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Domnul profesor
Florin Tudose
s-a dus
sã predea
îngerilor

Atelierele
diplomaþiei
În cadrul proiectului Atelierele
diplomaþiei, Fundaþia Europeanã Titulescu-FET l-a avut ca
invitat special pe domnul ambasador Gheorghe TINCA, în
cadrul unui eveniment care s-a
desfãºurat joi, 9 octombrie,
ora 16:30. la Casa Titulescu,
ªos. Kiseleff nr. 47, sector 1
Fost ministru al apãrãrii ºi
ambasador al României la Praga
la momentul aderãrii þãrii noastre
la NATO, dl. ambasador Tinca
a acceptat invitaþia FET de a
împãrtãºi publicului momente
din activitatea sa de demnitar ºi
diplomat român.
Moderatorul interviului a fost
lector univ. dr. Alexandru
Lucinescu, cadrul didactic la
Universitatea Spiru Haret,
realizator TVH.

*Atelierele diplomaþiei este un
proiect al Fundaþiei Europeane
Titulescu, în parteneriat cu postul
de televiziune TVH, care
difuzeazã evenimentele. Foºti
sau actuali diplomaþi, precum ºi
alte personalitãþi, a cãror activitate
este legatã de universul politicii
externe, vor fi protagoniºtii
interviurilor realizate de lector
univ. dr. Alexandru Lucinescu.

Interviurile organizate în cadrul Atelierele diplomaþiei se situeazã în
prelungirea proiectului POSDRU Europa 2020 - program masteral în
Diplomaþie Publicã, organizat de Universitatea Spiru Haret.
Informaþii despre Europa 2020 în pagina 3

Protocolul de colaborare între
Centrul Cultural European
Româno-Panarab
ºi
Universitatea Spiru Haret
produce efecte

La 19 mai 2014, a fost semnat Protocolul de colaborare între Centrul
Cultural European Româno-Panarab- CCERPA ºi Universitatea Spiru Haret.
Cu acest prilej, rectorul Universitãþii Spiru Haret, conf. univ. dr. Aurelian A.
Bondrea, a informat cã USH oferã CCERPA un sediu în care sã-ºi desfãºoare
activitatea ºi un sediu pentru viitoarea bibliotecã româno-arabã. Universitatea
Spiru Haret, în acest proiect, prin relaþiile bune pe care le are la nivelul
tuturor ambasadelor din România ºi, deci, ºi al ambasadelor din þãrile
arabe, oferã Centrului Cultural European Româno-Panarab sediul pentru
a-ºi desfãºura activitatea ºi sediul pentru biblioteca pe care vor sã o înfiinþeze.
Promisiunea a devenit realitate. CCERPA îºi desfãºoarã activitatea în
sediul din strada N. Iorga, biblioteca se îmbogãþeºte cu noi volume, cele douã
instituþii genereazã evenimente culturale. Amãnunte în pagina 3.
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Liceul Tehnologic Doamna Chiajna
În perioada 24-28 septembrie 2014, dupã cum
v-am informat, Facultatea de Matematicã ºi
Informaticã din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
în colaborare cu Casa Corpului Didactic Ilfov, a
organizat Workshop-ul Google CS4HS, la
Liceul Tehnologic Doamna Chiajna, cu
participarea elevilor ºi cadrelor didactice din
Ilfov. Elevii au fost încântaþi de proiect, dupã
cum au ºi declarat:  Adrian Frãsineanu, clasa a
IX-a: Workshopul organizat de Universitatea
Spiru Haret a fost o ocazie foarte mare pentru
elevii de liceu. În cadrul acestui eveniment am
putut sã învãþãm despre unele dintre softurile
de programare ºi chiar am fãcut ºi câteva lucrãri
practice. M-aº bucura nespus dacã urmãtoarele
workshop-uri ar mai avea loc într-un viitor

apropiat, pentru cã acestea ne ajutã foarte mult,
iar pregãtirea noastrã ar fi mai completã.
Participând la astfel de workshop-uri, înveþi de
la cei mai buni, experimentezi ºi, în final, pui în
practicã ceea ce þi s-a explicat. Asta înseamnã
progres!  Marina Dumitru, clasa a IX-a:
Evenimentul, care a avut loc în liceul nostru,
ar trebui sã fie urmat de alte asemenea ateliere,
pentru cã elevii au foarte multã nevoie de astfel
de programe. Manualele, deºi unele sunt foarte
stufoase, nu cuprind ºi pãrþi care ar interesa cu
adevãrat un tânãr. Workshop-ul care a avut loc
a venit tocmai sã umple un gol care existã în
sistem. Nu judec pe nimeni, dar mã bucur cã
am participat la acest atelier ºi le aºtept pe
urmãtoarele.

Prezenþi la eveniment, am profitat de
ocazie pentru a cunoaºte mai bine liceul
gazdã. Astfel, am stat de vorbã cu doamnele director, profesoarele Mariana
FOJICÃ ºi Veronica APOSTOL, care
ne-au spus cã: Liceul Tehnologic
Doamna Chiajna a luat fiinþã în anul
2004, la iniþiativa domnului primar
Mircea Minea, prin transformarea
ªcolii generale nr. 2 Roºu-Chiajna în
Grupul ªcolar Doamna Chiajna.
Denumirea actualã a fost dobânditã în
anul 2012. O particularitate a unitãþii
noastre de învãþãmânt este cuprinderea
tuturor nivelurilor: preºcolar, primar,
gimnazial, liceal (15 clase), ceea ce
permite utile transferuri de experienþã
metodicã. Elevul poate ajunge de la
grãdiniþã la bacalaureat într-un mediu
ºcolar ºi social prietenos, binecunoscut.
În prezent, funcþionãm, la liceu, cu
urmãtoarele specializãri: Electronicã ºi
automatizãri, Instructor sportiv (fotbal,
lupte, yachting), Alimentaþie publicã ºi
turism. Esenþa activitãþii Liceului
Tehnologic Doamna Chiajna, în câteva
cuvinte: responsabilitate, competenþã,
perseverenþã, demnitate, încredere,
toleranþã, solidaritate, forþa echipei,
interculturalitate, adaptabilitate!
De altfel, acestea sunt ºi valorile pe
care le promovãm zi de zi în procesul
instructiv-educativ.
Amãnunte în pagina 4

Cunoscutul psihiatru Florin
Tudose, profesor universitar,
timp de 15 ani, la Facultatea
de Sociologie  Psihologie din
5.04.1952  12.10.2014
cadrul Universitãþii Spiru
Haret, ºi ºeful Clinicii de psihiatrie a Spitalului Universitar de
Urgenþã din Bucureºti, ne-a pãrãsit în urma unui infarct.
Florin Tudose a absolvit, în 1977, Facultatea de Medicinã ºi
Farmacie Carol Davila din Bucureºti, iar, în 1998, a devenit doctor
în ºtiinþe medicale. În perioada 1984-1991, a studiat la Institutul de
Perfecþionare ºi Educaþie Continuã a Medicilor ºi Farmaciºtilor,
devenind medic psihiatru primar. Din 1999 Florin Tudose a fost
profesor universitar predând, printre altele, psihopatologie,
psihoterapie analiticã, psihiatrie ºi psihologie medicalã. A publicat,
singur sau în colaborare, peste 30 de cãrþi de specialitate, printre
care volumele: Vademecum în psihiatrie (1985), Orizonturile
psihologiei medicale (2003), Psihopolitica ºi Psihopolitica Recidivã
(2004), Sindroame rãtãcitoare (2005), Psihiatrie în practica
medicalã (2007), Tratat de psihopatologie ºi psihiatrie pentru
psihologi (2011), Psihiatria medicului de familie (2013),
Psihopolitica - Tratat de psihopatologie socialã (2014). Pasionat de
jurnalisticã încã din anii studenþiei, Florin Tudose a publicat aproape
200 de articole dedicate psihiatriei ºi a onorat cu prezenþa sa zeci de
emisiuni de televiziune. A fost, printre altele, cofondator al primului
Centru de sãnãtate mintalã din România ºi membru al numeroase
asociaþii de specialitate mondiale, europene, balcanice ºi româneºti.
Profesorul universitar doctor Florin Tudose lasã în urma sa
imaginea unui profesionist de înaltã valoare ºi regretele colegilor,
studenþilor ºi masteranzilor, pacienþilor, cititorilor ºi telespectatorilor.
Domnul profesor a plecat sã profeseze în lumea îngerilor

Întreb ºi eu
Mioara VERGU-IORDACHE
Dacã m-aº pricepe, probabil cã aº fi intrat în politicã. Dar nu mã pricep,
aºa cã întreb/mã întreb.
Atunci când intri într-o competiþie, nu-þi asumi cã e posibil sã ºi pierzi?
Cum poþi sã fii angrenat sutã la sutã într-o bãtãlie, dacã, simultan, mai
ai ºi alte responsabilitãþi?!
Dacã nu eºti prezent acolo unde semnezi condica, poþi fi plãtit? ªi
dacã nu eºti plãtit, din ce trãieºti?
Atunci când nu deþii toate informaþiile corecte ºi necesare, cum poþi sã
faci promisiuni?
Dacã eºti într-o poziþie de decizie ºi munca ta nu produce efecte benefice
pentru societate, ce garanþii oferi cã vei face binele într-o altã funcþie
de conducere?
Când scheletele din dulapul propriu, de multe ori nemumificate, produc
miasme, cum poþi pretinde cã emani arome de trandafir?
Sigur cã mai am ºi alte întrebãri, cum aveþi ºi dumneavoastrã. Din pãcate,
nu ºi rãspunsuri care sã mã mulþumeascã. Nu contenesc sã mã mir de
ubicuitatea unora, care, evident, nu au proprietãþi supranaturale, ci doar o
imensã lipsã de consideraþie faþã de noi toþi. Plãtim, din impozitele noastre,
salarii pentru numeroºi aleºi, ca sã ne facã viaþa mai bunã. Unde sunt
aceºtia? În campanie electoralã. Ce fac ei în campania electoralã? Ne aruncã
praf în ochi, pretinzând cã problema e la noi, cã trebuie sã mergem la doctor.
Candidaþii (semnificativi) la alegerile prezidenþiale din noiembrie sunt
de luni bune în campanie electoralã. Deplasãri, promisiuni deºarte 
dincolo de fiºa a postului, pe care se pare cã nu o cunosc , fotografii,
zâmbete, invective la adresa contracandidaþilor Nu am auzit ca aceºti
candidaþi sã-ºi fi luat concediu fãrã platã, cã pe cel de odihnã l-au
consumat în vacanþe de invidiat (suficient mediatizate), de la locul lor
de muncã. De ce sunt eu obligatã sã le plãtesc salariu? M-a întrebat
cineva dacã sunt de acord sã fac acest lucru? Scrie în lege?
De fapt, care lege?! Aia cãlcatã în picioare de la stânga la dreapta ºi de la
dreapta la stânga?
De ce nu îºi asumã candidaþii dorinþa de a concura la un post pentru care, în
mare parte, nu au competenþe, cunoºtinþe, valoare moralã ºi intelectualã?
ªi-n cãruþa ºi-n teleguþã!  zice poporul. Dar numai pentru unii. Eu, tu, el,
noi, dacã vrem sã ne schimbãm locul de muncã, ne asumãm pierderea celui
pe care îl deþinem în prezent. Nu are nimeni grija noastrã. Aceastã moralã
este numai pentru alegãtori? Aleºii ce cusur au? Dacã au valoare, în
momentul în care s-au înscris într-o competiþie, se retrag din funcþia deþinutã
ºi, în caz de eºec, vor gãsi, apoi, un nou loc de muncã. Aºa
Aºa cã eu continui sã (îmi) pun întrebãri. Eu sunt anormalã?!
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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:

Craiova, 7.10.2014

Comunicat de presã

Derularea proiectului POSDRU
Sprijin pentru tranziþia cu succes
de la studiu la piaþa muncii a studenþilor
cu specializãri economice

8 EVALUATOR DE RISC

LA SECURITATE FIZICÃ

În perioada 25.04.2014-25.10.2015, SC INVEST TRUST SRL,
în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, prin Facultatea de
Management Financiar Contabil Craiova, implementeazã proiectul
Sprijin pentru tranziþia cu succes de la studiu la piaþa muncii a
studenþilor cu specializãri economice, cod contract POSDRU/
161/2.1/G/142137.
Proiectul este cofinanþat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013 Investeºte în oameni! ºi se înscrie în Axa
prioritarã 2 Corelarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa
muncii, Domeniul major de intervenþie 2.1 Tranziþia de la ºcoalã
la viaþa activã, având o duratã de implementare de 18 luni.
Valoarea totalã eligibilã a proiectului este estimatã la
2.073.757,00 lei, din care 1.730.901,74 lei - valoarea eligibilã a
finanþãrii nerambursabile acordatã din FSE.
Obiectivul general al proiectului este creºterea gradului de
orientare profesionalã, activarea, flexibilizarea ºi compatibilizarea
cunoºtinþelor teoretice dobândite de studenþii înmatriculaþi în
sistemul naþional de învãþãmânt de la specializãri cu profil
economic, cu cerinþele ºi nevoile activitãþii profesionale viitoare,
ca o primã etapã în dezvoltarea carierei, în vederea îmbunãtãþirii
resurselor de inserþie ulterioarã a acestora pe piaþa muncii.
Ca obiectiv specific, proiectul îºi propune facilitarea accesului
la informare ºi dezvoltarea perspectivelor de carierã ºi a abilitãþilor
personale pentru 400 de studenþi înmatriculaþi în sistemul naþional
de învãþãmânt, prin furnizarea de activitãþi de consiliere ºi orientare
profesionalã. Prin atingerea acestui obiectiv specific, contribuim
direct la realizarea primului obiectiv operaþional al DMI 2.1, prin
diversificarea activitãþilor de consiliere ºi orientare profesionalã
printr-o abordare deschisã, actualã, constând în activitãþi realizate
în afara orelor din planul obligatoriu de învãþãmânt.
Un alt obiectiv specific îl reprezintã aprofundarea cunoºtinþelor
teoretice acumulate ºi dezvoltarea competenþelor profesionale a
200 de studenþi, prin organizarea unor stagii de practicã prevãzute
ca obligatorii, la potenþiale locuri de muncã (pentru 200 de studenþi),
cât ºi prin activitãþi inovatoare de tip întreprindere simulatã (pentru
30 de studenþi). Prin intermediul stagiilor de practicã în cadrul
întreprinderilor din domeniu ºi a lucrului în cadrul întreprinderii
simulate (ce va funcþiona ca o întreprindere realã) cei 230 de studenþi
vor avea ocazia sã intre în contact cu mediul de lucru, sã-ºi dezvolte
abilitãþi de lucru în echipã, sã înveþe sã-ºi planifice eficient timpul
de lucru, în acest fel corelând ºi adaptând cunoºtinþele dobândite în
perioada facultãþii cu cerinþele unui potenþial angajator. O forþã de
muncã de calitate se va regãsi în servicii ºi produse de calitate ºi,
implicit, angajatorii vor fi mai competitivi. Contribuþia proiectului
la atingerea obiectivelor specifice aferente axei prioritare ºi
domeniului major de intervenþie va fi reflectatã prin îmbunãtãþirea
procesului de inserþie a absolvenþilor pe piaþa muncii.
Responsabil informare ºi publicitate,

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.
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 siguranþã 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

Camelia Stãnculescu

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

în dobândã), cã dobânda oferitã de bancã nu era totdeauna clar
formulatã: Euribor+7+8%, cât este marja bãncii, ci este trecutã ca o
dobândã variabilã, care poate fi modificatã de cãtre bancã în funcþie
de condiþiile pieþei. În acest context, dacã banca ºi-a acoperit deja
riscurile în momentul acordãrii creditelor, de ce s-ar mai deprecia
cursul? ªi aºa am ajuns la cel mai important aspect, pe care trebuie
sã îl aibã în vedere un client când citeºte un contract de credit:

În primul rând! La ora actualã este un adevãrat rãzboi între
guvernanþi ºi bancheri. În ciuda faptului cã existã o directivã
europeanã care spune cã împrumuturile luate în diverse valute ar
trebui sã fie convertite în moneda naþionalã la cursul din momentul
acordãrii creditului, bancherii sunt de pãrere cã în România nu trebuie
respectate legile europene ºi invocã diverse cataclisme financiare,
care ar apãrea dacã s-ar pune în practicã aceastã directivã. Dacã
legea (proiectul Annei Birchall privind conversia creditelor din valutã
în lei la cursul istoric-n.red.) trece în faza în care este acum,
estimarea noastrã este cã leul se va deprecia cu 20%. Dacã acest
lucru se produce, sectorul companiilor ar putea intra în colaps,
deprecierea fãcându-le firmelor foarte dificilã rambursarea
datoriilor în euro la un curs depreciat, declara pereºedintele BCR
(cea mai mare bancã din sistem) în toatã presa centralã. Ceea ce uitã,
însã, acest preºedinte de bancã sã spunã este faptul cã, în momentul
în care au fost acordate creditele respective, în euro, dolari sau
franci eleveþieni, banca avea luatã deja o marjã de risc valutar (inclusã

1. Dobânda! Poate fi fixã sau variabilã. Sunt termenii întâlniþi
în contractul de credit. Dacã se opteazã pentru dobânda fixã, orice
modificare fãcutã de bancã pe durata rambursãii creditului este
atacabilã în justiþie. Dacã este variabilã, aºteptaþi-vã ca dobânda
doar sã creascã, nu ºi sã scadã, în ciuda faptului cã este legatã de
un indice de referinþã, Euribor sau Robor, care, de obicei,
fluctueazã. Indicii de referinþã sunt publici ºi pot fi consultaþi pe
site-urile de specialitate (Banca Naþionalã a României sau Banca
Central Europeanã). Dacã se observã ca nu sunt respectate aceste
condiþii, drumul este acelaºi: reclamaþie la bancã, la Oficiul pentru
Protecþia Consumatorului ºi acþionarea în judecatã.
2. Orice produs bancar este purtãtor de comisioane.
În cazul creditului, acestea sunt de mai multe tipuri: lunare, anuale,
la soldul creditului, la valoarea totalã a creditului sau flat
(percepute o singurã datã, în momentul acordãrii creditului). Alegeþi
totdeauna comisioanele flat, sunt cele mai ieftine. Cele mai scumpe
sunt cele lunare, aplicate la valoarea integralã a creditului. Nici
cele lunare, aplicate la soldul creditului, nu au costuri mai mici.
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8 EXPERT CONTABIL

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 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.

Cât de infailibil este un contract de credit?

Când semnezi un contract cu banca, de obicei, îþi iei adio cã vei
mai avea, în urmãtorii 5-10-15 ani, aceleaºi venituri, fie cã ele sunt
salariale, bursã sau orice alte forme de venituri. Contractul, pe
care banca þi-l dã sã îl semnezi când îþi oferã ceva, este unul
unilateral ºi care respectã doar drepturile bãncii. De aceea, trebuie
totdeauna sã ºtii sã citeºti corect acest contract! Mãcar pentru a
ºti când eºti îndreptãþit sau nu sã dai în judecatã banca.

Opinia

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.

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.

3. Asigurãrile. Sunt un alt cost ascuns al creditelor. Nici mãcar
atunci când þi se spune cã sunt oferite gratuit nu sunt complet
gratuite. De obicei, existã un comision anual, un fel de a 13-a ratã
a creditului, aºa cã va trebui sã cãutaþi creditele care au un singur
tip de comision (pentru cã acela include ºi asigurarea privind
riscul de neplatã, asigurare pe care ar trebui sã o plãteascã banca,
dar, în fapt, o plãteºte tot clientul), plãtibil, dacã se poate, o
singurã datã, în momentul acordãrii creditului.
4. DAE! Tradus prin dobândã anualã efectivã, acest indicator
cuprins în contractul de credit este foarte important, deoarece ar
trebui sã includã toate costurile unui credit. Nu este totdeauna
aºa. Mai apar uneori, la final de an, câteva costuri. Formula de
calcul a DAE este una foarte complicatã ºi, de multe ori, ne trezim
cã DAE poate fi mai micã decât dobânda clasicã, ceea ce aratã
inadvertenþe în calculul total al cheltuielilor unui credit.
Este important ca aspectele menþionate mai sus sã fie avute în
vedere de semnatarul contractului pentru a se feri de capcanele
instituþiilor financiare!
Alte criterii care trebuie citite cu atenþie în momentul contractãrii
unui credit sunt cele referitoare la întârzierile la platã, condiþiile de
modificare a ratei lunare, rambursarea în avans a creditului etc.
Despre acestea vom vorbi într-un articol viitor.
Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri
întâmpinate în lumea economico- financiarã, ne puteþi scrie
la: opinia@spiruharet.ro

Gabriela ÞINTEANU
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Europa 2020
- program masteral în Diplomaþie Publicã
Universitatea Spiru Haret, în
parteneriat cu Asociaþia Poliedra
Romania ºi PROgetto Di Espressione e Sviluppo Territoriale
Italia, a demarat în data de
14.05.2014 proiectul POSDRU/
156/1.2/G/139490 cu titlul
Europa 2020  Program masteral
în Diplomaþie Publicã, cu o
durata de implementare de 18
luni. Proiectul este cofinanþat din
Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, axa prioritarã 1
,,Educaþia ºi formarea profesionalã în sprijinul creºterii economice ºi dezvoltãrii societãþii
bazate pe cunoaºtere, domeniul
major de intervenþie 1.2. ,,Calitate în învãþãmântul superior,
grant nr. 156 ,,Programe de
studii mai bune pentru studenþi
ºi piaþa muncii.

Cãrþile
profesorilor noºtri

La sediul
Institutului Cultural Român,
Clubul Dramaturgilor,
pe 29 septembrie,
a avut loc lansarea
volumelor VII ºi VIII
din seria Shakespeare, Opere,
traducãtori: George Volceanov,
Violeta Popa, Horia Gârbea
ºi Lucia Verona.
La târgul Gaudeamus
vor fi lansate volumul IX,
Shakespeare, Opere,
ºi Dicþionar de argou
englez-român.

Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea unui program
masteral interdisciplinar ºi inovativ la nivel mondial, în domeniul
Diplomaþiei Publice, pentru
îmbunãtãþirea formãrii de calitate
a resurselor umane, dezvoltarea

POATE VÃ INTERESEAZÃ

calitãþii comunicãrii dintre mediul
academic ºi cel privat, îmbunãtãþirea serviciilor oferite studenþilor
ºi profesorilor în scopul creºterii
gradului de integrare a studenþilor parcursul vieþii, creºterea accepe piaþa muncii, dezvoltarea sului la educaþie ºi formare prin
rutelor flexibile de învãþare pe tot promovarea reþelelor virtuale
între mediul academic ºi angajatorii potenþiali ai absolvenþilor.
Grupul þintã vizat de proiect
(GT 1) este reprezentat de 210
de studenþi (nivel licenþã ºi
masterat), care vor participa la
livrarea - pilot de tip modular a
curriculumului programului
masteral ºi vor aplica cinci instrumente de evaluare/testare/validare. Aceºtia vor fi selectaþi pe
baza unor criterii stabilite de
cãtre echipa de implementare,
criterii care au în vedere experienþa profesionalã ºi interesul
manifestat pentru Diplomaþia
Publicã.

Protocolul de colaborare între Centrul Cultural European
Româno-Panarab ºi Universitatea Spiru Haret produce efecte

Ai carte, ai parte!

Bunele relaþiile de colaborare
ale Universitãþii Spiru Haret îºi
aratã roadele, sub diferite chipuri.
Recent, doctorul Constantin C.
Gãucan jr. de la Clinica Stomatologicã Gaudent a oferit universitãþii noastre o donaþie de carte,
care va intra în componenþa
Bibliotecii Românã-Pan-Arabã,
recent înfiinþate.
A fost un gest simplu, firesc, în
strictã concordanþã cu crezul
fondatorului acestei clinici private, dr. Constantin Gãucan, care
are, pe frontispiciul site-lui
www.gaudent.com, urmãtoarele
cuvinte: Am decis sã nu fiu o

persoanã obiºnuitã, este dreptul
meu sã fiu, dacã pot, deosebit.
Caut ºansa, nu comoditatea. Nu
doresc sã fiu un cetãþean întreþinut, umilit ºi plictisit de grija pe
care mi-o aratã statul. Vreau sã-mi
asum un risc calculat, sã visez ºi
sã construiesc, sã greºesc ºi sã
reuºesc. Aleg provocarea vieþii
- existenþei garantate, emoþia
realizãrii - calmei ademeniri a
Utopiei. Nu-mi voi schimba libertatea pentru pomanã, nici
demnitatea pentru chilipir. Nu mã
voi pleca în faþa niciunui stãpân,
nici nu voi ceda vreunei ameninþãri. Este moºtenirea mea sã stau

drept, mândru ºi neînfricat, sã
gândesc ºi sã acþionez eu însumi,
sã mã bucur de ce realizez, sã înfrunt curajos lumea ºi sã zic: Acest
lucru, cu ajutorul lui Dumnezeu,
eu l-am înfãptuit.
În numele studenþilor cititori,
adresãm mulþumirile noastre
pentru donaþia fãcutã. Sperãm
cã acest gest sã inspire noile generaþii ºi sã le dezvolte înclinaþia
spre lecturã în paralel cu
plãcerea folosirii calculatorului.
Astfel, cartea va rãmâne un bun
prieten al studentului, alãturi de
kindle sau iPad.

Larisa MIHOREANU,

studentã, anul III, Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale

Expoziþia
Versuri
în
culoare
Centrul Cultural European
Romano-Panarab-CCERPA ºi
Universitatea Spiru Haret -USH
vã invitã marþi, 14 octombrie, ora
17.00, la U-Art Gallery,
(Bucureºti, Bulevardul Iancu de
Hunedoara nr. 8, bloc H3, etajul
7), la vernisajul expoziþiei de
picturã Versuri în culoare.
Prezintã criticul de artã Marius

Participã gratuit
la cursurile preferate!
Fundaþia Calea Victoriei te ajutã sã îþi completezi cursurile de
la facultate cu workshopuri interactive ºi non-conformiste. În
luna octombrie, studenþii interesaþi pot participa gratuit la
ateliere de scriere creativã, diplomaþie, istoria artei sau filozofie.
Nu se dau examene, nu se acordã note! Cei interesaþi pot scrie
la contact@victoriei.ro o cerere, care sã conþinã numele
atelierului la care vrei sã participi ºi motivaþia solicitãrii bursei
(dreptului de participare). Aplicaþiile pentru burse se primesc
cu cel puþin o zi înainte de începerea cursului. Locurile sunt
limitate ºi se ocupã în ordinea solicitãrilor.
Iatã cursurile la care poþi participa gratuit:  De la Fashion Blog
la Trend. Tendinþe toamnã-iarnã 2014/2015, cu Ioana Ulmeanu,
din 13 octombrie  Introducere în Cabala, cu Hary Kuller, din
13 octombrie  Meditaþia, Rugãciunea, Contemplaþia: Tehnici
reparatorii, cu Mario Barangea, din 21 octombrie
 ªcoala de la Pãltiniº. Prelegeri despre paradisul culturii, cu
Alex Pãun, din 22 octombrie  Introducere în Diplomaþie, cu
Nicolae Draguºin, din 23 octombrie  Atelier de Public Relations,
cu Anca Bãniþã, din 24 octombrie  Eºti ceea ce gândeºti: Principii taoiste pentru omul de azi, cu Eduard Bucescu, din 27 octombrie
 Parfumul: din Antichitate la extravaganþele contemporane, cu
Monica Neaþu, din 30 octombrie  Atelier de scriere creativã, cu
Mario Barangea, din 31 octombrie.

Eºti pasionat de tehnologie?

TIB vine cu noi descoperiri industriale
Cea de-a 40-a ediþie a Târgului Tehnic Internaþional Bucureºti
se va desfãºura în perioada 15-18 octombrie 2014, în cadrul
Centrului Expoziþional Romexpo. Fiind un târg dedicat
tehnologiilor ºi echipamentelor industriale, în cadrul
evenimentului vor fi expuse: tehnologii laser, roboþi industriali,
maºini unelte ºi maºini industriale multifuncþionale, produse
cu design inovativ, pompe, compresoare ºi echipamente
hidraulice, aparaturã de mãsurã, control ºi testare, produse IT
ºi de software industrial.

Cel mai mare târg de cariere Angajatori de TOP
Angajatori de TOP se va desfãºura în acest an la Bucureºti
(17-18 octombrie- Sala Palatului), Iaºi (24-25 octombrie) ºi
Timiºoara (31 octombrie  1 noiembrie). Dacã eºti student, poþi
accesa zeci de internship-uri sau programe de recrutare ºi de
training adresate special studenþilor ºi proaspãt absolvenþilor,
multe dintre ele fiind lansate la eveniment.
Tiþa. Expun: Alexandra Teaca,
Mihai Moldovanu, Jeafar Dia,
Vladimir Ivanovici, Laurenþiu
Manuel Macarie, Dumitru
Gabriel Vitalia, Olesea Burduja,

Ami Vasilescu, Alina Giurcan ºi
grupul de pictura pe sticlã.
Expoziþia va fi deschisã în
perioada 14 octombrie-23
octombrie 2014.

Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Sociologie-Psihologie
ºi Federaþia Naþionalã de Qigong din România, invitã la
conferinþa internaþionalã:

Educaþie holisticã prin Qigong

Joi, 16 octombrie 2014, orele 19.00-21.15, Sala STUDIO  parter,
Universitatea Spiru Haret, str. Ion Ghica nr. 13.
Invitat special:
Maestrul Internaþional de Qigong Lin Kai Ting
Conferenþiazã:  ing. dipl. Monica
Onea  Preºedinte executiv Federaþia
Naþionalã de Qigong din România
 dr. Marilena Romoºan  medic
primar Institutul Oncologic  Bogdan
Dreyer - regizor  Carmen Trocan
Comitetul Olimpic ºi Sportiv Român.
Moderator: conf. univ. dr. Matei
Georgescu
Participã din partea USH: prof. univ.
dr. Carmen Costea, prorector; prof. univ.
dr. Laura Goran, prorector.
Comitetul ºtiinþific al evenimentului:
prof. univ. dr. Laura Goran, conf. univ. dr.

pag. 3

Bogdan Danciu, conf. univ dr. Matei
Georgescu.
Comitetul de organizare: prof. univ.
dr. Carmen Costea, ing. dipl. Monica
Onea, conf. univ dr. Matei Georgescu,
asist. drd. Amina Pîrvescu.
Parteneri media: TvH, Editura Herald,
Centrul Seeds for Happiness, Radio a-ma,
Alternative Sciences Association,
Centrul Cultural Indonezian - Pusat
Budaya Indonesia, România, Institutul Central de Cercetare Adelton
Academic Publishing  New York,
Opinia naþionalã.

Prima maºinã
- cu garanþie de la stat
Ministerul Economiei a lansat programul Prima Maºinã,
destinat tinerilor care îºi achiziþioneazã un autoturism nou. Mai
exact, aceºtia îºi vor putea cumpãra prima maºinã nouã cu un
credit de maximum 50.000 de lei, garantat în proporþie de 50%
de cãtre stat. Programul ar trebui sã devinã operaþional din
1 noiembrie. Programul Prima Maºinã este destinat, în principal,
tinerilor cu vârsta cuprinsã între 18 ºi 35 de ani, dar ºi celorlalte
categorii de vârstã, pentru achiziþionarea primei maºini noi.
Astfel, se vor emite garanþii de stat pentru creditele contractate
de beneficiarii programului de la bãnci ºi instituþiile financiarnebancare pentru achiziþia de autoturisme noi, iar garanþia
statului va acoperi maximum 50% din valoarea creditului
acordat în cadrul programului. Diferenþa de colateral va fi
reprezentatã de autoturismul achiziþionat. Valoarea creditului
pentru achiziþia unei maºini în cadrul programului este de
50.000 lei + TVA, la care se adaugã valoarea poliþei CASCO
pentru primul an.
Conform Ministerului Economiei, tinerii care îºi vor achiziþiona
o maºinã prin programul Prima Maºinã vor trebui sã achite
bãncii un avans minim cuprins între 5 ºi 10% din valoarea
creditului. De asemenea, costul total al finanþãrilor garantate
de stat acordate în cadrul programului nu va depãºi dobânda
ROBOR 3 luni + o marja de 3%, iar durata maximã a
perioadei de creditare va fi de ºapte ani. Constantin Niþã,
ministrul Economiei, a precizat cã rata lunarã pentru o maºinã
de 13.000 de euro, achiziþionatã prin acest program, s-ar plasa
la 150 de euro.

Cristina MOLDOVEANU
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Un tânãr educat, un om câºtigat!
Problemele învãþãmântului românesc

Liceul Tehnologic
Doamna Chiajna

Chiajna, str. 1 Decembrie 1918 nr. 90

Atuuri
Liceul Tehnologic Doamna
Chiajna deþine o serie de atuuri
pentru care elevii ar trebui sã opteze pentru el:  o bazã materialã
solidã: salã de sport modernã, terenuri sportive pentru minifotbal ºi
fotbal pe gazon artificial dotate cu
iluminare nocturnã, laboratoare de
informaticã cu calculatoare în stare
bunã ºi foarte bunã, conectate la
Internet ºi la sistemul AEL, cabinet de consiliere psihopedagogicã,
bibliotecã cu un numãr considerabil
de volume;  în semestrul II al
anului ºcolar 2013-2014, a fost
lansat un proiect-pilot privind
introducerea noilor tehnologii în
educaþie  clasa viitorului. Implementarea acestui proiect a fost
posibilã în baza încheierii unui
parteneriat între compania Google

Prof. Mariana FOJICÃ

Marea problemã a învãþãmântului românesc este subfinanþarea. Este absolut
necesar ca învãþãmântul sã devinã un domeniu prioritar pentru Guvern ºi sã
se investeascã în aceastã direcþie, în caz contrar fiind dificilã atragerea tinerilor
cu vocaþie pentru meseria de dascãl. Pe termen lung, acest lucru se va traduce
în scãderea calitãþii actului educaþional, iar cei care vor suferi vor fi copiii
noºtri. O altã problemã este modul în care ºcoala pregãteºte elevii pentru
viaþã. Aceºtia sunt instruiþi foarte bine din punct de vedere teoretic, dar nu au
posibilitatea sã aplice cunoºtinþele în practicã. Considerãm cã se impune o
modificare radicalã a programelor ºcolare, astfel încât sã se punã accent pe
partea aplicativã ºi pe creativitate. Programele ºcolare nu sunt adaptate în
totalitate cerinþelor pieþei muncii, în special la nivelul liceal. Încercãm sã
îndreptãm acest neajuns prin programe CDª curriculum la decizia ºcolii ºi
CDL-curriculum la decizia localã. Manualele sunt vechi, unele neretipãrite,
sau, în cazul nivelului primar, unele nu existã. Pe de altã parte, nu întotdeauna
orientarea ºcolarã ºi profesionalã are rezultatul scontat. În familiile în care se
pune accent pe educaþie, pãrinþii ºi profesorii pot fi consideraþi, încã, modele. Prof. Veronica APOSTOL

Opþiunile absolvenþilor

Materii prioritare
Deviza Liceului Tehnologic
Doamna Chiajna este: Un tânãr
educat, un om câºtigat! Aºadar,
eforturile cadrelor didactice, indiferent de disciplina predatã, sunt
canalizate spre a-i pregãti cât mai
bine pe elevi, astfel încât aceºtia
sã pãrãseascã bãncile ºcolii noastre
ca personalitãþi armonioase,
capabile sã se orienteze corect ºi
sã acþioneze eficient pe câmpul de
luptã al vieþii. În ceea ce priveºte
clasele liceale, acestea au, în planulcadru, prevãzute mai multe ore de
culturã de specialitate (pentru
clasele de Electronicã ºi automatizãri ºi pentru cele de Turism ºi
alimentaþie) ºi de pregãtire sportivã
practicã, dar toate materiile sunt
tratate cu seriozitate.

Viitorul

Avem în vedere scrierea de proiecte pentru
obþinerea finanþãrii necesare dotãrii unui
cabinet de electronicã ºi automatizãri ºi a unui
laborator de gastronomie cu aparatura
necesarã.
Totodatã, începând din luna noiembrie a
acestui an ºcolar, Liceul Tehnologic Doamna
Chiajna va derula douã proiecte de voluntariat
ºi Ministerul Educaþiei Naþionale,
un rol important în acest demers
avându-l ºi partenerii: Avitech,
Idilis, Intel, Siveco ºi Lenovo, care
au asigurat infrastructura necesarã
punerii în funcþiune a clasei
viitorului (tablã interactivã cu
videoproiector, conexiuni la
Internet, dispozitive Chromebook,
cursuri de instruire a cadrelor
didactice;  este unul dintre cele
10 licee româneºti cu secþie
bilingvã româno-spaniolã. Precizãm faptul cã elevii înscriºi în clasele cu profil tehnic fac parte din
secþia bilingvã româno-spaniolã
inauguratã în luna septembrie a
anului 2010 de cãtre Excelenþa Sa,
Ambasadorul Spaniei în România,
domnul Estanislao de Grandes
Pascual. Aceºti elevi studiazã limba spaniolã, geografia, istoria ºi
cultura Spaniei cu un profesor
nativ, iar la finalizarea anilor de
studiu au posibilitatea de a susþine
bacalaureatul spaniol ºi chiar de a
câºtiga o bursã la o universitate
din Granada, Malaga sau Madrid;
 este singurul liceu din þarã cu
specializarea Instructor yachting,
învecinarea cu Lacul Morii fãcând
posibil acest lucru. Elevii liceului
nostru au posibilitatea de a dobândi
atestatul de arbitru de competiþii
de yachting ºi/sau de conducãtor
de ambarcaþiune de agrement.  Cu
toate acestea, credem cã punctul
forte îl reprezintã resursa umanã,
cadrele didactice urmãrind ca
întreaga activitate sã se încadreze
în standardele de calitate impuse
învãþãmântului în etapa actualã.
Toþi profesorii care lucreazã aici,
fie ei la început de drum sau aproape de pensionare, dovedesc ataºament faþã de copii ºi se ghideazã
dupã credinþa cã fiecare elev are
calitãþi deosebite, care aºteaptã sã
fie descoperite. Acest lucru îi
motiveazã spre performanþã!

¨
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Concursuri,
premii
Ne bucurã sã constatãm faptul
cã tot mai mulþi elevi ai Liceului
Tehnologic Doamna Chiajna
doresc sã participe la olimpiadele
ºi concursurile ºcolare. În cursul
anului ºcolar 2013-2014, s-au
înregistrat mai multe rezultate
frumoase, la toate nivelurile, dintre
care, ale liceenilor: Olimpiada de
matematicã Adolf Haimovici
 Adrian Bãgenac (clasa a XII-a)
 locul 15 la faza naþionalã; Adrian
Vladu (clasa a IX-a) Cel mai bun
actor la Festivalul Naþional de
Teatru în Limba Spaniolã din
România ºi Republica Moldova;
premii I, II, III la diverse secþiuni
la Târgul firmelor de exerciþiu
Antreprenor Fest Ilfov; premiul I
- Adrian Bãgenac (clasa a XII-a) la
Olimpiada tehnicã, faza judeþeanã;
Daniela Matei-Avîrvarii (clasa a
XI-a) -locul I, ºi Mihaela Costea
(clasa a XI-a) - locul II la Olimpiada de tehnologii, faza judeþeanã;
Andreea Tudor, locul II, la Regata
Maxi-Go, ºi locul III la Regata
Kaliakra; Ana Maria Minescu
(clasa a X-a) premiul II la Campionatul Naþional de Cadeþi etc..

pentru elevii defavorizaþi din punct de vedere
socio-economic. De menþionat ºi cã elevii de la
clasele a XI-a au posibilitatea de a participa la
cursuri de formare profesionalã în domeniul
antreprenoriatului, prin intermediul Fundaþiei
Naþionale a Tinerilor Manageri, selecþia fiind
fãcutã pe baza scrisorii de intenþie ºi a
recomandãrii unitãþii de învãþãmânt.

Activitãþi extraºcolare
Se desfãºoarã activitãþi extraºcolare ºtiinþifice,
cultural-artistice, sportive, sportiv-turistice,
tehnice, activitãþi de voluntariat, excursii, activitãþi practice. Scopul acestora vizeazã îmbunãtãþirea competenþelor sociale, nivelul cooperãrii,
nivelul comunicãrii verbale ºi nonverbale, nivelul

creativitãþii prin iniþiere de concursuri ºi
competiþii ºcolare, promovarea lucrului în echipã,
vizionare de filme educative, desfãºurare de
jocuri educative, stimularea ºi dezvoltarea stimei
de sine, a comunicãrii interpersonale ºi a
relaþionãrii, organizare de expoziþii.

În funcþie de specializarea pe care au
urmat-o în cadrul liceului, elevii noºtri se
îndreaptã spre: unitãþi de învãþãmânt
superior de stat sau private. Existã însã
destul de mulþi absolvenþi care, din pricina
lipsurilor economice, preferã sã se angajeze
ºi sã amâne înscrierea la o facultate.
La nivel naþional ºi internaþional s-au
remarcat elevii din clasele cu specializarea
instructor sportiv, care depun o muncã susþinutã ºi constantã pentru obþinerea performanþei.
Avantajul unui liceu tehnologic este acela
cã absolvenþii ies de pe bãncile sale cu o
calificare.
Beneficiind ºi de parteneriatele încheiate
cu agenþii economici S.C. Victoria Tufeni
Prod SRL, S.C. Color House SRL, S.C.
Rosz Impex SRL, respectiv S.C. Spectralink
SA, la care elevii de la specializãrile
Electronicã-automatizãri ºi Turism ºi
alimentaþie îºi desfãºoarã orele de practicã
comasatã, în cazul Liceului Tehnologic
Doamna Chiajna, elevii au ºansa dobândirii
urmãtoarelor calificãri profesionale:
tehnician operator tehnicã de calcul,
tehnician în gastronomie ºi instructor
sportiv: tehnicianul operator tehnicã de
calcul, dupã terminarea liceului, se poate
angaja la: firme de cablu, firme de telefonie
mobilã, firme de reparaþii calculatoare, firme
de vânzãri calculatoare; tehnicianul în
gastronomie poate lucra în bucãtãriile
restaurantelor, hotelurilor, barurilor, snackbarurilor, cafenelelor, spitalelor, cantinelor
etc.; instructorul sportiv poate sã-ºi
desfãºoare activitatea în bazele sportive ale
federaþiilor sportive naþionale, ale cluburilor
ºi asociaþiilor. Mulþi dintre ei fac sport de
performanþã, fiind legitimaþi la Clubul Sportiv
Concordia Chiajna ºi probabil vor continua
sã facã acest lucru ºi dupã absolvirea liceului.

Elevii au cuvântul
 Adrian Mihai Zmãrãndescu,
clasa a IX-a: Am venit la acest
liceu pentru cã am fost atras de
latura practicã a lucrurilor, ºi am
vrut ca, la absolvirea celor 12
clase, sã am ºi un atestat
profesional, pe lângã diploma de
Bacalaureat. În contextul actual,
cu cât ºtii mai multe, cu atât eºti
mai bun, însã piaþa muncii este
un loc în care hârtiile cântãresc
foarte mult. Îmi doresc foarte
mult sã îmi construiesc un viitor
aici, în þarã, pentru cã sunt de
pãrere cã ºi aici putem sã ne
realizãm. Trebuie doar sã vrei ºi
sã fii cel mai bun.
 Adrian Frãsineanu, clasa
a IX-a: Sunt pasionat de sport ºi
informaticã, însã informatica
ocupã un loc aparte. Viitorul lumii
este reprezentat de calculator,
limbaje de programare ºi web. În
acest context ar trebui ca materia

Informaticã sã fie structuratã
astfel încât la terminarea clasei a
XII-a sã ai un bagaj de cunoºtinþe
suficient pentru a te putea angaja
în domeniu. În acest context,
programul ªcoala altfel ar trebui
sã se deruleze pe parcursul a
minimum douã sãptãmâni, pentru
a putea atrage mai bine elevul spre
un anumit domeniu, ºi desigur,
pentru a-i explica tot ce este necesar. Ar trebui sã se organizeze
activitãþi de voluntariat ºi concursuri care sã aibã menirea sã stimuleze ºi sã educe respectivul tânãr
în spiritul civic. Generaþiile noi au
nevoie de un nou sistem educaþional,
pentru a pãºi cu dreptul în viaþã.
 Marina Dumitru, clasa a IX-a:
Deºi sunt la început de drum, eu
mã gândesc serios la ce voi face
în viitor. ªtiu cã este destul de
greu sã te realizezi în þarã, dar nu
imposibil. Îmi doresc sã de devin

designer vestimentar pentru cã
sunt atrasã de foarte mult timp
de modã ºi tot ce þine de arta textilã.
Dupã absolvirea clasei a XII-a
vreau sã mã înscriu la Facultatea
Naþionalã de Artã ºi Design.
Acesta este visul meu. ªtiu cã dacã
vrei sã fii sigur cã poþi sã îþi urmezi
visul, e bine sã începi devreme cu
învãþatul. Sã te pregãteºti temeinic.
Astfel nu ai cum sã fii unul dintre
cei care promoveazã examenul
maturitãþii.
 Monica Panait, clasa a X-a:
Actoria reprezintã pasiunea mea.
Microbul l-am luat vãzând seriale
spaniole. În ciuda a ceea ce se
spune, cã actoria nu este de viitor,
cred contrariul. Poþi sã joci în piese
de teatru sau în filme, atât în þarã,
cât ºi peste hotare. În liceu se va
face o trupã de teatru, din care sper
sã fac ºi eu parte. Ulterior, voi urma
cursuri de actorie. Sunt conºtientã

cã nu va fi uºor, însã sunt o fire
ambiþioasã ºi voi reuºi!
 Claudia Epure, clasa a X-a:
Consider cã o pasiune îl poate
motiva pe un tânãr sã facã ceva
care îi place ºi sã se dezvolte, atât
fizic, cât ºi psihic. Eu sunt
pasionatã de lecturã. În al doilea
rând, poþi transforma pasiunea
într-un loc de muncã, în care poþi
sã câºtigi bani, însã ca sã reuºeºti
trebuie sã intuieºti ºi sã speculezi
momentele pieþei, sã poþi da
lovitura! Pentru a reuºi, trebuie sã
ai un model. Un tânãr fãrã modele
este precum o corabie fãrã pânze.
Eu am mai multe modele care mã
inspirã. Însã, înainte de toate,
trebuie sã primeze educaþia. Este
coloana noastrã vertebralã, iar
nivelul educaþiei se vede mai târziu
în viaþã. Dacã vrem sã ajungem sus
ºi sã avem succes, trebuie sã
începem sã muncim încã de acum.
Învãþãtura este munca noastrã!

Adrian Mihai Zmãrãndescu

Adrian Frãsineanu

Monica Panait

Claudia Epure

Gradul de
promovabilitate
la bacalaureat
Chiar dacã în creºtere, de la
23,25% - anul trecut, la 39,9% anul acesta, procentul de promovare a examenului de bacalaureat
este mic. De aceea se impune, la
fel ca în anul trecut, un plan de
mãsuri, care cuprinde ore suplimentare de pregãtire a elevilor la
toate disciplinele de examen.

Text ºi foto: Mihãiþã ENACHE
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Opera Comicã pentru Copii - Marele Premiu Valori româneºti
la Beijing International Tourism Festival

Opera Comicã pentru Copii (OCC)
a obþinut Marele Premiu al celei de-a
XVII-a ediþii a Beijing International
Tourism Festival, desfãºurat în perioada
25 septembrie - 6 octombrie 2014, informeazã Agerpres. Artiºtii români, soliºtii
vocali ºi baletul au susþinut, pe diferite
scene din Beijing, spectacole în aer liber
cu programul Romania - Land of my Heart.
Seria de spectacole cu program diferit pe
care le-a prezentat OCC a cuprins un colaj
de muzicã ºi dansuri româneºti. Din
distribuþie au fãcut parte soliºtii vocali
Daniel Filipescu, Oana ªerban, Roberta
Eniºor, Lucia Racoveanu, Jennifer
Dumitraºcu ºi Bogdan ªerban ºi balerinii
Alexandra Corneanu, Andreea Soare, Ilona

Timiºoara secolului
XVII reînviatã
la Festivalul Baroc
2014

Teatrul Nottara
iese în bulevard

Centrul Cultural German Timiºoara
participã ca partener la Festivalul Baroc
Timiºoara, care se va desfãºura în perioada
13  19 octombrie. Festivalul este organizat
de Primãria Municipiului Timiºoara ºi

Asociaþia Festivalul Baroc Timiºoara.
Timp de o sãptãmânã vor avea loc
evenimente cu ocazia aniversãrilor unor
personalitãþi din sec XVII-XIX, celebrate,
atât la nivel naþional, Anton Pann, cât ºi la
nivel internaþional, Jean-Philippe Rameau,
compozitor ºi muzicolog francez. Totodatã,
se doreºte prezentarea vieþii cetãþii ºi a
locuitorilor acesteia înainte ºi dupã 1716,
precum ºi legãturile între comunitãþile
prezente în zona de vest: români, sârbi,
otomani, austrieci, germani (ºvabi). În cadrul festivalului va avea loc, în data de
16 octombrie 2014, la ora 19:30, în Domul
Romano-Catolic, un Concert J.S. Bach.

Premierã la UNTEATRU

La þigãnci,

O nouã tehnologie
dupã Mircea Eliade
a dansului la
Teatrul UNTEATRU invitã publicul la premiera
spectacolului La þigãnci, dupã Mircea Eliade,
eXplore dance festival proiect
finanþat în programul Bucureºti 555,
Ediþia a noua a eXplore dance festival
propune în acest an ºi un program special
dedicat copiilor, tinerilor ºi familiei, incluzând spectacole ºi ateliere de dans, teatru,
new-media, desene creative ºi jocuri. Arta
contemporanã îºi cautã un viitor public
îndrãzneþ. Programul de spectacole din cadrul
eXplore dance festival #9 este compus dintro selecþie de creaþii ce aduc în faþa publicului
voci puternice ale scenei europene de dans.
eXplore dance festival #9 prezintã, pânã pe
26 octombrie, o selecþie de lucrãri din cadrul
expoziþiei Platforma X, rezultatul celei
mai noi rezidenþe internaþionale de artã în
cadrul cercetãrii ºi producþiei de proiecte new
interactive ºi trans-media interactive din
Bucureºti, gãzduitã de WASP  Working Art
Space and Production.

susþinut de ARCUB Centrul Cultural al
Municipiului Bucureºti. Spectacolul, regizat de
Andrei ºi Andreea Grosu, va avea premiera oficialã
în zilele de 14 ºi 17 octombrie, de la ora 19,00, ºi
duminicã, 18 octombrie, de la orele 16.30 ºi 19.00.
În distribuþie îi regãsim pe: Richard Bovnoczki,
Liviu Pintileasa, Mihaela Trofimov, Corina Moise,
Florina Gleznea, Cristina Casian, Bogdan Cotleþ,
iar scenografia este semnatã de Vladimir Turturica.

Foto: Unteatru

Pânã pe 18 octombrie, bucureºtenii vor
putea asista la sãrbãtoarea teatrului de/pe
bulevard, în cadrul celei de-a doua ediþii a
festivalului internaþional de teatru Fest(in) pe
Bulevard, organizat ºi în acest an de Teatrul
Nottara.
În cele douã sãli ale Teatrului Nottara
 Horia Lovinescu ºi George Constantin
 se vor juca o serie de spectacole ale unor
trupe din þarã ºi din strãinãtate, precum ºi
patru premiere, marca Nottara, dintre care
douã intrã în competiþie. Festivalul propune
douã secþiuni: Mici crize...ºi electorale, care
va conþine spectacole care au ca temã criza de
orice tip: economicã, socialã, politicã, sexualã
sau de identitate, precum ºi cea electoralã,
resimþitã cu precãdere în acest an; a doua
secþiune, Bulevardul Comediei, prezintã
spectacole de succes, comedii bulevardiere
ale unor teatre invitate, precum ºi o premierã
a teatrului gazdã.

Karpatti, Sabina Chirilã, Alis Gheorghe,
Theodora Munteanu, Claudia Iagãr,
Andy Ardeleanu, Mihai Pricope, Daniel
Manea, Andrei Dogaru, Ionuþ Birjoveanu,
Octavian Iuga ºi Virgil ªtefu
Beijing International Tourism Festival,
unul dintre cele mai importante
evenimente de gen organizate în China,
reuneºte anual zeci de ansambluri artistice,
folclorice, trupe de dans, interpreþi, artiºti
acrobaþi, comedianþi. La aceastã ediþie au
participat, alãturi de artiºtii OCC din
Bucureºti, reprezentanþi ai mai multor þãri
din Europa, Asia, America ºi Australia:
China, Noua Zeelandã, Italia, Rusia, Chile,
Brazilia, India, Thailanda, SUA, Germania, Brazilia.

Toamna Muzicalã Clujeanã
Toamna Muzicalã Clujeanã, cel mai important festival internaþional de muzicã
clasicã din România, dupã festivalul internaþional bianual George Enescu, are loc în
perioada 3 - 24 octombrie 2014 la Cluj-Napoca. Invitaþii festivalului, veniþi, atât
din România, cât ºi din strãinãtate, concerteazã în mai multe locuri din Cluj: la
Colegiul Academic, la Academia de Muzicã G. Dima, la Biserica Piarista ºi Fabrica
de Pensule. 18 evenimente muzicale unice, precum ºi douã cursuri de mãiestrie pe
linie de compoziþie ºi interpretare, pentru toþi tinerii interesaþi sã se afirme în
domeniul muzical, sunt oferite în cadrul festivalului.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Rãcoare cu bune miresme
în pictura Elisei Maria Comºa
Aristotel BUNESCU
Înainte de a cunoaºte mai bine pictura fãcutã de Elisa Maria
Comºa, recunosc faptul cã mã pune în miºcare ºi un sentiment de
simpatie. El este motivat doar de faptul cã am apãrut pe aceastã
lume tot în anul de graþie 1952.

Apoi, au fost argumentele artistice în sine,
care au mãrit preþuirea
mea pentru Elisa Maria
Comºa. Ele þin de o vocaþie
clarã în a utiliza culorile,
formele ºi perspectivele.
Mai sunt ºi alte lucruri care mã atrag puternic. Autoarea revine
mereu la dragostea dintre oameni, la elementele naturii atât de
expresive în opera unui om cu adevãrat talentat.
Pictoriþa, care locuieºte acum în oraºul Cluj-Napoca, a câºtigat,
în anul 2011, Premiul pentru picturã decernat de conducerea
Filialei interjudeþene Cluj - Bistriþa a Uniunii Artiºtilor Plastici.
Elisa Maria Comºa s-a nãscut la 22 august 1952, la Reghin,
judeþul Mureº. Ca pregãtire de specialitate, trebuie sã spunem
cã, în perioada anilor 1973-1976, a urmat cursurile Institutul de
Arte plastice Ion Andreescu din Cluj - Napoca, iar, între 1995 ºi
1998, cursurile Academiei de Arte Vizuale Ioan Andreescu, Secþia
Pedagogia artei, Cluj-Napoca.
A fost prezentã în numeroase expoziþii personale, atât în þarã,
cât ºi peste hotare.
De multe ori, în mijlocul unor veri toride, rãcoarea cu bune
miresme o regãsesc în tablourile semnate de Elisa Maria Comºa

Petrache POENARU
- inventatorul stiloului
- condei portãreþ fãrã sfârºit,
alimentându-se el însuºi cu cernealã

Petrache Poenaru (10 ianuarie
1799, Beneºti, judeþul Vâlcea  2
octom-brie1875), pandur ºi om de
tainã al lui Tudor Vladimirescu,
creator al steagului României
moderne, inginer, matematician,
inventator, pedagog, membru
titular al Academiei Române
din 1870, fondatorul colegiilor
naþionale din Bucureºti ºi Craiova,
organizatorul învãþãmântului naþional românesc, inventatorul
tocului rezervor (brevetat de guvernul francez, în mai 1827, sub
titlul plume portable sans fin,
qui salimente elle-même avec
de lencre).
Petrache Poenaru ºi-a fãcut studiile secundare la Craiova, la
ºcoala de la Biserica Obedeanu, între 1811 ºi 1818. Din 1818 a
lucrat la cancelaria Episcopiei din Râmnicu Vâlcea, iar între 1820
ºi 1821 a predat limba elinã la ªcoala Mitropoliei din Bucureºti.
A fost secretarul lui Tudor Vladimirescu în timpul Revoluþiei
din 1821. Aceasta era o funcþie publicã, activitatea lui fiind legatã
de panã ºi cãlimarã. Poate cã ºi din aceastã activitate i-a venit
ideea conceperii primului stilou din lume.
Foaia de propagandã a armatei lui Tudor Vladimirescu, apãrutã la
iniþiativa sa, a însemnat nu numai primul ziar românesc, dar ºi unul
dintre primele exemple din istoria presei scrise din România de
prezentare corectã a idealurilor revoluþionare ale lui Tudor, dublate de
embrionul unei propagande, aºa dupã cum îi aratã ºi numele.
Steagul naþional al României, în forma actualã, a fost conceput
de Petrache Poenaru, se pare dupã modelul francez. La intrarea
armatei lui Tudor Vladimirescu în Bucureºti, Tudor a purtat pentru
prima datã tricolorul actual, preluat ulterior de paºoptiºti, care
l-au impus în conºtiinþa neamului.
Deºi, dupã înfrângerea lui Tudor Vladimirescu, pandurii erau vânaþi
ºi decapitaþi, Petrache Poenaru scapã, iar în 1822 obþine o bursã de
studii la ªcoala Tehnicã din Viena ºi Berlin. Îºi completeazã studiile la
Ecole Polytechnique din Paris, unde studiazã topografia ºi geodezia.
În 1827, la data de 25 mai, obþine Brevetul francez 3208 pentru
Condei portãreþ fãrã sfârºit, alimentându-se el însuºi cu cernealã.
Aceastã invenþie a revoluþionat domeniul instrumentelor de scris.
În 1831, la 27 octombrie, aflat în Anglia, cãlãtoreºte cu trenul,
fiind astfel primul român care foloseºte acest mijloc de transport,
pus în funcþiune cu doar un an în urmã între Liverpool ºi Manchester.
Petrache Poenaru se întoarce în Þara Româneascã în 1832 ºi
este numit profesor de fizicã ºi matematicã la Sf. Sava din
Bucureºti, iar din 1833 devine directorul acestei ºcoli. Din acest
moment, viaþa lui Petrache Poenaru pare închinatã deschiderilor
de ºcoli, creãrii de cursuri ºi discipline noi, de la matematici
superioare, geodezie, mecanicã, inginerie, arhitecturã, pânã la
agriculturã, silviculturã ºi inventarea unor metode de mãsurare a
presiunii atmosferice ºi a umiditãþii din aer. Traduce ºi publicã în
limba românã primul curs de Geometrie, cursul de Algebrã,
Vocabularul francezo-român, în douã volume.
Introducerea Sistemului Metric Zecimal în Þara Româneascã i se
datoreazã lui Petrache Poenaru, care elaboreazã primul proiect
românesc de lege pe aceastã temã, discutat între 1834 ºi 1836 în
forurile legislative ale þãrii. Ca urmare a implicãrii directe a lui
Petrache Poenaru, cursurile ªcolii de Poduri ºi ªosele  actuala
Universitate Tehnicã de Construcþii din Bucureºti  încep în
ianuarie 1851. Dupã Unirea Principatelor Române, Petrache
Poenaru participã intens la viaþa publicã ºi concepe textul Legii
instrucþiunii publice de la 1864. În 1870, la 10 septembrie, devine
membru al Academiei Române. S-a stins din viaþã la 2 octombrie
1875, la vârsta de 76 de ani, ºi a lãsat în urma sa o operã socialã cu
efecte pânã în zilele noastre.

Suvenir
de Bucureºti
Elite Art Gallery prezintã, în
perioada 13-26 octombrie, expoziþia Suvenir de Bucureºti - De la
nostalgii interbelice la obiect
contemporan  proiect finanþat
în programul Bucureºti 555, de
cãtre ARCUB ºi Consiliul
General al Primãriei Bucureºti.
Proiectul Suvenir de Bucureºti
îºi propune sã aducã în faþa
publicului, prin obiecte de artã,
specificul ºi atmosfera Municipiului Bucureºti. În 2014, Elite
Art Gallery implicã cinci artiºti
profesioniºti, într-un demers
creativ ce are drept repere istoria, specificul ºi atmosfera
Bucureºtiului pentru a crea
obiecte bidimensionale, tridimensionale sau multimedia, în tehnici
si viziuni diferite, cu calitate
esteticã ºi artisticã, ce definesc ºi
descriu cu originalitate ºi unicitate

Bucureºtiul. Cei cinci artiºti
 Mihai Alexandru Ariciu, ceramist, Cãtãlin C. Botezatu, grafician, Vasile Corlaþan, gravor,
Vera Dan, pictor, Ana Ponta,
artist textilist  au creat, fiecare
în funcþie de specializarea sa, câte
trei suveniruri
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Reprezentanþa în România a Comisiei Europene informeazã:

Raportul Horizon
îndeamnã ºcolile
ºi profesorii
sã utilizeze
la maximum
reursele digitale

OPEN DAYS
 6000 de reprezentanþi ai regiunilor ºi oraºelor din UE au dezbãtut
planurile necesare de investiþii ale Uniunii pentru urmãtorii ºase ani

În perioada 69 octombrie 2014 a avut loc, la Bruxelles, modern ºi axat pe
cea de-a 12-a ediþie anualã a OPEN DAYS. În cadrul rezultate pentru
evenimentului s-au reunit aproximativ 6000 de toate regiunile eureprezentanþi ai oraºelor ºi regiunilor din Europa pentru ropene ºi a concena face schimb de opinii privind modul de a transforma trat cea mai mare
politica reformatã de coeziune a UE într-o realitate, parte a resurselor în
pentru crearea de locuri de muncã ºi pentru creºterea sectoare-cheie, cum
economicã. Reforma a fost lansatã ºi condusã de comisarul ar fi inovarea, competitivitatea IMM-urilor, tehnologiile
european pentru politica regionalã, Johannes Hahn. informaþiei ºi comunicaþiilor (TIC) ºi trecerea la
Conform unui raport publicat de Comisia Europeanã ºi de New Media Ea a transformat politica într-un instrument de investiþii o economie cu emisii scãzute de carbon.
Consortium abilitãþile ºi competenþele digitale limitate de care dau dovadã elevii
Un subiect-cheie în cadrul eveni- cã investiþiile vizând eficienþa enerOPEN DAYS  Sãptãmâna euºi necesitatea de a integra utilizarea eficientã a tehnologiilor informaþiei ºi ropeanã a regiunilor ºi oraºelor, mentului a fost consolidarea capacitãþii geticã ºi sursele regenerabile de enecomunicaþiilor în formarea cadrelor didactice sunt unele dintre cele mai presante eveniment organizat în comun de instituþionale a autoritãþilor naþionale, rgie vor ajunge pânã la 38 de miliar
provocãri cu care se confruntã învãþãmântul ºcolar din Europa în prezent. Comisia Europeanã ºi de Comitetul care, potrivit celui de  Al ºaselea de de euro, ceea ce reprezintã mai
Estimãrile raportului merg cãtre un orizont de maximum cinci ani pentru Regiunilor, reprezintã o platformã raport privind coeziunea, publicat în mult decât dublul sumelor investite
implementarea celor mai importante aspecte ale tehnologiei informaþiei ºi foarte utilã pentru discuþii ºi dezbateri iulie 2014, va beneficia în perioada în economia cu emisii reduse de carbon
comunicãrii în rândul ºcolilor ºi universitãþilor, atât la nivelul profesorilor, cât ºi privind modul în care strategiile de 20142020 de o creºtere a investiþiilor în perioada 20072013.
Cu un buget total de circa 352 de
la cel al ºcolarilor ºi studenþilor.
investiþii ale statelor membre vi- cu 70%, reflectând importanþa cresmiliarde
de euro pentru perioada
cândã
a
bunei
guvernanþe,
pentru
a
se
În primul raport Horizon Report combinarea învãþãmântului formal zând finanþarea regiunilor de cãtre asigura utilizarea eficientã a resurselor financiarã 20142020, politica de
UE
vor
contribui
la
atingerea
obiecEurope: 2014 Schools edition pre- cu cel nonformal vor fi mai dificil de
publice. În acordurile de parteneriat coeziune va juca un rol vital în
zintã tendinþele ºi evoluþiile tehnologice pus în aplicare pe termen scurt. Din tivelor europene ºi vor determina  dintre care 16, dintr-un total de 28, domenii-cheie pentru creºterea suscare sunt susceptibile de a avea un categoria provocãrilor complexe, care reluarea creºterii economice a regi- au fost deja adoptate, se pot identifica tenabilã ºi pe termen lung, cum ar fi
impact asupra educaþiei. El aratã cã sunt cel mai dificil de rezolvat, fac unilor. Acordurile de parteneriat ºi tendinþe încurajatoare în ceea ce inovarea, sprijinirea IMM-urilor,
provocãrile cu care se confruntã ºcolile parte necesitatea de a îmbunãtãþi pre- programele operaþionale sunt în priveºte investiþiile planificate ale UE îmbunãtãþirea calificãrilor profesiodin Europa sunt împãrþite în trei darea mecanismelor gândirii com- prezent analizate de serviciile Comisiei pentru a sprijini inovarea ºi între- nale, incluziunea socialã ºi energia.
categorii: soluþionabile (solvabl), plexe, precum ºi implicarea studenþilor pentru a se asigura cã existã un plan prinderile mici, precum ºi o creºtere a OPEN DAYS contribuie la contidificile (difficult) ºi complexe (wicked). în conceperea activitãþilor de învãþare. realist ºi eficient pentru a obþine utilizãrii instrumentelor financiare. nuarea dezbaterilor ºi transformã
Raportul sprijinã obiectivele iniþiaGrupul de experþi estimeazã cã rezultate maxime din aceastã finanþare. Deosebit de important, se estimeazã obiectivele ambiþioase în realitãþi.
tivei Deschiderea educaþiei, lansate tehnologia de tip cloud computing ºi
de Comisie, ºi se bazeazã pe con- utilizarea tabletelor vor fi un lucru
tribuþiile a peste 50 de experþi din 22
obiºnuit în multe ºcoli europene în
de þãri europene, ai Centrului Comun
de Cercetare al Comisiei, ai Organi- termen de un an, iar învãþarea prin
zaþiei pentru Cooperare ºi Dezvoltare intermediul jocurilor pe calculator
Economicã (OCDE) ºi ai Organizaþiei ºi al unei combinaþii de medii fizice ºi
Naþiunilor Unite pentru Educaþie, virtuale vor face parte din metodele
ªtiinþã ºi Culturã (UNESCO). de predare în urmãtorii doi sau trei
Potrivit raportului, este nevoie sã se ani. Potrivit experþilor, crearea laacþioneze urgent în vederea pro- boratoarelor virtuale ºi la distanþã,
movãrii inovãrii în sãlile de clasã, precum ºi dezvoltarea strategiilor care
Fonduri de un milion de euro urmeazã sã fie investite în
pentru a profita de utilizarea sporitã sã încurajeze studenþii sã îºi asume
România, din bugetul UE pe anul 2015, pentru accesul populaþiei
un
rol
activ
în
conceperea
activitãa platformelor sociale, de resursele
din mediul rural la servicii medicale, conform unui proiect-pilot
educaþionale deschise, precum ºi de þilor lor de învãþare ar putea dura pânã
iniþiat de eurodeputatul român Victor Negrescu, aprobat de Comisia
învã-þarea ºi evaluarea bazate pe date. la cinci ani.
În luna decembrie, în cadrul con- pentru bugete a Parlamentului European.
Raportul afirmã cã integrarea TIC
Astfel de decalaje trebuie com- sunt destinaþi schimbului de soluþii pentru sistemul de sãnãîn formarea profesorilor, precum ferinþei europene la nivel înalt Învãºi problema competenþelor digitale þãmântul în era digitalã, organizate bãtute ºi este rolul Parlamentului idei între profesioniºti în domeniu tate din mediul rural, susþine
reduse ale studenþilor sunt provo- de Comisia Europeanã ºi de preºe- European sã ajute guvernele ºi decidenþi, care sã ducã la Negrescu.
cãri soluþionabile. Crearea de opor- dinþia italianã a Uniunii Europene, vor naþionale cu finanþãri. Aceºti noi mãsuri de creºtere a accesului
Anterior, proiectul-pilot fusese
tunitãþi de învãþare autentice, bazate fi discutate în detaliu aspecte precum bani prevãzuþi în cadrul proiec- la sãnãtate. Practic, prin validat de Comisia Europeanã,
tului pilot, pe care l-am iniþiat, acest milion de euro, se vor gãsi primind calificativul A.
pe experienþe practice, precum ºi cele menþionate în raportul Horizon.

Un milion de euro
pentru accesul românilor
din mediul rural
la servicii medicale

PREÞUL PÂINII vs. TAXA PE VALOARE ADÃUGATÃ (I)
Oricare ar fi necesitãþile bugetare ale momentului ºi oricare ar fi reformele fiscale menite sã le satisfacã, nu trebuie sã
uitãm cã banul contribuabilului trebuie folosit în folosul lui ºi numai în folosul lui, cã orice cheltuialã trebuie fãcutã cinstit.
(Mihai Manoilescu, 1925).
Reducerea TVA la pâine de la 24% la 9%,
devenitã aplicabilã cu 1 septembrie 2013 ºi cu
termen de graþie 1.09.2014, viza reducerea
evaziunii fiscale prin creºterea producþiei ºi
consumului de pâine fiscalizatã, estimat iniþial
la 29 kg./cap din totalul de 81,8 kg/cap, la o
producþie estimatã la 1,8 milioane tone/an de
pâine ºi specialitãþi de panificaþie, reducerea
preþurilor ºi creºterea veniturilor la buget, deºi
pãrerile au fost ºi sunt împãrþite.
Dupã mai multe amânãri, Ministerul
Finanþelor Publice a prezentat, în sfârºit,
rezultatele acestei mãsuri, deºi ele trebuiau
estimate odatã cu anunþarea mãsurii, însã nu au
mai suscitat parcã interes deºi, pe mine, m-au
lãsat perplex. Perplexitatea am avut-o încã de
la lansarea mãsurii, când, în loc sã se prezinte
un studiu preliminar cu evaluarea rezultatelor
pe filierã, eram anunþaþi cã acestea urmeazã sã
se prezinte dupã un an (?!) Deºi troica, FMIUE-BM, ºi-a dat acordul, mãsura a fost limitatã
pe durata unui an (1 sept 2013 - sept 2014) ºi
s-au solicitat garanþii suplimentare Guvernului,
fapt ºi realizat, prin introducerea unor taxe
pentru bunurile de lux, uitate ºi scoase acum
din ecuaþie. Chiar nu ar fi corect sã ºtim sumele
încasate din atât de susþinuta mãsurã pentru
reducerea TVA la pâine? Se mizeazã cumva pe
rezervele recunoscute ºi lãsate, de fostul
ministru al MFP, D. Chiþoiu, în bugetul de stat
pe 2014 prin luarea în calcul a veniturilor
bugetare potenþiale în procent de 50 la 85%
(?!) Se sesizeazã cineva? Vom vedea cu ce se
vine de la Bruxelles, întâlnire lãsatã, ºi ea, în
umbra disputelor politice. Deocamdatã, s-a
anunþat rectificarea bugetului cu reducerea
cheltuielilor la învãþãmânt, culturã, în favoarea
avocatului poporului, serviciilor secrete (?!).
ªtiinþa conducerii, a managementului, pe lângã
elaborarea unei logici ºi mentalitãþi noi, acordã

cea mai mare atenþie studiului pregãtitor, pe baza
cãruia se desfãºoarã acþiunea propriu-zisã.
Experienþa nu trebuie fãcutã pe viu, ci în
laborator, prin simularea mai multor variante,
manual sau pe calculator, care sã ofere macheta
optimã în raport de obiectivele urmãrite. Ca sã
poþi emite idei pertinente trebuie sã fii bine
informat asupra subiectului. Nu trebuie sã aplici
principiul fãcând ºi vãzând, ca apoi sã tragi
concluzii, mai ales când mãsurile vizeazã întreaga
societate, operatori economici, consumatori,
bugetul de stat. Aceasta demonstreazã, o datã în
plus, incapacitatea de analizã ºi proiecþie a
specialiºtilor Guvernului, confirmatã prin
bâlbâita taxã pe stâlp, electorata, tergiversarea
reducerii CAS cu 5 puncte, dar ºi de concluziile
Comisiilor europene cu ocazia prezentãrii
draftului privind Acordul de parteneriat pentru
perioada 2014-2020. Lipsa analizelor exacte pot
conduce la risipã de bunuri, bani, energie ºi
experienþã, prin proporþia nejudicioasã între
obiective, resursele disponibile ºi mecanismele
realitãþii, ceea ce se va vedea în practica imediatã.

rãmas constant. Deºi producþia fiscalizatã de
pâine a crescut cu 88.070 tone, cumpãrarea de
pâine ºi produse de franzelãrie a scãzut cu
2,8% (?!) în perioada octombrie 2013  martie
2014, iar consumul de pâine a fost în trim.I
2014 de 8,2 kg/persoanã, faþã de 8,409 kg în
perioada octombrie 2013 - martie 2014 ºi de
8.566 kg în perioada similarã din 2012 - 2013.
Datele sunt confirmate, parþial, de economiile
lunare realizate la achiziþia de pâine, de 14,8 lei
pe o gospodãrie/lunã ºi reducerea ponderii
cheltuielilor pentru pâine ºi produse de
franzelãrie, în 2013, la 4,2% faþã de 4,6% în
2012. Impactul asupra bugetului general
consolidat, deºi este evaluat la 281,4 mil lei,
faþã de o diminuare preconizatã a încasãrilor
la buget cu 281,7 mil lei, nu prezintã niciun
calcul de susþinere a afirmaþiei. Nu se prezintã
influenþa reducerii TVA asupra producãtorilor agricoli ºi în comerþ ºi nici analiza
evoluþiei producþiei ºi preþurilor la grâu,
în fapt, substanþa preþului la fãinã, pâine
ºi produse de patiserie. Apreciem eforturile
MFP ºi CNP, dar nu mult cantitativ, ci
Non multa-sed multum
substanþa intereseazã, respectiv, nu mult ºi
Rezultatele prezentate sunt departe de a prost, ci puþin ºi bine.
rãspunde integral la obiectivul stabilit prin OG
Preþul grâului scos din filiera
nr 16/2013, respectiv, reducerea TVA pe filiera
producãtor agricol - industria morãrit ºi panifi- analizei reducerii TVA la pâine.
Deºi existenþa industriei de morãrit ºi panicaþie  comerþ  cumpãrãtor - bugetul de stat. În
timp ce din sectorul morãrit-panificaþie se pre- ficaþie, a comerþului ºi a consumului de pâine,
zintã indicatorii din 2010 - 2012, deºi aceºtia dar ºi veniturile la buget din taxa pe valoarea adãtrebuiau sã stea la baza fundamentãrii mãsurii ugatã sunt dependente de producþia de grâu a
de reducere a TVA, analiza efectelor reducerii agricultorului, tocmai aceasta a fost exclusã din
TVA se opreºte la 30 iunie 2014 (?!). În perioada filiera analizei de cãtre specialiºtii MFP ºi CNP.
Organizat sau nu în regim juridic,
iulie 2013 - iulie 2014, preþul la pâine s-a redus
cu 11,43% ºi la fãinã cu 10,09 %, sub 11,73 % producãtorul agricol este cel mai afectat de
echivalentul celor 15 puncte TVA, iar preþul volatilitatea preþurilor producþiei ºi influenþa
mediu al pâinii ºi produselor de franzelãrie, factorilor naturali. Preþul la grâu a scãzut cu
rezultat din cheltuielile populaþiei, a fost de circa 35%, de la 200-220 euro/to (900-1100
3,49 lei/kg în trim. IV 2013 ºi trim. I 2014, preþ lei/to), în iulie 2013, la 170-180 euro/to

(700-800 lei/to), în 2014, cu efecte directe
asupra eficienþei producþiei agricole, dar ºi
industria de morãrit ºi panificaþie. Preþul
grâului, dar ºi al pâinii, este dat de calitatea
grâului pentru panificaþie, exprimatã prin greutatea hectolitricã (83-84 kg/hl), conþinutul de
gluten (22-29 %), glutenul index (calitatea
proteinei-65-80 %) ºi umiditatea (14%).
Consumul de forþã de muncã, deºi este redus
pe tona grâu ºi nu poate influenþa nivelul ºi calitatea
producþiei, salariul este comparabil cu cel al
muncitorilor din industria de morãrit-panificaþie
ºi comerþ, ca element principal al valorii adãugate.
Comparativ cu ceilalþi actori din filierã, care
îºi pot aproviziona inputurile necesare, obþin ºi
îºi pot valorifica producþia zilnic, producãtorul
agricol obþine producþia de grâu dupã
9 luni, ceea ce atrage dupã sine imobilizarea
resurselor financiare. Faptul cã toate inputurile
le achiziþioneazã cu o cotã de 24%, iar 60% le
utilizeazã la înfiinþarea culturii - circa 20 de zile,
implicã un volum mare de resurse proprii ºi/sau
împrumutate. Prin taxarea inversã, producãtorul
agricol, plãtitor de TVA, este obligat sã-ºi
recupereze TVA negativã aferentã inputurilor
(carburanþi ºi lubrefianþi, îngrãºãminte, ierbicide,
pesticide, lucrãri mecanice ºi alte servicii ºi
materiale), necompensatã din alte activitãþi, de
la buget. Relevant este ºi faptul cã producãtorul
agricol individual, neînregistrat juridic, nu-ºi
poate regulariza ºi/sau recupera de la buget cota
TVA de 24% achitatã pentru inputurile utilizate,
suportând-o pe cheltuielile de producþie ºi
anulând caracterul neutru al acesteia. Reducerea
TVA ºi taxarea inversã mãresc aria de manifestare
ºi multiplicã birocraþia, abuzul ºi corupþia în
rândul funcþionarilor publici, favorizând, în
continuare, evaziunea fiscalã, confirmate de
instituþiile statului.

Ec. dr. Mircea TOMA
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PROGRAMUL TVH
LUNI  13 octombrie 2014

MARÞI  14 octombrie 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)
09:30 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 Robert Emanuel
15:30 Film artistic
Brazilia, þara aventurilor  animaþie
Regia: Mariana Caltabiano
17.00 Preuniversitaria.*
18:00 Universitaria.
Academia veterinarã (r)
19:00 Film serial  O iubire eternã (r)
20:00 Info Magazin
20:30 Film artistic românesc
Galax, omul pãpuºã (1984)  fantezie
Regia: Ion Popescu-Gopo
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 Nimic fãrã lege.
Realizator Florin Fãiniº
01:00 Preuniversitaria.* (r)
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)
05:30 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.* (r)
09:30 Preuniversitaria.* Curs de limba
englezã. Realizator lect.univ.dr.
Sebastian Chirimbu
10:00 Universitaria. ONG Mania (r)
10:30 Universitaria. Justiþia sub lupã (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 Robert Emanuel
15:30 Film artistic românesc
Galax, omul pãpuºã (1984)  fantezie
Regia: Ion Popescu-Gopo
17:00 Preuniversitaria.*
18:00 Universitaria. Justiþia sub lupã (r)
18:30 Universitaria. Romania 2.0 (r)
19:00 Film serial  O iubire eternã (r)
20:00 Info Magazin
20:30 Film artistic românesc
Faþã în faþã (1999)  dramã
Regia: Marius Theodor Barna
22:00 Ochiul de veghe. Realizator Ciprian Vasilescu
22:30 Universitaria. Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
23:00 Universitaria.* România 2.0.
Realizator Ariel Constantinof
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.* ONG. Mania (r)
03:00 Universitaria.* Justiþia sub lupã (r)
03:30 Ochiul de veghe (r)
04:00 Info Magazin (r)
04:30 Preuniversitaria.* (r)
05:30 Ochiul de veghe (r)

VINERI  17 octombrie 2014

SÂMBÃTÃ  18 octombrie 2014

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06:30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.*
Curs de limba englezã (r)
08:00 Lumea sub lupã (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche
11:00 Film documentar  Discovery
12:00 Universitaria.
Interviurile TVH (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
(Filipine, 2012)
14:00 Film serial  Suflete pereche
(Filipine)
15:00 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
15:30 Medicina live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Teleshopping
16:30 Ochiul de veghe (r)
17:00 Viral online (r)
17:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
19:00 Lumea sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc 
Rãscoala (1965) - dramã
Regia Mircea Mureºan,
22:00 Seara târziu.
Realizator Alexandra Blejan
23:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
23:30 Film documentar
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.*
Curs de limba englezã
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria.*
03:00 ONG Mania.
Realizator Ana Maria Stancu
03:30 Ce citim astãzi.
Realizator lector univ. dr. Florin Pâtea
04:00 Universitaria.*
05:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader
* Emisiuni realizate în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

06.00
07:00
07:30
08:00
09:00
11:00
12:00
13:00
13:30
16:30
18:00
19:00
20:00
22:30
00:00
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00

Preuniversitaria* (r)
Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Kinetoterapia (r)
Lumea sub lupã (r)
Film documentar  Discovery
Universitaria. România 2.0.
Realizator Ariel Constantinof
Universitaria. Academia veterinarã.
Realizator conf.univ.dr. Violeta Simion
Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
Gala cântecului românesc (r)
Transformarea (r)
Crezi cã ºtii? Realizator Tina Toma
Cafe-concert (r)
Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc 
Partea ta de vinã (1963) - dramã
Regia Mircea Mureºan
Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader
Univers Shakespeare. Realizator
conf.univ.dr. George Volceanov
Limbajul imaginii.
Realizator Ion Bucheru
Dicþionar cultural.
Realizator Ioan Roºca
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept.
Realizator Diana Artene
Preuniversitaria* (r)

MIERCURI  15 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.
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 Robert Emanuel
15:30 Film artistic românesc
Faþã în faþã (1999)  dramã
Regia: Marius Theodor Barna
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  Legenda lui Nethiah
(SUA, 2012)  aventuri
Regia: Russ Emanuel
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)

DUMINICÃ  19 octombrie 2014
06.00
07:00
07:30
08:00
09:00
09:30
11:30
13:00
13:30
16:30
18:00
19:00
20:00
22:30
00:00
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00
05:00

Preuniversitaria* (r)
Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Kinetoterapia (r)
Film documentar
Universitaria. România 2.0 (r)
Ecumenica. Realizator Sorin Bejan
Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
Gala cântecului românesc.
Realizator Georgel Nucã
Doctor H. Realizator Teodora Pop- Drãgoi
Universitaria. Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
Cafe-concert. Realizator Sorin Petre
Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc 
Miss Litoral (1991) - comedie
Regia: Mircea Mureºan
Pro memoria (r)
Univers Shakespeare. Realizator
conf.univ.dr. George Volceanov
Limbajul imaginii. Realizator Ion Bucheru
Dicþionar cultural. Realizator Ioan Roºca
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept.
Realizator Diana Artene
Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu
Preuniversitaria* (r)

COLLEGE MEDIA!

Pe 20 octombrie debuteazã cursurile
Modulului Radio - Avansaþi, seria II
telefon 0742.11.44.99
mail: office@college-media.ro
www.college-media.ro

JOI  16 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.* 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 Robert Emanuel
15:30 Film artistic  Legenda lui Nethiah
(SUA, 2012)  aventuri
Regia: Russ Emanuel
17:00 Preuniversitaria.*
18:00 Universitaria.
Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
18:30 ONG. Mania. Realizator Ana Maria Stancu
19:00 Lumea sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Transformarea. Realizator Cristina Matei
22:00 Seara târziu. Realizator Alexandra Blejan
23:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
23:30 Film documentar
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.*
Curs de limba englezã (r)
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator conf.univ.dr. Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
03:30 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
04:00 Limbajul imaginii (r)
04:30 Un actor ºi rolurile sale (r)
05:00 Pro Memoria. Realizator Corneliu Toader

PROGRAMUL
RADIO HFM

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
Cafe Nocturn (22:00-23:00/luni-joi)
Realizator: Luminiþa Bondrea
Sportlife (19:00-22:00/vineri)
Realizator: Claudiu Giurgea
Sinteza sãptãmânii (12:00-13:00/sâmbãtã)
Realizator: Ioana Babu
80 Remember (17:00-19:00/sâmbãtã)
Realizator: Robert Tache
Ocolul Pãmântului în 60 minute
(19:00-20:00/sâmbãtã)
Realizator: Maria Ilie
Hit Hours (20:00-22:00/sâmbãtã)
Realizator: Alex Camburu
În sfârºit week-end (08:00-12:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Marcel Vicol
Week-end activ (13:00-17:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Alex Camburu
Tech News (12:00-13:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Top 20 (17:00-19:00/duminicã)
Realizatori: Alina Toma, Alex Craciun
Nume: Printre rânduri (19:00-20:00/duminicã)
Realizator: Iuliana Mardare
Poveºti Nespuse (20:00-22:00/duminicã)
Realizator: Echipa HFM
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Din 16 octombrie, TvH SE RELANSEAZÃ!!!
Din octombrie 2014, TvH aratã altfel: divertisment de anvergurã în format
HD, noi achiziþii de vedete, blockbustere în prime time, formate proprii.
Începând cu 16 octombrie, postul TvH îºi lanseazã grila de toamnã ºi, odatã
cu ea, o nouã imagine! La TvH ai ce sã vezi ! Veþi putea urmãri un program
cu emisiuni variate: night show, concurs, divertisment ºi filme de calitate !
În fiecare searã, de luni pânã
vineri, de la ora 22:00, Alexandra
Blejan vã serveºte o porþie
generoasã de divertisment, voie
bunã ºi provocãri ingenioase!
Seara târziu cu Alexandra
este o emisiune personalã! Veþi
avea parte de o paletã coloratã de
întrebãri, dezvãluiri ºi confesiuni !
Reþeta echilibrului dintre inedit
ºi monden este dictatã în fiecare
searã de invitaþi de renume. Alãturi
de ei, Alexandra Blejan vã invitã
sã petreceþi o orã plinã de zâmbet,
prietenie ºi poveºti fãrã secrete!
Atenþie! Vizionarea acestei
emisiuni poate provoca râs
necontrolat ºi lacrimi, de luni
pânã vineri, de la ora 23:00.
Acesta este pãrerea actorului
Robert Robert Emanuel, care
îmbinã umorul cu ironia, critica
cu aprecierea ºi nu în ultimul
rând hazul cu necazul, în cadrul
emisiunii Viral Online.
Veþi putea urmãri videoclipuri
hazlii cu întâmplãri foarte
amuzante ºi poate puþin jenante,
acompaniate de comentarii pe
mãsurã! O emisiune care vã
îndeamnã sã râdeþi mai mult
ºi mai bine!

În week-end, TvH vã invitã sã
participaþi la cel mai tare concurs
de culturã generalã!
Sâmbãtã, de la ora 18.00,
Florentina Toma vã va oferi ºansa
de a vã testa cunoºtinþele în cadrul
emisiunii Crezi cã ºtii?
Intrã în cursa rãspunsurilor corecte,
fii rapid ºi dovedeºte ce ºtii!
Combinã inteligenþa cu norocul ºi
câºtigã premiul cel mare!
Înscrierile se fac la numãrul de
telefon 0755.017.448, pe pagina de
facebook a emisiunii ori prin e-mail
Joi, de la ora 20:30, va începe la adresa crezicastii@tv-h.ro
Transformarea! Cristina Matei
vã ajutã sã scãpaþi de prejudecãþi
ºi sã renunþaþi la inhibiþii! Frumuseþea vine din interior, dar aspectul
fizic conteazã pentru fiecare
femeie!
Aveþi posibilitatea de a porni
pe un drum nou alãturi de specialiºti cu renume în cosmeticã,
machiaj, design vestimentar ºi
styling.
Îndrãzniþi sã faceþi o schimbare!
Trimiteþi o pozã cu dumneavoastrã
alãturi de povestea care v-a
determinat sã participaþi la
emisiune pe adresa de email
transformarea@tv-h.ro.
Din grilã, alãturi de aceste noi emisiuni, nu lipsesc, în haine noi, programele deja consacrate, emisiunea de informaþii
- Lumea sub lupã, Ecumenica, Ochiul de veghe, Interviurile TvH, Cãlãtor prin þara mea, Academia veterinarã,
Medicina live, Doctor H, Gala cântecului românesc, Petrecere româneascã, filme artistice, telenovele ºi
documentare. Fãrã îndoialã, TvH va continua difuzarea programelor educaþionale, care vin în sprijinul studenþilor,
elevilor, tuturor acelora care vor sã se informeze, sã înveþe.
Un nou concept tonic, proaspãt, alert, adresat unui public tânãr ºi dinamic.
În toamna asta, la TvH, ai ce sã vezi!
TvH este o televiziune cu acoperire naþionalã, disponibilã în toate reþelele de
televiziune prin cablu din România!

DOCTOR H

PETRECERE
ROMÂNEASCÃ

INTERVIURILE TvH

Te a t r u l P o r t a b i l , m e r e u î n m i º c a r e
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE Spiru Haret, le-a plãcut mult acest cheltuielile. Mai este mult de muncã pânã teatrul de cafenea, teatrul de consum ºi nu pare cel mai mare turneu al lumii, dar
Teatrul Portabil a apãrut din dorinþa
de implicare a unui grup de absolvenþi ai
Facultãþii de Arte din cadrul Universitãþii Spiru Haret, dintr-un prea plin
artistic, ce risca sã dea pe dinafarã.
Teatrul Portabil este mai mult decât
numele unei asociaþii culturale, este un
brand, un stil de teatru ºi de viaþã! Ce
misiune ºi-au asumat? Sã porteze
teatrul de calitate oriunde vor fi chemaþi
sau oriunde vor simþi cã trebuie sã ajungã.
Teatrul Portabil este o parte din fiecare
dintre cei ce formeazã un tot, din sufletul
celor cinci oameni, care s-au unit sub
acest logo, la care s-au mai adãugat
fãrâme din oamenii care s-au ataºat
acestui proiect ºi care îl susþin, care le
sunt alãturi ºi le urmãresc strãdania ºi
efortul conjugat.
Teatrul Portabil este un teatru imprevizibil, neconvenþional, dar nu ºi comercial. Se numesc Teatrul Portabil, dar nu
întâmplãtor, pentru cã numele lor e
primul indiciu cã ei sunt transportabili. Doar prin forþele proprii au
organizat un turneu în Banat, urmat de
unul în Moldova. Chiar dacã s-au gãsit
mai întâi în facultate, unde au fost colegi,
cei patru membri ai trupei s-au adunat
anul acesta ºi au înfiinþat trupa Teatrului
Portabil. Publicul i-a aplaudat prima
datã în spectacolul Textul, înainte de toate
- o comedie într-o parte.
Ideea de început a creãrii unui ,,teatru
portabil aparþine domnului regizor
Mihai Lungeanu, coordonatorul ºi îndrumãtorul tinerilor actori, atât în plan
artistic, cât ºi spiritual. Tinerilor actori
Sebastian Vâlcea, Raluca Grumãzescu,
Cristi Dionise, Rareº Zimbran ºi Claudia
Laurenþia Drãgan, toþi absolvenþi ai
Facultãþii de Arte din cadrul Universitãþii

concept ºi s-au strãduit sã-l dezvolte,
sã-l aplice practic, într-un mod inedit.
Îºi doresc sã facã lucrurile un pic mai
altfel ºi sã aducã ceva nou în peisajul
teatral actual, iar, pentru asta, ei sunt
într-o cãutare permanentã de mijloace
noi de interpretare, ceea ce face ca lucrurile sã fie mereu proaspete ºi palpitante.
Cam tot ceea ce înseamnã teatru
independent în prezent este cumva,
portabil, dar, pânã acum, nimeni nu
s-a gândit sã facã din asta un concept.
Ce îi motiveazã în munca lor susþinutã? Bucuria de a lucra împreunã ºi
gândul cã ceea ce fac contribuie la efortul
colectiv al tinerilor din România de a
face lucrurile mai bine, mai bune. Unde
fac repetiþii? Acesta este, probabil, unul
dintre cele mai portabile aspecte ale
Teatrului Portabil: nu au un spaþiu fix de
repetiþii. De obicei, se face o înþelegere
cu proprietarii spaþiului-localului în care
urmeazã sã joace, în care se specificã ºi
un anumit numãr de repetiþii. S-a repetat,
de-a lungul timpului, în tot felul de locuri,
inclusiv în sufrageria de acasã, în parc
sau pe malul Timiºului, pe iarbã, în
vacanþã ºi în turneu. Cea mai amuzantã
sau ciudatã întâmplare din scurta istorie
a Teatrului Portabil are legãturã cu
repetiþiile fãcute în maºinã. Pentru a
câºtiga timp, au hotãrât ca, atunci când
sunt în miºcare, sã repete încontinuu.
Lumea îi priveºte într-un mod ciudat,
pentru cã cei din afarã nu ºtiu cã ei spun
replici din piesa la care repetã ºi, atunci
când se opresc la câte o staþie Peco, se
ceartã sau spun replici pline de iubire,
conforme cu textul aflat în lucru.
Cum se trãieºte din teatru independent? Destul de greu, dat fiind cã lucrurile
sunt mereu imprevizibile. Sunt perioade
când lucrurile merg bine, dar sunt ºi
perioade când abia îºi acoperã

sã ajungã tinerii actori sã trãiascã din
teatru. Ce lipseºte, oare, din peisajul teatrului românesc independent
actual? Greu de spus. Probabil cã ei
lipseau ºi acum au intrat în scenã. Marea
problemã a teatrului independent este
cã a ajuns sã fie un gen de teatru practicat
de nevoie. Nu mai reprezintã, în totalitate, un teatru de avangardã. Posturile
de actori din teatrele de stat sunt blocate,
sau se fac foarte puþine angajãri, iar
absolvenþii de teatru sunt mulþi ºi au
nevoie sã lucreze, sã joace. Concurenþa
este foarte mare. Din pãcate, teatrul
independent a ajuns sã fie asociat cu

acest lucru a coborât foarte mult ºtacheta
calitãþii. Acest gen de teatru ar trebui
practicat cu acelaºi profesionalism ºi cu
aceeaºi rigoare ca ºi teatrul de repertoriu,
chiar dacã este practicat în spaþii
neconvenþionale. Ar trebui corectatã
mentalitatea proprietarilor de local,
atitudinea unor colegi de breaslã, care se
preteazã la un gen comercial de teatru,
chiar ºi indiferenþa publicului ar trebui
corectatã.
Primul turneu al Teatrului Portabil,
în varã, a fost în Banat: Timiºoara, Lugoj
(unde au susþinut douã spectacole, la
cererea publicului) ºi Caransebeº. ªtiu,

a fost realizat prin forþe proprii ºi au
fost extraordinar de bine primiþi ºi de
public, ºi de organizatorii locali (Electric
Theatre Timiºoara, Teatrul Municipal
Traian Grozãvescu ºi Guiness Irish Pub
din Lugoj ºi Casa de Culturã George
Suru din Caransebeº). Un nou turneu, la
începutul lunii septembrie, pe meleagurile Moldovei, a fost realizat tot prin
strãdanie proprie. Au jucat spectacolul
Textul, înainte de toate - o comedie întro parte de Doru Moþoc, la Piatra-Neamþ
(Teatrul Tineretului); la Suceava (Oscar
Wilde Pub),la Fãlticeni (Centru Cultural
Grigore Vasiliu Birlic), la Iaºi (Teatrul
Fix). Portabilii s-au transportat ºi la
Râmnicu-Vâlcea, la Festivalul Ariel Inter
Fest, ediþia a IV-a. Înainte, în varã, au
jucat ºi la Taverna Coroana Sârbeascã din Râmnicu-Vâlcea, la Godot
Cafe-teatru ºi la Clubul Muzeului
Þãranului Român, în Bucureºti.
Dacã este sã îi întreb cu ce s-au întors
din lungile lor turnee, ei îmi rãspund
într-un mod (cum altfel?) comic: Banatu
o fost impresionat, Moldova o chicat pi
jos di râs... mai rãmâne sã mergem în
Dobrogea, în Ardeal ... Noi ne numim
Teatrul Portabil, ºi nu întâmplãtor! Noi
suntem transportabili!
Dacã sunteþi prin zonã sau din zonã
ºi se anunþã un spectacol al lor, mergeþi
ºi aruncaþi un ochi. Teatrul Portabil
nu are efecte adverse, dar creeazã
dependenþã de la prima vizionare. Sigur
nu veþi fi dezamãgiþi ºi vã veþi distra
cum nu v-aþi mai distrat de mult!
(Urmãriþi pagina lor de Facebook, pentru
a fi la curent cu ultimele informaþii.)
Ei sunt absolvenþii noºtri, ai Facultãþii
de Arte din cadrul Universitãþii Spiru
Haret: Sebastian Vâlcea, Raluca
Grumãzescu, Cristi Dionise, Rareº
Zimbran ºi Claudia Laurenþia Drãgan,
trans-portabilii.

