Opinia
naþionalã

Sãptãmânal de opinii, informaþii ºi idei de larg interes naþional

Director: Mioara VERGU-IORDACHE

Premiul HR Excelenþã în Cercetare
Universitatea Spiru Haret
a primit
Premiul HR Excelenþã în Cercetare
pentru devotamentul sãu
în îmbunãtãþirea politicii sale
în domeniul resurselor umane,
în acord cu prevederile
Cartei Europene a Cercetãtorilor
ºi a Codului de Conduitã în
Recrutarea Cercetãtorilor.
Universitatea Spiru Haret
a fost prima universitate
din România care a fost
recompensatã, în 2013, pentru
eforturile sale în aceastã direcþie,
cu dreptul de a folosi logo-ul
HR excellence in Research.
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Studenþii de azi, profesioniºtii de mâine

Eduard Traian POPESCU, student, anul III, Facultatea de Drept,
Craiova: În opinia mea, implementarea unor strategii de înalt standard
european în ceea ce priveºte eficientizarea serviciilor de utilitãþi publice, în
special cele de alimentare cu energie termicã produsã prin cogenerare de
înaltã eficienþã sau prin valorificarea resurselor regenerabile locale, ar avea
un impact deosebit, atât la nivelul pieþei muncii, cât ºi la nivelul managementului
de proprietate al condominiului.

Managementul de proprietate
al condominiului
Iniþiativã legislativã pentru modificarea ºi completarea Legii 230/2007
privind
înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea asociaþiilor de proprietari.
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Omagiu profesorului
Ioan Constantinescu

O boalã necruþãtoare l-a rãpit dintre
noi, înainte de vreme, pe profesorul Ioan
Constantinescu, lãsând în sufletele tuturor
o profundã durere.
Atunci când un om pãrãseºte aceastã
lume, se goleºte un colþ din sufletul celor
care l-au cunoscut. Nu se goleºte pentru a
primi un alt om în loc, se goleºte doar
pentru a se umple cu amintiri.
ªi-a dus aceastã ultimã luptã cu soarta
cu mult curaj, dar ºi cu multã luciditate ºi
demnitate, nedorind sã împovãreze pe
nimeni cu suferinþele sale. De aceeaºi
generozitate a dat dovadã de-a lungul
întregii sale vieþi, indiferent de ipostazele
în care s-a aflat: cercetãtor atent ºi pasionat al fenomenului cultural
francez; profesor dedicat muncii sale, reuºind sã atragã prin blândeþe,
înþelegere, perseverenþã ºi corectitudine generaþii întregi de elevi ºi
studenþi; coleg în adevãratul sens al cuvântului, sincer, atent ºi solidar
cu cei din jur.
Generozitatea sa, preocuparea pentru instruirea studenþilor,
înþelegerea manifestatã în întreaga sa activitate au fãcut ca profesorul
Ioan Constantinescu sã rãmânã în inimile noastre, ale colegilor de la
Facultatea de Litere, ca un om adevãrat ºi un specialist desãvârºit.
Pentru toate aceste rare calitãþi, pentru prezenþa sa discretã ºi
agreabilã, dorim sã-i aducem un ultim omagiu ºi sã-l asigurãm cã
amintirea sa luminoasã va dãinui pentru noi toþi cei care am avut ºansa
de a-l cunoaºte.
Comunitatea academicã a Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti
aduce un ultim ºi profund omagiu profesorului Ioan Constantinescu
ºi este alãturi de familia îndoliatã.
Dumnezeu sã-l odihneascã în pace ºi sã-l aºeze în lumina Lui, pe
care o meritã cu prisosinþã.
Facultatea de Litere

Pentru DOAMNE!
Mioara VERGU-IORDACHE

Universitatea Spiru Haret se prezintã
la Târgul Librex
- Primãvara cãrþilor la Iaºi,
ce are loc în perioada 11-15 martie 2015
PREUNIVERSITARIA
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Minte ºi Trup

- Abordare Integratoare a Actului Medical
Marþi, 3 martie, ora 10, în
campusul Didactica din str.
Fabricii 46 G, sector 6, Bucureºti,
în amfiteatrul A3, Facultatea de
Sociologie-Psihologie a fost
gazda cursului gratuit: Minte ºi
Trup -Abordare Integratoare a
Actului Medical, susþinut de
Florin Ioan Bãlãnicã, MD, MBA,
consultant personal de sãnãtate,
iniþiatorul ªcolii pentru Sãnãtate
ºi Longevitate. Au participat cadre didactice ºi studenþi
ªcoala pentru Sãnãtate ºi Longevitate, deschisã în luna ianuarie
2015, este o iniþiativã inovatoare, care are scopul de a informa,
educa, ajuta ºi genera schimbare în gândirea românilor. Este
comunitatea celor pregãtiþi sã fie trataþi corect, în funcþie de nevoile
lor particulare, ºi nu ca o statisticã medicalã  aflãm de pe http://
www.doctorbalanica.ro/

Ce puþine lucruri ºtim despre femeile din jurul nostru! Cine
sunt ele dincolo de poziþia în care organizeazã, coordoneazã,
lucreazã, apreciazã?! Avem prea puþin timp ºi prea puþinã
disponibilitate pentru a zãbovi asupra omului din spatele funcþiei.
M-am gândit cã, în ceas de sãrbãtoare  pentru femei, în general,
ºi pentru revista noastrã, ce împlineºte, azi, 700 de numere, cu
nume feminin ºi ea, în particular - ar fi bine sã scoatem doamnele
din anonimat.
Emancipate, distinse, frumoase, elegante, inteligente, de cele
mai multe ori zâmbitoare, femeile din comunitatea
Fundaþiei România de Mâine sunt ele însele o fundaþie pentru o
construcþie solidã. De-a lungul a 25 de ani, sute de femei ºi-au
legat destinul ºi au modelat destine dupã valori morale ºi
profesionale temeinice. Unele ºi-au fãcut studiile aici, la
Universitatea Spiru Haret, altele au venit ca asistent universitar,
preparator, specialiºti la începutul carierei ºi au evoluat pânã la
trepte superioare de competenþã ºi de responsabilitate. Altele
erau în plinã glorie profesionalã ºi au desãvârºit-o aici. Unele
sunt, deja, la pensie, dar legãtura cu familia haretistã este încã
puternicã. Pentru cã ele, femeile, pun suflet ºi minte în activitatea
lor, succesul este garantat. Sã încerc o enumerare? Va fi subiectivã,
fãrã îndoialã, condiþionatã de propria-mi întâlnire cu aceste
doamne. Cu unele mã vãd aproape zilnic, cu unele vorbesc la
telefon, de la altele primesc articole pe e-mail, despre altele aud
vorbe frumoase de la colaboratori, altele sunt, pur ºi simplu,
adorate de studenþi, masteranzi
Încercând sã fiu obiectivã, consemnez doar cã în conducerea
Universitãþii Spiru Haret sunt trei doamne prorector, în ordine
alfabeticã, prof. univ. dr. Carmen Costea - responsabil cu relaþiile
internaþionale, prof. univ. dr. Laura Goran - responsabil cu calitatea
în învãþãmântul superior, prof. univ. dr. Manuela Epure responsabil cu cercetarea ºtiinþificã. Dar ºi doamne decan - prof.
univ. dr. Sofia Bratu, prof. univ. dr. Cicilia Ionescu, prof. univ. dr.
Luminiþa Pistol, conf. univ. dr. Ioana Cristina Andronie, conf
.univ. dr. Gica Cruceru, conf. univ .dr. Elena Diaconu, conf. univ.
dr. Beatrice Manu, conf.univ.dr. Georgeta Niculescu, conf .univ.
dr. Cristina Paiuºan  Nuicã, conf .univ. dr. Georgeta Pinghireac,
conf. univ .dr. Odi Mihaela Zãrnescu, lect. univ. dr. Manuela
Ghica, prodecan - conf. univ. dr. Floarea Georgescu, conf. univ.
dr. Elena Gurgu, conf.univ.dr. Maria Osiac, conf. univ. dr. Elena
Sabãu, conf. univ. dr. Gabriela Ungureanu; lect. univ.drd. Diana
Artene, lector univ. dr. Nicoleta Grideanu, lect. univ. dr. Otilia
Todor, lect. univ. drd. Camelia Olteanu, asist. univ. drd. Loredana
Bãnicã, ºef de departament - conf.univ.dr. Mariana Ciocoiu,
conf.univ.dr. Virginia-Diana Crãciunaº, conf.univ.dr. Nadia Florea,
conf.univ.dr. Liliana Guran, conf.univ.dr. Mãdãlina Militaru,
conf.univ.dr. Iuliana Pârvu, conf. univ. dr. Florentina Popescu,
conf.univ.dr. Mariana Rudãreanu, conf. univ. dr. Violeta Simion,
conf.univ.dr. Florentina Iuliana Weber.
Eu cred cã mare parte dintre realizãrile Universitãþii Spiru Haret
li se datoreazã, domniilor lor ºi tuturor celorlalte doamne ºi
domniºoare. ªi pentru aceasta suntem onoraþi sã primeascã felicitãrile
noastre ºi urãri de sãnãtate, bucurii, împliniri ºi multã iubire!
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VOLATILITÃÞI ªI RISCURI PE PIAÞA FINANCIARÃ (I)
Prof. univ. dr. Ilie MIHAI
Facultatea de Finanþe ºi Bãnci
Ritmul schimbãrilor în viaþa
economicã, sociala si politica a societãþii
devine din ce în ce mai alert. Astfel, deºi
nu au fost depãºite integral efectele
recentei crizei economice ºi financiare
din anii 2008-2010, lumea modernã se
confruntã cu noi evoluþii contradictorii,
dramatice ºi periculoase, atât în plan
economic, social, politic, financiar ºi, nu
în ultimul rând, militar. Este suficient sã
ne gândim la evoluþia preþului petrolului,
la explozia cursului francului elveþian,
dar ºi la cea a dolarului american în raport
cu euro, la conflictul armat din estul
Ucrainei, la rezultatul alegerilor
electorale din Grecia ºi existã, deja,
suficiente motive sã fim îngrijoraþi de
viitorul apropiat ºi de cel mai îndepãrtat.
Ne propunem sã analizãm cauzele care
au adus Europa ºi lumea, în general, în
aceastã situaþie conflictualã ºi sã
identificãm mãsurile ºi scenariile posibile
pentru depãºirea acestor noi obstacole
de cãtre România ºi comunitatea internaþionalã în care aceasta este integratã. Vom
aborda urmãtoarea problematicã:
 Nostalgia postimperialã - Imperiul
britanic; Imperiul francez; Imperiul
Habsburgic.  Conflictul din Ucraina
- Federaþia Rusã  moºtenitoarea fostei
URSS; Conflictele îngheþate din estul
Europei; Conflictul actual din estul
Ucrainei.  Consecinþe asupra economiei - Factori perturbatori în economie;
Schimbarea structurii economiei globale;
Dificultãþi economice în unele þãri
europene; Impactul asupra economiei
UE.  Perturbaþii pe piaþa financiarã
- Criza francului elveþian; Ce s-a întâmplat în România; Poziþia organismelor
europene; Experienþa altor þãri din
sud-estul Europei

Nostalgia
postimperialã

În curând, naþiunile lumii vor aniversa
70 de ani de la încheierea ultimului rãzboi
mondial, ani marcaþi de eforturile refacerii
economiilor naþionale distruse de rãzboi,
concomitent cu o cursã periculoasa a
înarmãrilor convenþionale ºi nucleare,
promovata de cele douã mari puteri
mondiale, SUA ºi fosta URSS. Spre
sfârºitul mileniului al II-lea, odatã cu

prãbuºirea comunismului ºi destrãmarea
URSS, s-a pus capãt rãzboiului rece ºi a
urmat o perioadã de relativã stabilitate
economicã, socialã ºi politicã. Organisme
internaþionale economice, culturale, dar
ºi politice ºi militare ºi-au deschis porþile
pentru primirea de noi membri. Aceasta
a fãcut posibil ca România sã devinã
membrã a Alianþei Nord Atlantice
începând cu 1 ianuarie 2004 ºi a Uniunii
Europene de la 1 ianuarie 2007. În ultimii
ani asistãm, din pãcate, la o deteriorare
fãrã precedent a contextului geopolitic
în întreaga lume, inclusiv în Europa ºi,
în special, în Europa de Est, care prezintã
importanþã strategicã pentru România.
Cauzele acestei degradãri accelerate a
climatului geopolitic, care afecteazã în
mod direct ºi România, îºi au originea în
mentalitatea istoricã a fostelor mari
imperii, de stãpânire ºi dominare a altor
popoare ºi naþiuni. Este cunoscut faptul
cã, pe parcursul zbuciumatei sale
evoluþii, societatea noastrã s-a
confruntat cu setea de dominaþie ºi
cucerire a unor teritorii/naþiuni de cãtre
altele, din raþiuni economice, politice,
militare, culturale, religioase etc. Dacã
ne referim doar la istoria relativ recentã,
a ultimelor sute de ani, putem exemplifica
creºterea ºi descreºterea câtorva mari
foste imperii, care au stãpânit o bunã
parte a planetei, inclusiv pãmânturile de
la nord de Dunãre ºi marea cea mare.
Imperiul Britanic a fost, practic, cel
mai mare imperiu al ultimelor sute de ani,
coroanei britanice închinându-i-se zeci de
state de pe tot mapamondul. Dupã sfârºitul celui de al Doilea Rãzboi Mondial, pe
mãsura accentuãrii miºcãrilor pentru
independenta din colonii ºi dominioane,
dar ºi a greutãþilor financiare imense ale
Regatului Unit (Anglia, Scoþia, Þara
Galilor ºi Irlanda de Nord), rezultate în
urma cheltuielilor uriaºe pentru susþinerea
rãzboiului, statele colonii nu au mai putut
fi þinute în frâu, Regatul Unit fiind nevoit
sã le recunoascã independenþa, desigur,
cu nu prea multã bucurie, având în vedere
resursele imense din aceste colonii, care
erau exploatate în folosul stãpânirii.
Totuºi, aceastã pierdere a influenþei ºi
puterii coloniale nu s-a fãcut dintr-odatã
ºi pentru totdeauna. Conducãtorii englezi
s-au gândit la o formã modernã de dominare în continuare a fostelor colonii ºi au
înfiinþat Commonwealth-ul (Comunitatea
Naþiunilor), care, în prezent, cuprinde
53 de state membre, toate, cu excepþia

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
 În sãbii sã ne tãiem, în suliþe sã ne lovim ori în luptã sã ne
luptãm?!
În februarie, dobânzile la depozitele bancare au ajuns la o
medie de maxim 2%, iar tendinþa de depreciere a
randamentelor va continua. În acest context, cu ce pot fi
înlocuite clasicele depozite bancare? Pentru cei care au
curaj sã riºte, rãspunsul este relativ simplu: cu fondurile
de investiþii (care sunt o combinatã de acþiuni bursiere,
obligaþiuni, titluri de stat etc). Cu aur, pentru care
previziunile pe 2015 prevãd o creºtere de douã cifre, sau,
mai uºor, cu instrumentele de economisire creditare ºi
depozitele pentru copii.
Scãderea dobânzilor la depozite vine în contextul în care bãncile
se împrumutã mai ieftin de pe piaþa monetarã, pe fondul scãderii
dobânzii-cheie a BNR. Dobânda medie la depozite era de 2,6%
pe an în ianuarie, dar unele bãnci de talie mare au coborât deja cu
bonificaþiile sub 2% indiferent de scadenþã sau de suma economisitã.
La creditele în sold, dobânda medie pentru populaþie se apropie
de 9% pe an, în timp ce pe sectorul corporate ajunge la 5,6% pe
an. Bãncile îi preseazã pe clienþii existenþi cu marje ridicate de
dobândã în condiþiile în care acestea au nevoie de venituri pentru
a-ºi acoperi costurile mari cu provizioanele de risc. Astfel, marjele
de dobândã pentru clienþii existenþi sunt de 6,25 puncte procentuale
pe retail.
În prezent, puþine bãnci au coborât dobânzile la creditele de
consum sub pragul de 10% pe an, în timp ce creditele imobiliare
ajung la 4-5% pe an. Bancherii þintesc vânzarea de credite de
nevoi personale în condiþiile în care acestea aduc cel mai repede
câºtiguri, în timp ce creditarea imobiliarã este susþinutã încã de
programul guvernamental Prima casã.
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Mozambicului ºi a Rwandei, fiind foste
colonii ale Regatului Unit. Deºi nu are
puteri executive, suveranul Regatului Unit
este recunoscut ca ºef al majoritãþii
statelor ce alcãtuiesc Commonwelth-ul,
printre care, þãri importante, cum ar fi
Canada, Australia, Noua Zeelandã etc.
Mai devreme sau mai târziu, ºi aceastã
Comunitate a Naþiunilor va dispãrea (deja,
þãri mari, precum India sau Pakistan, au
renunþat la vasalitatea faþã de coroana
Regatului Unit, alegându-ºi preºedinþi
proprii).
Imperiul Francez (atât primul
Imperiu Francez, cunoscut ca Imperiul
Napoleonian, de la începutul sec. XIX,
cât ºi cel de-al II-lea Imperiu Francez,
din a II-a jumãtate a secolului al XIXlea) ºi-a impus dominaþia asupra unei
bune pãrþi din Europa, dar ºi din Lumea
Nouã - Noua Caledonie, Gabon,
Madagascar, Vietnam, Cambodgia,
Algeria, Maroc, Siria, Liban, Yemen,
Comore, Mauritius, Congo, Ciad,
Republica Centraficanã, Tunisia, chiar
ºi bazinul fluviilor Mississippi ºi
Missouri, precum ºi zona Marilor Lacuri
din cuprinsul actual al SUA - au fost
colonii ale primului Imperiu Francez
(cel napoleonian). Dupã al II-lea Rãzboi
mondial, ca ºi în cazul Imperiului
Britanic, coloniile franceze ºi-au
intensificat lupta de independenþã, iar
Franþa, stoarsã de resursele financiare,
ca urmare a susþinerii efortului de rãzboi,
s-a vãzut nevoitã sã le recunoascã
independenþa ºi, odatã cu aceasta,
sfârºitul Imperiului Francez. Nici Franþa
nu a fost prea bucuroasã de noua situaþie
politicã ºi economicã ºi, pentru a-ºi
menþine o anumitã poziþie în rândul
fostelor colonii, a militat pentru
înfiinþarea mai multor organizaþii de
colaborare ºi cooperare ale fostelor
colonii cu Franþa, la început pe aspecte
cultural ºi lingvistice, fiind înfiinþatã, la
20 martie 1970, Agenþia de Cooperare
Culturalã ºi Tehnicã (ACCT), cu sediul
la Paris, punându-se bazele aºa-numitei
francofonii ((La 20 martie al fiecãrui an
se aniverseazã Ziua Naþionalã a
Francofoniei. Termenul de francofonie a
fost utilizat pentru prima data la sfârºitul
sec. al XIX-lea. Pe lângã dimensiunile
culturale ºi lingvistice, Asociaþia
Internaþionalã a Francofoniei a cãpãtat,
pe parcurs, ºi valenþe politice, în urma
summit-ului de la Chailoit Paris, din

1991, înfiinþându-se Consiliul Permanent
al Francofoniei (CPF),organism
interguvernamental, care reuneºte
reprezentanþii ºefilor de stat sau de
guvern din þãrile francofone). Organizaþia
Internaþionalã a Francofoniei include 55
de state membre, douã state membru
asociat ºi 13 state cu statut de observator.
România a fost admisã ca membru în
1991, cu statut de observator.
Imperiul Habsburgic a dominat
naþiunile din central Europei mai bine
de 100 de ani (1804-1918), sub diverse
forme politice ºi organizatorice. Din
1871 a funcþionat sub denumirea de
Imperiul Austro-Ungar, împãratul
Austriei fiind, în acelaºi timp, ºi rege al
Ungariei. Supuºii Imperiului AustroUngar erau formaþi din germani, unguri,
polonezi, cehi, slovaci, croaþi, români,
italieni, ucraenieni, evrei, þigani etc. Ca
teritorii, Imperiul Austro-Ungar a
stãpânit vremelnic: Boemia, Moravia,
Silezia, Galiþia, Bucovina, Transilvania,
Voivodina, Banatul, Ungaria, Austria de
Sus ºi Austria de Jos, Croaþia, Slovacia,
Tirolul, Dalmaþia, Bosnia ºi Herþegovina
etc. Ca ºi celelalte imperii, nici Imperiul
Austro-Ungar nu va dãinui pentru
totdeauna. Înfrânt în Primul Rãzboi
Mondial, Imperiul nu mai poate face
faþã dorinþei de libertate a naþiunilor
componente. Deºi, în al XII-lea ceas, la
16 octombrie 1918, împãratul Carol I
(Carol I, Împãratul Austriei  Manifest
cãtre popoarele mele credincioase,

Viena, 16 octombrie 1918) anunþa
transformarea Imperiului într-o
federaþie de state, era deja prea târziu ºi
destrãmarea nu a mai putut fi opritã. În
aceste condiþii istorice, s-a desãvârºit
ºi formarea statului naþional unitar
român, prin alipirea Transilvaniei ºi
Bucovinei la þara mamã la 1 Decembrie
1918. Ca ºi în cazul altor foste imperii,
nici Imperiul Austro-Ungar nu a
renunþat complet la influenþa sa în
fostele teritorii vasale. Calea aleasã de
Austria pentru menþinerea influenþei
este cea economicã, prin investiþii
directe/indirecte, în fostele teritorii ale
Imperiului, acþiune mijlocitã ºi de
cãderea comunismului la finele anului
1989, în aceastã parte a lumii. Marile
companii Austriece din domeniul
imobiliar (Immofinanz), bancar (Erste
Bank, Raiffeisen Bank), petrolier OMV etc, deþin participaþii importante
în domenii semnificative ale economiilor
statelor din sud-estul Europei. Se poate
spune cã, practic, Europa de Sud Est,
este desenatã în culorile Austriei. Spre
exemplu, grupul Financiar Austriac
Erste Bank deþine, pe lângã cele 52 bãnci
de economii din Austria, ºi principalele
bãnci din þãri precum: România (Banca
Comercialã Românã), Croaþia (Erste
Bank Croatia), Cehia (CeskSporitelna),
Serbia (Erste Bank Serbia), Slovacia
(Slovensk Sporitelna), Ungaria (Erste
Bank Hungary), Ucraina (Erste Bank
Ukraine).

* Prezentãm începând din acest numãr al revistei, lucrarea susþinutã de prof.
univ. dr. Ilie Mihai în cadrul simpozionului ºtiinþific, Volatilitãþi ºi riscuri pe
piaþa financiarã româneascã.

Cu ce înlocuim depozitul bancar?
Produse alternative

5% la SIR sau Omninvest. Aceste maxime, negative sau pozitive,
sunt întâlnite la fonduri cu risc ridicat. La fondurile cu risc scãzut
(investiþii în titluri de stat ºi obligaþiuni) randamentele cele mai
ridicate au fost în jur de 5%-6% (fonduri ale BRD Banca
Transilvania sau Raiffeisen Bank), dar ºi minime de sub 1%
(Intercapital sau Target Asset Mangement). Dar fondurile cu risc
scãzut nu au înregistrat pierderi. În schimb, trebuie menþionat cã
anul trecut media dobânzilor la depozitele bancare a fost de circa
3,5%. În 2015, chiar dacã randamentele fondurilor de investiþii
vor rãmâne superioare depozitelor, trebuie sã luãm în calcul ºi aici
o uºoarã depreciere în consensul general al pieþei.
Cel care se sustrage însã evoluþiei dobânzilor bancare este aurul,
a cãrui cotaþie a început din nou sã creascã, din a doua jumãtate a
anului trecut, pe fondul incertitudinilor la nivel mondial (Ucraina,
þãrile arabe etc). Preþul aurului va creste în acest an cu 30%, susþine
unul dintre cei mai controversaþi investitori, Marc Faber, care
prezice o revenire a preþului aurului aproape de cotaþia record
atinsã în septembrie 2011. Principalul broker de pe piaþa americanã
a aurului, GoldCore, îºi îndeamnã clienþii sã mizeze din plin pe
aur, pentru a acumula venituri în cursul acestui an.
Peisajul economic nesigur ºi turbulent de la începutul anului
canalizeazã tot mai mult atenþia investitorilor asupra metalului preþios.
Fonduri de investiþii sau uncii de aur?
Pe plan intern, vânzãrile de aur operate de BCR în 2014
Fondurile de investiþii au trei profiluri de risc: scãzut, mediu ºi ilustreazã aceeaºi tendinþã. BCR a vândut 220 de kilograme de aur
ridicat, în funcþie de instrumentele în care administratorii investesc cãtre populaþie, iar cantitatea totalã vândutã a depãºit 2,5 tone.
banii. De multe ori fondurile de investiþii oferã câºtiguri importante,
dar trebuie reþinut cã ele nu oferã niciun fel de garanþie asupra
Gabriela ÞINTEANU
câºtigurilor sau chiar asupra faptului cã proprietarul îºi va recupera
toþi banii la finele perioadei. O analizã a randamentelor fondurilor Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri
pe ultimele 12 luni aratã cã sunt ºi câºtiguri de peste 12% (BT întâmpinate în lumea economico-financiarã, ne puteþi
Asset Management ºi Vanguard), dar ºi pierderi de peste 4% sau scrie la: opinia@spiruharet.ro
Cei care au copii pot opta pentru depozite al cãror titular este
chiar copilul, iar pãrintele doar împuternicit. În cazul acestor
produse bancare, dobânda anualã este mai mare cu circa 0,5%-1%
decât dobânda practicatã de bancã pentru un depozit standard.
Randamentul mai ridicat se datoreazã faptului cã este perceput ca
un produs de economisire pe termen lung (pânã copilul împlineºte
14 sau 18 ani). Totuºi, împuternicitul poate oricând sã lichideze
depozitul copilului, la unele bãnci contra unui comision
penalizator, dar care nu depãºeºte 1% din suma retrasã. Avantajul
este cã depozitul pentru copii permite depuneri de numerar la fel
ca un cont curent.
Contractele de economisire creditare sunt remunerate cu dobânzi
de 1,75%- 2,5% pe an, din nou puþin peste media pieþei bancare, ºi
au avantajul unei sume suplimentare de maximum 250 de euro pe
an, acea primã de la stat care reprezintã cam 25% din investiþiile
anuale ale clientului. Guvernul a alocat 165 de milioane lei în bugetul
de stat pe 2015 pentru plata primelor de stat la contractele de
economisire-creditare, potrivit informaþiilor oferite de Asociaþia
Bãncilor pentru Locuinþe.
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informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.
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UNIVERSITARIA
Investeºte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
PROGRAMUL OPERAÞIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007
 2013
AXA PRIORITARÃ 3 Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENÞIE 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale
Titlul proiectului: START UP 4 U
ID: POSDRU/176/3.1/S/149612

A început implementarea proiectului
Începând cu data de 13.02.2015, Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã
ºi Culturã, împreunã cu SC Mondo Consultanþã
SRL, Asociaþia Centrul Tinerilor Romi Amaro Suno
ºi Open Professional Consult, a început implementarea proiectului cu titlul START UP 4U, ID:
POSDRU/176/3.1/S/149612. Proiectul este cofinanþat din Fondul Social European prin Programul
Operaþional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007  2013, Axa prioritara 3 Creºterea
adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor
ºi Domeniul major de intervenþie 3.1. Promovarea
culturii antreprenoriale  INVESTEªTE ÎN
OAMENI!
Proiectul va fi implementat în regiunile Sud-Vest
Oltenia ºi Bucureºti Ilfov, pe o duratã de 10 luni.
Obiectivul general al proiectului este furnizarea
de programe de formare profesionalã ºi activitãþi
integrate în vederea dezvoltãrii competenþelor
antreprenoriale ºi manageriale pentru îmbunãtãþirea performanþei ºi crearea de noi afaceri în
regiunile Sud-Vest Oltenia ºi Bucureºti-Ilfov.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS 1. Dezvoltarea atitudinii pozitive faþã de
cultura antreprenorialã, prin acþiuni de promovare
a activitãþilor ºi rezultatelor proiectului;
OS 2. Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale,
prin furnizarea de formare profesionalã ºi activitãþi
integrate;
OS 3. Stimularea ocupãrii pe cont propriu, prin
furnizarea de servicii de sprijin ºi asistenþã pentru
înfiinþarea ºi dezvoltarea de noi afaceri;
OS 4. Înfiinþarea ºi dezvoltarea de întreprinderi
START UP.
Proiectul contribuie la promovarea culturii
antreprenoriale ºi la optimizarea abilitãþilor
membrilor grupului þintã (400 de persoane cu

O nouã dimensiune a calitãþii
în învãþãmântul superior economic

START UP 4U!

vârsta peste 18 ani, din care 50% cu vârstã 18-25
ani, înmatriculaþi în învãþãmântul superior) de a
identifica în mod realist ºi de a aplica în practicã
idei de afaceri.
Toþi cei 400 de membri ai grupului þintã, care
doresc sã iniþieze o activitate independentã, vor
intra într-un program de formare profesionalã
pentru dobândirea de competenþe ºi cunoºtinþe
antreprenoriale necesare dezvoltãrii unei afaceri.
Se va organiza un concurs de idei de afaceri,
în urma cãruia vor fi selectate 50 de idei de
afaceri. Fiecare plan de afaceri selectat va fi
finanþat prin acordarea unei subvenþii în cuantum
de maxim 25.000 de euro.
Astfel, la finalul proiectului, în judeþele din cele
douã regiuni de implementare (Dolj, Gorj, Mehedinþi, Olt, Vâlcea, Bucureºti ºi Ilfov), se vor realiza
50 de planuri de dezvoltare de afaceri, 50 de planuri
de marketing ºi 50 de afaceri de tip start-up.
Vor fi create cel puþin 100 de locuri de muncã
(cel puþin douã pentru fiecare afacere iniþiatã ºi
dezvoltatã).
Se vor dezvolta douã Centre de sprijin pentru
afaceri deja existente ºi se vor înfiinþa douã noi
Centre de sprijin pentru afaceri în regiunile de
implementare a proiectului.
Vã invitãm sã vã înscrieþi în proiectul START UP 4U!
Detalii suplimentare puteþi obþine de la Cosmin
Lungu, Expert Grup Þintã, tel. 0722.439.977,
email: startup149612@gmail.com
Expert PR din partea Solicitantului - Asociaþia
Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie,
ªtiinþã ºi Culturã, Maria Ramona CHIVU
Expert PR din partea Partenerului 2 Asociaþia Centrul Tinerilor Romi Amaro Suno,

CUTREMURUL DIN 4 MARTIE 1977:

38 de ani de întrebãri,
realizãri ºi tendinþe
în context naþional
ºi internaþional
La 38 de ani de la cutremurul de pãmânt
vrâncean din 4 martie 1977, INCD URBANINCERC - Institutut Naþional al Cercetãrii în
Construcþii, a invitat la o dezbatere personalitãþi
ale domeniului, cercetãtori, profesori universitari,
ingineri proiectanþi ºi alþi specialiºti care au trãit
evenimentul din 1977. La dezbatere au participat
ºi reprezentanþi ai unor instituþii care azi ºi în viitor
au preocupãri ºi atribuþii în pregãtirea ºi protecþia
societãþii, a mediului natural ºi construit faþã de
efectele seismelor.
Cutremurul de Vrancea din 4 martie 1977
(MG-R =7,2) a afectat mai puternic judeþele din sudestul þãrii ºi mai multe dintre oraºele mari, inclusiv
Bucureºti, înregistrându-se peste 2 miliarde dolari
SUA pierderi. În Bucureºti s-au cumulat 70% din
pierderi, respectiv, 1,4 miliarde dolari SUA,
precum ºi 90% dintre victime. Sectorul cel mai
afectat a fost cel al locuinþelor (peste 60% din
total).
Locul în care s-a desfãºurat conferinþa este
important, deoarece la INCERC Bucuresti s-a
obþinut aceea înregistrare accelerograficã unicã,
arãtând caracteristici spectrale pânã atunci
neprobate instrumental. Pe termen lung, s-a
dovedit cã este necesar sã avem cât mai multe
cercetãri ºi teste de elemente ºi modele de
structuri, dar ºi aparaturã avansatã, ºi cã acesta
este un interes public major.
Experienþa cutremurului din 1977 a arãtat cã
nu existã sursã de finanþare care sã poatã pune la
dispoziþie unei þãri, ca sã se refacã, sume de
ordinul pierderilor citate, prevenirea acestora fiind
mai eficientã. Dupã 1977 s-au iniþiat noi cercetãri
ºi au fost modificate codurile inginereºti de
proiectare, s-a initiat o legislaþie specificã, dar, la
38 de ani, putem spune cã încã avem multe de
fãcut la nivel naþional în domeniul pregãtirii pentru
cutremur.

Întâlnire a membrilor reþelei de parteneriate în cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/137309

Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de
Management Financiar Contabil Craiova, în calitate
de Beneficiar, a organizat, în perioada 2728.02.2015, a treia întâlnire a membrilor reþelei de
parteneriate realizatã în cadrul proiectului O nouã
dimensiune a calitãþii în învãþãmântul superior
economic. Întâlnirea a fost deschisã ºi prezidatã de
managerul de proiect conf.univ.dr. Camelia Firicã.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintã
creºterea calitãþii învãþãmântului superior
economic prin adaptarea curriculei la noile
provocãri din economie, prin promovarea
principiilor egalitãþii de ºanse ºi a antreprenoriatului, prin utilizarea în procesul de învãþãmânt a
unor programe informatice complexe.
Agenda întâlnirii a cuprins: Prezentarea
activitãþilor realizate pânã în prezent în cadrul
Parteneriatului pentru educaþie ºi calitate în
învãþãmântul superior economic; Prezentarea
Roxana Magdalena OPREA secþiunii din website-ul proiectului dedicatã reþelei

de parteneriate, prezentarea concluziilor temelor
discutate în cadrul primelor douã întâlniri,
prezentarea contribuþiei aduse de membrii reþelei
la îmbunãtãþirea curriculei; Metode active de
implicare ºi motivare a studenþilor ºi masteranzilor
în procesul de învãþare, respectiv în Internship;
Schimb de bune  practici în procesul educaþional
ºi în cercetare în învãþãmântul superior economic;
Voluntariatul  un prim pas în dobândirea
experienþei în muncã. Argumente pentru
convingerea studenþilor/masteranzilor sã se implice
în activitatea de voluntariat; Prezentarea
progreselor în realizarea revistei online  stadiul
actual al implementãrii calendarului de lucru;
Prezentarea celor 5 cursuri realizate de cãtre experþi
ºi a curriculumului îmbunãtãþit pe baza discuþiilor
cu membrii reþelei (Sisteme Informatice pentru
Asistarea Deciziei, Gestiunea riscurilor,
Microeconomie, Macroeconomie, Sisteme ºi
aplicaþii informatice în economie); Concluziile celei
de-a treia întâlniri din cadrul reþelei de parteneriat
 Propuneri de activitãþi pentru întâlnirea viitoare.
În prezent, reþeaua numãrã 46 de parteneri la nivel
naþional, din care cinci universitãþi (Universitatea
Constantin Brâncuºi din Târgu Jiu, Universitatea
Hyperion din Bucureºti, Universitatea Ovidius din
Constanþa, Universitatea din Piteºti, Universitatea
Alma Mater din Sibiu), douã centre de cercetare ºi
39 de agenþi economici, aceasta fiind deschisã, în
continuare, ºi pentru alte entitãþi economice, care
vor sã se alãture în proiectul O nouã dimensiune a
calitãþii în învãþãmântul superior economic, proiect
cofinanþat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007  2013 Investeºte în
oameni!
Cei care doresc sã participe la reþea pot obþine
informaþii suplimentare pe www.cresterea-calitatiiinvatamantului.ro, unde funcþioneazã ºi platforma
informaticã prin intermediul cãreia membrii din
reþea comunicã ºi îºi prezintã activitatea.

Dragoº ILIE

SCHIMB ERASMUS

cu Departamentul de Arte Vizuale, Performative ºi Mediale, din cadrul Universitãþii Bologna
Facultatea de Arhitecturã a Universitãþii Spiru
Haret a încheiat un acord Erasmus + cu
Departamentul de arte vizuale, performative ºi
mediale din cadrul Universitãþii din Bologna,
prin prof. Fabrizio Lollini. (Activitatea bogatã
a acestui departament este descrisã pe larg pe
site-ul instituþional - http://www.dar.unibo.it/it/
dipartimento). Acordul a fost iniþiat ºi aprobat în
cursul anului 2014 ºi este în derulare. În baza
acestuia, în luna aprilie (11-16 aprilie 2014),
prof. Fabrizio Lollini a fost prezent la Bucureºti,
la sediul Universitãþii Spiru Haret, în conformitate cu programa stabilitã ºi aprobatã în cadrul
schimbului Erasmus +. Am organizat, alãturi
de prof. Fabrizio Lollini ºi alþi colegi italieni,
mai multe manifestãri ºtiinþifice în anii precedenþi, manifestãri ce aveau ca principal scop
corelarea ºi integrarea elementelor de patrimoniu imobil din cultura noastrã premodernã,
precum ºi simbolistica acestora, în ambient
european. Simpozioanele s-au bucurat întotdeauna de suportul Institutului Italian de Culturã
de la Bucureºti, aceeaºi instituþie care mi-a fost
alãturi ºi în organizarea vizitei prof. Lollini din
aprilie, oferindu-i cu generozitate gãzduire în
incinta instituþiei. Cu aceastã ocazie, am avut
posibilitatea sã discutãm cu prof. Ezio Peraro,
directorul Institutului Italian de Culturã Vitto
Grasso ºi despre alte posibile proiecte de
colaborare ºtiinþificã în cursul anului 2015.
Cu ocazia vizitei din 11-16 aprilie 2014, prof.
Lollini a susþinut douã prelegeri la Facultatea de
Arhitecturã a Universitãþii Spiru Haret. O primã
întâlnire a avut loc în prezenþa prof. univ. dr.
Gheorghe Duda, alãturi de conducerea Facultãþii

de Arhitecturã - prof. univ. dr. Emil Creangã
(decan) ºi conf. univ. dr. Constantin Rusu (director
de departament), alãturi de membrii corpului
profesoral al facultãþii. Prof. Fabrizio Lollini a
prezentat, în calitate de coordonator Erasmus al
Departamentului din care face parte, problemele
reale, pe care le întâmpinã colegii noºtri din Italia,
în încercarea de a structura schimburi de studenþi
ºi profesori în arii multiculturale ºi multilingvistice.
(În urma acestei întâlniri, prof. Lollini a avut
amabilitatea de a acorda ºi un interviu televiziunii
noastre,TVH, cu privire la toate argumentele
discutate în cadrul întâlnirii noastre.) A avut loc ºi
o întâlnire cu studenþii, alãturi de prof. univ. dr.
Iuliana Ciotoiu, cãrora le-a sugerat modalitãþile
prin care pot aplica pentru un stagiu Erasmus + la
Bologna ºi diferitele oportunitãþi de care s-ar putea
bucura odatã fiind acolo. Fabrizio Lollini se
confruntã des cu întrebãrile studenþilor ºi cu
dificultãþile pe care le întâmpinã aceºtia în calitate
de student strãin la Bologna ºi a rãspuns
nedumeririlor exprimate de studenþii noºtri. Am
reuºit, în cursul acestui stagiu, sã planificãm ºi
viitoarele deplasãri în cadrul schimbului.
În luna decembrie 2014, am fãcut o scurtã vizitã
la Bologna ºi, la finele lunii martie 2015, va fi
prezentã în cadrul departamentului, din partea
Facultãþii de Arhitecturã, prof. Iuliana Ciotoiu.
Temele prelegerilor se vor axa, în principal, pe
elemente de patrimoniu ºi modalitãþi de difuzare
a informaþiilor legate de acestea, precum ºi de
conservarea lor. Eu am susþinut douã prelegeri în
cadrul Departamentului, în sediul din Santa
Cristina, iar prof. Iuliana Ciotoiu va susþine
prelegeri în cadrul ªcolii superioare de specializare

Studenþi într-una dintre sãlile de curs din cadrul Complexului Sf. Cristina

Biblioteca ºi sala de studiu din incinta
Complexului Sf. Cristina, Bologna
în Bunuri istorice ºi artistice, un program masteral
centrat pe studiul patrimoniului.
Pentru mine, perioada stagiului la Bologna
(1-5 dec. 2014) a fost o experienþã deosebit de plãcutã
ºi utilã, nu doar din punct de vedere ºtiinþific, ci
mai ales pentru oportunitatea deosebitã de a intra
în legãturã cu metodele de predare ºi cu structura
unei facultãþi italiene. Totodatã, am avut ocazia sã
mã întâlnesc cu alþi colegi ai prof. Lollini din cadrul
departamentului ºi din cadrul altor instituþii de
culturã bolognese ºi sã vorbim despre interese ºi
proiecte comune. Am susþinut douã conferinþe în
cadrul cursului de Istorie a artei medievale (curs
de licenþã), bazat pe anumite exemple din peisajul
iconografic al culturii figurative premoderne de
pe teritoriul Þãrilor Române, într-o schemã largã
ce presupunea comparaþii între Orient ºi Occident
 linia directoare a întregului curs, susþinut de prof.
Lollini. Studenþii au fost deosebit de interesaþi de
elementele de patrimoniu prezentate ºi au
participat activ la identificarea unor similitudini
sau diversitãþi ale motivelor iconografice
prezentate, raportate la mentalul zonelor
geografice din care proveneau. Am avut, totodatã,
deosebita plãcere de a o întâlni pe dr. Silvia
Battistini (Muzeul de artã medievalã din Bologna),
care este specializatã pe proiecte cu zonele estice
ale Europei, în mod particular cu Serbia ºi
Kossovo. Sperãm ca, pe viitor, aceastã întâlnire
sã ducã la proiecte comune legate de ideea
conservãrii patrimoniului imobil.
Sper cã aceste schimburi de cadre didactice,
posibile datoritã proiectului Erasmus +, vor fi
utile ºi pentru studenþii italieni ºi români ce
participã la mobilitãþile din cadrul proiectului
ºi cã, împreunã, vom reuºi sã cultivãm punþi
culturale între cele douã þãri. Adresãm
mulþumirile noastre Institutului Italian de
Culturã pentru sprijinul deosebit acordat.

Conf.univ.dr. Ileana STÃNCULESCU
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Simularea examenului de bacalaureat

Peste 360 000 de elevi - 172.000 de elevi de clasa a XI-a ºi aproximativ 190.000
de elevi de clasa a XII-a  au susþinut sãptãmâna trecutã simularea examenului de bacalaureat. Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice a organizat pentru al doilea an
consecutiv simulãri naþionale ale examenelor de bacalaureat, cu scopul de a-i obiºnui pe
elevi cu rigoarea unui examen ºi a le optimiza rezultatele.
Astfel, elevii claselor a XI-a ºi a XII-a au susþinut simularea la Limba ºi literatura
românã  scris; Limba ºi literatura maternã  scris; proba obligatorie a profilului
(Matematicã, Istorie). În plus, elevii claselor a XII-a au susþinut simularea la proba la
alegere a profilului ºi specializãrii (Fizicã, Chimie, Biologie, Informaticã, Geografie,
Logicã, Argumentare ºi comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie).
Rezultatele, ce vor fi afiºate în data de 12 martie 2015, potrivit Ministerului Educaþiei
ºi Cercetãrii ªtiinþifice, vor fi analizate la nivelul fiecãrei ºcoli, prin discuþii individuale
cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ºedinþe cu pãrinþii, precum ºi la nivelul consiliului
profesoral.
Am stat de vorbã cu elevi din clasele a XI-a ºi a XII-a, înainte de susþinerea simulãrii examenului
de bacalaureat. Indiferent de ce rezultate vor obþine, ei dovedesc maturitate, o mare capacitate de
înþelegere a lumii în care trãim. Rãmâne sã fie auziþi ºi înþeleºi!
 Valentina Alexandra
Niþã, clasa a XI-a, ªcoala
Superioarã Comercialã
Nicolae Kreþulescu: În
prezent, cred cã alocaþiile
sunt mici, iar de burse nu
mai vorbesc, sunt sume
simbolice, care nu acoperã
necesitãþile noastre; de
exemplu, dacã vrei sã
cumperi o carte mai
scumpã, pe lângã alocaþie,
trebuie sã mai pui ceva
bani din puºculiþã. Nu vreau sã judec, însã existã
categorii de persoane, cãrora, deºi sunt private de
libertate, li se alocã mai multe resurse decât ni se
alocã nouã, tinerii, viitorul. În fiecare an, la tv, se
difuzeazã reportaje despre copii premianþi, olimpici,
care sunt nevoiþi sã meargã kilometri pe jos pentru cã
nu existã drumuri de acces, ori, dacã acestea existã,
ºcoala nu are un mijloc de transport pentru a-i aduce
la ºcoalã. Unde mai pui cã sunt ºcoli care nu
au apã curentã, încãlzire, material didactic
Oare se gândeºte cineva la ei? Mã îndoiesc

 Cristian Negrea,
clasa a XI-a, ªcoala Superioarã Comercialã Nicolae
Kreþulescu: Nu cred cã
existã elev sau profesor
care sã fie mulþumit de
actuala configuraþie a
programei ºi a manualelor. Informaþiile din
manuale sunt precum o
avalanºã din calea cãreia
încerci sã te fereºti. Rezultatele slabe la examenul de
bacalaureat reprezintã unele o consecinþã a materiei
mult prea complexe, materie care, uneori, este învãþatã
mecanic ºi uitatã ulterior. O altã mãsurã ar fi aceea de
a stabili câteva materii obligatorii (5-6), iar restul sã
fie opþionale ºi sã aibã acelaºi sistem ca la facultate:
credite. Cred cã o astfel de mãsurã ar fi salutatã
de toþi elevii din România. Nu toþi elevii sunt
la fel. Unul poate este pasionat de biologie, altul
de geografie. Nu putem sã îi obligãm sã meargã la
desen, dacã ei simt o chemare dintr-un cu totul
alt domeniu. Pur ºi simplu, nu putem!

 Cãtãlina Mocanu, clasa a XI-a, ªcoala Superioarã Comercialã Nicolae
Kreþulescu: Aº lua o serie de mãsuri care sã ajute elevii cu situaþii deosebite,
astfel încât abandonul ºcolar sã nu mai reprezinte o opþiune. Suntem în
secolul XXI, iar acest lucru trebuie sã se reflecte în sistemul educaþional:
manuale noi, regândite, ºcoli noi, material didactic nou, proiecte interºcolare,
activitãþi practice º.a. Sunt numai câteva lucruri care le-aº face. Este foarte
jenant pentru o þarã europeanã sã aibã elevi care sã facã eforturi deosebite ca
sã aibã acces la educaþie. În primul rând, educaþia este gratuitã ºi garantatã de
cãtre stat ºi ar trebui sã fie proporþionatã astfel încât fiecare tânãr
sã aibã noþiunile necesare pentru viitorul sãu, indiferent cã alege o facultate,
fie cã alege sã practice o meserie.
Deniz Garguli,
clasa a XII-a,
Liceul teoretic
B e n j a m i n
Franklin: Eu nu
îmi pun atâtea
probleme legate
de bacalaureat.
Singura materie
care mã îngrijoreazã este limba
românã, pentru cã
trebuie sã aprofundez mai mult
anumite noþiuni.
Per ansamblu,
bacalaureatul nu mi se pare un examen dificil,
dar, trebuie sã recunoaºtem, este stresant
pentru cã toatã lumea pune presiune pe tine,
în special pãrinþii, sã iei nota cea mai mare.
Dar materia ar trebui sã fie aerisitã ºi sã se
punã accent pe lucrurile cu adevãrat
importante. Nu trebuie sã fie nimeni
constrâns sã meargã la o anumitã materie,
dacã nu îi place, ci trebuie sã îºi
aleagã un anumit numãr de materii, sã le
spunem facultative, pe care doreºte el sã le
aibã în cursul unui an ºcolar, pe lângã cele de
bazã. Sistemul educaþional ar trebui sã fie
flexibil, astfel ca fiecare tânãr sã vinã cu
plãcere la ºcoalã, pentru cã ºtie cã are
ore, care îl pot ajuta sã se dezvolte. De
asemenea, ar trebui sã avem ºi o perioadã de
practicã. Ori, noi, în acest moment, avem
foarte multã teorie ºi prea puþinã practicã.

 Ciprian Burcea, clasa
a XII-a, ªcoala Superioarã
Comercialã
Nicolae
Kreþulescu: Sunt multe de
schimbat, pornind de la uniformã ºi pânã la modul
de a gândi în ºcoli ºi nu numai.
Aº schimba ideea cã uniforma reprezintã persoane
care se aflã la acelaºi nivel.
Prin acest concept, þi se creeazã o falsã impresie cã nu
trebuie sã te îmbunãtãþeºti, iar
acest lucru nu este în regulã.
Dacã ne-am perfecþiona
continuu, am gãsi talente noi,
de exemplu. Conduita trebuie sã existe, însã trebuie sã
existe competitivitate, ca sã avem ºi performanþã.
Hubert Truicã, clasa
a XII-a, Liceul teoretic
Benjamin Franklin: Pânã la
schimbãrile din învãþãmânt,
sunt alte lucruri care trebuie
fãcute. Efortul va fi mare, dar
va merita. Generaþiile viitoare vor fi calificate la cele
mai înalte ºi competitive
standarde. Asta nu înseamnã
cã trebuie sã copiem ceea ce
vedem în afarã. Ar trebui sã
venim cu un sistem inovator ºi sã copieze alþii de la
noi. Dacã, în trecut, þara
noastrã a dat oameni de ºtiinþã scenei mondiale ºi
care au revoluþionat lumea, de ce nu am face-o ºi acum?

 Andreea Diaconu, clasa a XII-a, Liceul tehnologic Electronicã Industrialã:
Am ºi un job de promotor, îmi place tot ce include echipa, îmi place sã conduc
echipa. În general, îmi place ceea ce fac. Ceea ce am fãcut în cei patru ani de liceu
m-a ajutat sã fiu mai comunicativã, sã pot sã îmi exprim punctul de vedere în
faþa mai multor oameni, sã pot þine discursuri cu uºurinþã ºi sã pot vorbi aproape
cu oricine. Este foarte dificil sã lucrezi mai ales în timp ce eºti clasa a XII-a
pentru cã cerinþele sunt multe, dar, în acelaºi timp, îþi oferã puþinã independenþã
faþã de pãrinþi. În week-end, în loc sã mã odihnesc ori sã învãþ, poate cã
lucrez. Dar existã pauze în care poþi citi un Ion sau Moromeþii. Acum depinde ºi
de cum îþi structurezi timpul. Am un prieten cãruia am vrut sã îi povestesc
despre câteva cãrþi, cum sunt în comparaþie cu filmul, cãrþi de care eu am fost
foarte încântatã. ªtiþi care a fost reacþia lui? A, da? ªtii, nu mã intereseazã!
Eu nu citesc. Mi se pare o pierdere de timp! De ce sã citesc? De ce sã nu citeºti,
l-am întrebat. Cititul este doar pentru ºcoalã. Greºea .Nu citesc ceva cã trebuie,
citesc pentru cã vreau sã ºtiu ºi pentru cã îmi place!

A consemnat Mihãiþã ENACHE

Liceul Tehnologic I.C. Brãtianu

Participaþi la competiþia internaþionalã de proiecte pe tema:

Solidaritate!

 aces - Academia ªcolilor din Europa adreseazã ºcolilor din þãrile eligibile ºi se
Centralã - a dat startul unui nou concurs de concentreazã pe un grup þintã de elevi cu vârste
proiecte ªcolare!
cuprinse între 12 ºi 17 ani. Aplicaþia de cãutare
Sã fim solidari: Ne pasã, îndrãznim ºi ne a partenerilor internaþionali este disponibilã
implicãm! este tema competiþiei din acest an pe site-ul aces (www.aces.or.at/partnerfinder)
a concursului de proiecte dezvoltate în parte- ºi ajutã ºcolile interesate de participare sã îºi
neriate internaþionale între ºcoli. Pentru a opta gãseascã o ºcoalã partenerã. O comisie interoara, aces invitã profesorii ºi elevii sã propunã naþionalã selecteazã ºi premiazã cele mai bune
ºi sã implementeze un proiect alãturi de idei. ªcolile care înscriu cele mai bune idei priparteneri internaþionali. Propunerile de mesc sprijin pentru a-ºi putea implementa
proiecte pot fi depuse pânã la 15 aprilie 2015. proiectele dezvoltate în parteneriate interCele mai bune idei de proiecte selectate vor naþionale. Întâlnirile internaþionale cu deleprimi fonduri pentru implementare.
gaþiile tuturor proiectelor câºtigãtoare oferã
Tema ediþiei aces 2015 -2016: Sã fim o platformã care încurajeazã continuarea
solidari: Ne pasã, îndrãznim ºi ne implicãm! schimbului ºi dezvoltãrii educaþionale.
O singura competiþie - mai mulþi câºtiÞãri participante: Albania, Austria, Bosnia
gãtori!
ºi Hertegovina, Bulgaria, Croaþia, Cehia, Ungaria,
Pânã la 15 aprilie 2015, ºcolile interesate Kosovo, Macedonia, Moldova, Muntenegru,
sunt invitate sã îºi gãseascã parteneri inter- România, Serbia, Slovacia ºi Slovenia.
naþionali ºi apoi sã trimitã o propunere de proiect
Mai multe informaþii sunt disponibile pe
comunã. Invitaþia de înscriere în concurs se site-ul: www.aces.or.at
aces este o iniþiativã educaþionalã dezvoltatã de Fundaþia ERSTE ºi coordonatã de
Interkulturelles Zentrum (Viena, Austria) în cooperare cu VCELI DOM (Bratislava, Slovacia).
Reþeaua de ºcoli este activã în Europa Centralã ºi de Sud-Est din 2006, având drept scop
promovarea schimbului ºi dialogului intercultural între tineri. Din reþea fac parte 15 þãri, care
sunt susþinute de Ministerele Educaþiei. Pânã acum, peste 25.000 de elevi ºi 3.600 de
profesori au participat la programele aces. Începând din anul 2008, 109 ºcoli din România
au participat în competiþia aces.

Ajutãm împreunã - în pas cu tehnologia
ªcoala de Valori conecteazã 102 ºcoli din 72 de oraºe din România la tehnologie,
prin intermediul programului Ajutãm împreunã, desfãºurat în perioada decembrie
2014 - iunie 2015, în parteneriat cu Kaufland România ºi Edu Apps.
Pe mãsurã ce societatea ºi tehnologia au evoluat, s-au schimbat o serie de procese pe care
le folosim, astfel tehnologia are un rol esenþial, atât în modul în care comunicãm, cât ºi în
rutina zilnicã. Aceastã schimbare este vizibilã ºi în rândul elevilor, motiv pentru care e
important ca aceºtia sã deprindã abilitãþile necesare într-o societate informaþionalã. În acest
sens, vor dota, în perioada februarie - martie 2015, cu 3060 calculatoare ºi softuri performante
laboratoarele de informaticã a 102 ºcoli din 72 de oraºe româneºti.
Laboratoarele echipate cu noile computere vor fi accesibile unui numãr aproximativ de 51.000
de elevi, care învaþã în cadrul celor 102 ºcoli înscrise în program, ºcoli ce vor putea oferi copiilor
condiþii moderne de studiu. Astfel, fiecare laborator va primi 30 de calculatoare, precum ºi acces
la aplicaþii ºi platforme online interactive, care îmbunãtãþesc metodele de predare-învãþare. ªcolile
vor beneficia, de asemenea, de un sistem online de management educaþional performant, ADMATM,
dezvoltat de compania Edu Apps. Aceasta oferã o soluþie sincronizatã cu Google Apps for
EducationTM, instrument utilizat de peste 40 de milioane de profesori, elevi ºi studenþi din
întreaga lume. Cu ajutorul aplicaþiilor ºi platformelor online, profesorii pot elabora fiºe de lucru,
teme sau teste, îºi pot gestiona planurile de lecþii ºi pot chiar sã realizeze câte un site pentru
disciplina pe care o predau, toate acestea în beneficiul elevilor.
Programul Ajutam împreunã a fost deschis (19  26 februarie 2015) în Bucureºti în
Colegiul Naþional de arte Dinu Lipatti, ªcoala nr.59, ªcoala generalã Ion Dumitru, ªcoala
gimnazialã Petre Ghelmez, ªcoala nr. 150, ªcoala specialã gimnazialã pentru deficienþe de
auz Sfânta Maria, ªcoala gimnaziala nr. 41 ºi ªcoala gimnazialã nr.86. (www.stiriong.ro ).

ªcoala mea pe Internet

- website-uri gratuite pentru grãdiniþe, ºcoli ºi licee
Asociaþia Europa Digitalã deruleazã în anul 2015 proiectul naþional ªcoala mea pe Internet,
prin care îºi propune proiectarea, dezvoltarea, implementarea ºi gãzduirea în mod gratuit a
website-urilor aparþinând instituþiilor româneºti de învãþãmânt din sistemul preuniversitar.
Fiind la al treilea apel de proiect, cu peste  informaþii care sã permitã pãrinþilor sã
300 de beneficiari, programul vine în cunoascã activitatea specificã claselor/clasei
întâmpinarea grãdiniþelor, a ºcolilor ºi a pregãtitoare din cadrul unitãþii  publicarea
liceelor din þarã, în contextul în care acestea structurii anului ºcolar,  crearea ºi integrarea
trebuie sã respecte prevederile Legii nr. 52/ ºcolilor în grupuri, având ca scop o creºtere a
2003 privind transparenþa decizionalã în calitãþii educaþiei  informaþii actualizate în
administraþia publicã ºi a Legii nr. 544/2001 permanenþã cu privire la dispoziþiile
privind liberul acces la informaþiile de acces Ministerului Educaþiei  traducerea automatã
public ºi pentru a se alinia la standardele a website-urilor în orice limbã de circulaþie
europene ºi ale societãþii informaþionale în internaþionalã  modalitãþi de sincronizare la
care trãim. Proiectul ªcoala mea pe Internet reþeaua socialã Facebook. Pentru a fi eligibile,
are ca obiective majore, pe lângã integrarea instituþiile trebuie sã fie situate în zona ruralã,
sistemelor TIC în educaþie, ºi creºterea trebuie sã înregistreze, în anul ºcolar
vizibilitãþii instituþiilor la nivel naþional ºi 2014-2015, un numãr de minim 150 de elevi,
internaþional, în vederea accesãrii de fonduri persoana responsabilã din instituþia de învãeuropene, facilitarea interacþiunii între þãmânt, în vederea implementãrii proiecinstituþiile de învãþãmânt, elevi ºi profesori tului trebuie sã aibã studii superioare ºi ºcoala
ºi, totodatã, stimularea utilizãrii eficiente a trebuie sã deþinã cel puþin un calculator cu
Internetului de cãtre elevi ºi profesori  ca o conexiune la Internet. De asemenea,
mijloc de informare ºi formare. Website-urile pentru a accede la acest program, ºcolile
realizate pentru ºcolile ºi liceele din România trebuie sã adere ca membru la Asociaþia
vor oferi  informaþii generare cu privire la Europa Digitalã ºi sã achite cotizaþia de
instituþia de învãþãmânt  informaþii despre membru, în valoare de 30 de lei/lunã. Înscriecriteriile de admitere în ciclul primar/gim- rile la proiectul naþional ªcoala mea pe Innazial/liceal  publicarea tuturor datelor ºi ternet se pot face online, pe website:
informaþiilor conform cu legislaþia în vigoare http://europadigitala.ro/masura-101/
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Strune ºi Neume Valori româneºti

Veºmântul popular
de la arhaic
la fashion
Turneul naþional Grigore Leºe  Hori de
primãvarã stabileºte o nouã premierã.
Primul turneu naþional al maestrului Leºe
va aduce în atenþia publicului din toatã þara
prima expoziþie þãrãneascã din România pe
roll-up, realizatã la Muzeul Þãranului
Român de o echipã de excepþie. Expoziþia,
intitulatã Veºmântul popular de la arhaic
la fashion va fi prezentatã în foaierul sãlilor
de spectacol, cu ocazia concertelor pe care
maestrul Grigore Leºe la susþine în cadrul

- la Palatele Brâncoveneºti

La Galeria Casa Artelor, Centrul Cultural Palatele
Brâncoveneºti de la Mogoºoaia ºi Primãria
Municipiului Bucureºti organizeazã, în perioada
1 martie - 3 aprilie 2015, expoziþia Claudiei Muºat Strune ºi neume. Lucrãrile Claudiei Muºat readuc în
atenþia publicului contemporan eleganþa discretã a
gesturilor vechi. Creaþia artistei a fost nominalizatã
pentru premiul celei de-a 8-a Bienale de Dantelã de la
Bruxelles, în 1998, precum ºi pentru premiul UAPR
Filiala Arte Decorative Bucureºti, în 2011.

Expoziþia
Tãcere asurzitoare

Expoziþia artiºtilor Flavia Pitiº ºi Radu Belcin,
intitulatã Blast of silence/ Tãcere asurzitoare deschide
anul expoziþional 2015 de la Centrul Cultural Palatele
Brâncoveneºti de la Mogoºoaia. Expoziþia a avut
vernisajul pe 7 martie ºi va putea fi vizitatã pânã pe 30
martie 2015. Referitor la expoziþia celor doi artiºti,
curatorul Mãdãlina Mirea spune: Flavia Pitiº ºi Radu
Belcin sunt doi artiºti emergenþi care propun, prin
discursuri complementare, o redescoperire a realismului
magic. La primul contact cu lucrãrile lor, privitorul este
frapat de o stranie, neliniºtitoare ºi aproape de neîndurat
poezie a imaginii. Folosind, precum odinioarã René
Magritte, obiecte familiare, recognoscibile, în spaþii ºi
contexte neverosimile, cei doi artiºti îºi coaguleazã
viziunea în imagini încãrcate de sens, poetic disciplinate.

turneului desfãºurat în perioada 2-16
martie. Dupã 2 martie - Braºov, 3 martie Tîrgu-Mureº, 4 martie -Alba Iulia, 6 martie
- Sibiu, 7 martie - Cluj-Napoca, 8 martie Zalãu, turneul continuã: 10 martie - Satu
Mare, 12 martie - Oradea, 13 martie - Arad,
14 martie - Timiºoara, 15 martie - Reºiþa,
16 martie - Petroºani.

România membrã a Traduki

Reþeaua europeanã dedicatã literaturii ºi
cãrþilor  Traduki  va oferi acces
scriitorilor români la o uriaºã piaþã de carte
din Europa, a declarat, recent, ministrul
Culturii, Ionuþ Vulpescu. El a mai precizat
cã programul va aduce în limba românã
opere contemporane din spaþiul balcanic
ºi german. Traduki este o reþea europeanã pentru literaturã, din care fac
parte 13 þãri. Ministerul Culturii din
România devine membru al acestei reþele,
statut ce va contribui la promovarea
culturii scrise româneºti în spaþiul de
limbã germanã, dar ºi în cel balcanic.

Iubitafizica
la festivalul
Izmir Puppet Days
va pãºi pentru prima datã pe scena internaþionalã cu spectacolul Iubitafizica, dupã
cartea scrisã de Iulian Tãnase, în regia
semnatã de Cristina Andreea Ion. Acesta va
fi prezentat în festivalul Izmir Puppet Days,
Lightwave Theatre, o companie inde- ce se va desfãºura în perioada 5-22 martie în
pendentã de teatru vizual cu pãpuºi în mãrime oraºul Izmir, din Turcia, la care vor participa
naturalã ºi supradimensionate din România, companii de teatru din 19 þãri din întreaga lume.

Primul concert The Gurdjieff Folk
Instruments Ensemble în România
Ansamblul The Gurdjieff Folk Instruments, câºtigãtorii Premiului Edison Jazz/
World 2012 pentru cel mai bun album
internaþional, vine pentru prima oarã în
România. Cei zece muzicieni, printre care
cei mai renumiþi interpreþi profesioniºti de

muzicã instrumentalã tradiþionalã din Armenia, vor concerta la Sala Radio pe
26 martie, cu începere de la ora 20.00.
Sonoritãþile armene, greceºti, kurde, asiriene sau arabe poartã ascultãtorii într-o
rarã cãlãtorie, plinã de mister ºi lirism.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Mihai ºi Mihaela Noroc,
tatã ºi fiicã porniþi în cãutarea bucuriei
de a crea o nouã artã

Când l-am întrebat pe Mihai Noroc dacã
numele pe care îl poartã chiar i-a purtat
noroc, mi-a spus: Dã pe Google numele
Mihaela Noroc  Atlasul Frumuseþii ºi o
sã vezi ce înseamnã! (Gabriela Þinteanu)
Pictorul Mihai Noroc a plecat din
Republica Moldova cãtre România în
încercarea de a da o formã idealã picturii
sale abstracte, împãtimitã de o nuanþã solarã.
Nãscutã ºi cãsãtoritã în România, fiica sa,
Mihaela Noroc, a pornit în cãutarea idealului
artistic pe toate continentele lumii: aparatul
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foto a învãþat-o cã arta nu are limite: Atlasul
Frumuseþii a încercat sã imortalizeze cele
mai frumoase chipuri de femei.
Mihai Noroc a studiat, în perioada
1972  1979, Liceul de Arte Plastice I.Vieru
din Chiºinãu. În anii 1979-1980 a fãcut cursuri
de perfecþionare în cadrul academiei de Arte
Plastice I. Repin din Sankt Petersburg ºi a
absolvit apoi Facultatea de Arte Plastice
I. Creangã din Chiºinãu. În 1990 devine
membru al Uniunii Artiºtilor Plastici din
Moldova. În perioada 1990-1991 participã
cu o serie de lucrãri la diferite
expoziþii, atât în Republica
Moldova, cât ºi în România,
multe lucrãri fiind achiziþionate
de Muzeul de Stat al Republicii
Moldova. Tot în aceastã perioadã face stagiatura de doi ani,
la Bucureºti, în cadrul Academiei
N. Grigorescu, evidenþiindu-se
prin maniera lui deosebitã de
lucru. În 1996, urmare a felului
sãu de a picta, este recunoscut ºi
acceptat ca membru al Uniunii
Artiºtilor Plastici din România,
unde activeazã ºi în prezent.
De-a lungul timpului, pictorul
expune în Rusia, Republica
Moldova, România, Germania,

Franþa ºi S.U.A. Tablourile lui sunt pãstrate
în galerii precum Muzeul de Artã Plasticã
Moldova ºi Muzeul de Artã Contemporanã
din Moscova.
Fiica sa, Mihaela, mai temerarã, a înfiinþat
proiectul BAW (Beauty Around the World),
în 2013, proiect în care a vizitat mai toate
continentele, în cãutarea celor mai frumoase
femei. Plecatã ca globetrotter, fãrã avion ºi
alte bagaje de clasã business, Mihaela Noroc
a reuºit sã descopere nu doar frumuseþea
femeilor, pe care o cãuta, ci ºi cultura lor,
dragostea lor, acel ceva unic al fiecãrui individ,
cu esenþa pãstratã doar în anonimul colectiv.

Aplaudatã pretutindeni, Arta
Florescu este un motiv de admiraþie pentru iubitorii de muzicã
vocalã de pretutindeni, o revelaþie.
Îmbinând cariera de interpret cu
cea de maestru al pedagogiei ºi
cu aceea de membru al celor mai
importante jurii pentru concursuri
internaþionale de canto, aceastã
mare muzicianã rãspunde tuturor
exigenþelor istoriei noastre culturale, evocate în emisiunile proiectate memoriei sale. (Prof. univ. dr.
Grigore Constantinescu)

Arta FLORESCU 
Doamna ARTA

Arta Florescu (10 martie 1921 - 6 iulie 1998, Bucureºti), cântãreaþã
de operã ºi profesoarã de canto, a trãit modest pe o strãduþã din
Ploieºti (Popa ªapcã). Artist desãvârºit, rafinat, Arta Florescu a studiat
la Conservatorul din Bucureºti, între 1939 ºi 1942, cu Elena Saghin
(canto), Ioan D. Chirescu, Constantin Brãiloiu, Mihail Jora sau
M. Vulpescu, la Geneva, cu Anna Maria Guglielmetti (1946), ºi la
Viena, cu Kurt Nasor, Balzer ºi Josef Krips (1947). Cizelatã, aºadar,
în ºcoala vienezã, Arta Florescu a debutat la Radio, cu un program de
lieduri de Henri Duparc, Robert Schumann ºi Alfred Alessandrescu,
în 1939, la Ateneul Român, acompaniatã la pian de Nicolae Rãdulescu,
cu pagini de H. Wolf, Duparc, Ernest Chausson, Richard Strauss,
J. Marx, R. Hahn, Igor Stravinski, George Enescu, în 1941. Au urmat
debuturile în oratoriu, sub bagheta dirijorului Ionel Perlea, cu Stabat
Mater, de G. Clari, la Ateneu, în 29 martie 1942, ºi în operã, cu
Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti, sub conducerea lui
Jean Bobescu, la 5 decembrie 1942, la Opera Românã.
Doamna Arta, aºa cum i-am spus întotdeauna, Doamna a fost
însemnatã de destin de la naºtere, purtând acest nume, care a
predestinat-o, acest nume, care a devenit simbolul unei
importante pãrþi a culturii româneºti  arta liricã.
Eugenia Moldoveanu

A activat ca solistã la Societatea Coralã România din Bucureºti
(1937-1942), solistã (1942-1945) ºi prim solistã (1945-1968) la
Opera Românã din capitalã, conferenþiar, profesor ºi ºef al Catedrei
de Canto de la Conservatorul din Bucureºti, între 1950-1980, ºi
profesor invitat la Opera din Istanbul (1976). A interpretat, de-a
lungul carierei solistice peste 70 de roluri, în Lucia di Lammermoor,
de G. Donizetti, Rãpirea din Serai, Nunta lui Figaro, Don
Giovanni, de Wolfgang Amadeus Mozart, Ifigenia în Aulida, de
Christoph Willibald Gluck, Wilhelm Tell, de Gioachino Rossini,
Trubadurul, Traviata, Aida, Rigoletto, Forþa destinului, Don
Carlos, Othello, de Giuseppe Verdi º.a.
Vocea sa a triumfat pe scenele teatrelor Balºoi din Moscova,
Staatsoper din Berlin, Royal de La Monnaie din Bruxelles, Municipal
din Rio de Janeiro, Staatsoper din Leipzig, Champs Élysées din Paris,
Kirov din Sankt-Petersburg etc. A întreprins zeci de turnee artistice în
Franþa, Japonia, Austria, Ungaria, U.R.S.S., Polonia, Cehoslovacia,
Italia, Anglia, Bulgaria, China, Brazilia, Germania, Belgia, Israel,
Iugoslavia, Elveþia, Albania, Turcia. Niciodatã extenuatã sau plictisitã,
totdeauna vie ºi generoasã! Cântãreaþã cu largi disponibilitãþi vocale
în toate genurile ºi formele muzicale, nu a cunoscut graniþe între
creaþia clasicã ºi contemporanã, între muzica universalã ºi muzica
româneascã, între operã ºi operetã, între lied ºi oratoriu. Dispunând
de un fizic excepþional, de o inteligenþã scenicã particularã, de o
probitate profesionalã exemplarã, Arta Florescu a realizat eroine de
neuitat în teatrul liric românesc: Mareºala din Cavalerul rozelor,
Desdemona din Otello, Margareta din Faust, Nedda
din Paiaþe, Musetta din Boema, Violeta din Traviata,
Contesa din Nunta lui Figaro, Eva din Maeºtrii cântãreþi,
Tosca, Cio-Cio-San din Madam Butterfly. (Viorel Cosma).
Ca profesoarã, a semnat actul de naºtere a generaþii de noi
talente, printre care Eugenia Moldoveanu, Cleopatra Melidoneanu,
Lucia Þibuleac, Viorica Cortez, Angela Gheorghiu, Maria SlãtinaruNistor, Bianca Ionescu sau Leontina Ciobanu-Vãduva ºi a participat
ca membru în juriile marilor festivaluri naþionale ºi internaþionale.
Arta Florescu rãmâne, nealteratã, imaginea reprezentativã a
prestigiului ºcolii noastre de canto, pecetea dascãlului ºi artistului deopotrivã, însoþind numeroase destine ale solisticii de operã
ºi concert din viaþa muzicalã naþionalã ºi internaþionalã.
(sursa: Enciclopedia României)

Vintage market
sau despre
arta veºmintelor
în timp

Conceputã ca un voiaj imaginar printr-un magazin de
antichitãþi, expoziþia Vintage
Market, a artistei Gabriela
Vasilescu, deschisã în perioada
5-28 martie 2015, la Galeria
Orizont, din b-dul Nicolae Bãlcescu
nr. 23A, îºi propune sã recreeze
atmosfera unei lumi demult apuse o punte între trecut ºi prezent,
alãturând elemente diverse ºi reinterpretând farmecul altui timp
într-o notã modernã. Sunt abordate
diverse faþete, atât ale artelor textile-

miniatura textilã, contexturile,
cât ºi ale designului vestimentar ºi
ale picturii. Articolele vestimentare de inspiraþie vintage dobândesc, prin reinterpretarea detaliilor, un aer de atemporalitate.
Ele îºi pierd funcþiunea iniþialã,
lãsându-se închise în tablouri,
ca în niºte capsule ale timpului.
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Noul Cod fiscal în dezbatere publicã
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- contribuabili.

Taxa pe valoarea adaugatã (TVA) nu mai corespunde mutaþiilor
care au intervenit în structura ocupaþionalã a forþei de muncã, a
diferenþelor sensibile de salarizare ºi impozitare a muncii ºi capitalului
între þãrile membre UE, dar ºi prin globalizarea ºi terþializarea
economiilor naþionale. Studiile ºi analizele noastre aratã cã actualele
proceduri de gestionare a TVA, aºa cum au fost implementate de
MFP de la 1 iulie 1993, lasã un câmp larg pentru neplatã ºi evaziunii
fiscale, confirmat prin decalajul creat între veniturile determinate
Cu speranþa cã vor fi utilizate de Guvern,
fie ºi parþial, ºi cuprinse în noul Cod fiscal,
reiterãm mãsurile propuse factorilor de decizie pentru îmbunãtãþirea sistemului fiscal
românesc: 1. Stabilirea TVA diferenþiatã
pe filierã astfel: a) cota de bazã/standard
de 19 %, achitatã de consumator comercianþilor pentru mãrfurile achiziþionate ºi b) aplicarea cotei reduse de 9 % (sau 5 %) pentru
bunurile ºi serviciile care circulã pe piaþa
internã între operatorii economici, pe filiera
producãtori de materii prime (sector primar)
- utilizatorii producþiei primare ca materii
prime (sector manufacturier-secundar) comercianþi ( sector terþiar), cu exceptia achiziþiilor pentru cheltuielile administrativgospodareºti ºi de instituþiile publice finanþate integral de la bugetul de stat (local).
2. Acordarea dreptului de deducere a
cotei TVA din preþul achitat de cãtre
operatorii economici organizaþi juridicutilizatori ai produselor agricole, achiziþionate de la producãtorii individuali ºi renunþarea la taxarea inversã, respectiv, aplicarea celei de a doua metode de determinare
ºi regularizare a TVA, prin calculul cotei
TVA dupã formula sutei întregite: 100 /119
 100 =15,966, respeciv, 8,256% ( pt cota
9%) astfel: a) industriei alimentare de prelucrare a produselor agrozootehnice destinate
consumului uman, cu exceptia alcolului
din cereale; b) complexelor de creºtere a
animalelor ºi pãsãrilor, pentru furajele cultivate; c) pieþelor de gros, centrelor de achiziþie
ºi de stocare a producþiei agricole. Negocierea
ºi circulaþia produselor agricole achiziþionate
de la producãtorii individuali la preþuri cu
TVA inclus, pe baza borderoului de achiziþie
individual, ca document justificativ pentru
autofacturare ºi regularizare a TVA.
3. Includerea serviciilor bancare (comisioane ºi speze, cu excepþia dobânzilor) în
circuitul operaþiunilor purtãtoare de TVA,
prin anularea scutirii acestora prevãzutã de
art 141 din Codul fiscal (vechi), ca alternativã
la propunerea UE de taxare a tranzacþiilor de
capital. 4. Plata TVA exigibilã de cãtre
operatorii economici din domeniul comerþului
en-detail în douã rate, sub formã de avans
(60%) pânã pe 10 ale lunii ºi regularizarea,
pânã pe 25 ale lunii curente, pentru luna
precedentã. 5. Acordarea unui bonus,
calculat la nivelul dobânzii de referinþã a BNR
(acum, 2,75 %/ an), operatorilor economici
care achitã integral sumele datorate la bugetul

teoretic ºi încasãrile la bugetul de stat din TVA, de 44%, prin
procedurile scutirilor ºi restituirilor. România a pierdut 8,84 mld.
euro în 2012, 8,97 mld. euro în 2011 ºi 10,3 mld. euro în în 2010,
conform ultimului studiu din 2014 al C.E. Comisarul european
Algirdes Semata avertiza: Statele nu îºi pot permite sã piardã venituri
de o asemenea amploare (117 mild euro la nivel european). Comisia
se concentreazã pe reforme fundamentale ale sistemului fiscal pentru
a-l face mai eficient ºi mai greu de fraudat.

de stat reprezentând TVA exigibilã pânã la
10 ale lunii curente, pentru luna precedentã.
6. Constituirea unui fond temporar
pentru susþinerea grupurilor de producãtori
farã personalitate juridicã, prin cedarea unui
procent de 0,99 % (echivalentul la 1 %),
denumit cedare de venit, din preþul încasat
de producãtorii individuali care valorificã
producþia la operatorii economici organizaþi
juridic, conform mecanismului propus.
7. Înãsprirea sancþiunilor administrative,
contravenþionale ºi penale în domeniul fiscalitãþii, coroborat cu creºterea exigenþei ºi simplificarea controalelor ºi procedurilor pentru
sancþionarea ºi recuperarea pagubelor aduse
bugetului prin evaziune fiscalã.

Estimarea efectelor adoptãrii
mãsurilor propuse
Mãsurile propuse sunt transparente,
cuantificabile, cu aplicabilitate imediatã.
Pãstreazã principiul neutralitãþii TVA în
raport cu cheltuielile, eliminã mãsurile de
austeritate ºi/sau introducerea de noi taxe,
impozite ºi contribuþii. De mãsuri beneficieazã, în egalã mãsurã, operatorii economici, consumatorul, bugetul de stat ºi contribuabilii.
I. Îmbunãtãþirea indicatorilor bugetari: 1. se menþine echilibrul macro-economic ºi deficitul bugetar convenit cu UE ºi
FMI; 2. creºte gradul de colectate a TVA de
la 56% la la 82(87 )%, respectiv, încasarea
suplimentarã la buget a circa 27,9 mld lei/an,
(78,3 mld faþã de 50,4 mld lei), respectiv, cu
2,3 mld lei/lunã în cazul cotei de 9%;
3. se reduce, pânã la anulare, restituirea de
la buget a TVA aferentã deconturilor negative circa 16,4 mld lei real în 2013, respectiv,
1,6 mld lei/lunã; 4. cheltuielile instituþiilor
publice, indiferent de sistemul de finanþare,
se reduc cu 50 de lei la 1000 lei bunuri ºi
servicii achizitionate; 5. se fluidizeazã încasãrile ºi plãþile la ºi de la buget, respectiv,
4,7 mld lei pe 10 ºi 3,1 mld lei pe 25 ale
lunii, cu efect în reducerea arieratelor; 6. reducerea cheltuielilor cu gestionarea TVA,
a birocraþiei, precum ºi a ariei de manifestare a abuzurilor ºi corupþiei funcþionarilor publici.
II. Îmbunatãþirea mediului economic:
1. resursele financiare necesare operatorilor economici se reduc cu 150 lei la 1000 lei
bunuri ºi servicii achiziþionate, circa 30 mld
lei numai la servicii (200 mld lei/an);
2. se eliminã imobilizarea resurselor

financiare, proprii ºi împrumutate, în TVA,
creºte viteza de rotaþie a capitalului operatorilor economici; 3. veniturile producãtorilor agricoli individuali cresc cu circa
11%, respectiv, 450 lei/ha, la o producþie
medie de 3000 kg/grâu/ha, prin includerea ºi
recunoaºterea TVA aferentã inputurilor
folosite pentru realizarea producþiei agricole; 5. se creeazã resursele financiare
necesare pentru susþinerea organizãrii asociaþiilor (grupurilor) de producãtori agricoli
individuali; 6. se reduc arieratele operatorilor economici, creºte eficienþa ºi capacitatea pentru dezvoltarea producþiei, a
investiþiilor ºi/sau creºterea numãrului locurilor de muncã, dupã caz; 7. se simplificã
evi-denþa ºi gestionarea TVA, se reduce aria
de fraudare a TVA ºi a corupþiei.
III. Îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã
a populaþiei: 1. se reduc preþurile cu
amãnuntul la bunuri ºi servicii cu 4%,
respectiv, 5 lei/100 lei marfã; 2. cresc
diponibilitãþile bãneºti ale populaþiei cu
circa 5 mld lei/ an (450 mil lei/lunã),
respectiv, în medie, cu 65 lei/salariat/lunã ºi
25 lei/pensionar/lunã; 3. creºte capacitatea
populaþiei pentru consum, plata datoriilor
curente ºi restante, economisire ºi/sau
investire, dupã caz.
Fãrã pretenþia de a soluþiona problematica
pusã în discuþie, las la latitudinea cititorului
sã judece cele propuse. La documentaþia
depusã la MFP (nr 612233 /2014), specialiºtii
guvernamentali ne rãspund: reducerea cotei
standard de la 24 la 19% este prevãzutã în
Programul de Guvernare, însã adoptarea
poate interveni pe mãsura îmbunãtãþirii
colectãrii veniturilor bugetare, prevãzute în
Strategia fiscal-bugetarã a Guvernului. Prin
noul Cod fiscal vedem ºi cum! Teama noastrã
este cã, prin aplicarea mãsurilor propuse de
noi ºi prin creºterea încasãrilor ºi reducerea
restituirilor de la buget, disponibilizarea
unor importante sume, nu se va respecta
avertismentul dat de prof. Mihail Manoilescu
încã din 1925: nu trebuie sã se uite cã banul
public trebuie folosit în folosul cotribuabilului
ºi numai în folosul lui, cã orice cheltuialã
trebuie fãcutã cinstit.
Pentru a avea o economie funcþionalã,
Guvernul trebuie sã propunã acele politici
economice/ fiscale bazate pe ºtiinþa
economiei politice, în acord cu evoluþia
civilizaþiei societãþii umane, ºi nu ca
simplu socotitor.

Ec. dr. Mircea M. TOMA

Am revenit în lumea fanilor CBG
Pe Bulevardul Unirii nr 14, cu ceva timp în
urmã, descoperisem o lume nouã, cel puþin
pentru mine. Lumea fanilor CBG. Nu am mai
fost acolo din decembrie 2014. Pentru cã atunci
nu am zãbovit, mi-am zis cã voi reveni. Numai
cã, surprizã! Dispãruse firma, iar localul era
gol. Tinerii au închis ºi au plecat. ªi mie îmi
pare rãu. Erau niºte tineri respectuoºi, iar localul
era frecventat de o lume tânãrã de bunã
calitate.- mi-a spus un locatar din zonã. Dar,
am zãrit în geam noua locaþie: str. Hagiului nr.18,
lângã Hala Traian. În cinci minute, plecând de
la Piaþa Unirii, am fost la noua adresã.
Am dat peste aceiaºi consumatori, fete ºi
bãieþi cu vârsta între 17 ºi 30 de ani, care
participau la lansarea unui nou joc, organizat
de distribuitorii lui. Cei doi iniþiatori ai acestei
afaceri, Ioana, absolventã a Facultãþii de ªtiinþe
Politice la SNSPA, ºi Cosmin, absolvent de
ASE, mi-au confirmat cã au fost nevoiþi sã-ºi
ia inima-n dinþi, cum se spune, ºi sã schimbe
locaþia. Profilul rãmâne acelaºi, pentru jocuri
destinate inteligenþei, pentru vânzarea directã
sau pe bazã de comandã, acasã, dar ºi pentru
petrecerea timpului liber în spaþiul amenajat
în magazin. În plus, îþi poþi rezerva un separeu
din cele patru, sã organizezi un eveniment
(petrecere de copii, training, team-building ).

Astfel, rãspundem clienþilor fideli ºi avem
speranþa cã lumea CBG se va mãri. Existã
deja o experienþã acumulatã în organizarea de
concursuri locale ºi chiar la nivel naþional.
Fenomenul board games, popular în
Occident, a pãtruns ºi la noi, la Iaºi, Cluj,
Braºov ºi Bucureºti. Tradiþionalele jocuri de
cãrþi, rummy, jucat altãdatã pe masa din
sufragerie, pierd teren în faþa Coloniºtilor din
Catan, Carcassonne, Dixit ºi Gam of
Thrones, cele mai cunoscute. S-a creat ºi o
comunitate a colecþionarilor, cel mai cunoscut
fiind un ieºean, cu peste 700 de jocuri. Te poþi
înscrie ºi la cursuri pentru a învãþa tainele
jocului de ºah, sã-þi pictezi singur tricoul sau
sã-þi construieºti un board games ºi un aparat
foto. Am vãzut, expuse, ºi câteva desene
oferite cadou de copiii care au pãºit pragul
locaþiei. Poþi sã-þi petreci timpul liber într-o
atmosferã caldã ºi o muzicã relaxantã, jucând
unul dintre jocurile puse la dispoziþie cu doi,
trei pânã la ºase parteneri, la o masã, (sunt
ºapte) prieteni sau nu, primind lãmuririle
necesare de la personalul magazinului. Poþi
cumpãra direct, cu platã cash sau prin card,
dar sã faci ºi comenzi cu platã ramburs. Existã
Internet ºi o gamã largã de jocuri, peste 150,
care se adreseazã tuturor categoriilor de vârstã

ºi praguri de cunoaºtere. Printre cei prezenþi,
aveam sã constat, aceiaºi elevi de liceu,
studenþi (Universitate, Arhitectura, ASE,
Spiru Haret), dar ºi medici, ingineri, economiºti, arhitecþi, designeri ºi IT-iºti deveniþi
prietenii jocurilor minþii. Din discuþii, am aflat
cã dupã o zi obositoare de lucru, la ºcoalã sau
facultate, Board Gaming (CBC) este locul
unde poþi redeveni copil. Abia aºteptãm
vinerea, sâmbãta sau duminica, sã venim aici
ºi sã socializam. Complexitatea jocurilor de
societate ne relaxeazã, ne încarcã bateriile.
Apoi spaþiul este generos, mai intim, iar prin
separeurile create se pot dezvolta mai multe
activitãþi. Lumea care vine aici este de bunã
calitate, ca ºi muzica, iar preþurile sunt decente. Vara se poate ieºi ºi pe o micã terasã.
O surprizã plãcutã! Constat cã existã români,
tineri ºi nu numai, preocupaþi de sporul lor
de cunoaºtere ºi testare a propriei inteligenþe,
într-un mediu fãrã alcool ºi fum de þigarã, pe
durata a pânã la 5 ore, cât poate dura un joc, dar
ºi tineri patroni cu iniþiativã. Lumea generaþiei
în blugi se schimbã... Eu cred cã ar fi pãcat sã
nu descoperiþi locul ºi jocurile destinate inteligenþei de la Creative Board Gaming.
(www.cbgshop.ro, telefon 0736465213)

Ec. dr. Mircea M.TOMA
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Studenþii de azi, profesioniºtii de mâine

M anagementul

de proprietate
al condominiului

Constituirea unei asociaþii de proprietari/locatari este o
obligaþie a deþinãtorilor de locuinþe, fiind imperios necesarã
pentru o eficientã administrare ºi o echitabilã promovare a
drepturilor ºi intereselor legitime ale proprietarilor/locatarilor.
Dar, pentru o eficientã administrare ºi o echitabilã promovare
a drepturilor ºi intereselor legitime ale proprietarilor/ locatarilor,
este necesarã angajarea de cãtre asociaþia de proprietari/locatari
a unui administrator, fie persoanã fizicã atestatã pentru funcþia
de administrator de imobile, fie persoanã juridicã specializatã
ºi autorizatã, care are ca obiect de activitate numai domeniul
asociaþiilor de proprietari sau care are ca activitate principalã
administrarea imobilelor, care, în baza unui contract individual
de muncã sau a unui contract de administrare, desfãºoarã
activitãþi de administrare tehnicã, de contabilitate ºi casierie
(Legea nr. 230/2007 privind înfiinþarea, organizarea ºi
funcþionarea asociaþiilor de proprietari, art. 35, alin. (1) ºi (2).
Deºi consideratã a fi o funcþie ce presupune o pregãtire
profesionalã medie, funcþia de administrator de imobile e una
foarte complexã, ce presupune o solidã pregãtire profesionalã ºi
cunoºtinþe solide privind legislaþia contractelor economice
(responsabilitate juridicã, jurisprudenþã), noþiuni aplicate de drept
comercial, administrativ, civil ºi penal, tehnici ºi metode de
negociere cu furnizorii/prestatorii, tehnici ºi metode de evaluare,
cotare ºi selecþie a furnizorilor/prestatorilor, ceea ce presupune
înzestrarea cu aptitudini ºi deprinderi specifice activitãþii
manageriale, cum ar fi: capacitate de analizã ºi sintezã, discernãmânt
critic, spirit de observaþie ºi metodic/analitic/practic, comunicare
eficientã, obiectivitate, corectitudine, responsabilitate, onestitate,
tenacitate, principialitate ºi creativitate.
Este mai mult decât evident cã, în actul managerial de
proprietate al condominiului, rolul administratorului este primordial, dar trebuie sã se þinã seama ºi de faptul cã activitatea
managerialã a administratorului, dimpreunã cu cea a cenzorului,
casierului, contabilului, nu poate fi decuplatã de activitatea
organelor reprezentative deliberative ºi decizionale ale asociaþiei
de proprietari/locatari, precum ºi de relaþia eficientã ºi
transparentã a acestora cu autoritatea administraþiei publice locale, care, are competenþã exclusivã, în condiþiile legii, în tot
ceea ce priveºte înfiinþarea, organizarea, coordonarea,
monitorizarea ºi controlul funcþionãrii serviciilor de utilitãþi
publice, precum ºi în ceea ce priveºte crearea, dezvoltarea,
modernizarea, administrarea ºi exploatarea bunurilor proprietate
publicã sau privatã a unitãþilor administrativ-teritoriale, aferente
sistemelor de utilitãþi publice, conform Legii nr. 51/2006 a
Serviciilor comunitare de utilitãþi publice, art. 8, alin. (1).
De aceea, sunt de pãrere cã stadiul actual al sistemului asociaþiilor
de proprietari/ locatari, care, prin modul cum gestioneazã actul
managerial, creeazã un fenomen naþional de deficit financiar imens,
în special pe seama serviciilor de utilitãþi publice, ceea ce reclamã
o nouã viziune asupra modului de organizare ºi funcþionare a
asociaþiilor de proprietari/ locatari, viziune ce trebuie sã implice o
serioasã implicare, atât a organismelor reprezentative deliberative
ºi executive, cât ºi administrative ale asociaþiei de proprietari/
locatari, precum ºi o nouã politicã de dezvoltare comunitarã a
autoritãþilor publice locale în domeniul serviciilor de utilitãþi publice,
în special cele de alimentare cu energie termicã, care trebuie adus
la standarde de eficienþã ºi calitate de nivel european. Consider cã
întregul ansamblu tehnologic ºi funcþional unitar, care constã din
construcþii, instalaþii, echipamente, dotãri specifice ºi mijloace de
mãsurare destinat producerii, transportului, distribuþiei ºi furnizãrii
energiei termice pe teritoriul localitãþilor, trebuie din temelii regândit,
folosindu-se actuala sa structurã tehnologicã ºi funcþionalã, dar
adusã la standarde europene, spre o utilizarea eficientã a resurselor
energetice, o dezvoltare durabilã a unitãþilor administrativteritoriale, o diminuare a impactului asupra mediului, o promovare
a cogenerãrii de înaltã eficienþã ºi utilizarea surselor noi ºi
regenerabile de energie, o reglementare ºi transparenþã a tarifelor ºi
preþurilor energiei termice, o asigurare a accesului nediscriminatoriu
al utilizatorilor la reþelele termice ºi la serviciul public de alimentare
cu energie termicã, cf. Legea nr. 325/2010 a Serviciului public de
alimentare cu energie termicã, art. 3, alin. (1), lit. a)  f), toate
acestea având ca þintã realizarea standardului de maximã eficienþã
socio-economic ºi chiar ºi politic, un condominiu - un sistem de
încãlzire. (Legea nr. 325/2010, art. 3, alin. (1), lit. g). Un astfel de
standard de maximã eficienþã ºi transparenþã poate fi realizat prin
aprobarea unui program de dezvoltare, modernizare ºi contorizare
a SACET, care trebuie sã cuprindã, atât surse de finanþare
nerambursabile, obþinute prin aranjamente bilaterale sau
multilaterale, cât ºi termen de finalizare, pe baza datelor furnizate
de operatorii serviciului, în studiile de fezabilitate programul având
a viza analizarea ºi a unor soluþii de alimentare cu energie termicã,
produsã prin cogenerare de înaltã eficienþã sau prin valorificarea
resurselor regenerabile locale, ºi anume: energia solarã; energia
geotermalã; energia conþinutã în fracþiunea biodegradabilã a
produselor, deºeurilor ºi reziduurilor din agriculturã, inclusiv
substanþe vegetale ºi reziduuri de origine animalã, silviculturã ºi
industrii conexe, precum ºi fracþiunea biodegradabilã a deºeurilor
industriale ºi comunale, orãºeneºti ºi municipale, denumitã biomasã;
energia conþinutã în gazul de fermentare a deºeurilor, denumit ºi
gaz de depozit; energia conþinutã în gazul de fermentare a
nãmolurilor din instalaþiile de epurare a apelor uzate; energia
conþinutã în produse secundare gazoase, obþinute prin fermentare
din materii reziduale organice, formând categoria de combustibil
gazos, denumitã biogaz; energia conþinutã în produse lichide
obþinute prin distilarea materiei organice fermentate, formând
categoria de combustibil lichid, denumitã alcool carburant;
energia obþinutã din alte surse regenerabile, neexploatate în
prezent cf. Legea nr. 325/2010, art. 2, alin. (3), art. 8, alin. (2),
lit. f), art. 18, alin. (1), lit. c) ºi art. 22, alin. (1), lit. a)  h).
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PROGRAMUL TVH
LUNI  9 martie 2015

MARÞI  10 martie 2015

MIERCURI  11 martie 2015

JOI  12 martie 2015

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  Superstaruri
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16.10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16.30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17.30 Film artistic românesc  Zâmbet de soare
(1988); Regia: Elisabeta Bostan
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic - În adâncurile Mississippiului
(2008) Regia Lonnie Schuyler
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar  Superstaruri
23:00 O lume sub lupã (r)
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
Kim II Sung
12:00 Film documentar Discovery
Sãrbãtoarea comorilor vii.
Regia Peter Hurley
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar  Superstaruri
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17:30 Film artistic - În adâncurile Mississippiului
(2008) Regia Lonnie Schuyler
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic  Cehov ºi Maria (SUA, 2007)
Regia Eric Till
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar  Superstaruri
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.
Curs de limba englezã
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
03:30 Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
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
Protocoale secrete dezvãluite
12:00 Crezi cã ºtii? (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar  Superstaruri
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17:30 Film artistic  Cehov ºi Maria (SUA, 2007)
Regia Eric Till
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator: Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc  Cãruþa cu mere
(1983) Regia Mircea George Cornea
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar  Superstaruri
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
03:30 Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
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
Andrei Saharov
12:00 Academia veterinarã (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar  Superstaruri
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17:30 Film artistic românesc  Cãruþa cu mere
(1983) Regia Mircea George Cornea
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 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar - Superstaruri
23:00 O lume sub lupã (r)
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 Istoria cu învãþãturã.
Realizator Valeriu Râpeanu
05:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

VINERI  13 martie 2015

SÂMBÃTÃ  14 martie 2015

DUMINICÃ  15 martie 2015

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
Soarele alb de la Baikonur
12:00 Interviurile TVH (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar 
Superstaruri
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
Realizator Cãtãlin Maximiuc
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc
Saltimbancii (1981)
Regia Elisabeta Bostan
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar 
Superstaruri
23:00 O lume sub lupã (r)
Realizator Simona ªerban
00:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader
01:00 Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr.
George Volceanov
01:30 Gradina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
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
11:00
12:00
13:00
13:30
16:30
18:00
19:00
20:00
22:30
00:00
01:00
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 - Kim II Sung
Film documentar Discovery
Sãrbãtoarea comorilor vii.
Regia Peter Hurley
Film documentar Discovery
Protocoale secrete dezvãluite
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  Tinereþe fãrã
bãtrâneþe (1969) Regia Elisabeta Bostan
Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
Dicþionar cultural.
Realizator Ioan Roºca
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept.
Realizator lector.univ.dr. 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
Andrei Saharov
Film documentar Discovery
Adventure Camp (sezonul 2, ep. 9)
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  Calculatorul
mãrturiseºte (1981) Regia George Cornea
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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Manifestãri ºtiinþifice la Universitatea Spiru Haret

Premiul

HR Excelenþã
în Cercetare

Volatilitãþi ºi riscuri pe piaþa financiarã româneascã

Marþi, 3 martie, la Bruxelles, Universitatea Spiru Haret a primit
premiul HR Excelenþã în Cercetare pentru punerea în aplicare a
Cartei Europene a Cercetãtorilor ºi a Codului de Conduitã în
Recrutarea Cercetãtorilor, pentru efortul de a crea condiþii de muncã
atractive pentru cercetãtori, în cadrul conferinþei, gãzduitã de
Comisia Europeanã, 10 ani de angajament pentru condiþii mai bune
de muncã pentru cercetãtori, care a sãrbãtorit crearea unei pieþe a
muncii atractive, deschise ºi durabile pentru cercetãtorii din Europa.
România a fost reprezentatã la
acest eveniment important de prof.
univ. dr. Manuela Epure- prorector
al Universitãþii Spiru Haret
responsabil cu cercetarea ºtiinþificã, precum ºi de Rolanda
Predescu  directorul Direcþiei
Generale Programe de CercetareDezvoltare din cadrul Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice.
Rectori de universitãþi, decani ºi
directori ai institutelor de cercetare
au fost premiaþi pentru progresul
realizat ºi angajamentul ferm în
implementarea Cartei & Codului. Cu acest prilej, au fost schimbate
opinii, au fost împãrtãºite experienþe ale organizaþiilor în privinþa
impactului ºi beneficiilor implementãrii strategiei resurselor umane,
conceputã în acord cu prevederile Cartei & Codului. A fost derulat
un sondaj de opinie, în rândul participanþilor cu privire la experienþa
acestora în implementarea principiilor Cartei & Codului, impactul
asupra propriei organizaþii, ce cred participanþii cã ar trebui
îmbunãtãþit etc.
Pentru a celebra primul deceniu de funcþionare a Cartei& Codului,
Comisarul european pentru Cercetare, ªtiinþã ºi Inovare, Carlos
Moedas, împreunã cu cei trei predecesorii ai sãi (Philip Busquin,
Belgia, Janez Potoènik, Slovenia ºi Máire Geoghegan-Quinn,
Irlanda) au suflat în lumânãrile tortului aniversar, alãturi de Robert
Jan Smits, directorul general al DG Research&Innovation al Comisiei
Europene, membri ai staff-ului, membri ai Parlamentului European
ºi ai Comisiei Europene.
Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, ºtiinþã ºi inovaþie,
i-a felicitat pe cei care au preluat strategia de resurse umane
pentru cercetãtori. Atragerea ºi pãstrarea celor mai strãlucite
minþi din Europa sunt esenþiale pentru competitivitate. Carta
ºi Codul au acþionat pentru a face mult mai atrãgãtoare condiþiile
de lucru pentru cercetãtori. Ne dorim ca Europa sã rãmânã o
destinaþie popularã pentru ca cei mai talentaþi cercetãtori sã-ºi
urmeze cariera. Este foarte încurajator cã mai mult de 1500 de
instituþii de cercetare ºi finanþatorii din 40 de þãri din Europa au
aprobat Carta ºi Codul de îmbunãtãþire a resurselor umane.
Aceastã construcþie este o bazã solidã pentru cercetarea de
excelenþã, de care vom beneficia în viitor.
În timp ce Carta descrie relaþia de lucru dintre cercetãtor ºi
instituþie, prin stabilirea rolurile, drepturile ºi responsabilitãþile
cercetãtorilor, Codul de conduitã pentru recrutarea cercetãtorilor
asigurã cã procesul de selecþie pentru angajarea ºi promovarea
cercetãtorilor este corect, bazat pe merit, ºi transparent. Punerea în
aplicare a Cartei ºi Codului este pe bazã de voluntariat ºi este responsabilitatea angajatorilor, organizaþiilor de finanþare ºi cercetãtori.
Premiul HR Excelenþã în Cercetare este un indicator uºor de
recunoscut, care aratã cercetãtorilor cã o instituþie se angajeazã
sã ofere practicile de recrutare corecte ºi oportunitãþi de carierã
atractive. Acest lucru va încuraja, sperãm, cercetãtorii europeni
sã fie mobili ºi sã atragã alþi cercetãtori talentaþi sã urmeze o
carierã în Europa.
Cercetãtorii subliniazã importanþa mobilitãþii pentru carierele
lor: la nivelul Uniunii Europene, 80% dintre cercetãtori cred cã
mobilitatea a contribuit puternic dezvoltarea abilitãþilor lor de
cercetare ºi 62% cred cã mobilitatea a avut un impact pozitiv
asupra calitãþii publicaþiilor de cercetare, se aratã în comunicatul
Comisiei Europene.

Sub egida Departamentului de
Finanþe ºi a Centrului de
Cercetãri Economico-Financiare
Avansate din cadrul Facultãþii de
Finanþe si Bãnci Bucureºti, în
ziua de joi 5 martie 2015, orele
12.00-14.30, în campusul universitar Didactica, Sala de
Consiliu, a avut loc simpozionul
ºtiinþific cu tema Volatilitãþi ºi
riscuri pe piaþa financiarã
româneascã.

În cadrul manifestãrii au fost
prezentate lucrãrile:  Perturbaþii
pe piaþa financiarã - prof. univ.
dr. Ilie Mihai;  Piaþa asigurãrilor - incertitudini ºi riscuri
- conf.univ.dr. Titel Negru;
 Consideraþii privind paritatea
monedei unice faþã de dolar
- prof. univ. dr. Gheorghe Pistol;
 Evenimente semnificative pe
piaþa româneascã de capital
- conf.univ.dr. Ion Corbu.

Un nou proiect de cercetare: Vectori actuali în educaþie
Conferinþa internaþionalã

Calea spre o Nouã Educaþie

Joi, 12 martie, ora 19, sala Studio a
Universitãþii Spiru Haret gãzduieºte
conferinþa-eveniment a lunii martie Calea
spre o Nouã Educaþie, organizatã de Universitatea Spiru Haret - Facultatea de
Sociologie-Psihologie în colaborare cu The
Path România, care va marca deschiderea
seriei lunare de evenimente internaþionale organizate în cadrul proiectul de
cercetare: Vectori actuali în educaþie.
Invitat special  maestrul internaþional
de Sundao YU, JAE  SHEEN.
Participã: conf. univ. dr. Mircea Aurel
Niþã, SNSPA, dr. ec. Andreea ºergãnescu,

practician Sundao, fondator ºi director
Asociaþia The Path of Life, prof. univ. dr.
Carmen Costea ºi prof. univ. dr. Laura
Goran - prorectori ai Universitãþii Spiru
Haret. Moderator, prof. univ. dr. Matei
Georgescu.
Maestrul Yu - invitatul special - este o
personalitate de mare profunzime ºi calitate
umanã. Este cunoscut ca unul dintre cei mai
inovativi ºi mai dinamici profesori, coach
de dezvoltare personalã, practician ºi autor
al unor cãrþi precum Sundao  Respiraþia
daoistã ºi practica vindecãrii, publicatã în
limba românã de cãtre Editura Herald.

Educaþie ºi culturã în era digitalã
La sediul Bibliotecii Centrale Universitare
Carol I din Bucureºti, joi, 5 martie, a avut loc
conferinþa Educaþie ºi culturã în era digitalã, sub
auspiciile a cinci instituþii culturale de prestigiu:
Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare în
Informaticã, Institutul Naþional pentru Cercetare
ºi Formare Culturalã, Biblioteca Academiei,
Biblioteca Naþionalã a României ºi BCU Carol I.
În Aulã s-a desfãºurat sesiunea plenarã, moderator
prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, director general
al Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare în
Informaticã, care a subliniat cã obiectivul conferinþei
este de a reuni reprezentanþii instituþiilor de culturã
(bibliotecari, formatori) ºi informaticieni, în scopul
identificãrii mijloacelor prin care aceºtia pot coopera
pentru a facilita accesul la cunoºtinþe, culturã ºi
tehnologie în beneficiul utilizatorilor proprii ºi
publicului larg. A precizat cã sunt prezente trei
generaþii de profesioniºti: a prof. univ. dr. Ion Stoica,
a prof. univ. dr. ing. Doina Banciu ºi generaþia
studenþilor domniilor lor. Principalele idei prezentate
se referã la coagularea forþelor pozitive în domeniul
culturii, crearea unui model de bibliotecã digitalã
naþionalã în România, subliniind cã educaþia ºi cultura
digitalã sunt ale tuturor, nu numai ale bibliotecilor,
universitãþilor sau tehnologiei informaþiei. Prof.
univ.dr. Ion Stoica a remarcat importanþa unor

asemenea conferinþe, prin care sunt stimulaþi toþi cei
care lucreazã în instituþii de culturã. Din partea
Academiei Române, director adjunct C. Lepãdatu
a prezentat Biblioteca Academiei Române în era
digitalã. Prof. univ. dr. Romiþã Iucu, prorectorul
Universitãþii Bucureºti, a vorbit despre scopul
educaþiei în era digitalã, restructurarea învãþãrii,
alfabetizarea digitalã ºi a afirmat cã scopul final al
educaþiei este de a forma tineri bine instruiþi, în pas
cu noile cerinþe. În comunicarea domniei sale,
prof. univ. dr. ing. Doina Banciu a arãtat cã
biblioteca virtualã reprezintã o bibliotecã alcãtuitã
din zeci ºi sute de colecþii de date electronice aflate în
biblioteci electronice, interconectate prin Internet.
Biblioteca virtualã permite crearea unui mediu

informaþional electronic coerent, prin interconectarea
instituþiilor (biblioteci, muzee, centre de informare
ºi documentare) care au ca atribuþii asigurarea
informãrii ºi documentãrii pentru diverse categorii
de beneficiari, dar ºi a altor tipuri de instituþii
deþinãtoare de fonduri. Dragoº Neagu, preºedintele
Asociaþiei Naþionale a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor
Publice din România, a vorbit despre procesul de
automatizare al bibliotecilor publice, început din
anul 1995. Carmen Croitoru, director al Institutului
Naþional pentru Cercetare ºi Formare Culturalã a
subliniat rolul noilor tehnologii în culturã ºi creaþie.
Prof. univ. dr. Agnes Erich, director general al
Bibliotecii Judeþene I. H. Rãdulescu din Târgoviºte,
a prezentat comunicarea privind Revigorarea rolului

bibliotecilor publice în comunitate. Sorina Stanca,
director general al Bibliotecii Judeþene O. Goga din
Cluj-Napoca, a vorbit despre informatizarea
bibliotecii judeþene. Directorul general al BCU
Carol I, Mireille Rãdoi, a adus în discuþie Evoluþia
câmpului ºtiinþific, pornind de la Mobile computing
/ EBSCO, Acces la conþinuturi digitale, Utilizarea
Social Media, Materiale electronice ºi multimedia,
E-books for e-learning ºi Resurse deschise.
Dupã pauzã, s-au desfãºurat secþiunile paralele:
Tendinþe în managementul cunoaºterii moderator
Mireille Rãdoi, ºi Optimizarea accesului la
resursele educaþionale ºi culturale, moderator
Claudia ªerbãnuþã, director general al Bibliotecii
Naþionale a României.
La încheierea lucrãrilor conferinþei, prof.
univ. dr. ing. Doina Banciu a apreciat cã tema
suscitã interes, cã existã realizãri ºi premise solide
pentru a atrage fonduri. Schimbarea se va produce
ºi, dupã cum scria, în finalul cãrþii sale - Arta
informatizãrii unei biblioteci, Pierre-Yves
Duchemin: Biblioteca secolului al XXI-lea va fi
electronicã ºi fãrã ziduri sau nu va fi deloc... Nimic
nu este mai sigur. Secolul XXI este secolul
cercetãrilor digitale.
Maria Andreia FANEA,
Biblioteca Centralã Universitarã Carol I

