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Documentul susþine rolul strategic ºi poziþia prioritarã a cercetãrii ca motor de creºtere a competitivitãþii economice ºi urmãreºte
conectarea la noile prioritãþi ale
ºtiinþei ºi tehnologiei din Uniunea
Europeanã stabilite de strategia
Europa 2020, dar ºi în principalul
instrument de implementare programul Orizont 2020.
Înfiinþarea doctoratului industrial, obligativitatea ca institutele
de cercetare sã publice toate locurile de muncã în Euraxess ºi
crearea Registrului Cercetãtorilor
din România sunt doar câteva dintre
obiectivele Strategiei. Conform
documentului, Strategia este
construitã pe trei piloni principali:
1. Firmele devin operatori cheie ai
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Definitivat 2015
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Un nou eveniment în cadrul proiectului Modele în educaþie
Conferinþa

Secretul tinereþii eterne. Echilibrul vârstei bioelectrice
Joi, 30 octombrie, un nou
eveniment din cadrul proiectului
Modele în educaþie, susþinut de
Universitatea Spiru Haret,a atras
zeci de persoane interesate la sala
Studio: cadre didactice, specialiºti
din multe domenii ºi alte instituþii,
studenþi sau pur ºi simpli oameni
cu preocupãri majore în îmbunãtãþirea propriei lor vieþi.
Tema noii conferinþe s-a desfãºurat în jurul celei mai recente cãrþi
a dr. Ionel Mohîrþã  Secretul
tinereþii eterne. Echilibrul vârstei
bioelectrice, apãrutã în Colecþia
Confluenþe la Editura Herald.

inovãrii (IMM-uri inovatoare, cu
orientare ºi perspective globale,
care au interesul ºi capacitatea de
a intra pe lanþurile de valoare
adãugatã regionale ºi mondiale);
2. Excelenþa prin internaþionalizare (crearea unui mediu
atractiv pentru membrii comunitãþii ºtiinþifice globale - pentru
tineri, pentru cercetãtorii de vârf
din întreaga lume, pentru carierele
duble în cercetare ºi antreprenoriat); 3. Leadership regional
la frontiera ºtiinþei ºi în tehnologie
(exemple: proiectul Extreme
Light Infrastructure-Nuclear
Physics de la Mãgurele ºi Centrul
Internaþional pentru Cercetãri
Avansate Fluvii, Delte, Mãri Danubius - Tulcea).

Numele oaspeþilor, invitaþi la
lansarea cãrþii ºi la dezbateri ºi care
au acceptat sã conferenþieze pe
teme apropiate, au fost la fel de
importante ca însãºi tema conferinþei, organizate în parteneriat cu
Asociaþia Românã de Psihologie
Transpersonalã ºi Editura Herald:
prof. univ. dr. Mihaela Minulescu
- SNSPA, prof. univ. dr. Dumitru
Constantin Dulcan - UTM, prof
univ. dr. Emilian Dobrescu 
Academia Românã.

Aþi fost la vot?!
Mioara VERGU-IORDACHE

foto George NIÞÃ

(Continuare în pag.6)
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Liceul Teoretic Al. I. Cuza
 un liceu la standarde europene
Situat în cartierul Titan, Liceul Teoretic Al. I. Cuza
a primit elevi din douã mari zone ale Bucureºtilor Balta Albã ºi Pantelimon, iar, în ultimii ani, ca urmare
a modificãrii regulamentului de admitere, din tot
oraºul Bucureºti ºi chiar din afara acestuia. Tradiþia
si rezultatele l-au impus în rândul pãrinþilor ºi al
elevilor ca fiind liceul cel mai solicitat din zonã, pentru
cei ce doresc sã urmeze, în continuare, studii
superioare de profil preponderent tehnic, economic
ºi medical (marea majoritate a absolvenþilor devin
studenþi la A.S.E., S.N.S.P.A., Institutul Politehnic
Bucureºti, Institutul de Construcþii Bucureºti sau

În Monitorul Oficial nr. 772 din 23 octombrie 2014, a apãrut
Ordinul nr. 4802 din 20 octombrie 2014 privind aprobarea
Metodologiei de organizare ºi desfãºurare a examenului naþional
de definitivare în învãþãmânt.
Examenul de definitivare 2015 examenul scris de definitivat,
constã în susþinerea a cel puþin profesorii trebuie sã aibã media la
douã inspecþii speciale la clasã ºi a inspecþii cel puþin 8 ºi sã fi predat
unei probe scrise. Profesorii la catedra cel puþin un an.
înscriºi la definitivat vor fi inspec- Examenul scris de definitivat 2015
taþi la clasã, de cãtre inspectorul (proba scrisã) se desfãºoarã pe
pe disciplina de examen ºi direc- 9 iulie 2015, începând cu ora 10,
torul ºcolii, pânã pe 5 iunie 2015. ºi dureazã patru ore. Nota minimã
Notele de la inspecþie nu pot fi de promovare a examenului de
contestate. Pentru a intra în definitivat este 8.

Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Bucureºti).
În ultimii ani, s-a înregistrat o creºtere a interesului
din partea elevilor liceului pentru facultãþile de ºtiinþe
politice, relaþii publice ºi comunicare, jurnalism sau
filologie.
Liceul este apreciat în mod deosebit pentru
calitatea educaþiei pe care o oferã tuturor copiilor,
fãrã a face greºeala, destul de frecventã, de a se
ocupa numai de vârfuri. Atmosfera cultivatã în
ºcoalã este aceea de muncã intelectualã serioasã,
dar destinsã ºi plãcutã, fãrã stridenþe, nici în ceea
ce priveºte atitudinea profesorilor, nici a elevilor.
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Parlamentul
European
al Tinerilor
În perioada
31 octombrie  2 noiembrie,
la Buºteni, a avut loc sesiunea
regionalã Muntenia de selecþie
a Parlamentului European al
Tinerilor (EYP). Elevii din
clasele IX-XII au avut ocazia
sã îºi dezvolte abilitãþile de
muncã în echipã ºi de
dezbatere în limba englezã,
simulând procedurile
Parlamentului European.
În urma participãrii la aceste
manifestãri regionale, au fost
selectaþi câte 20 de tineri din
fiecare regiune pentru a lua
parte la Sesiunea Naþionalã de
Selecþie, care va avea loc în vara
anului 2015. Etapa urmãtoare
constã în participarea la
Sesiunea Internaþionalã din
toamna anului 2015,
pe baza calificativelor obþinute
ºi a activitãþii din cadrul
fundaþiei EYP RO.

Aþi votat?! Bine. Mi-a fost teamã cã luaþi în seamã aprecierea
actualului preºedinte, cum cã în campania asta, candidaþii sunt
foarte slabi, cã v-a demobilizat. Sigur, nu era cazul. Pentru cã
aþi/am avut de ales: pentru normalitate, pentru mândrie, pentru
justiþie, pentru frumuseþe, pentru
Asta înseamnã cã, de acum, ne vedem de treburile noastre.
Sigur, mai avem un hop! Dar mai e puþin ºi poate n-o mai fi aºa
mare învolburare. Cã, cel puþin eu nu mai rezistam la atâta
campanie de companie proastã.
Dar, vreau sã vã spun ceva. Ascultând candidaþii, totuºi,
paradoxal!, începusem sã cred cã am putea sã trãim o viaþã normalã.
Cum? De exemplu, aº fi adunat toate programele sau aºa zis
programe ale candidaþilor ºi din ele aº fi selectat propunerile, pe
sectoare: pentru preºedinte, pentru guvern, pentru justiþie ªi aº
fi fãcut din ele un program adevãrat pentru þarã. Bag seamã, fiecare
dintre autori ar fi fost mãgulit ºi mulþumit cã ideile i-au fost
apreciate. Cã, ghinion, nu toþi 14, la o adicã, toþi românii, câþi om
mai fi, cã nimeni nu ne spune, putem fi (doar un) preºedinte. ªi
dacã fiecare dintre candidaþi se gândeºte la þarã ºi la popor, înþelege
acest lucru simplu. Dar, astea-s gânduri
Într-o atmosferã intolerantã ºi intolerabilã, aºa ceva nu este
de conceput. Pentru cã noi, ca indivizi, suntem buricul
pãmântului. Ca naþiune, ne ruºinãm agresiv de tot ce ne defineºte.
Nu reuºim sã ne asumãm bunele ºi relele, sã ne recunoaºtem
valoarea, calitãþile, dar ºi defectele. De aici începe totul.
ªi nu, nu Mioriþa ne defineºte, aºa cum rãu/prost am fost
învãþaþi, ci Meºterul Manole, într-o formã agravantã. Nu este
suficientã o Ana! Au fost, sunt zidite multe Ana! Dar fãrã folos.
Ce construim azi, dãrâmãm mâine, pentru cã nu putem sã
recunoaºtem zidirea al cãrei constructor poartã alt nume decât
al nostru. ªtiu, simplific. Dar nu sunt toate aºa de complicate?!
Aºa de tare s-a viciat atmosfera, cã râsul este excepþie. Ne
bântuie tristeþea ºi neîmplinirea, deºi trãim în senzaþional,
extraordinar, nemaipomenit, breaking news Când revenim la
normal?! Dar mai ºtim cum aratã normalul?
Ehe, cum v-am spus, e bine dacã aþi fost la vot. Bine cã
s-a terminat! Cã ne maculase ºi visele. O persoanã extrem de
dragã inimii mele, un om normal, adevãrat, puternic, optimist,
m-a pus pe gânduri. Pãi, auziþi, n-am dreptate? Îmi zice: am
visat azi noapte cã fãceam plângere la Înalta Curte cã de ce, la
ieºirea la pensie, numai celor din Transilvania li se dau oi?
Chiar aºa, de ce numai unora li se dau oi?!
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UNIVERSITARIA

Dupã data de 1 noiembrie 2014,
ºi studenþii din anul I universitar 2014-2015
îºi pot crea conturile
Pentru a putea accesa paginile
securizate ale facultãþilor Universitãþii Spiru Haret (Avizier
Virtual, Biblioteca Virtualã, În
dialog cu facultatea ºi Masterate) aveþi nevoie de un cont, pe
care îl puteþi obþine completând
formularul de înscriere din
pagina de login (aflat sus în
dreapta sau în meniul cu link-uri
de pe pagina de prezentare a
facultãþii, aflat în partea stângã)
a site-ului www.spiruharet.ro,
la opþiunea: Pentru a crea un
cont, apãsaþi aici.
Toate conturile sunt individuale; din acest motiv, toþi studenþii sunt rugaþi sã îºi noteze
toate datele folosite la înregistrare, pentru a putea debloca
contul, în cazul blocãrii din cauza

uitãrii parolei, sau accesãrii
paginii de Resetare a parolei.
Toþi studenþii înscriºi în anul I
universitar 2014-2015 vor putea
accesa biblioteca virtualã numai
dupã înregistrarea chitanþei de
platã a primei taxe la secretariatul facultãþii.) Studenþii din
anii terminali (2013-2014) care
nu au dau licenþa datoritã restanþelor ºi nu mai pot accesa contul
avut sau nu mai pot crea un cont
nou vor trimite un e-mail cu
toate datele de identificare ºi cu
menþiunea cã au încheiat anul
universitar 2013-2014 dar mai
au restanþe de dat, pe adresa:
Conturi site, iar dupã verificarea acestora vor primi un cont
provizoriu de acces pentru a
putea accesa paginile securizate.

Studenþii din anii terminali, mai
vechi promoþiei 2013-2014, care
nu au dau licenþa datoritã restanþelor ºi nu mai pot accesa contul
avut sau nu mai pot crea un cont
nou vor trimite un e-mail cu
toate datele de identificare ºi cu
menþiunea cã au încheiat anul
universitar 2013-2014 sau o alta
promoþie, pe adresele facultãþii
absolvite, iar dupã verificarea
acestora vor primi un cont provizoriu de acces pentru a putea
accesa paginile securizate.
Pentru Biblioteca digitalã
nu aveþi nevoie de cont, întrucât
în paginile acesteia veþi gãsi
doar cãrþile disponibile pentru
studiu la sala de lecturã din
cadrul bibliotecilor Universitãþii
Spiru Haret.

Oportunitãþi de cunoaºtere alternativã prin programe
de colaborare bilateralã
Astãzi, despre

Doing Business in Rusia

În cadrul colaborãrii pe care
USH o are cu Universitatea de
Finanþe ºi Drept din Moscova,
am fost informaþi despre
organizarea Programului Doing
Business in Rusia. Acest program, cu durata de o sãptãmânã,
va acoperi aspecte precum:
nuanþele culturale, aspectele
legale, investiþiile de capital ºi
specificul de impozitare, gestionarea riscurilor în mod eficient,
gestionarea resurselor umane, în
cazul Doing Business in Rusia.
In funcþie de cerinþele de moment,
programul va fi combinat cu vizite
culturale, cursuri de limba rusã,
vizite la companii. Conferinþe ºi
prelegeri similare sunt publicate:
http://hstalks.com/main/
browse_talks.php?r=864&c=250
Prelegerile sunt despre relaþiile
comerciale ºi politica externã,
actuale, ale Rusiei, precum ºi
evoluþiile viitoare, preconizate, ale
acestor politici, având în vedere
escaladarea sancþiunilor economice bilaterale, ºi remodelarea

ordinii geopolitice. Cei interesaþi
 cadre didactice sau studenþi 
pot accesa direct prof.dr. Vasily
Erokhin International Projects
Manager la email Å ð î õ è í
Âàñèëèé
Ëåîíèäîâè÷
Erohin.V@mfua.ru.
Lista de subiecte în care pot fi
incluse activitãþi de colaborare
internaþionalã se referã la:
Retrospectiva politicilor
economice ºi comerciale. Cazuri
din Europa Centralã ºi de Est,
Asia, America Latinã ºi Africa.
Economii în tranziþie ºi þãrile
în curs de dezvoltare din America
Latinã, Asia ºi Africa: asemãnãri
ºi deosebiri.
Relaþiile comerciale în cadrul
ºi între economiile în tranziþie.
Remodelarea protecþionismul
comercial: un bluf sau un instrument eficient pentru a asigura o
creºtere economicã în economiile
în tranziþie?
Sancþiunile comerciale ºi
interdicþiile: ameninþare sau
provocare?







STRESTEST

Uniunea Bancarã Europeanã
începe cu cereri de majorãri de capital

Uniunea Europeanã a terminat evaluarea sistemului financiar pentru
a ºti cu ce porneºte la drum, din 4 noiembrie, pentru unificarea bancarã.
Rezultatele nu au fost tocmai plãcute: nu toate bãncile vor rezista
unei noi crize financiare. Multe dintre ele sunt prezente ºi în România.
Sãnãtatea sistemului financiar este de importanþã vitalã pentru
zona euro ºi pentru UE, în condiþiile în care creºterea economicã s-a
evaporat din nou, iar pericolul deflaþiei pândeºte la colþ. Cele mai
multe companii europene se bazeazã, pentru finanþare, pe
împrumuturi de la bãnci, spre deosebire de cele americane, care, de
obicei, emit obligaþiuni pentru a face rost de bani. Bãncile cu fundaþii
nesigure nu vor fi în stare sã sprijine cu creditarea investiþiile ºi creºterea
economicã. Tocmai de aceea, pe parcursul lui 2014, Banca Central
Europeanã (BCE) ºi Autoritatea Bancarã Europeanã (EBA) au realizat
un test de stres bancar ºi de evaluare a calitãþii activelor. Testele au
încercat sã vadã cât de sãnãtoase ºi rezistente sunt bãncile în cazul
unor ºocuri economice mai dure sau mai puþin dure. Pentru rezistenþa
la ºocuri severe s-au luat în calcul scenarii care prevãd scãderea PIBului cu pânã la 7% în 2016 ºi creºterea ºomajului cu 2,9%. Dintr-un
total de 120 de bãnci, 25 de bãnci europene nu au reuºit sã obþinã notã
de trecere la testul de stres ºi de evaluare a calitãþii activelor, iar
10 dintre cele care au picat au nevoie urgentã de capital suplimentar.

Integrarea comercialã ºi
eliberarea:
efecte pentru comerþul

cu produse agricole ºi alimentare
Dezvoltare ruralã durabilã în
condiþiile integrãrii comerþului:
abordãri ºi experienþe internaþionale din economiile în tranziþie .
Turismul internaþional - legãturã eficientã între economiile în
curs de dezvoltare ºi economiile
dezvoltate.
Investiþii active ºi pasive în
economiile în tranziþie.
Membru în cadrul WTO:
Probleme, soluþii ºi oportunitãþi
pentru economiile în tranziþie .
Globalizarea: implicaþiile
pentru economiile în tranziþie.
Integrarea comercialã regionalã
vs. globalizare (EURASEC, CSI,
ASEAN, Mercosur, zone de
liber schimb din America, zona
de liber schimb din Africa, alte
blocuri comerciale).
Creºterea puterilor economice
(China, BRIC, Rusia): este suficient spaþiu pe piaþa mondialã?
Aºteptãrile Noii Ordini Globale.
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A Ia-þi cetãþenia BuzzCamp!
BuzzCamp, cel mai complex posesor al unei noi cetãþenii,
bianual dedicat cetãþenia BuzzCamp. PrograT eveniment
tinerilor cu vârsta cuprinsã mul ediþiei cu numãrul 12 este
între 18-26 de ani, revine în pe- divers ºi atractiv pentru toþi
rioada 3-7 noiembrie 2014, la tinerii. Pe lângã Bucureºti, anul
Minerva din Bucureºti. acesta, BuzzCamp ajunge în
E Hotel
Studenþii ºi tinerii absolvenþi alte ºase oraºe unde tinerii
V
Ã

vor fi puºi faþã în faþã cu
companii de top, speakeri
motivaþionali ºi persoane
publice venite special pentru
a comunica pe teme de
dezvoltare personalã ºi pentru
a interacþiona cu cei prezenþi.
Anul acesta, fiecare participant va primi buletinul
BuzzCamp ce le va oferi
posibilitatea de a participa la
toate conferinþele pe durata
întregului eveniment, iar la
final, acesta va fi fericitul

profesioniºti, studenþii ºi
absolvenþii vor fi puºi faþã în
faþã cu speakeri de renume
pentru a discuta despre
dezvoltarea personalã ºi
orientarea profesionalã a
fiecãruia.
BuzzCamp are urmãtorul
program: Bucureºti  3-7 noiembrie, Braºov  11 noiembrie, Sibiu  13 noiembrie, Cluj
 18 noiembrie, Timiºoara 
20 noiembrie, Iaºi  26 noiembrie, Bacãu  27 noiembrie.
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Noaptea Devoratorilor
R de Publicitate ... în cifre!
 40 de þãri, 300.000 de avea doar 3 ani când s-a îndrãdin toate colþurile gostit iremediabil de tot ce
E entuziaºti
lumii; 100 de oraºe se înscriu, înseamnã cinematografie. La
anual, în turneu, 60 de naþio- vârsta de 28 de ani, în anul
diferite comunicã, în 1981, a imaginat ºi creat conS nalitãþi
7 ore de program, în limba ceptul numit Noaptea Devorauniversalã a advertisingului.
torilor de Publicitate, un
La Sala Palatului, în data de eveniment care a ajuns sã cuceE 7tuziaºtii
noiembrie, se vor reuni en- reascã sute de mii de oameni
care devoreazã într-o
noapte cultul publicitãþii, la din lumea întreagã, de la
Noaptea Devorato- Vladivostok la New York, pânã
A unison,
rilor de Publicitate, ajunsã, în la Praga, Singapore, Insulele
2014, la cea de a 19-a ediþie - Mauritius, Hong Kong sau
intensã, mai autenticã ºi Sydney. Boursicot a ajuns în
Z mai
Cartea Recordurilor pentru
mai antrenantã ca oricând!
33 de ani s-au scurs de la colecþia sa de 700.000 de filme
noapte albã închinatã publicitare, ce creºte constant
Ã prima
spoturilor publicitare de top. cu câte 10.000-20.000 de

Cei mai buni
programatori
se întâlnesc
la eeStec
Olympics!

Ajuns la cea de-a cincea ediþie,
evenimentul organizat de
EESTEC LC Bucharest a
devenit o tradiþie în rândul programatorilor care vor sã se
afirme încã de pe bãncile
facultãþii ºi cautã o provocare
diferitã de olimpiadele
organizate în timpul anului
universitar.
Timp de 24 de ore, vei avea
ocazia sã lucrezi în echipã ºi sã
îþi arãþi calitãþile alãturi de alþi
44 de studenþi pregãtiþi sã dea
ce au mai bun când vine vorba
de programare. Aºa cã, dacã
vrei sã îþi dovedeºti þie, celor
din jur ºi companiilor, ce vor
veni sã îºi caute viitoare talente
cât de bun eºti, eeStec Olympics 5
este evenimentul pentru tine,
de la care vei pleca, mai mult
ca sigur, cu o experienþã de
neuitat. Doritorii trebuie sã îºi
formeze o echipã din trei
persoane, cu care pot
colabora. Echipa se va înscrie
ºi dacã trece de proba eliminatorie, în urma cãreia trebuie sã
rãmânã doar 15 echipe, se va
prezenta, pe 7-8 noiembrie
în holul AN din Rectoratul
Universitãþii Politehnica
Bucureºti, unde va avea loc
concursul propriu zis: punerea
în practicã a unei idei de aplicaþie
într-un timp cât mai scurt
ºi într-un mod cât mai eficient.
În paralel cu eeStec Olympics 5,
se va desfãºura ºi cel mai
aºteptat Challenge,
PC Garage Challenge!
În cazul în care faceþi parte
dintre primele 20 de echipe
neselectate pentru
eeStec Olympics 5, pãstraþi-vã
echipa de trei prieteni ºi veniþi
pentru a vã testa rapiditatea ºi
creativitatea în programare!
Echipele cele mai pricepute
vor fi premiate cu gadget-uri de
ultimã generaþie de la
PC Garage!

Cinefilul Jean-Marie Boursicot clipuri în fiecare an.

Grupaj realizat de
Cristina MOLDOVEANU

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
românesc. Cele ºapte banci sunt, în ordinea descrescãtoare a notelor
primite de la EBA ºi BCE: Piraeus Bank, Millennium BCP, Veneto
Banca, Volksbank, Bank of Cyprus, National Bank of Greece 
NBG, acþionarul majoritar la Banca Româneascã, ºi Eurobank,
care deþine Bancpost. Ultimele douã au avut chiar o notã negativã
în cazul scenariului advers de scãdere economicã.
De remarcat este ºi faptul cã cele mai mari bãnci prezente în
sistemul nostru bancar s-au poziþionat foarte aproape de linia de
jos a clasamentului, Erste (care deþine BCR, la noi), Raiffeisen
Bank ºi Unicredit obþinând note de 7 sau chiar mai puþin. Cele mai
dure teste de stres din istoria sectorului bancar european au scos în
evidenþã problemele a douã þãri: Austria, al cãrei sector corporate
se hrãneºte în mare parte cu venituri din Europa Centralã ºi de Est
(ECE), ºi Italia. Chiar dacã Austria a avut o singurã bancã picatã,
Volksbank, Raiffeisen ºi Erste Group s-au plasat în jumãtatea de
jos a clasamentului bãncilor, ceea ce indicã o serie de probleme în
calculul bilanþurilor bãncilor austriece, deoarece, potrivit calculelor
BCE, ºi-au supraevaluat activele cu trei miliarde de euro, una dintre
cele mai mari erori din aceastã rundã de testare, potrivit
Bloomberg. Analiºtii financiari cred cã rezultatele mediocre ale
testelor de stres ar putea grãbi ieºirea bãncilor austriece din ECE.

Austriecii ºi italienii au început deja retragerea din ECE

De altfel, bãncile austriece ºi cele italiene au început sã-ºi reducã

active ºi pasive ale subsidiarelor din România ºi Ungaria. UniCredit
Bank Austria ºi-a vândut unitatea din Kazahstan, considerând-o o
investiþie neproductivã, ºi poartã discuþii pentru vânzarea activelor
din Ucraina. Raiffeisen a avertizat cã în 2014 va înregistra prima sa
pierdere anualã din istorie ºi cã va reduce investiþiile din cauza
incertitudinilor din Rusia. Oesterreichische Volksbanken a vândut,
deja, cea mai mare parte a afacerilor est-europene, în 2012.
Trebuie sã precizãm cã o retragere masivã a bãncilor austriece
din România nu ar fi de bun augur pentru un sistem bancar dependent în proporþie de aproximativ 40% de bãncile austriece. Ca sã
nu mai pomenim de faptul cã bãncile greceºti, care nu au trecut
testul, reprezintã circa 16% din sistemul bancar. Totuºi, în top
cinci cele mai solide bãnci, prezente ºi în România, conform testului
BCE se aflã: OTP Bank, Credit Agricole, ING Bank, Intesa
Sanpaolo ºi Societe Generale, acþionarul majoritar al BRD.
Bãncile care nu au îndeplinit plafoanele de capital stabilite de BCE
trebuie sã prezinte planuri de corectare a situaþiei în decurs de douã
sãptãmâni, în care sã explice cum vor atrage noi fonduri. Planurile
trebuie puse în aplicare în termen de nouã luni. Banca Centralã Europeanã va prelua rolul de supraveghere a circa 120 de instituþii financiare
mari pe 4 noiembrie, stabilind, astfel, primul pilon al unei uniuni
bancare care are rolul sã previnã producerea unor noi crize financiare.
Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri

ªapte bãnci, prezente în România, care au picat testul BCE prezenþa în Est ºi sã taie liniile de finanþare pentru subsidiarele lor din întâmpinate în lumea economico-financiarã, ne puteþi scrie

Pe lista bãncilor care au picat testul se aflã ºi ºapte grupuri care ECE, odatã cu începerea testelor de stres ale BCE. Erste ºi-a vândut,
controleazã, prin subsidiarele locale, 13% din sistemul bancar în 2013, divizia ucraineanã, neprofitabilã ºi a epurat balanþele cu
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UNIVERSITARIA
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeºte în oameni!

Seminar de prezentare a pachetului educaþional
în cadrul proiectului POSDRU

Adaptarea curriculumului ºi pachetului
educaþional la exigenþele pieþei muncii
Universitatea Spiru Haret a organizat, pe 29 octombrie 2014,
un seminar de prezentare a pachetului de cursuri propuse de echipa
de implementare a proiectului pentru a fi introduse în planurile de
învãþãmânt ale Universitãþii cu începere din anul universitar 20142015. Seminarul a avut loc la sediul central din str. Ion Ghica,
sala 422, ºi a beneficiat de prezenþa unor membri ai grupului þintã
ºi membrilor echipei de management ºi implementare.
Expertul pentru informare ºi comunicare din cadrul proiectului,
conf. univ. dr. Ruxandra Vasilescu, a fãcut o trecere în revistã a
activitãþii desfãºurate de la conferinþa de lansare a proiectului, din
26-27 iunie 2014, pânã în prezent, demersurile membrilor proiectului
pentru gãsirea unor soluþii eficiente de adaptare a învãþãmântului la
provocãrile actuale: s-au administrat chestionare online cãtre

studenþii, cadrele didactice din grupul þintã ºi angajatori ºi s-a efectuat
o documentare amãnunþitã cu privire la situaþia actualã în domeniile
de studiu vizate de proiect: ºtiinþe sociale, ºtiinþe economice, artã ºi
arhitecturã. Rezultatele acestei documentãri au relevat imaginea unei
societãþi care redefineºte competenþe, într-un context în care valorile
sunt puse în discuþie, deciziile sunt urgente, mizele sunt mari, ºi a
contribuit la crearea unei imagini cuprinzãtoare ºi actuale a
conþinutului curriculei din domeniile respective, facilitând
conceperea ºi propunerea unor cursuri noi, cu un pronunþat caracter
practic. Dimensiunii practice i se alãturã o abordare diferitã a
întregului proces de predare-învãþare din perspectivã multi-, interºi transdisciplinarã, imperios necesarã pentru a forma competenþe
ºi competitivitate pentru piaþa muncii.
Managerul proiectului, prof. univ. dr. Manuela Epure, a subliniat
utilitatea unui învãþãmânt fãrã graniþe disciplinare pentru o cât mai
mare adaptibilitate ºi eligibilitate pe piaþa muncii ºi a punctat scopul
proiectului de a utila studentul cu competenþe complexe, care sã îi
serveascã pe termen lung ºi în situaþii profesionale diverse.
Pachetul educaþional propus include cursuri opþionale, care vor
fi introduse în planul de învãþãmânt al fiecãrei facultãþi, din
domeniile specificate mai sus, ºi care au un vãdit caracter
interdisciplinar. Acestea sunt:
 Strategii de comunicare pentru dezvoltarea personalã (cu
predare în limba englezã)
 Studierea conjuncturii pieþei

 Finanþe internaþionale
 Buget ºi trezorerie
Tehnologii contemporane în Arhitecturã - existent- An IV
www.tehnologiicontemporane.wordpress.com (cursul existent va
fi actualizat ºi adaptat formatului soft educaþional creat special
pentru proiect)
 Antreprenoriat ºi comunicare vizualã în arhitecturã
 Managementul proiectelor culturale
Cu ajutorul partenerului în proiect, SIVECO Romania S.A.,
cursurile propuse vor dobândi o formã IT atractivã, tip soft
educaþional, ºi vor putea fi accesate, atât de studenþi, cât ºi de alte
persoane interesate într-o dezvoltare personalã complexã ºi
competitivã.
Suntem încrezãtori cã propunerile noastre vor fi întâmpinate cu
interesul meritat ºi cu conºtientizarea importanþei înþelegerii
conceptului de învãþare pe tot parcursul vieþii ºi mizãm pe sporirea
interesului pentru educaþie, în general, ºi a relevanþei programelor
de studiu, în particular. Un student uºor adaptabil pieþei muncii,
datoritã unor competenþe suplimentare, interdisciplinare,
dobândite, este un student competitiv ºi mai vizibil pentru
angajatori!

Conf.univ.dr. Ruxandra VASILESCU,
expert informare ºi comunicare
Proiect POSDRU/156/1.2/G/141179

Axa prioritarã 1 Educaþia ºi formarea profesionalã în sprijinul creºterii economice ºi dezvoltãrii societãþii bazate pe cunoaºtere.
Domeniul major de intervenþie: 1.2. Calitate în învãþãmântul superior
Titlul proiectului: Adaptarea curriculumului ºi pachetului educaþional la exigenþele pieþei muncii
Nr. de identificare: POSDRU/156/1.2/G/141179
Cod SMIS: 53231
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret

Recomandat de Facultatea de Arhitecturã

Insider and outsider
în Parcul Izvor

Pânã pe 11 noiembrie,
UrbanEye vã invitã sã vã
înscrieþi la workshopul
de fotografie de arhitecturã,
coordonat de Anja Schlamann
(fotograf de arhitecturã din
Germania).
Adresându-se celor interesaþi
de oraº ºi arhitecturã,
workshop-ul se concentreazã
asupra percepþiei spaþiului
urban ºi constã într-un mix
structurat de noþiuni de
esteticã a fotografiei de
arhitecturã cu o parte practicã
de explorare urbanã.
Participanþii îºi vor crea un
mod propriu de a privi,
înþelege ºi reda imaginile,
folosind întregul spectru
al fotografiei experimentale
de arhitecturã.
Cerinþe:
 cunoaºterea limbii engleze
 deþinerea unui aparat de
fotografiat (DSLR sau
compact cu mod de utilizare
manual). Este recomandat
laptop
 noþiuni de bazã în folosirea
aparatului de fotografiat
Locuri disponibile: 15.
Contribuþie: 100 lei (include
accesul gratuit la toate filmele
Festivalului UrbanEye /
13 - 16 noiembrie)
Pentru înscrieri, urmaþi paºii
indicaþi în linkul
evenimentului.

Proiectul Insider and outsider  al patrulea din cadrul
programului de artã publicã Spaþiu expandat, al Asociaþiei
VolumArt  ºi-a propus sã aducã în atenþia publicului una dintre
cele mai controversate clãdiri ale Bucureºtilor, cunoscutã sub
numele de Casa Poporului, în prezent Palatul Parlamentului,
care a fost construitã de Ceauºescu pentru popor, dar, în realitate,
a fost ºi este în continuare despãrþitã de acesta printr-un zid gros,
simbol al relaþiei adevãrate dintre centrul puterii, care este
înãuntru, ºi poporul, care se aflã în afarã.
Parcul Izvor  care gãzduieºte intervenþiile artistice ale acestei
ediþii  este un spaþiu fãrã o anumitã personalitate, subordonat
prezenþei dominante a Palatul Parlamentului. Într-o zonã în care,
înainte de demolãrile din anii 80, se afla Cartierul Uranus-Izvor,
intervenþiile problematizeazã ºi pun în luminã trecutul ºi prezentul
spaþiului marcat ºi guvernat de aceastã clãdire iconicã ºi
controversatã a Bucureºtilor. Sunt propuse patru lucrãri: Fotolii
tip Casa Poporului  autor Mihai Balko, Uranus cronic(a) 
realizatã de echipa formatã din Ioana Ciocan ºi arhitecþii Bogdan
Ciocodeicã ºi Diana Roºu, Schelet de megafon cu scrânciob 
autor Adela Iacoban, ºi Mulþumiþi, nemulþumiþi  a grupului
subREAL (Cãlin Dan ºi Iosif Kiraly).
Autorii ºi coordonatorii programului sunt Judit ºi Mihai Balko.
Colaboratorii proiectului de anul acesta sunt Ioana Ciocan ºi Cees
Hendrikse (curator NL).
Proiectul Insider and outsider este finanþat de Centrul de
Proiecte Culturale al Municipiului Bucureºti  ARCUB prin
programul cultural Bucureºti 555.
Intervenþiile artiºtilor vor fi prezente în Parcul Izvor pânã la
data de 15 decembrie 2014.

Investeºte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritarã nr. 2: Corelarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa muncii
Domeniul major de intervenþie 2.1: Tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã
Titlul proiectului: Sprijin pentru tranziþia cu succes de la studiu la piaþa muncii a studenþilor cu
specializãri economice
Contract nr. POSDRU/161/2.1/G/142137

ANUNÞ

Privind organizarea
Concursului de eseuri,
destinat studenþilor
participanþi la stagiile de
practicã organizate în cadrul
proiectului POSDRU/161/2.1/
G/142137 Sprijin pentru
tranziþia cu succes de la studiu
la piaþa muncii a studenþilor
cu specializãri economice,

Experienþe
practice pentru
cariera mea 
impresii, sugestii
din stagiul meu de
practicã

Facultatea de Management Financiar-Contabil din cadrul Universitãþii Spiru Haret organizeazã
în data de 27 noiembrie 2014 Concursul de eseuri Experienþe practice pentru cariera mea  impresii,
sugestii din stagiul meu de practicã, destinat studenþilor care au finalizat stagiul de practicã în
cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/142137 Sprijin pentru tranziþia cu succes de la studiu la
piaþa muncii a studenþilor cu specializãri economic.
Informaþii privind desfãºurarea concursului pot fi obþinute accesând urmãtoarea adresã web: http:
//www.spiruharet.ro/facultate/10/management-craiova/orar-si-anunturi.html sau prin solicitare de
informaþii cadrelor didactice organizatoare, la adresele de e-mail: laura.stefanescu@spiruharet.ro
ºi madalina.constantinescu@spiruharet.ro
Coordonatori concurs:
Responsabil curricula de practicã ºi întreprindere stimulatã
Prof.univ.dr. Laura ªtefãnescu
Secretar adm.,
Conf.univ.dr. Mãdãlina Constantinescu

pag. 4

P
R
E
U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
R
I
A

P
R
E
U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
R
I
A

OPINIA NAÞIONALÃ

Liceul Teoretic
Alexandru Ioan Cuza
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Un liceu la standarde europene

Liceul Teoretic Al. I. Cuza din Bucureºti a fost înfiinþat în septembrie 1967,
povesteºte prof. Adrian Sãvoiu. La început, ºcoala se numea Liceul de Culturã
Generalã nr. 43, iar corpul profesoral provenea de la un liceu demolat, ce se gãsea pe
Splaiul Unirii, ridicat, pe la 1900, prin ordinul ministrului Spiru Haret. Practic,
putem spune cã tradiþia acelei ºcoli a fost continuatã din a doua jumãtate a anilor 60,
de liceul ridicat în cartierul Titan. Primul director al ºcolii a fost un profesor de
istorie, Virgiliu Pop. Din anul 1977 ºi pânã la începutul anilor 90, ºcoala a purtat
numele de Liceul de Matematicã - Fizicã nr. 3. Aceastã perioadã a reprezentat
momentul când liceul nostru s-a impus ca fiind unul de elitã, fiind într-o permanentã
competiþie cu unitãþi ºcolare care astãzi sunt Colegii Naþionale. De asemenea, meritã menþionat faptul cã deºi,
înainte de 1989, majoritatea liceelor au fost transformate în licee industriale, ºcoala noastrã a rãmas unul dintre
cele cinci licee din Bucureºti acceptate cu profilul matematicã-fizicã. Fãrã îndoialã, acest lucru reprezenta o
dovadã clarã a valorii sale în perioada respectivã. În anul 1990, Liceul de Matematicã - Fizicã nr. 3 îºi schimbã
denumirea în Liceul Teoretic Al. I. Cuza, pregãtirea elevilor continuând fãrã a face greºeala, destul de frecventã,
de a se ocupa numai de vârfuri. Astãzi, liceul continuã acest drum, dovadã în acest sens fiind rezultatele
promovabilitãþii examenului de Bacalaureat din aceastã varã  98,57%, procent care a aºezat Liceul Teoretic
Al. I. Cuza pe primul loc, între liceele din sectorul 3, la promovabilitatea examenului de maturitate.

Adresa: Aleea Barajul Dunãrii nr.5, sector 3, Bucureºti
Specializãri  ªtiinþe sociale  Filologie  Matematicã-Informaticã
Dotare. Sãli de clasã moderne, 4 laboratoare de informatica;
laboratoare de limba englezã, biologie, chimie, fizicã, bibliotecã, salã de sport ºi salã de festivitãþi. Toate laboratoarele
sunt dotate cu echipamente necesare desfãºurãrii experimentelor ºi a studiilor în cele mai bune condiþii.

Extemporal la sinceritate
Cine sunt eu?

Cãlina-Maria Durbac, clasa a
XI-a: Îmi place sã învãþ - nu ºtiu
dacã acest lucru se poate
considera ca fiind o pasiune, dar
chiar îmi place sã citesc ºi sã
învãþ! Îmi place sã aflu cât mai
multe lucruri. Planurile de viitor
presupun urmarea Facultãþii de
criminalisticã ºi criminologie,
pentru cã îmi place sã rezolv
lucruri prin metoda logicã, iar
cei patru ani, în care am studiat
matematica, o sã mã ajute foarte
mult. În liceu, îmi plac foarte
mult programele ERASMUS, la care am participat de trei ori
pânã în prezent. Recent, am fost la un astfel de proiect,
derulat în Polonia. Este o activitate foarte frumoasã pentru
cei cãrora le place sã socializeze ori sã vorbeascã în limbi
strãine sau despre alte culturi.

Daniel Dumitrescu, clasa
a XII-a: Sunt pasionat de sport
ºi desen. Am jucat în echipele
de volei, baschet ºi fotbal ale
liceului. Dupã absolvirea clasei
a XII-a, m-am gândit sã aleg ceea
ce îmi place foarte mult, sã îmi
câºtig existenþa din ceva fãcut
cu plãcere, motiv pentru care
m-am gândit la desen. Profilul
la care sunt acum  matematicã
ºi informaticã  mã ajutã sã-mi
dezvolt gândirea. M-am gândit
sã mã axez pe desen - graficã.
De asemenea, în paralel cu
liceul, urmez ºi cursurile unei ºcoli de arte. Ca facultate, mã
gândesc în primul rând la arte, apoi, eventual, la arhitecturã 
însã, în principal, grafica mã atrage cel mai mult.
Ioana Sabina Viºescu, clasa a
XII-a: Îmi place sã citesc cãrþi
de beletristicã, SF etc., sã cânt
la chitarã, sã desenez cu cãrbune
ºi sã fac sport  dacã am timp.
Acestea sunt pasiuni, care au
menirea de a-mi încãrca bateriile
dupã o sãptãmânã de ºcoalã, ºi
nu au legãturã cu ceea ce vreau
sã fac dupã BAC. Îmi doresc sã
urmez Facultatea de medicinã. De ce? Pentru cã este un
domeniu care m-a fascinat de
micã ºi îmi place sã ajut oamenii.
Andrei  Marius Longhin,
clasa a XII-a: Sunt pasionat de
sport ºi de tehnologie, în special calculatoarele. Mã atrag
web-designul, html-ul, php-ul,
iar, din limbajele de programare,
java, c++ º.a. Informatica este
unul dintre domeniile viitorului
ºi vreau sã urmez o carierã, dar
nu neapãrat în web-design, ci
vreau sã merg la Computer
Science la facultate, iar de aici
mi se deschid alte oportunitãþi
de realizare profesionalã. Aº
dori sã fac o precizare în ceea
ce priveºte orele de informaticã,
care, din punctul meu de vedere, atât programa, cât ºi
manualele nu sunt gândite cu viziune spre viitor, ci doar
puncteazã anumite noþiuni, doar în treacãt. În aceste condiþii,
un elev, care vrea sã înveþe mai mult ori sã meargã
la o olimpiadã de informaticã, nu se poate baza doar pe ceea
ce se face în ºcoalã, ci trebuie sã foloseascã surse de informare din alte surse. Este pãcat cã un domeniu de
viitor, cum este informatica, este tratat cu superficialitate
de cei care alcãtuiesc programa ori scriu manuale.

Absolvent de 10 !
Alexandru-Adrian Achiriþoaei,
absolvent al Liceului Teoretic A.I. Cuza, unul
dintre cei trei elevi din Bucureºti care au luat
nota 10 la BAC, mãrturiseºte cã a urmat
cursurile Liceului Teoretic A. I. Cuza în
urma sfaturilor primite de la prieteni.
Printre pasiunile lui se regãsesc dansul
sportiv, înotul, tenisul, scuba-diving. De
asemenea, îi plac filmele de acþiune, SF
ºi cele psihologice, îl atrag cãlãtoriile,
atât în þarã, cât ºi în strãinãtate. declarã
cã este foarte atras de domeniul
informatic ºi de calculatoare, de aceea
urmez o facultate în acest domeniu.
Îmi doresc sã ajung un specialist
în IT ºi sã ocup o funcþie de
conducere în cadrul unei firme
renumite din domeniu.
 Alexandru, ai avut timp sã
participi la activitãþi extraºcolare?
Am practicat dans sportiv de performanþã. Am participat la
programul Clase Europene, fiind membru al echipei care a
reprezentat liceul. De asemenea, am luat parte la programul 2Day
Ambassador, la olimpiade ºi concursuri de englezã, matematicã ºi

fizicã, printre care amintesc concursul Arhimede, la care am ºi
obþinut locul II la etapa naþionalã, precum ºi concursul Câþi pixeli
are creativitatea ta, organizat de Centrul de Cercetare în Domeniul
Vizualului, la care echipa pe care am coordonat-o a obþinut premiul
I. Participarea la astfel de activitãþi m-a ajutat sã mã dezvolt din
punct de vedere intelectual, dobândind stãpânire de sine, spirit
analitic ºi organizatoric, capacitãþi de lider.
 Ai fost un elev de nota 10. Ce ai schimba la sistemul
educaþional românesc?
Aº revizui programele ºcolare, astfel încât acestea sã conþinã
informaþii actualizate. Aº pune accent pe folosirea cunoºtinþelor
teoretice în practicã (laboratoare, experimente). Aº propune un
pachet de materii de bazã, obligatorii, precum matematicã, limba
românã, informaticã, fizicã, chimie, biologie, iar cele care þin de
culturã generalã, precum istorie, geografie, psihologie, religie, ar
trebui sã reprezinte un pachet de opþionale, din care elevul sã
poatã sã aleagã ceea ce îºi doreºte cu adevãrat (totuºi, sã fie
impus un numãr minim de opþionale, minimum douã opþionale).
 Care sunt valorile dupã care ar trebui sã se ghideze tinerii?
Tot mai multe persoane, care nu au nimic de spus, sunt
mediatizate, fiind promovate non-valorile. Astfel, tânãra generaþie
îºi alege modele necorespunzãtoare, care duc la un declin al valorilor
morale. Rãsturnarea valorilor ºi preamãrirea inculturii reprezintã
ceva revoltãtor. Tinerii trebuie sã se ghideze dupã corectitudine,
cinste, respect ºi loialitate.

 Pãrerea profesorilor - unii foºti elevi ai liceului

Alina ªtefãnescu, profesoarã de matematicã,
fost elev al liceului: Sunt profesoarã de matematicã
în cadrul acestui liceu, liceu în care am învãþat, liceu
de care mã leagã foarte multe amintiri. Am avut
varianta de a merge la un alt liceu, însã nu am
fãcut-o. Eu am fost crescutã aici ºi am avut un
diriginte ºi un profesor de matematicã extraordinar:
Dumitru Buturugã. Cred cã amintirea lui m-a
bântuit, astfel cã am rãmas în continuare profesor
în liceul în care am învãþat. ªi structura mea de
profesor i se datoreazã lui. Mulþi oameni îºi amintesc
de el, de vremea când aveam, sã spunem, un renume,
fiind la bãtaie cu Liceul Matematicã - Fizicã nr. 1,
Carmen Vrânceanu,
profesoarã de limba
francezã, coordonatoare a revistei Eiffel:
Revista Eiffel a apãrut
în urma unor activitãþi pe care le-am fãcut
cu elevii de la clasele
la care predau, la
cercul de limba francezã. Elevii au fãcut
proiecte ºi au venit cu
tot felul de idei, care
aveau sã se reflecte,
începând din 2002,
în paginile acestei reviste. Echipa redacþionalã este formatã din 30 de
elevi, iar subiectele articolelor acoperã domeniile
lor de interes. Au destul de multã libertate în ceea
ce priveºte redactarea articolelor. Munca lor a fost
încununatã de nu mai puþin de 11 premii la faza
naþionalã a Concursului de reviste ºcolare,
organizat de Ministerul Educaþiei. De asemenea,
în acelaºi context, meritã precizatã ºi revista
English Mag, coordonatã de prof. Simona Pavãloiu,
revistã care a obþinut Locul I la Concursul de reviste
ºcolare  faza pe municipiu. Aceste reviste
reprezintã ºi un atelier în cadrul cãruia elevii se
perfecþioneazã constant. O revistã într-o limbã
strãinã înseamnã multã rigoare ºi originalitate.

Obiectiv, subiectiv

actualul Liceul de Matematicã  Informaticã, ºi eram
în topul liceelor. Din pãcate, acum, fãrã vreo legãturã
cu calitatea profesorilor ºi cu calitatea elevilor,
imaginea noastrã este aceea a unui liceu de cartier.
În ciuda acestei etichete, elevii liceului promoveazã
examenul de Bacalaureat cu note foarte mari, uneori
chiar cu 10 pe linie, cum a fost cazul lui AlexandruAdrian Achiriþoaei, în aceastã varã. Mai avem o
calitate: învãþãmântul paralel nu prea existã, adicã
elevii noºtri sunt foarte bine pregãtiþi, astfel încât
nu au nevoie de ore de meditaþii în particular.
Dacã un elev îºi doreºte, poate lua o notã foarte
mare la examenul de bacalaureat.
Cristina ªtefan, profesoarã de matematicã:
Orele. Cred cã o orã trebuie, în primul rând, sã deschidã
minþile elevilor, indiferent de materie, elevul trebuie sã
rãmânã cu ceva, nu doar din domeniul ºtiinþific, ci ºi din
viaþã ºi educaþie. De exemplu, eu predau matematicã, dar
asta nu înseamnã cã nu gãsesc timp sã atrag atenþia în
legãturã cu þinuta, cu modul în care ne exprimãm, cu
modul în care ne comportãm, cu felul în care mergem,
poate, uneori, presãrat cu niºte glume, din care elevii sã
reþinã cã a fost sau nu a fost bine cum s-au comportat.
Programa ºcolarã: Eu cred cã ar trebui sã fie regândit
întreg sistemul de învãþãmânt, nu doar programa. Noi
nu avem o bazã solidã a sistemului de învãþãmânt.
Programele actualizate pot constitui un pas înainte
pentru îmbunãtãþirea calitãþii învãþãmântului. Acum,
programele sunt prost fãcute, de oameni diferiþi, des
schimbate, pe mãsura schimbãrilor din minister, fãrã ca cineva sã se uite în urmã,
dacã a fost ceva bun. Fiecare a încercat sã-ºi lase amprenta, dar fãrã sã gândeascã în
ansamblu. Aceasta este problema: totul trebuie gândit în ansamblu. În momentul
când mã apuc sã fac o programã, o fac pornind de la clasa a 0 ºi pânã la clasa
a 12-a, pentru cã trebuie sã existe o continuitate în gândire. Modele: În primul rând,
un copil ar trebui sã aibã ca model pãrinþii, care ar trebui sã se comporte ca niºte
modele! Sunt primii pe care îi vede, îi aude, îi respectã etc. Dupã pãrinþi, profesorii
ar trebui sã reprezinte modele. Din ce vãd eu, din nefericire, nici profesorii nu mai
sunt modele pentru elevi. Nu mã refer la ºcoala noastrã ori la liceele cu renume. Sunt
foarte multe licee în care profesorii sunt un fel de prieteni ai elevilor º.a.m.d.
Rezumând, mai sunt foarte puþini profesori care reprezintã un model pentru elevul
din faþa sa. Totodatã, ar trebui sã existe modele în mass-media, actori, cântãreþi,
oameni de afaceri, dar, din pãcate, acest lucru este rar întâlnit pe piaþa media.

text ºi foto Mihãitã ENACHE
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Abonamente ºi bilete la

Festivalul
George Enescu 2015
Abonamentele ºi biletele individuale pentru ediþia din 2015 a Festivalului
Internaþional George Enescu, care se
va desfãºura între 30 august ºi 20
septembrie, în Bucureºti, vor fi puse în
vanzare pe 15 ianuarie, respectiv,
pe 16 februarie 2015, la ora 10.00,
informeazã Artexim.

Fragil

- spectacol de
Cosmin Manolescu,
la Bucureºti

Fundaþia Gabriela Tudor prezintã
în zilele de 1, 8 ºi 9 noiembrie la
Bucureºti, în cadrul Festivalului
E-Motional, avanpremiera spectacolului Fragil, creat de coregraful Cosmin
Manolescu. Realizat cu participarea
dansatorilor Giselda Ranieri (Italia),
Tanja Andreeva (Norvegia) ºi Cristian
Nanculescu (România), spectacolul
este o coproducþie internaþionalã.
Fragil este o piesã eterogenã, care îi
propune spectatorului o incursiune experienþialã într-un univers deopotrivã
real ºi imaginar, care chestioneazã fragilitatea ºi vulnerabilitatea vieþii noastre
cotidiene.

Monarhii României
la Muzeul de Istorie
Muzeul Naþional de Istorie a României
a deschis, pe 30 octrombrie, expoziþia
temporarã Regele a murit! Trãiascã
Regele!, prin care îºi propune sã onoreze
memoria primilor doi regi ai României,
cu ocazia împlinirii unui secol de la încetarea din viaþã a regelui Carol I ºi venirea
la tronul Romaniei a regelui Ferdinand.
Expoziþia, care va fi deschisã pânã la
1 martie 2015, cuprinde ºi obiecte de la
Peleº, de la Cotroceni ºi de la Muzeul
Naþional de Artã. Tematica expoziþiei
este structuratã pe mai multe capitole,
prin care se doreºte realizarea unei
imagini cât mai complete a vieþii ºi
activitãþii celor doi monarhi. Expoziþia
debuteazã cu prezentarea descendenþei
lui Carol ºi Ferdinand (germanã, francezã, portughezã: bunici, pãrinþi, fraþi
ºi surori) ºi continuã cu Familia
regalã a României (Carol - Elisabeta,
Ferdinand - Maria ºi copiii lor).

Teatru Independent
în festival
Între 3 ºi 9 noiembrie 2014, Festivalul
Naþional de Teatru Independent va prezenta
cele mai bune producþii independente din þarã,
workshop-uri inedite ºi conferinþe.
Programul Festivalului Naþional de Teatru
Independent - ediþia a 2-a (FNTi2), organizat
de Fundaþia Godot, va reuni producþii din
Bucureºti, Sibiu, Iaºi, Cluj, Craiova ºi TârguMureº, care vor putea fi urmãrite în spaþiile
partenere din capitalã: Teatrul Luni de la Green
Hours, Unteatru, Teatrul de Artã Bucureºti,
Teatrul ARCA, In Culise Teatru Pub, Teatrul
de pe Lipscani, Teatrul de Sufragerie, Teatrul
Mignon ºi Teatrul Coquette.
Ediþia de anul acesta are un caracter aparte,
necompetiþional, propunându-ºi sã fie, în primul
rând, o sãrbãtoare a teatrului tânãr. Dictincþiile
acordate de cãtre juriul festivalului, format din
Coca Bloos, Ana-Maria Nistor, Ioana Moldovan,
Cristian Theodor Popescu ºi Pompilius Onofrei,
vor avea ca scop principal susþinerea în plan
profesional a tinerilor artiºti ºi dezvoltarea
viitoarelor proiecte ale acestora. În afara programului de spectacole, FNTi2 va organiza trei
workshop-uri dedicate artiºtilor participanþi (ºi
nu numai): Meisner Industry Workshop, susþinut
de invitatul special Eugene Buica, Casting

Valori româneºti
Modest ºi plin de solicitudine, Mihai Manicatide
este considerat întemeietorul
ºcolii româneºti de pediatrie, iar de numele lui se
leagã înfiinþarea unor catedre
de pediatrie, în Bucureºti,
Iaºi ºi Cluj. Elev ºi apoi coleg
cu Victor Babeº, Manicati
de este autorul a douã tratate de medicinã infantilã,
ºi s-a remarcat prin cercetãrile
fãcute în domeniul meningitei
cerebrospinale la copii ºi a
seroterapiei tusei convulsive.
Toolkit, cu Florentina Bratfanof, ºi The 24 Hour
Play, un atelier-eveniment unic în România.
Programul va fi completat de conferinþele FNTi2,
care vor avea ca scop identificarea problemelor
cu care se confruntã teatrul independent
românesc - de la surse de finanþare la promovarea producþiei - ºi a soluþiilor posibile. Aceste
evenimente vor fi subsumate scopului
FNTi2 de a crea un mediu de comunicare între
artiºtii independenþi din întreaga þarã.

Kowalski, de Andrei Creþulescu

- cel mai bun scurtmetraj
la Festivalul de la Zagreb

Kowalski, de Andrei Creþulescu, a primit Premiul
pentru cel mai bun scurtmetraj la ediþia de anul acesta
a Festivalului de Film de la Zagreb, care a avut loc în
perioada 19 - 26 octombrie.
Regizorul Andrei Creþulescu a câºtigat premiul
Cãruciorul de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj, în
valoare de 1.000 de euro, pentru, potrivit juriului: 15
minute de plãcere purã a unui superb dialog, a unei
interpretãri ºi regii mari. ªi pentru demonstrarea faptului
cã cinema-ul românesc este încã viu ºi la înãlþime.

Toamna artei tinere
la Galeria AnnArt

Galeria AnnArt gãzduieºte expoziþia de
grup TAA_2014, 40 de lucrãri de picturã,
graficã - experiment, fotografie ºi video - sub
semnãturile unui grup de foarte tineri artiºti:
Alice Bîrcã, Ana-Maria Huluban, Malvina
Iºfan, Andrei Mateescu, Ioana Nicoarã,
Dimitris Palade, Ioana Pioaru, Corina Raiciu,
Constantin Rusu  ºi, la prima colaborare cu
AnnArt, Mircea Ciutu ºi Mircea Teleagã.
TAA_2014 înseamnã Tinerii Artiºti AnnArt ºi
reviziteazã, dupã trei ani, parcursul formativ
al artiºtilor invitaþi de galerie în prima
colectivã la AnnArt în 2011, prin proiectul
EBienale, derulat în parteneriat cu Festivalul
George Enescu.
Cele 11 proiecte sunt independente unele de
celelalte ºi beneficiazã, în interiorul galeriei, de
acel interval spaþial ºi temporal ce fac posibile
singularitatea ºi totodatã întâlnirea, contactul.

Expoziþia, care cuprinde în majoritate
lucrãri la prima expunere, realizate pentru
acest proiect, poate fi vizitatã pânã miercuri,
12 noiembrie 2014, cu intrarea liberã. Va fi
documentatã prin scurte filme de profil, în
continuarea celor din 2011, ºi se va încheia
cu acordarea premiului anual AnnArt.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Angela Brãdean,

urmaº al profesorului Ciucurencu
Aristotel BUNESCU
Mulþi pictori îºi trag seva creaþiei lor de la un mare profesor,
care le-a marcat, mai întâi tinereþea, iar apoi toatã opera artisticã.
În cazul Angelei Popa Brãdean, acest mentor poartã numele
Alexandru Ciucurencu.
Angela Popa Brãdean, nãscutã la 3 august 1934, la Iaºi, este
fiica pictorului Nicolae Popa ºi soþia pictorului ºi desenatorului Traian Brãdean. Din anul 1964 este membrã a Uniunii
Artiºtilor Plastici din Bucureºti.
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Mihai MANICATIDE

 fondatorul ºcolii româneºti
de pediatrie

Mihail Manicatide (7 noiembrie 1867  17 februarie 1954) s-a nãscut
în oraºul Giurgiu, într-o familie de români macedoneni (tatãl, venit din
Melenik Grecia, ºi mama, fiica unui fost lider paºoptist din Giurgiu).
Terminã studiile liceale la Liceul Sf. Sava din Bucureºti ºi urmeazã
cursurile Facultãþii de Medicinã din Bucureºti unde obþine, în 1893,
titlul de doctor în medicinã, cu teza intitulatã Studiul anatomo-patologic
al ficatului. Pleacã la Paris, ca bursier, pentru a se specializa în pediatrie.
Între anii 1897 ºi 1899 studiazã la Berlin, la Institutul de anatomie
patologicã, condus de cãtre Rudolf Virchow, ºi în Clinica infantilã a
profesorilor Otto Heubner ºi Adalbert Czerny, perioadã în care a fost
preºedintele Societãþii românilor din Berlin, societate înfiinþatã în 1896.
În 1900, este numit profesor de pediatrie la Facultatea de
Medicinã din Iaºi, unde activeazã pânã în 1920, când este transferat
la Bucureºti. La insistenþele sale, lângã Spitalul Sfântul Spiridon
din Iaºi, sunt construite pavilioane destinate bolnavilor contagioºi,
adulþi ºi copii, constituind nucleul a ceea ce va deveni mai
târziu Spitalul Izolarea. Numele sãu îl gãsim ºi în istoria Spitalului
de copii Grigore Alexandrescu. În 1919, Mihail Manicatide a fãcut
parte din comisia universitarã care a selecþionat corpul didactic al
nou înfiinþatei Universitãþi din Cluj. A fost unul dintre elevii lui Victor
Babeº, realizând cercetãri în domeniul meningitei cerebrospinale la
copii ºi al seroterapiei tusei convulsive.
Mihai Manicatide reprezintã o bornã în medicina ºi pediatria
româneascã. ªi-a format, încã din tinereþe, o privire complexã asupra
câmpului medicinii, lucrând alãturi de Victor Babeº (18541926,)
la Bucureºti, ºi de pediatrii Jacques-Joseph Grancher (18431907),
Victor Henri Hutinel (18491933), Antoine Bernard-Jean Marfan
(18581942), în Paris, Johann Otto Leonhard Heubner (1843
1926) ori Adalbert Czerny (18631941), în Germania.
Calitãþile sale ºi experienþa occidentalã i-au îngãduit sã producã
schimbarea de care era nevoie în clinica infantilã. Presa relata fiecare
miºcare a sa: publicisticã, socialã, antreprenorialã sau medicalã.
Scria pentru Viaþa Româneascã, susþinea conferinþe, avea contact
direct cu pacienþii, în mediul lor, frecventa congresele ºtiinþifice
internaþionale ºi propunea subiecte noi de cercetare. A fost distins
cu premiul Academiei Române pentru studiile întreprinse în
domeniul bolilor infecþioase, iar forurile ºtiinþifice internaþionale
l-au elogiat pe mãsurã. Prin demersurile sale, a susþinut necesitatea
construirii unei noi clãdiri pentru clinica infantilã din Iaºi, care sã
cuprindã pe lângã un pavilion mai mare pentru bolile comune,
pavilioane mai mici, separate pentru fiecare din bolile contagioase
mai frecvente: scarlatina, difteria, morbilli. Din anul 1920 s-a
transferat la Bucureºti, unde ºi-a continuat activitatea, cu acelaºi
elan. Medicii vremii îl descriu ca pe un pasionat al îngrijirii copiilor,
fiind unul dintre cei care deseori se deplasa la domiciliul acestora,
chiar dacã pãrinþii lor nu puteau plãti consultaþiile.
Profesorul dr. Mihail Manicatide a pus bazele ºcolii medicale
româneºti contemporane de pediatrie, în timp ce sora sa, dr.
ginecolog Elena Venert Manicatide, a fost prima femeie doctor
docent din România. Mihail Manicatide a avut doi fii, Emanoil
Titu Manicatide (1910-2004), care a dus mai departe meseria tatãlui,
fiind, la rândul sãu, un cunoscut medic pediatru, ºi Radu
Manicatide (1912-2004), un cunoscut inginer constructor
de aeronave ºi pilot. Nepotul lui Mihail Manicatide, Mihai
Manicatide, este, la rândul sãu, medic, dar în Toronto, Canada.

Vã place muzica veche?
Angela Brãdean a avut ºansa unui traseu artistic marcat de
vizitele pictorului Nicolae Tonitza, bunul prieten al tatãlui sãu,
în care se discuta despre desen ºi formã, compoziþie, dar, mai
ales, despre culori.
Înscrisã la Institutul de Arte Frumoase Nicolae Grigorescu
din Bucureºti, a studiat pânã în 1959 sub îndrumarea lui Alexandru
Ciucurencu. Îl întâlneºte pe Traian Brãdean, pictorul care avea
sã îi devinã ºi partener de viaþã, formând unul dintre recunoscutele
cupluri de artiºti români.
ªi-a fãcut debutul expoziþional în anul 1955, la Expoziþia
Regionalã de Artã din Iaºi; de atunci a expus la toate manifestãrile
importante din þarã, iar, apoi, a fost prezentã ºi în reuniuni de
profil de peste hotare. Talentul evident al artistei transpare din
lucrãri dedicate unor portrete, în naturi statice, peisaje.
Lucrãri ale ei au ajuns în muzee ºi colecþii particulare din Statele
Unite ale Americii, Italia, Olanda, Germania, Franþa, Grecia,
Spania, Turcia ºi Japonia. Palmaresul Angelei Brãdean cuprinde
numeroase premii naþionale. A fãcut cãlãtorii de studii în
strãinãtate, mai precis în Italia, Franþa, Olanda, Bulgaria, Rusia,
Cehoslovacia, Germania, Austria, Belgia, Grecia ºi Spania.
În cazul sãu, foarte important este cã a putut trãi artistic, individual,
lângã o mare personalitate, cum a fost Traian Brãdean. Atelierele lor
din strada Eforie, în centrul geografic al Bucureºtilor, au adãpostit
mereu tablouri de mare valoare, care poartã pecetea fiecãruia în parte.

Asociaþia Antiqua ºi Medieval Praxis organizeazã în perioada
30 octombrie - 21 noiembrie, cea de-a IX-a ediþie a Festivalului de
Muzicã Veche Bucureºti. Dupã ce ansamblul de muzicã veche Gli
Studiosi di Sebastiano (Bucureºti), Ansamblul de dans medieval ºi
baroc Passeggio (Cluj) au cântat ºi interpretat dansuri de la Curtea
Franþei din vremea Regelui Soare, pe 30 octombrie, la Palatul
Cotroceni, Jean  Philippe Rameau ºi clavecinista Raluca Enea vor
cânta, pe 13 noiembrie, diverse piese de clavecin la Biserica Anglicanã.
Marco Horvat (Franþa) va cânta, pe 19 noiembrie, la Muzeul Naþional
Cotroceni, iar ansamblul de muzicã veche Cinco Siglos (Spania)
va susþine un concert inspirat de renaºterea muzicalã spaniolã,
pe 21 noiembrie 2014, la Palatul Bragadiru.

Ediþia de toamnã a Sãptãmânii PSI
În perioada 3-9 noiembrie 2014 va avea loc ediþia de toamnã a
Sãptãmânii PSI, un eveniment naþional coordonat de Editura Trei ºi
Librãriile Cãrtureºti din Bucureºti, Constanþa, Iaºi, Cluj, Braºov ºi
Timiºoara. Editura Trei ºi Librãriile Cãrtureºti te invitã la un dialog
empatic ºi cald cu exploratori ai minþii umane, care-þi vor vorbi
despre experienþe de viaþã pline de miez, dar ºi despre metode ºi idei
psihologice de larg interes: de la analiza viselor la semnificaþia isteriei,
de la consilierea pentru gravide, la psihologia vârstei a treia.
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Reprezentanþa în România a Comisiei UE informeazã:
57,1 milioane de euro alocate unui proiect digital de bandã largã din România
Comisia Europeanã a aprobat o investiþie de 57,1
milioane de euro în cadrul Fondului european de
dezvoltare regionalã (FEDR), dintr-o investiþie totalã
de 69 milioane de euro, pentru dezvoltarea unei
infrastructuri de bandã largã de 3.265 km în aºa-numitele
zone albe ale României - zone în care nu existã reþele
de comunicaþii electronice de acces sau de distribuþie.

Proiectul RO-NET va acoperi 783 din cele 2268 de
localitãþi identificate în România ca zone albe ºi va
contribui la reducerea decalajului digital dintre zonele
urbane ºi cele rurale, prin oferirea accesului la internet
în bandã largã unui numãr de aproximativ 130.000 de
gospodãrii cu 400.000 de locuitori, 8.500 de întreprinderi
ºi 2.800 de instituþii publice.

Cercetãtorii UE cer tratament personalizat pentru cancerul la sân
În prezent, în majoritatea þãrilor dezvoltate, una din
opt femei este supusã riscului de a fi diagnosticatã cu
cancer de sân pe durata vieþii. Creºterea sprijinului
pentru depistarea timpurie, pentru tratamente mai
eficiente ºi pentru o mai bunã îngrijire paliativã - au
fost subiectele principale ale Lunii sensibilizãrii cu
privire la cancerul de sân, acþiune desfãºuratã în luna
octombrie a acestui an. Un domeniu de cercetare
promiþãtor, care a fost abordat într-o serie de proiecte

de cercetare finanþate de UE, este medicina personalizatã  adaptarea tratamentului la circum-stanþele ºi
la condiþiile specifice unui pacient.
Rezultatele trialului, cunoscut sub acronimul MINDACT,
vor fi disponibile în 2015. În cadrul trialului, se
investigheazã dacã analiza genomicã poate ajuta medicii
sã ia decizii mai corecte cu privire la posibilitatea ca
pacienþii sã nu mai fie supuºi chimioterapiei ulterioare
intervenþiilor chirurgicale pentru cancer de sân

12 oraºe europene s-au clasificat pentru Capitala Europeanã Verde
Premiul Capitala Europeanã Verde recompenseazã un
oraº care ocupã o poziþie de lider pentru un mod de viaþã
urbanã ecologicã. S-au calificat: Bursa (Turcia), Cascais
(Portugalia), Cork (Irlanda), Essen (Germania),sHertogenbosch (Olanda), Istanbul (Turcia), Lahti
(Finlanda), Lisabona (Portugalia), Nijmegen (Olanda),
Pécs (Ungaria), Porto (Portugalia), Umeå (Suedia). Un
grup internaþional de experþi va efectua o evaluare tehnicã
detaliatã a fiecãrei candidaturi, pe baza a 12 indicatori,
care includ calitatea aerului ambiant; atenuarea
schimbãrilor climatice ºi adaptarea la acestea; ecoinovarea
ºi locurile de muncã sustenabile; performanþa energeticã;

zonele urbane verzi care prezintã o utilizare sustenabilã
a terenurilor; gestionarea integratã a mediului; transportul
local; natura ºi biodiversitatea; calitatea acusticã a
mediului; cantitatea de deºeuri generate ºi gestionarea
acestora; tratarea apelor reziduale, precum ºi gestionarea
apei. În urma evaluãrii tehnice, câteva oraºe vor fi
preselecþionate pentru titlul din 2017.
În iunie 2015, oraºele preselecþionate vor fi invitate sã
facã o prezentare în faþa unui juriu internaþional.
Câºtigãtorul va fi anunþat în luna iunie 2015, cu ocazia
ceremoniei de decernare a premiului, la Bristol, Marea
Britanie, Capitala europeanã verde din 2015.

24,4 milioane de euro donate cercetãrilor pentru virusul Ebola

Comisia Europeanã a anunþat alocarea, din bugetul
UE pentru cercetare, a 24,4 milioane de euro destinate
urgent cercetãrilor în domeniul bolii cauzate de virusul
Ebola. Finanþarea va fi direcþionatã cãtre cinci proiecte,
de la testarea unui potenþial vaccin, în cadrul unui trial
clinic de mare amploare, la testarea unor compuºi
existenþi ºi noi în tratamentul bolii Ebola. Fondurile,
provenite din programul Orizont 2020, programul UE

pentru cercetare ºi inovare, vor fi puse la dispoziþie
prin intermediul unei proceduri accelerate, pentru ca
cercetãrile sã înceapã cât mai curând posibil. De
asemenea, Comisia colaboreazã cu industria de profil
în ceea ce priveºte crearea de noi vaccinuri,
medicamente ºi mijloace de diagnostic vizând boala
Ebola ºi alte febre hemoragice, în cadrul Iniþiativei
privind medicamentele inovatoare.

Pierderi de miliarde de euro din cauza deficitului de încasare a TVA
Se estimeazã cã, în 2012, s-au pierdut 177 de miliarde
de euro din veniturile din TVA, din cauza nerespectãrii
legislaþiei privind TVA sau a necolectãrii TVA, potrivit
ultimelor date ale studiului privind deficitul de încasare
a TVA, publicate de Comisia Europeanã. Aceastã sumã
reprezintã 16% din veniturile totale din TVA preconizate
ale statelor membre. Studiul privind deficitul de încasare
a TVA prezintã date detaliate referitoare la diferenþa

In memoriam

dintre valoarea TVA datorat ºi suma efectiv colectatã,
în 26 de state membre, în 2012. El include, de asemenea,
cifre actualizate pentru perioada 2009 - 2011, pentru
a reflecta o îmbunãtãþire a metodologiei utilizate. Sunt
prezentate ºi principalele tendinþe ale deficitului de
încasare a TVA, împreunã cu o analizã a impactului pe
care climatul economic ºi deciziile de politicã l-au avut
asupra veniturilor din TVA.

684  3 noiembrie 2014

În cadrul proiectului Modele în educaþie
un nou eveniment:

Conferinþa Secretul tinereþii eterne.
Echilibrul vârstei bioelectrice
(Urmare din pag.1)
Din studierea literaturii, ne-am obiºnuit cu unele teorii care aratã cã
ankh-ul a fost simbolul Vieþii Veºnice, folosit în arta egipteanã pentru
vechii egipteni (simbolul hieroglific actual). Dincolo de simbolurile vieþii
materiale, pentru marcarea trecerii din viaþã cãtre moarte (morþii erau numiþi
ankhu) se foloseau alte simboluri, simbolul - neb-ankh, care însemna
posesor al vieþii dincolo de viaþã.
Literatura mai susþine ºi alte pãreri, care spun cã ankh reprezenta rãsãritul soarelui
- bucla simbolizând soarele, linia orizontalã - orizontul ºi linia verticalã - traiectoria
soarelui. O altã teorie privind simbolul face referire la ankh ca reprezentând uniunea
dintre principiul masculin ºi cel feminin sau uniunea dintre Cer ºi Pãmânt.
Conferinþa privind tinereþea eternã a adus la cunoºtinþa publicului larg ºi alte
idei, a cãror cunoaºtere meritã atenþia noastrã, a muritorilor de rând. În deschiderea
conferinþei, prof. univ. dr. Carmen Costea a adus salutul conducerii USH ºi a
subliniat grija ºi susþinerea pentru cercetarea ºtiinþificã, indiferent de domeniu de
activitate, pentru dezbaterea liberã între specialiºti ºi studenþi, pentru aflarea
adevãrului ºtiinþific, dincolo de frontierele cunoaºtere de moment.
Prin dezbaterile provocate, specialiºtii prezenþi la aceastã conferinþã au adus la cunoºtinþa
publicului alte unghiuri de abordare a conceptului de tinereþe eternã, plecând de la
cunoaºterea ºtiinþificã din domenii fundamentale, interdisciplinare sau de graniþã:
sociologia, psihanaliza, neuropsihiatria, neurologia, comunicarea, energia vibraþionalã.
În Secretul tinereþii eterne. Echilibrul vârstei bioelectrice, Ionel Mohîrþã abordeazã
încetinirea procesului de îmbãtrânire si declanºarea procesului de întinerire prin
tehnici de echilibrare a corpurilor fizic, vital, mental, supra-mental ºi extatic. Tradiþii
strãvechi ºi studii recente sunt prezentate în sprijinul ideii cã existã metode care se
pot constitui în programe proprii de îngrijire, pentru a fi mai sãnãtoºi si mai longevivi.
Întinerirea este posibilã printr-o schimbare semnificativa a stilului de viaþã sub
aspect energetic ºi informaþional. S-a constatat cã energiile psihice, dirijate în mod
conºtient, dar ºi cele generate în mod inconºtient de noi toþi influenþeazã direct
micro-procesele biochimice ale componentelor microscopice din nucleul ºi citoplasma
celulelor vii. Deºi corpul fizic este limitat de spaþiu ºi timp, corpul bioelectric este
liber. El este o extensie a Sinelui ºi un punct al celei de-a patra dimensiuni, în care
mintea ºi emoþiile noastre nu sunt altceva decât ferestre ale sufletului nostru. Cu alte
cuvinte, stã în puterea noastrã sã ne descoperim, sã ne recunoaºtem ºi sã ne acceptãm
singuri posibilitatea de a deveni mai puternici, de a ne pãstra tinereþea veºnicã.
Dr. Ionel Mohîrþã este director al Asociaþiei Române de Psihologie Transpersonalã
ºi vicepreºedinte al Asociaþiei Europene de Psihologie Transpersonalã. Specialist în
tehnici de regresie, în analiza ºi sinteza informaþiei, în gândire criticã ºi respiraþie
Pneuma, este interesat de psihotanatologie ºi, concomitent, de cercetarea experimentalã
ºi teoreticã în metode de performanþã psihoemoþionalã ºi fizicã. Este fondatorul
Psihologiei Sonoluminice ºi autorul cãrþilor: Calea Sufletului. O incursiune în realitatea
profundã (2005); Psihologia Sonoluminicã. Un proiect de psihologie cuanticã (2011).
Urmãtoarele evenimente ale proiectului Modele în educaþie sunt:
 joi, 13 noiembrie 2014, conferinþa internaþionalã Cultura amerindianã ºi
educaþia, avându-l ca invitat special pe liderul spiritual Vernon Foster (SUA);
 joi, 27 noiembrie 2014, conferinþa internaþionalã Echilibrul intern, valoare
perenã în educaþie, susþinutã de venerabiilul Luang Phi Pasura (Thailanda).
Vã aºteptãm!

Conf. univ. dr. Matei GEORGESCU

Adrian
PÃUNESCU
(20 iulie 1943 - 5 noiembrie 2010)

Mãrturii peste timp
Tinereþea mi-a fost marcatã, ca multora din
generaþia mea, de Cenaclul Flacãra. Paradoxal,
deºi nu am participat la niciun spectacol, multe
dintre întâlnirile cu prietenii erau acaparate de
discuþiile aprinse, pro ºi contra, despre
editorialele ºi poezia lui Adrian Pãunescu, pe
fundalul muzicii menestrelului Tudor Gheorghe.
Pe Adrian Pãunescu l-am întâlnit, mult mai târziu,
cu ocazia lansãrii, la librãria Mihail Sadoveanu, în
1973. a cãrþii Lumea ca lume, scrisã la somaþia
prieteneascã a lui Octavian Paler. Pânã aici, nimic
deosebit, dacã nu asistam, pe viu, la tãrãboiul fãcut
ºi scoaterea la vânzare, din depozitul librãriei, a
cãrþii sale de poezii Istoria unei secunde, în coperte
gri, interzisã de cenzurã. Atunci, Adrian Pãunescu
a hotãrât, în semn de protest, ca toate cãrþile
ulterioare sã aparã în coperte negre, ceea ce s-a ºi
împlinit. (Deºi bucuros cã am pus mâna pe cele
douã volume, cu autograf, nu uit cã demersul m-a
costat 2% din salariul de stagiar plus drumul TulceaBucureºti ºi retur.)
În drumurile prin þarã, i-am gãsit multe poezii,
scrise ad-hoc, în cartea de onoare a unor IAS,
spre uimirea, dar ºi bârfa gazdelor. Clevetitorii
îºi susþineau poveºtile, având ca dovadã poezia,
iar poezia este un risc pe cont propriu, cum spune
poetul în poemul Pe cont propriu.
Câþi nu-ºi vor fi dorind, acum, sã-i audã vocea
tunãtoare recitându-ºi poeziile sau pe ale confraþilor,
intrate în conºtiinþa generaþiei în blugi?! Poate ar fi
interesant ca aceia, care se recunosc în imaginile din
filmul Cenaclul Flacãra, sã dea un semn de viaþã,
poate la redacþia revistei sau la grupurile formate
întru iubire pentru opera poetului.
M-am bucurat când Adrian Pãunescu a ales sã-ºi
construiascã o casã la Breaza, locul meu de baºtinã.
Înainte de 1989, pe lângã evaluarea lucrãrilor la
construcþia casei ºi actele de culturã, poetul fãcea ºi
acte de aprovizionare pentru locuitorii oraºului, cu
de-ale gurii, la Alimentara. Spre ruºinea concetãþenilor
mei, dupã ce s-au bucurat, au sfârºit prin a-l bârfi, cã
aºa-i la noi, ceea ce nu l-a oprit sã joace fotbal cu
Andrei, pe stadion. Aici a organizat ºi un revelion cu
membrii Cenaclului. Tot de aici a repornit Cenaclul,

dupã o perioadã de interdicþie, cu o haltã la Câmpina,
înaintea incidentelor petrecute la Ploieºti, în iunie 1985,
care au însemnat ºi sfârºitul, dupã 1600 de spectacole.
Cele citite în Lumea ca lume m-au inspirat în
scrierea articolelor, publicate în Dimineaþa: Atunci
când cuvântul nu mai zideºte, La români cuvântul
mai zideºte? ºi Excese, exageraþiuni. Ultimul, lãsat
în cutia poºtalã, pe Dionosie Lupu, a fost publicat,
pe prima pagina, în Vremea, condusã de Adrian
Pãunescu, deºi nu mã cunoºtea. Erau vremurile când,
ca ºi azi, se practicau atacurile virulente la persoanã,
definite de Adrian Pãunescu, cu maiestria-i
cunoscutã: Colosali sunt gazetarii de profesie. Din
nimic, ei pot sã facã mult, iar, din ceva acolo, ei fac
minunea lumii, deºi înþelepciunea popularã a
rezolvat din timp problema, numind sonor substanþa
din care cineva urma sã facã bici.
Articolul publicat în Dimineaþa (10 iunie 2004)
era o replicã la atacul poetului Mircea Cãrtãrescu la
adresa poetului Adrian Pãunescu ºi a lui Dinu Sãraru
ºi Fãnuº Neagu, într-o emisiune tv. Mircea
Cãrtãrescu a continuat ºi în scris, deºi recunoºtea
cã în scris sunt de multe ori viteaz, dar în
confruntãrile faþã-n faþã mã pierd uneori penibil
ºi-apoi îmi vine sã mã iau la palme de ciudã. Regreta
cã îl apãrase pe Adrian Pãunescu în comisia ce urma
sã-i valideze teza de doctorat. Nu ºtiu, nici acum,
dacã Adrian Pãunescu a avut sau nu o reacþie. Era
vremea când repeta spusele lui Zaharia Stancu:
Suntem prea bãtrâni ca sã ne certãm, cã nu mai
avem timp de împãcare, având ºi clemenþã pentru
calomniile între scriitori: multe li se pot contesta
scriitorilor, dar ei au meritul de a se calomnia pe
faþã. Nu am discutat, niciodatã, faþã în faþã, cu
Adrian Pãunescu, deºi mi-am dorit-o, dupã cum,
nu ºtiu dacã a citit articolul meu. Multe dintre cele
citite în Lumea ca lume i se potriveau, ca o mãnuºã
lui Mircea Cãrtãrescu, dar sunt valabile, multora, ºi
azi: Câte feþe poate avea un om. Omul se naºte ºi
este educat, omul are pânã la urmã faþa lui, ideile
lui, pe care ºi le poate exprima sau nu, dar nu e în
nici un caz normal sã îngãduim nimãnui obþinerea
de mai multe feþe, pe care respectivul sã le scoatã în
public, în funcþie de împrejurãri, în dorinþa unei

Adrian Pãunescu, pe vremea când era profesor la Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii din
cadrul Universitãþii Spiru Haret, împreunã cu prof. univ. dr. Mircea Itu ºi conf. univ. dr. Pamfil Nichiþelea

afirmãri fãrã scrupule. Singura dramã pentru omul
cu douã feþe ar fi sã aparã omul cu trei feþe.
De fapt, în aceasta consta forþa creatoare a
poetului, ca ºi la Creangã, Eminescu ºi Caragiale:
aparenta uºurinþã, substanþa ºi perenitatea
cuvântului, cum ar fi scris azi.
În 2010, aniversarea a 45 de ani de la terminarea
liceului urma sã o þinem la Casa roºie, proprietatea
poetului de la Breaza. Speram, ºtiindu-l bolnav, ca
cele scrise în 2004 sã-i parvinã prin doamna Carmen
Pãunescu. Din pãcate, starea poetului s-a înrãutãþit
brusc ºi a reclamat prezenþa doamnei, de urgenþã, la
Bucureºti, iar înþelegerea, contramandatã. La scurt
timp, la 5 noiembrie, la numai 67 de ani, poetul
avea sã ne pãrãseascã, lãsându-ne crezul sãu de o
viaþã: ªi þãrii mele minima dreptate. Din pãcate,
atacurile la adresa Poetului nu au dispãrut.
În curtea casei de la Breaza s-a construit o
bisericuþã din lemn, care aduce aminte enoriaºilor,
ºi nu numai, de prezenþa poetului în acel spaþiu.
Poate cã edilul oraºului îi va dedica o placã, în faþa
Casei de culturã, ºi poetului Adrian Pãunescu, alãturi
de cea a acad Gr. Moisil, I. Manolescu - actor, M.
Sebastian - scriitor, C-tin Piliuþã - pictor ºi alþii,
care s-au nãscut sau au ales sã trãiascã la Breaza.
Poetul a fost preocupat de apãrarea valorilor
româneºti ºi necesitatea educaþiei. Puþini au fost
însã cei care sã-l susþinã ºi sã-l apere, deºi nu
cred cã ar fi acceptat. De aceea doream sã-i
transmit ºi articolul din Dimineaþa. Conþinea ºi

scuzele, deºi târzii, în numele concetãþenilor mei.
S-a dovedit, încã o datã, cã timpul vieþii ni-i scurt,
cum spune poetul în Pe pãmânt avem de toate.
Nu-mi permit sã fac judecãþi de valoare asupra
operei poetului, eseistului, criticului, profesorului,
realizatorului de emisiuni tv ºi omului politic Adrian
Pãunescu. Au fãcut-o românii, atunci când i-au
solicitat sã renunþe la politicã, ºi o fac ºi azi, de la
lacrimile vãrsate, citind sau ascultând Ruga pentru
pãrinþi, pânã la revolta stârnitã de poezia
Analfabeþilor. Închei cu câteva versuri, care reprezintã
transpunerea neputinþei timpului pe care îl trãim ºi
pe care Adrian Pãunescu a cãutat sã-l resusciteze
perpetuu, înainte ºi dupã 1989. Anarhica stare
Când totul se poate,/ E-o crizã ce nu se explicã./ Prea
lesne ºi una ºi alta se poate./ ªi frunza ce creºte. ªi
cea care picã/... Când ora se poate. Când noaptea se
poate. Când moartea se poate./ Când totul se poate.
ªi ce se mai poate, când totul se poate?
Rãmâne ca Andrei Pãunescu sã discearnã dacã
cele scrise rãspund, fie ºi parþial, la întrebarea sa
mai veche de la emisiunile TV: Ce nedreptãþi aþi
fãcut, pe care le regretaþi? izvorâtã, bãnuiesc, ºi din
frãmântãrile tatãlui, în dorinþa de a intra în conºtiinþa
semenilor cu conºtiinþa datoriei îndeplinite.
Dacã Dor de Eminescu este, este ºi Dor de
Pãunescu, reuniþi acum în stele, cum îi place sã
spunã actorului Florin Piersic, ºi el, iubitor de
operã pãunescianã.

Mircea TOMA
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PROGRAMUL TVH
LUNI  3 noiembrie 2014

MARÞI  4 noiembrie 2014

MIERCURI  5 noiembrie 2014

JOI  6 noiembrie 2014

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Curs de limba englezã (r)
08:00 Interviurile TVH (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Transformarea (r)
12:30 Film documentar Discovery 
Cameramanii de rãzboi (III)
13:00 Film serial  O iubire eternã
(Filipine, 2012)
14:00 Film serial  Suflete pereche (Filipine)
15:00 Film documentar Discovery 
Asediul Leningradului - partea V-a
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16.10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16.30 Ochiul de veghe (r)
17.00 Viral online (r)
17.30 Film artistic românesc 
Expresul de Buftea (1978, comedie)
Regia Haralambie Boroº
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic  Calea inimii
(SUA, 2008) Regia Russ Emanuel
22:00 Seara târziu cu Alexandra.
Realizator Alexandra Blejan
23:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
23:30 Film documentar Discovery 
Asediul Leningradului - partea a VI-a
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 Dicþionar cultural.
Realizator prof. univ. dr. Ioan Roºca
04:30 Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr. George Volceanov
05:00 De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ. dr. Diana Artene

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Curs de limba englezã (r)
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Film documentar Discovery 
Eliberatorii. Aviaþia terestrã. Vistula-Oder
12:00 Film documentar Discovery 
Faþa femininã a rãzboiului
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar Discovery 
Asediul Leningradului - partea a VI-a
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Ochiul de veghe (r)
17:00 Viral online (r)
17:30 Film artistic  P.J. Calea inimii
(SUA, 2008) Regia Russ Emanuel
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic  Antrenoarea (China)
22:00 Seara târziu cu Alexandra.
Realizator Alexandra Blejan
23:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
23:30 Film documentar Discovery 
Asediul Leningradului - partea a VII-a
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria. Curs de limba englezã
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator 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.
Realizator Ion Bucheru
04:30 Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
05:00 Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Curs de limba englezã (r)
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Film documentar Discovery 
Ucigându-l pe Hitler (I)
12:00 Crezi cã ºtii? (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar Discovery 
Asediul Leningradului - partea a VII-a
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Ochiul de veghe (r)
17:00 Viral online (r)
17:30 Film artistic  Antrenoarea (China)
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc 
Tatãl risipitor (1974, dramã)
Regia Adrian Petringenaru
22:00 Seara târziu cu Alexandra.
Realizator Alexandra Blejan
23:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
23:30 Film documentar Discovery  China
Past Forward. Abatele CEO Shaolon
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria. Curs de limba englezã
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator 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.
Realizator Ion Bucheru
04:30 Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
05:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Curs de limba englezã (r)
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Film documentar Discovery 
Ucigându-l pe Hitler (II)
12:00 Academia veterinarã (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar Discovery  China
Past Forward. Abatele CEO Shaolon
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Ochiul de veghe (r)
17:00 Viral online (r)
17:30 Film artistic românesc 
Tatãl risipitor (1974, dramã)
Regia Adrian Petringenaru
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Transformarea.
Realizator Cristina Matei
22:00 Seara târziu cu Alexandra.
Realizator Alexandra Blejan
23:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
23:30 Film documentar Discovery 
China Past Forward. Fetele toboºar
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

VINERI  7 noiembrie 2014

SÂMBÃTÃ  8 noiembrie 2014

DUMINICÃ  9 noiembrie 2014

PROGRAMUL
RADIO HFM

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06:30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Curs de limba englezã (r)
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Film documentar Discovery 
Ucideþi-l pe tovarãºul Stalin
12:00 Interviurile TVH (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar Discovery 
China Past Forward. Fetele toboºar
15:30 Medicina live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Ochiul de veghe (r)
17:00 Viral online (r)
17:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc 
Castelul din Carpaþi
(1981, dramã) Regia Stere Gulea
22:00 Seara târziu cu Alexandra.
Realizator Alexandra Blejan
23:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
23:30 Film documentar Discovery 
China Past Forward. Eternul Beijing
00:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader
01:00 Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr. George Volceanov
01:30 Limbajul imaginii.
Realizator Ion Bucheru
02:00 Dicþionar cultural.
Realizator Ioan Roºca
02:30 Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
03:00 De fapt ºi de drept.
Realizator Diana Artene
04:00 Preuniversitaria*
* 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
05:00

Preuniversitaria* (r)
Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Kinetoterapia (r)
O lume sub lupã (r)
Film documentar Discovery 
Ucigându-l pe Hitler
Film documentar Discovery 
Faþa femininã a rãzboiului
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. Realizator Sorin Petre
Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc - Pãdureanca
(1986, dramã) Regia Nicolae Mãrgineanu
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
Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu
Preuniversitaria*

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
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00

Preuniversitaria* (r)
Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Kinetoterapia (r)
Film documentar Discovery 
Ucideþi-l pe tovarãºul Stalin
Film documentar Discovery 
Adventure Camp (ep. 4)
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
Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc -Duminica în familie
(1987, comedie) Regia Francisc Munteanu
Preuniversitaria*
Preuniversitaria. Curs de limba englezã
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
ONG Mania. Realizator Ana Maria Stancu
Ce citim astãzi.
Realizator lector univ. dr. Florin Pâtea
Dicþionar cultural.
Realizator prof. univ. dr. Ioan Roºca
Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr. George Volceanov
De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ. dr. Diana Artene

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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Conferinþa Internaþionalã
Smart, Sustainable and Inclusive Growth/
Creºtere inteligentã, durabilã ºi favorabilã incluziunii
Facultãþile din cadrul Universitãþii Spiru Haret: de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale, de Finanþe - Bãnci ºi de Management Financiar  Contabil
în parteneriat cu Universitatea Hitit, din Turcia, au organizat, în data de 24 octombrie
2014, prima ediþie a Conferinþei internaþionale în domeniul ºtiinþelor economice ºi
administrarea afacerilor - ICESBA  cu tema Smart, Sustainable and Inclusive
Growth, desfãºuratã la hotel Intercontinental.
Cuvântul de deschidere a conferinþei i-a aparþinut prof. univ. dr. Manuela Epure,
prorector a Universitãþii Spiru Haret, urmat, în sesiunea plenarã, cu prezentãrile
aparþinând invitaþilor speciali: Educaþia economicã în Franþa ºi Marea Britanie  o
privire spre viitor - dr. Jamie Smith - France Business School, Energia regenerabilã
va furniza, din 2030, 50% din energia electricã globalã - dr. Ali Sayigh, chairman of
WREK/ general director of WEN, Compatibilitatea dintre pilonii dezvoltãrii durabile:
o provocare pentru abordãri multidisciplinare - dr. Gheorghe Zaman, Institutul de
Economie Naþionalã, membru corespondent al Academiei Române.
În cele patru secþiuni ale conferinþei: Economics, Marketing
& Management, Corporate
and Finance Accounting,
Behavioural Economics, au
fost prezentate 48 de lucrãri
ºtiinþifice. Numãrul persoanelor
prezente la conferinþã a fost de
55, dintre care, 24 din România,

24 din Turcia ºi restul din
Cehia, Grecia, Anglia ºi Franþa.
O parte a participanþilor a
venit la conferinþa ICESBA
prin intermediul programului
ERASMUS, în cadrul cãruia
Universitatea Spiru Haret
are încheiate colaborãri cu
alte universitãþi.

Participarea, pe secþiuni:
Sala Opereta
ECONOMICS  preºedinte: Daniela PAªNICU
 Suleyman Acikalin, Erginbay Uðurlu - Oil Price Fluctuations
and External Balances of Turkey: 2000-2013  Gheorghe Bogdan
Copcea, Sorin Trifu, Dan Vilceanu  Agglomeration and economic
growth. A New Economic Geography approach for Romanias
counties  Burcu Dogan  The Portrait of Child Labour In Turkey
 Mustafa Ozturk, Nadir Eroglu, Ýlhan Eroglu, Halil Ibrahim Aydin
Development Agencýes on the Way to the Regýonal Development:
Comparison of Turkey and Romania  Daniela Paºnicu, Speranþa
Pârciog, Cãtãlin GHINÃRARU, Gabriela Tudose  Cluster
Analysis of the EU Countries in Terms of Labor Market Indicators
 Onur Tutulmaz  A modern approach to the macroeconomic
accounting: Potential advantages of including the monetary part in
macro accounting  Ömer Zeybek, Erginbay Uðurlu  Now casting
Credit Demand in Turkey With Google Trends Data  Manuela
Epure, Lorena Mihãeº  Youth and Social Cohesion  Aurelian
Virgil Baluþã, Maria Andronie, Ilioara Sofia Raicu  Improvement
practice of the students in an EU project. Economic and social
importance and lessons for the future. Case study of Spiru Haret
University  Diana Virginia Crãciunaº  The Necessity of Statistics
as a Part of Globalization Process. International Comparability in
Statistical Analysis  Ruxandra Cruþescu Higher Education important component of the knowledge triangle.

Sala Opera
MARKETING & MANAGEMENT  preºedinte: Christos SARMANIOTIS
 Costas Assimakopoulos, Eugenia Papionannou, Christos Sarmaniotis, Lampros
Gkiouzepas  Marketing Orientation and the Implementation of CRM Systems in the
Hotel Sector  Ýrfan Çaðlar, Reyhan Karabab A, William J.Hagood  Postmodernist
Identity Construction and Consumption  Kübra Küge Daldal, Sabiha Kiliç  Factors
which Effects the Mobile Tagging Awareness; A Research on Social Media Consumers
 Antonia Delistavrou, Irene Tilikidou  Ethical Unconcern Scale: Construction and
Validation  Manuela Epure, Liliana Guran  Socio-economic characteristics of the
elderly population in Romania  Ramona Olivia ªtefãnescu-Mihãilã  Publicity,
Advertising and Spirituality  George Cristian Gruia, George Gruia  Sustainable
growth with the help of Quality Scheduling Index  Daniel Marius Mareº, Valerica
Mareº, Lucian Dorel Ilincuþã  The Process of Globalization of Businesses and
Opportunities Offered by the new Technology on Ethics and Responsibility in Business
 Mihaela ªteþ  Private Management in Romanian State Owned Companies from
Transportation Field  Muharrem Tuna, Fatih Türkmen  Conflict Management
Methods of Managers: An Empirical Study of the Turkish Tourism Industry
 Hulya Cagiran Kendirli, Gurkan Ulusoy  Food Quality Certificates and a
Research on Effect of Food Quality Certificates to Determinate Ignored Level of
Buying Behavioral: A Case Study in HITIT University Feas Business Department.

Andzej Sakevic- client development
executive, a fãcut o prezentare a Passport
Euromonitor. Networking & Special
Offers: Researcher ID account on the
spot . Cult Research Survey
.
Reasearch Gate  social network for
researchers . H2020 partnership form.

Sala Bolero
CORPORATE AND FINANCE ACCOUNTING  preºedinte:
Esref Savas BASCI
 Habib Akdoðan, Ela Hiçyorulmaz  The Importance of the
Sustainability of Environmental Accounting  Esref Savas Basci,
Fatih Memis  A Comparison of the Performances of Type A
Mutual Funds Before And After 2008 Global Economic Crisis in
Turkey  Esref Savas Basci, Oznur Sakinc  Determinants of Bank
Profitability in Turkey : An Empirical Analysis on Types of Banking
from 2002 to 2012  Floarea Georgescu  The State of Knowing in
the Field of Enterprise Treasury-Notional Cash, Content, Scope 
Cihat Savsar  From Performance Measurement to Strategic
Management Model: Balanced Scorecard  Erginbay Uðurlu, Irena
Jindrichovska, Dana Kubickova  Working Capital Management
in Czech SMEs: An Econometric Approach  Dragoº Mihai
Ungureanu  The Budget of the European Union - Opportunity or
Burden for Romania?  Ilker Sakinc, Merve Gulen  The
Performance Comparison of the Participation Banks Acting in
Turkey Grey Relation Analysis Method  Fatih Konak, Selçuk
Kendirli  Impact of R&D Expenses on Firm Performance:
Empirical Evidence from the BIST Information Technology Index
 Gokben Bayramoðlu, Ali Bayram  The Role of Perceived
Organizational Justice and The Mediated Effect of Human Resource
Practices on Burnout  Erginbay Uðurlu  Forecasting Volatility:
Evidence from the Bucharest Stock Exchange.

Sala Simfonia
BEHAVIOURAL ECONOMICS  preºedinte: Mustafa Emre CAGLAR
 Hulya Cagiran Kendirli, Tugba Gulen, The Impact of Forest Degradation on Rural
Tuba Kumbul  The Women Employees Communities in Romania  Sedat Kusgozoglu,
within the Frame of Social Responsibility M. Sakir Basaran, Selçuk Kendirli 
and a Study of the Women Employees at Expansion for Who, Markets or the Poor?
HITIT University  Mustafa Emre Caglar   Luminita Pistol, Rocsana Þoniº (BuceaThe Predictable Future of Bio-economic Manea)  Model for Innovation through
Society  Mihaela Ghenta, Luise Mladen  Information Network Sharing  Menekþe
The Partnership between the Public Þahin, Doðan Demirci  Perceptions of
Authorities and NGOs: An Effective Way of Disabled Rights in Global Governance
Covering the Need for Social Services in Models  Raluca Zorzoliu, Vasile Miltiade
Romania  Liliana Guran, Cornelia Marin  Stanciu  From the Eco-Bio-Economy to the

Health of the Whole Living Entity  Gunes
Unal, Sakir M. Basaran, Selçuk Kendirli 
Sustainable Environment and in the Context
of Environment Economy Necessary and an
Analyze  Elena Gurgu, Cosmina Silviana
Savu  Eco-Bio-Management of Global Risks
 A Necessity in a World of Vulnerabilities
where Eco-Bio-Economy is Required to
Accomplish Eco-Sano-Genesis  Salih Ozgur
Sarica  Regional Economic Growth; SocioEconomic Disparities among Counties.

Unii dintre invitaþii din afara þãrii au exprimat, dupã participarea
la conferinþa ICESBA, câteva opinii despre experienþa avutã.
Prof. Irene Tilikidou, ATEI Thessaloniki, a dorit sã mulþumeascã
pentru invitaþia de a participa la cele trei evenimente desfãºurate de
Universitatea noastrã: prelegerea susþinutã, în sediul Didactica, în
faþa studenþilor ºi cadrelor didactice ale celor trei facultãþi economice,
conferinþa ICESBA ºi seminarul pentru doctoranzi. A fost bucuroasã
sã prezinte subiecte inovatoare, sã facã schimb de opinii cu cadrele
didactice din Universitatea Spiru Haret, care au audiat prelegerile/
discursurile pe care le-a susþinut, precum ºi întâlnirea cu tinerii
cercetãtori doctoranzi. Prof. Irene Tilikidou ne-a spus cã mediul
academic din România are nevoie de asemenea manifestãri ºtiinþifice
ºi, mai ales, de o conferinþã internaþionalã de marketing.
Dr. Jamie Smith - France Business School, a menþionat cã a fost
pentru prima datã la Bucureºti ºi a fost încântat sã discute cu
doctoranzii la workshop-ul destinat acestora. Considerã cã temele
interdisciplinare prezentate la conferinþã pot face din aceasta, în
viitor, un adevãrat eveniment internaþional.
La finalul conferinþei, fiecare participant ºi-a exprimat propria
opinie despre acest eveniment, prin completarea unor chestionare,
În data de 25 octombrie 2014, la sediul din str. Ion Ghica, acestea urmând a fi prelucrate. Vom face cunoscute rezultatele ºi
Sala Senatului, a avut loc un seminar pentru doctoranzi, sugestiile primite de la aceºtia.
Conferinþa s-a bucurat de un real succes în rândul participanþilor.
coordonat de prof. Irene Tilikidou, ATEI Thessaloniki, Grecia,
ºi dr. Jamie Smith - France Business School.
Conf. univ. dr. Raluca ZORZOLIU

