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Asociaþia Românã pentru Transparenþã (Transparency
International Romania), în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret,
deruleazã proiectul POSDRU/144/6.3/S/134919
Femei active pentru integritate ºi responsabilitate.

O ºansã în plus în gãsirea unui loc de muncã p.3

Mâine, 31 martie, Nichita Stãnescu ar fi împlinit 82 de ani
Eu nu mã spãl de poporul meu

LA MULÞI ANI
ÎN NEMURIRE!

Doamne, apãrã poporul român.
Ai grijã de el ºi
apãrã-l!
El este al tãu
cu blândeþea lui de miel
ºi cu rãbdarea lui de taur
cu omenia lui
de floare de zãpadã
ce se vede pe geam, Doamne,
pe fereastrã ºi pe libertate!
Doamne!
poporul meu nu se spalã de mine!
Eu nu mã spãl
de poporul meu!
Dacã-mi vine alt miros
decât mirosul lui,
mã spãl pe mâini

numai de propriile mele mâini
ºi mã las legat
de boarea de zãpadã
a poporului meu.
Mãrul se poate spãla
numai de mãr,
de pomul mãrului nu! De pom nu!
Apãrã, Doamne, poporul român
ºi nu te spãla de el!
Pe maica mea
care m-a nãscut pe mine
am dãruit-o poporului român.
Dãruieºte-þi, Doamne,
pe maica Ta, care te-a nãscut pe Tine,
poporului român!

Conf. univ. dr. Mihnea Claudiu Drumea, decanul Facultãþii de
Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa, a susþinut cursuri în
cadrul mobilitãþii Erasmus+ pentru predare la Institututul în
domeniul muncii sociale din Regiunea Auvergne, Franþa.

Vineri, 20 martie, a avut loc, în Aula Bibliotecii Centrale
Universitare Carol I din Bucureºti, sãrbãtorirea profesorului
Panaite Mazilu la împlinirea venerabilei vârste de 100 de ani.

Mobilitãþi ERASMUS+

Valori româneºti
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Ce poate un coreean
ºi nu poate
un român
Mioara VERGU-IORDACHE

Facultãþile de Drept ºi Administraþie Publicã ºi de
Management Financiar-Contabil Constanþa din cadrul Universitãþii Spiru Haret
ºi-au prezentat oferta educaþionalã pentru admiterea în anul universitar 2015-2016
la Târgul Educaþional Maritimo 2015, ediþia a doua, care a avut loc între 21 ºi 22 martie

Universitatea Spiru Haret a participat,
în perioada 26-29 martie,
la Târgul AMBIENT EXPO, organizat la Romexpo,
fiind reprezentatã de Facultatea de Arhitecturã

Petre Antonescu
ºi arhitectura bucureºteanã

În luna aprilie se împlinesc 50 de ani de la moartea arhitectului Petre Antonescu. La
Muzeul Municipiului Bucureºti, Palatul Suþu, a avut loc pe 19 martie, la ora 19, o
conferinþã, susþinutã de lect. univ. dr. arh. Sidonia Teodorescu, de la Facultatea de
Arhitecturã a Universitãþii Spiru Haret, despre clãdirile Capitalei care-i poartã semnãtura,
dintre care reþinem: Palatul Primãriei Capitalei, fosta Banca Marmorosch-Blank de pe
strada Doamnei, Aºezãmintele Brãtianu din strada Biserica Amzei nr. 1-5, casa Oprea
Soare din str. Apolodor nr. 1, Palatul Facultãþii de Drept, Casa de Culturã a Studenþilor,
Palatul Kretzulescu (azi sediu al Ministerului Educaþiei), Palatul Societãþii Politehnica
din Calea Victoriei nr. 118 (astãzi sediul AGIR), Institutul de Istorie Nicolae Iorga,
Arcul de Triumf de la ªosea, construit provizoriu din lemn ºi stucaturã, în anul 1922, ºi
ridicat în forma de azi, pe o structurã de beton armat, în anul 1936.
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 Colegiul Tehnic de Arhitecturã ºi Lucrãri Publice I.N. Socolescu
 FELICITÃRI!
câºtigãtorilor concursului de eseuri:

Promisiunea Tehnologiei:
Crearea unor Medii Înconjurãtoare
Accesibile ºi Satisfãcãtoare!
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În data de 24 martie, profesori ºi elevi de liceu, diplomaþi americani
ºi bursieri Fulbright s-au reunit la Ambasada SUA la Bucureºti pentru
a-i felicita pe câºtigãtorii concursului de eseuri: Promisiunea
Tehnologiei: Crearea unor Medii Înconjurãtoare Accesibile ºi
Satisfãcãtoare!
Din ºaisprezece finaliºti, cei patru câºtigãtori sunt: locul I: Iulia
Bucur, Colegiul Naþional Sfântul Sava, pentru eseul: The Promise of
Technology: Creating Enabling Environments; locul II: Silvia
Susai, Colegiul Naþional Sfântul Sava, pentru eseul: The Promise of
Technology: Creating Enabling Environments; locul III: Remus
Mircea Boiciuc, ªcoala de Limbi Strãine Lexis, pentru eseul: The
Promise of Technology: Creating Enabling Environments; locul IV:
Simona Dirleci, Colegiul Naþional Ion Creangã, pentru eseul: Letter
to My Little Phoenix; Premiul Municipalitãþii: Mircea-Cristian
Balomirean, Colegiul Tehnic P.T.T.R. Gheorghe Airinei, pentru
eseul: Its My World, Too.
Eseurile celor patru câºtigãtori pot fi citite pe paginile de internet
ale: Ambasadei SUA, Primãriei Municipiului Bucureºti, Apa Nova,
Fundaþiei Special Olympics România, informeazã Ambasada SUA.
Concursul a fost lansat în 2 decembrie 2014, pentru a marca Ziua
Drepturilor Omului ºi Ziua Internaþionalã a Persoanelor cu
Dizabilitãþi. Ambasada a primit 114 eseuri de la 31 de licee ºi colegii
din Bucureºti, care au fost evaluate din punct de vedere al stilului ºi
al conþinutului de un juriu compus din cetãþeni americani din cadrul
Misiunii Diplomatice a SUA în România.

În 1997, investitorii strãini retrãgându-se,
Coreea de Sud ajunge în prag de faliment, din cauza
crizei economice din Asia. Ce face poporul
coreean? 3,5 milioane de locuitori decid sã îºi
doneze aurul pe care-l deþineau (227 tone),
asigurând scãderea preþului aurului sub nivelul
pieþei, contribuind la echilibrarea economiei þãrii.
Vã imaginaþi un asemenea gest în România?!
Îmi pare rãu, eu nu!
Cred cã, pentru a face un astfel de gest, trebuie
sã ne iubim þara. Nu declarativ. NU! Trebuie sã o
iubim înþelegând cã este a noastrã, cu bune ºi rele,
înþelegând cã, ea va fi mai bunã, mai frumoasã,
dacã noi vom fi mai buni, mai frumoºi, mai
generoºi, mai înþelegãtori, mai puþin avari, mai
harnici Dacã vom accepta cã fiecare suntem
parte a þãrii, cã noi suntem þara, o vom iubi ºi vom
face eforturi pentru ea.
Acum 25 de ani, ne-am promis o viaþã mai bunã,
o Românie mai prosperã, mai caldã, mai fericitã.
Ce facem noi de 25 de ani? Ne strãduim sã ne
omorâm vecinul ca sã-i luãm capra! Uitând cã ºi
vecinul este o parte de þarã.
Ce facem noi de 25 de ani? Sub pretextul cã o
facem mai prosperã, o furãm, e drept, cel mai
mult prim reprezentanþi, uitând cã fiecare om este
doar un om, cã bunurile materiale sunt efemere,
perisabile, cã dormim într-un pat, mâncãm cu o
gurã, ne deplasãm cu un mijloc de transport,
îmbrãcãm un trup.
Ce facem noi de 25 de ani? Neîntrerupt, cu
voluptate chiar, scoatem la suprafaþã rãul ºi urâtul
din noi, ne expunem ca pe o tarabã sordidã toate
frustrãrile, regretele, invidiile.
Ce facem noi de 25 de ani? Scormonim cu
asiduitate dupã spectaculosul morbid, cãutãm
defecte, nu calitãþi.
De 25 de ani suntem în cãutarea democraþiei, a
egalitãþii de ºanse, a meritocraþiei. ªi?! Îi promovãm
pe cei care þipã mai tare, care promit mai mult ºi
mai fãrã acoperire, ne vindem pentru un þoi cu
poºircã la crâºma din colþ, ce aparþine unui îmbuibat,
unui parvenit pe seama defectelor noastre,
parvenit pe care, între douã duºte, îl dispreþuim
ºi-l invidiem simultan Facem galerie justiþiei,
ce se dovedeºte, din pãcate, spectaculoasã, dar
ineficientã (o fi din cauza legilor? Dar legile cine le
face?!).
Ce facem de 25 de ani? Ne ignorãm valorile,
persiflându-le cu suficienþã, facem haz de necaz,
constatãm ºi stãm cu mâinile în sân, comentãm cu
umor ºi inteligenþã cã þara merge pe un drum greºit,
cã totul se degradeazã ºi adunãm, fiecare dupã
puteri, ca niºte zgârciobi.
De aceea nu pot sã cred cã am fi capabili sã
renunþãm la averea noastrã pentru a ne ajuta þara!
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VOLATILITÃÞI ªI RISCURI PE PIAÞA FINANCIARÃ (IV)
Ce s-a întâmplat în România

Prof. univ. dr. Ilie MIHAI
Facultatea de Finanþe ºi Bãnci
Perturbaþii
pe piaþa financiarã

În contextul deteriorãrii
climatului geo-politic ca
urmare a conflictului din
estul Ucrainei ºi a impactului
negativ pe care acesta l-a
generat asupra economiei
þãrilor din zonã, dar ºi a economiei europene în ansamblul sãu, piaþa financiarã a
cunoscut perturbaþii violente.

Criza francului elveþian (CHF)

Banca Naþionalã a Elveþiei (BNS) a renunþat, începând cu data de
15 ianuarie 2015, la menþinerea unui raport de schimb de 1,2 CHF/
EUR, raport introdus anterior ca o mãsurã administrativã ºi temporarã
pentru a proteja economia elveþianã de perturbaþiile externe. Mãsura
BNS a surprins pieþele valutare, care au înregistrat o apreciere a
cursului francului elveþian în raport cu principalele valute de cca.
30% faþã de EUR ºi de cca. 25% faþã de USD.
Pe piaþa bancarã din România, cursul CHF în raport cu moneda
naþionalã a evoluat astfel:
Cursul CHF / LEU

În cazul României, conform BNR, situaþia împrumuturilor contractate în
CHF se prezintã astfel:
 Ponderea creditelor în CHF în total credite neguvernamentale
- în % -

Sursa: Date prelucrate dupã bilanþul monetar agregat al BNR, 31.12.2013

 Ca structurã, creditele în CHF contractate de persoanele fizice dupã destinaþie
se prezintã astfel:
- în %  Ca numãr de debitori, cele
3,8 % credite in CHF din
total credite neguvernamentale se regãsesc la cca.
200.000 pers. fizice, din
care:  75.412 pers. cu credite în CHF existente în bilanþurile bãncilor comerciale;  124.588 pers. cu credite în CHF transferate cãtre
alte instituþii financiare/ nefinanciare/de recuperare creanþe (gen Krug etc.).
 Dupã scadenþã, structura
- în % creditelor în CHF acordate
persoanelor fizice, existente
în bilanþurile societãþilor
bancare se clasificã astfel:
Scadenþa medie rezidualã se
situeazã la cca. 13,2 ani.
 Dupã venitul mediu lunar al persoanelor cu credite CHF, în date prelucrate
dupã BNR, structura debitorilor se prezintã astfel:

Sursa: BNR

Cauzele mãsurii luate de BNS constau, în principal, în:  mãsura
fusese luatã în urmã cu 3 ani, ca una administrativã, cu caracter
temporar, menitã sã protejeze economia elveþianã de perturbaþiile de
pe pieþele financiare externe, aºadar problema este nu de ce a fost
luatã ci, momentul în care a fost luatã;  decizia BNS nu putea fi
anunþatã din timp întrucât ar fi supus CHF la speculaþii ilicite;
 conflictul din estul Ucrainei, izbucnit în 2014 prin anexarea Crimeei
de cãtre Federaþia Rusã a generat o fugã rapidã a resurselor financiare
deþinute de oligarhii ruºi, de teama sancþiunilor impuse de SUA ºi UE,
cãtre locuri mai sigure, bãncile elveþiene fiind asaltate de fluxuri
financiare uriaºe;  în acelaºi sens au migrat ºi fonduri financiare din
afaceri cu petrol ºi resurse energetice, ca urmare a scãderii la jumãtate
a cotaþiei þiþeiului pe piaþa mondialã;  menþinerea vechiului raport de
schimb (1,2CHF/EUR) ar fi însemnat, în noile condiþii, eforturi
financiare din partea BNS, de cca 100 mild. CHF/lunã pentru asanarea
excesului de lichiditate din piaþã;  mãsura a fost însoþitã ºi de stabilirea
dobânzii de referinþã a BNS la LIBOR la 3 luni: între -1,25% ºi 0,25%/an (deci, o dobândã negativã) (Thomas Jordan, guvernator
BNS: Comunicatul BNS, Viena, 15 ian. 2015).
O evoluþie puternic ascendentã, dar nu la fel de spectaculoasã ºi
abruptã ca cea a CHF a înregistrat în ultimul an ºi dolarul SUA, în
raport cu EUR, astfel:
Curs EUR/USD

Sursa: BNR

Evoluþia multianualã a cursului de schimb a monedei naþionale în
raport cu principalele valute se prezintã astfel:

Sursa: Date prelucrate dupã BNR

În orizontul de timp analizat, CHF ºi-a dublat cursul de schimb faþã
de leu, dolarul USD a crescut cu 56,8%, iar EUR cu 24,7 %. ªi înainte
de mãsura adoptatã de BNS la 15 ian. 2015, aprecierea CHF a fost cea
mai puternicã în raport cu celelalte valute, ceea ce a surprins fiind
saltul brusc fãcut de CHF, de aproape 30 de procente, într-o perioadã
scurtã de timp, astfel:
Evoluþia cursului de schimb înainte de

Sursa: Date prelucrate dupã BNR

În condiþiile actuale, un credit ipotecar în sumã de 50.000 CHF,
spre exemplu, contractat în anul 2007 pe o perioadã de 20 ani, cu o
dobândã anualã efectivã (DAE) de 5 %/an este plãtit de împrumutat
la o valoare de cca. 150.000 CHF, adicã de 3 ori mai mult decât
valoarea iniþialã. Mãsura adoptatã de BNS are efecte contradictorii
atât asupra iniþiatorului, cât ºi a celorlalte þãri:
 În cazul Elveþiei, pe lângã efectele pozitive scontate, este de
aºteptat o contracþie a economiei naþionale, întrucât o monedã
puternicã antreneazã ºi efecte adverse prin:  scãderea competitivitãþii
exporturilor (medicamente, electronice, ceasuri ºi mecanicã finã,
feroaliaje, ciocolatã ºi produse alimentare etc);  scãderea consumului
intern ºi, pe aceastã bazã, a cererii interne agregate (foarte mulþi
elveþieni îºi fac cumpãrãturile în Italia, Franþa, Germania etc).
 Pe pieþele externe, decizia BNS a generat, pe lângã scumpirea
fãrã precedent a creditelor contractate în CHF, panicã ºi impact
emoþional puternic în rândul populaþiei cu datorii în CHF, care a
degenerat în unele þãri în marºuri ºi mitinguri de protest.
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Poziþia organismelor europene

 În legãturã cu expansiunea creditelor în monedã strãinã
în cadrul statelor membre ale UE, Banca Centralã
Europeanã (BCE) considerã cã informaþiile furnizate
împrumutaþilor ar trebui sã includã ºi o explicaþie cu privire
la riscurile potenþiale la care sunt expuºi consumatorii în
cazul contractãrii unui credit într-o monedã strãinã. (Avizul
BCE pct. 2.3, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene/18 august 2011.)  De asemenea, ºi Comitetul
Economic ºi Social al Uniunii Europene (CESE) considerã
cã o informare de calitate este esenþialã în momentul
contractãrii unui credit ipotecar, iar remunerarea
personalului din instituþiile de credit ºi a intermediarilor de
credite (ifn-uri) nu trebuie sã-i determine pe unii dintre
aceºtia sã propunã credite care nu sunt adaptate nevoilor ºi
posibilitãþilor consumatorilor. (Avizul CESE pct. 3.2.3,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene/
29 octombrie 2011).  Parlamentul ºi Consiliul European
considerã cã s-au identificat o serie de probleme pe pieþele
ipotecare din þãrile Uniunii, legate de practicile
iresponsabile de împrumut ale bãncilor ºi de posibilitãþile
participanþilor la piaþã , inclusiv ale intermediarilor de
credite ºi ale instituþiilor nebancare. de a avea un
comportament iresponsabil. Printre acestea se numãrã:
credite într-o monedã strãinã, pe care consumatorii le-au
contractat în acea monedã pentru a beneficia de rata
dobânzii avantajoase, însã fãrã a deþine informaþii adecvate
despre riscul ratei de schimb valutar pe care îl implica
aceste împrumuturi, sau o înþelegere a acestuia. (Directiva
Parlamentului si Consiliului European nr.17/2014, privind
contractile de credit aferente consumatorilor pentru bunuri
imobile rezidenþiale, intratã în vigoare la 28.02.2014, pct.
(4), publicatã în Jurnalul Oficial al UE.)

Experienþa altor state din sud-estul Europei

Din datele prezentate rezultã cã, peste 3/4 din debitorii cu credite în CHF sunt
persoane cu venituri lunare mici ºi foarte mici.
 Gradul de îndatorare al împrumutaþilor în CHF este, evident, invers
proporþional cu nivelul veniturilor lunare ale acestora, fiind de:  184% în cazul
împrumutaþilor cu venituri la nivelul salariului minim pe economie (975 lei);
 26% în cazul împrumutaþilor cu venituri lunare mai mari de 6.500 lei.
 Creditele acordate în CHF se regãsesc în bilanþurile unui numãr de 14 bãnci
comerciale, din care 6 bãnci comerciale deþin împreunã cca. 95% din creditele
acordate în CHF. Sub presiunea debitorilor cu datorii în CHF ale cãror rate de platã
s-au dublat faþã de anii 2007-2008, autoritãþile încearcã sã gãseascã soluþii care sã
aibã un impact suportabil asupra pãrþilor implicate (debitori, bãnci, stat etc.).
 Conversia creditelor CHF în moneda naþionalã la cursul istoric a fost una
dintre propunerile susþinute mai ales de cãtre debitori. Aplicarea acestei mãsuri
ar genera pierderi sectorului bancar în sumã de cca. 5,7 mld lei, echivalentul a
1,3 mld. EUR (sub 1% din PIB) ºi ar reduce solvabilitatea medie a sistemului
bancar de la 17 % la cca. 12%.
Mld.lei
 Sistemul bancar se confruntã
ºi aºa cu probleme de profitabilitate ca urmare a cheltuielilor excesive cu provizioanele
de risc destinate asanãrii
creditelor neperformante din
bilanþurile proprii. Profitabilitatea pe ansamblul sistemului
bancar românesc a evoluat
astfel:
 Ponderea creditelor neperformante în totalul portofoliului
de împrumuturi din sistemul
bancar românesc a scãzut de la
Sursa: BNR, Colecþia Adevãrul Financiar
22,3% în anul 2013, la 15,3 %
în 2014, rãmânând în continuare ridicatã (cca 9 mild EUR), ceea ce va crea
probleme de profitabilitate pentru bãnci ºi în perioada urmãtoare.
 Multe bãnci au procedat la scoaterea din bilanþurile contabile a unor pachete de
credite neperformante, prin vânzarea creanþelor cãtre terþi (bãnci internaþionale,
societãþi financiare ºi nefinanciare, firme de recuperare etc.) preþul mediu al
tranzacþiilor fiind de cca 10% din valoarea nominalã a creanþelor. Numai în anul
2014 au fost vândute cãtre terþi pachete de credite neperformante în sumã de
cca. 2 mld echivalent eur (Volksbank, BCR, Banca Româneascã etc.).
 O altã mãsurã avutã în vedere de autoritãþi este cea a adoptãrii Legii falimentului
personal, dar consecinþele pot fi contradictorii, în sensul cã pe perioada declarãrii
insolvenþei (3-5 ani), cvasitotalitatea veniturilor familiei merg cãtre creditori,
iar, dupã expirarea perioadei respective, debitorul în cauzã ar putea deveni un
fel de paria pentru instituþiile financiare ºi nefinanciare (bãnci, ifn-uri, furnizori
de utilitãþi, Tv, comunicaþii etc.)
 În prezent, autoritãþile analizeazã posibilitatea implementãrii unei mãsuri
care sã împartã riscurile între împrumutaþi, bãnci ºi stat, în sensul conversiei
creditelor din CHF în moneda naþionalã, la un curs convenit (cu un discount de
cca. 20% faþã de cursul pieþei, aºa cum a recomandat ºi Comisia Europeanã) ºi
suportarea diferenþei de cãtre bãnci, în schimbul garantãrii de stat a sumelor
rãmase de rambursat. Micºorarea ratei de platã lunare, concomitent cu prelungirea
perioadei de creditare (electoratã) este o propunere menitã sã pãcãleascã în
continuare pe debitorii care, în final, vor avea mai mult de platã.
 Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor a elaborat un proiect de
Lege pentru aplicarea Directivei 17/2014 a Comisiei Europene, care sã asigure
împãrþirea echilibratã a riscurilor între bãnci ºi împrumutaþi, concomitent cu o
informare clarã a acestora asupra riscurilor valutare, posibilitatea conversiei creditelor
în valutã în moneda naþionalã, ºtergerea datoriei în cazul executãrii silite a debitorilor,
chiar dacã preþul de vânzare a garanþiilor imobiliare este mai mic decât datoria etc.
 Cert este faptul cã românii consumatori de produse ºi servicii financiare au
fost neinformaþi de cãtre bãnci ºi autoritãþi în legãturã cu riscurile pe care le
incumbã contractarea unor împrumuturi într-o monedã strãinã, deºi organismele
europene abilitate au atras de nenumãrate ori atenþia în acest sens, considerând
practicile unor instituþii financiare ºi nefinanciare din unele þãri membre UE ca
fiind iresponsabile.
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Vasilichia Dinu, Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP).
Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.

Problema aprecierii excesive a cursului CHF a fost puternic
resimþitã ºi în alte þãri din sud-estul Europei membre ale UE,
dar care nu au aderat încã la zona eur. Vecinii noºtri din
sud-estul Europei au adoptat deja sau sunt în curs de a adopta
mãsuri legislative de îngheþare a cursului monedelor naþionale
în raport cu CHF, cu toatã opoziþia sistemului bancar.
În Ungaria, Guvernul V. Orban s-a adresat chiar Curþii
Constituþionale a Ungariei solicitându-i sã se pronunþe în
legãturã cu caracterul imoral, ilegal ºi cãmãtãrie al
creditelor în monedã strãinã acordate de bãncile comerciale.
CC a Ungariei a respins aceste critici ca fiind neîntemeiate.
Cu toate acestea, Guvernul ungar a reuºit sã impunã bãncilor
obligativitatea transformãrii creditelor acordate în CHF în
moneda naþionalã, la un curs mult inferior celui la care se
tranzacþioneazã curent pe piaþa valutarã de la Budapesta,
respectiv 256,6 forinþi/CHF, faþã de 319,1 forinþi/CHF
cursul pieþei (-19,6%). Mãsuri de protejare a celor peste
60.000 debitori cu credite în CHF a adoptat ºi Croaþia,
þara care a aderat mai recent la UE. Parlamentul croat a
adoptat cu majoritate de voturi (83 din 151 parlamentari)
îngheþarea cursului de schimb pentru stabilirea ratelor de
plata la creditele în CHF la un nivel anterior deciziei luate
de Banca Naþionalã a Elveþiei, respectiv de 6,39 kuna/chf,
faþã de 7,79 kuna/chf  cursul pieþei valutare curente
(-18%). În Polonia încã nu s-a adoptat o decizie de cãtre
autoritãþi, existând pãreri pro ºi contra îngheþãrii cursului
de schimb a zlotului faþã de chf. Deocamdatã, Polonia merge
pe politica de aºteptare, fiind cu ochii pe BNS, care, în
opinia autoritãþilor poloneze, va trebui sã facã ceva pentru
a preîntâmpina o nouã crizã economicã ºi financiarã din
cauza aprecierii peste noapte a CHF. În Bulgaria, criza
CHF s-a suprapus pe o altã crizã deja existentã în sistemul
bancar bulgar, în care a III-a ºi a IV-a bancã (First Investment
Bank ºi Banca Comercialã) au fost confruntate cu un
puternic atac speculativ, fiind nevoie de un împrumut în
valoare de 2,3 mld eur de la Comisia Europeanã în vederea
evitãrii colapsului.

Concluzii

 Fostele imperii, mai vechi sau mai noi, nu uitã gloria de
altãdatã ºi încearcã, prin diverse metode mai sofisticate
sau mai brutale, sã-ºi menþinã influenþa asupra teritoriilor,
domeniilor ºi zonelor pe care le-au stãpânit cândva.
 Federaþia Rusã, continuatoarea fostei URSS, redevine un
puternic factor de instabilitate în estul Europei, prin
promovarea unui nou tip de rãzboi  rãzboiul hibrid, cãlcând
în picioare tratatele internaþionale. În contextul
deteriorãrii climatului geo-politic, situaþia României trebuie
privitã cu atenþie ºi prudenþã, ea fiind prinsã ca într-un
cleºte: politico-militar la est, prin acþiunile Federaþiei Ruse
în Ucraina ºi în alte regiuni din zonã, inclusiv în R. Moldova,
ºi economico-politic la vest, prin expansiunea economicã
a Austriei ºi poziþia Ungariei, care, deºi membrã a UE ºi
NATO, pare a acþiona, mai degrabã, ca un avanpost al
Rusiei în inima Europei.  Actualul conflict din estul Ucrainei
are un impact major asupra situaþiei economice a þãrilor
din zonã, cât ºi asupra economiei europene ºi a celei
globale, care suferã modificãri importante, prin scãderea
ponderii economiilor stabile ºi dezvoltate în favoarea celor
emergente.  Piaþa financiarã, cea mai dinamicã ºi globalizatã
componentã a pieþei mondiale, a reacþionat dramatic la
noile provocãri, prin devalorizarea/ aprecierea galopantã
a unor valute, scãderea cursului acþiunilor la bursele
internaþionale, migraþia capitalurilor financiare spre zone
mai sigure, cu efecte catastrofale asupra populaþiei, care,
în ultimã instanþã, suportã toate aceste consecinþe.  În
România, ca ºi în alte state din zonã, aprecierea dolarului
SUA, dar, mai ales, saltul uriaº fãcut de cotaþia CHF, a creat
perturbaþii pe piaþa financiarã, zeci de mii de români
confruntându-se cu dificultãþi majore în plata ratelor cãtre
bãnci, în condiþiile în care nu sunt sprijiniþi suficient de
autoritãþi (BNR, ANPC etc.).
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cãrþilor la Iaºi

O ºansã în plus în gãsirea unui loc de muncã
abilitãþile practice avute în vedere de cãtre domnul profesor
Impresiile cursantelor
formator. Astfel, în prezent, la finalizarea cursurilor, pot spune
în cadrul proiectului POSDRU
Femei active pentru integritate ºi responsabilitate cã mi-am îmbogãþit substanþial bagajul de cunoºtinþe din
Asociaþia Românã pentru Transparenþa (Transparency
International Romania), în parteneriat cu Universitatea Spiru
Haret, deruleazã proiectul POSDRU/144/6.3/S/134919
Femei active pentru integritate ºi responsabilitate, proiect
cofinanþat din Fondul Social European prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013. În cadrul proiectului, se desfãºoarã cursurile de
calificare lucrãtor în comerþ nivel 1 (COR 5220.1.1) precum
ºi cursuri de antreprenoriat integru.
O primã grupã din cadrul proiectului, aferentã regiunii
Bucureºti-Ilfov, a încheiat cursurile de calificare lucrãtor în
comerþ nivel 1. Formatorul acestei grupe este reputatul profesor
universitar Gheorghe M. Pistol, un specialist de marcã în
domeniul comerþului interior ºi exterior, al marketingului ºi al
negocierilor economice. Pe parcursul întâlnirilor, cursantele
au avut ocazia sã realizeze o incursiune deosebit de interesantã
în domeniul competenþelor specifice meseriei de lucrãtor în
comerþ, domnul profesor împãrtãºindu-le numeroase exemple

din vasta sa experienþã, atât teoreticã, cât ºi practicã. Iatã o
serie de impresii, sugestive pentru felul în care cursantele au
receptat conþinutul cursurilor ºi al activitãþilor practice în care
au fost angrenate pe parcursul acestor luni:  Alina Chivu
(contabilã): Cursul de lucrãtor în comerþ pe care l-am parcurs
în aceastã perioadã, este un curs foarte bine prezentat, în urma
cãruia am reuºit sã înþeleg mult mai bine tot ceea ce este
reprezentativ pentru activitatea de comerþ, precum ºi
elementele de bazã necesare pentru a putea deveni un lucrãtor
comercial cu o bunã capacitate de a relaþiona cu clienþii. Atât
pe parcursul desfãºurãrii cursului, cât ºi în perioada de practicã,
am dobândit cunoºtinþe legate de utilizarea corectã a limbajului
ºi a terminologiei de specialitate, cunoaºterea etapelor vânzãrii
mãrfurilor sau cunoaºterea legislaþiei în vigoare referitoare la
comerþ.  Lenuþa ªiret (lucrãtor în comerþ): Consider cã
participarea mea la acest proiect ºi la acest curs a reprezentat
o alegere inspiratã, deoarece am avut surpriza sã beneficiez
de un curs interactiv, care a fost solicitant din perspectiva
îmbinãrii armonioase a cunoºtinþelor teoretice oferite cu

domeniu cu informaþii noi ºi, mai mult decât atât, am reuºit
sã-mi structurez mai bine experienþa practicã pe care o aveam
deja, þinând cont de fundamentarea corectã a noþiunilor.
 Hermina Alecu (studentã): În opinia mea, acest curs poate
fi parcurs atât de persoanele care ºi-au dobândit parþial
competenþele pe cãi informale ºi doresc o perfecþionare în
domeniu, cât ºi de cãtre persoanele care doresc sã se
pregãteascã pentru aceastã profesie. Personal, consider cã a
fost o experienþã frumoasã, pentru cã am cunoscut persoane
noi, interesate ca ºi mine de perfecþionare ºi dezvoltare
personalã ºi am avut parte de o atmosferã plãcutã ºi motivantã.
 Eliana Cristescu: Am fost plãcut surprinsã sã constat cã acest
curs nu a fost unul plictisitor, încãrcat de prea multã teorie ºi
fãrã o legãturã solidã cu activitatea practicã. Dimpotrivã, am
putut constata, încã de la început, modalitatea în care a fost
gândit ºi conceput, în care s-au combinat orele de teorie cu
activitãþile practice. Un alt element pozitiv, în opinia mea, l-a
reprezentat structurarea informaþiilor de la simplu la complex
ºi într-o formã care sã acopere, cred eu, cam toate aspectele
importante ale activitãþii de comerþ din prezent. M-au
impresionat plãcut informaþiile legate de dobândirea
deprinderilor de comunicare civilizatã ºi decentã cu consumatorii, utilizarea gesticii, mimicii ºi exprimãrii corespunzãtoare, completarea documentelor aferente vânzãrii mãrfurilor
ºi organizarea spaþiului de vânzare. De asemenea, în cazul meu,
trebuie sã mãrturisesc cã înscrierea în cadrul proiectului Femei
active pentru integritate ºi responsabilitate a fost motivatã ºi
de posibilitatea dobândirii de competenþe de bazã, care sã mã
ajute în deschiderea unei mici afaceri. Astfel, competenþele
legate de meseria de lucrãtor în comerþ cred cã sunt esenþiale
pentru oricine doreºte sã porneascã la drum în domeniul
antreprenoriatului, pentru cã îþi oferã posibilitatea sã fii mai
aproape de viitorii tãi cumpãrãtori ºi sã-þi organizezi mai bine
activitatea de vânzare, care este esenþialã pentru supravieþuirea
micilor firme, mai ales la început.
Cursurile vor continua în perioada urmãtoare, cu alte serii
de cursante, în regiunile de dezvoltare 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.
Pentru toate doamnele ºi domniºoarele interesate sã participe
la aceste cursuri, este important de ºtiut cã sunt vizate
preponderent tinerele în vârstã de pânã la 25 de ani ºi femei de
peste 40 de ani, cu studii minime obligatorii de opt ºi, respectiv,
zece clase, conform legislaþiei în vigoare la data absolvirii.
Pentru înscrierea în cadrul proiectului este necesarã trimiterea
unui e-mail la adresa: fair@spiruharet.ro ºi completarea tuturor
documentelor cerute de cãtre echipa de implementare.
Specialist informare ºi comunicare,
lector univ. dr. Iuliana Petronela GÂRDAN

Titlul proiectului: Femei active pentru integritate ºi responsabilitate;
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Primãvara editorialã 2015 a debutat
pentru Editura Fundaþiei România de
Mâine cu participarea, în premierã, la
Târgul de carte, artã, muzicã, LIBREX,
ediþia a XXIII-a, desfãºurat la Iaºi în
perioada 11-15 martie 2015.
Având drept emblemã mottoul
Cãrþile bune ne adunã la Iaºi, târgul a
gãzduit peste 170 de edituri, companii
distribuitoare de carte româneascã ºi
strãinã, instituþii de învãþãmânt,
fundaþii ºi asociaþii culturale, galerii de
artã, precum ºi peste 300 de evenimente culturale
Deºi s-a alãturat, începând cu aceastã
ediþie, constelaþiei celor care slujesc în
cele mai variate moduri nu numai producþia ºi difuzarea de carte, dar ºi
diverse alte activitãþi legate de diseminarea actului cultural, în multiplele
sale forme de manifestare, Editura
Fundaþiei România de Mâine ºi-a fãcut
remarcatã prezenþa, primind, în semn de
apreciere, din partea organizatorilor
(SEDCOM LIBRIS Iaºi ºi Primãria
Municipiului Iaºi) o DIPLOMÃ pentru
participarea de înaltã þinutã la Târgul
de Carte LIBREX.

Editura Fundaþiei România de Mâine
a venit la acest Târg cu cele mai recente
ºi reprezentative lucrãri, acoperind,
tematic, la nivelul exigenþelor ºtiinþifice
ºi didactice contemporane, o gamã largã
de domenii, discipline ºi specializãri din
cadrul Universitãþii Spiru Haret. Ca o
încununare a diversificãrii producþiei
editoriale din ultimul an, semnalãm
prezenþa unor autori remarcabili, ale
cãror lucrãri constituie veritabile repere
tematice, înscriindu-se cu mândrie în
panoplia noilor colecþii iniþiate de
Editura FRM : Probleme economice
fundamentale (Mircea Coºea, Gheorghe
Zaman, Marinela Geamãnu, Ilie Mihai),
Paradigme ale cunoaºterii umane
(Simona Marica, Dragoº Cârneci),
Studii eseuri de filosofie (Ion Tudosescu,
Alexandru Boboc, Ioan Roºca),
Multilingvism ºi culturi în dialog
(Efstratia Oktapoda, Elena Prus, Feodor
Chirilã).

Mobilitãþi ERASMUS+

În perioada 2-8 martie 2015, conf.
univ. dr. Mihnea Claudiu Drumea,
decanul Facultãþii de Drept ºi
Administraþie Publicã Constanþa, a
susþinut cursuri în cadrul mobilitãþii
Erasmus+ pentru predare la ITSRA:
Institut du travail social de la Région
Auvergne  Institut în domeniul muncii
sociale din Regiunea Auvergne, Franþa
cu care Universitatea Spiru Haret are
acord de colaborare. Având în vedere
specificul institutului, temele abordate au
vizat domeniul securitãþii sociale ºi
protecþiei copilului în legislaþia româneascã. Astfel, cursul pentru educatorii
sociali din domeniul asistenþei sociale,
nivelul 1, a vizat prezentarea principalului act normativ din þara noastrã care
reglementeazã drepturile copiilor ºi
modalitãþile de protecþie a acestora.
Pentru educatorii sociali, nivel 2, s-au
abordat problemele delincvenþei juvenile
ºi prevederile noului Cod Penal cu privire
la rãspunderea penalã a minorilor în
reglementarea noului cod penal, limitele
rãspunderii penale a minorilor, sistemul
sancþionator pentru minori, regimul
mãsurilor educative neprivative de
libertate, prelungirea sau înlocuirea
mãsurilor educative neprivative de
libertate, regimul mãsurilor educative
privative de libertate ºi dispoziþii comune
privind rãspunderea penalã a minorului.
Pentru educatorii speciali, accentul s-a

pus, în principal, pe protecþia specialã a
copilului, prestaþiilor ºi serviciilor
destinate îngrijirii ºi dezvoltãrii copilului
lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea
pãrinþilor sãi, mãsuri ce se aplicã în baza
Planului Individualizat de Protecþie ºi
sunt prevãzute de Legea nr. 272/2004.
Planul se întocmeºte ºi se revizuieºte în
conformitate cu normele metodologice
elaborate ºi aprobate de Autoritatea
Naþionalã pentru Protecþia Drepturilor
Copilului. În urma discuþiilor libere avute
dupã prezentarea cursurilor, s-a constatat
cã mãsurile de protecþie specialã a
copilului sunt, în mare, la fel în ambele
þãri: plasamentul, plasamentul în regim
de urgenþã, supravegherea specializatã.
Schimbul de experienþã a fost unul
benefic de ambele pãrþi, studenþii
înscriºi la cursurile Institutului fiind
foarte interesaþi în a face stagii de
practicã în þara noastrã.

Lect.univ.dr. Onorina BOTEZAT

EVENIMENT CULTURAL

Muzicã acompaniatã video: Sunet ºi Imagine în secolul XXI
 patru autori, patru generaþii, patru viziuni asupra lumii

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
Muzeul Naþional George Enescu ºi
Uniunea Compozitorilor ºi Muzicologilor din România au organizat, în
generosul spaþiu al Aulei Palatului
Cantacuzino, joi 26 martie 2015, la ora
18, un eveniment cultural de o facturã
aparte, concertul Muzicã acompaniatã
video: Sunet ºi Imagine în secolul XXI 
patru autori, patru generaþii, patru
viziuni asupra lumii. Sub aceastã titulaturã expozitivã, compozitorii Cãtãlin
Creþu, Constantin Basica, Corneliu Dan
Georgescu ºi colega noastrã din cadrul
Departamentului Arte al Facultãþii de
Arte a Universitãþii Spiru Haret, conf.
univ. dr. Maia Ciobanu, au propus spre
ascultare ºi vizionare operele lor
subscrise temei. Personalitatea distinctã
a fiecãruia, precum ºi interesul faþã de
zona de creaþie de tip multimedia au fost
uºor de remarcat. Aceastã modalitate de
fuzionare a sonorului cu vizualul a
proiectat sensibilitatea spectatoruluiascultãtor într-o lume care comunicã
pluridimensional; este un câmp de

desfãºurare incitant, fertil, un univers pe
care fiecare dintre cei patru compozitori
l-a construit într-o altã modalitate.
Principala lor trãsãturã comunã este
curajul de a se implica în organizarea
vizualului vizavi de sunet, în modalitatea
comunicãrii pe mai multe paliere,
incluzând, nu de puþine ori, verbul. În
acest concert de o facturã aparte devine
vizibilã ºi tendinþa de a compune o operã
de autor, în care creatorul este nu numai
compozitor, ci ºi regizor, operator,
scenarist, editor de imagine, chiar ºi actor.
Aceastã extensie a imaginaþiei artistice
a fost resimþitã ca o necesitate de
comunicare, dar ºi de expresie.
Concertul a început cu The dark side
of the XII ºi Luneburg soundscape, creaþii
electroacustice realizate de cãtre
compozitorul Cãtãlin Creþu, cu ajutorul
unor medii de programare; videoclipurile, care au însoþit traiectul muzical, au
fost compuse urmãrindu-se concepte
specific muzicale, precum polifonia sau
omofonia. Dacã în prima piesã au apãrut

Conf. univ. dr. Maia Ciobanu
simultaneitãþi ºi suprapuneri de clipuri,
în cea de a doua, componenta video a
fost realizatã în Normandia ºi ataºatã
ulterior lucrãrii. Compozitorul Constantin
Basica îºi prezintã astfel lucrarea:
Deadline înfãþiºeazã experienþa
propriu-zisã a compunerii sale, pe care
o retrãiesc de fiecare datã când scriu o
nouã piesã. Compunerea piesei a pornit
de la ideea narativã, care a fost gânditã
ca un schelet pentru construcþia muzicii
ºi filmului: douã medii care se influenþeazã reciproc ºi comunicã prin elemente
comune, cooperând, atât pe planul
tematic, cât ºi pe cel temporal.

Compoziþia conf. univ. dr. Maia
Ciobanu Das ist nicht ein Streichquartett
s-a dovedit a fi un demers multimedia
creat în doi paºi. Primul a constat în
realizarea ºi finalizarea muzicii peste
care, în cel de al doilea pas, s-au suprapus
imaginile video cu rol de acompaniament
ºi comentariu. Existã, la nivel vizual,
anumite teme-idei care au propria lor
evoluþie: mâinile care fãuresc catedralele
sonorului, a cãror graþie compun o
muzicã virtualã în perfectã coerenþã cu
cea pe care o auzim; mesajul transcendent, care adunã în aceeaºi albie verbul,
imaginea, muzica, miºcarea; binomul
etern-efemer.
În compoziþia Geometrie der Stille
(Geometria liniºtii), de Corneliu Dan,
filmul poate fi considerat un fel de
prelungire a actului componistic, în care
personajele vizuale  culori ºi forme 
se confruntã cu personajele auditive 
sunete ºi motive. Prin includerea unor
noi planuri într-o compoziþie muzicalã,
filmul se dovedeºte a permite
muzicianului sã compunã abstract, cu
sunete ºi imagini. Geometria înseamnã

mãsurare, percepþia proporþiilor,
cunoaºtere. Dar  putem mãsura
universul, îl putem cunoaºte într-adevãr,
putem înþelege armonia, liniºtea lui?
Aceasta ar fi o formulare posibilã a ideii
filmului de faþã.  explica chiar autorul.
În discuþia cu tema: Noul sincretism
în muzica româneascã, moderatã de
cãtre dr. Despina Petecel  Theodoru,
cunoscut muzicolog, au fost dezbateri
pertinente la temã, pentru cã fiecare
epocã, la rândul sãu, ºi-a exersat
capacitatea de a uni artele sub aceeaºi
cupolã. Aºa au apãrut, de-a lungul
timpului, opera, baletul, teatrul ºi
filmul. Secolul nostru tenteazã la
rândul sãu cu multiple variante ale
sincretismului ºi pare deschis oricãrei
experienþe de valoare, printre care
poate fi menþionatã ºi experienþa
acestei zile, când muzica ºi-a dat mâna
cu imaginea video, spre împlinirea unui
mesaj de tainã, a unui mesaj consistent,
ce s-a adresat unui spectator dornic de
noi experienþe, dar mult mai alert ºi
legat centrifugal de cotidianul realist,
ce îl atrage magnetic ºi inexorabil.
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Colegiul Tehnic de Arhitecturã
ºi Lucrãri Publice I.N. Socolescu
Continuând tradiþia ªcolii de Arte ºi Meserii înfiinþatã la
iniþiativa arh. Ion N. Socolescu, în anul 1884, de cãtre
Societatea Unirea Constructorilor Români, Colegiul Tehnic
de Arhitecturã ºi Lucrãri Publice I.N. Socolescu formeazã
ºi dezvoltã capacitatea de gândire creativã ºi divergentã a
elevilor, precum ºi asumarea de cãtre aceºtia a unor valori
democratice ºi atitudini pozitive faþã de sine ºi faþã de ceilalþi.
Misiunea ºcolii este de a asigura consistenþa ºi coerenþa activitãþilor desfãºurate în jurul unor scopuri ºi valori

comune, precum: dobândirea de competenþe ºi deprinderi,
care sã asigure deschiderea spre învãþarea pe tot parcursul
vieþii  conceperea unui sistem de evaluare adecvat, care sã
asigure mãsurarea performanþelor ºcolare  egalitatea ºanselor
pentru toþi participanþii la procesul educaþional  atingerea
standardelor de performanþã privind componentele activitãþii
manageriale  racordarea sistemului de management al
resurselor umane la exigenþele învãþãmântului european  perfecþionarea personalului didactic prin formarea continuã.

Adresa: str. Occidentului nr. 12, sector 1

EXTEMPORAL LA SINCERITATE
De ce am ales Socolescu?
Director, prof. Monica CAZACU:

Lumea lor trebuie sã fie lumea noastrã, nu invers!

Stimatã doamnã director Monica Cazacu, de ce ar
alege un adolescent sã se înscrie la Colegiului Tehnic
de Arhitecturã ºi Lucrãri Publice I.N. Socolescu?
Colegiul Tehnic de Arhitecturã ºi Lucrãri Publice I.N. Socolescu
este o ºcoalã cu tradiþie în Bucureºti ºi se mândreºte cu istoria ei,
de la fondatorul al cãrui nume îl poartã pânã la cunoscuta STACO,
din perioada comunistã, ºi la actuala formulã a colegiului, cu
educaþia de calitate pe care o oferã prin cele trei profiluri ale sale:
Arhitecturã, Lucrãri Publice ºi Matematicã  Informaticã. Punctul
forte al ºcolii noastre este reprezentat de oameni. Mai întâi,
elevii pe care avem ºansa sã-i formãm aici: sunt speciali prin
deschiderea cãtre vizual ºi spaþiu, prin interesul pentru domeniul
tehnic ºi pentru ºtiinþele exacte. Apoi, corpul profesoral alcãtuit
din PROFESIONIªTI în domeniul educaþiei, din oameni
entuziaºti, pentru care ºcoala este o vocaþie ºi o pasiune. Un
adolescent gãseºte la noi o mare familie, gata sã-i ofere formare de
calitate, deschidere spre toate tipurile de produse vizuale, lecturã
a imaginii într-o lume a culorii, atestare profesionalã recunoscutã
internaþional, posibilitatea de a dobândi suplimente de calificare
profesionalã. Gãseºte prieteni, oameni cu mintea deschisã ºi
multe proiecte interesante. La noi, se îmbinã echilibrat formarea
de specialitate pentru toate cele trei filiere cu partea de culturã
generalã, pentru ca elevii noºtri sã se bucure de reuºitã mai apoi.
Punem accent pe a învãþa sã înveþi, cum spunea foarte bine un
strãlucit pedagog, nu atât pe transmitere de informaþie, cât pe
formare de deprindere: unde pot cãuta informaþii? Cum pot selecta
informaþiile utile? Care sunt filtrele eficiente în acþiunile de sintezã
ºi de analizã pentru ca munca mea sã fie eficientã?

Ce rol are orientarea ºcolarã? Pãrinþii ºi profesorii
mai sunt consideraþi modele?
Orientarea ºcolarã înseamnã a gãsi vocaþia, ºi nu sunt
cuvinte goale. E important sã ºtie fiecare dintre noi unde-i
este locul. Dacã mai suntem modele?! Cred cã suntem modele
în mãsura în care nu am încremenit în proiect ºi ne dãm
seama cã lumea lor trebuie sã fie lumea noastrã, nu invers.
Ei, adolescenþii, au privirea agerã, simþ critic ºi curajul de a
spune ce vãd. Noi venim cu echilibrul, cu experienþa ºi cu
capacitatea de a-i ajuta sã se descopere.
La ce activitãþi extraºcolare participã elevii?
Voi spicui doar cele mai recente activitãþi. Proiectul Fii fan
gândire fresh, în parteneriat cu Poliþia Capitalei, se deruleazã
pe parcursul întregului an ºcolar 2014-2015. S-a ales clasa
a IX-a E ºi se þin cursuri de actorie, fotografie, educaþie
vestimentarã. Pe 20 ianuarie 2015, CTALP I. N. Socolescu ºi
Fundaþia Collegium au încheiat un acord de parteneriat în
vederea participãrii elevilor claselor a X-a la Seminarul de
Comunicare nonverbalã din 9, 10 februarie 2015, susþinut
prin amabilitatea doamnei Monica Sechelariu. Proiectul
Maratonul ambiþiei, iniþiat de Accesis Training, încheiat la
9.12.2014, vine în sprijinul elevilor care vor susþine proba de

Competenþe lingvistice în limba modernã ºi este coordonat de
doamnele profesoare Dana Lupu ºi Adina Avãsãloaie. Se adaugã
cercul Pixel Colour Group, coordonat de prof. Marilena Cane.
Care sunt concursurile la care au participat elevii
ºi ce premii au câºtigat?
Anul acesta, elevii sunt în etapele pe municipiu pentru
olimpiadele naþionale ºi ne mândrim cu rezultatele la
Olimpiada interdisciplinarã Tehnicã domeniul Construcþii
Instalaþii ºi Lucrãri publice: locul I - Daniela Cojocaru, clasa
a XII-a E, ºi la Arhitecturã, unde avem doi reprezentanþi la
faza naþionalã de la Arad: Irina ªerbãniuc de la clasa a XII-a B
ºi Ariana Vlãºceanu de la clasa a XI-a B. Le aºteptãm cu
premii! De asemenea, dupã premiul I obþinut anul trecut, la
Concursul Naþional Chanson Francophone, de MãdãlinaMihaela Scriminþi din clasa a XII-a A (acum), sperãm sã
obþinem un loc la fel de onorant ºi anul acesta.
Care a fost gradul de promovabilitate a examenului de
bacalaureat în anii trecuþi? Spre ce facultãþi/meserii
se îndreaptã elevii din anii terminali?
Este un alt aspect cu care ne mândrim: 82,14 % dintre
elevi au promovat examenul de Bacalaureat în iunie 2014, în
creºtere faþã de anul ºcolar 20122013, când promovabilitatea pe promoþia curentã a fost de 74,11 % la sesiunea
din varã.
Inserþia pe piaþa educaþionalã este foarte mare; în funcþie de
profil, elevii aleg: o facultate din domeniul vizual (cei mai mulþi,
Arhitecturã sau o specializare înruditã, dar ºi Scenografie, Design
de produs, Arte), real  ASE, Medicinã, Politehnicã, iar cei de
la tehnic vizeazã Construcþii sau ASE. Însã mulþi dintre absolvenþi aleg sã meargã spre ºcolile postliceale, care le oferã o ºansã
pe piaþa de personal cu pregãtire medie ºi cerere foarte mare în
acest moment. De altfel, pentru a veni în sprijinul lor, din anul
ºcolar urmãtor vom încerca sã autorizãm ºi la noi o asemenea
ºcoalã postlicealã, de cadastru ºi mãsurãtori terestre ºi GPS.
Cum aratã viitorul în planurile dumneavoastrã?
Planurile sunt foarte multe
Mai întâi, dorim sã
apropiem eficient comunitatea localã ºi pãrinþii de ºcoalã.
Apoi, avem în vedere diversificarea ofertei educaþionale
pe latura vizualã în funcþie ºi de nevoile pieþei muncii ºi de
cererile beneficiarilor direcþi sau indirecþi. Sã menþinem cel
mai bun parteneriat pentru formare profesionalã cu
Nemetscek România. Acest parteneriat ne permite sã
asigurãm formare profesionalã suplimentarã pentru elevii
interesaþi de arhitecturã sau design interior; firma asigurã
instruire gratuitã ºi licenþe gratuite elevilor participanþi, cu
posibilitatea de a le actualiza pânã la terminarea studiilor
universitare. Mai mult, modulul de pe semestrul al II-lea
le permite elevilor sã obþinã un certificat de recunoaºtere
internaþionalã certificat C  ALL PLAN. Sã atragem noi
proiecte ºi noi parteneri viabili de pe piaþa educaþionalã.

Integrarea mijloacelor informatice
în arhitecturã
Unul dintre proiectele care se desfãºoarã în cadrul Colegiul Tehnic de Arhitecturã
ºi Lucrãri Publice I.N. Socolescu este cel derulat în parteneriat cu Nemetschek
România, care se adreseazã elevilor de la filiera vocaþionalã, profil artisticarhitecturã, preocupaþi de realizarea unor performanþe deosebite în domeniul
arhitecturii ºi în cel al proiectãrii cu ajutorul softurilor CAD/Allplan. Prin intermediul
acestui proiect, elevii ating urmãtoarele obiective:  aprofundarea conexiunilor dintre
utilizarea tehnologiilor informatice ºi societatea cunoaºterii  valorificarea mijloacelor
informatice pentru stimularea creativitãþii ºi diversificãrii modalitãþilor de rezolvare a
proiectelor din domeniul Artelor Vizuale/Arhitecturã  structurarea persoanelor tinere,
cu vârstã cuprinsã între 15-19 ani, prin cunoaºterea ºi dezvoltarea deprinderilor
moderne de utilizator a noilor medii informatice în relaþie strânsã cu modalitãþile de
transpunere plasticã din Artele Vizuale/Arhitecturã, în vederea completãrii cu
viitoarele lor profesii  dezvoltarea profesionalã, în vederea unei mai bune inserþii
pe piaþa muncii  desfãºurarea unor cursuri de pregãtire profesionalã, în domeniul
proiectãrii asistate de calculator în arhitecturã, cu ajutorul softurilor CAD/Allplan.

Alice Georgescu, clasa a XII-a: Am practicat un sport
de performanþã mai puþin cunoscut în þara noastrã, se
numeºte orientare sportivã ºi care presupune sã alergi cu
o hartã ºi cu o busolã prin pãdure, astfel încât sã parcurgi
un traseu în cel mai scurt timp posibil. Am alergat în
cadrul federaþiei, astfel cã am primit o bursã, din care
mi-am plãtit meditaþiile la desen. Este un sport care te dezvoltã
personal foarte mult, atât fizic, cât ºi psihic. La un moment
dat chiar mã gândeam sã merg la UNEFS, dar am renunþat
la aceasta în favoarea Facultãþii de Arhitecturã, care îmi
place mai mult. Dacã aº fi continuat cu sportul nu m-ar
mai fi interesat în ce liceu aº fi intrat. Este o chestiune de
prioritãþi. Nu poþi sã faci un job dintr-un sport precum orientarea sportivã.
Mi-am dorit în mod special sã intru în acest liceu, deºi nu mulþi ºtiu unde este situat
ºi, mai ales, ce profil are. Este foarte enervant faptul cã lumea uitã cã acest liceu
este, în primul rând, un liceu de arhitecturã ºi, apoi, unul de matematicã ºi tehnic.
Am avut medii foarte mari în momentul când am intrat în acest liceu, astfel cã aº fi
putut sã intru lejer la un liceu cu renume, însã am preferat sã vin aici.
Alexandra Grigorescu, clasa a XII-a: Este foarte
important sã îþi dai seama de ceea ce îþi place cu adevãrat
sã faci. Dacã reuºeºti sã mai câºtigi ºi bani, aºa cum fac eu,
atunci poþi sã te consideri norocos. Îmi place foarte mult
sã fac portrete, astfel cã pasiunea pentru desen s-a
transformat în ceva care îmi aduce bani. Deºi pare la prima
vedere ceva simplu, realizarea unui portret implicã un
studiu aprofundat al fizionomiei umane pentru a ºti, de
exemplu, care este distanþa între ochi. A fi elev la acest
liceu presupune o serie de criterii, principalul fiind sã
înveþi ºi sã ai o gândire deschisã, pentru cã desenul se
învaþã în mare parte, astfel cã trebuie sã fii dispus sã
accepþi anumite sfaturi din partea profesorilor. Pe lângã ceea ce înveþi în mod
obiºnuit la ºcoalã, trebuie sã participi ºi la diverse activitãþi extraºcolare pentru a te
perfecþiona. Am participat la un proiect derulat în ºcoalã cu sprijinul Nemetschek
România, proiect în urma cãruia am obþinut o calificare într-un program de proiectare
pe calculator. Acest lucru te ajutã foarte mult atunci când vrei sã optezi pentru o
facultate de arhitecturã, pentru cã deja ai o bazã de la care poþi sã porneºti cu
aprofundarea. Mai mult decât atât, cu ajutorul acelei calificãri poþi sã îþi gãseºti mai
uºor un loc de muncã, ceea ce, pentru un tânãr, este un real ajutor.
Victor Dumitru, clasa a XII-a: Consider cã pasiunea
este cea care te ghideazã în viaþã ºi, mai ales, cea care
poate conta atunci când optezi pentru un loc de muncã.
Poþi sã câºtigi bani pe viitor datoritã unei meserii care se
poate face cu plãcere. Cel puþin aºa consider eu. Cã am
devenit elev al acestui liceu se datoreazã geometriei, pe
care am fãcut-o în clasa a VIII-a. Datoritã acesteia mi-am
dezvoltat privirea în spaþiu, iar când am auzit de acest
liceu de arhitecturã am zis sã încerc sã mã înscriu, dând o
probã pentru care nu eram pregãtit. Chiar ºi aºa, am reuºit
sã trec de aceastã probã fãrã probleme. Pe aceastã filierã 
arhitecturã  elevul trebuie sã aibã doar voinþa sã devinã
cineva, sã înveþe, pentru cã profesorii din acest liceu pregãtesc elevii pornind cu
aceºtia de la zero, de la o banalã linie pe o foaie, ºi pânã la desene complexe. Cei care
îºi doresc cu adevãrat sã intre în acest liceu ar putea sã facã faþã cu uºurinþã.
Alexandru Mihai Panã, clasa a XI-a: Unul dintre
avantajele oferite elevilor de cãtre acest liceu este cel al
certificãrii. Concret, dupã cele douã pãrþi, de iniþiere ºi
aprofundare în program, eºti certificat într-un program
de arhitecturã ºi primeºti o diplomã, care te ajutã foarte
mult. Faptul cã stãpâneºti un program de arhitecturã îþi
creeazã oportunitãþi de angajare. Îmi doresc sã urmez
cursurile unei facultãþi de arhitecturã, dar ºi sã merg la
studii peste hotare, dacã va fi posibil acest lucru.
Arhitectura este un domeniu în care cu cât ºtii mai multe,
cu atât stãpâneºti mai bine domeniul. Viitoarea facultate
ar trebui sã mã introducã cât mai mult în lumea
arhitecturii ºi în cea a designului în mod special.
Iosif Popescu, clasa a XI-a: Iniþial, nu mi-a plãcut
desenul, însã, începând din clasa a VIII-a, am aflat de
acest liceu, care mi-a atras atenþia, mai ales prin specificul
sãu. Provin dintr-o familie cu tradiþie în domeniul
arhitecturii, astfel cã mi-am dorit sã continui tradiþia
familiei, dar ºi sã îmi descopãr talentul. Acest liceu m-a
ajutat sã-mi descopãr atracþia pentru desen. Arhitectura
este un domeniu în care poþi activa, dacã ai câteva calitãþi:
sã fii rãbdãtor ºi sã fii interesat de acest domeniu. Dacã
întruneºti aceste condiþii, poþi învãþa foarte uºor sã
desenezi ºi ulterior sã te perfecþionezi.
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Bucureºti

îºi lanseazã candidatura
la titlul de

Capitalã Europeanã
a Culturii 2021
În anul 2021, existã oportunitatea ca
numele oraºului Bucureºti sã se alãture
listei lungi de oraºe din diverse state
europene, ce au purtat de-a lungul
timpului, vreme de un an, titlul de Capitalã
Europeanã a Culturii. Proiectul prin care
capitala îºi lanseazã candidatura
Bucureºti Memoria | Explorarea |
Imaginarea Oraºului este structurat sub
forma unei trilogii în care oraºul devine
atât cadru de desfãºurare, cât ºi protagonist, iar cetãþenii sãi generatori de conþinut.
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Horia Mihail
ºi Pianul Cãlãtor -

Valori româneºti

Profesorul
Panaite MAZILU
la 100 de ani

în turneu prin þarã

Între 22 martie ºi 20 mai 2015, Horia Mihail
ºi Pianul Cãlãtor sunt într-o nouã cãlãtorie
prin þarã, cea de-a cincea, pentru a se întâlni
cu iubitorii muzicii ºi a le face primãvara mai
frumoasã. Turneul din acest an prezintã
publicului patru poveºti muzicale, ce stau sub
semnul romantismului, al prieteniei ºi
recunoºtinþei. Traseul strãbãtut va acoperi
toate zonele istorice ale þãrii, Horia Mihail
poposind în 20 de localitãþi, pentru a susþine
recitaluri sau concerte cu orchestra. La Tulcea
ºi la Roman, pianistul se va reîntâlni

ºi cu celelalte piane cãlãtoare, rãmase acolo în
anii 2013 ºi 2014. Traseul turneului poate
fi urmãrit pe www.pianulcalator.ro sau pe
frecvenþele posturilor publice de radio.

În plinã glorie!

 cu Felicia Filip

Colaj Cehov
în Douã vizite
Prin spectacolul Douã vizite, Teatrul
Tineretului  Sala Micã, Palatul Naþional al
Copiilor - aduce în faþa publicului iubitor de
teatru, marþi, 31 martie, ora 20, într-un colaj
de douã piese într-un act ale dramaturgului
rus A.P.Cehov, Ursul, farsã scrisã în anul
1888, ºi Cerere în cãsãtorie, scrisã în anul
1889, problematica veºnic actualã a cãsãtoriei.
Regia: Florin ªerbãnescu. scenografia: Emilian
Enache. În distribuþie: Simona Vlad-Sabie,
Lucian Radu ºi Florin ªerbãnescu
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Panaite Mazilu s-a nãscut pe 21 martie 1915 în comuna Broºteni,
jud. Vrancea. Clasele primare le-a fãcut la Broºteni. A urmat Liceul
Internat din Iaºi, obþinând calificativul excepþional la bacalaureat. Dupã
aceea a urmat Universitatea Politehnica Bucureºti - secþia Construcþii,
cu bursa Adamachi. Dupã terminarea facultãþii a fost inginer proiectant la Direcþia de Studii ºi Arhitecturã CFR. A fost profesor universitar
de rezistenþa materialelor, statistica construcþiilor, mecanica teoreticã ºi teoria elasticitãþii la Universitatea Tehnicã de Construcþii
Bucureºti (Institutul de Construcþii Bucureºti), Politehnica Bucureºti,
Institutul de Petrol ºi Gaze, Universitatea Transilvania din Braºov.

Cu participarea extraordinarã a
sopranei Felicia Filip în rolul doamnei
Johnson, la Teatrul de Comedie, joi 2
aprilie ora 19.00, Sala Radu Beligan,
are loc premiera oficialã a spectacolului
În plinã glorie! de Peter Quilter, regia
ºi coregrafia: Rãzvan Mazilu,
scenografia: Iuliana Vîlsan. Este vorba
despre adevãrata poveste a doamnei
Florence Foster Jenkins, cea mai
groaznicã solistã din lume.

Peisajele credinþei

- Dialog fotografic româno-italian
Sãptãmâna trecutã, la Accademia di Romania în
Roma, a avut loc vernisajul expoziþiei Peisajele
credinþei- Dialog fotografic româno-italian dedicatã
Sãrbãtorii Paºtelui, organizatã împreunã cu Muzeul
Naþional al Þãranului Român din Bucureºti.
Curatorii expoziþiei sunt Rodica Marinescu ºi
Ioana Popescu. Expoziþia conþine imagini
comparative de pe pãmânt italian ºi imaginile
mãnãstirilor noastre din nordul Moldovei. Dialogul
fotografic este însoþit ºi de alte câteva lucrãri
reprezentând icoane pe sticlã cu tematicã pascalã,
þesãturi, catrinþe, cruci de mânã, pristolnice ºi
multe ouã încondeiate aparþinând Muzeului
Naþional al Þãranului Român. Expoziþia va putea
fi vizitatã zilnic în Sala de Expoziþii, Viale delle
Belle Arti110, în perioada 25 martie  2 aprilie2015.

Musicalul
Cântec pentru Tisha
În aceastã primãvarã, MiniArtShow by Ioana
Ginghinã are o surprizã pentru cei mici, dar ºi
pentru cei mari, musicalul Cântec pentru Tisha,
un spectacol creat împreunã cu spectatorii.
Duminicã, 5 aprilie, ora 18.00, la Sala ArCub
(str. Batiºtei nr. 14), are loc premiera absolutã a
musicalului Cântec pentru Tisha, în regia Feliciei
Dalu. În Sãptãmâna Luminatã, MiniArtShow
by Ioana Ginghinã împreunã cu Fundaþia
Principesa Margareta a României face cadou
copiilor din medii defavorizate o reprezentaþie,
în Vinerea Mare, 10 aprilie, ora 18.00, tot la
sala ArCub. Jumãtate din profitul din vânzarea
biletelor va fi donat în sfânta zi de Paºte.

Poveºti despre tine
la Teatrul În Culise
Poveºti despre tine este un spectacol
care doreºte sã-þi reaminteascã despre
spirit, ideal ºi vis. Bazat pe volumul
92 de poveºti cu cãrþi de ªtefan Caraman,
spectacolul Poveºti despre tine, montat
la Teatrul În Culise, are premiera pe
30 martie, la ora 20. Intrarea este liberã!

Invitaþii în lumea artelor plastice

Cu Cornelia Gherlan
printre Oglinzile Timpului

Membrã a Uniunii Artiºtilor Plastici din România din 1990,
absolventã a Institutului Nicolae Grigorescu în 1984, clasa profesor
Traian Brãdean, Cornelia Gherlan s-a nãscut în Medgidia pe
02.03.1960. Fiind de loc din Dobrogea, ar fi fost imposibil sã nu evoc,
într-un fel sau altul, dealurile, culorile, luminile cretoase, pãmânturile

arse de soare ale
acelor locuri. Picturile mele sugereazã peisaje, folosind puterea de
impresie a culorilor aºezate în compoziþii abstracte sau figurative dorindu-se a fi ºi
întrebãri totodatã, spune artista într-o încercare de a-ºi defini picturile.
Cornelia Gherlan este acel tip de artistã care se studiazã pe sine cu
atenþie, elaborat, înainte de a se preda conºtiinþei publicului. Deºi
tãrâmurile ei imaginare degajã o neistovitã bucurie lãuntricã, arta ei
pãstreazã, ca pe un lucru rar, firescul, naturaleþea gestului pictural.
Existã indubitabil în evoluþia sa imaginea unei delicate politeþi,
împrumutând privirii fragmente al unui schimb reciproc dintre Spirit
ºi Univers, dintre inefabilul clipei ºi acea fabuloasã voinþã a materiei.
Creaþiile sale posedã o muzicalitate cromaticã aparte transpunându-l
pe privitor în tunelul oranje al memoriei, spune criticul M. Robescu.
Dacã, în picturã, cercetarea laborioasã a condus-o pe autoare cãtre
abstractizare, grafica ei ne poartã cãtre universul mai fragil, însã
nu mai puþin meditativ, al artistei. Faþã de pictura în ulei, care prin
consistenþa mesajului a devenit manifest al creaþiei sale, grafica îºi
dovedeºte cu o vitalitate ironicã ori ludicã, deopotrivã poeticitatea
ca ºi descriptivitatea. Dacã în picturã îi recunoaºtem cu uºurinþã
stilul, în graficã avem surpriza unei mobilitãþi care evidenþiazã,
ºi la nivel formal, dinamica liniei. În grafica artistei gãsim o narativitate animatã de o discretã atitudine liricã. Atunci când privim
tablourile Corneliei Gherlan, intervine cu precãdere acea atroce
suavitate a gândirii unei veritabile artiste, ce sparge permanent
oglinzile Timpului, cãutând sã-nfiripe, mereu, alte existenþe solare.

Din 1974 a fost profesor emerit ºi Doctor Honoris Causa la
Universitatea Tehnicã de Construcþii ºi Universitatea Transilvania
din Braºov, iar din 1993 este membru de onoare al Academiei Române.
Este membru fondator al Academiei de ªtiinþe Tehnice din România. A
þinut conferinþe de specialitate în aproape toatã lumea ºi este membru
în mai multe asociaþii internaþionale profesionale ale constructorilor.
Clãdirea Aerogãrii Bãneasa, trei blocuri din Bucureºti, Casa Presei
Libere (Scânteii), teatrul din Braºov sunt numai câteva dintre
construcþiile sale. Construcþia de suflet a profesorului Panaite Mazilu,
pentru aspectul arhitectonic, este, însã, Aerogara Bãneasa. Inginerul
Panaite Mazilu a proiectat în premierã structuri antiseismice în
România, la Casa Scânteii, apoi a încercat sã-i înveþe ºi pe alþii.
Profesorul Mazilu este o enciclopedie de activitãþi în cadrul
asociaþiilor profesionale cu caracter ºtiinþific: membru al Asociaþiei
Internaþionale de Poduri ºi ªarpante, cu sediul în Elveþia, participant
la congrese ºi conferinþe în Canada, SUA, Anglia, Spania, Portugalia,
Finlanda, Cehoslovacia, membru al Asociaþiei Tall Building, cu sediul
în SUA (a organizat un simpozion al acestei asociaþii în 1974 la Iaºi).
Dupã 1989, profesorul Panaite Mazilu cu fidelul sãu colaborator,
ing. Traian Popp, au format un tandem, în calitate de patroni, la biroul
de proiectare AEDIFICIA CARPAÞI, care a realizat lucrãri importante.
În cadrul lansãrii unei monografii intitulatã Domeniul Coroanei
 instituþia model a lui Carol I, dupã 130 de ani, de Nicolae Noica
ºi ªtefan Petrescu, Alteþa Sa Regalã, Principele Radu al României a
înmânat academicianului Panaite Mazilu un semn de recunoºtinþã
pentru întreaga muncã depusã în anii de activitate. Lansarea a avut
loc în Aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I, exact la un
secol ºi o lunã de la inaugurarea aulei clãdirii, lãcaº de culturã de
importanþã naþionalã ridicat prin strãdania Regelui Carol I.
Profesorul Panaite Mazilu, la cei 100 de ani ai domniei sale, a
fost sãrbãtorit într-o aulã arhiplinã la Biblioteca Centralã
Universitarã Carol I din Bucureºti. Au participat oficialitãþi ai
Administraþiei Prezidenþiale, Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii
ªtiinþifice, Primãriei Generale a Capitalei, din partea E.C.C.E
(European Council of Civil Engineers), Asociaþiei Generale a
Inginerilor din România (AGIR), Academiei de ªtiinþe Tehnice,
Universitãþii Tehnice de Construcþii Bucureºti (UTCB), Facultãþii
de Construcþii Civile, Industriale ºi Agricole, universitãþilor tehnice
din Cluj-Napoca, Timiºoara, Braºov, Asociaþiei Inginerilor
Constructorilor din România (AICR). Au participat colegi de
catedrã din Bucureºti ºi de la Universitatea de Petrol ºi Gaze din
Ploieºti, foºti studenþi, doctoranzi ºi prieteni, studenþi de la
Universitatea de Construcþii din Bucureºti. Dintre foºtii studenþi a
vorbit fostul ministru al Lucrãrilor Publice (1996-2000), ing. Nicolae
Noica, care a arãtat, printre altele, calitãþile deosebite ale
profesorului Mazilu: optimism, simþ al proporþiilor ºi rigoarea
lucrului bine fãcut, spunând cã reprezintã un model de urmat,
astãzi, de cãtre tânãra generaþie de ingineri constructori.
Profesorul Panaite Mazilu a primit din partea invitaþilor diplome
de excelenþã pentru întreaga activitate, trofee ºi plachete aniversare,
iar din partea Centrului Naþional de Inginerii Seismice ºi Vibraþii,
prin reprezentantul acestuia, ing. Ion Blat, a primit medalia
aniversarã Panaite Mazilu, realizatã de Monetãria Statului cu
sprijinul Bãncii Naþionale a României. De asemenea, au realizat ºi
o carte poºtalã aniversarã, care are pe verso reperele cele mai
importante din activitatea profesorului.
Profesorul Panaite Mazilu i-a îndemnat pe tinerii constructori
de astãzi sã încerce sã facã ºi ei ce a fãcut domnia sa pentru România
ºi sã aibã respect pentru lucrul bine fãcut.

Maria Andreia FANEA
Biblioteca Centralã Universitarã Carol I
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Profitul, nodul gordian al secolului XXI (II)
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Secolul XX a fost dominat de cele douã modele de dezvoltare
ale societãþii umane: capitalist ºi socialist, care ºi-au disputat
întâietatea în dominarea ideologicã a lumii.
De la Aristotel, care a consemnat înlocuirea economiei domestice
(schimbul în naturã, trocul) prin introducerea monedei, din nevoia
de schimb, s-a nãscut ºi dezvoltat cealaltã formã de organizare a
muncii, comerþul, (exprimatã B-M-B), care nu-ºi ia câºtigul de la
naturã. Mai mult, Aristotel considera cã banul este elementul ºi
þinta schimbului, iar averea provenitã din acest fel de achiziþie nu
cunoaºte limite. Deºi considera cã legea schimbului este egalitatea,
sesiza funcþia banilor ca mãsurã a valorii. Geneza banilor aratã cã
aceºtia au fost ºi sunt o marfã specialã. Dupã ce monezile din aur
ºi argint au încetat sã mai circule, dolarul a fost desemnat sã
îndeplineascã rolul de valutã în schimburile internaþionale.
Emisiunea ºi lansarea de cãtre SUA, pe piaþa mondialã, de monedã
peste rezervele sale de aur au determinat ca, în anul 1971, sã se
decidã suspendarea convertibilitãþii, iar, în 1976, FMI a decis
demonetizarea aurului ºi exprimarea monedelor naþionale în raport
de o valutã forte, numitã valutã de referinþã. Creºterea ponderii

sectorului terþiar pânã la 60% ºi schimbarea locului cu sectorul primar,
care reprezintã numai 10-15% (împreunã cu agricultura) în realizarea
Produsului Intern Brut, au determinat ºi determinã obþinerea ºi
redistribuirea inechitabilã a profitului (uzufructului) pe filiera sector
primar - sector secundar (manufacturier) - sector terþiar. În fapt, a
avut loc o echilibrare a cheltuielilor, care participã la formarea preþului
bunurilor destinate consumului, determinate de diviziunea muncii
sociale: valoarea materiilor prime, existente în naturã (sector primar)
ºi realizate de om (în special prin agriculturã), a bunurilor realizate
din/prin procesarea materiilor prime (sectorul manufacturier/
procesator - secundar) ºi comerþ (sector terþiar), la care s-au adãugat
instituþiile financiare (sistemul bancar ºi ale forme), în care banul a
devenit þinta schimbului, mult mai uºor de obþinut, multiplicat ºi
cheltuit, având ca intermediar instituþiile financiare. A avut ºi are loc
o migraþie necontrolatã a profitului pe relaþia producãtor - procesator
- comerciant - bancher, concentrarea ºi creºterea profiturilor în
ultimele verigi ale lanþului (comerþ ºi bãnci) în dauna cetãþeanului/
consumatorului final ºi a bugetului, în raport de modelele economice
promovate, prin voinþã politicã, de partidele aflate la putere.

Profitul, între dezbaterea teoreticã ºi instanþa publicã
Ca noþiune, profitul s-a cristalizat
într-o lungã controversã între adepþii
diferitelor curente de gândire, doctrine
sau ºcoli economice. Confruntãrile
s-au amplificat ºi s-au înãsprit pe
fondul apariþiei celor douã teorii ºi
sisteme politico-economice: capitalist ºi socialist.
Profitul, ca termen de origine latinã,
vine de la verbul proficere, care înseamnã
a progresa, a da rezultate, ºi care,
treptat, a dobândit semnificaþia de a da
sau a aduce profit. În DEX, profitul
este definit ca reprezentând un folos
(material sau spiritual) pentru cineva
sau ceva, câºtig, avantaj, iar în teoria
ºi practica anglo-saxonã este considerat
ca o recompensã cuvenitã întreprinzãtorului pentru riscul pierderii
capitalului propriu. Pentru teoria
marxistã, profitul reprezintã forma
transformatã a plusvalorii, ca beneficiul
capitalistului, în care plusvaloarea
reprezintã valoarea nou creatã de cãtre
muncitorii salariaþi în procesul de
producþie peste echivalentul valorii
forþei lor de muncã ºi însuºitã gratuit
de cãtre capitaliºti. Din punct de vedere
contabil, practic, profitul reprezintã
diferenþa dintre preþul de vânzare ºi
costul unui produs sau serviciu prestat,
reglementat prin Codul fiscal.
Teoriile ºi modelele creºterii economice s-au clãdit pe: a) înclinaþia omului
cãtre consum, care a pus bazele teoretice
dezvoltãrii producþiei (Evsey D.
Domar); b) înclinaþia spre economisire
ºi acumulare (dupã principiul bani
albi pentru zile negre, adãugãm
noi) a lui Rey F. Ardo, care a stimulat
investiþiile. În opinia noastrã, astãzi,
asistãm la accentuarea dezvoltãrii
societãþii pe cea de-a treia înclinaþie umanã, cea a profitului. Deºi
contemporanã cu cele douã înclinaþii

umane, teoria profitului s-a dezvoltat
pe mãsura concentrãrii capitalului ca
singura raþiune de a fi a unei întreprinderi,
indiferent de natura juridicã a acestuia.
Istoria îndelungatã a profitului a condus,
în final, la apariþia celor douã teorii în
ceea ce priveºte modul sãu de formare,
exprimate sintetic astfel: a) capitalul ca
generator de profit; b) forþa de muncã
salariatã productivã, creatoare de plusvaloare - profit. Aceste abordãri s-au
aflat în prim-planul dezbaterilor între
susþinãtorii celor douã teorii, încã din
secolul XIX prin teoria dezvoltatã de
Marx, între cei care nu acceptã sã fie
întrebaþi cum au fãcut primul milion de
dolari ºi cei care invocã exploatarea
omului de cãtre om. Chiar dacã
majoritatea þãrilor care au aplicat teoria
marxistã au pierdut lupta cu modelul
capitalist, problema definirii conþinutului ºi rolului profitului, în dezvoltarea
societãþii umane, rãmâne una deschisã.
Cert este cã viaþa a infirmat afirmaþia lui
Marx cã profitul este lipsit de raþiune
economicã, dupã cum, apãrãtorii
modelului capitalist au cedat parþial,
prin dezvoltarea mai multor forme:
popular, social-democrat, liberal,
recunoscând, în timp, cã o parte din
profitul realizat trebuie sã revinã, direct
ºi/sau indirect, forþei de muncã salariate.
Un aspect deosebit din punct de vedere
teoretic, dar ºi practic, în determinarea
profitului îl reprezintã calcularea ºi acceptarea recuperãrii capitalului fix pe
calea amortismentului ca element de cost.
Acceptat ºi de Marx, prin aceea cã
mijloacele fixe nu se consumã într-un
singur ciclu de producþie, acesta avea în
vedere cã amortismentul îºi pierde
conþinutul economic prin naþionalizarea
mijloacelor de producþie. Recuperarea
capitalului investit se realizeazã, în
fapt, din profitul obþinut. De asemenea,

protejarea împotriva riscului pentru
pierderea investiþiei se realizeazã prin
asigurarea contra riscurilor ºi calamitãþilor, incluse în costul bunurilor ºi
serviciilor ºi recuperate prin preþ ºi nu
din profitul obþinut prin creºterea
productivitãþii muncii ºi/sau multiplicarea producþiei..
Controversele teoretico-metodologice
în legãturã cu izvorul profitului sunt
departe de a fi soluþionate, deºi economia
Uniunii Europene este definitã ca
fiind o economie socialã de piaþã, iar în
vocabularul curent se utilizeazã, tot mai
des, noþiunea de profit legitim. De aceea,
deºi profitul constituie scopul oricãrei
activitãþi a modelului capitalist al
dezvoltãrii, el trebuie privit sub douã
dimensiuni: a) la nivel macroeconomic,
în sensul sãu clasic de a progresa, de a da
rezultate, de proficere; b) la nivel
mezzo ºi microeconomic, de câºtig
suplimentar faþã de cheltuielile angajate, respectiv, ca diferenþã între
veniturile obþinute ºi cheltuielile
efectuate. Profitul a apãrut înainte de
formularea legilor ºi principiilor cãrora
trebuia sã i se supunã. Cert este cã el
continuã sã fie considerat ca o platã a
managementului ºi a riscului capitalului investit, a tensiunilor ºi raritãþii cantitãþii de bunuri ºi servicii cerute ºi
cele oferite pe piaþã, iar jocul liber al
pieþei, laissez faire, laissez passer, este
suficient pentru a orienta în mod eficient producþia ºi circulaþia mãrfurilor.
Cu toate acestea, în þãrile din Uniunea
Europeanã, ºi nu numai, s-a desfãºurat ºi se desfãºoarã o intensã activitate
de instituire a controlului pieþei
prin pârghii financiare: acordarea de
subvenþii directe (?!) ºi programe
finanþate din bani publici (taxe impozite - contribuþii), consfinþite
prin bugetul UE ºi bugetele naþionale.

Profitul, deºi conþine acele elemente/
dorinþe care îi fac pe actorii
economici sã acþioneze în prezent cu
gândul la viitor, incitã la cãutãri, la
invenþii, modernizãri ºi raþionalizãri,
în fapt, profitul real, ca expresie a
eficienþei, apare între operatorii
economici, care produc aceeaºi marfã
de utilitate publicã, diferenþiaþi de
consumul de forþã de muncã (timpul
socialmente necesar - David Ricardo)
necesar realizãrii mãrfurilor. Teza a fost
preluatã ºi de Marx, care a folosit-o
pentru a combate utilitatea profitului
ºi a dezvolta teoria pierderilor
planificate în societatea socialistã,
unde pot fi realizate ºi bunuri cu costuri
peste valoarea lor de întrebuinþare,
dacã sunt necesare ºi utile societãþii.
Profitul poate avea utilitate socialã
ºi poate acþiona ca motor al dezvoltãrii
sociale, dacã rãspunde la minimum trei
exigenþe: a) este rezultatul competiþiei
tehnologice ºi manageriale, pe
orizontalã, între operatorii economici
cu acelaºi obiect de activitate, pe baza
raportului just între cost-preþ ºi
utilitatea bunului/ serviciului pentru
consumator; b) nu perturbã
funcþionarea pieþei; c) nu genereazã
discriminãri, îmbogãþirea fãrã justã
cauzã ºi tensiuni sociale.
Deosebirile între modelele economice
constau în distribuþia veniturilor create:
a) modelul capitalist: fiecãruia dupã
capacitatea sa ºi a capitalului; b)
modelul comunist: fiecãruia dupã
nevoile sale. Chiar dacã, din punct de
vedere al necesitãþii ºi rolului profitului
în dezvoltarea socialã, s-au fãcut paºi
de acceptare teoreticã ºi practicã între
celor douã sisteme economice, la noi,
prin noul mecanism economic, introdus
de regimul Ceauºescu în anii 1970, ºi în
disputa privind întâietatea aplicãrii

reformelor faþã de perestroika lui
Gorbaciov, cea mai mare problemã
rãmâne, în continuare, obþinerea,
determinarea ºi repartizarea corectã a
profitului între deþinãtorii de capital/
investitori care activeazã pe piaþã pe
filiera: instituþii financiare - producãtor
- procesator - comerciant - bugetul de
stat - cetãþean.
Secolul XXI a început cu prima crizã
majorã creatã de sistemul financiar
urmatã de criza economicã. În goana
dupã câºtiguri ºi profit, sistemul
financiar, a cãrui marfã o reprezintã
banul, a acordat împrumuturi care nu au
þinut cont de capacitatea realã de
rambursare a beneficiarilor, în special a
cetãþenilor, pe termen mediu ºi lung.
Criza declanºatã în SUA, în 2007, deºi a
cuprins una dintre verigile importante
ale modelului economic capitalist,
sistemul financiar (bancar, asigurãri),
s-a propagat în întreaga economie ºi
mediul social. Criza, deºi se justificã prin
lipsa, recunoscutã, de reglementãri
precise ºi control din partea statului,
cauza realã o reprezintã secretul bancar,
care a favorizat acordarea de credite
preferenþiale, produse bancare supraevaluate, dar ºi salarii ºi bonusuri
exagerate, pânã la fraudarea sistemului
financiar. Când se urmãreºte numai
maximizarea profitului, fãrã transparenþã
ºi fãrã a se urmãri conþinutul ºi utilitatea
realã a bunurilor ºi serviciilor, economia,
istoria o confirmã!, îºi pierde capacitatea
de autoreglare ºi se încheie cu crize/
recesiuni. Deºi teoreticienii încearcã sã
justifice ciclicitatea crizelor ºi necesitatea
surmontãrii lor prin solidaritate umanã,
crizele nu pot fi acceptate atâta timp
cât, contra altor oameni, sunt produse
de oameni, dovediþi ºi hoþi.

Dr. ec. Mircea M. TOMA

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Întreþinerea bancherilor costã scump: 3% din salariu costã numai cardul
Comisioanele de retragere de numerar pot ajunge ºi la 2-3 sau chiar 5 lei
pentru faptul cã te foloseºti de banii tãi. ªi dacã pânã nu demult bãncile
aveau o scuzã: aºa încurajãm plãþile electronice, astãzi afirmaþia este hilarã.
Chiar ºi pentru internet banking sau pentru plata cu cardul, comisioanele
au crescut. Pentru plata cu cardul au crescut doar pentru comercianþi, pentru
plãtitor ele rãmân, deocamdatã, zero. Practic, într-o lunã de zile, un angajat
cu salariul mediu, de 1700 de lei net, plãteºte lunar aproximativ 3% din
salariu pentru cã utilizeazã acest mijloc modern de platã: cardul! Dacã luãm
în calcul toate costurile cardului, comisionul anual de administrare ºi altele,
costul acestuia poate sãri de pragul de 3%. În concluzie, nu doar întreþinerea,
curentul, gazele sau apa sunt puse pe facturã, ci ºi banca. Întreþinerea
bãncii, prin care încasãm salariul, ar trebui sã fie inclusã în coºul zilnic
atunci când se calculeazã inflaþia de cãtre Institutul Naþional de Statisticã.
Din luna martie, bancherii au fost
obligaþi sã afiºeze, la ATM, comisioanele percepute pentru utilizarea cardului de debit, de salariu pentru
majoritatea românilor. ªi odatã cu
aceastã obligativitate au apãrut ºi
surprizele. Unul dintre comisioanele pe
care bãncile trebuie sã le afiºeze în
momentul efectuãrii unei tranzacþii este
cel perceput pentru simpla solicitare a
clientului de a afla câþi bani mai are în
contul curent, o operaþiune care mai este
oferitã gratuit de foarte puþine bãnci
chiar ºi în reþeaua proprie de bancomate.

Costul unei astfel de operaþiuni nu
depãºeºte un leu la ATM-urile proprii
ale bãncilor, dar, în utilizarea cardului
pentru consultarea soldului în reþelele
altor bãnci, poate costa ºi 4,5 lei. Acest
comision este nejustificat, cel puþin în
cazul operaþiunilor efectuate la un
bancomat al bãncii emitente a cardului,
în condiþiile în care BRD a renunþat anul
trecut sã-ºi mai taxeze clienþii. BRD
avea, anterior, cel mai mare comision
pentru interogarea soldului, de peste
2 lei. Acum, majoritatea bãncilor mari
percep comisioane de circa 0,5 lei.

Mai ieftin fãrã bancã decât cu bancã
La BCR, de exemplu, dacã retragi
200 de lei, comisionul de retragere
de numerar este de 1 leu, la
bancomatele bãncii. Dacã faci opt
astfel de retrageri pe lunã, banii daþi
doar pentru retragerea de numerar
sunt de minimum 8 lei. Dacã însã ai
nevoie urgent de cash ºi trebuie sã
retragi de la bancomatul oricãrei alte
bãnci, comisionul este de 6 lei plus
1% din suma retrasã, mai exact,
8 lei dintr-un foc! ªi situaþia nu e
valabilã doar în cazul BCR. La
majoritatea bãncilor, comisioanele
de retragere de numerar sunt
cuprinse între 0,2% ºi 0,25%, dar
nu mai puþin de 0,4  0,9 lei. În
acest context, pare straniu cã bãncile
spun cã vor sã încurajeze plãþile
electronice Dacã scoþi tot salariul
odatã de la un bancomat BCR,
plãteºti doar 4,5 lei pe lunã, faþã de
8-9 lei pe lunã dacã îi scoþi cu þârâita

ºi încerci sã foloseºti cardul ca pe
un portofel electronic (cum ar trebui
sã fie, de fapt) ºi eventual sã mai
economiseºti sau, oricum, sã þii
cheltuielile în frâu.
Dacã vrei cumva sã ºtii câþi bani
mai ai pe card, bãncile te taxeazã din
nou: între 0,2 lei ºi 0,5 lei pentru
interogãri la ATM-ul bãncii ºi între
1,5 lei ºi .1 euro (la BRD) la
bancomatele altor bãnci. În concluzie, fiecare posesor de card de
debit scoate lunar din buzunar
minimum 30 de lei pentru întreþinerea
bãncii. La aceste comisioane, se mai
adaugã însã ºi cele de administrare a
contului ºi taxele anuale, condiþii în
care, pentru un card, ajungi sã mai
plãteºti între 15 ºi 50 de lei pe an,
ceea ce mai înseamnã un plus de circa
4 lei pe lunã, adãugaþi la cei 40 de lei,
care sunt traºi oricum, lunar,
ajungem la 2,5% - 3%.

Pe locul 4 în UE din punct de
vedere al comisioanelor bancare
România se situa pe locul patru în topul þãrilor
cu cele mai mari costuri aferente unui cont de
plãþi ºi aceste costuri depãºesc considerabil media
înregistratã la nivelul Uniunii Europene, diferenþa
fiind de aproximativ 50 de euro. Comisioanele
bancare analizate privesc administrarea lunarã a
contului, eliberarea extrasului de cont, internet
banking, administrarea cardului de debit,
retragerea de numerar (de la ATM propriu sau al
altei bãnci) ºi tranzacþiile internaþionale. Conform
raportului Consiliului Concurenþei, în afarã de
Marfin Bank ºi Banca Transilvania, toate celelalte
bãnci au taxe de cel puþin 2,5 lei/lunã pentru
administrarea lunarã a unui cont curent de bazã.
De asemenea, interogarea soldului este taxatã de
majoritatea bãncilor, excepþie fãcând Piraeus Bank,
Credit Europe Bank ºi Marfin Bank. Cele mai
multe bãnci nu percep comision la eliberarea unui
extras de cont lunar, excepþie fãcând Banca
Transilvania ºi Libra Internet Bank, unde
fiecare extras de cont eliberat este tarifat cu
1 leu, respectiv cu 0,5 lei.

Gabriela ÞINTEANU

Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri întâmpinate în lumea economico-financiarã, ne puteþi scrie la: opinia@spiruharet.ro

703  30 martie 2015

pag. 7

OPINIA NAÞIONALÃ

PROGRAMUL TVH
MARÞI  31 martie 2015

MIERCURI  1 aprilie 2015

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte
06:30 Preuniversitaria*
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
08:00 Interviurile TVH (r)
09:00 Cursuri de limbi strãine
09:30 Film artistic românesc  Veronica
(1972, muzical) Regia: Elisabeta Bostan
11:00 Viral online (r)
11:30 Ochiul de veghe (r)
12:00 Film documentar Discovery 
Rãzboiul Rece
12:40 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
13:00 Film serial  Mara Clara (Filipine)
14:00 Film serial  Dragoste oarbã (Filipine)
15:00 Program folcloric
16.00 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop  Drãgoi
17:00 Film serial  Mara Clara (r)
18:00 Film serial  Dragoste oarbã (r)
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc  Întoarcere
la dragostea dintâi (1981, dramã)
Regia: Mircea Mureºan
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar  Cinemania
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 Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
03:30 Istoria cu învãþãturã.
Realizator Valeriu Râpeanu
04:30 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
05:00 De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ. dr. Diana Artene

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte
06:30 Preuniversitaria*
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Cursuri de limbi strãine
09:30 Film artistic românesc  Întoarcere
la dragostea dintâi (1981, dramã)
Regia: Mircea Mureºan
11:00 Viral online (r)
11:30 Ochiul de veghe (r)
12:00 Film documentar Discovery  Mossad
12:40 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
13:00 Film serial  Mara Clara
14:00 Film serial  Dragoste oarbã
15:00 Program folcloric
16.00 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop  Drãgoi
17:00 Film serial  Mara Clara (r)
18:00 Film serial  Dragoste oarbã (r)
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc  Sosesc
pãsãrile cãlãtoare (1984, dramã)
Regia: Geo Saizescu
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar  Cinemania
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 Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
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
06:30 Preuniversitaria*
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Cursuri de limbi strãine
09:30 Film artistic românesc  Sosesc
pãsãrile cãlãtoare (1984, dramã)
Regia: Geo Saizescu
11:00 Viral online (r)
11:30 Ochiul de veghe (r)
12:00 Film documentar Discovery 
Vechea gardã. Veteranii de la Stalingrad
12:40 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
13:00 Film serial  Mara Clara
14:00 Film serial  Dragoste oarbã
15:00 Program folcloric
16.00 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop  Drãgoi
17:00 Film serial  Mara Clara (r)
18:00 Film serial  Dragoste oarbã (r)
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc 
Pãcalã (1974, comedie)
Regia: Geo Saizescu
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar  Cinemania
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 Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
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

VINERI  3 aprilie 2015

SÂMBÃTÃ  4 aprilie 2015

DUMINICÃ  5 aprilie 2015

LUNI  30 martie 2015

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte
06:30 Preuniversitaria*
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Cursuri de limbi strãine
09:30 Film artistic românesc  Tinereþe
fãrã bãtrâneþe (1969, fantastic)
Regia Elisabeta Bostan
11:00 Viral online (r)
11:30 Ochiul de veghe (r)
12:00 Film documentar Discovery 
Submarinul K19
12:40 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
13:00 Film serial  Mara Clara
14:00 Film serial  Dragoste oarbã
15:00 Program folcloric
16.00 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop  Drãgoi
17:00 Film serial  Mara Clara (r)
18:00 Film serial  Dragoste oarbã (r)
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic  Love beat the hell
outta me (SUA, 2000, dramã)
Regia Kennedy Goldsby
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar 
Cinemania
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
00:30 Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
01:30 Dicþionar cultural.
Realizator prof.univ.dr. Ioan Roºca
02:00 Universitaria*
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
08:00
09:00
09:30
10:15
11:00
12:00
13:00
13:30
16:30
18:00
19:00
20:00
22:30
00:00
00:30
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00

Preuniversitaria*
Universitaria*
Cafe-concert (r)
Univers Shakespeare.
Realizator conf.univ.dr. George Volceanov
Film documentar Discovery - Rãzboiul Rece
Film documentar Discovery  Mossad
Film documentar Discovery  Vechea
gardã. Veteranii de la Stalingrad
Academia veterinarã.
Realizator conf. univ. dr. Violeta Simion
Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
Gala cântecului românesc (r)
Film artistic românesc  Pãcalã (1974,
comedie) Regia: Geo Saizescu
Crezi cã ºtii? (r)
Cafe-concert. Realizator Sorin Petre
Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc 
Milionari de weekend (2004, comedie)
Regia: Cãtãlin Saizescu
Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
Univers Shakespeare.
Realizator conf.univ.dr. George Volceanov
Universitaria*
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept.
Realizator Diana Artene
Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu

06.00 Preuniversitaria*
07:00 Universitaria*
08:00 Film documentar Discovery 
Stalin, cineastul
09:00 Film documentar Discovery 
Adventure Camp (sezonul 1)
09:30 Ecumenica. Realizator Sorin Bejan
11:30 Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
13:00 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
13:30 Gala cântecului românesc.
Realizator Georgel Nucã
16:30 Doctor H.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
18:00 Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
19:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
20:00 Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
22:30 Film artistic românesc  Iubire elenã
(2010, dramã) Regia: Geo Saizescu
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
05:00 De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ.dr. Diana Artene

JOI  2 aprilie 2015
06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte
06:30 Preuniversitaria*
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Cursuri de limbi strãine
09:30 Film artistic românesc 
Pãcalã (1974, comedie)
Regia: Geo Saizescu
11:00 Viral online (r)
11:30 Ochiul de veghe (r)
12:00 Film documentar Discovery 
Stalin, cineastul
12:40 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
13:00 Film serial  Mara Clara
14:00 Film serial  Dragoste oarbã
15:00 Program folcloric
16:00 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop  Drãgoi
17:00 Film serial  Mara Clara (r)
18:00 Film serial  Dragoste oarbã (r)
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Crezi cã ºtii?
Realizator Tina Toma
21:30 Film documentar  Superstaruri
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar  Cinemania
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

PROGRAMUL
RADIO HFM

Hit the morning (07:00-10:00  luni-vineri)
Realizatori: Alina Toma & Alex Crãciun
Light Zone (10:00-13:00  luni-vineri)
Realizator: Robert Tache
Dupã-amiaza devreme (13:00-16:00/luni-vineri)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Ambuteiaj (16:00-19:00/luni-vineri)
Realizator: Iuliana Mardare
Ultima Ediþie (19:00-22:00/luni-joi)
Realizator: Maria Ilie
Cafe Nocturn (22:00-23:00/luni-joi)
Realizator: Luminiþa Bondrea
Sportlife (19:00-22:00/vineri)
Realizator: Claudiu Giurgea
Sinteza sãptãmânii (12:00-13:00/sâmbãtã)
Realizator: Ioana Babu
80 Remember (17:00-19:00/sâmbãtã)
Realizator: Robert Tache
Ocolul Pãmântului în 60 minute
(19:00-20:00/sâmbãtã)
Realizator: Maria Ilie
Hit Hours (20:00-22:00/sâmbãtã)
Realizator: Alex Camburu
În sfârºit week-end (08:00-12:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Marcel Vicol
Week-end activ (13:00-17:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Alex Camburu
Tech News (12:00-13:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Top 20 (17:00-19:00/duminicã)
Realizatori: Alina Toma, Alex Craciun
Nume: Printre rânduri (19:00-20:00/duminicã)
Realizator: Iuliana Mardare
Poveºti Nespuse (20:00-22:00/duminicã)
Realizator: Echipa HFM
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CCERPA ºi Institutul Confucius au organizat, la sediul acestuia din urma,
în data de 23 martie 2015, Ceremonia ceaiului în Orient. Aceasta a fost prima
colaborare dintre cele douã instituþii, urmând ca, pe parcursul acestui an, sã aibã
loc ºi alte evenimente culturale. Au luat parte Tan Yuxiu, soþia E.S. domnul ambasador
al Republicii Populare Chineze la Bucureºti, Feihong Xu, prof. univ. dr. Carmen
Costea, prorector al Universitãþii Spiru Haret, conf. univ. dr. Emilia Bondrea, deputat
Tamara Dorina Ciofu, directorul Casei Româno-Chinezã, Ecaterina Vanea, precum ºi
alþi invitaþii de seamã. Au fost prezentate douã documentare referitoare la istoria, legendele
ºi etapele preparãrii ceaiului, instrumentarul specific, serviciile de ceai folosite, diferitele
feluri de ceai, precum ºi modul în care trebuie savurat ceaiul în China, dar ºi în þãrile arabe,
în special în Maroc. Publicul participant a manifestat un interes deosebit pentru cunoaºterea
celor douã tradiþii ºi culturi, mai ales în timpul demonstraþiei pregãtirii ceaiului potrivit
tradiþiei din China, dar ºi celei din Maroc.

Istoria ºi legenda ceaiului
Istoria ceaiului vastã ºi complexã, cu o vechime
de peste 4000 de ani, cuprinzând mai multe
culturi ºi civilizaþii, a jucat, de-a lungul timpului,
un rol important în viaþa oamenilor, influenþând
politica, tradiþiile, arta, filozofiile, comerþul ºi
ritualurile religioase. Ceaiul este o bãuturã
cunoscutã în întreaga lume, iar modul de preparare
ºi servirea acestuia diferã de la o þarã la alta ºi, mai
ales, de la o culturã la alta, acestea fiind influenþate
de tradiþiile sociale ºi culturale ale zonei respective.
Servirea ceaiului capãtã valenþe sociale, creând
legãturi puternice între membrii unei comunitãþi.
Planta de ceai poartã numele ºtiinþific Camellia
sinensis ºi îºi are originile în Sud-Estul Asiei Nord-Estul Indiei, Nordul Birmaniei (Myanmar
de astãzi) ºi provincia Yunnan din China. Existã
multe legende ºi povesti legate de apariþia ceaiului,

unele dintre ele încãrcate de mister ºi incertitudine, dar, probabil, cele mai multe sunt legende
urbane (sau rurale).
O legendã ne vorbeºte despre împãratul Shen
Nung (anul 2737 î. H.), considerat pãrintele
agriculturii din China, care, într-o zi, atunci
când stãtea la umbra unui copac, o frunzã a
cãzut în cana sa din care bea apã caldã. Astfel a
apãrut prima infuzie de ceai. Împãratul a
observat gustul uºor amãrui al noii bãuturi, dar
ºi efectul tonic al acesteia. În China anticã,
colectarea frunzelor de ceai trebuia sã fie fãcutã
de fete virgine sau fetiþe, îmbrãcate în fiecare zi
în rochii noi în multe culori, cu mânuºi noi. În
India, o altã legendã vorbeºte despre cãlugãrul
meditatist budist Bodhidharma, care se apropia
de sfârºitul celor 7 ani de contemplaþie fãrã somn;

era foarte obosit ºi nu reuºea sã mai stea treaz,
pleoapele i se închideau, astfel cã ºi-a lãsat capul
la pãmânt. În acel loc se gãseau tufiºuri de ceai.
Cãlugãrul a mestecat câteva frunze ºi s-a înviorat
imediat. Totuºi, legenda nu este susþinutã de
dovezi, pentru ca înainte de secolul al XIX-lea,
în India, nu existã înregistrãri istorice despre
consumul ceaiului, deºi aceasta este în prezent
o mare producãtoare de ceai.
În secolul al XVI-lea, în Franþa, biserica a
avut o atitudine ostilã faþã de consumul
ceaiului, considerând cã reprezenta o corupþie
eticã. La fel a fost ºi în Marea Britanie, când
poetul Benjamin Jonson (1572-1637) a
recunoscut cã bea ceai atât de des, încât ibricul
lui nu se rãceºte, motiv pentru contemporanii
lui sã-l acuze de corupþie eticã.

Ceaiul în lumea arabã
Ceaiul nu a fost cunoscut în lumea arabã pânã
în secolul al X-lea. El a fost amintit de omul de
ºtiinþã Abu al Rihan Al Biruni în cãrþile scrise în
timpul excursiilor sale, menþionând bãutura de
culoare aurie - ceai, pe care o beau chinezii.
Ulterior, ceaiul a apãrut în Magrebul arab.
Conform istoricilor, în secolul al XVIII-lea, în
timpul sultanului Abdulah Bin Ismail, acesta
primea ceai, cadou de la trimiºi europeni, iar la
mijlocul secolului al XIX-lea a fost rãspândit
ceaiul verde, care, în Maroc, se numea a tai.
Celelalte popoare ale lumii arabe au cunoscut
ceaiul mai târziu, în funcþie de poziþia geograficã
a fiecãruia. De exemplu, poporul irakian a luat
de la persani obiceiul consumului de ceai - jai ºi
au numit ceaºca cu care se bea esticana sau biala.
Dupã poporul irakian, au cunoscut si celelalte
popoare ceaiul care a devenit un detaliu din viaþa

de zi cu zi. Ceaiul de dimineaþã. A fost
cunoscut ca fiind ritualul de dimineaþã al femeilor
din Kuwait încã din Antichitate, când bãrbaþii
plecau în expediþii de scufundare pentru câteva
zile. Femeile fiind casnice, ceaiul de dimineaþã
reprezenta singurul lor divertisment, considerat,
totuºi, o manifestare de lux. În trecut, ceaiul negru
era importat din India, în cutii de lemn, pentru a
fi protejat de umiditate, ºi se fierbea în apã cu
zahãr, ca sã fie dulce ºi sã reducã din amãrãciunea
lipsei soþului. Ceaiul krk. Pare mai ciudat, dar
existã în Emiratele Arabe Unite ºi se serveºte
atât dimineaþa, cât ºi seara. Se fierbe ºi se adaugã
lapte vaporizat, apoi se pune din nou la fiert
pentru cãpãta o culoare crem spre roºu. Aceastã
bãuturã a fost transmisã de la indieni, care îl
numeau crk, apoi l-au transmis la britanici, dar se
spune cã prima persoanã care a bãut ceai cu lapte

a fost Madame Disable, o franþuzoaicã, în secolul
al XVII-lea. Ceaiul kaºri. În Egipt, poporul îl
apreciazã pentru cã îi conferã buna dispoziþie ºi
cheful de viaþã. De menþionat cã, deºi ceaiul cu
plicuri care se pune în apã fiartã a cucerit tot
mai mulþi consumatori, pentru iubitorii ceaiului
un loc aparte îl ocupã ceaiul kasri, cerut deseori
de clienþii localurilor populare din Egipt. Kaºri
este un ceai fãrâmiþat; frunzele ceaiului sunt
negre; se amestecã cu apã ºi zahãr ºi se fierbe
pânã capãtã o culoare neagrã. În Siria, Liban,
rar se bea ceaiul fãrã frunze de mentã verzi,
proaspete. Chiar ºi acum, foarte rar se serveºte
ceaiul fãrã o aromã parfumatã, de regulã, la micul
dejun. Ceaiul slab asigurã buna dispoziþie, iar
cei care-l preferã mai puþin concentrat folosesc
plicuri cu ceai, pe care le introduc în apã fierbinte
de câteva ori, ca sã fie mai slab.

Ceremonia ceaiului în Europa
În Europa, lucrurile stau mult mai simplu,
ceaiul vãrsat sau în pliculeþe este lãsat la infuzat
într-un vas, în ceainic sau chiar în ceaºca plinã
cu apã fierbinte, pentru câteva minute, pentru
aromã.
Marea Britanie. Ceaiul este îndulcit cu
zahãr sau cu miere ºi adesea aromat cu lapte,
mai ales cel negru, rom sau lãmâie, ºi este
servit la ora 17:00. În Germania ceaiul se
serveºte, întotdeauna, cu prãjiturele. Deºi
Franþa este cunoscutã pentru numeroasele ei
tipuri de cafea, ceaiul de dupã-amiazã este
cunoscut cu precãdere celor din clasa
superioarã. Ceaiul negru este cel mai popular,
servit cu zahãr, lapte sau lãmâie ºi aproape
întotdeauna alãturi de produse de patiserie.

Cu toate acestea, ceaiul verde ºi aromele asiatice
sunt cunoscute unei mase mari de oameni din
întreaga Franþã. În Olanda, ceaiul se serveºte
foarte aromat ºi concentrat. În Rusia, chiar de
la apariþia lui în societatea ruseascã, în secolul
al XVII-lea, ceaiul a reuºit sã creeze legãturi
puternice între membrii societãþii. Specific
ceaiului în Rusia, este sistemul interesant de
ceainice samovare, ceºti ºi alte obiecte necesare
preparãrii ceaiului. Samovarul este asemenea unei
urne, care are un loc special pentru un ceainic
mic în vârf. Apa se încãlzeºte în samovar ºi se
face un ceai foarte puternic, de obicei negru.
Acest ceai se numeºte Zavarka ºi este atât de
puternic încât trebuie adesea diluat cu apa din
samovar. Ceremonialul ceaiului în Rusia implicã

de cele mai multe ori folosirea a trei ceainice,
pentru a menþine cât mai mult timp ceaiul cald.
Un ceainic conþine ceai negru, foarte puternic,
alt ceainic conþine ceai din plante sau din mentã,
iar în cel de al treilea ceainic se þine apã fierbinte.
Cei care consumã ceaiul au posibilitatea de a
amesteca sau dilua ceaiul dupã bunul lor plac.
Aceste tipuri de ceainice sunt adesea decorate
cu picturi din poveºtile tradiþionale ruseºti. La
finalul secolului al XVIII-lea existau peste 100
de fabrici de porþelan ºi ceramicã, unde se
produceau seturile de ceai specifice. Fiecare
fabricã se diferenþia de celelalte prin modele
proprii de decorare. În Rusia, ceaiul se serveºte
dimineaþã sau dupã-masã, alãturi de prãjituri,
dulceaþã sau biscuiþi dulci.

Ceremonia ceaiului
Ceremonia fascineazã prin vechimea ºi pitorescul ei,
incluzând atitudine, gesturi, vorbe, tãceri, atmosferã, decor
specific (aranjamente florale, vase), maniere, adicã o întreagã
filozofie transmisã, din generaþie în generaþie, de peste douã
mii de ani.
Ceaiul reprezintã în China o adevãratã instituþie socialã
ºi culturalã. Se preparã ceaiuri foarte rafinate, în ceainãrii
sau în locuri special amenajate, în grãdini, acasã, pentru a
onora sosirea unui musafir, a unui prieten, cumpãrându-se,
cu aceastã ocazie, ceai de lux, cu arome exotice. Se bea ceai
de-a lungul întregii zile, acasã sau la serviciu. Aceleaºi frunze
de ceai sunt infuzate de mai multe ori. China produce cea
mai mare varietate de ceaiuri din lume, dar cel mai preþuit
este ceaiul verde. Preotul budist Eisai, fondatorul ºcolii
budiste zen Rinzai, a introdus ceaiul în Japonia la
întoarcerea sa din China. Preoþii fãceau dintr-un asemenea
moment un fel de ritual, asociat cu meditaþia. Obiceiul a
fost preluat, încã din timpurile vechi ºi de curtea imperialã,
care l-a fãcut din ce în ce mai pretenþios ºi mai rafinat,
coordonat de un Maestru al ceaiului. Acesta avea rolul de a
amenaja, cu mare atenþie, spaþiul în care erau primiþi oaspeþii
cãrora li se oferea ceai, pregãtea îndelung vasele necesare
(ceainic, boluri, ceºti etc.), prepara ceaiul, pe care îl oferea
fiecãrui invitat. Oaspetele, la rândul lui, trebuia sã bea ceaiul
cu acelaºi respect cu care îi fusese oferit ºi sã înapoieze
ceaºca în aceeaºi poziþie în care îi fusese datã. Sensul acestor
reguli era, în primul rând, unul de naturã spiritualã,
celebrându-se, prin meticulozitatea gesturilor, armonia,
respectul, puritatea ºi liniºtea interioarã. Gazda se angaja
ca, timp de aproximativ patru ore, sã creeze confortul
estetic, intelectual, fizic ºi psihic al invitaþilor. Ceaiul a
ajuns în Iran din India, iar în scurt timp a devenit bãutura
naþionalã. Nordul Iranului reprezintã o zonã importantã
pentru cultivarea plantei de ceai. În aceastã zonã, milioane
de persoane lucreazã în plantaþiile de ceai. Iranienii au una
dintre cele mai mari consumaþii medii de ceai din lume ºi
aproape fiecare stradã are o châikhâne (casã de ceai). Aceste
case sunt importante locuri sociale ºi în ziua de astãzi.
Iranienii beau tradiþional ceaiului fãrã niciun alt ingredient,
dar existã un obicei, care nu se gãseºte niciunde în lume: se
pune un cub de zahãr în gurã înainte de a se bea ceaiul
pentru a îndulci gustul.
Cu toate cã ceremonia ceaiului nu este atât de meticuloasã
ca în China ºi în Japonia, în India, populaþia consumã în
fiecare zi ceai, aceasta având secole de tradiþie. În regiunile
rurale, existã un mod original de a prepara ceaiul. Se fierbe
lapte proaspãt de vacã, se pune într-un vas de ceramicã, se
pun frunze de ceai, se adaugã, dupã gust, zahãr ºi/sau
condimente (ghimber, de cele mai multe ori). Ceaiul astfel
obþinut trebuie bãut fierbinte, în special iarna, pentru cã are
ca efect imediat încãlzirea organismului. În mediile
tradiþionale, ceaiul este folosit ºi ca un remediu eficace în
cazul durerilor în gât, gripei, anemiei etc., lãsându-se
frunzele de ceai la macerat în lapte, adãugându-se lãmâie ºi
bându-se fierbinte, în mai multe reprize pe zi. În India, a
oferi un ceai este un semn de maximã politeþe, de aceea se
gãsesc peste tot ceainãrii, de la cele mai preþioase, din
cartierele elegante ale marilor oraºe, pânã la cele din stradã,
care oferã ceaiul consumatorilor fãrã ceremonial. Combinaþia
de ceai ºi lapte cald, aromat, este cunoscut la indieni sub
denumirea de masala chai. ªi în Pakistan se consumã, de
asemenea, ceaiul masala, condimentat ºi cremos. De-a
lungul timpul, în Turcia, locuitorii ºi-au dezvoltat un mod
propriu de a prepara ºi de a servi cay (ceai) ºi cafea, care
este oferit în semn de ospitalitate ºi de prietenie, oriunde ºi
în orice moment, înainte sau dupã masã. Atunci când
Imperiul Otoman s-a destrãmat, în anul 1923, turcii au
întâmpinat o problemã serioasã în a-ºi pãstra tradiþia
cafelei mocca, deoarece cafeaua a devenit o marfã de import,
foarte scumpã. Privaþi de acest obicei tradiþional, turcii au
început sã bea ceai, reuºind sã dezvolte producþia de ceai
chiar în primii ani ai Republicii, mai ales în regiunea de Est
a Mãrii Negre. Ceaiul turcesc este recunoscut pentru aroma
sa foarte puternicã, dar ºi pentru cã este foarte concentrat.
Acesta se serveºte foarte fierbinte, în pahare delicate sub
formã de cupã de lalea, cu margini aurite. Iubitorii de ceai
din Turcia pot servi ceaiul singuri, ori de câte ori vor, în
ceainãrii, direct din samever sau caydanlik, format dintrun vas mic, aºezat peste un vas de dimensiuni mai mari,
asemãnãtor samovarului rusesc.
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