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La 22 mai,
ctitorul Fundaþiei România de Mâine,
al Universitãþii Spiru Haret,
al revistei Opinia naþionalã,
profesor universitar doctor
Aurelian Gh. BONDREA,
îºi sãrbãtoreºte ziua de naºtere.

Îi dorim ani frumoºi,
cu sãnãtate ºi bucurii!
LA MULÞI ANI!
Facultatea de Arte
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Concertul absolvenþilor 2015

V

Joi, 14 mai 2015, spaþiile vaste ale holului monumental din sediul
Facultãþii de Arte a Universitãþii Spiru Haret, din Berceni 24, au
rãsunat de acordurile pianelor ºi de vocile cristaline ale studenþilor
ºi absolvenþilor din cadrul specializãrii Pedagogie muzicalã:
emoþionantele sonoritãþi create de Corul de Camerã al facultãþii,
dirijat de cãtre lector univ. dr. Luminiþa Guþanu  Stoian ºi lect.
univ. dr. Aurel Muraru, dar ºi de studentul anului III Adrian Ionescu,
de momentele solistice oferite de: Andreea Achilov (anul III),
Constantin Traºcã (invitat special, absolvent al Facultãþii de Arte,
acompaniat la pian de Ioana Ionescu), Raluca Ocneanu (anul III),
Luciana ªtefan (anul III). A urmat un moment muzical mai special
creat de Soul Serenade, grup muzical format din Adelina Chivu
(anul III), Andrei Rotariu (anul II) ºi Codruþ Andrei.
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Marþi, 12 mai, s-a încheiat vizita oficialã de ºapte zile a
delegaþiei Universitãþii Al-ISRA din Amman, una dintre cele mai
mari universitãþi private din Iordania, instituþie cu care
Universitatea Spiru Haret a încheiat un parteneriat.
Delegaþia oficialã a Universitãþii Al-Isra, condusã de preºedintele
Maher Fath Al-Ghalayini, a fost primitã, la sediul central al
Universitãþii Spiru Haret, de conducerea Universitãþii Spiru Haret,
în frunte cu conf. univ. dr. Aurelian Bondrea, rectorul USH. La

primire a participat ºi ES domnul Saker Malkawi, Ambasadorul
Regatului Haºemit al Iordaniei la Bucureºti, care a subliniat
importanþa colaborãrii dintre cele douã universitãþi.
Delegaþia iordanianã a vizitat campusurile Universitãþii Spiru
Haret din Bucureºti ºi din þarã.
La finalul vizitei, cu ocazia întâlnirii desfãºurate în Sala de
consiliu a Universitãþii Spiru Haret, au fost discutate etapele
viitoare ale parteneriatului academic încheiat.

La final, aplauzele au fost pe mãsura acestor tinere talente, care
ne-au delectat cu interpretãrile de calitate ale unor opere muzicale
celebre.
Pentru reuºita evenimentului, trebuie sã mulþumim celor care
ºi-au dat concursul la organizarea acestui eveniment de marcã ºi la
bunul mers al întregului spectacol.

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE

A X-a ediþie a Salonului Internaþional de Carte Bookfest va avea loc în perioada 20-24 mai, la pavilioanele C1, C2, C4 ºi C5 de la
Romexpo. Invitatul de onoare este Republica Cehã. Vizitatorii vor putea lua parte la peste 300 de evenimente, ce variazã de la lansãri,
dezbateri ºi colocvii pânã la proiecþii cinematografice ºi evenimente interactive.
Standul Editurii Fundaþiei România de Mâine se aflã în pavilionul
C4. Cu prilejul Salonului Internaþional de Carte Bookfest, vor fi
lansate ultimele apariþii de la editura Fundaþiei România de Mâine,
la Cafeneaua literarã Julius Meinl, pavilionul C 4,
 Vineri, 22 mai, orele 13:00-14:00
 COLECÞIA STUDII ªI ESEURI DE FILOSOFIE
Ion Tudosescu, Ontologie ºi metafizicã
Victor Untilã, ªtefan Lupaºcu ºi filosofia contradictoriului.
O radiografie a contradicþiei

 Sâmbãtã, 23 mai, orele 12:00-14:00
 COLECÞIA PROBLEME ECONOMICE FUNDAMENTALE
Ilie Mihai (coordonator), Piaþa financiarã  Componentã
fundamentalã a pieþei globale. Echilibru, cooperare, integrare
Cicilia Ionescu (coordonator), Provocãri actuale în contabilitatea
firmei. Compendiu de contabilitate
 VOCAÞIE ªI EDUCAÞIE. Personalitãþi ale vieþii ºtiinþifice, artistice
ºi spirituale  în dialog cu Matei Georgescu

Universitatea Spiru Haret, cu sprijinul asociaþiei Docuart, organizeazã conferinþa publicã

CuMinte la Dalai Lama,

joi, 21 mai, la Sala Studio, începând cu ora 18:00
Evenimentul va fi susþinut de Irina Szasz, cel
mai premiat profesionist din audio-vizualul
românesc, care a acceptat sã facã un montaj special pentru Universitatea Spiru Haret al filmuluidocument dedicat Sanctitãþii Sa Dalai Lama.
Irina Szasz este singurul jurnalist din
România care a fost primit de Sanctitatea Sa Dalai
Lama, în Dharamsalla, nordul Indiei. O întâlnire
unicã, o experienþã care, odatã împãrtã-ºitã, devine
pretextul unei seri provocatoare.
Irina Szasz vine cu povestea din culisele întâlnirii cu liderul mondial, vorbind despre drumul
pe care l-a avut de parcurs pentru a face sã se
materializeze aceastã întrevedere. Vor fi vizionate

fragmente din filmul interviului ºi al întâlnirii. O
fascinantã rememorare a unei poveºti excepþionale, de neuitat, dintre un reporter ºi un simplu
cãlugãr budist, cum se prezintã, modest, în
interviu, Sanctitatea Sa Dalai Lama.
CuMinte la Dalai Lama este ºi numele cãrþii pe
care Irina Sasz a publicat-o în urma acestei experienþe, care a apãrut la editura Curtea Veche. O
carte mãrturisire, o dovadã cã drumul pânã la o
þintã, este o cãlãtorie în iad 
O conferinþã în care invitaþii speciali, spune Irina
Szasz sunt curiozitatea, frica, dispreþul, ºansa
ºi neºansa ºi într-un final rãsplata. Toate au
fost personaje importante în cãlãtoria mea 

ªi furaþi, ºi cu banii luaþi!
Mioara VERGU-IORDACHE
Arestãri, condamnãri, arestãri, condamnãri Pentru un condamnat se cheltuie, lunar, din banul public, aproximativ 2 400 de
lei, egal cu salariul mediu brut pe economie. Câþi români au acest
salariu? Datele de la Inspecþia Muncii relevã faptul cã, dintre angajaþii României, aproape 30% sunt plãtiþi cu minimul de 975 de lei
brut, în timp ce peste jumãtate dintre ei primesc salarii cuprinse între
salariul minim ºi salariul mediu pe economie (975 lei  2.415 lei).
Comentariile sunt de prisos. Alocaþiile pentru copii sunt de
42 de lei Tuturor ni se pare nedrept. ªi este nedrept!
Nu, nu doresc exterminarea fizicã ºi psihicã a condamnaþilor! Dar,
dacã aº avea putere, aº obliga deþinuþii, mai ales în cazul gulerelor
albe, al celor care nu-ºi pot justifica avuþiile nemãsurate, sã achite
contravaloarea traiului în închisoare, din averile rãmase dupã
confiscare sau, ºi mai bine, din contravaloarea muncii lor, conform
normativelor cãrora sunt supuºi cei aflaþi în libertate. Nu numai cã
s-ar diminua efortul bugetului, dar sunt sigurã cã persoanele
condamnate ar învãþa ce înseamnã sã munceºti cinstit pentru a-þi
asigura traiul zilnic, al tãu ºi al familiei tale, mai mult decât din teorie,
pe care, de altfel, sunt convinsã cã o ºtiu. Mie mi se pare cã scãderea
pedepsei proporþional cu zilele lucrate în închisoare este o ofensã la
adresa celor cinstiþi! Cum, munca este o pedeapsã?
Atunci, nouã, celor care lucrãm cu onestitate, responsabilitate,
de ce nu ni se scade din pedeapsã. Care pedeapsã?! Pedeapsa
unei vieþi pline de griji, de lipsuri, fãrã perspectivã
Jignitoare ºi prost pilduitoare mi se pare ºi prevederea legalã care
permite diminuarea pedepsei pentru cei care devin, brusc, în
închisoare scriitori. Sfertodocþi suficienþi ºi îngâmfaþi plagiazã, fac
compilaþii, înºirã platitudini, pe care le adunã între coperte pe care îºi
înscriu numele fanat de acte de corupþie, de hoþie, de minciunã.
Eu înþeleg sã fiu omenoasã, înþeleg cã un om poate greºi, voluntar
sau involuntar, cred cã pentru o vinã trebuie aplicatã o singurã
pedeapsã, nu cred cã o singurã greºealã trebuie sã marcheze viaþa sa
ºi a întregului neam. Dar pedeapsa trebuie sã fie pedeapsã, executatã
în condiþii decente, dar fãtã râzgâieli, fãrã indulgenþe, aroganþe.
Ce m-a apucat, vã veþi fi întrebând.
Mã iritã zâmbetul provocator al celor care ne-au spoliat, al
triºorilor, care au jucat/joacã alba-neagra cu prezentul ºi viitorul
nostru ºi al copiilor noºtri, care sunt incapabili sã-ºi recunoascã
pãcatele grele, sã ºi le asume ºi sã plãteascã pentru ele, mã
enerveazã îngrozitor demagogia lor, mã înfurie dispreþul lor pentru
noi toþi.
Pentru cã suntem ºi furaþi, ºi cu banii luaþi, ºi ignoraþi, ºi sfidaþi!

