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F ELICITÃRI !
 Cei mai buni absolvenþi ai Facultãþii de Arhitecturã din cadrul Universitãþii Spiru
Haret s-au aflat printre cei care ºi-au prezentat lucrãrile la expoziþia de diplome de
artã ºi arhitecturã 2014 Diploma, organizatã de The Institute..
Diploma este un eveniment aflat la prima ediþie ce ºi-a propus sã aducã în atenþia
publicului larg lucrãrile de diplomã ale absolvenþilor de facultãþi creative ºi vocaþionale,
sã genereze un dialog, atât intre studenþii din diferite domenii, cât ºi între facultãþi.
Manifestarea a avut loc la Palatul ªtirbei (Bucureºti, Calea Victoriei nr.107-109),
în perioada 20-23 noiembrie ºi a cuprins lucrãrile a peste 500 de absolvenþi de la
peste 25 de specializãri ale celor mai importante facultãþi de profil din Bucureºti,
spectacole de teatru, recitaluri de muzicã, proiecþii de film ºi expoziþii
Evenimentele ºi expoziþiile din cadrul Diploma au avut în vedere atragerea unui
public interesat de artã ºi industrii creative, care poate fi un potenþial angajator sau
un partener al tinerilor absolvenþi, organizatorii privind acest proiect ca o rampã de
lansare pentru urmãtoarea generaþie de creativi din România.
Universitãþile ºi facultãþile partenere ale primei ediþii Diploma au fost:  Universitatea
de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu  Universitatea Naþionalã de Arte din Bucureºti
 Universitatea Naþionalã de Muzicã din Bucureºti  Universitatea Naþionalã de Artã
Teatralã ºi Cinematograficã I.L. Caragiale  Facultatea de Inginerie Mecanica ºi
Mecatronicã - Secþia Design Industrial, Universitatea Politehnicã Bucureºti  Facultatea
de Arhitecturã - Universitatea Spiru Haret  Facultatea de Arte  Hyperion.

Dupã ce marþi, 25 noiembrie, va primi premiul
Filialei USR Bucureºti de traducãtori pentru
volumul Marele Gatsby, de Francis Scott
Fitzgerald, apãrut la Polirom în 2013,
conf. univ. dr. George Volceanov (pentru a
doua oarã în patru ani!), alãturi de Violeta
Popa, Horia Gârbea ºi Lucia Verona, este
nominalizat ºi la cel mai important premiu
literar din România, Cartea Anului (2014),
pentru Opere complete Shakespeare.
O nominalizare care face cât toate premiile
de traduceri (sau, în general, de niºã).
Miercuri, 26 noiembrie, la sediul Uniunii
Scriitorilor din România, nominalizarea
sperãm sã se transforme în încã un premiu!

Shakespeare
 adaptare, receptare, traducere
Universitatea Spiru Haret a fost reprezentatã la
conferinþa londonezã de conf.univ.dr. George Volceanov.
În zilele de 14-15 noiembrie, la sediul Institutului Cultural Român
din Londra, în cocheta clãdire din Belgrave Square nr. 1, cumpãratã
de cãtre regele Carol al II-lea ºi donatã statului român în anul 1936,
s-a desfãºurat cea de-a patra ediþie a conferinþei internaþionale
Shakespeare  Adaptation, Reception, Translation.
Evenimentul a fost organizat de cãtre Departamentul de Englezã
al Universitãþii de Vest din Timiºoara, Centrul Internaþional
Shakespeare de la Timiºoara (înfiinþat în 2009, la iniþiativa Piei
Brînzeu, personalitate marcantã a anglisticii româneºti, fost
prorector al Universitãþii de Vest din Timiºoara), Centrul
Shakespeare al universitãþii londoneze Kings College ºi Institutul
Cultural Român. La conferinþã au participat treizeci ºi doi de
universitari, cercetãtori ai operei shakespeariene, din paisprezece
þãri, de pe patru continente.

O zi de vineri

foto Mihãiþã ENACHE

Mioara VERGU-IORDACHE

Erasmus Open Doors

Oportunitãþi Erasmus în universitatea noastrã

În data de 27 noiembrie 2014,
începând cu ora 12.00, Universitatea Spiru Haret organizeazã
evenimentul Erasmus Open
Doors: Oportunitãþi Erasmus în
universitatea noastrã, la sediul
central din str. Ion Ghica nr. 13,
în holul central, parter, în
campusul Berceni, holul central
al Facultãþii de Educaþie Fizicã
ºi Sport, Campusul Didactica 
facultãþile economice, clãdirea
corp A, holul central, parter.
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Erasmus Open Doors face
parte integrantã din iniþiativa
Agenþiei Naþionale pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educaþiei si Formãrii Profesionale
 ANPCDEFP, care, împreunã cu
universitãþile partenere, doreºte
o promovare activã a oportunitãþilor existente în cadrul programului comunitar Erasmus+, program
dedicat promovãrii mobilitãþilor
din învãþãmântul universitar la
nivelul Uniunii Europene.

Liceul Teoretic
Dante Alighieri
Punctul forte, care-i defineºte
specificul în prezent
ºi în perspectivã, îl constituie
studiul literaturii italiene,
prin atestatul de competenþe de
limba italianã sau englezã ori prin
atestatul de competenþe profesionale
în informaticã, absolvenþii claselor
bilingve având acces direct pe piaþa
forþei de muncã europene.
Prin acestea, Liceul Teoretic Dante
Alighieri asigurã elevilor nu numai
o pregãtire teoreticã, ci ºi una
profesionalã.
(prof. Maria Dan, director)
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Evenimentul va oferi studenþilor
interesaþi posibilitatea unui schimb
de idei, atât cu studenþii Universitãþii noastre care au beneficiat de
mobilitãþi Erasmus pe parcursul
anilor trecuþi, cât ºi cu studenþii
strãini aflaþi în prezent în cadrul
universitãþii.
De asemenea, ANPCDEFP
oferã posibilitatea studenþilor interesaþi sã participe ºi la versiunea
online a evenimentului, denumitã
sugestiv Erasmus Online Open

Doors, prin organizarea unor
webinarii prin intermediul cãrora
studenþii Erasmus îºi vor împãrtãºi
în mod direct experienþele avute
în cadrul mobilitãþilor. Pentru mai
multe informaþii referitoare la
Erasmus Online Open Doors
recomandãm accesarea paginii de
Facebook a evenimentului la
adresa: https://www.facebook.com/
events/359590114204920/
Biroul Programe Comunitare
al Universitãþii Spiru Haret

Vineri, 21 noiembrie. Intrarea Maicii Domnului în Bisericã,
Vovidenia sau Ovedenia.
Vineri, 21 noiembrie. Curtea Constituþionalã a validat
rezultatele alegerilor prezidenþiale. Noul preºedinte al
României este Klaus Werner Iohannis. Succes în activitate
ºi în împlinirea dorinþelor ºi încrederii alegãtorilor!
Vineri, 21 noiembrie. Secþia pentru procurori a Consiliul
Superior al Magistraturii a aprobat arestarea preventivã a Alinei
Bica, procuror ºef al Direcþiei de Investigare a Infracþiunilor de
Criminalitate Organizatã ºi Terorism.
Evenimente. Unele dintre ele vin din istorie, altele vor rãmâne
în istorie. Altele vor dispãrea din memoria colectivã, ca ºi cum
nu ar fi fost. Evenimente. Unele dintre ele vor avea urmãri în
existenþa noastrã prezentã ºi viitoare. Altele Eu sper cã mãcar
unele sã ne ºteargã încrâncenarea, ura ºi neîncrederea, sã ne dea
înapoi speranþa ºi optimismul.
O zi de vineri. Evenimentele se precipitã într-un ritm mai
alert decât în alte zile. Sunt multe ºi diverse. Ne aflãm la un nou
început. Toatã lumea simte nevoie mãrturisirii trãdãrii 
personale sau a altora -, e o scuturare de pãcat. Parcã fiecare îºi
doreºte sã intre mai curat într-o nouã erã. Ce bine-ar fi! Totul
pare mai uºor de asumat, de rostit. Sau mi se pare mie. Probabil.
ªi totuºi, Guvernul ne-a anunþat cã vine iarna ºi este mobilizat
ºi-i mobilizeazã ºi pe reprezentanþii sãi din judeþe. Excelent! Dar
nu a fost la fel în fiecare an? ªi apoi?! Apoi ºtim cu toþii ce s-a
întâmplat. Dar, poate Vine iarna cu dârdâialã mare printre cei
care nu au respectat legea, care s-au bucurat la bani publici, la foloase necuvenite, au ºantajat, au profitat de poziþiile pe care le-au
avut. Foarte bine. Toþi cei vinovaþi trebuie sã suporte rigorile legii,
indiferent de statut. Aºa vor afla ºi cei mai tineri cã doar educaþia,
munca, cultura sunt perene, aduc bucurie, liniºte ºi împlinire, cã
tunurile, îmbogãþirile peste noapte sunt castele de nisip, cã cinstea,
onoarea reprezintã valori autentice, respectate ºi respectabile.
A fost o zi de vineri însemnatã în Calendarul ortodox cu cruce
roºie, în care a fost dezlegare la peºte. Tradiþia spune cã trebuia sã
mâncãm peºte, pentru a avea vãzul limpede, clar tot anul. Se zice
în aceastã zi se deschid cerurile iar credincioºii înþeleg graiul
animalelor. În aceastã zi, oamenii certaþi îºi cer iertare. Sãrbãtoarea
este asociatã cu lumina: candelã, lumânare, foc ºi soare. Se spune
cã e o zi magicã. Este ziua în care se fac previziuni referitoare la
oameni ºi la vreme...

pag. 2

OPINIA NAÞIONALÃ

UNIVERSITARIA
Femei active
pentru integritate ºi responsabilitate
Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Asociaþia Românã pentru
Transparenþã (Transparency International Romania), implementeazã proiectul
POSDRU/144/6.3/S/134919 Femei active pentru integritate ºi responsabilitate,
proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Aceastã nouã iniþiativã a Universitãþii Spiru Haret completeazã în mod fericit
alte proiecte realizate pânã acum sau aflate încã în derulare în cadrul universitãþii,
proiecte care vizeazã stimularea iniþiativei antreprenoriale în rândul femeilor ºi
promovarea egalitãþii de ºanse pe piaþa forþei de muncã.
Proiectul îºi propune ca obiectiv general dezvoltarea de mecanisme moderne,
inovative ºi aplicate destinate modificãrii condiþiei femeii în actuala structurã a
societãþii, printr-o abordare complexã a problematicii egalitãþii de ºanse.
Proiectul vizeazã dezvoltarea unor trasee profesionale individuale ºi
personalizate dedicate femeilor, corelate cu nevoile acestora, urmãrind tendinþele
de dezvoltare din piaþa muncii. Totodatã, proiectul creeazã spaþiul necesar, asigurând
premise adecvate, pentru dezvoltarea capacitãþii a 450 de femei de a-ºi înfiinþa ºi
conduce propria afacere, precum ºi formarea lor pentru a deveni promotoare ale
integritãþii ºi responsabilitãþii atât în mediul public, cât ºi în cel privat.
De asemenea proiectul va contribui la creºterea gradului de conºtientizare a
reprezentanþilor autoritãþilor publice, mass-media ºi societãþii civile cu privire la
problematica egalitãþii de gen prin angrenarea acestora într-o serie de 18 ateliere
de lucru.
Activitãþile din cadrul proiectului care vizeazã grupul þintã presupun
organizarea ºi desfãºurarea unui program de calificare pentru lucrãtor în comerþ
(nivel 1) ºi, respectiv, a unui program de formare în antreprenoriat integru destinat
dobândirii de competenþe antreprenoriale cu accentul pus pe integritate ºi eticã
în afaceri.
Începând cu aceasta lunã, echipa de implementare a proiectului va constitui
grupul þintã principal, Universitãþii Spiru Haret revenindu-i responsabilitatea
selectãrii persoanelor doritoare pentru a participa la cursurile de calificare lucrãtor
în comerþ nivel 1 (COR 5220.1.1).
Sunt vizate, pânã la finalul proiectului, un numãr de 450 de cursante, tinere
pânã în 25 de ani ºi femei peste 40 de ani, cu studii minime obligatorii de opt ºi,
respectiv, zece clase.
La finalul cursurilor, fiecare persoanã care a absolvit cursul va primi o subvenþie
stabilitã prin cererea de finanþare aferentã proiectului.
Titlul proiectului: Femei active pentru integritate ºi responsabilitate
Contract nr: POSDRU/144/6.3/S/134919
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 Investeºte în oameni
Axa prioritarã 6 Promovarea incluziunii sociale
Domeniul major de intervenþie: 6.3 Promovarea egalitãþii de ºanse pe piaþa muncii
Solicitant: Asociaþia Românã pentru Transparenþã / Transparency International Romania
Partener  Universitatea Spiru Haret din Bucureºti

Adresa proiectului: Bulevardul Nicolae Bãlcescu nr.21, etaj 2, sector 1, cod poºtal 010044, Bucureºti;
telefon: +4031 6606 000; fax: +4031 6606 006; office@transparency.org.ro; www.transparency.org.ro

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
Pentru a achiziþiona un automobil, atunci când nu dispui
de resurse proprii, ai la dispoziþie douã metode: creditul
auto sau leasingul (exceptând creditul de nevoi personale).
În curând, apare ºi cea de-a treia metodã: creditul Prima
Maºinã, garantat de stat ºi cu unele costuri impuse de
stat. Care este mai avantajos?
Diferenþa majorã între leasingul (financiar) ºi creditul auto þine
de dreptul de proprietate asupra automobilului. În cazul tuturor
contractelor de leasing, proprietar este firma de leasing, de la
începutul contractului ºi pânã la încheierea acestuia. În schimb, la
un credit bancar, clientul este proprietarul maºinii.
O altã diferenþã este datã de nivelul avansului. La leasing, majoritatea societãþilor cer, în medie, un avans de 20% din valoarea
maºinii, minimum 15%. La credit, bãncile acceptã, în unele cazuri,
avansul zero, dar, de cele mai multe ori, valoarea acestuia este
limitatã la minimum 15%. În cazul viitorului credit bancar Prima
Maºinã, nivelul avansului solicitat este de 5%. Din punct de vedere
al aportului personal, un credit Prima Maºinã pare sã fie cel mai
avantajos. Dacã doriþi însã o mai mare vitezã în aprobarea finanþãrii,
nici celelalte douã forme de finanþare nu sunt de lepãdat, mai ales
cã, în cazul unui credit de nevoi personale, nu mai e necesar nici
avans, nici poliþã anualã de asigurare CASCO.
Costul finanþãrii rãmâne însã cel mai important aspect. Dacã
luãm în calcul un autoturism nou cu valoare de 34.500 de lei, pentru
care oferim o valoare a avansului de 4.500 de lei (15%) ºi dorim
rambursarea finanþãrii în cinci ani, vom constata cã avem de-a face
cu niºte costuri aproximativ identice ale finanþãrii, atât la credit, cât
ºi la leasing. Totuºi, în majoritatea cazurilor, finanþarea în leasing se
dovedeºte mai ieftinã decât cea bancarã. ªi asta deoarece, DAE
(dobânda anualã efectivã  totalul costurilor unei finanþãri, nu doar
dobânda) se dovedeºte, de cele mai multe ori, mai micã în cazul
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P Premierea rezultatelor
cercetãrii - articole
O A fost lansatã competiþia 2014 de articole ºtiinþifice publicate în reviste
pentru Premierea rezultatelor cerce- indexate de Thomson Reuters în Science
- articole subprogram finanþat Citation Index Expanded (Science),
A tãrii
în cadrul Programului Resurse Umane Social Sciences Citation Index (Social
al Planului Naþional de Cercetare, Sciences) sau Arts & Humanities
ºi Inovare (PNCDI II). Citation Index (Arts & Humanities).
T Dezvoltare
Pentru premiile acordate din
Prin acest instrument de finanþare
se doreºte creºterea calitãþii, a bugetul anului 2014 se primesc cereri
ºi a vizibilitãþii interna- de finanþare în regim continuu, pânã
E impactului
þionale a cercetãrii româneºti prin la data de 30 noiembrie 2014.
V
Ã

Cererile vor fi analizate ºi admise/
recunoaºterea ºi recompensarea
rezultatelor semnificative publicate respinse în ordinea primirii lor. Cererile
în reviste de prestigiu din fluxul admise vor fi plãtite în ordinea
admiterii lor, în limita fondurilor
ºtiinþific principal internaþional.
Competiþia se adreseazã cercetãtorilor disponibile, pânã la epuizarea
afiliaþi unor instituþii din România, autori bugetului alocat anului 2014.
Pachetul de informaþii este disponibil la:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/3864/Pachet-informatii-articole-2014.html

Competiþie

Tinere Echipe de Cercetare

Seminarii

Cum sã scrii
o propunere
competitivã
pentru
HORIZON 2020
Asociaþia Managerilor ºi Administratorilor de Cercetare din România
(RARMA), cu sprijinul UEFISCDI,
organizeazã Seminarul cu tema Cum
sã scrii o propunere competitiva pentru
Programul HORIZON 2020. Scopul
seminarului este acela de a pregãti
cercetãtori, manageri de cercetare ºi alte
persoane interesate din ONG, în vederea elaborãrii de propuneri profesionale
ºi competitive pentru Programul European de Cercetare, HORIZON 2020.
Cursurile sunt oferite de firma
Hyperion Ltd din Irlanda, trainer dr.
Sean McCarthy, care, din 1997ºi pânã
în prezent, a susþinut cursuri în 29 de
þãri, la care au asistat peste 48.000 de
participanþi.
Loc de desfãºurare: miercuri 10 decembrie 2014, Braºov, Universitatea Transilvania, sala UI6, Aula Sergiu T. Chiriacescu,
str. Iuliu Maniu nr.41A; joi, 11 decembrie
2014, Cluj Napoca, Universitatea
Tehnicã, Aula Alexandru Domºa,
str. Constantin Daicoviciu nr. 15.
Pentru detalii privind seminariile
ºi înregistrare: www.rarma.ro

A fost lansatã competiþia 2014 activitatea de cercetare într-o
I pentru
subprogramul Tinere Echipe instituþie din România.
Durata proiectului este de
de Cercetare finanþat în cadrul
Programului Resurse Umane al minimum 12 luni ºi maximum
N Planului Naþional de Cercetare, 24 luni. Finanþarea maximã acordatã
pentru un proiect cu o durata de
Dezvoltare ºi Inovare PNCDI II.
Acest instrument de finanþare se 24 de luni este de 550.000 lei.
T adreseazã
Cererile de finanþare se depun prin
tinerilor cercetãtori care
sunt doctori în ºtiinþe, având titlul intermediul platformei web
în urmã cu cel mult 10 ani www.uefiscdi-direct.ro nefiind
E obþinut
faþã de momentul depunerii necesarã depunerea ºi în format tipãrit.
Termenul limitã pentru depunerea
proiectului. Programul se adreseazã
inclusiv celor care activeazã în cererilor de finanþare este 17 decemR strãinãtate ºi doresc sã îºi desfãºoare brie 2014, ora 24:00.
E Viaþa meritã sã fie trãitã
Life deserves to be lived este un spectacol de tip musical. pe care îl puteþi vedea la Casa
de Culturã a Studenþilor din Bucureºti (Calea Plevnei nr. 61 - www.ccs.ro ), în zilele de 26
S
ºi 29 noiembrie, 3 ºi 12 decembrie 2014 de la ora 19:00. Intrarea este liberã.
Spectacolul Life deserves to be lived aduce pe scenã câteva teme majore ale existenþei umane: fervoarea adolescenþei, iubirea, durerea dragostei neîmpãrtãºite, rãzboiul, lupta
E
pentru împlinirea unui ideal, speranþa care animã acþiunile noastre. Toate acestea sunt
exprimate sonor printr-o serie de cântece aparþinând unor musicaluri celebre, întreþesute de un text vorbit care, împreunã cu muzica, alcãtuieºte un tot armonios ºi emoþionant.
A
Deviza oricãrui musical se exprimã prin sintagma: Viaþa meritã sã fie trãitã ºi el trebuie
sã conþinã în final un mesaj înãlþãtor, care sã justifice semnificaþia acestei sintagme.
Viaþa meritã sã fie trãitã întrucât existã speranþa cã cele mai frumoase vise ºi idealuri
Z
nutrite de fiinþa umanã se vor realiza ºi vor da un sens existenþei noastre pe pãmânt.
Bogdan Olaru interpreteazã magistral muzica lui Charles Aznavour, Mildred Kayden,
Elton John, Bernie Tampin, Jaques Brell, Claude Michel Shonberg, Benny Andersson,
Ã
Bjorn Ulvaeus, Mitch Leigh! (Larisa MIHOREANU, anul III, Facultatea de Marketing)

Maºinã? În rate, leasing sau aºteptãm la Prima Maºinã?
leasingului decât în cazul creditului, fãrã a lua în calcul deduceri de
TVA, deoarece, în acest material, vorbim exclusiv de finanþarea
persoanelor fizice ºi nu a firmelor. Diferenþele sunt date de costul
comisioanelor, care sunt mai mari la bãnci decât la societãþile de
leasing (pentru bancã, riscul se presupune a fi mai mare, deoarece ea
nu este proprietarã asupra bunului finanþat), dar ºi de costul
asigurãrilor. O societate de leasing te obligã sã ai o poliþã CASCO,
dar nu îþi impune societatea cu care sã lucrezi. În cazul bãncilor,
situaþia este alta: ele lucreazã doar pe bazã de parteneriat cu o anumitã
societate de asigurãri (de obicei membrã a grupului bancar), cu trei, în
cel mai fericit caz. În acest context, poliþa CASCO va fi întotdeauna
mai ieftinã la leasing decât la credit.
În cazul Prima Maºinã, considerentele legate de asigurãri ºi
comisioane sunt identice cu cele de la împrumutul bancar. Ceea ce
diferã, însã, este valoarea dobânzii. Potrivit Normelor de Aplicare a
Creditelor Prima Maºinã aprobate recent de Guvern, creditele vor
fi garantate în proporþie de 50% de cãtre stat. Bãncile au dreptul sã
perceapã o marjã de dobândã de maximum 3 puncte procentuale peste
Robor la 6 luni (la ora actualã, volumul acestui indicator este de 2,14%)
+ 3%. Aceastã marjã include toate costurile percepute de finanþator.
Suplimentar, clienþii vor mai avea de achitat primele de asigurare (Casco
ºi RCA), costul formalitãþilor de publicitate (înregistrarea în arhiva
electronicã a garanþiei) ºi prima de garantare. (Prima de garantare
cuprinde un comision de risc datorat cãtre Ministerul Finanþelor Publice
(de maxim 1% pe an) ºi un comision de administrare a garanþiei, perceput
de FNGCIMM, al cãrui nivel se va negocia anual între FNGCIMM ºi
ministerul de finanþe.) Deci, la acel Robor de 2,14%, în prezent, se
adaugã 3% plus 1% costul garantãrii (nu mai analizãm asigurãrile
pentru cã sunt similare cu cele ale unui împrumut normal). În total,
iese un 6,14% ca nivel curat de dobândã. Creditele auto existente la ora
REDACÞIA:

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

actualã în piaþã au dobânzi compuse din Robor la trei luni, de cele mai
multe ori (care este mai mic totdeauna decât cel la 6 luni, în prezent
are valoarea de 1,8%) plus o marjã cuprinsã între 4% ºi maximum 6%.
Ceea ce ne conduce la un scor similar cu cel al viitorului produs
bancar, în cazul unor bãnci chiar uºor mai ieftin. Totuºi, existã
posibilitatea ca, dupã intrarea în vigoare a legii, pentru a face faþã
concurenþei, instituþiile de credit sã îºi scadã din marja de profit,
plafonat de lege la maximum 3% ºi, atunci, da, avem clar un produs
mai ieftin decât cele existente acum, pe piaþã. Comparativ cu dobânzile
la leasing, nu putem spune decât cã DAE la leasing (pentru exemplul
de maºinã menþionat mai sus), care cuprinde ºi asigurãrile neincluse în
analiza dobânzilor efectuatã mai sus, este cuprins între 8,62% ºi
12,46% - cel mai scump. În acest context, aºteptãm sã vedem ofertele
bancare pentru Prima Maºinã, (produs care s-ar putea sã se
dovedeascã a fi doar unul de marketing sau de încurajare a vânzãrilor
auto), pentru a fi siguri cã aceasta este cea mai ieftinã formã de
finanþare a cumpãrãrii unui autoturism. Altfel, rãmânem la pãrerea cã
leasingul financiar, dacã este bine aleasã societatea finanþatoare, este
cea mai puþin costisitoare formã de împrumut. În plus, în cazul
împrumutului de 30000 de lei rambursabil în cinci ani ºi cu avans de
1500 de lei, suma totalã de rambursat, în cazul creditului auto de la
bãnci, este cuprinsã între 37.200 de lei ºi 39.400 de lei, cu rate de 620650 de lei pe lunã. În aceleaºi condiþii, suma totalã de rambursat, în
cazul leasingului financiar, este cuprinsã între 36.600 de lei ºi 39.300
de lei, cu rate de 599-675 de lei pe lunã.
Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri
întâmpinate în lumea economico-financiarã, ne puteþi scrie
la: opinia@spiruharet.ro

Gabriela ÞINTEANU
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Un pas în drumul spre cultura europeanã
Programul Erasmus, iniþiat
încã din 1987, continuã sã fie ºi
astãzi o cale de a exploata
sustenabil una dintre cele mai
de preþ resurse ale Europei:
diversitatea culturalã. Dovadã a
importanþei programului este ºi
mãrirea fondurilor alocate, relativ
recent, cu aproximativ 40%,
atingând suma impresionantã de
14,7 miliarde de euro.
Datoritã programului Erasmus+
ºi a eforturilor organizatorice ale
colegilor noºtri, prof. univ. dr.
Gheorghe Duda, lect. univ. dr.
Daniel Gârdan, conf. univ. dr.
Rãzvan Andronic, noi, Alexandru
Mãgureanu ºi Ana, Munteanu,
cadre didactice de la Facultatea de
ªtiinþe Juridice ºi Administrative
din Braºov, am vizitat în luna
octombrie a anului 2014 Facultatea de Studii Organizaþionale din
Novo Mesto, Slovenia, în cadrul
Acþiunii cheie 1  Învãþãmânt
superior. Mobilitãþi de predare ºi
formare personal universitar.
Oraºul Novo Mesto, cu o
populaþie de numai 25 de mii de
locuitori, este capitala ºi centrul
cultural, educaþional ºi economic
al regiunii Dolenjska. Facultatea
de Studii Organizaþionale (F.O.S.)
din Novo Mesto ne-a primit
cãlduros prin reprezentanþii sãi,
prof. univ. dr. Boris Bukovec
(decanul facultãþii) ºi conf. univ.
dr. Annmarie Gorenc Zoran
(prodecan). Cadrele didactice sau arãtat interesate de Universitatea Spiru Haret ºi de facultãþile
ºi specializãrile existente în cadrul

ei. De asemenea, gazdele noastre
au dorit sã afle cât mai multe
lucruri despre procesul didactic,
despre planurile de învãþãmânt,
dar ºi despre cercetare. Studenþii
ºi masteranzii FOS-ului, care au
participat în numãr mare, atât la
prelegerile, cât ºi la cursurile
þinute de noi pe parcursul celor
cinci zile, ºi-au manifestat interesul faþã de subiectele discutate,
de USH ºi de România.
Facultatea din Novo Mesto nu
impresioneazã prin vechime sau
printr-o impresionantã situaþie
financiarã, aºa cum fac multe
dintre universitãþile europene.
Este însã un mediu academic bine
organizat, deschis schimburilor
culturale, ce impresioneazã prin

Prof. univ. dr. Boris Bukovec
ºi lect. univ. dr. Ana Munteanu

rapiditatea cu care s-a dezvoltat
ºi cu care ºi-a gãsit locul ºi
menirea în comunitatea pe care o
deserveºte ºi la a cãrei îmbunãtãþire contribuie. Se confruntã ºi
ei cu unele dintre problemele pe
care le are ºi sistemul de învãþãmânt din România (chiar dacã
taxa perceputã studenþilor se
ridicã la douã mii de euro pe an,
iar salariul minim în Slovenia este
de aproximativ ºapte sute cincizeci de euro pe lunã, cuvântul
tranziþie nu pare sã fi devenit
perimat, încã, nici în limbajul ºi
nici în cultura organizaþionalã a
Sloveniei), însã existã o evidentã
preocupare spre îmbunãtãþirea
procesului educaþional, atât la
nivelul Facultãþii, cât ºi al statului
sloven. Existã chiar un proiect de
transformare a F.O.S. într-o
structurã public-privatã. Chiar
dacã astfel de parteneriate nu sunt
ocolite de unele critici în mai
multe state ale lumii (inclusiv
S.U.A.) ºi chiar dacã astfel de
instituþii sunt foarte greu de
definit, ele evidenþiazã, credem,
un adevãr evident, acela cã în
statul modern, graniþa dintre
public ºi privat se estompeazã în
domenii cheie, cum ar fi învãþãmântul sau sãnãtatea. Interesantã
în spaþiul sloven este întrepãtrunderea dintre mai multe culturi
europene, multitudinea de
asemãnãri dintre aceste culturi,
dar ºi un specific naþional (chiar
ºi într-o þarã de numai douã

Lect. univ. dr. Alexandru
Mãgureanu, conf. univ. dr.
Annmarie Gorenc Zoran ºi
lect. univ. dr. Ana Munteanu
milioane de locuitori). Specificul
naþional permite abordarea
diferitã a problemelor; tot el
contribuie la afirmarea valorilor
importante pentru o societate.
Tocmai complexa relaþie dintre
aceste influenþe este o dovadã în
plus (dacã mai era nevoie) cã
diversitatea trebuie sã fie
menþinutã în Europa, cã, mai ales
în ºtiinþele sociale, nu transplantul de idei ºi instituþii este
soluþia, ci o adaptare, o întrepãtrundere ºi un schimb activ între
acestea. Aceasta este, credem,
finalitatea programului Erasmus:
îmbogãþirea culturii educaþionale
europene prin schimbul de
practici, metode ºi valori.
Recomandãm cu cãldurã, atât
colegilor, cât ºi studenþilor noºtri,
programul Erasmus+.

Lect. univ. dr. Ana MUNTEANU
Lect. univ. dr. Alexandru Florin MÃGUREANU

FACULTATEA DE ARHITECTURÃ

Studenþi ai anului I la seminarul cursului de Arhitecturã ºi Materiale: sub îndrumarea profesorului Dan Georgescu

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CONSTANÞA

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: Investeºte în oameni!
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013
Axa prioritarã 2 Corelarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa muncii
Domeniul major de intervenþie 2.1. Tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã
Titlul proiectului Student implicat - absolvent instruit - carierã de succes
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret
Contract POSDRU/161/2.1/G/137940

Moderator: conf. univ. dr.
Matei Georgescu, de la Universitatea Spiru Haret.
Acest eveniment este o continuare a seriei de conferinþe
iniþiate de Universitatea Spiru
Haret, denumitã Spiritualitatea
în serviciul educaþiei, care se
adreseazã publicului larg interesat de modul în care învãþãturile
strãvechi din diverse tradiþii
spirituale, pot sprijini educaþia
ºi dezvoltarea umanã contemporanã.
Intrarea liberã!

Învãþaþi
limba chinezã
la TVH
Universitatea Spiru Haret,
prin Centrul de Limbi Strãine
ºi TVH, pregãtesc încã o
surprizã frumoasã celor care
vor sã îºi antreneze mintea ºi
sã aibã ºanse foarte mari sã
câºtige mult mai bine! Este
vorba despre un ciclu de emisiuni axate pe cunoaºterea limbii ºi
civilizaþiei chineze. În procesul de învãþare a unei limbi strãine
profesorul are un rol extrem de important. Tânãra profesoarã de
limba chinezã se numeºte Zhang Juan. Pentru ca românii cu care
întrã în contact sã i se poatã adresa mai uºor, ºi-a ales un
pseudonim: Joanna
Realizarea emisiunilor despre limba chinezã la TVH nu ar fi
fost posibilã fãrã implicarea Centrului de Limbi Strãine din cadrul
Universitãþii Spiru Haret.
Înfiinþat în urmã cu 12 ani, departamentul vine în întâmpinarea
exigenþelor academice ºi a cerinþelor impuse de piaþa muncii cu
o gamã largã de cursuri care acoperã toate cele trei niveluri:
începãtor, mediu ºi avansat.
Cei care doresc sã îºi completeze educaþia învãþând o limbã
strãinã pot alege: englezã, francezã, germanã, italianã, spaniolã,
arabã, rusã, japonezã ºi acum
ºi chinezã.

FACULTATEA DE GEOGRAFIE

Ziua internaþionalã
a Mãrii Negre

Facultatea de Geografie din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, începând din acest
an universitar, a deschis seria de evenimente
ºtiinþifice dedicate sãrbãtoririi zilelor
internaþionale dedicate componentelor de
mediu sau altor factori geografici sau
geopolitici cu influenþã directã sau indirectã
asupra vieþii noastre.
Prima manifestare ºtiinþificã din aceastã serie
a fost dedicatã Zilei internaþionale a Mãrii Negre
 31 octombrie 2014 ºi s-a desfãºurat în Sala de
lecturã a Bibliotecii (etaj 1, intrarea din str.
Doamnei). Au participat cadrele didactice ºi studenþii din cadrul
Facultãþii de Geografie, reprezentanþi din partea ICCS din cadrul
USH. Au fost prezentate prelegerile: Riscuri de mediu în Marea
Neagrã - conf. univ. dr. Cornelia Marin ºi Particularitãþi fizicoUniversitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar geografice ºi importanþa geopoliticã a Mãrii Negre - lect. univ. dr.
 Contabil, Constanþa, în parteneriat cu S.C. Excelsior S.R.L. ºi Florin Vartolomei.
S.C. Com Util S.R.L. organizeazã, la Constanþa, str. Unirii nr. 3234, sala 104, miercuri, 26 noiembrie 2014, ora 14,00, workshopul Rolul parteneriatelor de practicã dintre universitate ºi mediul
de afaceri, în cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/137940 Student implicat - absolvent instruit - carierã de succes.
La eveniment vor participa echipa de implementare a proiectului,
cadre didactice, studenþi ºi reprezentanþi ai partenerilor ºi ai
mediului de afaceri constãnþean.
Obiectivul acestui workshop constã în crearea unui cadru specific
schimbului de experienþã între reprezentanþi ai partenerilor de
practicã, cadre didactice ºi studenþi în scopul identificãrii soluþiilor
pentru corelarea programelor de studii cu exigenþele angajatorilor.
Pentru detalii suplimentare ºi confirmarea participãrii la
workshop: Universitatea Spiru Haret  Facultatea de Management
Financiar - Contabil, Constanþa, str. Unirii nr. 32-34, etaj I, camera
101, sau e-mail: contact@studentimplicat.ro. Persoane de contact:
Gheorghe Grecu  asistent manager, telefon 0766.467.120,
Manuela Grigore  responsabil tehnic, telefon: 0748.111.474.

Workshop

Rolul parteneriatelor
de practicã dintre universitate
ºi mediul de afaceri

Facultatea de Management Financiar Contabil Constanþa din
cadrul Universitãþii Spiru Haret organizeazã workshop-ul
Întreprinderea simulatã - dezvoltare de competenþe prin simularea
proceselor economice, miercuri, 26 noiembrie 2014, ora 17, sala
S02, la sediul din str. Unirii nr. 67, Constanþa.
Studentii/masteranzii vor avea ocazia sã viziteze sediul
întreprinderii simulate, care imitã atmosfera din cadrul unui hotelrestaurant, ºi sã discute cu angajatori din domeniul turismului
privind relevanþa derulãrii de stagii de practicã într-un context
economic simulat, dar foarte asemãnãtor mediului de muncã real.
Workshop-ul este organizat în parteneriat cu Institutul de
Dezvoltare al Resurselor Umane, în cadrul proiectului Întreprinderea
simulatã: o punte intre ºcoalã ºi piaþa muncii, cofinanþat din Fondul
Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 Investeºte în oameni!

Universitatea Spiru Haret,
Editura Herald, Peace Revolution
ºi Centrul Seeds for Happiness vã
invitã în data de 27 noiembrie,
ora: 19,00  21,00, sala Studio
(Universitatea Spiru Haret,
str. Ion Ghica 13), la conferinþa
publicã Auto-cunoaºterea ºi
echilibrul interior în educaþie,
susþinutã de cãlugãrul buddhist
Luang Phi Pasura.
Invitaþi speciali: Irina Szász,
jurnalist ºi scriitor, ºi Mihai
Popa-Radu, fondator Mindfulness Institute.
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Dalia Di Bernardo, clasa a XI-a:
Pasiunea mea pentru muzicã ºi, în special,
pentru chitarã a apãrut ca o dorinþã de a
interpreta ceea ce ascultam. Practic, am
învãþat singurã sã cânt la chitarã, pentru
cã mi-am dorit acest lucru. În ceea ce
priveºte viitorul meu, încã nu ºtiu sigur
ce voi face, însã, de exemplu, aº putea sã
urmez Facultatea de limbi strãine,
specializarea englezã ºi italianã. Sunt în
clasa a XI-a ºi mai am timp sã mã decid
asupra facultãþii spre care sã mã îndrept.
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Liceul Teoretic Dante Alighieri
Adresa: Aleea Fuiorului nr. 9, sector 3
Specializãri: Matematicã-informaticã bilingv italianã
 Matematicã-informaticã bilingv englezã  Matematicãinformaticã  ªtiinþele naturii  ªtiinþele naturii maternã
italianã  Filologie bilingv italianã  Filologie  Filologie
maternã italianã

Dotãri: 27 sãli de clasã, 6 laboratoare de specialitate
(informaticã, fizicã, chimie, biologie), 2 cabinete de limba
italianã, cabinet de limba englezã, cabinet de matematicã,
cabinet de istorie-geografie, cabinet de muzicã, cabinet de
consiliere psihopedagogicã, cabinet de arte plastice, centru
de documentare ºi informare cu acces la internet, bibliotecã
(24.924 de volume, dintre care 2.000 în limba italianã),
2 cabinete medicale (stomatologic ºi medicinã pediatricã),
cantinã, salã de sport cu teren de baschet, volei, tenis de
câmp, bazin de înot semiolimpic (25 m. lungime) cu 5 culoare.
Înfiinþat în anul 1958, sub
denumirea de ªcoala Medie Mixtã nr.
39, Liceului Teoretic Dante Alighieri
a început sã funcþioneze în actuala
clãdire, de la 1 septembrie 1969, ne
spune prof. Maria Dan, directorul
unitãþii de învãþãmânt. În perioada
anilor 70, liceul a funcþionat ca liceu
real-umanist, cu clase de limba
italianã, perioadã în care liceul a fost
unul de top. Printre elevii care au
învãþat aici - ºi care s-au realizat
ulterior -, directorul ºcolii
menþioneazã câteva nume:
politologul Stelian Tãnase, actorii
Alexandru Bindea ºi Magda Catone
ºi handbalistul Cezar Drãgãniþã. În
anul 1978, liceul a funcþionat ca Liceul
industrial nr. 26 pânã în anul 1990,
când redevine liceu teoretic cu clase
bilingve (românã-italianã) cu actuala
denumire: Liceul Teoretic Dante
Alighieri. În pragul mileniului III, mai
exact în anul 1999, liceul a fost
declarat ca fiind unitate ºcolarã
reprezentativã, pentru ca, 13 ani mai
târziu, sã fie declarat ªcoalã
Europeanã, ne-a declarat prof. Maria
Dan, directorul liceului.

Pe parcursul anilor de liceu am participat
la olimpiade ºi proiecte, precum Giovedi
al cinema, proiect care presupune
vizionarea, în fiecare sãptãmânã, a unui
film subtitrat în limba italianã, iar noi
trebuie sã îi facem recenzia. Din punctul
meu de vedere, acesta este unul dintre
proiectele care ne ajutã foarte mult pe
partea de limbã italianã ºi nu numai, pentru
cã poþi obþine, în timpul concursurilor ºi
al olimpia-delor, diplome care vin ºi îþi
completeazã CV-ul.

Delia Breza, clasa
Ion Marian Pascu, clasa a XII-a: În
a IX-a: Deºi poate
general îmi place sã ascult muzicã, sã joc
nu mai este la modã
jocuri pe calculator ºi sã traduc texte din
sã ai o pasiune, mie
limba latinã în limba românã. Pasiunea
îmi place sã cânt la
pentru limba latinã a apãrut în clasa a IXpian, sã citesc cãrþi
a, când învãþam latina doar ca sã obþin o
despre misterele
notã bunã ºi o medie cât mai mare. Doar
omenirii ºi sã ascult
atât. Însã, lucrurile s-au schimbat când
muzicã clasicã.
am vãzut cât de devotatã este profesoara
Mi-ar plãcea sã urde limba latinã, ºi cã aceasta ºi-ar dori ca
mez o carierã în dolatina sã fie în continuare o limbã studiatã
meniul muzicii, dar
în România, ºi am decis sã aprofundez
mult mai serios problema limbii latine. Treptat am început nu nu ºtiu dacã ar fi o alegere inspiratã, ca sã
numai sã o îndrãgesc, ci ºi sã particip la concursuri ºi olimpiade zic aºa. Este destul de greu sã gãseºti un
de limba latinã. Rezultatul acestei experienþe: mi-a plãcut spiritul loc de muncã în ziua de astãzi, dar nu ºtii
niciodatã cum vor evolua lucrurile mai
competitiv al participanþilor. În privinþa rezultatelor, nu consider târziu, mai ales cã sunt abia în clasa a IXcã sunt aºa de mari, pentru cã am ajuns doar pânã la faza a. Sunt atrasã de limba latinã, în anul 2013
municipalã, dar am participat la un concurs suplimentar de limba fiind olimpicã la faza naþionalã (menþiune).
latinã, care se numeºte Certamen Ovidianum Ponticum, concurs Este drept cã la început mi s-a pãrut greu,
la care am ajuns în faza naþionalã ºi am obþinut un premiu însã, pe parcurs, am cãpãtat încredere în
special. Indiferent de premiul pe care l-am obþinut, partici-parea mine, mai ales dupã ce am luat Premiul I
la aceste concursuri ºi olimpiade m-a ajutat sã fiu mai curajos în pe sector, ulterior ºi pe municipiu cu
ceea ce vreau sã fac, sã fiu mai competitiv, sã gãsesc mai multe punctajul maxim: 100 de puncte. În
soluþii ºi, nu în ultimul rând, m-au ajutat sã cunosc mai multe spatele acestor rezultate nu stã o reþetã
lucruri în domeniul limbilor strãine. Pentru viitor mã gândesc secretã, ci multã muncã, traduceri de texte
serios la o carierã în domeniul literelor, iar limba latinã, zic eu, din limba latinã în limba românã ºi
este una dintre limbile cele mai importante.
exerciþii. Aceasta este cheia succesului!
Adrian Peia Mihai,
Mihaela Zisu, clasa a IX-a: Îmi
clasa a X-a: Îmi place
place sã cânt la chitarã, pasiune care
foarte mult sã citesc, îmi
a apãrut în urma vizionãrii unui
place sã aflu despre
film. Am învãþat sã cânt de la un prieten,
trecut, îmi place sã
însã îmi doresc sã învãþ cât mai multe
studiez civilizaþiile
ºi sã ajung cât mai sus. De asemenea,
antice ºi sã evadez în
îmi place sã citesc cãrþi în limba
lumea în care trãiau
englezã ºi italianã. Deºi sunt bostrãmoºii noºtri. Mi se
boacã, mã gândesc serios la viitorul
pun des întrebãrile Ce,
meu. Astfel, mã gândesc sã urmez
tu trãieºti în trecut? sau
Facultatea de Psihologie ºi sã îmi
De ce înveþi limba latinã
deschid propriul meu cabinet, pentru
pentru cã este o limbã moartã? - dar când mã
uit în jurul meu, la acest prezent, care mie mi cã mi se pare frumos ca oamenii sã aibã încredere în tine ºi sã
se pare oribil, mã simt mândru cã evadez într- îþi spunã care sunt problemelor lor ºi sã îi poþi ajuta. Am decis
o altã lume, cu mult mai multe valori, o lume sã mã orientez spre Psihologie dupã ce am observat cã prietenii
unde morala era preþuitã, unde cultura era mei vin sã-mi vorbeascã despre problemele lor ºi mi-am
apreciatã. Acesta este, poate, motivul pentru dat seama cã îi pot ajuta de cele mai multe ori.
care îmi place limba latinã. Din punctul meu
Daniela Ancuþa, clasa a XII-a:
de vedere, latina este o limbã nobilã, pe baza
Vãd foarte mulþi tineri, care sunt
cãreia s-a clãdit societatea de astãzi. De cealaltã
triºti tot timpul. Nu ºtiu ce pasiuni
parte, Imperiul Roman a cucerit lumea ºi,
au ei, dar este regretabil cã au o astfel
aflând modul de a gândi al acestor oameni ºi
de stare. Dupã pãrerea mea, tristeþea
al societãþii acelor vremuri, poate cã voi putea
nu are ce cãuta în viaþa unui tânãr.
face ceva pentru a schimba prezentul, acesta
Viaþa este frumoasã ºi meritã trãitã
care nu mai respectã absolut nimic ºi care
din plin! Îmi place sã citesc, sã ascult
este un prezent mort. Spun acest lucru
muzicã, îmi place sã mã distrez cu
pentru cã ducem o lipsã totalã a valorilor ºi
prietenii. Vreau sã precizez faptul
uitãm pentru ce trãim. Suntem dominaþi de
cã îmi place în mod special noþiunea
mass-media, ni se induc mesaje subaceasta de a învãþa ºi de a ºti cât mai
liminale prin intermediul telefoanelor,
internetului, muzicii ºi ne lãsãm controlaþi multe lucruri. Spre exemplu, mi-aº dori sã cunosc cât mai
ca o turmã de oi. Înainte, oamenii erau multe limbi strãine, pentru cã în acest domeniu poþi
foarte uºor sã îþi construieºti o carierã de succes.
liberi ºi eu vreau sã fiu liber!
Flavia Vendetti, clasa a XII-a: Eu sunt pe jumãtate italiancã ºi am vrut sã
pãstrez tradiþia din familie de a învãþa limba italianã. De asemenea, din poziþia
pe care þi-o oferã clasa a XII-a, moment în care începi sã te gândeºti la ce o sã
faci în continuare, apare ºi varianta stabilirii în Italia. De cealaltã parte, problema
plecãrii înseamnã ºi o rupturã pentru mine, pentru cã m-am ataºat de aceastã
þarã ºi cunosc mai bine realitatea româneascã decât cea a Italiei. Sunt pasionatã
de desen ºi de artã graficã. Asta nu înseamnã cã sunt diferitã faþã de ceilalþi
tineri. Categoric nu. Îmi place sã mã distrez ºi sã ascult muzicã, dar asta nu
înseamnã cã îmi neglijez viitorul. Planurile mele nu au în vedere desenul, cum
poate vã aºteptaþi, ci se orienteazã spre o meserie mai normalã, sã zicem
domeniul literelor, iar, ulterior, o carierã în învãþãmânt.

Proiecte internaþionale în derulare
În prezent, în cadrul Liceului
Teoretic Dante Alighieri sunt în
derulare urmãtoarele proiecte:
Healthy lifestyle in the past, in the
present ant in the future, NEST 
New Europe with Stronger Ties,
Cunoaºtere umasnisticã: organizare, radactare, editare (CUORE),
The Romanian school in todays
society. Violence and absenteeismthe main factors that trigger
malfunction/dysfunction in the
educational system, Project: P-ROMotion, Culture and Tradition
Multicultural School Partnership,
Cultura e Tradizioni.

Obiectiv, subiectiv

Pãrerea profesorilor  foºti elevi ai liceului
Georgeta Liliana Carabela, prof. limba italianã:
Fac parte din prima promoþie de limba italianã a acestui liceu,
care a absolvit în anul 1975. Pro-babil vã întrebaþi de ce am ales
sã urmez o carierã didac-ticã. Ei bine, modelul pe care l-am avut
 profe-sorii mei  a fost factorul decisiv care a înclinat balanþa
spre o carierã în învãþãmânt. Am venit în acest liceu ca profesor
în anul 1992, la doi ani dupã ce au fost reînfiinþate clasele de
limba italianã, iar, pe parcursul celor 22 de ani la catedrã, am avut
satisfacþii din partea elevilor, care au participat la concursuri
internaþionale ºi au câºtigat premii internaþionale. Elevii de care
vorbesc acum sunt oameni în toatã firea ºi au o meserie, chiar
dacã nu lucreazã direct cu limba italianã, o folosesc strict
profesional. Revenind acum la prezent, catedra de limba italianã
din cadrul liceului nostru participã destul de des la serile literare
de la Librãria Humanitas, unde se fac prezentãri de carte, la
activitãþi ale Institutului Cultural Italian º.a. Recent, elevii noºtri au participat la o traducere
colectivã a unei cãrþi care a apãrut, anul acesta, ºi în România. Meritã menþionat faptul cã
autorul a venit sã îºi prezinte cartea la Târgul Gaudeamus, dorind sã îi cunoascã ºi pe elevii
implicaþi în acest proiect colectiv de traducere.

Maria Carmen Yildirim, prof. limba italianã:
Liceul nostru este un liceu teoretic care are douã profiluri de limba
italianã: italianã bilingv ºi italianã matern. Eu fac parte din comisia de
italia-nã maternã ºi am participat la pu-nerea la punct a programelor
ce se deruleazã în prezent. De ase-menea, aº dori sã precizez faptul cã
sunt fostã elevã a acestui liceu, pasiunea mea pentru limba italianã
datorându-se tatãlui meu, plecat în Italia. Sunt profesor al liceului
din anul 2006. De-a lungul anilor, la nivelul catedrei de limba italianã
s-au desfãºurat foarte multe activitãþi extraºcolare, dintre care aº
dori sã mã opresc asupra schimburilor culturale cu elevi, proiect la
care am participat ,atât în calitate de elev, cât ºi în cea de profesor.
Este vorba de proiectele internaþionale Leonardo ori Comenius,
proiecte care sunt foarte apreciate de cãtre elevi. De exemplu, anul
acesta, se propune un astfel de schimb cu Liceul Tehnic Casino. În
cursul acestei luni, de acolo va veni un grup de elevi, însoþit de o profesoarã de la acel liceu, care
a fost tot elevã a liceului nostru, iar, în primãvarã, elevi ai ºcolii noastre va merge în Italia.

text ºi foto Mihãitã ENACHE
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Douã premiere
la Teatrul de Artã

Moartea pentru patrie.
Dragoste, trãdare,
violenþã, inocenþã ºi uitare.

Teatrul de Artã
Bucureºti vã invitã
vineri, 28 noiembrie la
premiera spectacolului Fã Tu Primul
PAS! cu Raluca
Aprodu ºi Marius Cãlugãriþa, în regia lui
Andrei Munteanu. De asemenea, pe 29
noiembrie, în acelaºi loc, va fi ºi premiera

piesei Moartea pentru patrie. Dragoste,
trãdare, violenþã, inocenþã ºi uitare.
Destinele locuitorilor a trei apartamente
dintr-un bloc se întrepãtrund într-o
disperatã luptã pentru supravieþuire
urbanã. Un spectacol realizat de Mihai
Ignat, cu Constantin Cojocaru, Lucian
Ifrim, George Constantinescu, Paula
Chirila, Dana Voicu, Ruxandra Hule, în
regia lui Alexandru Maftei.

Insula Eternei
Primãveri
poate fi vãzutã
la sediul BRD

Tema iubirii în
arta europeanã a
secolelor XVI 
XIX este tema
expoziþiei desfãºurate la parterul Galeriei Naþionale a
Muzeului Naþional
de Artã al României
(MNAR) în perioada 20 noiembrie
2014  29 martie
2015.
Expoziþia cuprinde o selecþie de ºaptezeci ºi trei de lucrãri
(picturã, desen ºi gravurã) din patrimoniul
MNAR, al Muzeului Naþional Brukenthal din
Sibiu ºi al Bibliotecii Academiei Române 
Cabinetul de Stampe. Sunt pre-zentate opere
de artã puþin sau deloc cunoscute, multe în
premierã absolutã, dupã ce au fost recent
restaurate, structurate în patru secþiuni, sub

CinePOLSKA
la Elvira Popescu

forma unui periplu cu tema iubirii. Prima
secþiune, Mitologia iubirii, ilustreazã diferite
reprezentãri ale zeiþei Venus, individualizatã
sau inseratã în varii compoziþii narative, de la
intrigi amoroase la ipostaza maternitãþii. Cea
de-a doua secþiune, Amorul în lumea literelor,
analizeazã modalitatea în care este tratatã tema
iubirii în literatura anticã, renascentistã ºi postrenascentistã. Continuând secþiunea precedentã,
Iubirea (de)sacralizatã tematizeazã sacralitatea
iubirii în cultura europeanã, dintr-o perspectivã
preponderent creºtinã, prin reprezentãri ale
deturnãrii iubirii dinspre profan cãtre sacru
(Maria Magdalena penitentã, Caritatea,
Fecioara cu pruncul). Ultima secþiune a
expoziþiei, Alegorii ºi simboluri, cuprinde
imagini aluzive sau încifrate, complementare
temei iubirii. Pe tot parcursul ei, expoziþia va
fi însoþitã de o serie de evenimente conexe
precum programe educative ºi ateliere
pentru familii ºi adolescenþi, vizite ghidate ºi
conferinþe.

Concert Grigore Leºe la Sala Palatului
Duminicã, 30 noiembrie, de ziua Sfântului
Andrei, ocrotitorul României, Grigore Leºe,
personalitate marcantã a culturii româneºti,
susþine la Sala Palatului, un eveniment al
sufletului de român  Tradiþie, Istorie, Rost.
Vin aromânii fârºeroþi din Cogealac, cu care
Grigore Leºe a cântat în Catedrala SaintSulpice din Paris, dar ºi Taraful lui Firuþã din
Islaz, Teleorman; Taraful din Bãbiciu, Olt;
Grupul Iza, Maramureºul Voievodal; Oameni
din Idicelul de Pãdure, Mureº ºi Fanfara
þãrãneascã din Saelele, Teleorman.
Grigore Leºe împlineºte muzica, iar cântul
sãu þine lumea în echilibru. Concertul face parte

din proiectul naþional cultural Artã Contra
Drog 2014, iniþiat de CIADO România ºi
Asociaþia Culturalã de Teatru, Muzicã ºi Film
Dracula. CIADO România ºi Fundaþia
Grigore Leºe organizeazã concertul Tradiþie,
Istorie, Rost pentru a readuce în atenþia
publicului valorile culturale strãvechi ale
poporului român. Considerãm acest concert
ca fiind un eveniment al sufletului de român, a
declarat preºedintele CIADO România,
academicianul Constantin Bãlãceanu Stolnici.
Grigore Leºe ºi invitaþii sãi vã reamintesc cã
trãirile, sensibilitãþile, intuiþia ºi exaltarea sunt
din noi.

Mozaic din Mesopotamia

la Cotroceni

Expoziþia Mozaic din Mesopotamia este deschisã
pânã la 30 noiembrie 2014 la Galeria de artã Elite Prof
Art.  Cotroceni. Pictorul român Ammar Alnahhas,
sculptor sirian cu studii în cetatea Damascului, este un
fenomen de spiritualitate ºi artã, ce se desfãºoarã în
zilele noastre, împreunã cu noi, pe simezele ce ni se
deschid. Pictura lui Ammar îºi trage vibraþia din
amintirile copilãriei pe malurile Khabur iar culorile sunt
cele ale descoperirii plaiurilor româneºti, ale prieteniei
ºi admiraþiei, ale exprimãrii plastice din partea unui om
dãruit cu mesaj universal. Pentru cã pictura lui Ammar
Alnahhas vorbeºte limba universalã a sinceritãþii, a
frumosului ºi a sensibilitãþii. Arta pictorului sirian are o
devenire româneascã, o evoluþie urmãritã cu uimirea
încântatã a unei explozii de culoare de-a lungul timpului
ºi a simezelor. Aici au apãrut chipurile-nechipuri care
ne privesc direct în suflet, soarele coborât în roata
florilor, chiar ºi cântul oriental al femeilor Ghilgameº.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Pictura Elenei Bissinger
 sursã de energie pozitivã
Elena Bissinger, nãscutã la 2 ianuarie
1964 în Bihor-România, membrã a
Asociaþiei Artiºtilor Plastici, cu studii
artistice com-pletate la ªcoala de Arte
Plastice Francisc Hubic ºi licenþiatã la
Universitatea de Arte Vizuale Oradea, are
un CV impresionant. Peste 800 din lucrãrile
sale se aflã în colecþii particulare din SUA,
Canada ºi Europa. A avut numeroase
expoziþii personale ºi de grup în România,
este o admiratoare a perioadei Renaºterii
italiene, dar ºi un fan pasionat al operi lui
Pollock ºi Kandinsky. Considerã cã pictura
e atât un monolog al artistului, cât ºi un
dialog cu privitorii. Am pictat pe toate

Valori româneºti
Diavolul binefãcãtor al acestui
nobil univers delicat ºi tonic,
intercalat în forfota timpului ºi a
existenþei agitate, se cheamã cu
numele pãmântesc de GOPO,
celebru ºi cãutat împrejurul
planetei. Filmele acestui român,
cu nume derivat din Popescu, a
ridicat Popeºtii noºtri, luaþi pânã
mai deunãzi în rãspãr, pânã la
prestigiul mondial. America îi
cere Buftei filmele lui, pe nevãzute.
(Tudor Arghezi)

Ion POPESCU-GOPO
sau revolta anti-Disney

În perioada 28 noiembrie  7
decembrie la Cinema Elvira Popescu
se va desfãºura cea de a zecea ediþie a
festivalul filmului polonez, care se
va intitula din acest an CinePolska.
Toate cele ºase filme, subtitrate în
limba românã, produse în 2013, care
prezintã diferite forme ale libertãþii,
vor fi difuzate de la ora 20.00.

BRD Groupe Société Générale ºi
Proiectul Contemporanii au repus pe
simeze expoziþia Insula Eternei
Primãveri, în perioada 11 noiembrie 
5 decembrie 2014. În noua versiune,
expoziþia reuneºte 30 de lucrãri de
picturã sub semnãtura unor nume
definitorii pentru contextul cultural
românesc: Dorin Coltofeanu, Teodora
Coltofean, Ion Grigorescu, Ruxandra
Grigorescu, Christian Paraschiv ºi
Mihai Sârbulescu. Temele operelor
expuse sondeazã necuprinsul oceanului, ameþitorul aliaj munte-vulcan ºi mare, mirifice felurimi florale,
versanþi abrupþi împãduriþi de vegetaþie
nebunã, în esenþã rezultatul contactului
pe care l-au avut cei ºase artiºti în tabãra
de picturã organizatã în cadrul
Proiectului Contemporanii Madeira,
Insula Eternei Primãveri.
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suporturile posibile: sticlã, carton,
hârtie,pfl...La început a fost un hobby, cu
un stil de picturã naiv: pictam adesea
peisaje, animale ºi flori, dar pe mãsurã ce
anii treceau, doream sã cunosc mai multe
ºi sã mã perfecþionez...dar câte nu doream,
povesteºte Elenea Bissinger pe blogul
personal. Liceul l-a terminat la seral - secþia
prelucrarea lemnului; s-a cãsãtorit, a adus
pe lume doi bãieþi ºi abia apoi a îndrãznit
mai mult ºi a urmat ªcoala de arte Francisc
Hubic din Oradea 2000, apoi Facultatea de
Arte vizuale Oradea.
Tablourile Elenei Bissinger au douã
componente majore: fie este vorba de flori,
în speþã de trandafiri, fie este vorba de o
picturã abstractã, în
care visurile ºi ideile
creatoarei despre lume
ºi artã prind culoare
într-un chenar firav de
dantelã pictatã. Pline de
inocenþã ºi cãldurã,
tablourile ardelencei
transmit privitorului
dragoste, sensibilitate ºi
o puternicã dozã de
energie pozitivã. În afara
expoziþiilor personale

ºi de grup din diverse oraºe din România a
mai expus la Novgorod (Rusia), Taipei
(Taiwan), Balmazujvaros  Ungaria, Las
Vegas, New York (SUA), Bologna (Italia),
Brcko-Likum (Bosnia-Herþegovina), Gjilan
(Kosovo), Messina (Italia), Suedia.
Prezentã în diverse volume internaþionale
de sintezã despre arta contemporanã, Elena
Bissinger deþine ºi multe premii: Premiu
de expresivitate, oferit de Comunitatea de
artã Vreau sã pictez, 2012, locul II la
Contest Winners-Oil or Acrylic Still LifeFlowers in a Vase and/or Fruit pe
Fineartamerica, 2011, locul I la Tree
Contest, Fineartamerica, 2010, Diplomã
de Excelenþã (Honourable Award) MAB 3 / MEDIA 3.ART BIENNIAL
2011, Art Addiction International Gallery
Sweden, Pensula de Aur, obþinutã la tabãra
de creaþie BRCKO din Bosnia Herþegovina,
2010, etc. Cu toate acestea, artista pãºeºte
extrem de rar în afara graniþelor dragului
ei Beiuº, oraºul în care s-a nãscut. Iar,
mai nou, a început sã scrie ºi poezie.

Când am vãzut cã nu pot sã egalez perfecþiunea lui tehnicã, am
început sã fac filme anti-Disney. Deci, frumuseþe-nu, culoare-nu,
gingãºie-nu. Singurul domeniu în care puteam sã-l atac era subiectul,
a spus Ion Popescu-Gopo, dupã ce a creat omuleþul lui Gopo,
personajul nud ºi schiþat, care a fãcut ca acesta sã fie singurul roman
din epocã menþionat în enciclopediile cinematografice internaþionale.
Ion Popescu-Gopo (1 mai 1923 - 29 noiembrie 1989) a fost
creatorul a nenumãrate filme de desen animat, în care personajul
principal era omuleþul lui Gopo, o creaþie proprie, care l-a fãcut
celebru ºi i-a adus câteva premii naþionale ºi internaþionale, actor,
editor de film, scenarist ºi regizor de film. Pseudonimul sãu, Gopo,
provine de la numele de familie ale pãrinþilor sãi, numele de fatã al
mamei sale, Gorenco, ºi numele tatãlui, Popescu.
S-a nãscut la Bucureºti. A debutat în presã în anul 1939, publicând
caricaturi, la fel ca ºi pionierii animaþiei româneºti Aurel Petrescu ºi
Marin Iorda. A studiat la Academia de Arte din Bucureºti, pe care nu a
absolvit-o. A absolvit un curs de animaþie, la Moscova. În animaþie
debuteazã în anul 1949, alãturi de tatãl sãu ºi Matty Aslan, cu scurtmetrajul de animaþie Punguþa cu doi bani. Din anul 1950 începe sã
lucreze la Studioul cinematografic Bucureºti, în cadrul secþiei de animaþie.
Primele desene animate erau zoomorfe ºi constituiau fabule educative
în spiritul epocii. În anul 1951, Gopo produce un alt desen animat:
Rãþoiul neascultãtor. Urmeazã Albina ºi porumbelul, apoi: Doi iepuraºi
(1952), Marinicã (1953), O muscã cu bani (1954), ªurubul lui Marinicã
ºi Ariciul rãutãcios (1955), Galateea (1957) etc.
Fiind un spirit inovator ºi nonconformist, Gopo a încercat
întotdeauna sã depãºeascã barierele tehnice ºi modelele, strãduindu-se sã fie un pionier în tot ce a întreprins. Primul sãu succes,
Marele Premiu (Palme dor) la Cannes (1957) cu Scurtã istorie, a
fost ºi cel mai mare. Am fãcut un omuleþ cu mare economie de linii.
Ochii lui sunt douã puncte, nu ºi-i poate da peste cap ºi nici nu se
uitã galeº. Mi-am redus de bunãvoie posibilitãþile. Gura lui este
aproape imobilã. Nu am folosit nici expresia feþei. Subiectul însã a
cãpãtat forþã, îºi caracteriza Gopo creaþia.
Cu 7 arte (1958), Gopo a obþinut Marele Premiu pentru cel mai
bun film de animaþie, la Festivalul de Film de la Tours. El creeazã, la
mijlocul anilor 60, filmul-pilulã. Câteva exemple de parabole
condensate, care ilustreazã genul, sunt: Balanþa, Ploaia, Ulciorul.
Ecce homo! (1977) a fost primit cu rãcealã, astfel încât artistul
ºi-a abandonat, pentru moment, Omuleþul.
În anii 1980, Ion Popescu-Gopo experimenteazã noi tehnici de
animaþie: miºcarea acelor de gãmãlie (ªi totuºi se miºcã, 1980), a
firelor de tutun (Animagic film, 1981), animarea obiectelor,
statuetelor, pãrului (Tu, 1983).
În paralel cu filmele sale de animaþie, Gopo abordeazã, încã din
anul 1956, ºi filmul cu actori în Fetiþa mincinoasã. El a fost atât
scenarist, cât ºi regizor, încercând sã realizeze filme, uneori cu mult
deasupra mijloacelor tehnice ºi materiale. Gopo a încercat sã ridice
filmele la înãlþimea imaginaþiei sale, având merite de pionierat,
abordând basmul, feeria, teme universale ºi SF. Cunoscând faptul
cã mijloacele tehnice avute la dispoziþie sunt imperfecte, Gopo
recurge la parodia SF, realizând filme cum ar fi: Paºi spre Lunã
(1963) sau Comedie fantasticã (1975). Basmele ecranizate sunt
actualizate ºi interpretate. Spre exemplu, Maria Mirabela (1981)
nu e o simplã lecturã a basmului Fata moºului ºi fata babei, ci un
musical; în Rãmãºagul (1985) îºi face apariþia o zânã, care se
deplaseazã pe bicicletã º.a.m.d. Pe lângã activitatea sa de scenarist
ºi regizor, Gopo a ºi interpretat câteva roluri în filmele proprii:
Faust XX, Galax, Rãmãºagul, O zi la Bucureºti, dar ºi în filme ale
altor regizori: O noapte de pominã (1939, regia Ion ªahighian) sau
Dimitrie Cantemir (1973, regia Gheorghe Vitanidis).
Ca o recunoaºtere a valorii operei sale, Gopo a fost ales:
vicepreºedinte al Asociaþiei Internaþionale a Filmului de Animaþie,
preºedinte al Asociaþiei Cineaºtilor din România (1969-1989), director
al secþiei de film din cadrul Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS).
Ion Popescu-Gopo a murit la data de 29 noiembrie 1989 în urma
unui infarct, în timp ce îºi împingea maºina rãmasã înzãpezitã pe
trotuar pentru a o aduce în curte. Moartea sa a însemnat ºi sfârºitul
animaþiei româneºti clasice

Beethoven ºi Haydn
 la Sala Radio
Creaþiile unora dintre compozitorii
care au marcat istoria muzicii simfonice
Haydn ºi unul dintre iluºtrii sãi
elevi, Beethoven  vor putea fi ascultate,
în cadrul concertului oferit de Orchestra de Camera Radio, sub bagheta
dirijorului Mihail Agafiþa, prim dirijor ºi
director artistic al Orchestrei Simfonice
a Filarmonicii Naþionale a Republicii
Moldova, miercuri, 26 noiembrie, de la
ora 19.00, la Sala Radio.
Concertul poate fi ascultat în direct pe toate frecvenþele Radio România
Cultural ºi Radio România Muzical din þarã ºi în streaming live pe
internere www.radioromaniacultural.ro ºi www.romania-muzical.ro.
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Cluster Dunãrea turisticã
 organism integrat SUERD

Catedra Internaþionalã Onoroficã JEAN BART

A fost lansat:

în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii - SUERD
Iniþiativã a Grupului de Acþiune Dezvoltare Integrata: Dunãre - Marea Neagrã
Partener Asociat: Academia Romana
Coordonator: Fundaþia EUROLINK - Casa Europei

Lector univ. dr. Mãdãlina-Teodora ANDREI
Facultatea de Geografie

Programul Naþional Comun de Formare
a Consultanþilor ºi Experþilor în implementarea SUERD
Miercuri, 19 noiembrie 2014, Asociaþia
CLDR, Catedra CIO-SUERD, alãturi de
partenerii din cadrul Academiei Române, a
organizat Sesiunea de deschidere a Programului
Naþional Comun de Formare a Consultanþilor
ºi Experþilor în implementarea SUERD.
În deschiderea sesiunii, au fost transmise mesaje
de salut  acad. Alexandru T. Bogdan, director, din
partea Academiei Române - Centrul de
Biodiversitate Acad. David Davidescu din cadrul
Institutului Naþional de Cercetãri Economice
 director general Carmen Podgorean, ministru
plenipotenþiar, din partea Coordonatorului
Naþional al Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii
- Ministerul Afacerilor Externe  primarul oraºului
Hârºova, Tudor Nadrag, preºedinte CLDR ,din
partea Asociaþiei Comunitãþile Locale Riverane
Dunãrii,  expert EURATOM dr. Olivia Comºa,
din partea High Tech Cluster Mãgurele  consultant
ºtiinþific prof. univ. dr. Petre Prisecaru - Institutul
de Economie Mondialã al Academiei Române,
din partea Catedrei Internaþionale Onorifice Jean
Bart în sprijinul SUERD.
Prof. Sever Avram, coordonator general CIOSUERD, a prezentat expunerea: Cãile concrete
de Renaºtere Industrialã a Uniunii Europene
în context dunãrean ºi activarea oportunitãþilor
financiare prin implementarea programelor RIS3
în România, în cadrul cãreia au fost abordate
urmãtoarele teme:  Care sunt cãile ºi mãsurile
preconizate strategic de Comitetul Regiunilor UE
pentru activizarea Specializãrilor Regionale
SMART?  Instrumente de lucru colaborative
privind implementarea programelor RIS3  Cum
realizãm concret trecerea universitãþilor la
aplicarea cerinþelor noii etape de dezvoltare la
nivel european/dunãrean? (principiul Quadruple
Helix)  Ce relaþie trebuie sã promovãm între
universitãþi ºi noile regiuni SMART?  Cum
transferãm poveºtile de succes ºi bune practici
europene cãtre sub-regiunea noastrã SUERD
(România, Bulgaria, Serbia, Republica Moldova)?
 Ce înseamnã ºi cum transpunem în practica
româneascã recomandarea Comisiei Europene
privind renaºterea industrialã a Europei? 
Concluzii ºi recomandãri pentru utilizarea
efectivã a mixului de finanþãri disponibile în
perioada 2014-2020: Strategia Regionalã
Industrialã ºi de Cercetare Agenda Transformãrii
Economice (RIS3) ºi Agenda Digitalã pentru
Europa (DAE). Au urmat dezbateri pe baza

intervenþiilor invitaþilor speciali: prof. univ. dr.
Verginia Vedinaº - specialist în Drept Public
Administrativ, membrã a Curþii de Conturi a
României, prof. dr. Petre Prisecaru - Institutul
de Economie Mondiala al Academiei Române,
dr. Rolanda Predescu, coordonator România Smart Specialisation Platform, dr. Octavian
ªerban - preºedintele Knowledge Management
Institute / Knomacons, Christina Leucuþa consilier politici industriale (Clustero), dr. Olivia
Comºa - expert EURATOM, High Tech Cluster
Mãgurele, prof. univ. dr. Carmen Costea 
prorector al Universitãþii Spiru Haret, prof. dr.
Cristiana Sîrbu - membru al Academiei de ªtiinþe
Agricole ºi Silvice
În urma desfãºurãrii Sesiunii introductive, a avut
loc lansarea, într-un nou format, a Programului
Naþional Comun de Formare a Consultanþilor ºi
Experþilor în implementarea SUERD, oferit în
sistem on-line, organizat în urmãtoarele module:
1. SUERD - document cardinal pentru integrarea
dezvoltãrii României în context dunãrean. 2.
Specificul comunicãrii ºi activitãþilor de networking
ºi lobby în context SUERD. 3. Specificul
Managementului de proiect în contextul
implementãrii SUERD. Modulele de curs on-line
se desfãºoarã în perioada noiembrie 2014 februarie 2015. Evaluarea finalã va consta într-un
exerciþiu în echipa de simulare privind realizarea
unei analize situaþionale, constituirea unui consorþiu
de parteneri þi formularea unei schite de proiect
major prioritar, pe baza competenþelor acumulate
în timpul cursului ºi a prezentãrii unui set de bune
practici SUERD.
Participanþii la Program:  primesc Certificat
de Absolvire de curs de tip post-universitar,
eliberat in co-tutela de Academia Românã prin
Centrul de Biodiversitate Acad. David Davidescu
ºi CIO-SUERD, precum ºi Anexa de Studii; 
devin membri ai Reþelei Naþionale PROFEX ºi
sunt înscriºi automat în Registrul National al
Expertilor SUERD;  sunt selectaþi ºi pot fi
solicitaþi sã colaboreze în proiectele internaþionale
ºi pot primi Scrisoare de recomandare oficialã
drept persoane-resursa, consultanþi sau
cercetãtori onorifici în proiecte de cãtre CIOSUERD ºi partenerii oficiali ai Catedrei;  li se
furnizeazã consiliere gratuitã ºi recomandãri
bibliografice pe toata durata derulãrii programului asupra problemelor teoretice ºi practice
referitoare la curricula propusaã;  pot transmite

propuneri, sugestii ºi recomandãri de proiecte
cãtre Consiliul Consultativ SUERD ºi ministerele
de resort pentru formularea de proiecte proprii
supuse spre finanþare;  participã, atât la schiþarea
practicã a etapei preliminare de formare a unui
consorþiu/coaliþii, platforme, reþele, cât ºi la
redactarea unei propuneri conjugate de proiect,
forma de evaluare concretã a pregãtirii cursanþilor;
 au acces preferenþial ºi privilegiat la reuniunile
si evenimentele de promovare, lobby instituþional
ºi de lucru ale CIO-SUERD ºi Asociaþiei CLDR.
Pentru a înlesni o integrativitate sporitã a
impactului intervenþiilor din Europa, banii
europeni se vor orienta þintit pe relansarea a
câtorva macro-regiuni, desemnate prin strategii
proprii. România, cu toate judeþele sale, face parte,
dupã cum se cunoaºte, din grupul celor 14 state
membre SUERD, iar prioritizarea ºi selectarea
proiectelor majore prioritare se va face direct
dinspre Bruxelles ºi Viena, în principal. Tocmai
de aceea, a fost fondatã Asociaþia CLDR
România, recent oficializatã juridic, care grupeazã
deja primele 18 localitãþi, universitãþi, institute
de cercetare ºi organizaþii naþionale ale societãþii
civile cu vocaþia expresã a cooperãrii extinse la
scara proiectelor macro-regionale dunãrene.
Programul Naþional Comun de Formare de tip
post universitar îºi propune sã ridice expertiza
internã la un nivel mai înalt ºi sã pregãteascã pe
toþi consultanþii, experþii, specialiºtii sau managerii
motivaþi sã extindã cãtre zona riveranã proiectele
de dezvoltare economicã, ºtiinþificã, de inovare
socialã, turism sau culturale. Doar trecând prin
acest prim stagiu de informare, conºtientizare,
mobilizare ºi consultare, existã ºanse reale
pentru a forma consorþii puternice ºi a reuºi
atragerea de fonduri. Concentrarea curriculei va
fi pe cei patru mari piloni ai Strategiei conectivitate - infrastructurã, patrimoniu cultural-turism ºi mediu - combaterea riscurilor
climatice -, dar, prin formatul colaborativ decis,
on-line, ºi prin sesiuni periodice live, vor fi
vizate, atât schimbãrile de conþinut, care se referã
la impactul ºi valoarea adãugatã la nivel macroregional, cât ºi stilul de lucru în noul cadru
desemnat prin Regiuni Specializate SMART,
European Partnerships, parteneriate publicprivate extinse, aderarea la Grupurile de
Cooperare Economicã Europeana (GCEC),
precum ºi prin clusterele danubiene înregistrate
la Axa Prioritarã de Competitivitate, gestionatã
de Guvernul Baden Wurttemberg etc.

Dupã cum v-am informat în numãrul 686 al Opiniei
naþionale, în data de 17 noiembrie a fost creatã o organizaþie
neguvernamentalã care sã asigure managementul Clusterului
Dunãrea turisticã (Touristic Danube Cluster). Consiliul de
Coordonare reuneºte persoane cu expertizã, relaþii ºi conexiuni
în teritoriu, la nivel central ºi/sau internaþional. În componenþa
clusterului pot participa actori din mediul de afaceri, mediul
academic, autoritãþi publice organizaþii catalizator (ONGuri, consultant, persoane fizice  specialist în domeniu).
Clusterul Dunãrea turisticã are drept scop creºterea traficului
de pasageri ºi, în special, al turiºtilor, pe cursul inferior al Dunãrii,
pentru realizarea unei regiuni turistice competitive, încadratã
între cele mai atractive destinaþii turistice europene. Are duratã
de funcþionare nelimitatã. Clusterul se bazeazã pe colaborarea ºi
cooperarea celor interesaþi, integrarea ºi conexarea proiectelor ºi
activitãþilor acestora, asigurarea complementaritãþii întreprinderilor, realizarea sinergiei creatoare ºi inovative, care sã conducã
la valoare adãugatã pentru toate întreprinderile angrenate.
Obiectivul general al clusterului constã în dezvoltarea
turismului ºi a întreprinderilor conexe ºi complementare pe
cursul inferior al Dunãrii, prin promovarea, în special, a
turismului nautic, turismului rural, ecologic ºi cultural, dar ºi
în dezvoltarea cursului inferior al Dunãrii, ca o cale navigabilã
de transport încadratã în conceptul de scenic route, asigurând
facilitãþile necesare unui turism nautic integrat în conceptul
mai larg de eco-turism, turism responsabil, turism cultural,
industria ospitalitãþii ºi a prieteniei.
Obiectivul principal se referã la dezvoltarea porturilor
dunãrene în armonie cu mediul, atât ca noduri intermodale, cât ºi
ca poli de conectare a fluxurilor de activitãþi turistice, având ca
scop, atât dezvoltarea zonelor riverane, cât ºi a zonelor conectate.
Obiectivele secundare ale acestui cluster reunesc: protecþia
mediului, protecþia biodiversitãþii ºi soluþii inovative privind
reducerea impactului asupra mediului cauzat de transportul
dunãrean; protejarea, restaurarea ºi promovarea patrimoniului
cultural, inclusiv a siturilor ºi monumentelor istorice ºi
arhitecturale riverane Dunãrii, cetãþilor-port; redeºteptarea
conºtiinþei ºi apartenenþei dunãrene a populaþiei riverane,
inclusiv prin sprijinirea meºteºugurilor, micului negoþ,
pescuitului responsabil (pentru pieþele locale de peºte), folclor
ºi gastronomie tradiþionalã; dezvoltarea de infrastructurã
turisticã atât în zona porturilor turistice cât ºi în zonele rurale
învecinate prin încurajarea întreprinzãtorilor ºi a micilor fermieri
pentru dezvoltarea de infrastructurã turisticã (pensiuni,
restaurante, distribuþie de produse eco cãtre unitãþile de cazare
ºi alimentaþie publicã angrenate în proiect); încurajarea
schimburilor interculturale, sociale, economice, prin îngroparea
frontierei psihologice ce o reprezintã Dunãrea în vederea
cooperãrii riveranilor de pe ambele maluri ºi angrenãrii acestora
în proiecte comune ºi promovare reciprocã; înfiinþarea
transportului public regulat de persoane pe Dunãre.
Pentru Universitatea Spiru Haret, ca instituþie, dar ºi pentru
cadrele didactice specialiste în domeniile de activitate specifice
clusterului, participarea la acest organism fãrã personalitate
juridicã, dar care reuneºte membri importanþi pentru activitãþile SUERD, constituie o oportunitate deosebitã în aplicarea
unor proiecte de cercetare ºi în dezvoltarea relaþiilor de
colaborare pe plan naþional ºi internaþional.

Avem preºedinte ales, dar nu avem Buget de Stat pe 2015
Oricare ar fi necesitãþile bugetare ale momentului ºi oricare ar fi reformele fiscale menite sã le satisfacã, nu trebuie sã uitãm cã banul
contribuabilului trebuie folosit în folosul lui ºi numai în folosul lui, cã orice cheltuialã trebuie fãcutã cinstit (Mihai Manoilescu, 1925).
ªtiinþa conducerii, a managementului, pe
lângã elaborarea unei logici ºi mentalitãþi
noi, acordã cea mai mare atenþie studiului
pregãtitor, pe baza cãruia se desfãºoarã
acþiunea propriu-zisã. Experienþa nu trebuie
fãcutã pe viu, ci în laborator, prin
simularea mai multor variante, manual sau
pe calculator, care sã ofere macheta optimã
în raport de obiectivele urmãrite. Ca sã
poþi emite idei pertinente trebuie sã fii bine
informat asupra subiectului. Nu trebuie sã
aplici principiul fãcând ºi vãzând, ca apoi
sã tragi concluzii, mai ales când mãsurile
vizeazã întreaga societate, operatori
economici - consumatori/contribuabili Bugetul de Stat. Aceasta demonstreazã, o
datã în plus, incapacitatea de analizã ºi
proiecþie a specialiºtilor Guvernului,
confirmatã prin bâlbâita taxã pe stâlp,
elucubranta electoratã, tergiversarea
reducerii CAS cu 5 puncte la angajator, dar
ºi de concluziile Comisiei Europene cu
ocazia prezentãrii draftului privind Acordul
de parteneriat pentru perioada 2014-2020.
Lipsa analizelor ex-ante poate conduce la
imobilizarea de resurse financiare/bani,
la risipa de bunuri, energie ºi experienþã,
prin proporþia nejudicioasã între obiective, resursele disponibile ºi mecanismele realitãþii, ceea ce se vede în practicã,
rectificãri periodice ºi prezentarea cu întârziere a Bugetului de stat.
Rectificarea bugetului. De ce, cât,
cum, la ce capitole, cu ce efecte?
Ministerul Finanþelor Publice a
prezentat a doua rectificare a Bugetului de
Stat pe 29 sept a.c., care, mãrturisesc, ma lãsat, din nou, perplex. Surprinºi, dacã
nu uluiþi, au pãrut ºi ziariºtii acreditaþi la
Guvern, la auzul ministerelor ºi sumelor,

cu care se rectificã bugetul, prezentate de
premierul Ponta, ºi, care, erau contrare
informaþiilor pe surse. Unii au încercat
sã iasã din uluialã, prin unele întrebãri mai
apropiate de realitate, cum a fost cuantificarea efectelor mãsurilor anterioare, dar
au primit aceleaºi rãspunsuri nesigure,
deºi ministrul delegat cu bugetul a pãrut
mai sigur, mai puþin în privinþa absorbþiei
fondurilor europene. Perplexitatea am
avut-o încã de la prezentarea bugetului
pe 2014, când, fostul ministru al MFP,
Daniel Chiþoiu, declara cu nonºalanþã cã
veniturile bugetare au fost calculate între
50 ºi 85%.(?!) din cele potenþiale, afirmaþie trecutã neobservatã ºi care, iatã, se
confirmã. Se sesizeazã cineva?
Cu ce scop au fost subdimensionate veniturile? Probabil de
aici ºi siguranþa premierului
Ponta pentru continuarea aplicãrii cotei
de 9% la pâine, deºi troica, FMI-UEBM, ºi-a dat acordul, limitat pe durata unui
an (1 sept 2013- sept 2014) ºi cu garanþii
suplimentare, fapt ºi realizat, prin
creºterea ºi introducerea unor taxe pentru
bunurile de lux, uitate ºi scoase acum din
ecuaþie. Nu ar fi corect sã ºtim sumele
încasate din mãsurile introduse ºi ce
destinaþie au luat? Dar cele încasate pentru
acoperirea pierderilor de la BANCOREX
în ce stadiu se aflã? ªi aceste sume s-au
pierdut(!?), în bugetul consolidat, cum
a afirmat ministrul finanþelor, Ioana
Petrescu, referindu-se la acciza de 7
eurocenþi pe litrul de carburanþi, introdusã
pentru susþinerea finanþãrii autostrãzilor??!
Se pare cã aceleaºi rezerve au fãcut posibilã
ºi aplicarea reducerii CAS cu 5 puncte la
angajator, deºi numai de la 1 octombrie

a.c. ºi cu efecte numai pe douã luni în
acest an, dar care vor avea efecte pe
termen lung.
Organele fiscale ºi bugetare au adoptat
ºi continuat, încã din perioada Blejnar la
ANAF, procedura UE de a renunþa la
urmãrirea strictã a încasãrii ºi utilizarea
taxelor, impozitelor ºi contribuþiilor suportate de operatorii economici ºi populaþie, în acord cu scopul pentru care sunt
percepute. Urmãrirea globalã a încasãrilor
la bugetul de stat anuleazã transparenþa, lasã un câmp larg manifestãrii
abuzurilor, traficului de influenþã, distribuþia ºi cheltuirea banului public dupã
bunul plac, chiar dacã, formal, se obþine

galopantã a populaþiei, cosmetizatã de
raportãri false ºi corectatã de Eurostat,
biºniþarii politici transpartinici ºi
devalizatori ai avuþiei naþionale, liberi sau
din puºcãrie, îºi vãd liniºtiþi de afaceri.
Implementarea hotãrârilor majore pentru
societate, cum au fost cele definite, generic,
de austeritate, a reducerilor salariale ºi
anularea unor drepturi salariale, creºterea
cotei TVA de la 19 la 24%, a împrumutului
de 20 de miliarde de euro ºi nu numai,
trebuie sã fie luate pe baza referendumului
sau altor forme ale democraþiei directe,
investite cu forþa legislativã obligatorie.
S-a fãcut o obiºnuinþã din a împrumuta,
lunã de lunã, de la bãncile comerciale cu
capital strãin. Deºi suntem sub
limita datoriei suverane, 37,9%
fata de 60% din PIB, criteriu
prevãzut prin Tratatul de la
Maastricht, ca alternativã la tiparniþa de
monedã practicatã de SUA în anii 70 ai
secolului trecut, pentru ieºirea din crizã,
pânã acum nu a devenit antidotul pentru
prevenirea ºi/sau ieºirea din crizã, dupã
mai bine de 20 de ani. Nu trebuie sã uitãm
cã, la 31 dec. 1989, România nu avea
datorii interne ºi externe, ba, mai mult,
avea creanþe de 4-5 mld. dolari, un cash de
circa 1,5 mld. dolari iar proprietatea de
stat, estimatã la 120 mld dolari,
reprezenta, din punct de vedere contabil,
plus de inventar. Singurii îndrituiþi sã-ºi
primeascã banii erau depunãtorii la CEC
pentru procurarea unei Dacii, bani
recuperaþi dupã lungi procese.
Deºi fondurile totale ºi procentul de
finanþare a proiectelor au crescut pânã la
85-95 % vor fi erodate de cota de TVA de
24% devenitã exigibilã. Din cele 39 mld
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aprobarea Parlamentului. Deºi rectificarea bugetului este una pozitivã, aceasta
nu exclude obligaþia MFP sã prezinte,
atât calculele de fundamentare a
veniturilor ºi cheltuielilor din bugetul
iniþial, cât ºi influenþa rectificãrilor, a
creºterilor ºi a reducerilor, pe filiera
Operatori economici ºi Contribuabili/
Consumatori ºi Bugetul de Stat.
Bugetul de Stat consolidat, carta
economicã a unei naþiuni
Deºi bugetul unei þãri este Carta sa
economicã, constatãm cã nu-l avem
elaborat încã pentru 2015 iar cel pe 2014
a suferit deja douã modificãri. În schimb,
omul de bun-simþ, amãgit de la o zi la alta
cu îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã,
constatã creºterea preþului întreþinerii, al
kilovatului ºi carburanþilor, al medicamentelor ºi al apei. Într-o sãrãcire

euro, circa 8 mld euro, sub o formã sau
alta, le poate reprezenta TVA. Faptul cã
numai 5-15% reprezintã cota de
participare a bugetului la cofinanþarea
proiectelor UE impune promovarea
proiectelor cu finanþare din fonduri naþionale. Care sunt ele, nu avem încã un
rãspuns. În schimb, avem Raportul privind
prognoza economicã de toamnã a
Comisiei Europene pentru anii 2014, 2015
ºi chiar 2016 (?! ), prin care România
este avertizatã cã, urmare a mãsurilor luate
în acest an, deficitul bugetar riscã sã urce
la 2,8% din PIB, cu 10 mld lei peste þintã.
Redresarea economicã va fi una lentã, cu
o creºtere modestã ºi o ameliorare uºoarã
a condiþiilor de pe piaþa muncii. Deºi
se susþine încadrarea în deficitul convenit
cu FMI ºi UE, MFP trebuie sã prezinte
fundamentarea contribuþiilor la UE ºi la
cofinanþarea proiectelor din fondurile UE,
a transferurilor interne, a investiþiilor,
situaþia împrumuturilor ºi rambursarea
creditelor, plata dobânzilor, interne ºi
internaþionale. Trebuie sã se renunþe la
urmãrirea numai a fondurilor europene la
raportarea utilizãrii taxelor ºi impozitelor
încasate de la contribuabili/consumatori
ºi operatorii economici în acord cu
scopul pentru care au fost introduse.
Altfel, vom asista la alte forme ale
ingineriilor financiare. Vom vedea cum
ºi ce se va negocia cu Bruxelles, în aceastã
lunã, întâlnire lãsatã, ºi ea, în umbra
disputelor politice. Pânã atunci, dupã
spusele ministrului finanþelor, un grup
lucreazã, deºi, pânã pe 15 noiembrie,
trebuia prezentat, Parlamentului, Bugetul
de Stat pe 2015.

Ec. dr. Mircea TOMA
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PROGRAMUL TVH
LUNI  24 noiembrie 2014

MARÞI  25 noiembrie 2014

MIERCURI  26 noiembrie 2014

JOI  27 noiembrie 2014

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (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 Cãlãtorii francofone 
Realizator Dan Sterian
13:00 Film serial  O iubire eternã
(Filipine, 2012)
14:00 Film serial  Suflete pereche (Filipine)
15:00 Film documentar
Marile realizãri ale omenirii (ep.2)
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16.10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16.30 Seara târziu cu Alexandra (r)
17.30 Film artistic românesc  Rug ºi flacãrã
(1979)  istoric; Regia:Adrian Petringenaru
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic  O zi însoritã (SUA, 2010)
Regia: Maggie Rowe
22:00 Seara târziu cu Alexandra.
Realizator Alexandra Blejan
23:00 Viral online.
Realizator Robert Emanuel
23:30 Film documentar 
Marile realizãri ale omenirii  ep.3
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria. Cursuri de limbi strãine
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.
Cursuri de limbi strãine (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
Criminalii de rãzboi. Bormann
12:00 Film documentar Discovery
Asasinarea familiei þarului
13:00 Film serial  O iubire eternã (Filipine, 2012)
14:00 Film serial  Suflete pereche (Filipine)
15:00 Film documentar
Marile realizãri ale omenirii  ep.3
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Seara târziu cu Alexandra (r)
17:30 Film artistic  O zi însoritã (SUA, 2010)
- comedie Regia: Maggie Rowe
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic  Utopia (1951); Genul:
aventuri-comedie; Regia: Alfred Santell
22:00 Seara târziu cu Alexandra.
Realizator Alexandra Blejan
23:00 Viral online.
Realizator Robert Emanuel
23:30 Film documentar 
Marile realizãri ale omenirii  ep. 4
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.
Cursuri de limbi strãine (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
Criminalii de rãzboi. Hermann Goernig
12:00 Crezi cã ºtii? (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã (Filipine, 2012)
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar
Marile realizãri ale omenirii  ep.4
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Seara târziu cu Alexandra (r)
17:30 Film artistic  Utopia (1951, comedie)
Regia: Alfred Santell
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc 
La patru paºi de infinit (1964, dramã)
Regia: Francisc Munteanu
22:00 Seara târziu cu Alexandra.
Realizator Alexandra Blejan
23:00 Viral online.
Realizator Robert Emanuel
23:30 Film documentar
Marile realizãri ale omenirii  ep.5
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria. Cursuri de limbi strãine
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.
Cursuri de limbi strãine (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
Criminalii de rãzboi. Henrich Himmler (I)
12:00 Academia veterinarã (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche (Filipine)
15:00 Film documentar  Marile realizãri ale
omenirii  ep. 5
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Seara târziu cu Alexandra (r)
17:30 Film artistic românesc 
La patru paºi de infinit (1964)
Regia: Francisc Munteanu
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 Emanuel
23:30 Film documentar 
Marile realizãri ale omenirii (ep. 6)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
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  28 noiembrie 2014

SÂMBÃTÃ  29 noiembrie 2014

DUMINICÃ  30 noiembrie 2014

PROGRAMUL
RADIO HFM

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06:30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (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
Întâlnirea de pe Elba
12:00 Interviurile TVH (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar  Marile realizãri
ale omenirii  ep. 6
15:30 Medicina live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Seara târziu cu Alexandra (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 
Pantoful Cenuºãresei (1969, comedie)
Regia: Jean Georgescu
22:00 Seara târziu cu Alexandra.
Realizator Alexandra Blejan
23:00 Viral online.
Realizator Robert Emanuel
23:30 Film documentar 
Marile realizãri ale omenirii (ep. 7)
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
10:00
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
Criminalii de rãzboi. Bormann
Film documentar Discovery 
Criminalii de rãzboi. Hermann Goering
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 
Dincolo de pod (1976) - dramã
Regia Mircea Veroiu
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
Întâlnirea de pe Elba
Film documentar Discovery 
Adventure Camp (ep. 7)
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  Femeia în roºu
(1997, dramã) Regia Mircea Mureºan
Preuniversitaria*
Preuniversitaria. Cursuri de limbi strãine
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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Editura Fundaþiei România de Mâine la Târgul Gaudeamus

O SÃRBÃTOARE A ARTELOR
Vineri, 21 octombrie, orele 12-13.30 - Sala
Cupola (Marmura), Editura Fundaþiei România
de Mâine a lansat lucrãri valoroase, utile
specialiºtilor, dar ºi publicului larg interesat, în
cadrul colecþiilor Studii ºi eseuri de filosofie:
 Alexandru Boboc, Filosofie ºi artã. Preludii la o
fenomenologie a artei în perspectiva filosofiei
culturii  Ioan N. Roºca, Valorile ºi condiþia umanã,
ºi Multilingvism ºi culturi în dialog:  Elena
Prus, Literatura universalã  transcendere a

capitalului cultural  Feodor Chirilã, Bilingvismul
în contextul globalizãrii, iar sâmbãtã, 22 octombrie,
orele 12-13.30 - Sala Cupola (Marmura), din
colecþia Paradigme ale cunoaºterii umane:
 Dragoº Cîrneci, Stresul din mintea noastrã ºi
rãzboiul din lumea celulelor  Simona
Marica, Semiologie psihiatricã pentru psihologi
ºi volumul Repere ºi tendinþe în educaþie 
personalitãþi ale vieþii ºtiinþifice, artistice ºi
spirituale în dialog cu Matei Georgescu.

La lansãrile, al cãror maestru de ceremonii a fost coordonatorul Editurii Fundaþiei România de
Mâine, Constantin Florea, au participat autorii, cadre didactice, studenþi, public atras de tematica
abordatã, vineri, despre colecþii ºi cãrþile apãrute au vorbit autorii ºi referenþii ºtiinþifici, profesorii
Ioan N. Roºca, Alexandru Boboc, Tamara Ceban.

Sâmbãtã, numerosul public a
ascultat cu interes prezentarea
autorilor: Dragoº Cîrneci, dar ºi a
referentului ºtiinþific, prof. univ. dr.
Maria Flonta, membru corespondent
al Academiei Române, Simona Marica
ºi referentul ºtiinþific conf. univ. dr.
Simona Trifu. Despre ambele lucrãri a
vorbit, cu entuziasm ºi prietenie,
prof. univ. dr. Laura Goran.
Lansarea volumului Repere ºi
tendinþe în educaþie  personalitãþi ale
vieþii ºtiinþifice, artistice ºi spirituale
în dialog cu Matei Georgescu a fost o
adevãratã sãrbãtoare a artelor, prin
participarea artiºtilor: violoncelistul,
compozitorul ºi horitorul Adrian
Naidin împreunã cu violoncelul sãu,
actorii Adrian Pãduraru  toþi trei
parteneri în dialogurile cu Matei
Georgescu cuprinse în cartea Repere
ºi tendinþe în educaþie, dar ºi prin
intervenþiile pline de cãldurã ºi
apreciere, rostite de prof. univ. dr.
Vasile Morar, conf. univ. dr. Mircea
Niþã ºi prof. univ. dr. Laura Goran,
medicii dr. Roxana Costache ºi
dr. Viviana Bogdan ºi, last but not
least, actorul Vasile Muraru, care a
invitat persoanele prezente la lecturã
A fost o manifestare a profesionalismului ºi a prieteniei. Ne-a fãcut plãcere
sã auzim cuvintele de preþuire pentru
activitatea educativã desfãºuratã în
cadrul Universitãþii Spiru Haret,
recunoaºterea valorii emisiunilor
realizate ºi difuzate de TVH. Ne-a
fãcut plãcere sã remarcãm atmosfera
excepþionalã existentã în cadrul
Facultãþii de Sociologie-Psihologie a
Universitãþii Spiru Haret, relaþiile
calde dintre cadrele didactice, pe de o
parte, ºi, pe de alta, dintre studenþi,
masteranzi ºi cadrele didactice.
Participarea Editurii Fundaþiei
România de Mâine la Târgul Gaudeamus
a fost un succes.

Universitatea Spiru Haret a fost prezentã, prin profesorii sãi, ºi la alte manifestãri ale târgului
 Prof. univ. dr.
Nicolae Georgescu a lansat,
la editura Floare albastrã,
volumul
Boala si moartea lui Eminescu.
Documente, Marturii, ipoteze
prezentate si comentate de
Nicolae Georgescu.

 Mari arhitecþi bucureºteni.
Ion D. Berindey,
editura Vremea  autor
lector univ. dr. arhitect
Sidonia Teodorescu (de la
Facultatea de Arhitecturã din
cadrul Universitãþii Spiru
Haret), a fost lansat sâmbãtã,
22 noiembrie, în spaþiul de
evenimente Bursa de Contacte.
Despre lucrare au vorbit:
acad. istoric Dan Berindei,
conf. dr. arh. Ruxandra
Nemþeanu, prof. dr. arh. Sorin
Vasilescu, Silvia Colfescu,
directorul editurii Vremea.

 Volumul IX din
Opere complete, William
Shakespeare, ediþie iniþiatã,
coordonatã ºi îngrijitã de
conf. univ. dr. George Volceanov,
a fost lansat la
Târgul Gaudeamus,
la standul Editurii Tracus Arte,
în data de 21 noiembrie 2014.

