãturã cu cazul concret: caracterul
unor reprezentanþi ai etniei discriminatã (uneori excesiv) pozitiv,
reprezentanþi care nu se simt datori sã justifice nimic din ceea
ce fac, care pretind cã totul li se cuvine, cã ceilalþi sunt datori,
nu numai sã le asigure drepturi ºi libertãþi, dar chiar sã se
adapteze, sã se armonizeze cu obiceiurile, cu tradiþiile, cu
pretenþiile etniei lor. Uite, cât aº fi de democratã
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POSTURI DIDACTICE VACANTE

POATE VÃ INTERESEAZÃ

Universitatea Spiru Haret din Bucureºti, acreditatã prin Legea nr. 443/05.07.2002, anunþã scoaterea la concurs a
urmãtoarelor posturi didactice vacante:

pentru Alfabetizare:

I. Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã
Departamentul de ªtiinþe Juridice ºi Administrative
- conferenþiar universitar, poz. 24, disciplinele: Drept penal (Partea generalã) I.
Drept penal (Partea generalã) II.
- lector universitar, poz. 45, disciplinele: Tehnici ºi metode de adoptare a
deciziilor. Elemente de teoria statului ºi dreptului; Libertãþi fundamentale;
Practicã de specialitate.

Graficul de desfãºurare a concursului de ocupare
a posturilor didactice vacante, publicate în Monitorul Oficial
nr. 325/10.06.2014, partea a III-a

II. Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
Departamentul de Educaþie Fizicã ºi Sport
- profesor universitar, poz. 1, disciplinele: Specializare într-o ramurã de
sport 1 ºi 2; Gimnasticã aerobicã; Gimnasticã de bazã; Gimnasticã 1, 2, 3.
- profesor universitar, poz. 2, disciplinele: Tehnici ºi mijloace de refacere
în activitatea sportivã; Bazele generale ale atletismului.
III. Facultatea de Management Financiar-Contabil, Craiova
Departamentul de Contabilitate, Finanþe ºi Afaceri Internaþionale
- profesor universitar, poz. 3, disciplinele: Relaþii valutare internaþionale;
Relaþii economice internaþionale; Relaþii financiar valutare internaþionale.
- conferenþiar universitar, poz. 4, disciplinele: Investiþii internaþionale I, II;
Contabilitate internaþionalã.
IV. Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii
Departamentul de ªtiinþe ale Comunicãrii
- conferenþiar universitar, poz. 7, disciplinele: Comunicare politicã;
Jurnalism de Agenþie; Jurnalism de investigaþie.
V. Facultatea de Psihologie ºi Pedagogie, Braºov
Departamentul de Psihologie ºi Pedagogie
- lector universitar, poz. 19, disciplinele: Istoria pedagogiei; Psihopedagogie
specialã aplicatã: Tehnologii informaþionale ºi de comunicare.

ªef Birou Concursuri, economist L. STÂNGACIU

TEACHING OPENINGS
Spiru Haret University of Bucharest, accredited by Act 443/05.07.2002, hereby informs about the following job openings:
Table schedule for the contest to fill in
the vacancies published in the Official Gazette
issue 325/10.06.2014, part III

II. Faculty of Physical Education and Sport
Department of Physical Education and Sport
- Professor, position 1, subjects: Specialization in a sport branch 1 and 2;
Aerobic gymnastics; Basic gymnastics; Gymnastics l, 2, 3.
- Professor, position 2, subjects: Recovery techniques and means in the
sport activity; Introduction to athletics.
III. Faculty of Financial and Accounting Management, Craiova
Department of Accounting, Finance and International Business
- Professor, position 3, subjects: International currency relations;
International economic relations; International financial currency relations.
- Associate Professor, position 4, subjects: International investments I, II;
International accounting.
IV. Faculty of Journalism and Communication Sciences
Department of Communication Sciences
- Associate Professor, position 7, subjects: Political communication; Agency
journalism; Investigation journalism.
V. Faculty of Psychology and Pedagogy, Braºov
Department of Sociology and Psychology
- Associate Professor, position 19, subjects: History of pedagogy; Applied
special psycho-pedagogy; Information and communication technologies.
The job openings above were approved by the Ministry of National Education and published in the Official Gazette of Romania, part III,
issue 325 on 10.06.2014, in compliance with the stipulations of the Government Resolution 457/2011, with its further amendments and additions,
regarding the Methodology - Contest Framework for filling the teaching and research vacancies in higher education.
The candidates must comply with the contest criteria stipulated in the Act of National Education 1/2011, the Government Resolution 457/2011,
with its further amendments and additions, regarding the Methodology - Contest Framework for filling the teaching and research vacancies in higher
education and the Contest Methodology of Spiru Haret University.
For further information, go to www.spiruharet.ro.

L. STÂNGACIU, economist, Director of Job Openings Office
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UNESCO Confucius Prize for Literacy
ºi UNESCO King Sejong Literacy Prize
În cadrul unei ceremonii internaþionale,
organizatã la sediul UNESCO din Paris,
în data de 8 septembrie 2014, cu ocazia
sãrbãtoririi Zilei Internaþionale
a Alfabetizãrii, vor fi înmânate
Premiile Internaþionale UNESCO
pentru Alfabetizare.
Aceste distincþii au fost create în anul
1967 cu scopul de a recompensa excelenþa
ºi inovarea în acest domeniu. În prezent,
acestea sunt compuse din douã premii
UNESCO King Sejong, sponsorizate de
Republica Coreea, ºi de trei premii
UNESCO Confucius, sponsorizate de
Republica Popularã Chinezã. În fiecare
an, aceste premii sunt acordate
persoanelor, guvernelor sau organizaþiilor
non-guvernamentale, în semn de
recunoaºtere a contribuþiei lor deosebite
la promovarea alfabetizãrii ºi a
eforturilor depuse în acest domeniu.
În acest an, România este invitatã sã
transmitã la sediul UNESCO din Paris
trei nominalizãri pentru premiile
UNESCO Confucius ºi douã nominalizãri
pentru premiile UNESCO King Sejong,
pânã la data de 27 iunie.

 EXPOLINGUA Berlin

Posturile scoase la concurs au fost aprobate de Ministerul Educaþiei Naþionale ºi publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a,
nr. 325/10.06.2014, în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 457/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind aprobarea
Metodologiei  Cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice ºi de cercetare vacante din învãþãmântul superior.
Candidaþii trebuie sa îndeplineascã condiþiile de participare la concurs impuse de Legea educaþiei naþionale nr.1/2011, a Hotãrârii Guvernului
nr. 457/2011 privind Metodologia  Cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice ºi de cercetare vacante din învãþãmântul superior ºi de
Metodologia proprie de concurs a Universitãþii Spiru Haret.
.
Informaþii suplimentare se pot gãsi pe site-ul U.S.H.: www.spiruharet.ro.

I. Faculty of Law and Public Administration
Department of Legal and Administrative Sciences
- Associate Professor, position 24, subjects: Penal law (General part) I;
Penal law (General part) II.
- Lecturer, position 45, subjects: Decision-making techniques and methods.
Elements of State and law theory; Fundamental freedoms. Practicum.

 Premiile UNESCO

REDACÞIA:

Mioara Vergu-Iordache,
Mihãiþã Enache (fotoreporter),
Vasilichia Dinu, Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP).
Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.

În perioada 21-22 noiembrie 2014,
va avea loc, la Berlin, cel de-al 27-lea
Târg Internaþional pentru Limbi
ºi Culturi EXPOLINGUA Berlin.
Târgul reuneºte peste 150 de instituþii,
licee, companii, elevi ºi profesori ºi
reprezintã o platformã pentru
prezentarea programelor, produselor
ºi serviciilor legate de învãþarea
limbilor strãine.
Informaþii suplimentare referitoare la
acest eveniment se pot gãsi pe site-ul
organizatorilor www.expolingua.com
ºi la adresa de e-mail:
info@expolingua.com.

 Consumator în Europa

Noua Directivã a UE privind drepturile
consumatorilor, intratã, recent, în
vigoare, consolideazã drepturile celor
peste 507 milioane de consumatori din
Europa, oriunde ºi ori de câte ori aceºtia
îºi fac cumpãrãturile în Europa  online
sau în oraº. De asemenea, întreprinderile
vor beneficia de aceste noi dispoziþii care
creeazã un mediu concurenþial echitabil,
astfel încât pentru comercianþi sã fie mai
puþin costisitor sã îºi ofere produsele ºi
serviciile consumatorilor din alte state
membre. Datoritã noilor norme ale UE,
consumatorii UE beneficiazã acum de
urmãtoarele avantaje:  o mai mare
transparenþã a preþurilor;  nu vor mai
exista suprataxe nejustificate pentru
utilizarea cardurilor de credit ºi a liniilor
telefonice de asistenþã;  sunt interzise
opþiunile predefinite pe internet, de
exemplu atunci când cumpãrã bilete de
avion;  se prelungeºte perioada în care
o persoanã se poate rãzgândi, de la 7 zile
la 14 zile pretutindeni la nivelul UE;
 au fost consolidate drepturile privind
rambursarea, care se va efectua în termen
de 14 de zile de la data la care
consumatorul a efectuat o achiziþie;
 au fost introduse norme care interzic
ofertele online înºelãtoare, cum ar fi
ofertele pe internet care fac publicitate
pentru un anumit lucru ca fiind gratuit
deºi, în realitate, acesta nu este gratuit
(de exemplu, horoscoapele sau reþetele
de bucãtãrie);  o protecþie îmbunãtãþitã
în ceea ce priveºte conþinutul digital,
în special cu privire la informaþiile
referitoare la softurile ºi la
echipamentele hardware împreunã
cu care pot fi utilizate.

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ
este editatã de
FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE
Tiparul executat de
TIPOGRAFIA FUNDAÞIEI
ROMÂNIA DE MÂINE

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

pag. 3

OPINIA NAÞIONALÃ

671  23 iunie 2014

UNIVERSITARIA

Facultatea de Medicinã Veterinarã
Vineri, 13 iunie 2014, (N-a fost cu ghinion!) i-am însoþit pe studenþii din anul IV
ai Facultãþii de Medicinã Veterinarã la examenul la Obstetricã, examen susþinut în
cadrul Clinicii veterinare universitare pentru animale de companie, din zona Obor.
Examenul începe la ora 9. Studenþii,
înarmaþi cu halate albe ºi cu sticle de apã,
aºteaptã nerãbdãtori ca ceasul sã indice fix.
Constat cã emoþiile sunt înlãturate odatã cu
îmbrãcarea halatului alb. Concentrarea se aflã
la cote maxime. Intru în cabinetul ºefului

SESIUNE



SESIUNE



SESIUNE

În campusurile Universitãþii S p i r u H a re t se aflã în desfãºurare examenele
sesiunii de varã. Pânã pe 29 iunie a.c., când se încheie aceastã perioadã
înþesatã de examene, lucrãri, proiecte, studenþii haretiºti sunt concentraþi
la maxim. Niciun examen nu este tratat în mod superficial ori la
nimerealã. Nu, totul este gândit ºi cântãrit foarte atent, pentru ca nota
obþinutã la examen sã reflecte, cu adevãrat, pregãtirea studentului.

clinicii, lector univ. dr. Paul Grigorescu,
pentru a afla ce anume îi motiveazã pe
studenþi sã aleagã sã devinã medici veterinari.
Este un efort psihic ºi financiar foarte mare
sã urmezi cursurile unei astfel de specializãri,
însã, dupã cei ºase ani de muncã susþinutã
din toate punctele de vedere, la sfârºitul
studiilor, diploma de medic veterinar oferã
absolventului dreptul de a profesa, atât în
asistenþã sanitar-veterinarã, cât ºi în
activitãþile de control al produselor
alimentare. Unul dintre principalele motive
pentru care tinerii aleg aceastã specializare
este reprezentat de dragostea faþã de animale,
pentru cã, dacã nu iubeºti animalele, este
destul de greu sã faci aceastã profesie. Este
drept cã mai existã ºi medici veterinari care
nu iubesc animalele sau cãrora le sunt
indiferente, pentru cã profesia este ceva mai
largã. Sunt mulþi medici care lucreazã în
laborator sau în controlul alimentelor, caz în
care activitatea cu animalele sau cu tratarea
lor devine paralelã. Sunt ºi tineri care aleg o
astfel de facultate la voinþa pãrinþilor, însã,
aceºtia, de regulã, dându-ºi seama cã sunt
în plus, renunþã încã din anul I. Din anul II
nu se pune problema existenþei unor indivizi
care nu ºtiu de ce au venit pe aici. Revenind

la ceea ce îi determinã pe studenþi sã aleagã
acest domeniu, mai putem nota ºi dorinþa de
a face un bine, de a fi în poziþia de binefãcãtor,
ori, pur ºi simplu, doresc sã aibã un statut
social aparte. Cred, totuºi, cã primeazã
dragostea pentru animale, ceea ce implicã ºi
o responsabilitate faþã de om, pentru cã noi,
ca medici veterinari, tratãm animalele, dar
veghem la buna sãnãtate a oamenilor.
Referitor la examenul ce stã sã înceapã,
ºeful clinicii spune cã este unul dintre multele
examene care se susþin oral la Facultatea de
Medicinã Veterinarã. Se susþine oral, în sensul
cã pregãtim o tematicã, pe care o aducem la
cunoºtinþa studenþilor, iar, în paralel, se
pregãteºte ºi un set de întrebãri, care se vor
regãsi pe biletele ce vor fi trase de cãtre
studenþi. Aceºtia au la dispoziþie 10 -15
minute pentru a se pregãti, dupã care vin în
faþa examinatorului, adicã în faþa mea, ºi
rãspund la cerinþele de pe biletul extras. Din
punctul meu de vedere, aceastã metodã de
examen este una mult mai eficientã decât
dacã studenþii ar trebui sã susþinã un examen
scris: în timpul unui examen oral, are loc un
dialog, în care studentul trebuie sã adopte
un limbaj medical, un limbaj care, de altfel,
îi va fi de folos pe viitor. Apoi, stând faþã în
faþã cu studentul, pot sã cântãresc mult mai
bine ceea ce ºtie, decât în urma unui examen
scris. Ce este scris, scris rãmâne. Dacã
studentul a uitat ceva în acel moment, dacã
are un lapsus, dacã are un moment de emoþie,
care îl face sã nu scrie tot, cu toate cã el deþine
toate acele cunoºtinþe, eu nu pot sã notez
decât ceea ce a scris pe foaie, nu ceea ce aº
gândi cã ar ºti un student. În momentul în care
port un dialog cu el, atunci pot sã scot de la
el tot ce ºtie, cum s-ar spune. Bineînþeles cã
este mult mai simplu un examen scris, toatã
lumea scrie, iau lucrãrile, le corectez în
liniºte Examenul oral te consumã ºi pe tine,
ca examinator, pentru cã trebuie sã stai de
vorbã cu toþi studenþii, trebuie sã îi tratezi cu
aceeaºi mãsurã ºi, bineînþeles, trebuie sã te
adaptezi dupã fiecare tip de temperament,
dupã profilul fiecãruia. La urma urmei,
suntem o micã familie, noi suntem pãrinþii, ei
sunt copiii, ºi, uºor, uºor, în cei ºase ani îi
formãm pentru societate, pentru viaþã.

Elisa Nechita, Luminiþa Griveþeanu ºi George Lucian Jianu
În sala de examen, studenþii parcurg pentru
ultima datã tematica.
Ne pregãtim intens pentru examenul de
Obstetricã ºi ginecologie, materie care mie îmi
este foarte cunoscutã pentru cã, de patru ani, fac
practicã în aceastã clinicã, spune studenta Elisa
Nechita. Îmi plac foarte mult animalele ºi, pentru
cã nu am considerat ca specia umanã meritã
salvatã (râde), am ales medicina veterinarã. În
prezent, este ã o diferenþã între medicii din afarã
ºi cei din România. Probabil cã, peste câþiva ani,
se va ajunge la egalitate din toate punctele de
vedere. Sper. De asemenea, am realizat pe
parcursul celor patru ani de facultate cã, în
general, medicul veterinar de la þarã este mult
mai respectat decât un medic veterinar din oraº.
Nu doar respectat, ci ºi titulatura în sine, de medic
veterinar, are o cu totul altã semnificaþie, intervine
studenta Luminiþa Griveþeanu. La oraº, medicul
veterinar este respectat atâta timp cât reuºeºte
sã se impunã. Dacã nu reuºeºte acest lucru
ªi studentul George Lucian Jianu doreºte sã
îºi spunã punctul de vedere referitor la diferenþa
dintre medicul din mediul rural ºi cel din mediul
urban. Cred cã diferenþa dintre medicul de la
þarã ºi cel de la oraº, adicã faptul cã este mai

Text ºi foto Mihãiþã ENACHE

Facultatea de Sociologie-Psihologie

Absolvenþi
Studenþii kazahi pot
studia la Universitatea Facultatea de Arte vã invitã la
Spiru Haret
SÃPTÃMÂNA ABSOLVENÞILOR - TEATRU
Premierã în domeniul educaþiei ºi
cercetãrii! Universitatea Spiru Haret este
singura instituþie de învãþãmânt superior din
România care are, începând din aceastã lunã,
un contract de colaborare cu prestigioasa IT
International University din Kazahstan.
Astfel, studenþii români ºi cei kazahi au
ºansa de a-ºi perfecþiona cunoºtinþele prin
schimburi de experienþã.
Scopul acordului, valabil timp de cinci
ani, este perfecþionarea în educaþie prin
cercetare ºtiinþificã, schimb de studenþi ºi
profesori, de publicaþii în domeniul IT, dar
ºi de business.
IT International University din Kazahstan
este o instituþie respectatã pe plan mondial,
nu doar pentru specializãrile tradiþionale din
domeniul IT, ci ºi pentru cele de roboticã sau
inteligenþã artificialã.
Dincolo de contractul de colaborare semnat
în data de 16 iunie, Universitatea Spiru Haret
doreºte ºi crearea unui program comun de
educaþie ºi cercetare.
Acordul s-a parafat în prezenþa reprezentatului Siveco România, unul dintre partenerii
de tradiþie ai Universitãþii Spiru Haret.
Acordul, semnat de reprezentanþii Universitãþii Spiru Haret ºi cei ai IT International
University din Kazahstan, este încã o dovadã
a continuitãþii în acþiuni demonstratã de
instituþia româneascã de învãþãmânt superior.

bine tratat medicul de la þarã decât medicul de
la oraº, vine ºi de la educaþia oamenilor, care,
în mediul rural, sunt mult mai respectuoºi, mult
mai tradiþionaliºti ºi mult mai conservatori decât
lumea de la oraº. Ce este de fãcut în aceastã
privinþã? Nimic, pentru cã totul þine de
atitudinea medicului, în sensul cã poate
influenþa totul, chiar dacã pe o razã restrânsã,
în jurul lui. Totodatã, studentul a þinut sã
precizeze faptul cã piaþa este saturatã, atât de
medici veterinari, cât ºi de cabinete. O soluþie
ar fi plecatul în afarã, dar asta dupã facultate.
În România se cautã foarte mult medicii
veterinari de fermã, dar studenþii nu mai sunt
aºa de interesaþi, pentru cã este mai greu cu
partea de cabinet, intervine Elisa Nechita. A fi
medic veterinar presupune sã fii ocupat o foarte
mare parte a timpului, inclusiv cu zile libere ori
sãrbãtori sacrificate, însã ºi bine plãtit. Însã,
ca sã ajungi sã ajungi la nivelul de a fi bine
plãtit, trebuie sã fii cel mai bun în domeniu. Asta
e þelul meu ºi, implicit, al tuturor studenþilor.
Examenul s-a terminat. Studenþii haretiºti
sunt mai aproape de profesia mult visatã de
medic veterinar!

ªos. Berceni nr. 24, Bucureºti, Sector 4, Sala Lucia Mureºan
Marþi - 24 iunie 2014
 ora 17 - One woman show Sfaturile cu Carmen Stroia
 ora 19 - Un bãrbat are nevoie de ajutor I, de William Mastrosimone,
cu studenþii anului III, Actorie, clasa lector univ. dr. Ioana Visalon
ºi asist. univ. drd. Dana Voicu; regia: asist.univ. drd. Dana Voicu.
 ora 20  În strada Olari nr. 8, telefon: 0721483051; 0726967600,
la Plastilina, în cadrul Grãdinesco 2  minifestival de teatru ºi jazz:
spectacolul Ziua ispãºirii  Yom Kipur, de Hanna Azoulai  Hasfari,
cu studenþii de an III, Actorie, clasa lector univ. dr. Ioana Visalon
ºi asist. univ. drd. Dana Voicu ºi clasa conf. univ. dr. George Grigore
ºi lector univ. dr. Iulia Boroº; regia: lector univ. dr. Iulia Boroº.
Miercuri  25 iunie, ora 19  Recviem pentru un iepuraº I, de
Mihai Ignat, susþinut de studenþii anului III, Actorie; regia: asist.
univ. drd. Dana Voicu
Joi  26 iunie, ora 19  Recviem pentru un iepuraº II, de Mihai
Ignat, susþinut de studenþii anului III, Actorie; regia: asist. univ.
drd. Dana Voicu
Vineri 27 iunie 2014, ora 19  Haos, de Kelly Stuart, cu studenþii
de an III, Actorie, clasa lector univ. dr. Ioana Visalon ºi asist.
univ. drd. Dana Voicu; regia: lector univ. dr. Ioana Visalon
Sâmbãtã 28 iunie 2014, ora 18  Ziua ispãºirii  Yom Kipur,
de Hanna Azoulai  Hasfari, cu studenþii de an III, Actorie,
clasa lector univ. dr. Ioana Visalon ºi asist. univ. drd. Dana Voicu
ºi clasa conf. univ. dr. George Grigore ºi lector univ. dr. Iulia
Boroº; regia: lector univ. dr. Iulia Boroº.
Duminicã - 29 iunie 2014, ora 19  Un bãrbat are nevoie de
ajutor II, de William Mastrosimone, cu studenþii anului III,
Actorie, clasa lector univ. dr. Ioana Visalon ºi asist. univ. drd.
Dana Voicu; regia: asist.univ. drd. Dana Voicu.

În data de 18 iunie,
la Facultatea
de Sociologie-Psihologie,
studenþii anului I,
specializarea Psihologie,
au susþinut examenul
la disciplina
Psihologia educaþiei.

Facultatea de Finanþe ºi Bãnci

La festivitatea de absolvire a promoþiei 2014 a
Facultãþii Finanþe ºi
Bãnci, Bucureºti, printre altele, absolventa
Ionela Daniela Galeº a spus:
Stimaþi pãrinþi, onorate corp profesoral,
dragi colegi! Bine aþi venit la festivitatea
de absolvire a promoþiei 2014 a Facultãþii
Finanþe ºi Bãnci, Bucureºti, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret. Ne bucurãm cã
sunteþi prezenþi alãturi de noi, astãzi,
pentru a celebra acest moment special.
Facultatea a însemnat pânã acum un lung
ºir de provocãri. Atât academice, cât ºi
personale. Am încercat cu toþii sã le trecem
cu brio ºi iatã cã astãzi, dupã trei ani, ne
întâlnim la absolvire. Sunt convinsã cã toþi
ne amintim cu drag ºi cu foarte multe
emoþii de momentul în care am pãºit prima

datã în cadrul facultãþii.Acum avem
prilejul sã le mulþumim tuturor celor care
au fost alãturi de noi, familie, prieteni,
profesori, în frunte cu domnul decan,
prof. univ. dr. Gheorghe Pistol, domnul
prodecan conf. univ. dr. Cezar Braicu, ºef
Departament Finanþe, doamna conf. univ. dr.
Diana Crãciunaº, care, ori de câte ori
le-am cerut sfatul, ne-au primit cu braþele
deschide ºi am fost îndrumaþi pentru a
avea un real succes. Aceleaºi mulþumiri
le aducem ºi celorlalte cadre didactice,
care ne-au transmis, în cei trei ani de
studii, informaþii serioase, pertinente ºi,
mai ales, utile pentru întreaga activitate
viitoare.Suntem conºtienþi cã ne aºteaptã
o licenþã grea, sperãm sã trecem cu bine
peste acest examen al vieþii, ca peste
10-15 ani sã ne întâlnim ca persoane realizate.
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Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013: INVESTEªTE ÎN OAMENI!

COMUNICAT DE PRESÃ PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI
UNIVERSITATEA SPIRU HARET prin Facultatea de Management Financiar Contabil
Constanþa în parteneriat cu COLEGIUL TEHNIC NICOLAE TITULESCU MEDGIDIA
ASOCIAÞIA PENTRU COMUNITATE ªI FAMILIE 2006, CONSTANÞA
anunþã lansarea proiectului:

Construim împreunã viitoarea ta carierã profesionalã!

Contract nr.: 6709/12.05.2014
Cod proiect: POSDRU/161/2.1./G/138528
Axa prioritarã 2: Corelarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa muncii
Domeniul major de intervenþie 2.1: Tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã

Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus
s.l. (SICI Dominus) Spania ºi Uniunea Naþionalã pentru Drepturile Femeii din România a organizat în data de
19 iunie 2014 conferinþa de lansare a proiectului ProFemin (POSDRU/144/6.3/126567).
În deschidere a luat cuvântul managerul de asistent de gestiune, operator introducereproiect, doamna prof. univ. dr. Maria Andronie, validare ºi prelucrare date, agent de curãþenie
fãcând o scurtã prezentare a proiectului, ce clãdiri ºi mijloace de transport, cursuri acreditate
urmeazã sã fie implementat, a membrilor echipei CNFPA, precum ºi Concursul Premiul pentru
de management, a partenerilor ºi a grupelor de iniþiativã antreprenorialã femininã (Asistenþã
lucru. În continuare, preºedintele Senatului în iniþierea unei afaceri).
Universitãþii Spiru Haret, prof. univ. dr. Florin
Pentru prezentarea partenerului spaniol, a rolului
Fãiniºi, a prezentat principalele obiective ale acesta în proiect, cât ºi despre transferul de bune
proiectului ºi modul de desfãºurare a activitãþilor practici transnaþionale, bazat pe schimburi de
ce vor fi implementate pe toatã durata proiectului, experienþã, ce urmeazã a fi materializat sub forma a
în perioada mai 2014  noiembrie 2015.
douã studii integratoare a bunelor practici identificate,
Pentru prezentarea activitãþii partenerului de în vederea furnizãrii de informaþii utile tuturor
proiect, a experienþei acumulate de Uniunea factorilor interesaþi în abordarea problemelor cu care
Naþionalã pentru Drepturile Femeii din Româia se confruntã femeile, în raport cu dinamica pieþei
în cadrul derulãrii de proiecte POSDRU similare, muncii, a luat cuvântul domnul Adrian Trifan,
a luat cuvâtul doamna Maria Muga, reprezentanta specialist implementare la nivel transnaþional.
acestei organizaþii.
În continuare, despre componenta de cercetare
În continuare, doamna ªtefania Cojocariu, asis- a acestui proiect, despre studierea diferenþelor
tent programe formare profesionalã, a prezentat bazate pe gen în ceea priveºte cariera ºi veniturile,
programele de formare ce urmeazã sã se deruleze precum ºi segregarea bazatã pe gen, existente pe
în cadrul proiectului: Competenþe antreprenoriale, piaþa muncii, a vorbit domnul prof. univ. dr.
cursurile de calificare: lucrãtor în comerþ, lucrãtor Gheorghe Zaman, membru corespondent al
social, agent comercial, inspector resurse umane, Academiei Române.
Reamintim cã proiectul are ca obiectiv general îmbunãtãþirea accesului egal pe piaþa muncii cu scopul de a creºte
oportunitãþile de angajare a femeilor prin conºtientizarea ºi sensibilizarea publicului larg ºi a factorilor de decizie
referitor la egalitatea de ºanse ºi de gen ºi prin formarea profesionalã a 3.500 de femei, într-o perioadã de 18 luni,
în vederea creºterii încrederii în sine, a abilitãþilor ºi a nivelului de calificare al acestora pentru adaptarea ºi
integrarea pe o piaþã a muncii modernã, flexibilã ºi incluzivã, la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare: Centru,
Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Bucureºti-Ilfov.

Obiectivul general al proiectului de tip grant
Construim împreunã viitoarea ta carierã
profesionalã! este creºterea ºanselor de succes
ale viitorilor absolvenþi de liceu în procesul de
tranziþie de la ºcoalã la nivele superioare de
educaþie sau la locul de muncã, prin furnizarea
unui program integrat de consiliere profesionalã
ºi practicã.
Obiective specifice:
 dezvoltarea perspectivelor privind cariera,
prin furnizarea de servicii de orientare ºi consiliere
profesionalã în sprijinul tranziþiei de la ºcoalã la
viaþa activã pentru un numãr de 500 de elevi. Prin
acest obiectiv se urmãreºte dezvoltarea ºi
furnizarea instrumentelor pentru cunoaºterea ºi
autocunoaºterea elevilor, pentru o identificare
corectã a opþiunilor ºcolare ºi profesionale;
 îmbunãtãþirea calitãþii ºi a eficienþei activitãþilor
de consiliere ºi orientare profesionalã prin creare
de materiale suport de informare, utilizarea de
metodologii moderne, a unui ghid de bune practici;
 formarea de competenþe practice necesare
ocupãrii unui loc de muncã prin stagii de practicã
la potenþiali angajatori, pentru un numãr de 100
de elevi ºi abilitarea elevilor cu metode ºi

instrumente care sã le permitã cãutarea /obþinerea
unui loc de muncã;
 îmbunãtãþirea calitãþii ºi a eficienþei stagiilor
de practicã prin elaborarea de materiale suport
(caiete de practicã, chestionare de evaluare ºi
monitorizare a stagiilor de practicã ºi un ghid de
bune practici);
 dezvoltarea parteneriatelor cu potenþiali
angajatori, prin încheierea de convenþii de practicã.
Regiuni de implementare a proiectului:
Sud-Est
Durata de implementare: 16 de luni 
13.05.2014-12.09.2015
Activitãþi în cadrul proiectului: Organizarea
unor campanii de informare, conºtientizare,
motivare în vederea asigurãrii participãrii la
activitãþile de consiliere ºi orientare profesionalã,
la stagiile de practicã ºi de promovare a
proiectului; Dezvoltarea activitãþii de Consiliere
ºi Orientare în Profesie prin înfiinþarea ºi
amenajarea Centrului de Consiliere ºi Orientare
în Profesie ºi desfãºurarea activitãþilor de selectare
a grupului þintã în vederea participãrii la activitãþile
de consiliere ºi orientare profesionalã; Organizarea
ºi desfãºurarea stagiilor de practicã etc.

Conferinþa de lansare a proiectului va avea loc în municipiul Medgidia, judeþul Constanþa, pe
data de 25 iunie 2014, ora 11, str. Dezrobirii nr. 1, sala Amfiteatru.
Pentru mai multe informaþii vizitaþi site-ul: www.cariera-profesionala.ro
Persoane de contact:
Paula Cornelia Mitran - manager de proiect, Facultatea de Management Financiar Contabil Constanþa,
e-mail:mitran_paula_cornelia@yahoo.com; tel.: 0722/965913;
Iuliana Pârvu  asistent manager, e-mail: iulia.parvu@yahoo.com; tel.: 0745/759217,
www.cariera-profesionala.ro/contact@ cariera-profesionala.ro

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013  INVESTEªTE ÎN OAMENI!

Conferinþa de lansare a proiectului

PRO-MARKET

Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Asociaþia Poliedra România, vã invitã sã participaþi la
Conferinþa de lansare a proiectului Pro-Market - Program de practicã pentru tranziþia de la educaþie
la viaþa activã a studenþilor (POSDRU/161/2.1/G/140947).
Evenimentul va avea loc vineri, 27 iunie 2014, începând cu ora 11.30, la sediul Universitãþii Spiru
Haret din Bucureºti, strada Fabricii nr. 46G, sector 6, sala A6.
În cadrul Conferinþei vor fi prezentate obiectivele proiectului ºi principalele activitãþi ce vor fi
implementate în cele 18 luni de desfãºurare a acestuia. Obiectivul general al proiectului îl reprezintã
facilitarea tranziþiei de la ºcoalã la viaþa activã prin creºterea relevanþei educaþiei universitare pentru
piaþa muncii ºi prin eficientizarea stagiilor de practicã pentru 400 de studenþi economiºti.
Evenimentul se va desfãºura cu participarea echipei de management a proiectului, a experþilor
implicaþi în proiect, a reprezentanþilor mass-media ºi a altor invitaþi.
Pentru detalii suplimentare ne puteþi contacta la numãrul de telefon 021.455.1722

CONFERINÞA NAÞIONALÃ DE LANSARE A PROIECTULUI

Studenþi întreprinzãtori pentru o viaþã profesionalã activã - STEND AP
Fundaþia Centrul Român pentru Întreprinderi
Mici ºi Mijlocii - CRIMM, în parteneriat cu
Universitatea Spiru Haret vã invitã sã participaþi
la Conferinþa de lansare a proiectului Studenþi
întreprinzãtori pentru o viaþã profesionalã activã
- STEND AP (POSDRU/161/2.1/G/136591).
Evenimentul va avea loc marþi, 24 iunie 2014,
începând cu ora 11.00, sala A1, la sediul
Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti, strada
Fabricii nr. 46G, sector 6.
În cadrul Conferinþei vor fi prezentate
obiectivele proiectului ºi principalele activitãþi ce
vor fi implementate în urmãtoarele 18 luni.
Obiectivul general al proiectului constã în
îmbunãtãþirea capacitãþii de ocupare pentru 360
studenþi din regiunea Bucureºti - Ilfov, prin
furnizarea unui pachet integrat de cunoºtinþe ºi
aptitudini care sã faciliteze tranziþia de la ºcoalã la

viaþa activã. Grupul þintã vizat prin proiect este
format din studenþii din anii II ºi III de studiu la
facultãþile Finanþe ºi Bãnci, Management Financiar
Contabil, Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale ale Universitãþii Spiru Haret, care,
la sfârºitul perioadei de studii, se pot confrunta cu
o serie de probleme ºi dificultãþi în procesele de
inserþie pe piaþa muncii ºi de adaptare la un loc de
muncã, generate în principal de: concurenþa ridicatã
între absolvenþii unor facultãþi similare, paleta largã
de locuri de muncã dar cu specific ºi cerinþe diferite,
categorie eterogenã de angajatori, cu identitãþi ºi
comportamente organizaþionale distincte.
Evenimentul se va desfãºura cu participarea
echipei de management a proiectului, a tuturor
experþilor implicaþi în proiect, a unui eºantion din
grupul þintã, a reprezentanþilor mass-media ºi a
altor invitaþi.

Proiectul este cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritarã 2 Corelarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa
muncii, Domeniul major de intervenþie 2.1 Tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã.
Pentru detalii suplimentare ne puteþi contacta la tel. 021.455.19.42 sau la adresa de e-mail: stendap@spiruharet.ro

Universitatea Spiru Haret ºi partenerul sãu SIVECO România S.A. implementeazã proiectul
Adaptarea curriculumului ºi pachetului educaþional la exigenþele pieþei muncii începând cu
data de 14.05.2014.
Avem plãcerea de a anunþa organizarea conferinþei de lansare a proiectului, ce va avea loc joi,
26.06.2014, începând cu ora 09.00, în sala Rapsodia a Hotelului INTERCONTINENTAL Bucureºti,
ºi vineri, 27.06.2014, începând cu ora 10.00, sala Rapsodia, Hotelul INTERCONTINENTAL Bucureºti,
situat în B-dul. Nicolae Bãlcescu nr. 4, Bucureºti.
Proiectul strategic se va derula pe o perioadã de 18 luni ºi beneficiazã de cofinanþare din Fondul
Social European prin Programul Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, Axa prioritarã 1: Educaþia ºi formarea profesionalã în sprijinul creºterii economice
ºi dezvoltãrii societãþii bazate pe cunoaºtere, Domeniul Major de Intervenþie: 1.2. Calitate în
învãþãmântul superior.
La Conferinþa de lansare a proiectului vor participa reprezentanþi ai OI POSDRU-MEN, AM
PODRU, Ministerului Educaþiei Naþionale, oameni de afaceri, angajatori, studenþi, reprezentanþi ºi
invitaþi ai partenerului ºi mass-media.
În cadrul conferinþei, ne propunem promovarea obiectivelor, rezultatelor ºi indicatorilor proiectului.
Contact:
Ruxandra Vasilescu, Expert informare ºi comunicare
Tel: 0722 683 504; e-mail: adapt2jobs@spiruharet.ro
www.siveco.ro // www.spiruharet.ro // www.adapt2jobs.ro
Axa prioritarã 1 Educaþia ºi formarea profesionalã în sprijinul creºterii economice ºi dezvoltãrii societãþii
bazate pe cunoaºtere.
Domeniul major de intervenþie: 1.2. Calitate în învãþãmântul superior.
Titlul proiectului: Adaptarea curriculumului ºi pachetului educaþional la exigenþele pieþei muncii
Nr. de identificare: POSDRU / 156 /1.2/G/141179
Cod SMIS: 53231
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret
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Maestrul Sri Vasudeva (Trinidad-Tobago)
la Universitatea Spiru Haret
 un eveniment
memorabil
al proiectului
ºtiinþific
Spiritualitatea
în serviciul
educaþiei
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Interviu cu Irina Haideþ, realizator TV

foto: Ilzy Zanca
Joi, 19 iunie 2014, între orele 19 ºi
21.30, într-o salã Studio în sãrbãtoare,
arhiplinã, cu un distins public venit (ºi)
de departe, din India, Nepal, Olanda,
Canada, s-a împlinit cea de a cincisprezecea conferinþa internaþionalã a
proiectului Spiritualitatea în serviciul
educaþiei, cu tema Spiritualitatea ºi
educaþia în perspectiva dezvoltãrii
potenþialului uman, susþinutã de
Maestrul Sri Vasudeva (TrinidadTobago), fondator ºi preºedinte al
organizaþiei dedicatã dezvoltãrii
potenþialului uman Blue Star Intenational, alãturi de savantul român prof.
univ. dr. Dumitru Constantin Dulcan,
Universitatea Titu Maiorescu, conf. univ.
dr. Mircea Niþã, SNSPA, ºi dr. Raluca
Costache, preºedinte Blue Star România.
Într-o atmosferã vibrantã, memorabilã, prof. univ. dr. Carmen Costea,
prorector USH, a decernat Maestrului
Sri Vasudeva, din partea USH, o
diplomã pentru întreaga activitate
dedicatã aplicãrii principiilor spirituale
în câmpul educaþiei.
Sri Vasudeva este un lider vizionar,
care combinã înþelepciunea strãveche

cu gândirea modernã. Este un
îndrumãtor ºi consilier. De asemenea,
este un vorbitor internaþional ºi fondatorul ºi liderul Blue Star, o
organizaþie internaþionalã non-profit
dedicatã dezvoltãrii plenare a
potenþialului uman. În prezent, Blue
Star are centre în America de Nord,
Europa ºi Caraibe. Sri Vasudeva are

publicaþii internaþionale în domeniul
spiritualitãþii, managementului ºi
psihoterapiei sistemice. Activitatea sa
cuprinde multiple domenii ºi continuã
sã aducã substanþiale contribuþii în
câmpul Managementului, Conducerii,
Educaþiei, Conºtienþei Mediului,
Sãnãtãþii, Consilierii ºi Terapiei (site
oficial http://www.sri-vasudeva.com/).
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foto: Ilzy Zanca

Podoabe din metal.

Istorie ºi tradiþie în Þara Româneascã

Muzeul Naþional al Satului Dimitrie
Gusti a organizat duminicã, 22 iunie,
ora 12.00, în Sala H. H. Stahl, vernisajul
expoziþiei Podoabe din metal. Istorie
ºi tradiþie în Þara Româneascã, curator dr. Ioana Gabriela Duicu.

l
a

Expoziþia ºi catalogul Podoabe din
metal. Istorie ºi tradiþie în Þara
Româneascã constituie un inedit în
etnografia româneascã, fiind prima
expoziþie în care sunt prezentate doar
obiecte de metal, toate de provenienþã
sau influenþã balcanicã, acea parte a
colecþiei Muzeului Naþional al Satului
Dimitrie Gusti formatã din podoabe
de provenienþã sau influenþã balcanicã
ºi achiziþionate de la proprietari sau
colecþionari din Þara Româneascã.
Ele sunt obiecte care au aparþinut, atât
românilor de la nord de Dunãre, cât ºi
celor balcanici, dar ºi etnicilor bulgari,
sârbi, greci, albanezi, turci, unii dintre ei
declarându-ºi etnia, alþii numindu-se

români. De asemenea, unele obiecte au
menþionatã ca zonã de provenienþã
Dobrogea, chiar dacã ele au fost
achiziþionate din localitãþi sau de la
persoane din Þara Româneascã, dar,
pentru cã proveneau de la etnici
majoritari în Dobrogea, li s-a atribuit
aceastã provenienþã. Astfel, semnalãm
prezenþa a 90 de piese, unele dintre ele
singulare, dar, care, în expoziþie, au fost
grupate astfel încât sã formeze un
ansamblu, altele provenite ca ansamblu,
dar care vor fi prezentate singular.
Expoziþia va putea fi vizitatã în perioada
22 iunie - 3 august 2014, de miercuri
pânã duminicã, între orele 11 ºi 19,
la sala H. H. Stahl, ªos. Kiseleff nr. 30

Invitaþii în lumea artelor vizuale

Efervescentul
Andrei Romocean
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Aristotel BUNESCU
Mult timp am pãstrat în biblioteca mea un tablou semnat preferat de odihnã a ochilor, dupã atâtea secvenþe discutabile
Andrei Romocean. Niºte peºti uriaºi plus douã samovare decupate din cotidianul realitãþii bucureºtene.
dominã imaginea care a reprezentat, ani de-a rândul, locul
Pictorul Andrei Romocean este un personaj efervescent
nu numai prin lucrãrile sale, dar mai ales prin cuvintele
folosite, prin modul în care înþelege sã îºi trãiascã viaþa.
Locuinþa sa din România este deseori pãrãsitã pentru un
drum mai lung în Germania, unde expune de multe ori cu
mai mare succes decât la Bucureºti. Este genul de om care
face foarte bine orice, indiferent de natura proiectului sãu.
Pasionat în tinereþe de alcãtuirea bijuteriilor, Andrei
Romocean a fost cucerit, însã, de magia picturii. Din micul
sãu atelier au plecat în lume figuri vesele marcate de tristeþe
interioarã, cum sunt clovnii. Autoportrete, peisaje, naturi
moarte. Toate poartã pecetea talentului sãu puternic.
Am decis sã mã despart de tabloul lui Andrei Romocean,
pentru a oferi ºi altora bucuria de a fi aproape de el.
Cum casa mea nu este muzeu ºi nici mãcar expoziþie,
periodic, o lucrare sau alta porneºte iar la drum, pentru a
se putea multiplica frumuseþea în sensibilitãþile oamenilor care palpitã pentru artele vizuale.
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M. I.: Un format original ºi inedit. Asta se poate spune despre emisiunea
Haideþi la show!, ce se difuzeazã în fiecare sâmbãtã, de la ora 17, pe TVH.
I. H: Da, este un format original, pentru cã îmi aparþine, ºi inedit, pentru
cã nu gãsiþi în alte televiziuni aºa ceva.
În luna martie, conducerea postului mi-a cerut sã fac o emisiune cu ºi
despre copii interesantã, dinamicã, atractivã, dar care sã aibã un public-þintã
mai larg decât cel format exclusiv din copii. Pare simplu, dar ºi eu, ºi
conducerea, ºtiam cã este un proiect nu numai ambiþios, ci ºi foarte dificil de
creat.
Lucrez cu copiii de peste 10 ani. Am folosit câteva formate personale, care
au mers bine. Acum mi-am impus sã vin cu ceva nou, ceva ce nu se face
niciunde. Era un proiect greu, dar nu m-am speriat. Când în televiziune spui
proiect, înseamnã gândirea pânã la ultimul detaliu redacþional ºi tehnic al
întregului ansamblu. O schiþã de astfel de proiect are minimum 10-12 pagini.
Cum dezvoltasem, timp de trei ani, Academia copiilor, am putut trage unele
concluzii. De aici s-a nãscut ideea ºi, apoi, formatul integral.
M. I.: Aveþi în emisiune copii deosebiþi. Sunt inteligenþi, dezgheþaþi, dinamici,
inventivi, extrem de simpatici. Mã gândesc la Edi, Patrik, Cosmin, Mara,
Sami, Ioana, Alexandra, asta ca sã dau doar câteva nume. Fiecare are rolul lui.
Interacþioneazã excelent ºi, foarte interesant, deºi par independenþi, vã ascultã
cu sfinþenie. Unde i-aþi gãsit?
I. H: Aþi remarcat foarte bine. Copiii se comportã profesional, îºi respectã
rolurile primite, deºi Edi, Patrik, Mara, Sami au doar 5-6-7 ani. Dar ei nu au
apãrut de undeva, aºa, cã prin magie. I-am cãutat, selecþionat, antrenat, format.
Ceea ce se vede pe ecran este rodul unei munci de peste un an de zile. Spre
exemplu, pe Edi ºi Sami i-am selecþionat anul trecut, când, la solicitarea
Fundaþiei O.M.R., am predat, ca voluntar, o serie de cursuri gratuite de
televiziune. Între ce erau ei atunci ºi ce sunt acum este o mare deosebire. Am
lucrat enorm pentru a le dezvolta atenþia, concentrarea, încrederea de sine,
inventivitatea, modul de exprimare în faþa camerelor, interacþiunea în platoul
de filmare, sã le elimin tracul, sã îi învãþ sã-ºi depãºeascã emoþiile. Ar fi fost
frumos sã îi gãsesc gata pregãtiþi, dar aºa ceva nu se întâmplã decât în filme.
M. I.: Care este secretul emisiunii, de ce este ea atât de interesantã?
I. H: Existã un melanj de obiective, ce se armonizeazã în fiecare ediþie. În
primul rând, avem ca invitaþi maturi interesanþi. Au fost în studio specialiºti
în diferite domenii, de la fizicieni la redactori ºefi de cotidiane, miniºtri,
doctori, ambasadori, profesori de preuniversitar, dar ºi profesori universitari,
trupe muzicale, interpreþi de folclor etc. Gama este mult mai largã. Fiecare sa întâlnit, în primul rând, cu moderatorii noºtri, copiii, Edi sau Mara. Surpriza
ºi interesul vin de la faptul cã, deºi sunt copii care nu au depãºit vârsta de
7 ani, ei se adreseazã ºi reacþioneazã cu maturitate. Invitatul este surprins
ºi obligat sã-ºi modeleze discursul pentru a fi înþeles de aceºti copii. Nu-ºi
permite luxul limbajului tehnicist, pentru cã este taxat imediat de cei mici.
M. I.: Am vãzut în emisiune ºi o serie de copii-artiºti remarcabili.
De unde vin ei?
I. H: Da, aceºtia formeazã o altã parte din structura emisiunii. Sunt copii
de foarte bunã calitate, pe care noi, sub forma unui examen ori ca invitaþi
speciali, îi promovãm pentru cã meritã. De unde vin? Din Bucureºti, Craiova,
Cãlãraºi, Târgu Jiu, Novaci, Runcu, Piteºti, Botoºani, Constanþa, Medgidia,
Ploieºti, Râmnicu Vâlcea. Sã mai continui? Ei muncesc foarte mult ºi devin,
astfel, exemple pentru alþi copii.
M. I.: Peste toþi ºi peste toate, sunteþi dumneavoastrã.
I. H: Da, practic sunt obligatã sã fiu în platou. Copiii sunt copii, nu aparate.
Au deseori momente în care nu se descurcã. Atunci intervin eu ºi preiau
conducerea, astfel încât publicul nu sesizeazã ruptura. Pentru cei de acasã pare
o joacã de-a noastrã, o hârjonealã plãcutã ºi interesantã. În fapt, este un mecanism
gândit la detaliu, care nu ar putea fi adus la îndeplinire doar de cãtre mine,
singurã. Mã ajutã, cât poate ºi când poate, Ramona Pandele, un redactorproducãtor serios ºi profesionist. În studio, am alãturi o echipã tehnicã
extraordinarã. Sunt oameni care se implicã cu adevãrat, pun suflet. Nu mai
vorbesc despre editorul de montaj, Viorel Pandele, un sfãtuitor excelent ºi un
profesionist, care ºtie sã ºlefuiascã diamantul pe care îl producem astfel încât
sã îºi arate cât mai multe faþete strãlucitoare.
Televiziunea nu se face de unul singur. O idee bunã nu va putea fi pusã în
valoare, niciodatã, doar de realizator, ci împreunã cu cei care ºtiu sã formeze
o echipã adevãratã.

Mioara IORDACHE
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Democraþia sub presiune.
Alegerile pentru eroparlamentare s-au terminat, campania continuã
Votul
reprezintã instrumentul ºi procedura democraticã, prin care cetãþenii îºi exprimã

statului de drept. Odatã cu încheierea alegerilor se declanºeazã procesul pentru obþinerea
voinþa pentru alegerea reprezentanþilor lor în organele reprezentative ale statului, pentru o puterii, dar ºi manipularea rezultatelor, prin reducerea analizelor la voturile obþinute ºi nu
perioadã de timp determinatã, care sã adopte legi, norme ºi proceduri necesare funcþionãrii la voinþa cetãþenilor cu drept de vot.
1) Rezultatele recentelor alegeri europarlamentare confirmã absenteismul ºi
scepticismul.
S-a înregistrat o ratã ridicatã a absenteismului,
atât la nivelul UE - 56,89%, cât ºi în România 67,56 %. În opinia noastrã, dincolo de unele situaþii
obiective, absenteismul reprezintã o formã de
sancþionare democraticã de cãtre masa tãcutã,
societatea civilã, împotriva mãsurilor de austeritate
luate de clasa politicã pentru atenuarea efectelor
devastatoare ale crizei, pe baza aceluiaºi model de
dezvoltare economico-social. În plus, absenteismul
reprezintã forma directã de manifestare a
nemulþumirii electoratului faþã de ineficienþa
celorlalte forme democratice garantate de
constituþie, între scrutinuri, a organizaþiilor
profesionale ºi ONG-urilor în dialogul cu puterea,
efectele grevelor, caracterul consultativ al referendumurilor ºi nerespectarea rezultatelor, lipsa
de reuºitã a iniþiativelor legislative a societãþii
civile ºi/sau a acþiunilor individuale.
Sunt ºi voci care condamnã electoratul de
pasivitate, lipsa simþului civic, în timp ce clasa
politica evitã sã discute despre cauzele ºi consecinþele reale asupra democraþiei, se limiteazã la
atacuri suburbane reciproce, continuând lupta
pentru obþinerea puterii în marja mandatelor obþinute pe baza trocului ºi compromisurilor politice.
A doua constatare se referã la rata redusã a
participãrii la vot, la nivel european - sub 50%, o
medie de numai 43,11%, care pune sub semnul
întrebãrii legitimitatea rezultatelor pentru alegerea
celor 751 de reprezentanþi ai þãrilor membre UE
în Parlamentul european, exprimatã prin
majoritatea calificatã (sub 2/3) ºi favorizeazã
instaurarea dictaturii minoritãþii asupra majoritãþii.
Analiza voturilor validate aratã: a) nu se asigurã
o majoritate calificatã directã, primul grup politic
fiind al PPE, cu 212 locuri, 28,23% din 43,11%
prezenþã la vot, respectiv, 12,2 % înaintea alianþelor
cu alte grupuri parlamentare sau partide, urmat de
S&D, cu 24,63 % (10,62%); b) procentul ridicat
al votului acordat partidelor extremiste, xenofobe,
ºi chiar câºtigarea alegerilor, în democraþiile considerate (Marea Britanie, Franþa, Danemarca,
Italia), dar ºi în Grecia, Ungaria; c) grupurile
neafiliate (noi), cu 5,33%, ºi al deputaþilor
nou aleºi, cu 8,92 %, care nu fac parte din
niciun grup politic care îºi încheie mandatul.

În România, din 18,2 milioane de alegãtori,
s-au prezentat la vot 32,44 %, în creºtere faþã
de 27 % în 2009, dar sub media europeanã. Deºi,
electoratul român nu a acordat credit partidelor
cu tentã extremistã, prin acordarea a 6,92 % dintre
voturi unui independent se constituie într-un
puternic vot de blam dat întregii clase politice
De asemenea, numãrul mare de voturi anulate se
constituie într-o formã directã, prin anularea
votului, de manifestare a nemulþumirilor ºi inexistenþa unei alternative la clasa politicã actualã.
Ca o particularitate, alegerile au stat sub presiunea
alegerilor pentru preºedinþie, din toamnã.
Voturile exprimate de români asigurã participarea
la configuraþia Parlamentului european, pânã la
clarificãrile interne, cu 16 reprezentanþi la grupul
S&D, 6 - la ALDE (care vor trece la PPE), 7 - la
PPE, 2 - la grupul nou, neafiliaþi, ºi un independent.
Concluzia succintei analize este
cã actualul sistem
nu mai corespunde
valorilor democraþiei ºi trebuie gãsite alte forme de armonizare a
raportului între votanþi ºi nonvotanþi, adicã
întreaga masã de alegãtori potenþiali validaþi pe
listele de votare.
2) Solicitãrile legitime ale acad. Solomon
MARCUS, ignorate de clasa politicã.
Reuºita deplinã a alegerilor este condiþionata
nu numai de prezenþa la vot, dar ºi de norma de
reprezentare, numãrul, calitatea ºi oferta politicã a
candidaþilor. Într-un interviu, acad. Solomon
Marcus, în calitatea sa de om al cetãþii, solicita,
încã de la începerea campaniei, prezentarea
acþiunilor întreprinse ºi rezultatele obþinute de
europarlamentarii români în Parlamentul european în mandatul încheiat, precum ºi obiectivele
candidaþilor sau partidelor susþinãtoare pentru
noua legislaturã, cu atât mai mult cu cât rolul ºi
atribuþiile Parlamentului european au crescut, iar
70 % din legislaþia ºi procedurile interne îºi au
izvorul la Bruxelles. Din pãcate, discursurile
politicienilor au pãstrat inflamarea vocabularului
nostru dâmboviþean, care fac sã pãleascã pânã ºi
replicile Cetãþeanului turmentat, ale lui Trahanache,
Tipãtescu, Farfuridi, Caþavencu ºi Ziþei, din O
scrisoare pierdutã de acum 130 de ani Situaþia

3) Scopul politicienilor - acapararea
întregii puteri
Nu s-au prezentat datele biografice ale candidaþilor, realizãrile mai importante pentru viaþa lor ºi
pentru societate. Poate am fi aflat cã nici ai noºtri
nu au nici studii medii, ca unul dintre candidaþii
la preºedinþia Comisiei europene, sau ca un
reprezentant al Finlandei, cu o exprimare chinuitã
În fapt, câºtigarea alegerilor constituie lupta
pentru acapararea, prin orice mijloace, a tuturor funcþiilor
din stat. Câºtigarea puterii nu are în vedere, cum
remarca domnul academician, punerea în valoare
a întregului potenþial uman al societãþii care sã
se afle într-un proces continuu de învãþare. Prin
ingineria rezultatelor, minoritatea devine majoritate ºi poate dezvolta nu numai încãlcarea
constituþiei ºi drepturile fundamentale ale omului,
dar ºi apariþia dictaturii, extremismului ºi enclavizarea, pânã la solicitarea independenþei statale,
apãrute, deja, în unele zone ale Europei ºi nu numai.
Societatea civilã nu trebuie sã se mai lase amãgitã
de discursurile ºablonizate, zâmbetele ºi strângerile
de mânã, de aparenta transparenþã a politicienilor,
sã refuze acceptarea mitei, participarea la violenþe
ºi fraudarea alegerilor, sã impunã dreptul sau
referendumul imperativ ºi nu consultativ etc.
Domnule academician, pânã când politicienii
noºtri vor învãþa sã afle relaþia între numere, culori
ºi sunete, sã le demonstrãm cã a câºtiga alegerile cu
37,4 % din 32,44 % alegãtorii prezenþi la vot
(circa 5,6 mil), respectiv 12,13%, NU este totuna
cu 37,4% din alegãtorii cu drept de vot înscriºi pe
listã (circa 18,2 mil), calcul ignorat de politicieni.
Prin acceptarea, în continuare, a votãrii penalilor
ºi calificarea politicienilor la locul de muncã, are

Opinii pe cont propriu

P Cum gestionãm succesul?
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Toþi suntem de acord: eºecul are efecte negative
asupra imaginii de sine ºi a nivelului de aspiraþii, ne
scade încrederea ºi respectul de sine. Deci, sã cãutãm
succesul! Obiectivele pe care ni le propunem,
situaþiile în care ne implicãm, dezvoltarea propriului
potenþial ne asigurã obþinerea reuºitei. Imaginea de
sine se îmbunãtãþeºte ºi suntem gata sã ne propunem
obiective ºi mai ambiþioase.
Dar, nu întotdeauna suntem conºtienþi cã succesul
are ºi efecte negative. Chiar dacã pare o contradicþie, reuºitele cu nivel înalt de performanþã ne
pot afecta pe termen scurt, în sensul cã trãim o
stare de euforie intensã, care scade luciditatea ºi,
implicit, viitoarele performanþe. O expansiune
bruscã ºi intensã a imaginii de sine, în urma unui
succes, dezechilibreazã armonia interioarã ºi este
posibil sã ne propunem obiective prea ambiþioase
pentru posibilitãþile de moment.
Încrederea de sine trebuie sã se bazeze pe o
evaluare realistã a propriului potenþial, raportat la
dificultãþile obiectivelor pe care ni le propunem.

se va repeta dacã învãþãmântul nu creeazã un alt
tip de gândire tinerei generaþii, bazate pe naveta
între internet ºi cultura pe hârtie, învãþarea de a
învãþa, învãþarea continuã, gândirea cu mintea
proprie, pãstrând, voit sau nu, contradicþia între
direcþie ºi învãþare, cum spune distinsul
academician. Din pãcate, atât societatea civilã, cât
ºi mass-media s-au lãsat ºi se lasã atrase de
disputele de mahala dintre politicieni.

Modul în care ne stabilim obiectivele de performanþã
ºi nivelul de aspiraþie ne influenþeazã ºi modul în
care trãim succesul. Obiectivele realiste, fundamentate pe o imagine corectã a posibilitãþilor de
moment, atrag succesul aºteptat ºi, în consecinþã,
o emoþie adecvatã ca intensitate.
Dimpotrivã, stabilirea unor obiective prea
ambiþioase sau, la polul opus, prea modeste, induc o
stare de tensiune interioarã care nu susþine corect
obþinerea succesului ºi trãirea lui adecvatã.
Atunci când treci printr-o evaluare care presupune mai multe probe, aºa cum este Examenul de
bacalaureat, succesul la una dintre probe este foarte
important pentru modul în care ne planificãm pentru
urmãtoarea probã. Ne dã încredere ºi forþã pentru a
continua perioada de evaluare. Dar, în egalã mãsurã,
este bine sã evitãm starea de euforie intensã, cu
efecte dezechilibrante, pentru a ne putea concentra
pentru urmãtorul obstacol pe care îl avem de trecut.
Mai mult, succesul ne transmite o stare de relaxare,
de scãdere a mobilizãrii interioare, care trebuie
menþinutã la un nivel moderat.
Pentru a menþine starea de mobilizare,
este important, pe parcursul perioadei de evaluare, este sã res
pectãm condiþiile de igienã
mintalã, legate de proporþia
somn  stare de veghe,
alimentaþie adecvatã,
evitarea exceselor de
orice fel.
ªi, sã nu uitãm, este
mai sãnãtos sã ne
bucurãm la sfârºitul
evaluãrilor. Când
rezultatul final este
cunoscut, putem trãi
din plin succesul ºi
starea de euforie!

Asist. univ. drd.
Loredana BÃNICÃ

loc dinamitarea statului de drept, a democraþiei ºi
a solidaritãþii umane, iar lupta împotriva corupþiei
rãmâne o dorinþã ºi nu o realitate.
Format din rezultatele alegerilor naþionale, situaþia
este valabilã ºi pentru Parlamentul european.
4) Revenirea la esenþa democraþiei:
demos-popor, kratos-putere.
Reiterãm propunerea ca 50 % din numãrul de
locuri eligibile din Parlamentul european sã fie
recalculat în raport de prezenþa la vot .Cele 751
de mandate europarlamentare ar deveni 537, iar 32
de mandate româneºti, 21 de mandate. Cele 470 de
locuri eligibile din Parlamentul României, recalculate, ar fi de numai 333 parlamentari, respectiv 134 de
parlamentari, în cazul recalculãrii pe baza normei de
reprezentare ºi voturile exprimate, ºi nu 588 de locuri.
Astfel, se limiteazã eventualele fraude ºi redistribuirea posturilor din instituþiile publice ºi deconcentrate pentru satisfacerea clientelei politice ºi,
implicit, reducerea cheltuielilor cu funcþionarea
Parlamentului. Se asigurã îmbunãtãþirea raportului între votanþi ºi masa tãcutã a alegãtorilor, care
poate deveni un butoi de pulbere cu efect întârziat.
În contextul degradãrii continue a vieþii politice ºi
socio-economice, coroborat cu mãsurile de austeritate
pentru ieºirea din crizã ºi reducerea datoriilor suverane, democraþia trebuie sã revinã la esenþa sa iniþialã,
demos-popor, kratos-putere, iar parlamentarii sã fie
obligaþi sã respecte strict voinþa alegãtorilor/ nonalegatorilor, inclusiv cea exprimatã prin forme constituþionale: referendum, iniþiativã legislativã, grevã etc.
Una este dreptul de a conduce, vremelnic, o
colectivitate ºi alta acapararea nelegitimã a întregului sistem care formeazã puterea, într-un stat de
drept, prin manipularea realitãþii. Din pãcate, sunt
puþini cei care îºi asumã, cu autoritate moralã, cum
este cazul acad. Solomon Marcus, de a le spune
oamenilor ceea ce nu vor sã audã, cum a definit,
George Orwell, libertatea, ºi, care, a fost ºi este
ignoratã de clasa politicã.
Rolul parlamentelor este ca, prin voinþã politicã,
pe baza ºtiinþei economiei politice, sã elaboreze ºi
sã adopte acele politici economico-sociale care sã
asigure o economie funcþionalã ºi echitabilã.
Conchid: alegerile s-au terminat, campania
pentru salvarea democraþiei trebuie sã continue.
Reiterez: cine dã, a priori, mintea românului
cea de pe urmã?

economist dr. Mircea TOMA

IVET-VENTURE: NOI ABORDÃRI
ÎN ÎNVÃÞAREA NON-FORMALÃ
IVET-Venture - O abordare participativã pentru consolidarea competentelor-cheie
ale formabililor este titlul proiectului Leonardo da Vinci, transfer de inovaþie
implementat de Colegiul Tehnic George Bariþiu din Baia Mare alãturi de parteneri din
patru þãri: Universitatea Leibniz din Hanovra, (Germania) - coordonatorul proiectului,
BSJ Marburg eV, un furnizor de educaþie non-formalã (Germania), City Bound, Viena,
(Austria), inspectoratul ºcolar din Kirsehir, Colegiul Tehnic din Nevºehir, Inspectoratul
ªcolar Buzãu, Centrul de Dezvoltare pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii (România).
Proiectul se deruleazã pe parcursul a doi ani (2013-2015) în cadrul Programului de
Învãþare pe Tot Parcursul Vieþii ºi este finanþat de Comisia Europeanã. Managerul de
proiect este directorul Colegiului Tehnic George Bariþiu, prof. Camelia Laura Bogdan,
iar membrii echipei sunt: dir. adj. prof Vasile Graþian Pop ºi profesorii: Simona Popescu,
Claudia Stainer, Marcela Haiduc, care vor asigura desfãºurarea în condiþii optime a
tuturor activitãþilor din proiect. Implementarea ºi transferul conceptului City Bound în
România reprezintã obiectivul principal al proiectului, contribuind la demontarea
prejudecãþii cã sistemul de învãþãmânt din România este demodat ºi cã nu existã o
corelare între ceea ce se învaþã la ºcoalã ºi ceea ce societatea contemporanã aºteaptã de
la tânãra generaþie. City Bound înseamnã învãþare experienþialã în spaþii urbane, adicã
în afara sãlii de clasã. Acest concept însumeazã o serie de practici non-formale,
menite sã dezvolte competenþele civice ºi sociale ale formabililor. Pentru o mai bunã
înþelegere a conceptului, exemplificãm câteva dintre acestea: organizarea unei cine în
oraº în lipsa unui buget sau participarea la un interviu cu un reprezentant al comunitãþii
locale, care pentru mulþi oameni ar reprezenta o adevãratã provocare. De multe ori,
educaþia în liceele tehnologice se concentreazã, în principal, pe aspectul teoretic ºi
neglijeazã aspecte importante, cum ar fi dezvoltarea aptitudinilor necesare reuºitei
în viaþa realã, precum ºi acele competenþe-cheie care i-ar putea ajuta în orientarea
profesionalã. Ceea ce îºi propune acest proiect este sã îmbunãtãþeascã atractivitatea
formãrii profesionale, prin dezvoltarea unei metodologii bazate pe aventurã, ºi sã
sprijine profesorii în a dobândi ºi a folosi metode de predare non-formale, deoarece
acestea s-au demonstrat a fi mai apropiate de interesele elevilor noºtri, contribuind la
dezvoltarea motivaþiei intrinseci.
Dupã ce conceptul City Bound existent va fi adaptat realitãþilor þãrii noastre, se va
scrie un modul online ºi va fi editat un manual, care va fi pus la dispoziþia tuturor celor
interesaþi de preluarea metodologiei ºi aplicarea ei în ºcoli ºi companii.
Acest proiect a fost finanþat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceastã publicaþie/
comunicare reflectã numai punctul de vedere al autorului ºi Comisia nu este responsabilã
pentru eventuala utilizare a informaþiilor pe care le conþine.
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Oferta educaþionalã pentru anul universitar 2014-2015
Facultatea a fost acreditatã în anul 2005 cu douã specializãri matematicã ºi informaticã
prin H.G. 916/11.08.2005 (Monitorul Oficial al României 766/23.08.2005).
Noile planuri de învãþãmânt pentru studiile universitare de licenþã s-au organizat
conform hotãrârii publicate în Monitorul Oficial nr.6971 din 1 octombrie 2011.

CAMAI 2014
Conferinþa anualã a facultãþii
de Matematicã ºi Informaticã
Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris Universul.
(Galileo Galilei).
Vineri, 13 iunie, Facultatea de Matematicã ºi Informaticã a
organizat cea de a opta Conferinþã Anualã de Matematici Aplicate
ºi Informaticã- CAMAI.
Lucrãrile Conferinþei s-au desfãºurat pe trei secþiuni:
1. Istoria ºi didactica matematicii ºi informaticii
2. Matematici aplicate
3. Informaticã
Prof. univ. dr. Gheorghe Duda
a deschis lucrãrile, precizând cã
aceastã conferinþã a devenit o
tradiþie ºi þinem sã vã reamintim
cã lucrãrile, cele mai bune, au
fost ºi, vor fi, publicate în Analele
Facultãþii de Matematicã ºi
Informaticã, Anale care sunt deja
cotate, atât la diferite edituri, cât
ºi în diferite sisteme de
clasificare ºtiinþificã.
Prof. univ. dr. Grigore
Albeanu, directorul Departamentului de Matematicã ºi
Informaticã, a precizat: CAMAI
este un eveniment de tip simpozion/conferinþã, în care se
prezintã realizãrile ºtiinþifice ale
participanþilor. Participanþi au
fost reprezentanþi ai cadrelor
didactice din Facultatea de
Matematicã ºi Informaticã din
Universitatea Spiru Haret, din
alte universitãþi, dar ºi din mediu preuniversitar, din liceele din
capitalã, studenþi, masteranzi, elevi. În 2014, tematica a fost una
destul de generalã, în sensul cã am dorit sã aducem în atenþia
participanþilor, dar sã-i invitãm ºi pe aceºtia sã vinã cu contribuþii
în domeniu, noile tehnologii ºi aplicaþii ale noilor tehnologii.
Lucrãrile au fost orientate spre a aduce publicului, a aduce
studenþilor, ceea ce înseamnã noutãþile în tehnologia informaþiei,
ºi anume cloud computing, mobile computing, proiecte care au
fost lansate, proiecte care sunt în desfãºurare.
Întrebat care este secretul succesului Facultãþii de Matematicã ºi
Informaticã din cadrul Universitãþii Spiru Haret (a cãrei ofertã
educaþionalã pentru anul universitar 2014-2015 o prezentãm alãturat),
prof. univ. dr. Grigore Albeanu a spus: Unul dintre secrete este acela
cã profesorii, cadrele didactice ale facultãþii au un bun renume. Avem,
de exemplu, colegi care au fãcut doctoratul în strãinãtate, avem
colegi cu vizibilitate bunã în mediul ºtiinþific naþional, avem colegi
care participã în comisiile de Bacalaureat, în comisii ale Olimpiadelor
naþionale de informaticã; ºi matematica este întâlnitã nu numai la /
în domeniul matematicã, dar ºi la informaticã, la tehnologia
informaþiei, practic, este vorba de un nucleu de discipline, care este
comun celor trei domenii, în rest fiind discipline specifice, informatice
respectiv tehnologia informaþiei.
Matematica este un domeniu care ne fascineazã pe mulþi dintre
noi, dar uneori ne creeazã ºi dificultãþi. Existã, însã, ºi o categorie,
mai restrânsã, de persoane care au reuºit sã dea un nou sens cifrelor.
Învãþând matematica, înveþi sã gândeºti, spunea Grigore Moisil.
Probabil acesta este unul dintre argumentele care i-au convins pe
mulþi tineri sã doreascã sã studieze la Facultatea de Matematicã ºi
Informaticã a Universitãþii Spiru Haret.
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Atât timp cât eºti tânãr,
meritã sã visezi
Valentin Gafton Câmpeanu este student în
anul III la Facultatea de Arte, specializarea
Pedagogie Muzicalã. Relaþia cu muzica a început
din clasa întâia, comunicând, mai ales, cu arcuºul
viorii, ce-i era aºa de dragã. A urmat apoi Liceul
de Artã Victor Brauner din Piatra Neamþ, oraº
cu multã tradiþie artisticã, legatã mai ales de teatrul
din localitate, unde a ucenicit generaþia de aur a
scenei româneºti. Aici ºi-a descoperit vocea ºi
talentul de interpret datoritã cãruia avea sã
primeascã Locul I la Secþia Interpretare a
Festivalului Gaudeamus Braºov, în anul 2010.
Lãudat de cãtre profesori, a venit în Bucureºti
pentru a studia Pedagogie Muzicalã, în cadrul
Facultãþii de Arte a Universitãþii Spiru Haret.
Atât timp cât eºti tânãr, meritã sã visezi, a spus
Valentin Gafton Câmpeanu înainte sã iasã
pe scena emisiunii concurs Vocea României, în
ediþia din anul 2013. S-a pregãtit aºa de bine,
încât piesa sa plinã de emoþie a întors scaunele
pe care stãteau ºi Horia Brenciu, dar ºi Smiley.
Cum aº putea sã te las, frate, singur, frate, l-a
încurajat Horia Brenciu, sperând sã-l convingã
pe concurentul cu voce cu mult potenþial sã aleagã
echipa lui. Valentin Câmpeanu, însã, a decis
altceva: Vã respect pe toþi, dar în aceastã searã
voi merge cu Smiley,i-a anunþat tânãrul în
vârstã de 22 de ani pe cei patru membri ai juriului
de la Vocea Romaniei. Astfel, concurentul care a
cântat Insatiable, a trupei Savage Garden,
Darren Hayes, a mers mai departe în competiþia
de la Pro Tv cu Smiley ca antrenor.

L-am ascultat pe Valentin Gafton Câmpeanu la
Concertul Absolvenþilor de anul acesta, dar ºi la
Sãrbãtorile Crãciunului 2013, unde a cântat la fel
de îngeresc. Curios, aveam sã-l întreb: Cum ai
aflat de acest talent al tãu? Muzica este pentru
mine un mod de viaþã. Am început sã cânt de la
7 ani la vioarã, în cadrul ºcolii de muzicã. Pãrinþii
mei cred cã m-au descoperit din moment ce m-au
dat la ºcoala de muzicã. De la ambii pãrinþi am
moºtenit talent, chiar dacã mama nu e în domeniul
muzicii. Mama este artist plastic, dar are o finã
ureche muzicalã. Am fãcut cursuri, dar am fost
ºi autodidact. Pãrinþii mei sunt cei mai buni
prieteni ai mei ºi ei m-au sprijinit tot timpul. Acum
voi susþine examenul de licenþã ºi voi continua cu
Conservatorul, la Compoziþie. În afarã de aceasta,
voi face orice îmi stã în putinþã sã exist în lumea
muzicalã. Sper doar sã pot convinge, pentru a-i
lãsa pe alþii sã vorbeascã despre mine. ªtiu cã
ºansa joacã un rol important, dar cine nu joacã
nu câºtigã.
Ce a reprezentat Vocea României pentru tine?
Concursul Vocea României a reprezentat cel mai
important test pe plan profesional care a contribuit
chiar cu câteva cãrãmizi la formarea mea ca artist
ºi ca om, plus ºansa de a deveni o voce a României.
Modest ºi talentat, Valentin Gafton Câmpeanu
îºi urmeazã calea pe care ºi-a ales-o încã din liceu,
lãsând sã se vadã semnele devenirii sale ca om,
dar ºi ca interpret. Acesta este studentul nostru
din anul III, specializarea Pedagogie Muzicalã, Facultatea de Arte, din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, o voce a României în devenire.

Matei Chioariu 
dublu premiat
la Maratonul
Teatrului Independent
Bucharest Fringe 2013

Actorul Matei Chioariu a primit, în cadrul Galei
de închidere a Maratonului Teatrului Independent
Bucharest Fringe 2013, cea mai importantã
distincþie cu care poate fi onorat un actor într-un
festival concurs - Premiul de cel mai bun actor
din festival. În cadrul aceleiaºi gale de premiere, a
primit ºi Premiul de interpretare pentru rolul din
spectacolul LSD Theatre SHOW.
Licenþiatul din 2008 al Facultãþii de Arte,
specializarea Artele Spectacolului (Actorie), clasa
prof. univ. dr. Sanda Manu, ºi absolbent al
masteratului Artã Teatralã, clasa prof. univ. dr.
Adriana Marina Popovici, Matei Chioariu, ºi-a
îmbogãþit experienþa profesionalã activând ca actor
profesionist la Teatrul pentru copii Ion Creangã,
unde a apãrut în multe spectacole. Pe scena mare
de teatru a debutat cu rolul Rocky din musicalul
Rocky Horror Show, în regia lui Alexander
Hausvater. A mai apãrut în distribuþia spectacolului
Suntem 4, facem teatru, proiect independent
de teatru-muzical, în regia artisticã a Theodorei
Herghelegiu. Fiind pasionat de dans, sub toate
formele sale de reprezentare, Matei Chioariu apare
ca dansator în filmul Blood&Chocolate, prezent
pe ecranele televizoarelor noastre ºi sub titlul de
Prinþesa Vampirilor, coproducþie Media Pro
Pictures ºi USA, filmat în Studiourile din Buftea.
Actorul Matei Chioariu mai poate fi vãzut în seriale
T.V. precum: La Bloc, Daria, iubirea mea,
Vacanþa Mare, Fete cu lipici , 601, dar ºi în sitcomul
Celularul, creat în colaborare cu Cosmote România.
Fiind prezent în bazele de date ale caselor de casting
din þarã, Matei Chioariu a fost selectat ºi a participat la realizarea a numeroase reclame.
Pasionat de muzicã, participã, în anul 2004, la
Festivalul de Orchestrã de Camerã din Jesenik 
Cehia. Din anul 2005, Matei Chioariu este ºi
membru al formaþiei FOR-T5, formaþie selecþionatã
la Festivalul Mamaia 2005, la secþiile de Interpretare
ºi Creaþie. De asemenea a mai participat, în anul
2005, ºi la finala Festivalului de la San Remo, Italia,
în componenþa orchestrei de camerã Adaggio, dirijor

671  23 iunie 2014

Oana Pârvu, cu care a cântat timp de patru ani, ca
flautist. Pentru perfecþionarea sa profesionalã
urmeazã în continuare cursuri de Canto ºi
Tehnicã Vocalã, cu prof. Corneliu Fânãþeanu, ºi
cursuri de dans (Pop, Hip-Hop, Jazz, Balet) cu
coregra-ful Tonkins Anderson.
În prezent, Matei Chioariu este angajat la
Teatrul de operetã Ion Dacian, fiind regãsit în
distribuþia multor spectacole ale acestei
instituþii de culturã, precum: Romeo ºi Julieta,
Supermarket (regia Teodora Herghelegiu) ºi
Rebecca (regia Attila Beres). În anul 2010 începe
colaborarea ºi cu Teatrul Odeon, la spectacolele
de teatru-dans Depeche Dance (regia Rãzvan
Mazilu) ºi musicalul de success The Full
Monty. De asemenea, îl puteþi vedea în
spectacolele puse în scenã la Teatrul Naþional
din Timiºoara. Matei este membru al Doctors
Studio, din 2012. Spectacolul LSD Theatre
Show, de Christopher Durang, este a doua
producþie marca Doctors Studio.
Premiul de cel mai bun actor din festival ºi
Premiul de interpretare pentru rolul din
spectacolul LSD Theatre SHOW, primite de
actorul Matei Chioariu, o dublã performanþã,
vin la doar douã sãptãmâni de la premiera
oficialã a spectacolului, care a avut loc la Godot
Cafe Teatru, pe 22 septembrie 2013. Rolul
pentru care Matei este dublu premiat este al
unui bãrbat care încearcã sã îºi transforme viaþa
hotãrând sã adopte mereu o atitudine pozitivã,
indiferent de încercãrile la care este supus.
Coregrafia folositã în acest spectacol îl prezintã
pe Matei Chioariu drept un actor total, cãci
alãturi de rolurile din spectacole de teatru clasic,
Matei are în repertoriu spectacole de operetã,
musicaluri ºi spectacole de teatru dans.
Matei Chioariu, despre aceastã reuºitã:
Premiile sunt o certificare ºi o recunoaºtere, care
mã onoreazã ºi înseamnã mult, având în vedere
cã aceste douã festivaluri au reunite cele mai bune
producþii ale momentului din teatrul independent.
Mulþumesc Isabelei Neamþu, producãtoarea ºi
partenera mea de scenã din acest spectacol,
regizorului Horia Suru ºi întregii echipe.
Cu asemenea absolvenþi meritorii, putem
spune cã ºi noi, cadrele didactice de la Facultatea
de Arte, suntem mereu prezenþi - prin intermediul lor - pe scenele de teatru sau platourile
de filmare din întreaga þarã, punându-ne
amprenta, invizibilã, pe creaþia teatralã, filmicã
ºi muzicalã actualã ºi viitoare.

În tot ceea ce fac
pun câte o sclipire
din sufletul meu,
dacã ar fi altfel,
m-aº risipi

Victor Bucur, absolventul programului de masterat,
Artã Teatralã, la specializarea Artele Spectacolului (Actorie), de la Facultatea de Arte din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, a urmat cursurile
Universitãþii Naþionale de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã Ion Luca Caragiale, specializãrile
Arta Actorului ºi Mânuitor de Pãpuºi ºi Marionete.
Apoi, la Universitatea Spiru Haret, a fost absolvit
cursurile de mastera la clasa prof. univ. Sanda
Manu. Se mai specializeazã în domenii artistice
apropiate artei teatrale, urmând cursuri de Canto
Clasic, cu maestrul Corneliu Fânãþeanu, (2009 
2011), cursuri de canto Pop & Musical  Blue
Sound, cu Crina Mardare (2009), cursuri la Teatrul
National I.L. Caragiale - Centrul de Cercetare ºi
Creaþie (2006), Teatrala Ion Sava  Atelierul Mãºtile
Commediei DellArte, susþinut de maestrul
Ferruccio Soleri, ªcoala de varã Cenro Di
Formazione Teatrale  Venezia IN scena (2000;
Veneþia, Italia, curs de Commedia DellArte).
Anul 2005 îl gãseºte pe tânãrul actor Victor Bucur
ca dansator în super spectacolul musical Chicago
de la Teatrul Naþional I.L.Caragiale. În anul 2008,
încã masterand la Artã Teatralã, la specializarea
Artele Spectacolului (Actorie), Facultatea de Arte
din cadrul Universitãþii Spiru Haret, Victor Bucur
este solicitat ºi trece probele de casting, pentru
personajul Dr. FrankN Furter din spectacolul The
Rocky Horror Show musical montat de regizorul
Alexander Hausvater ºi jucat la Kristal Club.
Victor Bucur, datoritã certelor sale calitãþi
artistice, este angajat, din anul 2008, la Teatrul
Naþional de Operetã Ion Dacian, unde apare, în
anul 2011, în distribuþia musicalului Rebecca, de
Maxim de Winter (regia Attila Beres), în opereta
Liliacul, de Johann Strauss (2010; personajul
Orlofsky; regia Rãzvan Dincã), în 2009 este
Mercuþio din Romeo ºi Julieta (musical; regia
Miklós-Gábor Kerényi), dar este ºi Boni din
opereta Silvia (regia Miklós-Gábor Kerényi). În
anul 2002 a fost actor în musical-ul HA! Hai
acum, Harap-Alb!, regia dr. Calvin Andre
McClinton (spectacol lecturã).
Ca actor  pãpuºar joacã în numeroase spectacole
la Teatrul de animaþie Þãndãricã. În cadrul
companiei private de teatru pentru copii ºi tineret
Muºchetarii apare ca actor, actor-mânuitor pãpuºi
ºi producãtor delegat, jucând în spectacolul
Spãrgãtorul de nuci. Din anul 2013 Victor Bucur
începe o fructuoasã colaborare cu Teatrul Naþional Mihai Eminescu din Timiºoara, jucând în
spectacolul Anna Karenina de Lev Tolstoi. Din
repertoriul sãu cinematografic fac parte filmele:

serialul Efect 30, serialul The machine, filmul artistic
Le pere Goriot (Old Goriot; coproducþie), serialele
Narcisa Sãlbaticã ºi Scene de Cãznicie, 7 Seri,
Fetele Marinarului (Antena 1), filmul artistic
Cecibell. Apare în show-uri TV, precum: Lumea
lui Trick (actor), Lumea basmelor (actor),
Hai Hui prin Europa (prezentator); Aventuri cu
Lilipufi (actor pãpuºar), Perechea potrivitã
(coprezentator) ºi Puzzle  Week-End în 2
(un program inedit de divertisment la TVR 2,
ca prezentator alãturi de Liza Sabãu.
Victor Bucur urcã pe scenã nu numai ca actor, dar
ºi ca interpret, care, în 2011, a câºtigat premiul
în cadrul Festivalului Viaþa e frumoasã, cu aria
Confrontation din musicalul Jekyll and Hyde.
Colaborând foarte bine cu Ana Cebotari, absolventã
a Universitãþii Naþionale de Muzicã Bucureºti,
secþia canto, ºi Doina Antohi, actriþã, regizoare ºi
cântãreaþã, care activeazã în sectorul independent
al teatrului bucureºtean, cei trei au o serie de concerte,
sub numele de Musical Love, începând din
februarie 2014, la Restaurant Elisabeta din Bucureºti.
Victor Bucur, absolventul nostru de masterat Artã
Teatralã, la specializarea Artele Spectacolului
(Actorie), ne spune cã tot timpul petrecut pe scenã
ºi în împrejurimile acesteia i-a oferit ºansa de a se
întâlni cu o mulþime de oameni, care i-au influenþat
viaþa. A cunoscut, astfel, ºi fericirea, dar ºi
disperarea, a iubit ºi a urât, a construit ºi a dãrâmat,
a râs, dar a ºi plâns, a urcat ºi a coborât, a luptat,
dar a ºi renunþat. Au fost schimbãri majore, au fost
decizii importante de luat, dar doar timpul va
confirma sau infirma corectitudinea acestora.
Important este cã se aflã pe un drum bun. Drumul
spre succes ºi împlinire profesionalã.
Ce reprezintã teatrul pentru Victor Bucur? Teatrul
a apãarut în viaþa mea încã din adolescenþã, ca o
formã de salvare, dar ºi de evadare din mine.
Pofta de joc ºi joacã mã poartã prin diverse forme
de exprimare ale artei teatrale, de la spectacole de
teatru de pãpuºi pentru copii pânã la spectacole
grandioase de musical ºi operetã. Nimic nu este
mai prejos sau mai puþin important pentru mine,
deoarece, în tot ceea ce fa,c pun câte o sclipire din
sufletul meu ºi, dacã ar fi altfel, m-aº risipi.

Marilena
Andreea Alecu 
sarea ºi piperul trupei
NistorFamilyBand
Piteºteanca Marilena Andreea Alecu are 23 de ani
ºi este studentã anul III la specializarea Pedagogie
Muzicalã, Facultatea de Arte, din cadrul Universitãþii
Spiru Haret. În afara orelor de curs, cãrora le este
dedicatã aproape în totalitate, Marilena Andreea
Alecu îºi ostoieºte pasiunea pentru muzica interpretativã, de peste opt ani, ca vocalistã a trupei
NistorFamilyBand, manageriatã de cãtre Codruþ ºi
Iosif Nistor. Cu aceastã trupã a cântat în Bucureºti,
Piteºti, Braºov, Vâlcea, Sibiu, Craiova, Ploieºti, dar
ºi în alte locuri din România unde au fost solicitaþi.
Studenta noastrã, Marilena Andreea Alecu, ne poate
spune cum a apãrut aceastã pasiune ºi dorinþã de a
comunica prin muzicã. Cânt de la vârsta de 10 ani.
Pe atunci fãceam asta în faþa vecinilor, care, de
fiecare datã când ieºeam pe afarã, mã puneau sã le
cânt. Câþiva ani mai târziu, am dat admitere la
Liceul de artã Dinu Lipatti din Piteºti, la secþia
de canto popular, ne povesteºte Andreea.
Dar ce genuri muzicale abordezi în concertele tale?
Cânt toate genurile muzicale, însã mare mea
dragoste va rãmâne, întotdeauna, muzica uºoarã.
Cum ai ajuns sã îi cunoºti ºi sã cânþi alãturi de
NistorFamilyBand? Îl cunoºteam pe ºeful trupei,
dacã pot spune aºa, pe Codruþ. Mi-a propus sã
cânt alãturi de ei, deºi eram abia liceanã, în clasa
a X-a. A fost o mare surprizã pentru mine aceastã
propunere, dar am acceptat cu mare plãcere.
Cine mai face parte din aceastã formaþie? Suntem
cu toþii cinci: Nistor Codruþ, Cristian Marinescu,
ªtefan Bãdiþescu, Viorel Ariciu ºi, bineînþeles, eu.

Cum te simþi în compania lor, fiind singura fatã
din trupã? Pot spune cã este foarte plãcut. Mã
simt în siguranþã pentru cã au grijã de mine ca
de un bibelou ºi mã rãsfaþã tot timpul!
Am vãzut cu toþii, colegii studenþi, dar ºi cadrele
didactice din cadrul Departamentului Arte al
Facultãþii de Arte cã eºti o persoanã dedicatã acestui
domeniu atât de vast, care este muzica. Ce reprezintã
muzica pentru tine? Muzica dã sens vieþii mele. Fac
tot ceea ce îmi stã în putinþã pentru a progresa.
Sincer, nu ºtiu ce aº fi fãcut dacã nu aº fi avut acest
talent. Mã simt în largul meu atunci când cânt. Prin
muzicã poþi da frâu liber sentimentelor ºi convingerilor, fãrã sã te judece nimeni.
Dacã cânþi, poate îþi place sã ºi dansezi? Da, îmi
place foarte mult sã dansez. Am fãcut balet
aproape patru ani, apoi am început sã studiez
muzica ºi am renunþat, dar pasiunea pentru dans
a rãmas. ªi pentru cã sunt o persoanã sensibilã,
din când în când mai compun ºi versuri.
Ce aºteptãri ai de la viitor? În primul rând, mã
pregãtesc pentru examenul de licenþã din acest
an, pe care vreau sã îl trec cu brio, iar ca interpretã
îmi doresc sã mã fac auzitã ºi sã trec peste orice
posibilã barierã.
Acestea sunt gândurile sincere ale studentei noastre
din anul III, Marilena Andreea Alecu, cãreia ºi
noi îi dorim Bafta! la examenul de licenþã din aceastã
varã, dar ºi succese în cariera interpretativã!
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