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Vã dorim un an universitar rodnic,
cu multe cunoºtinþe asimilate ºi note mari!
& Este esenþial ca studentul sã dobândeascã o înþelegere ºi un

sentiment viu al valorilor. El trebuie sã aibã un simþ puternic al lucrurilor
frumoase ºi bune din punct de vedere moral, în caz contrar, ºi posedând
o cunoaºtere specializatã, el va semãna mai degrabã cu un câine bine
dresat decât cu o persoanã dezvoltatã armonios. (Albert Einstein)

& Învãþat e omul care nu terminã niciodatã de învãþat. (Lucian Blaga)
& Podoaba minþii este mai de preþ decât frumuseþea trupului. (Esop)

MESAJUL

rectorului Universitãþii Spiru Haret,
conf. univ. dr. Aurelian A. BONDREA,
cu prilejul deschiderii
anului de învãþãmânt 2014-2015
Dragi studenþi,
Onoraþi membri
ai corpului profesoral,
Fiecare dintre noi se
aflã acum în faþa unui nou
început. Pentru studenþi,
se deschide un drum care
va duce la dezvoltare
profesionalã ºi personalã superioarã. Pentru
cei care formeazã corpul
didactic universitar, este
momentul unei noi încercãri. Este punctul în care
începe o nouã muncã de aplicare practicã a abilitãþilor de
comunicare, în aºa fel încât transferul informaþiilor de la
profesor la studenþi sã fie rapid, eficient ºi, mai ales, util.
Cu toþii ne dorim sã devenim mai buni, mai valoroºi.
De aceea suntem aici. De aceea aþi ales sã veniþi la
facultate, sã vã continuaþi studiile în formele lui
superioare. De aceea profesorii au lucrat ºi în perioada
de varã, pregãtind orele de curs ce vor urma. Avem acelaºi
þel. Avem aceeaºi dorinþã de a demonstra cã putem fi
mereu mai buni. Dar, cu toþii ºtim cã aceastã dorinþã de
modelare, transformare, înnobilare intelectualã personalã
se face cu mult efort. Este o muncã ce implicã voinþa,
puterea de a te autodepãºi. Putem spune cã este o
adevãratã gimnasticã intelectualã de performanþã. Dupã
absolvire, veþi constata cã aceastã muncã va fi rãsplãtitã
toatã viaþa. Pentru cã orice societate are nevoie de oameni
valoroºi, bine pregãtiþi, utili, competenþi. Aceºti oameni
veþi fi ºi dumneavoastrã, dacã veþi înþelege cã ºcoala este
un loc de muncã la care nu ai voie sã faci rabat. Pentru
cã-l faci cu tine însuþi.
Dragi studenþi,
Pentru ca dumneavoastrã sã puteþi învãþa, am pregãtit
o bazã materialã excelentã. Sãlile de curs ºi seminarii
suficiente, locurile în care puteþi aplica practic cele
învãþate, materialele didactice moderne completeazã
munca unui corp profesoral numit pe drept de excepþie.
Avem conexiuni excelente pentru ca practica sã se facã
la nivelul cel mai bun. Oferim acces la formule separate
de calificare, deosebit de atrãgãtoare, prin intermediul
programelor europene pe care le gestionãm direct.
Dezvoltãm schimburi de studenþi ºi profesori, activitãþi
ºtiinþifice universitare naþionale ºi internaþionale. Aveþi
la dispoziþie ºi un set de mijloace de comunicare, de care
Universitatea Spiru Haret dispune în exclusivitate:
revista Opinia Naþionalã, postul propriu de televiziune
- TVH, postul propriu de radio - HFM, site-ul
spiruharet.ro, foarte bine pus la punct, foarte util. Puteþi
locui în cãminele studenþeºti ale universitãþii, cãmine de
bunã calitate. Puteþi accesa biblioteci fizice sau on-line,
în care gãsiþi tot ceea ce vã trebuie pentru a învaþã. Avem
o bazã sportivã de nivel cu adevãrat european, dotare
care a stat la baza performanþelor sportive excepþionale
obþinute de absolvenþii noºtri. Avem tipografie proprie,
unde tipãrim rapid manuale la cele mai moderne
standarde. Punem la dispoziþie un sistem informatic
unic, extrem de puternic ºi bine structurat, destinat în
exclusivitate procesului de învãþare. O forþã deosebitã,
acumulatã în cei 23 de ani de funcþionare a Universitãþii
Spiru Haret, este la dispoziþia dumneavoastrã. Ceea ce
rãmâne este sã utilizaþi aceste instrumente în folosul
propriu. ºi sã beneficiaþi cât mai mult de calitatea
procesului de învãþare pe care Universitatea Spiru Haret
îl deruleazã. O faceþi pentru dumneavoastrã. Pentru ceea
ce va urma în viaþa fiecãruia. Pentru ca pariul, pe care
l-aþi fãcut cu dumneavoastrã înºivã, de schimbare, de
remodelare, de acces la succes, sã fie unul câºtigat.
Suntem cu totul de partea dumneavoastrã. Vrem sã
fiþi cât mai bine pregãtiþi. Aceastã þara are mare nevoie
de oameni de bunã calitate. Este ceea ce dorim sã ajutãm
sã se formeze aici, la Universitatea Spiru Haret. Este
ceea ce dorim sã aibã România. Este singura garanþie cã
viaþa de mâine va fi mai bunã decât cea de azi.
Dovediþi cã puteþi fi elita viitorului! O puteþi face,
învãþând, ºi o meritaþi din plin!
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 Proiectul derulat de Universitatea Spiru Haret vã poate deschide noi orizonturi.
A
 O specializare în informaticã este, pentru absolvenþii claselor a XII-a, în special, una de succes.
 Obiectivul principal al acestui proiect este de a atrage tinerii spre tehnologia informaþiei; el nu se adreseazã,
R
aºa cum probabil v-aþi aºteptat, doar elevilor de la profilul de informaticã ori de matematicã-informaticã,
ci tuturor elevilor din mediul preuniversitar.
I
 Ulterior, aceastã iniþiativã a Google va fi extinsã ºi la gimnaziu, mai ales cã tehnologia informaþiei este
inclusã ºi în planul de învãþãmânt al claselor mai mici.
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Eºti student
sau masterand?
Universitatea Spiru Haret
oferã studenþilor
ºi masteranzilor, în cadrul
proiectelor derulate, programe
de pregãtire profesionalã,
instruire sau stagii de practicã,
la absolvirea cãrora primesc
subvenþii ºi premii
substanþiale!
Amãnunte în pagina 2 ºi pagina 6
24-25 octombrie 2014
Conferinþa Internaþionalã
în domeniul
ºtiinþelor economice
ºi administrarea afacerilor

Creºtere inteligentã,
durabilã ºi favorabilã
incluziunii
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Compasiunea valoare perenã a
educaþiei
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Studenþii/ masteranzii Universitãþii Spiru Haret pot urma, în cadrul proiectelor derulate de universitate,
programe de  pregãtire profesionalã  instruire sau  stagii de practicã

DUPÃ SUSÞINEREA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE A PROGRAMULUI URMAT,
PRIMEªTI SUBVENÞIE!

Universitatea Spiru Haret are în curs de implementare proiecte în cadrul cãrora se desfãºoarã programe de specializare/ calificare/ recalificare precum ºi stagii de practicã
la care pot participa viitorii studenþi/ masteranzi, cum vã prezentãm:
 Se acordã 3500 de subvenþii viitoarelor studente/ masterande, dupã absolvirea unuia dintre programele de specializare/
calificare/ recalificare care se desfãºoarã pe durata
proiectului ProFemin; în funcþie de durata programului
de formare, subvenþia acordatã are urmãtoarea valoare:
- 150 de lei pentru participarea la un program de
specializare, cu durata de trei zile: Competenþe
antreprenoriale ºi Competenþe civice; 70 de absolvente
ale programului de specializare Competenþe
antreprenoriale primesc un premiu în valoare de
4500 de lei, dacã iniþiazã o activitate economicã
independentã pe durata implementãrii proiectului;
- 750 de lei pentru participarea la un program
de calificare / recalificare de nivel I, cu durata de
360 de ore: Lucrãtor în comerþ sau Agent curãþenie
clãdiri ºi mijloace de transport;
- 1500 de lei pentru participarea la un program
de calificare / recalificare de nivel II, cu durata de
720 de ore: Lucrãtor social sau Operator introducere,
validare ºi prelucrare date;
- 2250 de lei pentru participarea la un program
de calificare/ recalificare de nivel III, cu durata de
1080 de ore: Inspector resurse umane, Agent comercial
sau Asistent de gestiune.
Cursurile se organizeazã la nivel naþional, în funcþie de
nivelul de pregãtire, opþiunile de formare, disponibilitatea
ºi distribuþia în teritoriu a participantelor. Participantele
care promoveazã examenul final primesc certificat de
absolvire CNFPA recunoscut de Ministerul Muncii,
Familiei, Protecþiei Sociale ºi Persoanelor Vârstnice,
precum ºi de Ministerul Educaþiei Naþionale.
Pentru înscriere, se completeazã Formularul de înregistrare în
grupul þintã al proiectului ºi se depune la secretariatul unei
facultãþii a Universitãþii Spiru Haret sau la sediul proiectului din
str. Italianã nr. 28, Bucureºti, însoþit de urmãtoarele documente, în
copie: CI/BI, certificat naºtere, ultima diplomã de studii,
adeverinþa medicalã, dovadã de apartenenþã la categoria de grup
þintã (casnicã, ºomerã, studentã/ masterandã, angajatã etc.).

 Se acordã 420 de subvenþii, în valoare de 1000 de lei fiecare,
viitorilor masteranzi/ masterande cu specializãrile de licenþã RISE/
ºtiinþe economice care, participã la cursurile în domeniul valorizãrii
patrimoniului, cu durata de 100 de ore (2 luni), organizate pe durata
anului universitar 2014-2015, în cadrul proiectelor CLIO 
Program masteral în Valorizarea Patrimoniului ºi EUROPA 2020
 Program masteral în diplomaþie publicã.
Pentru înscriere, se completeazã Formularul de înregistrare în grupul þintã al
proiectului ºi se depune la unul dintre secretariatele Facultãþii de arhitecturã, RISE,
MK, FB sau MFC din cadrul Universitãþii Spiru Haret Bucureºti sau la sediile
proiectelor din str. Ion Ghica nr. 13 Bucureºti ºi str. Italianã nr. 28, însoþit de
urmãtoarele documente, în copie: CI/BI, diploma de licenþã/ adeverinþã student.

 Se acordã 201 premii, în valoare de 500 de lei fiecare, studenþilor ºi
masteranzilor din anii de studiu I ºi II ai Facultãþii de Management Financiar
Contabil Craiova, care participã la cursurile organizate în cadrul proiectului
O nouã dimensiune a calitãþii în învãþãmântul superior economic.
Pentru înscriere, se completeazã Formularul de înregistrare în grupul þintã al proiectului
ºi se depune la secretariatul Facultãþii de Management Financiar Contabil Craiova sau
la sediul proiectului din str. Brazda lui Novac nr. 4 Craiova, însoþit de copie CI/BI.

 Se acordã 200 de subvenþii, în valoare de 350 de lei net fiecare,
studenþilor ºi masteranzilor de la Facultatea de Management Financiar
Contabil Craiova, care au prevãzutã disciplina Practicã de specialitate
în anul universitar 2013-2014 sau 2014-2015 ºi efectueazã stagiul de
practicã în cadrul proiectului Sprijin pentru tranziþia cu succes de la
studiu la piaþa muncii a studenþilor cu specializãri economice.
 Se acordã 400 de subvenþii, în valoare de 300 de lei net fiecare,
Pentru înscriere, se completeazã Formularul de înregistrare în grupul þintã al proiectului
studenþilor de la facultãþile de Management financiar contabil,
ºi se depune la secretariatul Facultãþii de Management Financiar Contabil Craiova sau
Marketing ºi afaceri economice internaþionale, Finanþe ºi Bãnci
la sediul proiectului din str. Brazda lui Novac nr. 4 Craiova, însoþit de copie CI/BI.
din Bucureºti, care au prevãzutã disciplina practicã de specialitate

Se acordã 32 de premii, în valoare de 1.000 de lei brut fiecare, studenþilor/
în anul universitar 2013-2014 sau 2014-2015 ºi efectueazã stagiul
de practicã în cadrul proiectului PRO-MARKET Program de masteranzilor de la Universitatea Spiru Haret Constanþa, care efectueazã
activitãþi în Întreprinderea Simulatã, în cadrul proiectului Întreprinderea
practicã pentru tranziþia de la educaþie la viaþa activã a
simulatã; o punte între ºcoalã ºi piaþa muncii.
studenþilor.
Pentru înscriere, se completeazã Formularul de înregistrare în grupul þintã
Pentru înscriere, se completeazã Formularul de înregistrare în grupul þintã al
al proiectului ºi se depune la sediul proiectului din str. Unirii nr. 32-34, Constanþa,
proiectului ºi se depune la unul dintre secretariatele facultãþilor economice din
însoþit de copie CI/BI.
cadrul Universitãþii Spiru Haret Bucureºti sau la sediul proiectului din str.
Italianã nr. 28, Bucureºti, însoþit de urmãtoarele documente, în copie: CI/BI.  Se acordã 10 premii, în valoare de 1.200 de lei brut fiecare, studenþilor
de la Universitatea Spiru Haret, Constanþa, care efectueazã activitãþi în
 Se acordã 360 de subvenþii, în valoare de 300 de lei net fiecare, cadrul Tribunalului simulat, din proiectul Construieºte-þi practic profesia
studenþilor ºi masteranzilor de la facultãþile Finanþe ºi Bãnci, juridicã din facultate!
Pentru înscriere, se completeazã Formularul de înregistrare în grupul þintã
Management financiar contabil, Marketing ºi Afaceri Economice
al proiectului ºi se depune la la sediul proiectului din str. Unirii nr. 32-34, Constanþa,
Internaþionale din Bucureºti, care au prevãzutã disciplina Practicã
însoþit de copie CI/BI.
de specialitate în anul universitar 2013-2014 sau 2014-2015 ºi
efectueazã stagiul de practicã în cadrul proiectului Studenþi  Se acordã 160 de premii, în valoare de 600 de lei brut fiecare, studenþilor
întreprinzãtori pentru o viaþã profesionalã activã - STEND AP.
de la Universitatea Spiru Haret, Constanþa, care efectueazã stagiul de practicã
Pentru înscriere, se completeazã Formularul de înregistrare în grupul þintã al în cadrul proiectului Student implicat - Absolvent instruit - Carierã de succes!
proiectului ºi se depune la unul dintre secretariatele facultãþilor economice din
Pentru înscriere, se completeazã Formularul de înregistrare în grupul þintã
cadrul Universitãþii Spiru Haret Bucureºti sau la sediul proiectului din str.
al proiectului ºi se depune la sediul proiectului din str. Unirii nr. 32-34, Constanþa,
Italianã nr. 28 Bucureºti, însoþit de urmãtoarele documente, în copie: CI/BI.
însoþit de copie CI/BI.

Testamentul lui Spiru HARET. Rãspunderea ºcolii, formarea de buni cetãþeni (IV)
Statul - preocupat de lãrgirea
bazei de impozitare, nu a bazei
de cunoaºtere

Efectele reformelor au fost accentuate de
subfinanþarea învãþãmântului ºi a cercetãrii
ºtiinþifice, cu mult sub 6%, respectiv 3% (1%
fonduri publice) din PIB, asumate prin lege (!?),
care a determinat ºi determinã proasta salarizare ºi
lipsa cadrelor didactice ºi a cercetãtorilor, creºterea
abandonului ºcolar, apariþia analfabeþilor (245 400
de persoane la recensãmântul din 2011), mai
accentuate în mediul rural, a ºomajului în general ºi
în rândul tineretului în mod special, acestea
reprezentând tot atâtea obiective de soluþionat
pentru Europa 2020 ºi, implicit, pentru România.
Deºi sunt licee de prestigiu iar elevii câºtigã
premii la olimpiadele internaþionale, mulþi preferã
continuarea studiilor în strãinãtate. La rândul lor,
universitãþile sunt încã departe în topul mondial,
deºi au produs ºi au capacitatea, încã, sã producã
studenþi de excepþie, sunt furnizoare, majoritar,
pentru piaþa muncii europene ºi nu numai. Este
prea puþin ca sã poatã fi stopat pericolul apariþiei
ºi dezvoltãrii lumpenproletariatului ºi a
convulsiilor sociale, dar ºi al cuceririi puterii în
statul de drept prin manipularea electoratului ºi
fraudarea alegerilor.
Învãþãmântul de pânã în 1989 a dezvoltat interesul
pentru instruire, pentru patalama. Dupã pseudoreformele celor 19 miniºtri postdecembriºti, care au
avut grijã sã schimbe denumirea ministerului, acum
se revine la ºcolile profesionale ºi, probabil, la liceele
de specialitate. A rãmas bâlbâita clasã a IX-a, dacã
sã facã parte din învãþãmântul gimnazial sau liceal,
deºi mã aºteptam, ºi mai aºtept, la introducerea
liceului obligatoriu ºi gratuit, pânã la vârsta de 18 ani
- vârsta probei maturitãþii ºi a cetãþeanului educat cu
drept de vot.
Reformele, de la început de secol XXI, sunt în
contradicþie cu cerinþele ºi evoluþia cunoaºterii ºi
tehnologiilor, dar mai ales cu evoluþia societãþii
umane, ale cãrei aspiraþii sunt eliberarea de muncã
fizicã ºi creºterea timpului liber pentru sine, dar ºi
bunãstarea. Perioada de instruire trebuie corelatã
cu creºterea volumului de informaþii ºi cu normele
OIM privind limita minimã a dreptului la muncã,
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deocamdatã de la 16 ani, limitã stabilitã în secolul
trecut ºi fãrã a avea în vedere cã vârsta de pensionare
va creºte la 65 de ani. La rândul lor, sindicatele nu
ºi-au reevaluat poziþia ºi rolul în societate în raport
cu interesele capitalului financiar ºi retragerea statului
din economie, iar societatea civilã a revenit, treptat,
la starea de apatie ºi neputinþã anterioare anului 1989.
Situaþia nu este mai rozã nici în învãþãmântul
universitar. Deºi, dupã 1989 a avut loc o
dezvoltare cantitativã, prin apariþia de noi facultãþi
(secþii), în cadrul universitãþilor existente, ºi de
universitãþi particulare, acestea s-au dezvoltat fãrã
un orizont definit, au produs ºomeri cu carte,
în ciuda unor dezbateri sub genericul învãþãmântul
românesc, încotro?. Doctoratul este, fãrã a
generaliza, o formã de prelungire a procesului de
învãþare ºi nu încununarea unei experienþe practice,
de unde ºi obþinerea diplomei prin plagiat.

propune o þintã de 11,3%, faþã de 17,4%, înregistratã
în 2012. De asemenea, 40% din generaþia tânãrã
cuprinsã între 24-49 de ani ar trebui sã aibã studii
superioare (la noi este de 14,4%). Se alocã fonduri
distincte, circa 8 mld de euro, pentru combaterea
ºomajului în rândul tineretului cuprins între 20 ºi 25
de ani, precum ºi pentru cercetare ºi inovare. Mãsurile
sunt însã postfactum ºi punctuale, iar sumele se
încadreazã în limita bugetului UE, format din cota
de 1% din PIB-ul þãrilor membre. Chiar dacã
România urmeazã sã primeascã, statistic, mai mulþi
bani decât contribuþia sa, într-un raport de 5 la 1,
sumele necesare educaþiei trebuie acoperite majoritar
din bugetul României, conform legii. Niciun
sacrificiu nu este prea mare în educaþia copiilor.
Cum va rezolva România aceste deziderate când
50 000 de liceeni au devenit ºomeri, an de an, în
ultimii cinci ani? Desfiinþând ºcolile din mediul

OPINII PE CONT PROPRIU
Diploma a devenit, din patalama, un simplu
carton. Cui prodest procesul de analfabetizare?!
Cine corecteazã dezechilibrele dacã nu noi înºine?
Mâna invizibilã a pieþei, cererea ºi oferta? Ratarea
formãrii unui bun cetãþean îl condamnã la o
existenþã vulnerabilã, o victimã sigurã pe toatã
durata vieþii a cãrei speranþã este în creºtere.
Analfabetul viitorului, elevul, pe lângã faptul cã
nu va ºti sã scrie sau sã citeascã cursiv, nu va fi
capabil sã înþeleagã, proces deja început ºi
confirmat de perlele constatate la examene.

Obiectivele educaþiei
ºi cercetãrii, Europa 2020

Strategia Europa 2020, asumatã în domeniul
învãþãmântului ºi de Universitatea Spiru Haret ºi
prezentatã în paginile Opiniei naþionale, prevede
o creºtere economicã inteligentã, sustenabilã ºi
favorabilã incluziunii, având ca obiectiv esenþial
tocmai educaþia, competenþa ºi învãþarea pe tot
parcursul vieþii, alãturi de cercetare ºi inovare.
Rata abandonului ºcolar timpuriu trebuie redusã
sub 10%, faþã de o medie de 12,8% (mult pentru þãri
declarate cu economii performante). România îºi
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rural pentru a paºte vaca pe imaº sau pe marginea
ºanþului, prin reglementarea muncii zilierilor, care
ar trebui sã reprezinte o excepþie?

Finanþarea,
nodul gordian al educaþiei

Deºi suntem efemeri, trebuie sã valorificãm, din
fiecare dintre noi, dramul de spor de cunoaºtere ºi
experienþa pe care le putem lãsa generaþiilor viitoare
întru îmbogãþirea patrimoniului cunoaºterii. Educaþia
ºi cercetarea nu sunt un lux, sunt o necesitate. O
naþiune care nu conteazã în lumea ºtiinþei devine o
naþiune dependentã intelectual ºi cultural. ªtiinþa nu
este un rezervor de cunoºtinþe oarecare, din care
extragem când ºi cât avem nevoie. ªtiinþa se produce.
A nu produce ºtiinþã înseamnã sã ne condamnãm la
lipsa accesului direct la progres ºi cunoºtinþe,
limitarea contribuþiei la patrimoniul ºtiinþific.
(Bertrand Hervieu - fost preºedinte INRA - Franþa,
comunicare în Aula ASAS, 23 august 2003).
Cunoºtinþele ºi experienþa nu mai pot fi doar moºtenite sau dobândite prin cei 7 ani de-acasã, ci, din
ce în ce mai mult, se învaþã. Se învaþã, cu bani mulþi ºi
greu de obþinut într-o lume mercantilã în care toþi vor
sã câºtige facil ºi prin fraudare în detrimentul societãþii.

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.

Indiferent de constrângerile financiare, educaþia
ºi cercetarea trebuie sã devinã prioritare în bugetul
de stat ºi nu numai în strategii! Altfel, nu va avea
cine sã circule pe obsedantele autostrãzi. Într-o
lume globalizatã ºi creºterea mobilitãþii forþei de
muncã, dar ºi pentru agrement, se impune adoptarea
unei legi speciale pentru finanþarea educaþiei ºi
cercetãrii. De aceea, reiterãm ca actuala cotã de
16% reprezentând impozitul pe salarii, la care sã
se adauge o cotã suportatã de operatorii economici,
sã fie separatã din cota unicã, ca formã de
solidaritate civicã, destinatã necondiþionat pentru
finanþarea strictã a cheltuielilor cu educaþia - 6%, a
cercetãrii - 1% (din 3% total) ºi a culturii - 0,3%
(din 0,5%) din fonduri publice (PIB). Indiferent de
trebuinþele imediate, educaþia nu poate fi abandonatã
în favoarea obsedantelor autostrãzi. La acestea sã
se adauge acordarea dreptului operatorilor
economici la deductibilitatea cheltuielilor cu
pregãtirea profesionalã a salariaþilor ºi cu cercetarea,
din impozitul pe profit datorat, limita a 2% din
fondul de salarii consumat anul anterior pentru anul
curent. Rãmân ºi propunerile, transmise MFP ºi
publicate în Opinia naþionalã nr 661/2014, privind
reducerea TVA de la 24 la 19%, care ar aduce încasãri
suplimentare la buget de 5,5 mild. de lei/an ºi
nerambursarea/compensarea a 16,4 mild de lei/an
din cota TVA colectatã în 2013, creºterea
disponibilitãþilor bãneºti ale operatorilor economici
cu 150 lei la 1000 lei bunuri ºi servicii achiziþionate,
circa 6 mild. de lei numai din servicii, iar a populaþiei
cu 5 mild de lei/an. Câte promoþii de elevi mai
abandonãm? Fiecare lucru trebuie fãcut la timpul
sãu, dar educaþia nu suferã amânare. Altfel, nu ne
vom mai gãsi rostul pe aceste meleaguri.
Îmi pun speranþa sã avem capacitatea de a
surmonta greutãþile prin aplicarea a priori a zicerii
mintea românului cea de pe urmã, þinând cont de
adevãrurile exprimate de savantul Albert Einstein:
Dacã experimentele nu se potrivesc cu teoria,
schimbã experimentele, dar ºi cã nu putem rezolva
problemele folosind acelaºi tip de gândire cu care
au fost create.
Sã ne urãm succes în demersul de a deveni, în primul rând, buni cetãþeni români, europeni ºi nu numai!

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

Ec. dr. Mircea TOMA
Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat
poºtal sau dispoziþie
de platã, se pot adresa
serviciului de difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.
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STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR
2014-2015
SEMESTRUL I (studii universitare de licenþã/master)
 1.X.2014  Deschiderea noului an universitar
 1.X.2014 - 21.XII.2014  ACTIVITATE DIDACTICÃ
 22.XII.2014 - 04.I.2015  Vacanþã de Crãciun ºi Anul Nou
 5.I.2015 - 18.I.2015  ACTIVITATE DIDACTICÃ
 19.I.2015 - 8.II.2015*  Sesiune de examene (semestrul I)
 9.II.2015 - 15.II.2015  Vacanþã de iarnã
 9.II.2015 - 15.II.2015  Sesiune de examene finalizare studii - licenþã ºi disertaþie
SEMESTRUL II (studii universitare de licenþã/master)
 16.II.2015 - 9.IV.2015  ACTIVITATE DIDACTICÃ
 13.IV.2015 - 19.IV.2015  Vacanþã de Paºte
 20.IV.2015 - 29.V.2015  ACTIVITATE DIDACTICÃ
 2.VI.2015 - 28.VI.2015*  Sesiune de examene de varã (semestrul II)
 1.VII.2015 - 15.VII.2015  Sesiune de examene finalizare studii - licenþã ºi disertaþie
 29.VI.2015 - 30.VIII.2015  Vacanþã de varã
 1.IX.2015 - 13.IX.2015*  Sesiune de examene (restanþe, reexaminãri, credite ºi diferenþe)
 14.IX.2015 - 20. IX.2015  Sesiune de examene finalizare studii - licenþã ºi disertaþie
SEMESTRUL II (studii universitare de licenþã/master)  pentru anii terminali
 16.II.2015 - 09.IV.2015  ACTIVITATE DIDACTICÃ
 13.IV.2015 - 19.IV.2015  Vacanþã de Paºte
 20.IV.2015 - 17.V.2015  ACTIVITATE DIDACTICÃ
 18.V.2015 - 29.V.2015*  Sesiune de examene
 2.VI.2015 - 14.VI.2015*  Sesiune de examene restanþe (semestrul I ºi II; sesiune de credite ºi diferenþe)
 1.VII.2015 - 15.VII.2015  Sesiune de examene finalizare studii - licenþã ºi disertaþie
 1.IX.2015 - 13.IX.2015*  Sesiune de examene (restanþe, reexaminãri, credite ºi diferenþe)
 14.IX.2015 - 20. IX.2015  Sesiune de examene finalizare studii - licenþã ºi disertaþie
Notã:

 Aceastã structurã generalã a anului universitar 2014-2015 va fi adaptatã la specificul fiecãrui

domeniu de licenþã/master, în limitele perioadelor definite mai sus, þinându-se cont, în toate
cazurile, de normele ARACIS privind desfãºurarea activitãþilor didactice ºi a modului de organizare
a practicii, inclusiv pregãtirea privind elaborarea lucrãrii de licenþã/diplomã/disertaþie în vederea
susþinerii (2 sãptãmâni).
 În zilele: 30 noiembrie 2014, 1 decembrie 2014, 25 decembrie 2014, vineri 26 decembrie 2014,
1 ianuarie 2015, 2 ianuarie 2015, 12 aprilie 2015, 13 aprilie 2015, 1 mai 2015, 31 mai 2015,
1 iunie 2015, 15 august 2015, declarate sãrbãtori legale, nu se organizeazã activitãþi didactice
sau de examinare.
* Fiecare facultate va planifica sesiunile de examen în perioadele stabilite în funcþie de specificul
ºi particularitãþile acestora.
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Primul eveniment internaþional din noul an universitar în ciclul
Cunoaºterea universalã ca esenþã a tuturor religiilor
Conferinþa internaþionalã

Compasiunea - valoare perenã a educaþiei

Foto: ªtefan ECLISERESCU
Joi, 25 septembrie, sala Studio a fost din nou
plinã cu emoþia unei eveniment internaþional
prilejuit de prezenþa, pentru prima datã în România,
a Maestrului Khentrul Rinpoche, director spiritual
al Institutului Buddhist Tibetan Rimé.
Evenimentul a debutat prin cuvântul doamnei
prof. univ. dr. Carmen Costea, prorector USH, care
i-a ºi decernat Maestrului Khentrul Rinpoche, din
partea conducerii Universitãþii Spiru Haret,
Diploma de Onoare pentru întreaga activitate în
domeniul educaþiei sustenabile, al promovãrii
dezvoltãrii personale ºi sociale.
La conferinþã a participat domnul Lucian
Octavian Papuc, fondator al Institutului pentru
Dezvoltarea ºi Extinderea Conºtiinþei, iniþiator al
vizitei maestrului Khentrul în România. A fost
prezent ºi fondatorul Centrului Seeds for Happiness,
domnul Mihai Popa-Radu. Conferinþa a fost tradusã
în limba românã de cãtre doamna lect. univ. dr.
Adina Rãdulescu, de la Universitatea Spiru Haret.
Maestrul Khentrul Rinpoche a publicat mai
mult de 10 cãrþi, atât în limba tibetanã, cât ºi în
limba englezã. A studiat peste 25 de ani în cele
cinci tradiþii majore ale buddhismului tibetan.
Este un învãþãtor monastic de cel mai înalt nivel
ºi a fost ales Khenpo (conducãtor) al Mânãstirii
Dzamthang. Timp de 20 de ani s-a întâlnit cu mii
de oameni pentru a împãrtãºi valorile tradiþiei
tibetane. Este solicitat în a oferi consultanþã
mânãstirilor sau organizaþiilor. Unul dintre

scopurile maestrului este acela de a preda practica
ºi filosofia buddhistã non-sectarianã, pentru o
continuã explorare spiritualã ºi dezvoltare
individualã ºi comunitarã.
Urmãtoarele evenimente ale proiectului de
cercetare ºtiinþificã Cunoaºterea universalã ca
esenþã a tuturor religiilor, desfãºurate în sala
Studio a Universitãþii Spiru Haret, între orele 19
ºi 21,15, sunt:
 joi, 16 octombrie 2014, conferinþa internaþionalã
cu tema Educaþie holisticã prin Qigong, susþinutã
de Maestrul internaþional de qigong Lin Kai Ting
(China), organizatã în parteneriat cu Federaþia
Naþionalã de Qigong din România;
 joi, 30 octombrie 2014, conferinþa naþionalã cu
tema Secretul tinereþii eterne. Echilibrul vârstei
bioelectrice, susþinutã de dr. Ionel Mohîrþã
(România)  autorul cãrþii cu acelaºi titlu;
 joi, 13 noiembrie 2014, conferinþa internaþionalã
cu tema Cultura amerindianã ºi educaþia pentru
fericire, susþinutã de liderul spiritual Vernon
Foster (SUA), organizatã în parteneriat cu Editura
Herald;
 joi, 27 noiembrie 2014, conferinþa internaþionalã
cu tema Educaþia pentru pace  ca valoare
internã, susþinutã de cãlugarul Luang Phi Pasura
(Thailanda), organizatã în parteneriat cu Centrul
Seed for Happinnes.
Vã aºteptãm!

Conf. univ. dr. Matei GEORGESCU

24-25 octombrie 2014, Bucureºti, Hotel Intercontinental
International Conference on Economic Sciences
and Business Administration (ICESBA)/
Conferinþa Internaþionalã în domeniul ºtiinþelor economice
ºi administrarea afacerilor

SMART, SUSTAINABLE
and INCLUSIVE GROWTH /
CREªTERE INTELIGENTÃ, DURABILÃ
ºi FAVORABILÃ INCLUZIUNII
Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale, Facultatea de Finanþe
ºi Bãnci, Facultatea de Management Financiar-Contabil Bucureºti - în parteneriat cu Universitatea Hitit, Turcia,
organizeazã conferinþa internaþionala ICESBA având ca temã SMART, SUSTAINABLE and INCLUSIVE
GROWTH / CREªTERE INTELIGENTÃ, DURABILÃ ºi FAVORABILÃ INCLUZIUNII. (www.icesba.eu)

Profesor univ. dr.
Manuela Epure,
prorector
al Universitãþii
Spiru Haret,
director
al
Institutului Central
de Cercetare
ªtiinþificã,
ne-a oferit câteva
informaþii
despre acest
eveniment ºtiinþific
remarcabil.
Astfel, am aflat
cã ºi-au anunþat
participarea,
în calitate de
keynote speakers:

Dr. Jamie Smith este director de programe Grande Ecole la France
Business School, Poitiers, Franþa.
Este membru activ al Centrului de studii în antreprenoriat
(Entrepreneurial Center of Research), iar domeniile sale de interes în
cercetare sunt: Competitive Intelligence (CI), ca politici publice,
procesul decizional în IMM-uri, antecedente de atitudine în CI.
Jamie Smith a obþinut doctoratul la De Montfort University,
Leceister, UK.
La ICESBA 2014, prof. Jamie Smith va prezenta lucrarea cu tema
Business Education in France and UK - A Look to the Future.
Prof. Ali Sayigh.
Cetãþean britanic,
absolvent al London
University & Imperial College,
BSC.DIC, PhD, C
Eng în 1966.
Membru al Institute of Energy si al
Institution
of
Electrical & Mech
Engineers, denumit în prezent Institution of
Energy and Technology, Chartered Engineer,
Chairman of Iraq Energy Institute. A început sã
lucreze în domeniul energiilor regenerabile încã
din septembrie 1969. În 1972, a fondat publicaþia

The Journal of Engineering Sciences în Riyadh,
Arabia Sauditã, ºi, în 1984, a fondat, împreunã
cu Pergamon Press, prima publicaþie International Journal for Solar and Wind
Technology, ca redactor ºef. Publicaþia ºi-a
schimbat numele, în 1990, în Journal of
Renewable Energy. A fost redactor ºef la
Renewable Energy incorporating Solar & Wind
Technology, publicatã de Elsevier Science Ltd,
Oxford, UK.
În 1990, pune bazele World Renewable Energy
Congress (WREC) ºi The World Renewable
Energy Network (WREN), în 1992.
Prof Ali Sayigh va prezenta lucrarea cu titlul
Renewable Energy Will Supply 50% of Global
Electricity by 2030.

Prof. univ. dr. Gheorghe Zaman a absolvit
Facultatea de Relaþii Economice Internaþionale
(1965.) Este membru corespondent al Academiei
Române, preºedinte al Asociaþiei Generale a
Economiºtilor din România, director al Institutului
de Economie Naþionalã. Principalele domenii de
interes în cercetarea teoreticã ºi aplicatã sunt:
eficienþa macroeconomicã, dezvoltarea economicã
sustenabilã, impactul investiþiilor strãine directe,
integrarea europeanã, schimbãrile economice ºi
tehnologice ºi R&D. Este membru al comitetelor
ºtiinþifice a mai multor reviste ºtiinþifice din România ºi strãinãtate precum ºi
membru al comitetului de conducere a mai multor asociaþii profesionale.
Prof. Gheorghe Zaman va prezenta lucrarea: He Compatibility Between
Sustainable Development Pillars: a Challenge for Multidisciplinary Approaches.
 Participanþii înscriºi la aceastã
conferinþã beneficiazã de numeroase
avantaje, precum:
- acces gratuit la seminarul de instruire
pentru doctoranzi, organizat în data de
25 oct. 2014, sala Senatului, sediul
Universitãþii Spiru Haret din str. Ion
Ghica nr.13, sect.3, Bucureºti.
Seminarul va fi susþinut de prof. Jamie
Smith ºi prof. Irene Tilikidou din Grecia;
- acces gratuit, timp de douã sãptãmâni,
la baza de date Euromonitor International, precum ºi multe alte surprize, pe
care vã invitãm sã le descoperiþi
Taxa de participare este de:
 200 EUR - pentru senior researchers
 100 EUR - pentru doctoranzi
Locurile sunt limitate.
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Facultatea de Matematicã ºi Informaticã, în colaborare
cu Casa Corpului Didactic Ilfov, a organizat,
la Liceul Tehnologic Doamna Chiajna,

workshop-ul

CS4HS

În perioada 24  28 septembrie
2014, Facultatea de Matematicã ºi
Informaticã din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, în colaborare cu Casa
Corpului Didactic Ilfov, a organizat, la
Liceul Tehnologic Doamna Chiajna,
workshop-ul Google CS4HS, proiect al cãrui public þintã a fost alcãtuit
din elevii liceului gazdã, precum ºi
de cei ai Liceului Teoretic Mihail
Kogãlniceanu din Snagov.
Printre participanþi s-au numãrat:
lector univ. dr. Manuela Ghica, decanul
Facultãþii de Matematicã ºi Informaticã, prof. univ. dr. Grigore Albeanu,
directorul Departamentului Matematicã ºi Informaticã, lectorul univ. dr.
Dana Vîlcu, directorii Liceului Tehnologic Doamna Chiajna - prof. Mariana
Fojicã, ºi, respectiv, prof. Veronica
Apostol, precum ºi reprezentanþi
ai Casei Corpului Didactic Ilfov.
Evenimentul a fost deschis de prof.
univ. dr. Grigore Albeanu, care a
prezentat celor prezenþi proiectul
câºtigat de Universitatea Spiru Haret
în primãvara acestui an. Pe 1 aprilie
2014, fãrã a fi o pãcãlealã, oficialii de
la Google ne-au comunicat cã
Universitatea Spiru Haret a fost
acceptatã în acest proiect. Pentru noi,
ca universitate, onoarea este ºi mai
mare, întrucât doar douã universitãþi
din România au fost acceptate în
proiectul Google CS4HS. Obiectivul
principal al acestui proiect este acela
de a atrage tinerii spre tehnologia
informaþiei, însã acesta nu se
adreseazã, aºa cum probabil v-aþi
aºteptat, doar elevilor de la profilul de
informaticã ori de matematicãinformaticã, ci tuturor elevilor din
mediul preuniversitar. Ulterior,
aceastã iniþiativã a Google va fi extinsã
ºi la gimnaziu, mai ales cã tehnologia
informaþiei este inclusã ºi în planul de
învãþãmânt al claselor mai mici.
Totodatã, directorul Departamentului Matematicã ºi Informaticã
din cadrul Universitãþii Spiru Haret a
precizat faptul cã proiectul este
structurat pe trei etape. Prima etapã se
deruleazã pe parcursul a cinci zile,
perioadã în care elevii participã la un
program de instruire, pentru ca sã se
familiarizeze cu aceste tehnologii
moderne. Ulterior acestei perioade, va
avea loc ºi un concurs de proiecte, la
care elevii vor primi premii oferite de
Google. Ultima etapã, cea de-a treia,
este cea în care cadrele didactice din
mediul preuniversitar implicate în acest
proiect vor realiza manuale împreunã
cu colectivul de cadre didactice de
la Facultatea de Matematicã ºi Informaticã. Concret, se vor propune
cursuri pentru cele patru direcþii ale
proiectului. În anii urmãtori, aceste
cursuri pot sã facã parte din programa
ºcolarã, sub formã de Curricule

la Decizia ªcolii (CDª) la unitãþile
ºcolare din judeþul Ilfov, acestea putând
fi extinse, ulterior, la nivel naþional.
Întrebat de ce pentru acest proiect
nu a fost ales un liceu cu profil exclusiv
de informaticã, prof. Albeanu a spus
cã acest proiect vizeazã mediul rural.
Google a cãutat proiecte care sã vinã
din zone care  hai sã zicem  nu se
aflã în centrul atenþiei. Succesul
proiectului nostru a fost asigurat ºi de
participarea unui colectiv inimos, cu
care avem un parteneriat, este vorba
de Casa Corpului Didactic Ilfov, ºi a
unor licee care au dorit sã participe în
acest proiect: Liceul Tehnologic
Doamna Chiajna ºi, respectiv, Liceul
Teoretic Mihail Kogãlniceanu din
Snagov. Toþi ne dorim ca acest proiect
sã aibã un impact foarte puternic, a
încheiat profesorul universitar.
Pe parcursul celor cinci zile, workshop-ul a fost coordonat de prof. univ.
dr. Grigore Albeanu, directorul Departamentului Matematicã ºi Informaticã,
precum ºi de lectorul univ. dr. Dana Vîlcu.
Prezent la deschiderea workshop-ului, decanul Facultãþii de Matematicã ºi Informaticã USH, lector univ.
dr. Manuela Ghica, a spus celor prezenþi: Mã bucur cã aþi venit, astãzi,
într-un numãr atât de mare, la deschiderea acestui proiect. În acest cadru nu
veþi învãþa lucruri pe care le veþi afla la
ore. Este un proiect nou, care vã va
implica 100%. De asemenea, puteþi sã
consi-deraþi participarea voastrã ca
fiind parte a activitãþii de a învãþa. Dupã
cum bine ºtiþi, a munci cu creierul ºi nu
cu palmele sau cu spinarea, cum se
spune prin popor, este cel mai simplu
ºi, totodatã, una dintre cele mai bine
plãtite meserii. O specializare în informaticã pentru absolvenþii claselor
a XII-a, în special, este una de succes,
pentru cã, în acest moment, România
deþine unele dintre cele mai multe creiere
în domeniul informaticii. Acest domeniu
este unul foarte serios. Trebuie sã vã
gândiþi ce vreþi sã faceþi în viaþã.
Proiectul derulat de Universitatea Spiru
Haret vã poate deschide noi orizonturi.
Totodatã, un astfel de proiect vã oferã
ºi posibilitatea de a vedea ºi latura
frumoasã a informaticii, prin studiul
alãturi de colegii mei timp de câteva zile
ºi realizarea unor proiecte extraordinare. Pânã la urmã, nu premiile ar
trebui sã vã tenteze sã participaþi la
acest concurs, ci dorinþa de a învãþa
lucruri noi ºi faptul de a ºti sigur ce
vreþi sã faceþi în viaþã. Acesta este cel
mai important aspect!

Mihãiþã ENACHE
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António Lobo Antunes,
invitatul de onoare
al Festivalului
de Carte Transilvania

Punþi muzicale
între oraºele lumii
A IX-a ediþie a Festivalului Internaþional de Muzicã de Camerã
SoNoRo are loc între 31 octombrie
ºi 17 noiembrie 2014, la Bucureºti,
Cluj-Napoca ºi Iaºi. Biletele ºi abonamentele pentru concertele festivalului din Bucureºti sunt disponibile
la preþuri promoþionale pânã la data
de 5 octombrie 2014.

Festivalul
Internaþional
de Literaturã
ºi Traducere
Iaºi (FILIT)

Anul acesta, ediþia a II-a a Festivalului Internaþional de Literaturã ºi Traducere Iaºi (FILIT) 1-5 octombrie 2014 - propune o
nouã secþiune: Casa Poeziei. 20 dintre
cei mai importanþi poeþi români se
vor întâlni cu publicul în fiecare zi de
festival la Casa Dosoftei, loculemblemã în care a funcþionat, în
secolul al XVII-lea, prima tiparniþã
din Moldova. De asemenea, în urma
succesului de anul trecut, va fi continuat proiectul Noaptea Albã
a Poeziei (NAP 2). Cei 20 de invitaþi vor susþine lecturi în Casa
Poeziei. Este vorba despre unele
dintre cele mai importante voci ale
poeziei contemporane româneºti 
de la autori care au debutat în
anii 60 ºi au devenit apoi nume
mari ale literaturii noastre, pânã la
tineri scriitori care s-au afirmat în
ultimii ani. Poeþii care vor citi în acest
an la FILIT sunt: Constantin Acosmei,
Radu Andriescu, Liviu Antoneseii,
Michael Astner, Svetlana Cârstean,
Mariana Codruþ, Emilian GalaicuPãun, Bogdan Ghiu, Adela Greceanu,
Nora Iuga, Florin Dan Prodan, Nicolae
Prelipceanu, Dan Sociu, Octavian
Soviany, Aleksandar Stoicovici,
Krista Szöcs, Robert ªerban,
Radu Vancu, Elena Vlãdãreanu,
Rãzvan Þupa. (AgenþiadeCarte.ro )

În Piaþa Unirii din Cluj-Napoca, în
perioada 7-12 octombrie 2014, se va desfãºura ediþia a II-a Festivalului de
Carte Transilvania, anul acesta cu un
profil internaþional. Astfel, vor fi prezente
cele mai importante edituri naþionale ºi
internaþionale, vor avea loc peste 150 de
lansãri de carte, întâlniri cu peste 300 de
scriitori români ºi strãin, urmate de sesiuni
de autografe ºi lecturi publice, de recitaluri
de poezie, conferinþe, colocvii, concerte,
expoziþii de artã ºi ateliere de scriere
creativã pentru tineri. Invitaul de onoare al
festivalului va fi romancierul portughez
António Lobo Antunes, nominalizat
al Premiului Nobel pentru literaturã. În
aceeaºi perioadã, scriitorul António Lobo
Antunes va primi ºi titlul de Doctor
Honoris Causa din partea Facultãþii de
Litere a Universitãþii Babeº-Bolyai. Alãturi
de António LoboAntunes, în cadrul Festivalului Internaþional de Carte Transilvania,
vor mai fi prezenþi, încalitate de invitaþi speciali: Hanne Orstavik, scriitoare

Valori româneºti

Vasile PÂRVAN

- istoric, arheolog, epigrafist ºi eseist
Destinul lui Pârvan a fost, oricum,
sã intrige mereu. Acceptat cu
entuziasm de unii, respins cu putere
de alþii, el n-a lãsat pe nimeni
impasibil ºi s-a impus posteritãþii ca
un factor incitant, a cãrui forþã de
iradiere nu ºi-a istovit încã resursele.
norvegianã contemporanã, tradusã în
peste 15 limbi, Jean Poncet, poet ºi lingvist
francez, Emil Chendea, cel mai mare
grafician de carte din România înainte de
1989, Vasile Tãrâþeanu, Scriitor ºi ziarist
român din Cernãuþi (Ucraina), membru al
Academiei Române. Printr-un parteneriat
fructuos cu Festivalul Naþional de Litera
turã FestLit Cluj (organizat de Uniunea
Scriitorilor din România ºi coordonat de
Irina Petraº), vor mai fi prezenþi, în Piaþa
Unirii, renumiþi autori români contemporani. AgenþiadeCarte.ro este partenerul
media al evenimentului.

Cristina Modreanu
a câºtigat prestigiosul
grant norvegian
Ibsen Scholarships

Proiectul Surorile Heddei. Susþinerea
femeilor artist în teatrul din România ºi Estul
Europei, coordonat de criticul de teatru
Cristina Modreanu, este unul dintre cele
trei câºtigãtoare ale grantului Ibsen
Scholarships 2014. Anul acesta au fost
primite 85 de aplicaþii din 43 de þãri, iar juriul,
alcãtuit din Cliff Moustache, Line Rosvoll
ºi Helge Rønning, cu Hilde Guri Bohlin
secretar, a declarat cã a avut o misiune
foarte grea în alegerea câºtigãtorilor.
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Proiectul Surorile Heddei. Susþinerea
femeilor artist în teatrul din România ºi Estul
Europei se axeazã pe personajele feminine
ale lui Ibsen, folosindu-le ca instrument
pentru aducerea în prim-plan a perspectivei
artistice feminine ºi pentru a susþine astfel
femeile-artist din teatrul românesc, extinzând
apoi conversaþia ºi în Estul Europei. Nu în
ultimul rând, proiectul va contribui la
reimaginarea personajelor feminine ale lui
Ibsen din perspectiva secolului 21.
Juriul a fost impresionat de motivaþia
ºi de îndrãzneala proiectului ºi considerã
cã acesta va contribui substanþial la o
înþelegere teatralã a operei lui Ibsen dintr-o
perspectivã femininã.

Festivalul E-Motional

În perioada 5 octombrie  9 noiembrie 2014, ZonaD/ Fundaþia
Gabriela Tudor organizeazã la Bucureºti Festivalul E-Motional,
eveniment dedicat dansului contemporan, care propune publicului
peste 15 evenimente, între care opt spectacole ºi prezentãri work-inprogress, trei seri cu proiecþii de filme de dans, trei prezentãri ºi dezbateri
teoretice ºi critice, douã ateliere pentru public, unul dintre acestea finalizat
cu un spectacol. Evenimentele vor fi gãzduite de studioul ZonaD al Fundaþiei
Gabriela Tudor ºi de Centrul Naþional al Dansului Bucureºti ºi teatrul lorgean, dar vor avea
loc ºi în spaþii publice ºi locaþii secrete, pe care publicul le va descoperi participând la
spectacole. Potrivit organizatorilor, evenimentul, care aduce împreunã peste 25 de artiºti
ºi profesioniºti ai dansului, participanþi sau invitaþi în program, se desfãºoarã sub mottoul reinventeazã-te, având un caracter experimental. Se adreseazã unui public cãruia îi
place schimbarea ºi care este mereu în cãutare, dornic sã descopere ºi sã încerce lucruri
noi. Festivalul E-Motional este organizat in cadrul programului european E-Motional:
rethinking dance, realizat cu sprijinul programului Cultura al Uniunii Europene.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Natura lui Constantin Tofan

(Academician Alexandru Zub)
Vasile Pârvan (28 septembrie
1882 - 26 iunie 1927) s-a nãscut
în cãtunul Perchiu din comuna Huruieºti, plasa Gãiceana, judeþul
Tecuci, în prezent în judeþul Bacãu.
ªi-a început studiile la Colegiul
Naþional Gheorghe Roºca Codreanu
din Bârlad. Ulterior, familia lui s-a
mutat în Bucureºti. Ajuns student al
Universitãþii din Bucureºti, Pârvan
a fost discipolul profesorilor Nicolae
Iorga ºi Dimitrie Onciul. Câþiva ani
mai târziu ºi-a continuat studiile în
Germania, unde a intrat în contact cu
ideile ºi concepþiile de avangardã ale ºtiinþei ºi filosofiei europene. Tot acolo ºi-a concentrat atenþia
asupra studiului istoriei antice, domeniu în care, cu timpul, a cãpãtat o
extrem de vastã competenþã. A fost

Opera: M. Aurelius Versus Caesar
ºi L. Aurelius Commodus (1909);
Contribuþii epigrafice la istoria creºtinismului daco-roman (1911), Cetatea Tropaeum (1912); Memoriale,
Bucureºti, Cultura Naþionalã, (1923);
Începuturile vieþii romane la gurile
Dunãrii (1923); Getica (1926);
Dacia. Civilizaþiile antice din regiunile carpato-danubiene (1928,
în limba englezã, traducere în românã 1937, 1957, 1958)

Oamenii noi, înflorind în marea luminã a vieþii, se pleacã cu reculegere
spre pãmântul unde dorm oamenii vechi, din tãria cãrora au crescut ei,
oamenii noi, ca florile noi din pulberea florilor vechi( ). Tu, Clio, culegi
de pe morminte florile uscate ºi ni le faci iar vii, înflorind proaspete, ca
cicoarea pe lanuri, în roua dimineþii. Tu, Clio, încãlzeºti cu focul tãu
trupurile de demult adormiþilor ºi îi faci iar vii, trãind din nou puternic în
lumea lor ºi nãvãlind plini de viaþã în lumea noastrã: cu sângele încã
lunecând pe armurile lor, cu patima încã aprinsã în privirile lor, cu visul
încã palpitând în fãptura mâinilor lor ( ). Vasile Pârvan - Parentalia
profesor la Universitatea din Bucureºti, membru titular (din 1913) al
Academiei Române ºi al mai
multor academii ºi societãþi ºtiinþifice
din strãinãtate. S-a preocupat îndeosebi de arheologie, preistorie ºi istoria civilizaþiei greco-romane. A organizat numeroase ºantiere arheologice,
dintre care cel mai important este
cel de la Histria, ºi a publicat numeroase studii, rapoarte arheologice ºi
monografii, cuprinzând un material
documentar vast, valoros ºi util.
ªi-a început activitatea de istoric
cu lucrarea de doctorat Naþiona
litatea negustorilor din Imperiul
roman (1909, în limba germanã),
consideratã de specialiºti ca unul din
cele mai bune studii despre dezvoltarea comerþului în antichitatea
clasicã. În scopul rezolvãrii problemelor legate de istoria Daciei, a
organizat o serie de sãpãturi sistematice, îndeosebi în staþiunile arheologice din a doua epocã a fierului.
Pe baza rezultatelor parþiale ale
sãpãturilor a scris Getica (1926), cea
mai importantã lucrare a sa (datoritã
destinului sãu), o vastã sintezã istorico-arheologicã, prin care a readus
în prim planul cercetãrii istorice rolul
politic ºi culturalal daco-geþilor; unele

lipsuri ºi exagerãri (printre care
accentuarea rolului sciþilor ºi al
celþilor în dezvoltarea culturii getodace) nu ºtirbesc valoarea acestei
lucrãri.
Prin concepþia sa istoricã idealistã, expusã în studiul sociologic
Ideile fundamentale ale culturii
sociale contemporane ºi în eseuri
(volumele Idei ºi forme istorice ºi
Memoriale) a reuºit sã facã o sintezã
a neohegelianismului ºi neokantianismului ºi s-a declarat adversar al
ºovinismului ºi al cosmopolitismului.
Vasile Pârvan a avut un rol deosebit în crearea noii ºcoli româneºti
de arheologie. El a organizat ªcoala
românã din Roma, instituþie pentru
perfecþionarea tinerilor arheologi
ºi istorici, ºi a iniþiat ºi condus apariþia anuarelor acesteia Ephemeris Dacoromana ºi Diplomatarium Italicum, precum ºi prima
serie a revistei Dacia. Pasionat în
totalitate de munca de pe ºantier,
Vasile Pârvan ignorã apendicita de
care suferea. Ajunge într-un final
pe masa de operaþie, însã este mult
prea târziu pentru a-i salva viaþa.
Firul vieþii sale s-a întrerupt brusc,
la Bucureºti, în 26 iunie 1927, la doar
45 de ani, în plinã putere creatoare.

Institutul Cultural Român este
partener al ediþiei a zecea a ViennaFair
The New Contemporary, cel mai
important târg internaþional de artã
contemporanã cu un focus pronunþat asupra artei central ºi est-europene. Târgul va avea loc în perioada
2-5 octombrie 2014, la Messe Wien
(Hall A, 1020 Viena), ºi va prezenta
publicului o selecþie de lucrãri ce reflectã diversitatea practicilor artistice
actuale din Europa Centralã, Esticã
ºi de Sud-Est  picturã, sculpturã,
fotografie, desen, instalaþii, new media.
Aniversarea a zece ediþii Vienna
Fair coincide cu cei zece ani de la
inaugurarea Institutului Cultural
Român de la Viena. În acest context,
arta contemporanã româneascã va

avea un statut privilegiat în cadrul
ViennaFair, artiºti din Bucureºti,
Timiºoara ºi Cluj-Napoca având
posibilitatea de a-ºi prezenta lucrãrile
alãturi de artiºti din cele 24 de state
participante la târg. La ViennaFair
2014, România va avea o prezenþã
accentuatã prin susþinerea Institutului Cultural Român, OMV ºi Erste
Bank.România este þarã-focus a proiectului Dialog: New Energies. La cea
de-a zecea ediþie a ViennaFair 2014
vor participa artiºtii români Vlad
Basilici, Anca Benera & Arnold
Estefan, Alina Buga, Cãtãlin Burcea,
Ioana Ciocan, Maria Farcaº, Nicu
Ilfoveanu, Maxim Liulca, Erika Olea,
ªtefan Sava, Virgil Scripcariu, Gabriel
Stoian, Mihai Zgondoiu, Zoltan Bela.

Aristotel BUNESCU
Vã propunem în aceastã sãptãmânã, în colþul de paginã
dedicat artelor vizuale, un pictor pentru care natura a ocupat
ºi va ocupa locul central în opera sa.
Este vorba despre Constantin Tofan, venit din spaþiul dulce
moldovenesc. S-a nãscut în anul 1952, iar în anul 1974 a absolvit
Facultatea de desen din Iaºi.

Cine cunoaºte mai
bine lucrãrile sale observã
cu uºurinþã o varietate
mare de teme pentru
care palpitã acest artist
dotat. Portrete, schiþe,
lucrãri abstracte. Dar,
cred cã cel mai bine
se exprimã Constantin
Tofan în lumea unicã
a peisajului de tip clasic.
Recenta sa expoziþie, intitulatã Chipuri fãrã umbrã, este o
dovadã cã artistul posedã multe calitãþi în redarea portretului.
Dar, eu mã numãr printre marii sãi admiratori, mai ales în cazurile
în care se opreºte special pentru a reda elemente ale naturii
surprinse în toate anotimpurile anului calendaristic. O altã colecþie
de lucrãri cu tema, Copacul sacru, pune în valoare cel mai bine
marele sãu talent aflat în largul sãu în mijlocul peisajului moldav.
Cei care urmãresc evoluþia domnului Constantin Tofan ºtiu
foarte bine cã pictorul a acordat o atenþie aparte ºi pentru realizarea
unor nuduri. Frumuseþea corpului uman a fost prezentatã de artist
folosind instrumentele pictorilor recunoscuþi pe plan continental.
Dacã ridicaþi ochii ºi peisajul nu este mereu atât de frumos,
pe cât dorim noi sã fie, avem posibilitatea sã ne gândim ºi sã
vedem tablourile semnate Constantin Tofan, iar atunci, cu
siguranþã, vom avea ce sã admirãm, cu foarte multã atenþie.
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Comunitãþile Locale ºi Clusterele din România aspirã la finanþãri
comune prin cooperare în Platforma Urbanã - SUERD (Viena)
~ Reuniunea Aniversarã CIO-SUERD/CLDR - Senatul României, Conferinþa regionalã - vest
de conºtientizare ºi sensibilizare
25 septembrie 2014 ~
privind egalitatea de gen ºi de ºanºe
Comunicat de presã
Totodatã, reprezentanþii corpului diplomatic dunãrean/european au fost prezenþi
spre a asista ºi susþine acest eveniment de
reunire ºi agregare conjugatã în jurul
SUERD.
În acelaºi context, au fost rãsplãtite prin
Diplome de Excelenþã cele mai dinamicinovative clustere ºi organizaþii/proiecte de
inovare în zona Dunãrii ºi de confluenþã cu
Marea Neagrã. Au fost, de asemenea,
desemnate noi personalitãþi ca Ambasadori
Speciali ai Regiunii Dunãrii la final, iar
participanþii au avut prilejul unui
networking intensificat ºi a unui lobby în
cadrul degustãrilor de vinuri oferite de
Crama Darie ºi de beri artizanale organizatã
de Fabrica de Bere Bunã Zãganu.
La final, în contextul Bucureºti 555,
Platforma CLDR, coordonatã de
EUROLINK-Casa Europei, în parteneriat
cu Secretariatul General al CoDCR au
organizat la Casa Dunãrii un cocktail în
onoarea invitaþilor speciali prezenþi.
RO-BG.ro,
CalendarEvenimente.ro,
CaleaEuropeana.ro,
Parteneri Instituþionali: Senatul României, Camera
Deputaþilor, EximBank, Centrul de Biodiversitate al Academiei Comunicatii Mobile, Opinia naþionalã, SmartFinancial.ro,
Române, Universitatea Spiru Haret, Fundaþia Grupul de Iniþiativã NewsChannel.ro, Tribuna Economicã, ComunicateMedia.ro,
Ecologicã ºi Dezvoltare Durabilã (GIEDD), Camera de Comerþ Economie ºi Administraþie Localã, Euroconsultanta-Ghidul
Bilateralã Bulgaria-România, Fundaþia Naþionalã a Tinerilor Firmei, ClubAfaceri.ro, BrandInfo.ro, GhiseulBancar.ro,
Manageri (FNTM), Asociaþia PartNET. Sponsori Tehnici: PRwave.ro, EU-RO Clearing Funds.
Pentru informaþii suplimentare, vã rugãm sã consultaþi
EventLink360, Phaeton Gala-PR & Lobby Consulting, Cramele
Darie, Ethic Wine, Fabrica de Bere Bunã Zãganu. Parteneri Media siteul www.houseofEurope.ro sau sã contactaþi
Asociaþi: Agenþia Naþionalã de Presã AGERPRES, Naºul TV, TVH, Secretariatul Consorþiului Organizatoric la tel./fax:
ZiarulAlb.ro. Parteneri Media: Finantare.ro, FabricadeBani.ro, 021.2304997.
Pentru conformitate,
În numele Consorþiului Organizatoric, Secretariatul Platformei CLDR

În urma Forumului Anual al Dunãrii de
la Viena din iunie 2014, operaþionalizarea
Strategiei Macro Regiunii, de jos în sus,
dinspre comunitãþi cãtre factorii de decizie,
a intrat într-o nouã etapã de maturizare ºi
dinamism. Au început depuneri de
proiecte în consorþiu ºi se focalizeazã tot
mai mult interesul pentru o nouã abordare
mai responsabilã ºi integrativã a relansãrii
afacerilor ºi joburilor în România ºi în toatã
zona riveranã Dunãrii de Jos.
Având acest nou plan strategic de
transformare, extins pe 4 piloni ºi 11 arii
prioritare, oraºele, universitãþile, centrele
de cercetare ºi alte organizaþii relevante
ale societãþii civile s-au întâlnit joi, 25
septembrie 2014, la sediul Senatului
României cu principalii decidenti ai
SUERD din Austria ºi Germania: dr. Kurt
PUCHINGER - Capacitate Instituþionalã
ºi Cooperare SUERD - coordonator PA
10 (Viena); Daniela URSCHITZ Platforma Urbana a Regiunii Dunãrii

(Viena); Hans Peter HERDLITSCHKA Competitivitate SUERD - coordonator PA
8 (Baden Wurttemberg); Peter LANGER
- cordonator general CoDCR.
Organizatorii reuniunii au lansat
Declaraþia de la Bucureºti, prin care, atât
comunitãþile, cât ºi clusterele reprezentate
sã solicite sprijinul Comisiei Europene prin
DG REGIO ºi al Parlamentului ºi
Guvernului României, în special, spre a
asigura o pregãtire mult mai eficientã ºi
coerentã a implementãrii viitoare. De
asemenea, cu aceastã ocazie, s-a formalizat
juridic asocierea Comunitãþilor Locale
Riverane Dunãrii - CLDR România,
iniþiatã de un grup de oraºe ºi comune în
frunte cu Primãria Hârºova ºi CIO
SUERD Jean Bart în parteneriat cu
Academia Românã, prin Centrul de
Biodiversitate, precum ºi poziþionarea
meritatã în cadrul Platformei Urbane a
Regiunii Dunãrii (Viena), la care a aderat
în mod solemn în decembrie 2013.

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, va organiza joi, 2 octombrie,
ora 14.00, Conferinþa regionalã  vest de conºtientizare ºi sensibilizare
privind egalitatea de gen ºi de ºanse din cadrul proiectului ProFemin
(POSDRU/144/6.3/S/126567). Evenimentul va avea loc la Timiºoara, în sala
de conferinþe a hotelului Perla DOro, strada Evlia Celebi nr.14.
În cadrul conferinþei se va dezbate tema: Egalitatea de ºanse ºi de tratament
între femei ºi bãrbaþi reflectatã în acte normative la nivel european ºi naþional.
Experþii invitaþi ºi participanþii vor dezbate subiecte privind probleme
legate de egalitatea de gen ºi de ºanse pe piaþa muncii, fãcând referire la
remuneraþie, profesii, carierã, criteriile de angajare-promovare, posibile
obstacole, cauze ale discriminãrilor, cum se manifestã acestea, cum se regãsesc
aceste aspecte în funcþie de mediu, domeniu de activitate, ramuri economice
ºi altele legate de nevoia unei mai mari implicãri a femeilor în viaþa comunitãþii,
de creºtere a stimei de sine ºi a nivelului de adaptabilitate la o piaþã a muncii
concurenþiale.
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.
Pentru detalii suplimentare puteþi accesa pagina web a proiectului,
www.profemin.ro sau ne puteþi contacta la tel. 021.455.19.42, adresa de
e-mail: profemin@spiruharet.ro
Proiect finanþat de Fondul Social European prin Programul Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeºte în Oameni!
Axa prioritarã 6

Mai aproape de un loc de muncã!
Universitatea Spiru Haret dovedeºte,
prin toate acþiunile în care se implicã,
preocuparea nu numai pentru asigurarea celor mai bune
condiþii de pregãtire pentru studenþii ºi masteranzii sãi,
ci ºi integrarea acestora, la absolvirea studiilor,
pe piaþa muncii. Astfel, urmãrind evoluþia acesteia,
noua legislaþie, care reglementeazã funcþionarea ei,
domeniile care se deschid,
oferã haretiºtilor posibilitatea obþinerii calificãrilor:

8 EVALUATOR DE RISC LA SECURITATE FIZICÃ

Având în vedere cã, în conformitate cu Hotãrârea
nr. 361/2014 privind modificarea Hotãrârii Guvernului
nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor
ºi protecþia persoanelor, termenul limitã pânã la care societãþile
comerciale trebuie sã finalizeze analiza de risc la securitate fizicã
este 31 decembrie 2014, Universitatea Spiru Haret, furnizor de
formare autorizat ANC (CNFPA), conform autorizaþiei 0007839/
31.07.2014, organizeazã programul de formare profesionalã
EVALUATOR DE RISC LA SECURITATE FIZICÃ, Cod COR
242115. Programul se adreseazã persoanelor fizice care activeazã
în cadrul unor entitãþi juridice ºi persoanelor fizice autorizate, care
au ca obiect de activitate evaluarea riscurilor care pot pune în
pericol viaþa, integritatea corporalã sau libertatea persoanelor sau
pot aduce prejudicii bunurilor deþinute de companii; analiza situaþiei
obiectivelor ºi propunerea de mãsuri concrete în vederea încadrãrii
riscurilor la care pot fi supuse acestea în limite permise.
Programul de formare EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICÃ are ca obiectiv dezvoltarea urmãtoarelor
competenþe:  aplicarea procedurilor de calitate în procesul de
evaluare;  comunicarea în domeniul riscului;  documentarea
privind categoria obiectivului de evaluat ºi stabilirea surselor de
date pentru caracterizarea sa din punct de vedere al securitãþii
fizice,  stabilirea contextului intern ºi extern în care se situeazã
obiectivul, cu accent pe factorii perturbatori,  identificarea
riscurilor la securitatea fizicã, în raport de vulnerabilitãþile
existente în obiectiv,  analiza riscurilor la securitatea fizicã, pe
baza aplicãrii unor metode de evaluare adecvate, accentuând pe
evaluarea scenariilor plauzibile,  estimarea valorilor de risc ºi
alegerea strategiei de risc corelatã cu valoarea calculatã a
riscului,  recomandarea mãsurilor de tratare a riscului în vederea
încadrãrii nivelului de risc în limitele acceptabile, prin mijloace
tehnice, de pazã ºi intervenþie, procedural,  redactarea raportului
de evaluare ºi tratare a riscului relativ la securitatea fizicã a
obiectivului; raportul include ºi elementele de evaluare a costurilor
implementãrii mãsurilor de securitate fizicã,  asigurarea
monitorizãrii ºi revizuirii valorii de risc iniþial determinate, prin
urmãrirea în timp a efectelor mãsurilor propuse, în conformitate cu
cerinþele de calitate specifice activitãþii prestate.

EXPERT CONTABIL
8
Universitatea Spiru Haret a încheiat cu

Corpul Experþilor
Contabili ºi Contabililor Antorizaþi din România (C.E.C.C.A.R.), în
data de 30.06.2014, un PROTOCOL privind echivalarea programului
de studii universitare de masterat Contabilitatea agenþilor economici
ºi a instituþiilor publice, organizat la Facultatea de Management
Financiar Contabil Bucureºti, cu examenul de admitere la stagiu în
vederea obþinerii calitãþii de expert contabil persoane cu studii
superioare economice - începând cu absolvenþii promoþiei 2016 ai
programului de studii universitare de masterat. Aceºtia pot solicita,
în condiþiile legii ºi ale protocolului, în termen de un an de zile de la
absolvire, echivalarea programelor respective cu examenul de admitere
la stagiu în vederea obþinerii calitãþii de expert contabil prevãzut de
Hotãrârea Guvernului nr. 227/2008 privind accesul la profesia de
expert contabil ºi contabil autorizat, cu modificãrile ºi completãrile

Dosarul pentru înscrierea la cursul EVALUATOR DE RISC LA
SECURITATEA FIZICÃ trebuie sã cuprindã:  fiºã de înscriere;
 copie dupã diploma de studii superioare;  copie buletin / carte de
identitate;  experienþã practicã de minimum 3 ani, dobânditã dupã
intrarea în vigoare a Legii nr. 333/2003, în domeniul organizãrii,
planificãrii, pregãtirii, executãrii sau exercitãrii controlului mãsurilor
de pazã ºi protecþie în formele prevãzute de legea pazei. Dovada
experienþei se face cu adeverinþe în original, eliberate de angajatori
sau I.T.M., care atestã perioadele de activitate ºi funcþia deþinutã în
cadrul societãþilor specializate în domeniul pazei ºi/sau a sistemelor
de alarmare împotriva efracþiei, a instituþiilor care desfãºoarã activitãþi
de ordine publicã ºi siguranþa naþionalã sau în structurile de securitate
proprii unitãþilor economice.  dovada cunoºtinþelor în toate
domeniile privind securitatea mecano-fizicã, sistemele de alarmare
împotriva efracþiei, monitorizarea sistemelor de alarmare, serviciile
de pazã ºi managementul de securitate. Pentru cunoºtinþele pentru
care nu se poate face dovada existenþei lor printr-un program de
formare sau o certificare de competenþe cu recunoaºtere naþionalã,
se va susþine, la începutul cursului, la sediul USH, un test de evaluare
iniþial.  adeverinþa medicalã de la medicul de familie, din care sã
rezulte cã persoana este clinic sãnãtoasã ºi nu figureazã în evidenþe
cu probleme psihice;  certificat de cazier judiciar.
Pachetul de formare profesionalã include:  sesiunea de formare
teoretica  59 de ore;  sesiunea de formare practicã - 61 de ore;
 suportul de curs tipãrit;  examenul de absolvire;
Evaluare: evaluare iniþialã  test ; evaluarea finalã  constã
în probã teoreticã ºi o probã practicã (susþinerea unui proiect).
Cursurile se organizeazã la sediul Universitãþii Spiru Haret din
Bucureºti sau la centrele universitare din þarã, grupate pe regiuni
în funcþie de domiciliul solicitanþilor.
Certificare. Cursanþii care vor absolvi examenul vor primi un
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, precum ºi SUPLIMENTUL
DESCRIPTIV aferent acestuia, în care vor fi specificate
competenþele generale ºi specifice dobândite. Certificatul de
absolvire este eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecþiei
Sociale ºi Persoanelor Vârstnice ºi Ministerul Educaþie Naþionale
pentru ocupaþia de EVALUATOR DE RISC LA SECURITATE
FIZICÃ, cod COR 242115.
Informaþii suplimentare la telefon 021 455 18 80/ 0724 55 35 44
sau pe e-mail la cfp@spiruharet.ro.

ulterioare.  Acordarea echivalãrii dã dreptul solicitantului de a se
înscrie la stagiu conform normelor în materie emise de C.E.C.C.A.R.
 Pentru înscrierea la stagiu în vederea obþinerii calitãþii de expert
contabil a absolvenþilor programului de studii universitare de masterat
prevãzute în prezentul protocol, C.E.C.C.A.R. va echivala diploma
de master cu examenul de admitere la stagiu, cu condiþia ca media
disciplinelor echivalate, din programul de învãþãmânt, sã fie de cel
puþin 7 (ºapte) iar nota de promovare pentru fiecare disciplinã
echivalatã sã fie cel puþin 6 (ºase).  În vederea înscrierii la stagiu,
solicitanþii vor depune un dosar care, pe lângã documentele necesare
potrivit reglementãrilor în vigoare, va conþine ºi copiile legalizate ale
urmãtoarelor documente: diploma de absolvire a programului de
master, foaia matricolã aferentã programului de masterat precum ºi
diploma de licenþã privind absolvirea studiilor superioare economice.
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PROGRAMUL TVH
LUNI  29 septembrie 2014
06:00 Preuniversitaria.*
Curs de limba francezã (r)
06.30 Medicina live (r)
07:30 Preuniversitaria.*
Curs de limba francezã (r)
08:00 Universitaria. Dicþionar cultural (r)
08:30 Preuniversitaria.* (r)
09:00 Admiterea 2014 - Universitatea Spiru Haret
09:30 Preuniversitaria.* Curs de limba
englezã. Realizator lector univ. dr.
Sebastian Chirimbu
10:00 Universitaria. De fapt ºi de drept (r)
11:00 Liceenii (r)
12:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
13:00 Film serial  O iubire eternã
(Filipine, 2012)
14:00 Siesta show. Realizator Robert Emanuel
15:30 Film artistic românesc
Decolarea (1971)  dramã
Regia: Timotei Ursu
17.00 Preuniversitaria.*
17:30 Admiterea 2014 - Universitatea Spiru Haret
18:00 Universitaria. Academia veterinarã (r)
19:00 Film serial  O iubire eternã (r)
20:00 Info Magazin
20:30 Film artistic românesc
Sfârºitul nopþii (1983)  dramã
Regia: Mircea Veroiu
22:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
22:30 Universitaria. De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ. dr. Diana Artene
23:30 Info Magazin (r)
00:00 Medicina Live (r)
00:30 Admiterea 2014 - Universitatea Spiru Haret
01:00 Preuniversitaria.*(r)
01:30 Admiterea 2014 - Universitatea Spiru Haret
02:00 Preuniversitaria.*
Curs de limba englezã (r)
02:30 Universitaria. Pro Memoria (r)
03:30 Ochiul de veghe (r)
04:00 Info Magazin (r)
04:30 Preuniversitaria.* (r)
05:00 Admiterea 2014 - Universitatea Spiru Haret
05:30 Ochiul de veghe (r)

MARÞI  30 septembrie 2014
06:00
06.30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
12:30
13:00
14:00
15:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:30

Preuniversitaria.*Curs de limba englezã (r)
Preuniversitaria.* (r)
Admiterea 2014 - Universitatea Spiru Haret
Preuniversitaria.*Curs de limba englezã (r)
Info Magazin (r)
Preuniversitaria.*
Admiterea 2014 - Universitatea Spiru Haret
Preuniversitaria.* Curs de limba englezã.
Realizator lect.univ.dr. Sebastian Chirimbu
Admiterea 2014 - Universitatea Spiru Haret
Universitaria. Justiþia sub lupã (r)
Universitaria.* POSDRU. Calitatea
în învãþãmântul superior
Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
Film serial  O iubire eternã
(Filipine, 2012)
Siesta Show. Realizator Robert Emanuel
Film artistic românesc
Sfârºitul nopþii (1983)  dramã
Regia: Mircea Veroiu
Preuniversitaria.*
Admiterea 2014 - Universitatea Spiru Haret
Universitaria. Justiþia sub lupã (r)
Universitaria. Romania 2.0 (r)
Film serial  O iubire eternã (r)
Info Magazin
Film artistic românesc
Ochi de urs (1983)  dramã
Regia: Stere Gulea
Ochiul de veghe. Realizator Ciprian Vasilescu
Universitaria. Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
Universitaria.* România 2.0.
Realizator Ariel Constantinof
Info Magazin (r)
Medicina Live (r)
Nimic fãrã lege.
Realizator Florin Fãiniº
Preuniversitaria.* (r)
Preuniversitaria.*
Curs de limba englezã (r)
Universitaria.* ONG. Mania (r)
Universitaria.* Justiþia sub lupã (r)
Ochiul de veghe (r)
Info Magazin (r)
Preuniversitaria.* (r)
Ochiul de veghe (r)

MIERCURI  1 octombrie 2014

JOI  2 octombrie 2014

06:00 Preuniversitaria.*
Curs de limba englezã (r)
06.30 Preuniversitaria.* (r)
07:30 Preuniversitaria.*
Curs de limba englezã (r)
08:00 Info Magazin (r)
08:30 Preuniversitaria.*
09:30 Preuniversitaria.* Curs de limba
englezã. Realizator lect.univ.dr.
Sebastian Chirimbu
10:00 Universitaria.
Despre oameni ºi locuri (r)
11:00 Cãlãtor prin þara mea (r)
12:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
13:00 Film serial  O iubire eternã
(Filipine, 2012)
14:00 Siesta show. Realizator Robert Emanuel
15:30 Film artistic românesc
Ochi de urs (1983)  dramã
Regia: Stere Gulea
17:00 Preuniversitaria.*
18:00 Universitaria. De fapt ºi de drept (r)
19:00 Film serial  O iubire eternã (r)
20:00 Info Magazin
20:30 Film artistic românesc
Decolarea (1971)  dramã
Regia: Timotei Ursu
22:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
22:30 Universitaria.
Despre oameni ºi locuri. Realizator
lect.univ.dr. Alexandru Lucinescu
23:30 Info Magazin (r)
00:00 Medicina Live (r)
00:30 Nimic fãrã lege.
Realizator Florin Fãiniº
01:00 Preuniversitaria.* (r)
02:00 Preuniversitaria.*
Curs de limba englezã (r)
02:30 Universitaria.
De fapt ºi de drept (r)
03:30 Ochiul de veghe (r)
04:00 Info Magazin (r)
04:30 Preuniversitaria.*(r)
05:30 Ochiul de veghe (r)

06:00 Preuniversitaria.*
Curs de limba englezã (r)
06.30 Preuniversitaria.* (r)
07:30 Preuniversitaria.*
Curs de limba englezã (r)
08:00 Info Magazin (r)
08:30 Preuniversitaria.*
09:30 Preuniversitaria.* Curs de limba englezã.
Realizator lect.univ.dr. Sebastian Chirimbu
10:00 Universitaria.* Pro Memoria (r)
11:00 Universitaria.* POSDRU. Calitatea
în învãþãmântul superior
12:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
13:00 Film serial  O iubire eternã
(Filipine, 2012)
14:00 Siesta Show. Realizator Robert Emanuel
15:30 Film artistic românesc
Decolarea (1971)  dramã
Regia: Timotei Ursu
17:00 Preuniversitaria.*
18:00 Universitaria.
Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
18:30 Universitaria.* ONG. Mania.
Realizator Ana Maria Stancu
19:00 Film serial  O iubire eternã (r)
20:00 Info Magazin
20:30 Film artistic românesc
Afacerea Protar (1955)  comedie
Regia: Haralambie Boroº
22:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
22:30 Universitaria.* Pro Memoria.
Realizator Corneliu Toader
23:30 Info Magazin (r)
00:00 Medicina Live (r)
00:30 Nimic fãrã lege.
Realizator Florin Fãiniº
01:00 Preuniversitaria.* (r)
02:00 Preuniversitaria.*
Curs de limba englezã (r)
02:30 Universitaria. Despre oameni ºi locuri (r)
03:30 Ochiul de veghe (r)
04:00 Info Magazin (r)
04:30 Preuniversitaria.* (r)
05:30 Ochiul de veghe (r)

PROGRAMUL
RADIO HFM

VINERI  3 octombrie 2014

SÂMBÃTÃ  4 octombrie 2014

DUMINICÃ  5 octombrie 2014

06:00 Preuniversitaria.*
Curs de limba englezã (r)
06.30 Preuniversitaria.*(r)
07:30 Preuniversitaria.*
Curs de limba englezã (r)
08:00 Info Magazin (r)
08:30 Preuniversitaria.*(r)
09:30 Preuniversitaria.* Curs de limba englezã.
Realizator lect.univ.dr. Sebastian Chirimbu
10:00 Universitaria.* Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator conf.univ.dr. Valeriu Marinescu
10:30 Kinetoterapia.
Realizator Elena Buhociu
11:00 English for kids (r)
11:30 Cinefilia (r)
12:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
13:00 Film serial  O iubire eternã
(Filipine, 2012)
14:00 Siesta Show. Realizator Robert Emanuel
15:30 Film artistic românesc
Afacerea Protar (1955)  comedie
Regia: Haralambie Boroº
17:00 Preuniversitaria.*
18:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
19:00 Film serial  O iubire eternã (r)
20:00 Info Magazin
20:30 Film artistic românesc
Ryna (2005)  dramã
Regia: Ruxandra Zenide
22:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
22:30 Universitaria. Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
23:30 Info Magazin (r)
00:00 Medicina Live (r)
00:30 Nimic fãrã lege.
Realizator Florin Fãiniº
01:00 Preuniversitaria.* (r)
02:00 Preuniversitaria.*
Curs de limba englezã (r)
02:30 Universitaria.*
Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
03:00 Universitaria. România 2.0 (r)
03:30 Ochiul de veghe (r)
04:00 Info Magazin (r)
04:30 Preuniversitaria.* (r)
05:30 Ochiul de veghe (r)

06:00 Preuniversitaria.*
Curs de limba englezã (r)
06.30 Preuniversitaria.* (r)
07:30 Preuniversitaria.*
Curs de limba englezã (r)
08:00 Universitaria.* Dicþionar cultural.
Realizator prof. univ. dr. Ioan Roºca
08:30 Universitaria.* Ce citim astãzi?
Realizator lector univ. dr. Florin Pîtea
09:00 Universitaria.* Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr. George Volceanov
09:30 English for kids. Realizator lect.univ.dr.
Sebastian Chirimbu
10:00 Ghiozdanul cu surprize.
Realizator Carmen Fulger
11:00 Doctor H (r)
12:30 Limbajul imaginii. Realizator Ion Bucheru
13:00 Cinefilia. Realizator Daniel Paraschiv
14:00 Stil ºi tendinþe. Realizator Cristina Matei
15:30 Liceenii. Realizator Tina Toma
17:00 Haideþi la Show! Realizator Irina Haideþ
18:30 Universitaria. Univers Shakespeare (r)
19:00 Cafe-concert (r)
20:00 Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
22:30 Film artistic românesc 
Destine romantice (1981)  dramã
Regia: Haralambie Boroº
00:00 Liceenii (r)
01:30 Universitaria.* POSDRU. Calitatea
în învãþãmântul superior (r)
03:00 Universitaria.* Pro Memoria (r)
04:00 Preuniversitaria.*
Cursuri de limba englezã (r)
04:30 Universitaria.* Interviurile TVH (r)
05:30 Best Ochiul de veghe

06:00 Preuniversitaria.*
Curs de limba englezã (r)
06:30 Universitaria.
De fapt ºi de drept (r)
07:30 Preuniversitaria.*
Curs de limba englezã (r)
08:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
09:00 Oameni aproape invizibili.
Realizator Iustina Radu
09:30 Ecumenica.
Realizator Sorin Bejan
11:30 Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
13:00 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
13:30 Gala cântecului românesc.
Realizator Georgel Nucã
16:30 Doctor H.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
18:00 Universitaria.* Academia veterinarã.
Realizator conf.univ.dr. Violeta Simion
19:00 Cafe-concert.
Realizator Sorin Petre
20:00 Seara cântecului popular.
Realizator Georgel Nucã
22:30 Film artistic  Sparkle ºi Tooter
(SUA, 2009)
00:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
01:00 Limbajul imaginii (r)
01:30 Universitaria.* POSDRU. Calitatea
în învãþãmântul superior (r)
03:00 Universitaria.* Academia veterinarã (r)
04:00 Preuniversitaria.*
Curs de limba englezã (r)
04:30 Universitaria.* Justiþia sub lupã (r)
05:00 Oameni aproape invizibili (r)
05:30 Best Ochiul de veghe

* Emisiuni realizate în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

VREI SÃ LUCREZI ÎN RADIO?
Vino sã te înscrii la cursurile de Radio
organizate de College Media!

telefon 0742.11.44.99
mail: office@college-media.ro
www.college-media.ro

Hit the morning (07:00-10:00  luni-vineri)
Realizatori: Alina Toma & Alex Crãciun
Light Zone (10:00-13:00  luni-vineri)
Realizator: Robert Tache
Dupã-amiaza devreme (13:00-16:00/luni-vineri)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Ambuteiaj (16:00-19:00/luni-vineri)
Realizator: Iuliana Mardare
Ultima Ediþie (19:00-22:00/luni-joi)
Realizator: Maria Ilie
Sportlife (19:00-22:00/vineri)
Realizator: Claudiu Giurgea
Cafe Nocturn (22:00-23:00/luni-joi)
Realizator: Luminiþa Bondrea
În sfârºit week-end (08:00-12:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Marcel Vicol
Sinteza sãptãmânii (12:00-13:00/sâmbãtã)
Realizator: Ioana Babu
Tech News (12:00-13:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Week-end activ (13:00-17:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Alex Camburu
80 Remember (17:00-19:00/sâmbãtã)
Realizator: Robert Tache
Nume: Top 20 (17:00-19:00/duminicã)
Realizatori: Alina Toma, Alex Craciun
Ocolul Pãmântului în 60 minute
(19:00-20:00/sâmbãtã)
Realizator: Maria Ilie
Nume: Printre rânduri (19:00-20:00/duminicã)
Realizator: Iuliana Mardare
Hit Hours (20:00-22:00/sâmbãtã)
Realizator: Alex Camburu
Poveºti Nespuse (20:00-22:00/duminicã)
Realizator: Echipa HFM
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ÎNCEPE ANUL UNIVERSITAR!
La 19 ianuarie 1991, din iniþiativa
prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, ia
fiinþã, în Bucureºti, Fundaþia România
de Mâine  instituþie de culturã, ºtiinþã
ºi învãþãmânt, autonomã, fãrã scopuri
politice sau patrimoniale (nonprofit),
al cãrei preºedinte a fost ales de adunarea generalã constitutivã a membrilor
fondatori.
Prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea,
preºedintele Fundaþiei România de
Mâine, a conceput, iniþiat, organizat
ºi a condus Universitatea Spiru Haret,
al cãrei spirit tutelar este marele om
de ºtiinþã, reformator ºi ctitor al

învãþãmântului modern în România,
Spiru Haret.
Universitatea Spiru Haret a fost
acreditatã prin Legea nr. 443 din 5 iulie
2002, publicatã în Monitorul Oficial al
României nr. 491 din 9 iulie 2002, care
consfinþeºte faptul cã Universitatea
Spiru Haret, acreditatã, este instituþie
de învãþãmânt superior, persoanã
juridicã de drept privat ºi de utilitate
publicã, parte a sistemului naþional de
învãþãmânt.
Universitatea Spiru Haret a aderat
la idealurile ºi principiile înscrise în
Magna Charta Universitatum,

adoptatã la Bologna, în anul 1988,
acþionând pentru transpunerea, în
spaþiul învãþãmântului superior ºi al
cercetãrii ºtiinþifice, a reglementãrilor,
normelor ºi valorilor promovate în
cadrul Procesului Bologna. Preºedintele
Universitãþii a semnat, în anul 2005, la
Bologna, Magna Charta Universitatum,
angajându-se, în numele Universitãþii,
sã respecte ºi sã promoveze autonomia
academicã, valorile ºi drepturile universitare fundamentale, sã rãspundã eficient provocãrilor generate de trecerea
la societatea bazatã pe cunoaºtere, de
procesul de globalizare.

Conducerea
Universitãþii
Rector
- conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea
Prorectori:
- prof. univ. dr. Gheorghe Bicã
- prof. univ. dr. Laura Goran
- prof. univ. dr. Doinel Dinuicã
- prof. univ. dr. Manuela Epure
- prof. univ. dr. Carmen Costea
- conf. univ. dr. Eduard Ionescu
Preºedintele
Senatului Universitãþii
- conf. univ. dr. Florin Fãiniºi

Universitatea este membru al organizaþiilor
europene sau internaþionale:

 Alianþa Universitãþilor din Centrul ºi Estul Europei (ACEEU) - 2009
 Asociaþia Europeanã a Coordonatorilor Erasmus (EAEC) - 2011
 Asociaþia Europeanã a Orientãrii în Carierã (EACG) - 2011
 Asociaþia Universitarã pentru Democraþie (AUDEM),Tennessee - 1993;
 Magna Charta Universitatum, Bologna, Semnatara - 2005;
 Magna Charta Observatory - 2005;
 Asociaþia Universitarã Europeanã (EUA) - Membru asociat - 2005;
 Forumul Balcanic de Comunicare - Membru fondator - 2005;
 Agenþia Universitarã Francofonã (AUF) - 2006;
 Confederaþia Centrelor de Limbi Strãine Universitare Europene (CercleS) - 2006;
 Asociaþia Europeanã pentru Învãþãmântul de Arhitecturã (EAAE) - 2008;
 Asociaþia Internaþionalã a Universitãþilor (IAU) - 2008.

Universitatea Spiru Haret
a acordat titlul de
Doctor Honoris Causa
urmãtoarelor personalitãþi:

 1995 - Profesor Roland Drago - jurist francez
 1997 - Profesor Nicolae Mateescu-Matte - jurist român,
profesor la Universitatea din Montreal, Universitatea din Paris
 1999 - Profesor Paul Feher - jurist român, profesor la Universitatea din Paris,
Universitatea din Ierusalim
 2002 - Preºedintele României Ion Iliescu
 2003 - Papa Ion Paul al II-lea
 2010 - Academician arhitect Richard England
 2012 - Profesor Ding Chao - profesor la Universitatea de Studii Strãine, Beijing.

DREPTURI ªI OBLIGAÞII ALE STUDENÞILOR ªI MASTERANZILOR
În perioada studiilor, studentul/
masterandul are urmãtoarele drepturi:
 sã utilizeze, conform programului de
studii, amfiteatrele, sãlile de curs ºi de
seminar, laboratoarele, bibliotecile, bazele
sportive, cluburile ºi celelalte dotãri puse
la dispoziþie de cãtre Universitate;  sã
participe, în cadrul facultãþii ºi al
Universitãþii, la cercetarea ºtiinþificã,
inclusiv la unele contracte de cercetare, la
activitatea formaþiilor artistice ºi sportive,
a cenaclurilor literare etc.;  sã fie
reprezentat în Consiliul facultãþii ºi în
Senatul Universitãþii. în condiþiile stabilite
de Carta Universitarã;  sã locuiascã în
cãminele studenþeºti, în limita locurilor
disponibile ºi în condiþiile stabilite prin
Regulamentul de funcþionare a cãminelor
studenþeºti;  sã se bucure de acces gratuit
la cluburile studenþeºti proprii, precum
ºi la Complexul sportiv;  sã obþinã
manualele ºi cursurile apãrute în Editura
Fundaþiei România de Mâine cu 30%
reducere faþã de preþul la care se vând în
librãrii;  sã acceseze biblioteca virtualã a
Universitãþii;  sã comunice direct prin
INTERNET, cu titularii disciplinelor de
studii ºi sã primeascã informaþiile ºi
orientãri le solicitate;  sã urmeze,

concomitent. douã specializãri/programe
de studii, dacã. este declarat admis la
fiecare dintre ele ºi achitã taxele de ºcolarizare aferente;  studenþii de la forma de
învãþãmânt cu frecvenþã (IF) cu vârste de
pânã la 26 de ani pot beneficia de legitimaþie de transport, conform legislaþiei în
vigoare, pentru transportul în comun de
suprafaþã sau subteran;  sã beneficieze
de protecþie, în timpul activitãþii profesionale, în spaþiul universitar;  sã solicite
ori de câte ori este necesar cadrelor didactice, atât la orele de curs, la seminar,
cât ºi la lucrãrile practice, clarificarea
problematicii ce necesitã un grad sporit
de aplicabilitate practicã;  studenþii
beneficiazã de credite transferabile la ºi
de la alte facultãþi din þarã ºi strãinãtate
în condiþiile sistemului european de
credite (ECTS);  studenþii de la facultãþile
de profil care practicã ºi sport de performanþã au dreptul la reducere de frecvenþã
de 50% ºi la sesiuni deschise, pe toatã
durata anului universitar. Decanatul
facultãþii va aproba aceste facilitãþi pe baza
cererii scrise a studentului, însoþitã de o
adeverinþã eliberatã de clubul sportiv la
care este legitimat sau de federaþia
sportivã naþionalã de specialitate;  sã

beneficieze de condiþii de securitate ºi
sãnãtate în spaþiile unde se desfãºoarã
procesul de învãþãmânt ºi alte drepturi
conferite de Codul universitar al drepturilor ºi obligaþiilor studentului.
Studentul/masterandul are urmãtoarele
obligaþii:  sã respecte normele de
disciplinã ºi de eticã universitarã, prevederile Cartei Universitãþii ºi ale Codului
universitar al drepturilor ºi obligaþiilor
studentului, precum ºi cerinþele regulamentelor interne ºi dispoziþiilor care
reglementeazã activitatea în Universitatea
Spiru Haret;  sã îndeplineascã, în bune
condiþii ºi la timp, îndatoririle care îi revin,
potrivit planurilor de învãþãmânt ºi
programelor analitice ale disciplinelor de
studiu;  sã frecventeze toate activitãþile
de instruire: cursuri, seminarii, laboratoare, activitãþi practice, stabilire de
Consiliul facultãþii ºi departamentul de
studii ºi prevãzute cu frecvenþã obligatorie, care se aduc la cunoºtinþa studenþilor
prin afiºare, odatã cu planul de învãþãmânt, la începutul fiecãrui an universitar;
 sã respecte ordinea ºi disciplina în spaþiul
universitar. precum ºi în afara acestuia,
manifestând respect, politeþe ºi decenþã

în relaþiile cu cadrele didactice, cu personalul tehnic ºi administrativ, cu ceilalþi
studenþi ºi cu persoanele cu care vine în
contact în Universitate ºi în afara ei;  sã
foloseascã cu grijã, sã întreþinã ºi sã
pãstreze bunurile din dotarea universitãþii/
facultãþii: în caz contrar, studentul/
studenþii culpabili de degradarea sau
distrugerea acestora vor fi obligaþi la
acoperirea pagubelor cauzate;  sã
respecte integral dacã locuieºte în cãmin,
Regulamentul de funcþionare a cãminelor
studenþeºti  sã achite taxele ºcolare în
termenele la care s-a angajat prin semnarea
Contractului de ºcolarizare ºi a Contractului anual de studii;  sã foloseascã în
mod corespunzãtor dotãrile existente în
sãlile de curs ºi de seminarii, biblioteci, în
complexul sportiv, cluburi, discotecã etc.,
conform destinaþiei stabilite;  sã respecte
normele ºi regulile de securitate, sãnãtate
ºi protecþia muncii instituite la nivelul
Universitãþii Spiru Haret;  sã consulte
avizierele ºi sã urmãreascã site-urile facultãþii unde este înmatriculat pentru a lua
cunoºtinþã de informaþiile curente ºi sã-ºi
verifice situaþia ºcolarã dupã fiecare evaluare
ºi la sfârºitul fiecãrui an universitar;

 sã-ºi achite la timp obligaþiile financiare
dacã sunt cazaþi în cãminele studenþeºti
ale Universitãþii.
Încãlcarea de cãtre studenþi a
obligaþiilor stabilite prin prezentul
Regulament atrage aplicarea urmãtoarelor sancþiuni:  atenþionare;  avertisment scris;  exmatriculare din
Universitate. În funcþie de gravitatea
abaterii, studenþii fãptuitori pot fi exmatriculaþi cu sau fãrã drept de reînmatriculare în Universitatea Spiru Haret.
Pentru urmãtoarele fapte studenþii vor fi
exmatriculaþi fãrã drept de reînmatriculare în Universitatea Spiru Haret:
a) substituire de persoanã la evaluare (vor
fi exmatriculaþi studentul înlocuit ºi cel
care înlocuieºte, dacã este student în
Universitatea Spiru Haret); b) plagiatul;
c) fraudarea examenelor; d) exercitarea de
acte de corupþie asupra personajului
didactic sau auxiliar; e) manifestarea unui
comportament agresiv de naturã sã
tulbure buna desfãºurare a activitãþii
universitare; f) atitudinea ireverenþioasã
faþã de personalul didactic ºi auxiliar.
(din Regulamentul pentru activitatea
profesionalã a studenþilor)

