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Invitaþie

Universitatea Spiru Haret - prezentã la

EDUEXPOS - TÂRGUL
INTERNAÞIONAL
AL EDUCAÞIEI, Madrid 2015
Universitatea Spiru Haret îºi asumã pe
deplin obiectivele Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii din România în direcþia internaþionalizãrii educaþiei ºi face eforturi atât pentru
a-ºi diversifica oferta educaþionalã adresatã
studenþilor strãini, cât ºi pentru atragerea unui
numãr de studenþi strãini corespunzãtor
acreditãrii primite de universitatea noastrã.

În acest sens, în
perioada 15-17 martie, o
delegaþie a Universitãþii
Spiru Haret, compusã din
conf. univ.dr. Ruxandra
Vasilescu, ºef Birou
Studenþi Strãini ºi Traduceri, ºi lect.dr.
Daiana Dumbrãvescu, a participat la
Europe EDUEXPOS & FPP EDU-AGENT
Workshop ºi Târgul educaþional de la
Madrid. Evenimentele au fost organizate
de EDUFINDME, o reþea dedicatã
învãþãmântului superior internaþional, care
are ca obiectiv, pe de o parte, sprijinirea
viitorilor studenþi în a-ºi gãsi instituþiile ºi
programele de studii pe care ºi le doresc, ºi,
pe de altã parte, ajutã instituþiile de
învãþãmânt superior sã îºi promoveze oferta
ºi le înlesneºte contactul direct cu persoanele interesate. Acest ajutor se concretizeazã în organizarea de întâlniri cu
agenþi educaþionali, care se ocupã cu
recrutarea de candidaþi pentru universitãþi,
ºi de târguri educaþionale dedicate, atât

de la conf. univ. dr. George Volceanov:
Pentru cã acesta este un eveniment
deosebit în cariera mea, m-aº bucura
sã-mi revãd: 1) cât mai mulþi absolvenþi
cu care am þinut legãtura în timp; 2) prietenii ocupaþi (ca ºi mine!), cu care n-am
timp sã mã vãd cât de des mi-aº dori;
3) sã fac cunoºtinþã cu acei prieteni(?)
anonimi, virtuali, care îmi dau Like-uri
pe facebook, dar pe care nu am apucat
sã-i cunosc. Vã aºtept cu drag!

viitorilor studenþi, cât ºi viitorilor masteranzi ºi doctoranzi.
La standul Universitãþii s-a oprit un
numãr mare de tineri europeni interesaþi de
urmãtoarele specializãri oferite de facultãþile
noastre: informaticã, marketing, psihologie,
drept, limbi strãine, atât pentru Ciclul I 
Licenþã, cât ºi pentru Ciclul II  Master.
Oferta educaþionalã a USH s-a dovedit
competitivã cu aceea a celorlalte universitãþi
prezente la târg, care au reprezentat þãri
precum: Statele Unite ale Americii,
Australia, Franþa, Canada, Olanda.
Universitatea Spiru Haret a fost singura
universitate mesagerã a învãþãmântului
superior românesc actual.

Conf.univ.dr. Ruxandra VASILESCU

Facultatea de Geografie a Universitãþii Spiru Haret la

Târgul de Turism al României

Dupã cum v-am informat, în perioada 12-15 martie 2015, la
Romexpo, a avut loc Târgul de Turism al României, în cadrul
cãruia oferta a fost generoasã, atât pentru turismul intern, cât ºi
pentru cel internaþional. De data aceasta, ofertei turistice i s-a alãturat
oferta educaþionalã. Astfel cã, la aceastã ediþie, a participat, pentru
prima datã, ºi Facultatea de Geografie din cadrul Universitãþii Spiru
Haret. În pavilionul C3, standul 57, alãturi de TVH, Facultatea de
Geografie a avut ocazia sã se prezinte cu realizãrile sale ºi sã aducã
la cunoºtinþa publicului larg posibilitatea formãrii de specialiºti în
domeniul turismului.
Lector univ. dr. Mãdãlina-Teodora Andrei ne-a dat detalii despre
aceastã participare: Atracþia maximã a ofertei educaþionale, pe lângã
programele de studii complexe ºi complete, a fost datã de aplicaþiile de
teren, pe care facultatea de realizeazã, atât în þarã, cât ºi în strãinãtate.
În cadrul Târgului de Turism, Facultatea de Geografie a Universitãþii
Spiru Haret am asigurat, zilnic, douã activitãþi: Promovarea
patrimoniului turistic naþional prin Simpozionul Internaþional de

PREUNIVERSITARIA

Geografie Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action
ºi Oferta educaþionalã a Facultãþii de Geografie, Universitatea Spiru
Haret, pe piaþa învãþãmântului de turism din România. Toate cadrele
didactice s-au implicat ºi au asigurat promovarea facultãþii, iar studenþii
au fost foarte activi, ei fiind exemplul viu al formãrii profesionale ºi al
calitãþii procesului de învãþãmânt din cadrul facultãþii. Studenþii
participanþi, cu aceastã ocazie, au avut prima experienþã de marketing
ºi sã le mulþumim pentru disponibilitatea de care dau dovadã ori de
câte ori activitãþile îi solicitã: Cosmina Butoi, ªtefan Cioacã, Iulia
Constantin, Cãtãlina Doboº, Ana Gorceag, Ciprian Pavelescu, Sebastian
Petrescu, Gabriel Tãrãºescu (anul I), Alina Alexandru, Mirela Burcea,
Liviu Constantinovici, Ana Helmis, Nicolae Maxim, Iulia Niþu, Valentin
Oprea, Mãdãlina ªiu (Dincã), Adriana Voiculescu (anul III). Echipei
noastre i s-au alãturat cei doi studenþi bulgari, bursieri Erasmus,
Kaloyan Chanev ºi Simeon Stancev, dar ºi doi absolvenþi: Alexandru
Þocu ºi Andrei Beldiman. Experienþa a fost de neuitat, iar rezultatele
sperãm sã nu se lase aºteptate.

ªcoala Superioarã Comercialã Nicolae Kretzulescu
Viitorul
a început ieri
- Tradiþie ºi inovaþie
în educaþie
Evenimentul,
organizat de
ªcoala Superioarã Comercialã
Nicolae Kretzulescu,
în parteneriat
cu Inspectoratul ªcolar
al Municipiului Bucureºti,
Casa Corpului Didactic
Bucureºti,
Centrul Naþional de Evaluare
ºi Examinare,
Universitatea Bucureºti,
Facultatea de Matematicã
ºi Informaticã, Universitatea
Spiru Haret Bucureºti,
Alianþa Colegiilor Centenare
din România, a avut loc
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vineri, 13 martie 2015.

Institutul de Sociologie: Statul naþional întregit în
lumina conºtiinþei martirice. Participã ºi urmaºi
ai membrilor Sfatului Þãrii.
Portalul Basarabia-Bucovina.Info expune proiectul
Artizanii Unirii  Martirii Basarabiei în imagini ºi
documente, realizat cu sprijinul CNSAS ºi al Arhivelor
Naþionale de la Bucureºti ºi Chiºinãu

Foto Mihãiþã ENACHE
Universitatea Spiru Haret a oferit, prin intermediul conf. univ. dr. Ramona ªtefãnescu-Mihãilã ºi
conf. univ. dr. Miltiade Stanciu, de la Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale,
toate cele ºase premii I, obþinute de elevii participanþi la concursurile de proiecte.

Miercuri, 25 martie, la Librãria Humanitas de la Ciºmigiu, are loc
lansarea-eveniment a volumului Ochii doamnei mele, o poveste
despre viaþa amoroasã a lui Shakespeare, roman de Anthony
Burgess, tradus de conf. univ. dr. George Volceanov.

Parfum original, ieftin,
chiar eu l-am furat!
Mioara VERGU-IORDACHE
Atmosfera din salon era calmã, durerile suportabile, bolnavii
priveau cu optimism cãtre uºa pe care urmau sã intre vizitatorii.
Sigur, unii mai greºeau uºa. Sau aveau surpriza ca rudele, prietenii
lor sã fi fost mutaþi în altã parte.
Fiecare vizitator are o privire aºa, într-un fel, la spital:
compasiune, simpatie, teamã, un fel de aº veni, dar mai mult
m-aº duce Privirea bolnavilor are ºi ea un specific, care se
adapteazã orelor, ce se petrec dupã un orar, în spitalele noastre,
fortuit: zgomotul pe care-l face asistenta care vine sã-þi ia
temperatura ºi tensiunea, în jur de ora 6, cã se grãbeºte sã iasã din
turã, agitaþia infirmierei, care face curãþenie înainte de a împãrþi
mâncarea din oale mari, de cazarmã, vizita asistentei de zi,
care-þi aduce medicamentele, forfota tuturor, instrucþia aplicatã
bolnavilor ºi eventualilor însoþitori în vederea vizitei doctorilor În
fine, vizita doctorilor, care, de cele mai multe ori, te trateazã fie
ca pe o absenþã, fie ca pe un obiect, care, uneori, trateazã boala,
dar nu au nicio treabã cu bolnavul. (Nu, nu mã contraziceþi, ºtiu
cã sunt ºi altfel de doctori! În fine ). M-am luat cu vorba! Nu
despre doctori, boli ºi tratamente vreau sã vã povestesc!
Aºadar, atmosferã calmã de salon. Înainte de orele de vizitã.
Se deschide uºa ºi pãtrunde un tânãr de vreo 35 de ani. De fapt,
se strecoarã, aruncã priviri iscoditoare ºi zice cu glas aproape
ºoptit: Parfum, parfum bun, 40 de lei. Cu ochii pe poºeta
pusã pe un cap de pat, cã în salon nu este cuier sau vreun dulap,
rãspund odatã cu vecina de suferinþã: Nu, nu mã intereseazã!
Haideþi, doamnã, a luat ºi doamna asistentã, ºi doamna
doctor ! Nu. Haideþi, doamnã, e adevãrat, nu e falsificat!
Nu. Vi-l dau cu 20 de lei.! Nu. Hai, 10 lei  Nu.
Haideþi, doamnã, sunteþi culmea, Doamne fereºte!, e parfum
adevãrat, eu personal l-am furat acum de la . Nu mã
intereseazã. Doamne fereºte! îºi face omul cruce. Nu-mi pot
miºca decât capul. Aº fi caraghioasã sã-l ameninþ, sã pretind
cã-l dau pe mâna legii, mai ales cã insistã: Sunt om serios, e
original, chiar eu l-am furat!. Pot sã-l întreb cine, cum l-a lãsat
sã intre în spital. Îºi face iar cruce, la propriu: Doamnã, pe ce
lume trãiþi?! Nu trece mult ºi Mai întâi se vede o sacoºã
mare de rafie, rezistentã. Apoi un cap, un zâmbet, ce se vrea
prietenos, ºi vorbe: pijamale, capoate, ºosete, treninguri,
ciorapi Îi fac semn din cap cã nu mã intereseazã. Insistã
sã-ºi prezinte oferta. O rog sã iasã din salon. E limpede cã-i
derutatã: Doamne fereºte! Pe ce lume trãiþi?
Ora de vizitã. Vin rude, prieteni. Le povestesc întâmplãrile.
ªi nu-mi vine sã cred ce aud: Tu pe ce lume trãieºti?!
Chiar aºa, pe ce lume trãiesc/trãim?!
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Prof. univ. dr. Ilie MIHAI
Facultatea de Finanþe ºi Bãnci

Consecinþe asupra economiei

Dupã cum era de aºteptat, dinamica negativã a climatului geopolitic
a influenþat nefavorabil situaþia economicã a þãrilor din zona de
conflict ºi, prin interdependente în cadrul schimburilor comerciale,
economia în ansamblul sãu.

Factori perturbatori în economie

Dificultãþi economice în unele state europene
Deteriorarea climatului geo-politic este de
aºteptat sã influenþeze dramatic economiile
naþionale, dar ºi economia în ansamblul sãu,
astfel:  Economia Federaþiei Ruse se confruntã
cu problem majore, rubla s-a devalorizat cu
aproape 60%, iar analiºtii estimeazã o scãdere
a economiei ruseºti în 2015-2016 cu cca. 30%,
atât ca urmare a scãderii preþului þiþeiului pe
piaþa internaþionalã, cât ºi a sancþiunilor impuse de comunitatea internaþional (UE, SUA
ºi alte state) Rusiei pentru implicarea sa în
conflictul ucrainian (anexarea Crimeei, susþinerea separatiºtilor, rãzboiul hibrid etc), a
embargoului impus la rândul ei de Federaþia
Rusã importurilor din diferite tari europene,
ca mãsuri de retorsiune la sancþiunile internaþionale împotriva Rusiei, sporirii cheltuielilor de înarmare ca urmare a încordãrii relaþiilor
dintre NATO ºi Rusia.  Economia Ucrainei
se confruntã în aceastã perioadã cu cea mai
grea situaþie economicã de dupã al Doilea
Rãzboi Mondial. În anul 2014, PIB a scãzut
cu 7,5% iar inflaþia s-a situat la peste 21%.
Populaþia suferã de foame ºi sete printre
ruine, economia Ucrainei fiind practic în
colaps, costurile cu resursele energetice
urmând sã creascã, de la cca 9 mld USD anual,
la peste 15 mld USD/an, ca urmare a deteriorãrii grave a relaþiilor cu Rusia, care
a scumpit preþul gazelor destinate Ucrainei. Practic, Ucraina se prezintã ca o þarã
la cerºit, o razã de speranþã reprezentând-o

împrumuturile de la FMI ºi organismele
internaþionale: 17 mld USD deja contractate
ºi alte 15 mld USD în discuþie, dar efortul
de rãzboi este prea mare pentru Ucraina, care
se confruntã cu un adversar redutabil separatiºtii ruºi ºi filoruºii sprijiniþi de
Federaþia Rusã, care deþin armament ºi tehnicã
militarã mai mult decât unele state membre
NATO.  Situaþia economiei Greciei este
îngrijorãtoare, datoria externa reprezentând
174% din PIB, cu perspective de creºtere ca
urmare a noilor împrumuturi necesare
supravieþuirii þãrii. Deºi þara s-a împrumutat
excesiv, economia a continuat sã se contracte
cu cca 5 % în 2013, în timp ce rata ºomajului
a ajuns la 27 % ºi chiar 55 % în rândul
tineretului. Ca ºi în România, unde au fost
reduse salariile ºi pensiile în 2010, ºi grecii,
sub presiunea creditorilor externi, îndeosebi
a UE, au luat mãsuri de austeritate, cea ce a
condus la amplificarea nemulþumirilor ºi
protestelor populaþiei. Pe acest fond economic ºi social, în februarie 2015, a venit la
putere partidul Syriza de stânga, care mizeazã pe populism ºi puternice sentimente
anti europene. Din punct de vedere financiar, Grecia este, practic, falimentarã, fãrã
continuarea sprijinului UE si a creditorilor
externi (Troica) aceasta este în situaþia de a
nu-ºi mai putea finanþa cheltuielile bugetare
curente. Pe 18 feb. 2015, Banca Centralã
Europeanã a aprobat Greciei un împrumut

Impactul negativ asupra situaþiei economice a fost amplificat
ºi de influenþa unor factori externi conflictului ucrainian, printre
care:  situaþia precarã a economiei europene ºi a celei globale,
care se confruntã încã cu efectele recentei crize economice ºi
financiare;  destabilizarea economiilor þãrilor din nordul Africii,
ca urmare a înlãturãrii vechilor conducãtori autoritari, pentru
motive încã neclarificate în totalitate, printre care cele legate de
accesul la resursele energetice (petrol ºi gaze) imense din
zonã, este primordial (Egipt, Libia, Irak, rãzboiul civil din
Siria, evenimentele din Yemen etc.);  recrudescenþa terorismului
internaþional pe motive etnice, religioase, economice ºi politice
(Statul Islamic, Al Quaeda, Boko Aran etc);  rezultatele
alegerilor electorale recente din unele þãri europene scot în
evidenþã o creºtere a popularitãþii partidelor antieuropene, de
stânga, care marºeazã pe naþionalism ºi populism, pe opoziþia
faþã de guvernarea UE, imigraþie ºi austeritate (Syriza în Grecia,
Podemos în Spania, alegeri neconcludente în R Moldova, poziþia
Partidului Fidesz a lui Viktor Orban din Ungaria etc.).
Rezultate imprevizibile pot avea ºi alegerile viitoare din unele
þãri europene precum: Danemarca, Finlanda, Franþa, Suedia,
Irlanda etc., unde existã ca numitor comun ascensiunea
partidelor populiste, iar sentimentul antisistem a crescut în
Zona Euro (Report Economist Intelligence Unic, Londra,
20 ianuarie 2015.);  evoluþia dramaticã a preþului petrolului pe
pieþele internaþionale, concretizatã în reducerea, practic, la
jumãtate a cotaþiei acestuia, de la cca.100 USD/baril, la sub
50USD/baril, ajungându-se la nivelul cotaþiilor din anul 1979,
Impactul asupra economiei UE
pune mari probleme þãrilor ale cãror economii se bazeazã pe
Conflictul din Ucraina influenþeazã negativ economiile
industria de extragere, prelucrare, export a þiþeiului, care în
felul acesta nu-ºi mai pot finanþa cheltuielile bugetare pe statelor din Europa, în mod diferit, în funcþie de amploarea
seama unor venituri înjumãtãþite din exportul þiþeiului. Dacã în relaþiilor economice pe care þãrile respective le au cu Federaþia
cazul Federaþiei Ruse, al cãrei comerþ exterior este susþinut în Rusã, exprimatã prin indicatorul expunere economicã
proporþie de 70% de exportul de þiþei, impactul negativ este totalã, care ia în calcul volumul operaþiunilor de import/
evident ºi SUA sunt influenþate negativ pe termen mediu ºi export, investiþii directe, creanþe bancare transfrontaliere
lung de preþul scãzut al þiþeiului, investiþiile masive în resurse în/din Federatia Rusã, astfel:
alternative de energie ne mai fiind profitabile sunt abandonate/
sistate, visul de independenþã energeticã a SUA nemaifiind viabil.
De altfel, nici în România exploatarea gazelor de ºist, care a
Se poate observa interesul major al marilor economii din UE,
stârnit atâta vâlvã, acum nu mai este de actualitate, investiþia
ne mai fiind rentabilã (CHEVROM a renunþat la afacerile îndeosebi al Germaniei ºi Franþei, în raport cu Federaþia Rusã, în
negocierea conflictului din estul Ucrainei, întrucât ele deþin, împreunã
din România, Polonia, Ucraina etc).
cu Marea Britanie ºi Italia, afaceri reciproce cu Rusia a cãror pondere
este de 7,8 % din PIB cumulat al celor patru state europene. O influenþã
Schimbarea structurii economiei globale
Performanþele economice slabe ale Europei, Japoniei etc ºi mai mare a relaþiilor reciproce
creeazã premisele schimbãrii structurii celor mai puternice cinci cu Federaþia Rusã se regãeconomii mondiale dupã mãrimea produsului intern brut, prin seºte în cazul republicilor balcreºterea ponderii economiilor emergente (Compania americana tice (Letonia, Lituania, Estonia),
Morgan Stanley Capital International (MSCI) considerã o þarã de 22,6% din PIB-ul cumulat,
cu economie emergentã dacã produsul intern brut generat per Bulgaria, 15,1%, Ungaria, cu
capita se situeazã între 3100 USD- 8626 USD) în detrimentul 9,1%. În cazul României,
ponderea relaþiilor reciproce cu
celor dezvoltate. Astfel:
Federaþia Rusã reprezintã doar
2,6 % din PIB-ul naþional.

de urgenþã în sumã de 3 mld. euro, în cadrul
recentului Program de relaxare cantitativa(QE) (I. Mihai ºi colectivul, Piaþa
Financiarã  componentã fundamentalã a
pieþei globale, Ed. FRM Bucureºti, 2015).
Mario Draghi, preºedintele BCE a anunþat
la începutul anului 2015 un program de
relansare cantitativã în valoare de pânã la 60
mld euro/lunã, cu urmãtoarele caracteristici: valabilitate martie 2015  sept. 2016;
destinaþie: preluare obligaþiuni suverane ale
statelor din zona euro ºi achiziþii de bonduri
corporatiste; obiective: prevenirea deflaþiei
care, în dec. 2014, a fost în zona euro
de - 0,2%, stimularea creºterii economice în
zona euro ºi reluarea creditãrii bancare), iar,
la 20 feb.2015, UE a prelungit programul de
finanþare a Greciei pe o perioadã de patru
luni, cu condiþia prezentãrii de cãtre aceasta
a mãsurilor de redresare.  ªi în R. Moldova
situaþia este îngrijorãtoare. Dupã o crizã politicã prelungitã, pe 18 feb. 2015, a fost
investit, cu sprijinul comuniºtilor, Guvernul
Chiril Gaburici, fiind compromisã perspectiva europeanã a R. Moldova. Leul
moldovenesc a cunoscut cel mai scãzut nivel
de la lansarea sa (1994) faþã de principalele
valute. Numai de la începutul anului 2015
deprecierea leului moldovenesc a fost de cca.
30% faþã de euro ºi USD, Banca Centralã a
R. Moldova fiind nevoitã sã majoreze
dobânda de referinþã de la 8,5% la 13,5%/an.

Sursa : Date prelucrate dupã Raiffeisen Riesearth, 2014

Acceptând un scenariu rezonabil al contractãrii economiei Federaþiei
Ruse ca urmare a înrãutãþirii climatului geo-politic, scãderii cotaþiei
þiþeiului, efectului sancþiunilor ºi embargoului, cheltuielilor suplimentare
generate de conflictul militar etc. de cca. 30%, rezulta o influenþã
considerabilã asupra nivelului PIB al þãrilor europene, astfel:

Sursa: Calcule proprii

Influenþa asupra modificãrii PIB s-a determinat pe baza urmãtoarei ecuaþii:
unde: PIB/A: modificarea procentualã a PIB in zona A; EET: expunere economicã
totalã între zona A ºi zona B; PIB/A: suma valoricã a PIB din zona A;  IP/B:
modificarea indicelui de prognoza a economiei zonei B

Sursa: date prelucrate dupã statisticile ºi previziunile
internaþionale; *) þãri dezvoltate; **) þãri emergente

În acest context, este de luatã în considerare ºi schimbarea
modului de clasificare a economiilor naþionale, de la sistemul
actual, care împarte economiile þãrilor lumii în trei categorii:
 þãri slab dezvoltate;  þãri în curs de dezvoltare;  þãri dezvoltate,
la un sistem nou, cu o granulaþie mai finã, care sã ia în considerare
nivelul PIB generat pe locuitor (per capita). Modelul de clasificare a economiilor naþionale pe care îl propunem are în
vedere cinci categorii, astfel: þãri sãrace < 1000 USD/locuitor;
þãri subdezvoltate < 2000 USD/locuitor; þãri în curs de dezvoltare
< 3500 USD/locuitor; þãri emergente < 10.000 USD/locuitor;
þãri dezvoltate > 10.000 USD/locuitor
Pe baza ultimelor date disponibile (PIB -149 mld EUR, populaþie - 19,94 mil. locuitori ºi a unui curs de schimb de
1,13 USD/EUR) rezultã cã România, cu un PIB de cca.8387 USD/
locuitor, se încadreazã în categoria þãrilor cu economie emergentã.
(Morgan Stanley Capital International (MSCI) clasificã piaþa de
capital din România ca fiind o piaþã de frontierã a zonei emergente,
iar pânã în 2017 dorim sã devenim membru deplin al familiei
pieþelor emergente - Ludwik Sobolewski, director general Bursa
de Valori Bucureºti, discurs la Conferinþa Dezvoltarea Pieþei de
Capital din România, susþinutã la BERD, Londra, 6.02.2015). În
opinia autorului, economiile emergente sunt economiile acelor þãri
care înregistreazã ritmuri susþinute de creºtere de peste 5% anual,
indiferent de regimul politic ºi forma de guvernare, care asigura
consolidarea clasei de mijloc si evita deopotrivã pauperizarea
unor pãturi sociale ºi concentrarea averilor în mâna unei minoritãþi.

Opinia

naþionalã

Conflictul din estul Ucrainei este riscul principal
avut în vedere ºi de experþii europeni în elaborarea
prognozelor de creºtere economicã pentru anii
2015-2016, care prevãd ritmuri mult mai modeste
de creºtere pentru economia europeanã, faþã de cea
globalã, astfel:

Sursa: Date prelucrate dupã EC, Forecast, Spring 2015,
ºi BCE, Eurosistem, iunie 2014

Se poate observa cã diferenþialul de creºtere economicã prognozatã (3% din PIB). Situaþia ponderii cheltuielilor actuale de apãrare în PIB
pentru zona euro în perioada 2015-2016 este cu cca. 2,3 puncte pentru unele þãri europene se prezintã astfel:
procentuale inferior creºterii economice prognozate pentru economia
globalã pe acelaºi interval de prognozã, respectiv, influenþa asupra
PIB determinatã pe baza ecuaþiei anterioare (2,34%). O altã consecinþã
asupra economiei þãrilor din sud-estul Europei o constituie ºi
necesitatea sporirii cheltuielilor militare la nivelul de 2% din PIB
naþional (În cazul României, creºterea cheltuielilor de apãrare la nivelul
de 2% din PIB a fost asumatã la începutul anului 2015 printr-un pact
pentru apãrare agreat de toate forþele politice.) solicitatã de NATO,
ceea ce pune presiune pe alte cheltuieli (sãnãtate, educaþie, culturã
etc.) în condiþiile menþinerii constrângerilor bugetare ºi limitãrii
Sursa: date prelucrate dupã rapoarte naþionale/nternaþionale
deficitului bugetar la nivelul stabilit prin Tratatul de la Maastricht
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Ca în fiecare an, în luna mai, Facultatea de Management Financiar Contabil Bucureºti ºi Centrul
de Cercetãri în Domeniile Managementului, Contabilitãþii ºi Informaticii de Gestiune - CCDMCIG
organizeazã Conferinþa cadrelor didactice ºi studenþilor, MANAGEMENT, CONTABILITATE ªI
INFORMATICÃ DE GESTIUNE - MAMIS 2015, a III-a ediþie, cu tema:

Economia post-crizã a României într-un context
internaþional volatil: iniþiative, proiecte ºi obstacole majore

Evenimentul va avea loc în: corp A,
amfiteatrul A5, Campusul Didactica,
str. Fabricii nr. 46G, sector 6, Bucureºti,
marþi, 26 mai 2015, ora 10.00.
Comunicãrile pot acoperi subiecte
din economie generalã, management,
contabilitate ºi informaticã economicã, care
se subscriu temei conferinþei.
Programul ºi alte detalii pot fi oferite atât
prin e-mail cât ºi pe site-ul: http://mamis.
spiruharet.ro/prima-pagina/conferinta-mamis/
Dezvoltarea gândirii economice se aflã
în impas sub presiunea problemelor globale
cu care se confruntã omenirea. Cele mai
multe dintre acestea au mai mult sau mai

puþin o componentã economicã ºi, în acelaºi
timp, un orizont de aºteptare din direcþia
ºtiinþelor economice.
Scopul principal al Conferinþa de
Management, Contabilitate ºi Informaticã
de gestiune este de oferi o oportunitate mediului academic ºi profesioniºtilor din
domeniul economic de a se întâlni ºi de
schimba idei ºi expertizã în probleme legate
de economie, dezvoltare durabilã,
management, contabilitate ºi informaticã
economicã, atât în interiorul, cât ºi în afara
disciplinelor lor specifice.
În acest context, conferinþa se doreºte un
laborator în care studenþi ºi profesori,

Facultatea de Arhitecturã

Nou program de masterat
în limba englezã

Arhitectura, ecologia ºi mediul înconjurãtor nu vorbesc doar
limba românã. Asta ºi-au spus profesorii Facultãþii de Arhitecturã
a Universitãþii Spiru Haret, care au pus bazele unui nou program
de masterat în limba englezã. Tinerii, dornici de afirmare
printr-o carierã bogatã în cunoºtinþe, fie cã vorbim aici de studenþii
cercetãtori, specialiºti în economie, liberi români sau de studenþi strãini, nu au, astfel, niciun motiv pentru
de orice constrângeri, în dialog cu culturile a nu-ºi completa studiile universitare.
ºi teoriile universale, cautã rãspunsuri la
problemele cu care se confruntã lumea.
Este nevoie de o reconstrucþie conceptualã privind regândirea economiei din
perspectivã raþionalã, cea dintre mijloace
ºi scopuri, în locul celei dintre dorinþe ºi
credinþe.
Tema conferinþei invitã la o radiografiere
de ansamblu a economiei româneºti în
ultimul sfert de secol pentru a detecta
evoluþia acesteia.
Din partea Comitetului ºtiinþific,
conf. univ. dr. Lucian ILINCUÞÃ

Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale organizeazã

PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE
ªI DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

- avizate de MEN prin: Adresa nr. 58666 din 25.09.2012, Adresa nr. 36232R din 10.04.2013,
Adresa nr. 37200R din 10.04.2013 ºi Adresa nr. 63299 din 06.11.2013

1. Marketingul ºi Managementul Operaþiunilor Logistice
 180 de ore, taxa de studii -1.400 lei
2. Marketingul ºi Managementul Serviciilor
 180 de ore, taxa de studii  1.400 lei
3. Marketing ºi Management Turistic
 180 de ore, taxa de studii  1.400 lei
4. Marketingul ºi Managementul Situaþiilor de Urgenþã
 180 de ore, taxa de studii  1.400 lei
5. Marketing ºi Management în Administraþia Publicã
 180 de ore, taxa de studii  1.400 lei
6. Marketingul ºi Managementul Serviciilor în Industria HoReCa
- 90 de ore, taxa de studii  800 lei
7. Marketingul ºi Managementul Administraþiei Vamale
 90 de ore, taxa de studii  800 lei
8. Marketingul Turismului de Croazierã ºi Agrement
 40 de ore, taxa de studii - 400 lei
9. Marketing Aplicat în Industria Modei
 40 de ore, taxa de studii - 400 lei
10. SAP Sales/SAP Vânzari - 40 de ore, taxa de studii - 400 lei
La înscriere, candidaþii vor prezenta un dosar conþinând
urmãtoarele documente:  fiºa de înscriere;  copia legalizatã a diplomei de licenþã sau echivalentã acesteia;  copia legalizatã a foii

matricole (suplimentului de diplomã) sau echivalentã acesteia; 
copia legalizatã a certificatului de naºtere;  copia certificatului de
cãsãtorie, în cazul candidaþilor care, dupã cãsãtorie, ºi-au schimbat
numele;  copia cãrþii de identitate;  2 fotografii format 3/4.
Numãrul locurilor solicitate: formaþii de studiu de 25-30 cursanþi.
Dupã depunerea dosarului de înscriere la cursuri, candidatul
va rãmâne în aºteptare pânã la întrunirea numãrului minim de
cursanþi, urmând ca responsabilul/coordonatorul programului
postuniversitar de formare ºi dezvoltare profesionalã continuã
al facultãþii sã îi comunice dacã programul va fi organizat ºi
data de începere a primei convocãri.
Dosarul se depune la sediul facultãþii, secretar cursuri
postuniversitare - Irina Mãrãcine
Complexul Didactica al Universitãþii Spiru Haret, str. Fabricii
nr. 46G, corp B, etajul II.
Program de lucru pentru înscrieri: L-V: 8,00-16,00
Telefon prin centralã: 021.4551405, 021.3169785,
021.3169786, 021.3169788, 021.3169789 - int. 112
Telefon VPN, cu apelare directã: 021/455.1000, int. 10503
Fax: 021.3169793; e-mail: maei_ina.m@spiruharet.ro
Informaþii suplimentare la: http://www2.spiruharet.ro/facultati/
marketing-bucuresti/zone/471b3d28d0a05818703e9546e014024a.pdf

Cunoºtinþele bogate ale profesorilor, în ceea ce priveºte
proiectarea de construcþii ºi urbanism sustenabil, vor putea fi
preluate cu uºurinþã de cãtre studenþii strãini, proveniþi chiar din
þãrile care au nevoie de asemenea proiecte: þãrile africane, India,
China sau chiar America de Sud.
Programa a primit deja aprecieri în mediul universitar de dincolo
de graniþã ºi este salutatã chiar de preºedintele Congresului
Mondial al Energiei Regenerabile.
Proiectul profesorilor de la Facultatea de Arhitecturã va debuta
din toamna aceasta, informeazã TVH.

Bobocii din anul 1 de la Facultatea de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale au trecut de emoþiile primului test
la English Language for Daily Use,
susþinut cu lector. univ.dr. Sebastian Chirimbu

FACULTATEA DE ARTE

Concert dedicat Zilei Internaþionale a Francofoniei

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE tãþii Spiru Haret a dat semnalul de
prin interpretarea sublimã a studentei publicului spectator, conf. univ. dr.

Vineri, 20 martie 2015, sala studio
Victor Giuleanu a Facultãþii de Arte, din
ªos. Berceni nr. 24, sector 4, Bucureºti,
a gãzduit concertul dedicat Zilei Internaþionale a Francofoniei, care este
sãrbãtoritã anual, din anul 1998, de
75 de þãri membre ale Organizaþiei
Internaþionale a Francofonei, prin
diverse manifestãri culturale. România,
în anul 1993, la reuniunea din Mauritius,
a obþinut statutul de membru cu drepturi
depline al acestei structuri.
Facultatea de Arte din cadrul Universitãþii Spiru Haret a sãrbãtorit Ziua Internaþionalã a Francofoniei printr-un
concert deosebit, în prezenþa cadrelor didactice ºi studenþilor Facultãþii de Litere
ºi ai Facultãþii de Arte. Prof.univ.dr.
Carmen Costea, prorector al Universi-

deschidere a programului artistic susþinut de cãtre studenþi, masteranzi ºi absolvenþi ai specializãrii Pedagogie muzicalã,
dar ºi de cãtre cadre didactice ale Facultãþii de Arte ºi ale Facultãþii de Litere din
cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Studenta Mihaela Pamfil Avrigeanu
(anul II, Facultatea de Arte), a fost cea
care a interpretat cu patos Je taime
(muzicã ºi versuri Lara Fabian) ºi La vie
en rose (Marguerite Mannon & Louis
Guglielmi), fiind acompaniatã la chitarã
de Gabriel Dragne (student anul II,
Facultatea de Arte). A urmat un moment
din lirica francezã (Aime Cesaire ºi
Matei Viºniec) în interpretarea conf.
univ. dr. Mihaela Chapelan (Facultatea
de Litere). Dupã un moment de liniºte
serenisimã, a reintrat muzica în scenã,

Georgiana Ioniþã (anul I, Facultatea de
Arte), cu a sa Bergerette... Apoi pianistul
Radu Rodideal, absolvent al Facultãþii
de Arte, ne-a încântat cu a sa spinetã ºi
compoziþia Tambourin a lui JeanPhilippe Rameau. Dupã numeroasele
aplauze a venit rândul conf. univ. dr.
Maria Osiac (Facultatea de Litere), ce a
recitat din Jacques Prevert. ªtafeta
evenimentului a fost preluatã de cãtre
conf. univ. dr. Fernanda Romila, ce a
interpretat la spinetã Les Baricades
Mistérieuses de François Couperin ºi Les
Sauvages de Jean-Philippe Rameau.
Pentru un moment de respiro spiritual a
recitat lect. univ. dr. Valentina Bianchi
(Facultatea de Litere), douã poezii de
Paul Verlaine. Ca o surprizã a
spectacolului, a urmat în aplauzele

Georgeta Pinghiriac, decan al Facultãþii
de Arte, a recitat din lirica secolului XVI
(poetul Clement Marot), iar apoi a
interpretat Romance de Claude Debussy
ºi Languir me fais... de George Enescu,
acompaniindu-se ºi la pian. Ca într-un
schimb de ºtafetã culturalã între generaþii,
a urmat mezzosoprana Andreea Nina
Achilov (studentã anul III, Facultatea de
Arte) care a interpretat cu aplomb Aria
Cãrþilor din opera Carmen de Georges
Bizet, urmatã de aria Dalilei din opera
Samson ºi Dalila de Camille Saint-Saëns.
Încheierea momentului artistic i-a revenit
absolventului Facultãþii de Arte, baritonul
Constantin Traºcã, actualmente
masterand al UNMB, care a interpretat
aria lui Escamillo din opera Carmen de
Georges Bizet.

Foto Mihãiþã ENACHE
Numeroase cadre didactice, studenþi
ºi masteranzi prezenþi au aplaudat prelung. La organizarea acestui concert ºiau adus contribuþia prof. univ. dr. Carmen
Costea - prorector al Universitãþii Spiru
Haret, conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac,
decan, conf. univ. dr. George Grigore,
prodecan, conf. univ. dr. Sorin Lerescu,
directorul Departamentului Arte,
lect. univ. dr. Otilia-Pop Miculi,
directorul CCSA, cadre didactice din
cadrul Facultãþii de Arte, cât ºi de la
Facultatea de Litere.
Îndreptându-ne spre sãlile de curs,
într-o zi cu o semnificaþie atât de specialã,
cineva încã mai fredona în surdinã
cântecul Larei Fabian: Je taime, je
taime/ Comme un loup, comme un roi/
Comme un homme que je ne suis pas/ Tu
vois, je taime comme ca...
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Simpozionul Viitorul a început ieri
 o lecþie despre educaþia din secolul XXI

Pe 13 martie, ªcoala Superioarã Comercialã Nicolae Kretzulescu din
Bucureºti a organizat cea de-a treia ediþie a simpozionului Viitorul a
început ieri, singurul eveniment de acest gen trecut în Calendarul de
Activitãþi Educative 2015, dupã cum a precizat prof. Mirela Nicoleta
Dinescu, directoarea ºcolii.
Structuratã pe douã module, Simpozion Municipal  secþiune de
prezentãri lucrãri profesori ºi Concursul de Proiecte pentru Elevi,
manifestarea s-a bucurat de un real succes, combinând, pentru prima datã,
activitãþi interdisciplinare sub un singur generic. A fost o adevãratã
competiþie ºi pentru elevi ºi pentru profesori, un eveniment marcant pentru
lumea educaþionalã. Am avut elevi ºi profesori de la mai multe licee din
Bucureºti care au participat la acest eveniment, unii veniþi prima datã,
alþii cu un adevãrat statut de permanenþã la simpozioanele ªcolii Superioare
Comerciale Nicolae Kretzulescu. Toþi ºi-au exprimat satisfacþia ºi
mulþumirea cã au participat la acest eveniment, spunând cã au avut multe
lucruri noi de învãþat cu aceastã ocazie, a spus profesoara Luminiþa Moise,
una dintre organizatoarele evenimentului, la sfârºitul acestuia.

De la educaþie, la societatea ecolonomicã
ºi geometrie fractalã
Deschiderea festivã a fost asiguratã de directoarea liceului, prof. Mirela
Dinescu, cea care a fãcut ºi prezentarea principalilor artizani ai
evenimentului: prof. dr. Dragoº Lucian Þigãu, prof. Georgeta Cuatu,
prof. Aida Toma ºi prof. Ruxandra Cristea, inima realizãrii evenimentului, dupã cum a numit-o prof. Mirela Dinescu. Partenerii
organizatorului, ªcoala Superioarã Comercialã Nicolae Kretzulescu,
au fost Inspectoratul ªcolar al Municipiului Bucureºti, Casa Corpului
Didactic Bucureºti, Centrul Naþional de Evaluare ºi Examinare
Bucureºti, Universitatea Bucureºti, Facultatea de Matematicã ºi
Informaticã, Universitatea Spiru Haret ºi Alianþa Colegiilor Centenare
Bucureºti.
Povestind despre trecerea celor 151 de ani de la decretul semnat de
Alexandru Ioan Cuza pentru înfiinþarea ªcolii Comerciale Nicolae
Kretzulescu, prof. dr. Dragoº Lucian Þigãu a precizat cã una dintre cele
mai de seamã lecþii învãþate de urmaºi de la cel care a dat numele liceului,
Nicolae Kretzulescu, a fost anexarea a trei lecþii
practice dupã o lecþie teoreticã. Aºa se explicã
ºi dictonul sub egida cãruia se desfãºoarã
activitatea liceului: Labor improbus, omnia
vincit! (Munca stãruitoare învinge totul).
Cel de-al treilea vorbitor din deschiderea
festivã a evenimentului a fost conf. univ. dr.
Miltiade Stanciu, de la Universitatea Spiru
Haret, care a fãcut o scurtã prezentare a lucrãrii
Educaþia  barometrul viitorului. Pornind de la
actuala crizã economicã, vãzutã drept una
globalã, generatã de excese ºi deficite umane ºi
instituþionale, trecând apoi prin necesitatea
tranziþiei cãtre o societate ecolonomicã,
conf. univ. dr. M. Stanciu ºi-a încheiat lucrarea
printr-o invitaþie la cercetare adresatã deopotrivã
liceenilor dar ºi cadrelor didactice prezente la
manifestare. Tema propusã a fost: Ce presupune
organizaþia educaþionalã sãnãtoasã?
În continuare, pentru a ilustra tema
concursului interdisciplinar ªtiinþã ºi Artã, elevii
Maria Canã ºi George Olteanu au prezentat o
nouã disciplinã descoperitã la nivel mondial, geometria fractalã, care
este o îmbinare între ºtiinþã, tehnologie ºi artã. Prezentarea acestei discipline
inedite, care a ajuns deja la iteraþia numãrul ºapte, a avut drept scop
ilustrarea procesului educaþional actual, care se confruntã cu idei noi,
descoperiri noi, la care dascãlii trebuie sã se adapteze din mers. Contextul
ºtiinþific al secolului XXI va impune o nouã culturã, frontierele dintre
domeniile cunoaºterii se micºoreazã pânã la dispariþie, apar conexiuni
nebãnuite, spectaculoase uneori. Educaþiei îi revine sarcina de a permite
dezvoltarea nestingheritã a personalitãþii ºi de a ajuta elevii sã înveþe sã
trãiascã într-o lume dinamicã. De aceea, scopul proiectului este
antrenarea unor profesori ºi elevi în activitãþi interdisciplinare (ºtiinþã,
artã ºi culturã), valorizarea ºi promovarea demersurilor didactice ºi a
iniþiativelor de succes, au arãtat organizatorii evenimentului.

Drumul prin lume al unei discipline ºcolare
În cadrul concursului de proiecte pentru
elevi, secþiunea Educaþie ºi performanþã 
repere de-a lungul timpului, unde elevii
trebuiau sã ia o disciplinã la alegere ºi sã o
treacã prin diverse domenii de activitate
cu mai micã sau mai mare atingere cu arta,
matematica a fost disciplina cea mai
cãutatã, temele abordate fiind matematica
în lume, în arhitecturã, în Egiptul Antic, în
Gastronomie, în Biologie ºi Agriculturã,
în Sport, în Divinitate sau Matematica
Distractivã. Echipa de la ªcoala Superioarã
Comercialã Nicolae Kretzulescu, coordonatã de profesoara Cristina Groºanu, a
abordat tema Matematica în lume. Cele
douã eleve, Mihaela Rãdoi ºi Irina

EDUCAÞIE ªI PERFORMANÞÃ 
Repere
de-a lungul timpului

Juriu: prof. Georgeta Cuatu, prof.dr.
Teodora Chiac, prof.dr. Dragoº Lucian
Þigãu, prof. Ruxandra Cristea
I. Robert Puþaru, Evelyne Manta,
Ana Maria Enache, ªtefania Ilinca*
 Comenius multicultural Violenþa, un
fenomen al societãþii noastre europene;
prof. coordonator: Carmen ªerbãnescu,
Natalia Danciu
I. Rãzvan Cristian Negrea, Andreea
Munteanu*  Proiecþii în viitor;
prof. coordonator Luminiþa Moise
II. Nicoleta Panþucã, Georgiana
Ioniþã*  Matematica în Divinitate;
prof. coordonator: Lavinia Todoran
II. Rãzvan Negrea, Ana Maria
Nicolescu*  Dincolo de realitate;
prof. coordonator; dr. Maria Dinicã,
Carmen ªerbãnescu
II. Maria Canã, George Olteanu*
 Culorile infinitului: geometria
fractalã. ªtiinþã, tehnologie ºi artã;
prof. coordonator: Luminiþa Moise
III. Cãtãlin Rãduþ, Ionuþ Niculae*
 Matematica Distractivã; prof.
coordonator: Cristina Groºanu
III. Mãdãlina Mitran, Colegiul
Naþional Ion Creangã, Bucureºti 
Repere de-a lungul timpului;
prof. coordonator: Corina Chiroiu
III. Alexandra Munteanu, Monica
Raduly*  Matematica în Egiptul Antic;
prof. coordonator: Cristina Groºanu
REALITATEA TRANSDISCIPLINARÃ
 la interferenþa orizonturilor.
De rerum naturae. Natura - model
pentru artã ºi ºtiinþã
Juriu: prof. Cãtãlin Hãnþulie, prof.
Adriana Benchea, prof. Oana Bãjenaru,
prof. Vasile Laurenþiu Chirilã Irimia
I. Miu Tudor Viºan, Colegiul Naþional
Gheorghe Lazãr, Bucureºti  Apariþia
vieþii în univers: o supremã coincidenþã;
prof. coordonator Valentina Barabaº
I. Cristian Rãzvan Negrea, Emilia
Dumitru*  ªtiinþa redescoperã arta,
prof. coordonator: dr. Dinicã Maria
II. Cristina Niculae, Vladina Ion*
 Cappadoccia  armonie ºi culoare;
prof. coordonator: Gabriela dr. Dîrloman
II. Maria Grecu, Liceul Teoretic Jean
Monnet, Bucureºti  Secþiunea de aur
în artã; prof. coordonator: Roxana Ulici
III. Roxana Pena, Colegiul Naþional
Ion Creangã, Bucureºti  Ploaia
artificialã; prof coordonator: Corina
Chiroiu
III. Beatrice Grosu, Cosmina Mihai*
 Amprenta lui DaVinci de-a lungul
timpului, prof. coordonator: Ruxandra
Cristea



Concurs interdisciplinar NICOLAE
KRETZULESCU
- ªtiinþa ºi Arta

Naturamamã pentru ºtiinþã ºi artã
O altã parte a concursului, Realitatea
transdisciplinarã  la interferenþa
orizonturilor, a avut ca temã De rerum
naturae. Natura  model pentru artã ºi
ºtiinþã. Aici, echipele liceelor puteau fi
constituite ºi de o singurã persoanã. La
aceastã categorie, am întâlnit-o pe eleva
Roxana Pena, care a luat premiul întâi la
ediþia din 2014 a simpozionului, când
concursul pentru elevi a fost compus din
douã etape: un test de culturã generalã, din
tema intitulatã generic Moneda, ºi o probã
practicã, pe aceeaºi temã: participanþii au
elaborat ºi au prezentat un model al
viitoarelor monede româneºti de 1 ºi 2 euro.
Anul acesta, Roxana Pena a prezentat
proiectul, coordonat de prof. Corina
Chiroiu, Ploaia artificialã. Reprezentanta
Colegiului Naþional Ion Creangã, Roxana
Pena, povesteºte cã, la fel ca ºi anul trecut,

Elevi ºi profesori
Concursul de proiecte pentru elevi a avut trei
probe: 1. un test de culturã generalã din tema
intitulatã generic ªtiinþa ºi arta; 2. probã practicã
cu tema România dincolo de graniþe; participanþii au elaborat ºi prezentat câte un videoclip
publicitar al unei þãri; 3. prezentarea unui subiect
de ºtiinþã ºi tehnologie pe înþelesul publicului
larg. Au participat peste 20 de echipe a câte
maximum patru elevi de la ºapte colegii centenare
din Capitalã: ªcoala Superioarã Comercialã
Nicolae Kretzulescu, Colegiul Naþional Ion
Creangã, Liceul Teoretic Eugen Lovinescu,
Colegiul Naþional Gheorghe Lazãr, Liceul
Teoretic Jean Monnet, Colegiul Economic Costin
C Kiriþescu, Colegiul Economic Virgil Madgearu.
Secþiunea pentru profesori s-a desfãºurat
în paralel cu etapele concursului pentru elevi.

ªtefãnescu, care au constituit echipa, au
arãtat de ce matematica este utilã ºi în
bucãtãrie (la obþinerea unei pizza
delicioase, prin respectarea exactã a
proporþiilor), dar ºi în medicinã sau picturã.
A fost la alegerea noastrã disciplina ce
ne-a atras cel mai mult pentru a o trece prin
diverse domenii ºi a realiza, astfel, legãtura
dintre ºtiinþã ºi artã. Ca sã concretizãm,
apoi, subiectul pe care ni l-am ales, dupã
ce ne-am înscris ºi am discutat cu
profesorul coordonator, am avut, practic,
la dispoziþie o singurã zi. Este prima datã
când am participat la acest concurs, dar a
fost interesant ºi cred cã ne vom înscrie ºi
anul viitor, a precizat Mihaela Rãdoi.

PREMIILE CONCURSULUI
DE PROIECTE PENTRU ELEVI

când a luat premiul întâi, inspiraþia pentru
realizarea lucrãrii i-a venit într-o searã,
chiar în seara premergãtoare concursului,
cam la o sãptãmânã dupã ce se înscrisese.
Dar mi-am dat tot interesul sã lucrez cât
mai mult ºi sã prezint lucruri cât mai
interesante, a fost ambiþia mea sã particip
ºi anul acesta, o competiþie cu mine însãmi,
spune Roxana. La aceeaºi secþiune, colega
ei de la Colegiului Naþional Ion Creangã,
Mãdãlina Mitran, a prezentat lucrarea
Procedeul anotimpurilor, sub coordonarea
aceluiaºi profesor. A fost ceva pe moment.
Pentru cã tot am intrat acum, în
primãvarã, m-am gândit cã tema ar putea
sã fie despre felul în care trec anotimpurile,
pentru cã nu foarte mulþi oameni se
gândesc la asta. În felul acesta am ales sã
pun, practic, în corelaþie arta cu natura,
povesteºte Mãdãlina Mitran.

Film, Teatru, ªtiinþã, Artã

Desfãºuratã sub egida Arc peste timp,
ªcoala  dimensiunile educaþiei în lumina
timpului, aceastã secþiune a strâns laolaltã
prezentãrile a 11 profesori de la patru colegii
- din Bucureºti: ªcoala Superioarã Comercialã
Nicolae Kretzulescu, Colegiul Tehnic Dimitri
Leonida, Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi,
ºi din Piatra Neamþ: Colegiul Tehnic de
Transporturi, ªcoala gimnazialã 195/ ªcoala
Hamburg din Bucureºti ºi o prezentare de la
Biblioteca Centralã Universitarã Carol I
Bucureºti. Aºa cum ne-a explicat profesor
Luminiþa Moise, lucrãrile ºtiinþifice susþinute
în acest simpozion vor fi adunate într-o carte,
la fel cum s-a întâmplat ºi cu lucrãrile
prezentate la simpozionul Viitorul a început
ieri din ceilalþi ani.

La cea de-a treia secþiune, concursul interdisciplinar ªtiinþã ºi
Artã, desfãºuratã sub egida Cãlãtoria este o lecþie vie de geografie,
au fost prezentate proiecte practice realizate de elevi: scene de
teatru, videoclipuri, filmuleþe realizate în regie proprie etc. De
exemplu, echipa Îndrãzneþii înving, de la Liceul Teoretic Eugen
Lovinescu, a prezentat un film despre România ºi Spania, o
metaforã în care frumuseþile Spaniei, dar ºi puterea de cumpãrare
a cetãþenilor ei, mai ridicatã decât a celor din România, ºi locurile
de muncã mai bine plãtite sunt o atracþie puternicã pentru români.
Au fost ajutaþi la filmãri de un prieten, aºa cum spunea Andrei
Glod, elevul care a avut ideea de a prezenta imaginile despre
România printr-o firidã îngustã, ce dãdea senzaþia cã oamenii de
aici merg ca pe sârmã. Totuºi, ineditul filmuleþului fãcut de elevi
nu stã în mesajul transmis (acelaºi de când s-a încetãþenit cuvântul
cãpºunar în România), ci în modul de realizare. Echipa de la
Lovinescu a fost compusã din Andrei Glod, Cãtãlin ªtefan,
Alexandru Pârcãlãbescu ºi Cristina Voncick.

Secþiunea I. Juriu: conf.univ.dr. Ramona
ªtefãnescu-Mihãilã, conf.univ.dr. Miltiade
Stanciu, prof. Elena Bãlan, prof. Luminiþa
Dominica Moise, prof. Valentina Menegatos
Secþiunea II. Juriu: prof. Rodica Popa,
prof. Mihaela Roºca, prof. Marius Morar,
prof. Maria Vasilescu
I. Maria Canã, Andreea Gheorghe,
Alina Niculae, Gabriela Cîltea* 
Echipa G.A.M.A.; prof. coordonator:
Adriana Benchea, Luminiþa Moise
I. Bianca Andreea Bojneagu, Amalia
Christine Cotoarã, Irina Iancu,
Maria Macdalena Tãcutu*  Echipa
M.A.C.I; prof. coordonator: Rodica Popa
II. Cristina Andreea Ene, Maria
Georgiana Dumitru, ªtefania
Antonia Danciu, Iulia Ioana Deghe*
 Echipa JAQUELIN; prof. coordonator
Mihaela Gabriela Roºca
II. Andreea Munteanu, Rãzvan
Negrea, Ana Maria Nicolescu,
Laurenþiu ªerban*  Echipa L.A.R.A;
prof. coordonator: Carmen ªerbãnescu
III. Cãtãlina Mocanu, Dan Sicã,
Gabriela Raduþã, Constantin Alina*
 Echipa KRETZU CREW; prof. coordonator: Felicia Ene, Ruxandra Cristea
III. Raluca Antonescu, Elena Preda,
Andra Niculae, Bianca Haþegan,
Liceul Teoretic Eugen Lovinescu,
Bucureºti  Echipa ALFALOVI;
prof. coordonator Elena Pãun, Mihaela
Alexandru
III. Andrei Glod, Cãtãlin ªtefan,
Alexandru Pârcãlãbescu, Cristina
Voncick, Liceul Teoretic Eugen
Lovinescu, Bucureºti  Echipa
ÎNDRÃZNEÞII ÎNVING; prof. coordonator: Iozefina Mariana Bratu, Eliza Vasile
III. George Ilie, Alexandra Comino,
Alexandra Alexe, Antonia Antonescu*
 Echipa SIMPLU 9 A; prof. coordonator:
Adriana Benchea
* ªcoala Superioarã Comercialã Nicolae
Kretzulescu, Bucureºti
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18 ani cu Radio
România Muzical

Aventurã
în 4
O comedie despre viaþã, despre natura omului care
te încântã ºi îþi încarcã sufletul de fericire! Premiera
are loc pe 24 martie la Palatul Naþional al Copiilor,
Sala Micã. Scenografia spectacolului Aventurã în 4 este
gânditã ºi realizatã de Gabi Izvoranu. Sound FX & Music:
Radu Florea ºi Dan Simion. Regia: Bogdan Gagu.
Distribuþia: Cãtãlin Stelian, Adelina Mihalcea, Silvia Gagu,
Robert Neagoe, Cristina Diaconescu.

Proºtii sub clar de lunã
Comedia Proºtii sub
clar de lunã
se joacã în premierã joi,
pe 26 martie
la Coppers Pub
- B-dul Hristo Botev
nr. 25, Bucureºti.
Un spectacol de
Teodor Mazilu,
cu Alex Vlad,
Ioana Chelmuº,
ªtefan Nistor,
Alina Petricã,
Paul Alexandru, în regia
lui Cristian Bajora.

Valori româneºti

 Recital aniversar
la Muzeul Cotroceni
Radio România Muzical ºi Muzeul
Naþional Cotroceni organizeazã în
24 martie un recital cu conotaþii speciale: pentru cã într-o zi de 24 martie,
în urmã cu 18 ani, începea sã emitã
postul de radio care rãmâne ºi astãzi
unicul dedicat muzicii clasice ºi de
jazz din România. Recitalul va fi
susþinut de o tânãrã pianistã doar cu
câþiva ani mai mare decât Radio
România Muzical: Sînziana Mircea,
studentã în ultimul an la Hochschule
fur Musik und Tanz din Koln, la categoria arte din cadrul Galei Ligii
desemnatã, în 2014, studenta anului Studenþilor Români în Strãinãtate.

De ce eu?

 premiul criticilor de film,
la Festivalul de la Sofia
Foto: berlinale.de

Vã place teatrul?
Alegeþi!

Lungmetrajul De ce eu?, în regia lui Tudor
Giurgiu, a obþinut, recent, premiul Asociaþiei
criticilor de film din Bulgaria pentru cea
mai bunã pelicula din secþiunea competitivã dedicatã producþiilor balcanice, la cea
de-a 19-a ediþie a Festivalului Internaþional
de Film de la Sofia.
De ce eu?- o coproducþie RomâniaBulgaria-Ungaria - a avut premiera
mondialã la Festivalul de la Berlin 2015.

Dance Masters
2015
Cea de a 12-a ediþie Dance Masters - cel mai important concurs de
dans sportiv din România - va începe
pe 27 martie. Trei zile de concursuri,
între 27  29 martie, la Sala Polivalentã, în care se aºteaptã dansatori
din peste 20 de þãri. Sâmbãtã,
28 martie, ºi duminicã, 29 martie,
de la ora 19:30, au loc Galele
DanceMasters, unde în finale
vor strãluci cei mai buni dansatori,
standard ºi latino.

Festivalul
Internaþional
de muzicã
pentru copii
HermannstadtFest

Dureri
fantomã

la Teatrul
de Artã
Bucureºti

Dureri fantomã, de Vasili Sigarev, în traducere
Marinei Palii, cu Rareº Andrici, George Constantinescu,
Mihaela Popa, în regia lui Bogdan Budeº are premiera
pe 27 martie la Teatrul de Artã Bucureºti.

Festivalul Internaþional de Muzicã
pentru copii ºi adolescenþi Hermannstadtfest, aflat la a treia ediþie, reuneºte mici artiºti din þarã ºi strãinãtate
 soliºti de muzicã uºoarã, popularã
ºi muzicã clasicã. Se desfãºoarã
în perioada 26-28 iunie 2015.

Noutãþile din acest an sunt secþiunile
Remember Cornel Fugaru ºi
Musical. Festivalul este organizat
de Asociaþia Domy Music Star în
colaborare cu Asociaþia David
Petrovici pentru copii ºi Palatul
Copiilor Sibiu .

Invitaþii în lumea artelor plastice

Gestualism? Abstracþionism?
Sau doar Vasilescu

Nãscut în anul 1934, la Bârlad, Corneliu Vasilescu a început sã picteze în adolescenþã,
realizând afiºe, din nevoia de a-ºi susþine financiar familia, dupã ce tatãl sãu fusese trimis la
Canal, iar ceilalþi membri, aruncaþi în stradã. În 1960 debuteazã în cadrul expoziþiei interregionale
a Uniunii Artiºtilor Plastici, filiala Iaºi. Este remarcat ca un bun desenator ºi colorist. În 1968,
devine membru al Uniunii Artiºtilor Plastici. Între 1968 ºi 1974 urmeazã cursurile Institutul de
Arte Plastice Nicolae Grigorescu Bucureºti, secþia picturã, clasa profesorului Gheorghe ªaru.
În 1973, participã, împreunã cu
pictorul Lucian Georgescu, la Experimentul de la Fabrica de Rulmenþi din
Bârlad, executând 10 panouri în scopul
ameliorãrii vizuale a unui spaþiu
industrial. În 1974, dupã terminarea
studiilor universitare, este prezent la
expoziþii importante, precum: Autoportretul în pictura româneascã, organizatã
la Muzeul de Artã din Iaºi, ºi Portretul
în arta contemporanã româneascã, organizatã la Muzeul de Artã Modernã ºi
Contemporanã Galaþi. Între 1976-1979
a fost muzeograf la Oficiul Naþional
pentru Documentare ºi Expoziþii Artã.
Din 1983 este profesor invitat la
Hochschule din Darmstadt. Criticul
Constantin Prut spunea despre Corneliu
Vasilescu: Artistul se înscrie în prelungirea prestigioasei tradiþii a
coloriºtilor români. Cu o experienþã de
viaþã româneascã, abordând creaþia de
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pe bazele unei bogate culturi artistice ºi filosofice, pictorul îmbinã un
temperament tumultuos, avid de spaþiu
ºi de miºcare, cu un spirit riguros ce
dominã autoritar elementele limbajului.
Cunoscut drept maestru al gestualismului sau unul dintre cei mai importanþi
pictori contemporani ai abstractului,
Corneliu Vasilescu uimeºte ºi azi prin
forþa lucrãrilor ºi a expoziþiilor sale.
Strãdania principalã a artistului este nu
aceea de a gãsi echivalenþa sensibilã a
unei forme de gândire, ci de a se constitui
fãrã intermediar ca realitate culturalã...
Demersul este neîndoielnic liric, dar el
nu face parte din acea zonã a lirismului reticent ºi delicat ce se închide
asuprã-ºi, ci exprimã, mai curând, unul
dintre acele suflete romantice pentru
care, cum spune Novalis, nimic nu e
mai accesibil decât infinitul... precizeazã
ºi criticul Alexandra Titu.

Când auziþi în mediul medical despre  Acul Ionescu
 Cura Ionescu  Depãrtãtorul Ionescu Operaþia
Ionescu  Rahianestezia
înaltã Thoma Ionescu,
trebuie sã vã gândiþi cã sunt
tehnici ºi instrumente chirurgicale create ºi perfecþionate de Thoma Ionescu
(13 septembrie 1860, Ploieºti
- 28 martie 1926, Bucureºti),
medic chirurg si anatomist
român, profesor universitar, iniþiator al unor tehnici
chirurgicale noi, întemeietorul
ºcolii româneºti de chirurgie
ºi de anatomie topograficã, membru de onoare al
Academiei Române.

Thoma IONESCU
- întemeietorul scolii româneºti
de chirurgie ºi de anatomie topograficã
Thoma Ionescu a urmat cursurile Facultãþii de Medicinã din
Paris (1878-1885) ºi, în paralel, ºtiinþele juridice, dupã terminarea
Liceului Sf. Sava din Bucureºti. În anul 1887 obþine locul de
prosector asociat de anatomie ºi, mai apoi, prosector definitiv de
anatomie al Facultãþii de Medicinã din Paris, titluri dobândite prin
concurs, la care s-a clasat primul. În anii 1882-1885 lucreazã ca
extern, apoi, în 1885-1890, ca intern al spitalelor din Paris.
A primit douã importante premii: Premiul Laborie al Academiei
de Medicinã ºi Medalia de argint a spitalelor din Paris. ªi-a susþinut
teza de doctorat Levolution intrauterine du colon pelvien în
1892, obþinând titlul de laureat al spitalelor din Paris, dupã ce, în
1890, obþine titlul de laureat al Academiei de chirurgie din Franþa
pentru lucrarea Les hernies intraperitoneales. În anul 1892, în
urma unui concurs la care e clasificat primul, Thoma Ionescu obþine
titlul de profesor agregat. În aceastã calitate, el a colaborat cu
profesorii Poirier ºi Charpy la cel mai mare tratat de anatomie al
vremii. Astfel, în 1894, scrie capitolul Lanatomie de tube digestiv
în care descrie, pentru prima datã în literatura de specialitate,
fosetele duodeno-jejunale, fosetele sigmoidiene, teaca rectului si
aripioarele rectale. În perioada 1892-1895 lucreazã ca profesor de
anatomie la Facultatea de Medicinã din Paris.
În 1895, se înfiinþeazã la Facultatea de Medicinã din Bucureºti
catedra de anatomie topograficã ºi clinicã chirurgicalã, la care e
chemat ca profesor dr. Thoma Ionescu.
În 1897, Thoma Ionescu, director al Institutului de Anatomie
Topograficã la Facultatea de Medicinã ºi profesor de chirurgie la
Spitalul Colþea, împreunã cu colaboratorii sãi, fondeazã revista
Chirurgia, periodic al Societãþii Române de Chirurgie, pe care a
înfiinþase. Din Comitetul de redacþie fãceau parte personalitãþi
marcante ale chirurgiei româneºti din acea perioada. Primul articol
a fost scris de Th.Ionescu: Castraþia abdominalã pentru lesiunile
utero-anexiale - Cello-hystero-salpingo-ooforectomia. Fondase,
în 1896, ºi periodicul Archives des Sciences Médicales.
În anul 1919 îi apare lucrarea La rachianesthésie générale, prin
care face cunoscut publicului medical noua metoda de rahianestezie
la nivel cervical. Anterior, în timpul unor vizite în Anglia ºi America,
în anii 1909-1910, a lansat rachianestezia înaltã, utilizabilã ºi la
intervenþii chirurgicale efectuate pe toracele superior ºi la gât, ºi a
fãcut demonstraþii operatorii în clinici de renume. Thoma Ionescu
a publicat numeroase articole despre rezecþia simpaticului cervical
în tratamentul anginei pectorale (1897), asupra gastrectomiei totale
în cancerul de stomac, a imaginat ºi dezvoltat tehnici operatorii
originale de trepanaþie, de nefropexie, splenectomie ºi în cura
radicalã a herniilor. ªi astãzi, în vestita clinica Mayo din Rochester
(U.S.A.), se aflã bustul chirurgului român Thoma Ionescu.
În perioadele 1906-1912, 1921-1922 ºi 1925-1926 a fost decan
al Facultãþii de medicinã, iar între 1912 ºi 1915 rector al Universitãþii
din Bucureºti. A fost membru al Academiei de Medicinã din Paris,
al Societãþii Internaþionale de Chirurgie ºi membru de onoare (1925)
al Academiei Române. ªcoala sa de chirurgie a avut un rol important
în formarea specialiºtilor români, aducându-ºi totodatã contribuþia
la îmbogãþirea patrimoniului de tehnici chirurgicale ºi de cunoºtinþe
privind anatomia topograficã.

Richard
Clayderman premierã
mondialã
la Bucureºti
Richard Clayderman revine la
Bucureºti, pe 26 martie 2015, la
Sala Palatului, cu spectacolul
în premierã mondialã. From
Paris with Love
Richard Clayderman a ales
România pentru acest spectacol excepþional, din dragoste pentru publicul român. Este a patra
oarã când artistul vine în România, dar faptul cã alege sã lanseze un
concept în premierã mondialã aici e încã o dovadã a aprecierii sale.
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Profitul, nodul gordian al secolului XXI
Secolul XXI are de dat rãspunsul, mai mult ca
oricând, la problematica economicã ºi socialã, dar
ºi la dorinþa omului de a-ºi stãpâni destinul, chiar
dacã Andre Malraux a avertizat: secolul XXI va fi
religios sau nu va fi deloc. Pe fondul progresului
tehnologic ºi ºtiinþific, asistãm la un paradox în
dezvoltarea societãþii. În societatea coºului de fum,
aflatã într-un proces continuu ºi profund de
schimbare, s-a înregistrat o polarizare ºi îmbãtrânire,
o creºtere mai lentã ºi chiar negativã a populaþiei,
schimbarea structurii ocupaþionale a populaþiei
comparativ cu creºterea acceleratã a populaþiei în
regiunile mai puþin dezvoltate pe fondul creºterii
sãrãciei. În acelaºi timp, dupã cãderea URSS, a avut
ºi are loc o resuscitare a naþionalismului local, în
þãrile eliberate sau aflate încã sub dominaþia
ideologiei comuniste ºi/sau capitaliste.

Lumea trãieºte periculos
Actuala situaþie, declaratã unicã în
ultimii 200 de ani, a fost previzionatã de Marx în Capitalul - prin
con-centrarea capitalului în mâna
unei minoritãþi, caracterul social al
producþiei ºi însuºirea profitului de
cãtre deþinãtorii capitalului fix, la
care a dat ca soluþie naþionalizarea
acestuia ºi dictatura proletariatului.
Teoria marxistã a producþiei ºi repartiþiei, aplicatã de Lenin în URSS
ºi exportatã, ulterior, ºi în alte þãri,
dupã al Doilea Rãzboi Mondial, cu
acordul Occidentului, a pierdut
lupta cu modelul economic capitalist, dupã 70 de ani, chiar în þara
care a aplicat-o pentru prima datã.
Tocmai de aceea se fac eforturi
pentru evitarea imploziei societãþii
bazate pe iniþiativã ºi a capitalului
privat, previzionatã de Marx.
Amânatã prin criteriile Tratatului de
la Maastricht, semnat la 7 feb.1992
de Consiliul European. Banca
Centralã Europeanã recurge la
editarea de bani (2014), pe bandã
rulantã, dupã modelul SUA al anilor
70 ai secolului trecut, pentru pãstrarea pãcii sociale ºi salvarea
economiilor þãrilor reunite în
Uniunea Europeanã, ieºirea din criza
declanºatã de creºterea alarmantã a
numãrului þãrilor cu datorii suverane
de peste 60% din PIB. Cetãþenii
ºi-au pierdut capacitatea de a se
întreþine ºi a menþine standardul de
viaþã promis de modelul economic
capitalist, de a-ºi plãti ratele la
creditele angajate pentru achiziþionarea de bunuri de folosinþã
îndelungatã, în special imobile ºi
autoturisme, dar ºi de bunuri pentru
consumul curent. La nivel global,
totalul datoriilor a ajuns la 199 de
trilioane dolari, din care 28,6%
(57 trilioane de dolari) din 2007, anul
declanºãrii crizei în SUA. Nivelul
datoriilor þãrilor G-7 a crescut pânã

Schimbãrile de la sfârºitul secolului XX, cãderea
regimurilor din þãrile zise comuniste, din estul
Europei, au condus la dezechilibrarea economiei
mondiale: concentrarea capitalului în mâna
câtorva deþinãtori, 87 de familii deþin o bogãþie

la 120% din PIB, în special în þãrile
în care nivelul inflaþiei a depãºit
2%/an. Spirala deflaþionistã a dus la
creºterea constantã a numãrului
þãrilor îndatorate ºi a nivelului
dobânzilor, pe care acestea sunt
nevoite sã le plãteascã. China are o
datorie de 28 de trilioane de dolari,
iar gradul de îndatorare a ajuns la
282% ca pondere din producþia
economicã. SUA vor emite obligaþiuni în valoare de 21 trilioane de
dolari, din care 2/3 sunt destinate
pentru finanþarea împrumuturilor pe
termen lung contractate de stat
pentru ieºirea din crizã a sistemului
bancar, dupã alte injecþii de capital
în economie ºi cercetare.
Abundenþa a devenit izvor de
mizerie ºi lipsuri, cum remarca, acum
180 de ani, Charles Fourier. Comparatã cu criza din anii 1929-1933,
deºi la altã dimensiune ºi intensitate,
criza începutului mileniului trei
pãstreazã aceleaºi caracteristici cu
prima crizã: stagnarea comerþului
ºi a creditãrii, scãderea producþiei de
bunuri, creºterea stocurilor, înmulþirea falimentelor ºi vânzãrilor
silite, creºterea ºomajului ºi suicidelor, multiplicarea jafului ºi crimei
economico-financiare organizate,
cu o componentã nouã: devalizarea instituþiilor financiare de cãtre
propriii salariaþi, prin bonusuri ºi
alte facilitãþi, dar ºi vânzarea de
produse bancare toxice clienþilor
sub ocrotitorul secret bancar. Criza
financiarã urmeazã scandalurilor
uzurii morale planificate, din anii
interbelici, argumentatã de asigurarea
producþiei ºi locurilor de muncã,
dar, implicit, ºi a profiturilor: cazul
naylonului în SUA ºi a becului în
Europa (obligarea Cehoslovaciei sã
limiteze funcþionarea becurilor
la 1500 ore/an), dar ºi a crizelor
determinate de supraproducþia
cafelei, a laptelui ºi untului, a crizei
ciclice a petrolului, începutul crizei
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echivalentã cu cea deþinutã de 71% (5 mld
persoane) din populaþia globului, în timp ce
1,2 mld locuitori ai planetei se culcã seara fãrã a
mânca. Fenomenul a fost însoþit de fãrâmiþarea ºi
devalizarea economiilor naþionale din majoritatea
þãrilor considerate neperformante, în special, care
au renunþat la modelul socialist, cu asistenþã
internaþionalã, FMI ºi UE, pentru accederea la
structurile organizatorice capitaliste. Producþia
fizicã, necesarã satisfacerii nevoilor de bunuri ºi
servicii de strictã necesitate, a fost înlocuitã cu
monetizarea economiilor ºi punerea în centrul
activitãþii a banului, numit popular ochiul
dracului, dar, mai ales, a profitului, justificat
de eficientizarea activitãþilor.

gazelor, în general, a energiei,
componentã a punerii bazei ºi dezvoltãrii socialismului sub deviza:
electrificarea ºi puterea sovietelor.
Mâna invizibilã a cererii ºi ofertei
nu ºi-a, ºi nu îºi aratã capacitatea de
regulator al pieþei libere, fãrã sacrificii din partea deþinãtorului forþei de
muncã, fizice ºi intelectuale. Clamatã
ca singura procedurã de liberali ºi neoliberali, susþinãtori ai modelului de
dezvoltare a societãþii umane pe
bazate pe iniþiativã ºi capitalul privat,
acum s-a acceptat intervenþia statului în economiile naþionale ºi chiar
reglementãri la nivel internaþional.
Oamenii rãtãcesc, fãrã þintã, printre
terapiile impuse de efectele crizei, ca
libertate obþinutã pentru circulaþia
forþei de muncã ºi a capitalului.
Spaimele omenirii s-ar putea dovedi
nu numai întemeiate, dar ºi destabilizatoare. Singura ameninþare sã nu
se întâmple vine din partea noastrã:
prostia omeneascã (civicã), la noi
exprimatã prin mãmãliga nu explodeazã ºi mintea românului de pe
urmã. Dimensiunea crizei este multiplicatã de anchilozarea în vechile
forme de analizã politicã îngustã,
între aripa stângã ºi aripa dreaptã,
liberalã sau neo-liberalã, socialdemocratã sau conservatoare,
naþionalistã sau extremistã. Schimbãrile accelerate, însoþite de deziluzii,
vin în conflict cu solicitãrile societãþii
civile pentru satisfacerea dorinþelor
sale perpetue. Trebuie sã fim capabili
de a distinge clar schimbãrile intervenite în structura timpului activ al
individului, familiei, colectivitãþilor,
dar ºi mãsurile luate de guvernanþi,
care prelungesc efectele crizei. Afirmaþiile îºi au acoperire în mãsurile
promovate de partidele politice prin
semnalizarea la stânga ºi virarea
la dreapta ºi invers, a alianþelor
politice împotriva naturii practicate,
cu excepþia uneia singure: devalizarea
economiei naþionale, a bugetului de

Un proiect de Ordonanþã de Urgenþã privind programul de protecþie a populaþiei
împotriva riscului de depreciere semnificativã a monedei naþionale asociate
expunerii la creditele în valutã a fost transformat, la cererea premierului, în
proiect de lege, care urmeazã sã fie discutat în Parlament. Proiectul include
valutele care s-au apreciat cu peste 50% faþã de leu de la momentul acordãrii
creditului. Bãncile ar urma sã acorde un discount de 15% din valoarea în lei dupã
conversie, iar creditul sã fie garantat în proporþie de 50% de cãtre stat. Potrivit
unor surse guvernamentale, bãncile ºi-au dat acordul de principiu pe proiectul de
lege ºi se aºteaptã ºi acordul BNR. În proiectul de lege se precizeazã cã venitul
net al beneficiarului, luat în calcul de instituþia de credit la aprobarea conversiei,
nu depãºeºte valoarea de 3.000 de lei/lunã.

Conversia creditelor în lei se efectueazã la cererea beneficiarului ºi
cu aprobarea instituþiei de credit,
fãrã comisioane, taxe sau alte costuri
suplimentare aferente acesteia, la

POATE VÃ INTERESEAZÃ

Bãncile sunt obligate
a
sã afiºeze comisioanele

stat ºi fondurilor europene printr-o
corupþie transpartinicã generalizatã. Ciubucul a devenit ºpagã,
ºpaga - mitã, mita - trafic de influenþã,
traficul de influenþã - consultanþã
ºi consultanþa - profit legal.
Experienþa, acumulatã în timp,
se transmite generaþiilor viitoare pe
baza conservãrii ºi prelucrãrii acesteia sub forma informaþiei (cunoºtinþelor), care poate fi generalizatã
sau restricþionatã prin legi care sã
nu producã pertubarea mediului
natural ºi social. Experienþa trãitã
face diferenþa între nivelul de
dezvoltare a popoarelor, grupurilor
ºi indivizilor, considerate de acad.
Mircea Maliþa, un bun costisitor. Ce
am învãþat din experienþã ºi
sacrificiile în celor douã tranºe, de
25 de ani, trãite, în mod egal, în
socialism ºi capitalism, în ultima
jumãtate de secol? Experienþa nu
trebuie risipitã sau fãcutã pe viu, ci
în laborator. Risipa de energie, de
experienþã ºi de bunuri, eºecurile,
proiectele abandonate sau luate de
la început sunt tot atâtea variaþii ale
incapacitãþii de a defini obiectul
organizãrii satisfacerii societãþii ºi
progresul societãþii umane (acad
M. Maliþa). Mai poate fi realizatã o
bunã, rapidã ºi eficace organizare,
indiferent de nivelul ºi complexitatea
oricãrei acþiuni, bazatã pe resortul
intuiþiei, talentului, simþurilor sau
înclinaþiilor? Rãspund doctrinele
partidelor politice comandamentelor
societãþii civile? În fapt, care sunt
acestea dincolo de dreapta - stângacentru? Este profitul motorul
competitivitãþii pentru dezvoltarea
societãþii umane sau raþionalitatea
utilizãrii resurselor, în ansamblul
lor, distribuite pe planetã pentru satisfacerea necesitãþilor imediate ºi a
dorinþelor, apãrarea demnitãþii ºi
personalitãþii umane? (va urma).

Dr. ec. Mircea M. TOMA

pe ecranul
bancomantelor

Începând cu 3 martie, bãncile din România
trebuie sã afiºeze, pe ecranele ATM-urilor,
valoarea nominalã a tuturor comisioanelor,
tarifelor, spezelor ºi oricãror altor tipuri
de costuri, pe care trebuie sã le suporte
clientul care efectueazã la ATM-uri
operaþiuni cu cardul de debit ºi credit.
Reglementarea este stabilitã de Ordinul
ANPC nr. 505/2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 800 din
3 noiembrie 2014, referitor la informaþiile
pe care bãncile trebuie sã le afiºeze prin
intermediul bancomatelor. Modul de
prezentare a informaþiilor trebuie sã fie
vizibil ºi într-o formã neechivocã, uºor
de citit. De asemenea, noile reglementãri
stabilesc cã pentru cardurile de debit sau
de credit emise de prestatorii de servicii
care le acceptã la plata la ATM-uri proprii,
costurile operaþiunilor se afiºeazã în
procent pentru fiecare operaþiune de
platã ºi, dupã caz, se afiºeazã ºi suma
minimã de platã. Mai mult decât atât,
pentru cardurile de debit sau de credit
emise de alþi prestatori de servicii de platã
decât cei cãrora le aparþin ATM-urile, se
afiºeazã urmãtoarea avertizare: Atenþie!
Tranzacþia dumneavoastrã va fi comisionatã conform condiþiilor din contractul
încheiat cu emitentul cardului.
Ordinul ANPC nr. nr. 505/2014 mai
stabileºte cã, în cazul în care cardul se
blocheazã sau este reþinut în bancomat,
bãncile sunt obligate sã informeze clienþii,
prin semnal video de avertizare pe ecranul
terminalului, cu privire la urmãtoarele
aspecte:  modalitatea în care consumatorul
poate reintra în posesia cardului blocat/
reþinut, precum ºi paºii pe care trebuie sã îi
urmeze;  indicarea numãrului de telefon
pe care consumatorul trebuie sã îl apeleze
în cazul în care cardul a fost blocat/reþinut,
precum ºi  intervalul orar în care
consumatorul poate efectua acest apel.
ATM-urile sunt utilizate cel mai des
pentru retragerea de numerar, operaþiuni
pentru care, de regulã, bancherii percep
un comision de 0,2% din suma retrasã,
dacã bancomatul ºi cardul utilizat aparþin
aceleiaºi bãnci. Dacã un card este utilizat
la alte ATM-uri decât cele ale bãncii
emitente, comisionul este în cele mai
multe cazuri de 0,5% plus o sumã fixã
(de regulã 2,5 lei). Bãncile locale au un
portofoliu total de 11 milioane de carduri,
iar clienþii retrag anual de la bancomate
circa 120 miliarde de lei. La un comision
mediu de 0,2%, bãncile încaseazã anual
circa 250 milioane de lei (55 mil. euro).

De dragul francilor mai facem un AVAB?

Dupã ce a vândut 90% din sistemul bancar ºi a acordat ajutor de stat unor companii sãrace, gen OMV Petrom, acum
statul român s-a gândit sã plãteascã bãncilor strãine ºi creditele neperformante acordate de bãnci în România
dintr-o frenezie a creditãrii în anii de boom. Mai exact, printr-un proiect de lege, guvernul a decis sã acorde alte
garanþii de stat pentru cei care au luat credite în franci elveþieni, acceptând sã devinã chiar proprietarul unor imobile
executate silit, numai sã nu piardã banca. Statul a mai fãcut aceastã miºcare, dupã cãderea Bancorex, prin înfiinþarea
AVAB. Acum devine agenþie imobiliarã de dragul bãncilor? Chiar dacã proiectul vorbeºte de conversia creditelor în
valutã în lei, condiþiile în care poate fi realizatã conversia exclude alte tipuri de împrumuturi de la aplicarea acestei legi.

Programul are o perioadã de un an,
iar valoarea garanþiilor
este de 1 miliard de lei.
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cursul de schimb anunþat de BNR la
data conversiei. Prevederile actului
normativ se aplicã în cazul creditelor
contractate exclusiv pentru cumpãrarea/construirea unei locuinþe destinate satisfacerii cerinþelor proprii de
locuit, într-o valutã în raport cu care
leul s-a depreciat semnificativ de la data
contractãrii împrumutului, garantat cu

ipotecã asupra imobilului, ºi a cãrui
valoare, rezultatã în urma conversiei
ºi aplicãrii discountului de 15%, este
de maximum 300.000 de lei. Costul
total al finanþãrilor garantate în cadrul
programului este compus din rata
dobânzii ROBOR la 6 luni plus o marjã
al cãrei nivel nu va depãºi marja
aplicatã, conform contractului de
credit, înainte de efectuarea conversiei.
Marja va include nivelul total al
comisioanelor percepute de cãtre
instituþia de credit ºi cheltuielile
obligatorii legate de finanþare, în toate
etapele finanþãrii. Marja nu include
costul aferent efectuãrii formalitãþilor
de publicitate, prima de garantare,
penalitãþile percepute conform contractului de finanþare ºi alte costuri
conexe finanþãrii.

Având în vedere intervenþia statului,
prin garantarea creditelor la un moment
ulterior contractãrii creditelor imobiliare
în valutã, ºi în vederea asigurãrii posibilitãþii de recuperare, de cãtre Agenþia
Naþionalã de Administrare Fiscalã, a
sumelor în contul valorii de executare a
garanþiilor plãtite de cãtre Ministerul
Finanþelor Publice, ipotecile convenþionale ale locuinþelor achiziþionate/construite cu creditele supuse conversiei în
cadrul Programului, înscrise în cartea
funciarã, sunt radiate, iar în baza contractului de garantare se instituie, în favoarea
statului român, reprezentat de Ministerul
Finanþelor Publice, un drept de ipotecã
legalã de rangul I pânã la finalizarea
procedurii de executare silitã asupra
imobilului care face obiectul garanþiei.

O lege pentru 75.000 de români
ºi pentru profitul a ºase bãnci

din 2003-2004, iar deprecierea euro faþã
de leu nu îi clasificã pe cei cu astfel de
credite la conversia valutarã, se vede clar
cã legea este fãcutã pentru cei cu credite
în franci elveþieni. În schimb, dacã euro
ar sãri de pragul de 5 lei, sub incidenþa
acestei legi ar intra mult mai multe
persoane ºi toate bãncile.
Peste 75.000 de persoane fizice
figureazã cu credite în franci elveþieni în
bilanþurile bãncilor locale, iar 95% din
împrumuturi sunt concentrate la ºase
bãnci. În realitate, numãrul împrumutaþilor în franci este mult mai
mare, având în vedere cã bãncile au
externalizat sau au vândut foarte
multe astfel de contracte. Din totalul
debitorilor cu împrumuturi în franci,
înregistrate în bilanþurile bãncilor,
aproape o treime (32%) se regãsesc
la Bancpost, 24% la Volksbank, 20% la
Pireus Bank, 11% la Raiffeisen, 7%
la Banca Româneascã ºi 2% la OTP
Bank. O treime dintre creditele în franci
elveþieni (35%) au fost destinate
achiziþionãrii de locuinþe, 58% au
reprezentat credite de consum cu
ipotecã, iar alte 7% au fost alte credite
de consum, potrivit datelor BNR.

Toate bune ºi frumoase, numai cã, la
o analizã mai atentã, se observã, azi, o
depreciere de peste 100% pentru cei
care au contractat credite în franci
elveþieni în martie 2007, de exemplu, de
66% pentru cele în dolari ºi de numai
33% pentru cele în euro. Cum credite în
dolari nu s-au mai dat pe zona de retail
Gabriela ÞINTEANU
Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri întâmpinate în lumea economicofinanciarã, ne puteþi scrie la: opinia@spiruharet.ro
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PROGRAMUL TVH
LUNI  23 martie 2015

MARÞI  24 martie 2015

MIERCURI  25 martie 2015

JOI  26 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  Mara Clara (r)
10:00 Film serial  Dragoste oarbã (r)
11:00 Transformarea (r)
12:30 Cãlãtorii francofone.
Realizator Dan Sterian
13:00 Film serial  Mara Clara (Filipine)
14:00 Film serial  Dragoste oarbã (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  Grãbeºte-te încet
(1981) Regia Geo Saizescu
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film documentar  Northen Lights
(2009) Regia Antonio Galloro
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  Mara Clara (r)
10:00 Film serial  Dragoste oarbã (r)
11:00 Film documentar Discovery
Triunghiul Bermudelor. Bãrlogul diavolului
12:00 Film documentar Discovery
Asasinarea familiei þarului
13:00 Film serial  Mara Clara
14:00 Film serial  Dragoste oarbã (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 documentar  Northen Lights
(2009) Regia Antonio Galloro
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic Dumnezeu are cazier (SUA,
2003) Regia: Kamal Amed
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  Mara Clara (r)
10:00 Film serial  Dragoste oarbã (r)
11:00 Film documentar Discovery
Arhitectura imperiului ceresc
12:00 Crezi cã ºtii? (r)
13:00 Film serial  Mara Clara (Filipine)
14:00 Film serial  Dragoste oarbã (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  Dumnezeu are cazier
(SUA, 2003) Regia: Kamal Amed
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator: Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc  Semnul
ºarpelui (1982) Regia: Mircea Veroiu
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  Mara Clara (r)
10:00 Film serial  Dragoste oarbã (r)
11:00 Film documentar Discovery
Al treilea Reich. Operaþiunea
12:00 Academia veterinarã (r)
13:00 Film serial  Mara Clara
14:00 Film serial  Dragoste oarbã (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  Semnul
ºarpelui (1982) Regia Mircea Veroiu
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  27 martie 2015

SÂMBÃTÃ  28 martie 2015

DUMINICÃ  29 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  Mara Clara (r)
10:00 Film serial  Dragoste oarbã (r)
11:00 Film documentar Discovery
Trotzky. Revoluþia
12:00 Interviurile TVH (r)
13:00 Film serial  Mara Clara
14:00 Film serial  Dragoste oarbã (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 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
Veronica (1972) 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
Triunghiul Bermudelor. Bârlogul diavolului
Film documentar Discovery
Asasinarea familiei þarului
Film documentar Discovery
Arhitectura imperiului ceresc
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 Femeia în roºu
(1997) Regia: Mircea Veroiu
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
04:00
04:30
05:00

Preuniversitaria* (r)
Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Kinetoterapia (r)
Film documentar Discovery
Al treilea Reich. Operaþiunea
Film documentar Discovery
Adventure Camp (sezonul 1)
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
 Craii de curte veche (1995)
Regia: Mircea Veroiu
Preuniversitaria*
Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
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

PRO MEMORIA
este o emisiune document
pentru identitatea
româneascã.
Reactualizarea, prin clepsidra
timpului, a vieþii ºi creaþiei
celor care au introdus România
în marile enciclopedii ale
culturii ºi civilizaþiei mondiale
este obiectivul emisiunii
PRO MEMORIA.

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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IMPLICAÞI !

CONFERINÞA DE CONªTIENTIZARE ªI SENSIBILIZARE Seminarii de informare în cadrul proiectului POSDRU 
PRIVIND EGALITATEA DE GEN ªI DE ªANSE

Femei active pentru integritate ºi responsabilitate

- REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Servicios Integrales de Contratacion
e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus) Spania ºi Uniunea Naþionalã
pentru Drepturile Femeii din România, a organizat vineri, 20 martie, ora 16.30,
Conferinþa regionalã (Sud-Vest Oltenia) de conºtientizare ºi sensibilizare
privind egalitatea de gen ºi de ºanse din cadrul proiectului ProFemin
(POSDRU/144/6.3/S/126567). Evenimentul a avut loc la Craiova, în sala de
conferinþe a hotelului Europeca, din strada Pietãþii nr. 9-11.
În cadrul conferinþei s-a dezbãtut
tema: Concilierea vieþii de familie
cu viaþa profesionalã ºi dezvoltarea
unei cariere de succes.
Conferinþa a fost deschisã de cãtre
ªtefan Barbãlatã, expert organizare
eveniment, care a prezentat tema
evenimentului, iar Roxana Hâldan,
asistent organizare evenimente, a fãcut
o scurtã prezentare a proiectului ºi a
trecut în revistã principalele activitãþi
implementate. Experþii invitaþi ºi
participanþii au dezbãtut, pe larg,
subiecte privind probleme legate de
egalitatea de gen ºi de ºanse pe piaþa
muncii, respectiv, cu referire la: cauzele
dezechilibrului între viaþa de familie ºi
viaþa profesionalã, mãsuri care se impun
pentru echilibrare, beneficii ale
angajatorului ºi angajaþilor care participã
la implementarea politicilor de conciliere
între viaþa de familie ºi viaþa profesionalã,
modele europene ºi naþionale de

conciliere între viaþa de familie ºi viaþa
profesionalã, reglementãri în domeniu,
recomandãri de promovare a egalitãþii de
gen ca mecanism de sprijinire a
economiei în vederea depãºirii crizei,
dezvoltarea unei cariere de succes.
Proiectul are ca obiectiv general
îmbunãtãþirea accesului egal pe piaþa
muncii cu scopul de a creºte
oportunitãþile de angajare a femeilor prin
conºtientizarea ºi sensibilizarea publicului
larg ºi a factorilor de decizie referitor la
egalitatea de ºanse ºi de gen ºi prin
formarea profesionalã a 3.500 de femei,
într-o perioadã de 18 luni, în vederea
creºterii încrederii în sine, a abilitãþilor ºi
a nivelului de calificare al acestora pentru
adaptarea ºi integrarea pe o piaþã a muncii
modernã, flexibilã ºi incluzivã, la nivelul
tuturor regiunilor de dezvoltare: Centru,
Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, SudMuntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest,
Bucureºti-Ilfov.

Pentru detalii suplimentare puteþi accesa pagina web a proiectului,
www.profemin.ro sau ne puteþi contacta la tel. 021.455.19.42, adresa de e-mail:
profemin@spiruharet.ro
Proiect finanþat de Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeºte în Oameni! Axaprioritarã 6

Continuã înscrierile în cadrul proiectului POSDRU/144/
6.3/S/134919 Femei active pentru integritate ºi
responsabilitate, proiect cofinanþat din Fondul Social
European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, implementat de cãtre
Asociaþia Românã pentru Transparenþa (Transparency
International Romania) în parteneriat cu Universitatea Spiru
Haret.
În cadrul proiectului, se desfãºoarã cursurile de calificare
lucrãtor în comerþ nivel 1 (COR 5220.1.1), precum ºi cursuri
de antreprenoriat integru. Pentru participare la aceste cursuri
sunt vizate preponderent tinerele pânã în 25 de ani ºi femei
peste 40 de ani, cu studii minime obligatorii de VIII ºi
respectiv X clase dintr-una din regiunile aferente judeþelor:
Bacãu, Botoºani, Iaºi, Neamþ, Suceava, Vaslui, Brãila, Buzãu,
Constanþa, Galaþi, Tulcea, Vrancea, Argeº, Cãlãraºi,
Dâmboviþa, Giurgiu, Ialomiþa, Prahova, Teleorman, Dolj,
Gorj, Mehedinþi, Olt, Vâlcea, Bucureºti, Ilfov, mediul urban
sau rural.
Pentru regiunea Sud-Est, în datele de 13.03.2015 ºi
14.03.2015, la sediul Facultãþii de Drept ºi Administraþie
Publicã Constanþa, strada Unirii nr 32-34, sala 104, au avut
loc seminarii de informare, în cadrul cãrora s-au prezentat
informaþiile esenþiale referitoare la proiect, condiþiile de
eligibilitate ºi avantajele participãrii în cadrul proiectului.
Lector univ dr. Iuliana Petronela Gârdan, specialist
comunicare ºi informare în cadrul proiectului FAIR, a oferit
participantelor informaþii detaliate, rãspunzând întrebãrilor
referitoare la eventualele incompatibilitãþi ºi probleme
privind selectarea candidatelor în grupul þintã.
De asemenea, lector univ dr. Daniel Adrian Gârdan, asistent
regional în proiectul FAIR, a oferit explicaþii referitoare la
desfãºurarea cursurilor ºi a stagiilor de practicã aferente
cursurilor de calificare lucrãtor în comerþ nivel 1 (COR
5220.1.1).
Discuþiile au vizat importanþa proiectului POSDRU Seminariile de informare vor continua ºi în celelalte regiuni
Femei active pentru integritate ºi responsabilitate, privit ca
o iniþiativã coerentã ºi consistentã a iniþiatorului de implementare a proiectului, concomitent cu constituirea
Transparency International Romania ºi a partenerului grupurilor þintã.
Specialist informare ºi comunicare,
Universitatea Spiru Haret pe linia sprijinirii formãrii
lector univ. dr. Iuliana Petronela GÂRDAN
continue a adulþilor ºi a integrãrii pe piaþa forþei de muncã.
Titlul proiectului: Femei active pentru integritate ºi responsabilitate;
Contract nr: POSDRU/144/6.3/S/134919
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeºte în oameni
Axa prioritarã 6 Promovarea incluziunii sociale; Domeniul major de
intervenþie:
6.3 Promovarea egalitãþii de ºanse pe piaþa muncii
Solicitant: Asociaþia Românã pentru Transparenþã/Transparency
International Romania
Partener  Universitatea Spiru Haret din Bucureºti

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

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Geografie, gazda
Întâlnire a membrilor reþelei de parteneriate în cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/137309

O nouã dimensiune a calitãþii
în învãþãmântul superior economic

Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management
Financiar Contabil Craiova, în calitate de Beneficiar, a
organizat, în perioada 13-14.03.2015, a patra 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: Discutarea progreselor realizate
pânã în prezent în desfãºurarea activitãþilor din cadrul reþelei;
Strategii de integrare a absolvenþilor din învãþãmântul superior
economic pe piaþa muncii; Dezbatere  Educaþie formalã versus
educaþie nonformalã în învãþãmântul superior economic;
Clarificarea relaþiei dintre Internship, stagiu de practicã ºi alte
forme de stagii de formare ºi simplificarea recunoaºterii
acestora; Prezentarea progreselor în realizarea revistei online  stadiul actual al implementãrii calendarului de lucru;
Prezentarea software-urilor educaþionale achiziþionate prin
proiect; Rezultate aºteptate în creºterea calitãþii pregãtirii
studenþilor ºi masteranzilor la facultãþile economice.
În prezent, reþeaua de parteneriate 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

Amfiteatrului Verde

Asociaþia Ecologicã Turismverde în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret
 în baza protocolului de colaborare dintre cele douã entitãþi - au realizat, în data
de 2 martie 2015, dezbaterea Amfiteatrul verde, cu studenþi ai Facultãþii de
Geografie, având ca temã turismul montan ºi necesitatea promovãrii unui nou
tip de turism, durabil, responsabil, sustenabil, într-un cuvânt, verde, în contextul
schimbãrilor climatice ºi a dezvoltãrii rurale sustenabile.
Amfiteatrul verde este un proiect de conºtientizare a tinerilor elevi ºi studenþi
faþã de problemele de mediu pe care le creeazã diferitele activitãþi ale omului,
inclusiv atunci când este beneficiarul sau prestatorul unui serviciu turistic.
Amfiteatrul verde se doreºte a fi un spaþiu în care este facilitatã libera exprimare,
schimbul de idei verzi ºi în care sunt aduse la cunoºtinþa auditoriului informaþii
de actualitate despre problematica protecþiei mediului, a naturii (suport al
vieþii) ºi, nu în ultimul rând, despre un stil de viaþã în armonie cu natura.
Studenþii au aflat despre scopul ºi obiectivele Strategiei de dezvoltare
durabilã a turismului în Carpaþi, precum ºi despre implicarea Asociaþiei
Turismverde în elaborarea Strategiei, adoptatã de România, prin Legea
72/2014, ºi aflatã în faza de implementare.
Studenþii anului I ºi III au participat activ, manifestând interes ºi
deschidere pentru promovarea acelor activitãþi turistice care sã nu provoace
daune iremediabile mediului ºi care sã dea posibilitatea generaþiilor viitoare
sã se bucure în cãlãtoriile lor de mãcar aceleaºi condiþii ca astãzi.
Studenþii ºi-au manifestat dorinþa de a se implica în viitoarele activitãþi, fapt
pentru care, cu ocazia sãptãmânii ªcoala altfel, vor participa la o acþiune de
ecologizare pe Valea Cricovului Dulce ºi la marcarea unui traseu turistic în
cadrul Programului Greentourism, sub coordonarea lect. univ. dr. Florin
Vartolomei. Tot atunci, ei vor participa la tabãra Vatra Valaha din com. Viºineºti,
jud. Dâmboviþa, în cadrul cãreia Constantin ªerban, iniþiatorul proiectului Vatra
Valahã, le va prezenta în detaliu obiectivele ºi acþiunile prevãzute.
Amfiteatrul verde se va organiza ºi în alte facultãþi din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, urmãtoarea fiind Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale.
*Constantin ªERBAN, preºedintele Asociaþiei Ecologice Turismverde, fondatorul
conceptului turism verde în România, este expert în turism durabil al UNIDO, absolvent de
inginerie ºi management agroturistic ºi de psihologie ºi ºtiinþele educaþiei, iar, în prezent,
masterand al Facultãþii de Sociologie-Psihologie din cadrul Universitãþii Spiru Haret.

