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9 mai
Ziua Europei
Ziua Europei (9 mai) celebreazã pacea ºi unitatea
în Europa. Data marcheazã aniversarea Declaraþiei
Schuman. În cadrul unui discurs þinut la Paris, în
1950, ministrul francez al Afacerilor Externe,
Robert Schuman, propunea stabilirea unei noi
forme de cooperare politicã în Europa, care sã
înlãture pentru totdeauna posibilitatea izbucnirii
unui nou rãzboi între naþiunile Europei. Viziunea
sa era de a crea o instituþie europeanã care sã
centralizeze ºi sã gestioneze producþia de cãrbune
ºi oþel. Un an mai târziu, a fost semnat tratatul
care prevedea crearea unui astfel de organism.
Propunerea lui Robert Schuman este consideratã
a fi piatra de temelie a Uniunii Europene.

Catedra Sintezele Proiectãrii a Facultãþii de Arhitecturã din cadrul Universitãþii Spiru
Haret Bucureºti a organizat joi, 30 aprilie, în holul sediului central al USH, str. Ion Ghica
nr.13, vernisajul Expoziþiei Proiectelor de Peisagisticã, a douã zone importante ale
Bucureºtiului, respectiv Insula Lacul Morii ºi Parcul Izvor, a studenþilor din anul V (anii
universitari 2012  2013, 2013  2014).
Au fost selectate unele dintre cele mai bune proiecte pe baza criteriilor de apreciere
menþionate în cadrul expoziþiei. Toate piesele prezentate se regãsesc în orice proiect cu
acest specific.

Facultatea de Management Financiar-Contabil Constanþa
»organizeazã:


ªTIINÞIFICE

în perioada 6-7 mai a XX-a Sesiune de comunicãri ºtiinþifice a cadrelor
didactice, a studenþilor ºi masteranzilor:

Oportunitãþi ºi ameninþãri
pentru economia româneascã

Evenimentul se desfãºoarã pe urmãtoarele secþiuni:  Economie ºi relaþii
internaþionale  Management ºi Marketing  Finanþe ºi Contabilitate  ªtiinþe
sociale ºi umaniste. Pentru informaþii suplimentare: http://www.spiruharet.ro/
facultate/9/management-constanta/cercetare-stiintifica.html



a VI-a Conferinþã internaþionalã de afaceri ºi economie

Direcþii ºi acþiuni
pentru a construi o economie creativã

Conferinþa va fi patronatã de Ambasada Regatului Haºemit al Iordaniei la
Bucureºti ºi ES Domnul Ambasador Saker Malkawi, ca un eveniment special, ce
va sãrbãtori 50 de ani de colaborare iordaniano- românã în domeniul educaþiei.
Conferinþa se desfãºoarã pe 8 ºi 9 mai ºi va acoperi urmãtoarele domenii tematice:  Management  Marketing  Dezvoltare Regionalã  Contabilitate  Finanþe
 Asigurãri  Riscuri  ªtiinþe sociale etc. Obiectivele conferinþei sunt menite sã
încurajeze schimbul de experienþã între participanþi ºi sã stabileascã un climat favorabil
pentru viitoare colaborãri ºi parteneriate pe diverse proiecte ºtiinþifice. Pentru
informatii suplimentare accesaþi site-ul conferinþei: http://www.icbe-ct.com/

MANIFESTÃRI

» Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa

invitã pe data de 7 mai la a XXII-a sesiune de comunicãri ºtiinþifice studenþeºti

Cultura socio-juridicã,
factor de echilibru în perioade de crizã

Marþi,
5 mai 2015,
orele 18.00-21.00,
Universitatea
Spiru Haret,
str. Ion Ghica
nr. 13,
Sala STUDIO,
parter

Cu participarea specialã a:  visiting prof. dr. Irena
Talaban  Universitatea Catolicã din Lille  prof. univ.
dr. Vintilã Mihãilescu  SNSPA  psihanalist Vera
ªandor  membru fondator Societatea Românã de
Psihanalizã, fondator Fundaþia Generaþia  psihanalist
lect. univ. dr. Rodica Matei  vicepreºedinte, coordonator
activitate ºtiinþificã  Societatea Românã de Psihanalizã
 psiholog Sanda Lepoiev  preºedinte  Asociaþia
Românã de Psihoterapie Psihanaliticã.
Din partea USH:  prof. univ. dr. Carmen Costea  prof.
univ. dr. Laura Goran  prof. univ. dr. Matei Georgescu.
INTRAREA LIBERÃ

Foto: Mihãiþã ENACHE

De ce sã te înscrii la specializarea ARHITECTURÃ
Formarea parteneriatelor pentru proiecte
dunãrene cu participare româneascã

Forumul Inovãrii
Social-Economice
Dunãre - Marea Neagrã
ediþia a V-a - Palatul Parlamentului,
28-29 mai

Evenimentul este direct legat de asumarea
coordonãrii Prioritãþii Tematice Promovarea
Oraºelor Dunãrene de cãtre Asociaþia
Comunitãþile Locale Riverane Dunãrii (CLDR
România - www.cldr.ro) în cadrul Platformei
Urbane a Regiunii Dunãrii de la Viena.
Obiectivul principal al ediþiei din acest an, care
marcheazã ºi Ziua Maritimã Europeanã în
România, constã în definitivarea, prin consultãri
ºi negocieri directe cu principalii stakeholderi ºi
instituþii finanþatoare / decidenþi europeni în
domeniu, a unui proiect de anvergurã care sã
permitã o promovare concertatã a potenþialului
capitalului uman, social, economic ºi turistic
printr-o strategie SMART de inter-conectare a
principalelor zone de atracþie din fiecare
subregiune în parte. Acest obiectiv va putea fi
atins doar dacã iniþiativele de jos in sus ale
comunitãþilor locale vor putea fi conjugate în
timp util pentru a se utiliza toate pârghiile ºi
oportunitãþile de finanþare la nivel naþional,
transfrontalier ºi transnaþional.
Invitaþii ºi speakerii principali sunt:
Coordonatorul European al Strategiei UE pentru
Regiunea Dunãrii, Marco Onida - DG REGIO,
Comisia Europeanã; reprezentantul Platformei
Urbane - Viena, Daniela Urschitz; Coordonatorul
Naþional SUERD, Carmen Podgorean; precum ºi
alþi numeroºi ambasadori, diplomaþi, reprezentanþi
ai autoritãþilor locale ºi lideri ai societãþii civile
din numeroase state membre SUERD.
Cu acelaºi prilej, cele mai inovative idei,
proiecte, iniþiative ºi reþele cu vocaþie dunãreanã
vor fi evidenþiate ºi rãsplãtite prin atribuirea, în
urma unei selecþii internaþionale prealabile, a
Trofeelor Black Sea - Danubian Social &
Economic Innovator (2015).
Pentru cei interesaþi sã ia parte la acest unic
eveniment, menþionãm cã pânã în data de 10 mai
2015, în limita locurilor rãmase disponibile, se
mai pot face înscrieri, conform principiului Primul
venit-primul servit, completând formularul de
pe siteul www.houseofeurope.ro/Danube-Brand.
CLDR România
C/o EUROLINK-Casa Europei
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Refuz sã mai fiu
un numãr!
Mioara VERGU-IORDACHE
Ceea ce, mai demult, reprezenta o excepþie, a devenit un
mod de a fi. Pauzele lungi ºi dese, cheia marilor succese
era o expresie care taxa, cu prietenie, lenea temporarã.
Acum, pauzele sunt nu numai lungi ºi dese, dar tind spre
permanentizare. Pauze de sistem: sistem social, sistem
informatic, sistem educaþional, sistem juridic, sistem
medical ªi mã gândesc cã o cauzã ar putea fi cã, aproape
în fiecare zi, tindem spre esenþializare, adicã devenim
numere, numere înscrise pe un act. ªi un numãr nu miºcã,
nu se agitã, nu creeazã. El este bãgat în seamã atâta timp
cât foloseºte pentru a fi introdus în sistem, pentru a fi
clasificat, ordonat, reglementat. Cred cã e clar cã mã refer
la fiecare individ, care ar trebui sã fie o rotiþã a Ar trebui
sã se manifeste ca o rotiþã, care sã asigure funcþionarea
sistemului. Numai cã, o rotiþã este, ºi ea, un sistem
Suntem trataþi doar ca niºte numere intrate într-un sistem
care nu funcþioneazã. Cod numeric personal, PIN pentru
telefon, pentru cardul bancar, cod pentru cardul de sãnãtate
Acum trei luni, dupã ce am primit cardul de sãnãtate,
m-am prezentat, conºtiincioasã, sã fiu validatã în/de sistem,
dar sistemul nu funcþiona, deºi noi toþi, toate numerele, am
plãtit, de câþiva ani buni, ca acest sistem sã funcþioneze. Cine
este vinovat?! Doctorul de familie? Casa de sãnãtate? Nu.
Am aflat! Sistemul! Sistemul nu funcþioneazã!
Plãtitor consecvent de taxe ºi impozite, cetãþean cu
drepturi, care ºi-a achitat obligaþiile, ca sã zic aºa, mã prezint
la un centru medical de analize ºi aflu cã nu conteazã cã eu
îmi plãtesc asigurãrile, casa de asigurãri de sãnãtate, la care
sunt arondatã, nu ºi-a plãtit datoriile cãtre centru, iar eu
trebuie sã achit analizeze integral. Cu cine sã mã cert?!
Cine este interlocutorul care sã mã lãmureascã ce se
întâmplã?! Aflu cã de vinã e sistemul!
Îl aud pe ministrul Educaþiei Naþionale care declarã cã,
fost olimpic, având preocupãri în domeniul matematicii,
nu prea e capabil sã-ºi ajute copilul din clasa a IV-a, a V-a,
la matematicã. Hai-da, de! Pãi, dacã chiar ministrul .
ªtiu! Sistemul!
Sistemul ne împiedicã sã fim harnici, responsabili,
respectuoºi, politicoºi, generoºi, sã admirãm, sã iubim, sã
Sistemul în care, bag seamã, cu tristeþe, suntem doar numere,
când ar trebui sã fim rotiþe, bine unse, ce asigurã buna
funcþionare a sistemului.
Un numãr nu trebuie sã fie bine uns, el este un numãr ºi
atât! Când dispare, din spate vine alt numãr, care-i ia locul.
Sistemul rãmâne la fel. Nu e deranjat ºi nu se deranjeazã!
Ei bine, eu nu mai vreau sã fiu un numãr! Nu mai vreau sã
fiu tratatã ca un numãr! Vreau sã fiu o rotiþã într-un sistem/
în sisteme care funcþioneazã! Dumneavoastrã?!
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CONFERINÞA DE CONªTIENTIZARE ªI SENSIBILIZARE
PRIVIND EGALITATEA DE GEN ªI DE ªANSE
- REGIUNEA NORD-EST -

Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Servicios Beijing. De asemenea, au avut loc discuþii legate de
Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. îmbunãtãþirea eficienþei abordãrii integratoare a aspectelor
(SICI Dominus) Spania ºi Uniunea Na?ionalã pentru care privesc egalitatea de ºanse între femei ºi bãrbaþi pe
Drepturile Femeii din România, a organizat marþi, 28 aprilie, plan politic, în cadrul cooperãrii pentru dezvoltare, în
ora 14.00, Conferinþa regionalã (Nord-Est) de conºtientizare planul consolidãrii capacitãþilor instituþionale, reorientarea
ºi sensibilizare privind egalitatea de gen ºi de ºanse din acþiunilor specifice pentru a favoriza emanciparea femeilor
cadrul proiectului ProFemin (POSDRU/144/6.3/S/ ºi recomandãri de promovare a egalitãþii de gen ca mecanism
126567). Evenimentul a avut loc la Suceava, la sediul de sprijinire a economiei în vederea depãºirii crizei ºi
Universitãþii ªtefan cel Mare, din strada Universitãþii nr.13. dezvoltarea unei cariere de succes.
În cadrul conferinþei s-a dezbãtut tema: Egalitatea între sexe
Proiectul are ca obiectiv general îmbunãtãþirea
ºi emanciparea femeilor în cadrul cooperãrii pentru dezvoltare. accesului egal pe piaþa muncii cu scopul de a creºte
educaþia ºi pregãtirea profesionalã continuã a femeilor.
oportunitãþile de angajare a femeilor prin conºtientizarea
Conferinþa a fost deschisã de cãtre dl. ªtefan Barbãlatã, ºi sensibilizarea publicului larg ºi a factorilor de decizie
expert organizare eveniment, dânsul prezentând tema referitor la egalitatea de ºanse ºi de gen ºi prin formarea
evenimentului, iar dna Roxana Hâldan, asistent organizare profesionalã a 3.500 de femei, într-o perioadã de 18
evenimente, a fãcut o scurtã prezentare a proiectului ºi a luni, în vederea creºterii încrederii în sine, a abilitãþilor ºi
trecut în revistã principalele activitãþi implementate. Experþii a nivelului de calificare al acestora pentru adaptarea ºi
invitaþi ºi participanþii au dezbãtut, pe larg, subiecte privind integrarea pe o piaþã a muncii modernã, flexibilã ºi
egalitatea de gen ºi de ºanse, cum este aceasta reflectatã în incluzivã, la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare:
documente oficiale ale Comisiei Europene ºi ale UNESCO Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia,
- Divizia pentru egalitatea de gen  Platforma de Acþiune Sud-Vest Oltenia, Vest, Bucureºti-Ilfov.
Pentru detalii suplimentare puteþi accesa pagina web a proiectului, www.profemin.ro sau ne putei contacta
la tel. 021.455.19.42, adresa de e-mail: profemin@spiruharet.ro
Proiect finanþat de Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 Investeºte în Oameni! Axa prioritarã 6

OPEN DOORS WIPRO:

Oportunitãþi de angajare pentru vorbitorii de limbi strãine

Compania WIPRO îºi deschide porþile ºi te aºteaptã sã vii sã îi cunoºti, oferind
oportunitãþi de angajare vorbitorilor de limbi strãine la nivel avansat, pe domenii
diverse: Financiar, HR, Suport Tehnic etc. În centrul atenþiei se aflã vorbitorii de
germanã, olandezã, turcã, polonezã, limbi nordice (suedezã, norvegianã, finlandezã),
dar ºi vorbitorii de alte limbi strãine.
Evenimentul va avea loc miercuri, 13 mai, la sediul companiei.
În cadrul evenimentului vei avea ocazia sã interacþionezi cu specialiºtii de HR
din cadrul companiei ºi ulterior sã faci parte din echipa WIPRO. Wipro este o
companie de outsourcing atât în domeniul IT, cât ºi în alte domenii precum:
Financiar, HR, Procurement, Telecom, Customer Support etc., care pune accentul
pe dezvoltarea profesionalã a angajaþilor sãi ºi oferã posibilitatea avansãrii sau
schimbãrii departamentului odatã ce faci parte din echipa lor, considerând cã
investiþia în dezvoltarea oamenilor este cea mai profitabilã investiþie pe termen lung. Beneficiile pe care compania
le oferã angajaþilor sunt numeroase ºi includ bonusuri de Crãciun, decont pentru sport, decont pentru ochelari/
lentile de contact, asigurare de viaþã, asigurare medicalã privatã, traininguri gratuite, masaj la birou etc. O carierã
la Wipro înseamnã oportunitatea pe termen lung de a-þi explora propriul potenþial, dezvoltarea continuã ºi
bucuria de a lucra cu cele mai noi tehnologii alãturi de cei mai buni specialiºti din domeniu.
Aflã mai multe detalii ºi înscrie-te la eveniment accesând link-ul http://buzzjob.ro/open-doors-wipro

ARCUB a lansat spre consultare publicã culturale specifice fiecãrui segment, de la
Strategia culturalã si creativã a impactul lor asupra publicurilor, dar ºi de
Bucureºtiului 2015-2025, primul document la potenþialul de dezvoltare pe care acestea
strategic dedicat sectorului cultural, îl deþin:arte vizuale, artele spectacolului,
dinamicii creative ºi participãrii culturale la muzicã, film, publishing, patrimoniu,
nivelul municipiului Bucureºti. Operatorii arhitecturã/urbanism/design/fashion/handculturali, societatea civilã si cetãþenii made. Acestora le-au fost adãugate alte
capitalei sunt invitaþi, potrivit ARCUB, sã patru domenii intersectoriale: media &
parcurgã documentul ºi sã transmitã interactive media, business of communiobservaþii ºi sugestii asupra studiului, cation, arta comunitarã ºi educaþie.
precum ºi recomandãri de continuare a
Misiunea Strategiei culturale ºi creative
demersului, pânã pe data de 1 iunie 2015, a Bucureºtiului 2015-2025 este aceea de a
pe adresa de e-mail strategie@arcub.ro.
promova cultura ca generatoare a dezvoltãrii
Strategia culturalã ºi creativã a economice durabile ºi a coeziunii sociale,
Bucureºtiului 2015-2025 a fost lansatã ca rãspunzând cadrului ºi premizelor
proiect în vara anului 2014 de cãtre ARCUB candidaturii Bucureºtiului pentru titlul de
- Centrul de Proiecte Culturale al Primãriei Capitalã Europeanã a Culturii 2021.
Municipiului Bucureºti ºi a fost elaboratã,
Documentul supus consultãrii publice
în forma supusã consultãrii, de cãtre o echipã reprezintã primul pas demarat de ARCUB
de specialiºti independenþi, coordonatã de în vederea consolidãrii strategiei culturale
Asociaþia PostModernism Museum: pe termen lung a Bucureºtiului.
Modernism.ro, Formare Culturalã, Asociaþia
Ulterior studiului vor fi realizate
Oricum, Asociaþia Operatorilor Culturali din cercetãri aprofundate în diverse direcþii de
România. Alãturi de aceºtia, au lucrat echipe dezvoltare (maparea resurselor culturale,
de sociologi ºi experþi consultanþi în domenii realizarea unui barometru cultural calitativ
culturale ºi creative din Bucureºti.
la nivelul capitalei, focus-grupuri tematice,
Strategia culturalã ºi creativã a constituirea unor grupuri de lucru strategice
Bucureºtiului 2015-2025 propune 11 pentru planificarea dezvoltãrii oraºului
domenii culturale ºi creative la nivelul etc.) în sprijinul fundamentãrii ºi mai solide
capitalei. Sectoarele culturale ºi creative au a strategiei culturale, dar ºi a pregãtirii
fost structurate pe 7 domenii, pornind de la candidaturii pentru Capitalã Europeanã a
premisa frecvenþei numãrului de acþiuni Culturii 2021.
Documentul supus consultãrii publice poate fi descãrcat de pe siteul ARCUB: Strategia
culturalã ºi creativã a Bucureºtiului 2015-2025 la adresa : (http://arcub.ro/downloads/
pdf/strategia_culturala_si_creativa_a_Bucurestiului_2015.pdf)
În acordarea feed-back-ului, artiºtii, instituþiile publice, ONG-urile ºi locuitorii
Bucureºtiului pot utiliza setul de întrebãri formulate de ARCUB în vederea evaluãrii
documentului strategic la: http://arcub.ro/news_detail.php?id=743

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Intrãm în Schengen?! Credite cu dobânzi de 4% la lei

Reducerea dobânzilor pe piaþa monetarã a ajuns ºi la creditele imobiliare. Bineînþeles,
la Prima Casã, care sunt ºi cele mai multe, costul de dobândã a coborât ºi sub 4%, în timp ce,
la imobiliarele propriu zise, aceste costuri pot ajunge ºi pânã la 7,7%. La creditele în lei!

220 de cereri de credite
Prima Casã pe zi
Fondul Naþional de Garantare a Creditelor
pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii
(FNGCIMM) a acordat, de la începutul anului
2015, aproape 6.800 de garanþii, cu o valoare de
555 milioane de lei, pentru credite în cadrul
Programul Prima Casã. Valoarea totalã a
finanþãrilor a ajuns la 1,11 miliarde de lei, iar
valoarea medie a unui credit a fost de aproximativ
165.000 lei. Astfel, solicitãrile de garantare au
crescut, în primele patru luni din 2015, cu
aproximativ 30% faþã de aceeaºi perioadã a anului
trecut, se aratã într-un comunicat al FNGCIMM.
Ritmul mediu al solicitãrilor de garantare primite,
în ultima perioadã, de FNGCIMM, este de 220
de solicitãri pe zi, faþã de 120 solicitãri/zi, câte se
înregistrau în aceeaºi perioada a anului trecut. De
la debutul programului, începând cu anul 2009,
FNGCIMM a acordat aproape 139.000 de
garanþii, în valoare de circa 11,6 miliarde de lei,
pentru credite accesate în valoare de circa 23 de
miliarde de lei. Potrivit comunicatului Fondului,
Programul Prima Casã poate fi considerat un
indicator al încrederii românilor în viitor ºi a
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faptului cã rezultatele macroeconomice, evoluþia
pozitivã a economiei României, devin vizibile la
nivelul întregii societãþi.

Împrumuturi cu dobânzi de 3,9%
la Prima Casã
Cea mai micã dobândã pentru un credit Prima
Casã, de 3,94% pe an, este oferitã în prezent de
CEC Bank, aceasta fiind singura bancã care
percepe o dobândã sub 4% pentru acest tip de
credite. Imediat dupã CEC vine BRD, ale cãrei
credite au ajuns la costuri totale de 3,99%. Dar
acest cost este valabil doar dacã salariul clientului
este virant într-un cont BRD. Costul total al
unui astfel de credit, în sumã de 100.000 de lei,
contractat pe 30 de ani la CEC Bank, este de
168 559,9 lei, cu o ratã de 441,8 lei. La
Unicredit iriac Bank gãsim cel mai scump credit
Prima Casã. Dar chiar ºi aºa, dobânda nu este
semnificativ mai mare decât în cazul celui mai
ieftin credit. Astfel, la Unicredit iriac Bank,
dobânda este de 5,08, iar costul total de 189.
855,4 lei, cu o primã ratã de 495,7 lei.
Topul celor mai mici dobânzi la împrumuturile
Prima Casã, care nu sunt condiþionate de virarea
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veniturilor la banca creditoare, este completat
de: Banca Transilvania, ING ºi Banca
Româneascã. Pentru persoanele care îºi vireazã
veniturile la banca creditoare, dobânzile practicate
sunt mai mici decât cele standard, majoritatea
bãncilor având acest tip de oferte, atât pentru
ipotecare standard, cât ºi pentru Prima Casã.
Condiþiile pentru obþinerea unui credit Prima
Casã s-au modificat recent. Astfel, clienþii care
au beneficiat deja de acest program vor putea
cumpãra o locuinþã mai spaþioasã sau mai
scumpã, dacã vor îndeplini, cumulativ, unele
condiþii. Beneficiarul programului nu poate
pãstra însã ambele locuinþe.

Ipotecarele simple costã
ºi de douã ori suma împrumutatã
Cei care doresc un credit imobiliar simplu, fãrã
garanþia statului, au de ales între oferte cuprinse
între 4,36% la Kiwi Finance, un broker de credite,
ºi 7,72% la OTP Bank. Astfel, pentru un credit
de 100.000 de lei luat pe 30 de ani (cu o valoare
a locuinþei de 135.000 de lei), un client care
apeleazã la Kiwi Finance va plãti 177.760,3 lei
(cu peste 10.000 de lei mai mult decât în cazul
celui mai ieftin credit Prima Casã) ºi o primã
ratã de 483,8 lei. În cazul celui mai scump credit,
la OTP Bank, suma totalã plãtitã în 30 de ani

este de 250.666 lei, cu o primã ratã de 682,1 lei.
Astfel, dacã la creditele Prima Casã costurile
tind sã se alinieze cu ceea ce românii visau cândva,
împrumuturi cu dobânzi la fel de mici ca în Zona
Euro, la creditele imobiliare propriu zise mai avem
de aºteptat.
Prima Casã a susþinut creditele ipotecare în
perioada de crizã, aducând o plasã de siguranþã
bãncilor, prin garantarea a jumãtate din sume, ºi a
temperat scãderea preþurilor pe piaþa imobiliarã.
Un avantaj a fost avansul mai mic, care a permis
contractarea de credite ºi clienþilor fãrã economii
consistente. Numãrul total al creditelor acordate
de cele 19 bãnci, care participã la program din iunie
2009 încoace, este de 130.000, iar valoarea cumulatã
a acestora ajunge la 22 miliarde de lei. BCR ºi BRD,
primele douã bãnci din sistem, au acordat, de la
începutul Programului Prima Casã, aproximativ
75.000 de credite, în valoare totalã de aproximativ
13 miliarde de lei, adicã peste jumãtate din totalul
creditelor imobiliare garantate de stat.
Una dintre restricþiile pentru Programul Prima
Casã este aceea cã finanþãrile contractate pot fi
doar în lei. Totuºi, ºi în cazul creditelor ipotecare
clasice, cea mai mare parte a creditelor acordate
în aceastã perioadã sunt în moneda naþionalã.

Gabriela MOLDOVEANU

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

Sub auspiciile tradiþiei tibetane  valenþe noi în proiectul
Vectori actuali în educaþie
CONFERINÞA

Economiile, fie ele la bãnci sau la saltea,
se þin nu în euro sau dolari,
Cunoaºterea spiritualã în mediul academic
ci în moneda naþionalã
 o perspectivã universalã
Prof. dr. Steve Keen, de la Kingston University
London (UK)  autorul cãrþii Debunking
Economics, a cãrei recenzie am publicat-o în
pagina a 6-a a numãrului 705 al revistei  a
susþinut luni, 27 aprilie, ora 11, în Sala de
consiliu, campusul Didactica, strada Fabricii
nr. 46G, seminarul The monetary &complex
systems approach macroeconomics. Cu aceastã
ocazie, i-a fost înmânatã o Diplomã de excelenþã
din partea rectorului Universitãþii Spiru Haret.

Prof. dr. Steve Keen, unul dintre cei mai
influenþi economiºti pe plan internaþional, omul
care a reuºit sã anticipeze, în 2006, prãbuºirea
pieþelor financiare, a discutat cu cadrele didactice

ºi studenþii facultãþilor cu profil economic din
cadrul Universitãþii Spiru Haret.
România nu se aflã în pragul unei noi crize
financiare, iar asta pentru cã nu a reuºit sã o
depãºeascã pe cea anterioarã, a declarat profesorul
oaspete. Steve Keen le-a dat ºi un sfat românilor:
economiile, fie ele la bãnci sau la saltea, se þin nu
în euro sau dolari, ci în moneda naþionalã.
Reputatul profesor Steve Keen este celebru nu
doar pentru cã a fost unul dintre putinii analiºti
care au avertizat, în urmã cu opt ani, cã o crizã
economicã mondialã este iminentã, dar el este ºi
unul dintre cei mai vehemenþi critici ai economiei
neoclasice, potrivit cãreia ºomajul apare nu din
cauza imposibilitãþii oamenilor de a-ºi gãsi loc
de muncã, ci pentru cã ei, pur ºi simplu, renunþã
la joburi pentru altele mai bine plãtite.
Întâlnirea cu studenþii ºi cadrele didactice din
Universitatea Spiru Haret a fost una din care
aceºtia au înþeles ºi mai bine încotro se îndreaptã
economia mondialã ºi cum stãm noi, românii, la
acest capitol. Dacã recenta crizã economicã a
pornit pe fondul datoriilor foarte mari, unde
principalele motoare de îndatorare erau bãncile,
populaþia ºi, nu în ultimul rând, autoritãþile
publice, urmãtorul colaps financiar poate porni
pe fondul gradului de îndatorare tot mai ridicat
al marilor companii private.
Reputatul specialist a avut ºi câteva sfaturi
importante pentru studenþii ºi profesorii prezenþi
la dezbatere. Steve Keen avertizeazã sã nu
cheltuim foarte mulþi bani proveniþi, mai ales, din
credite bancare pe care nu ni le putem permite.
Acest drum ne-ar întoarce în perioada 2007-2008,
atunci când cei mai mulþi dintre români au cheltuit
ceea ce bancherii numesc future money, adicã
bani pe care populaþia nu îi are, dar pe care sperau
sã îi aibã peste ºase, ºapte sau opt ani.

Marþi, 28 aprilie, începând cu
ora 18, sala Studio a gãzduit
conferinþa Cunoaºterea spiritualã în mediul academic  o
perspectivã universalã, care l-a
avut ca invitat special pe Maestrul Karma Tanpai Gyaltshen
Acharya din Katmandu (Nepal).
Alãturi de invitatul nostru au
conferenþiat: prof. univ. dr. Steve
Keen, ºeful ªcolii de Economie
ºi ªtiinþe Sociale de la Kingston
University, Londra, prof. univ.
dr.Gh. Iancu - Facultatea de
Drept, Universitatea din Bucureºti, conf. univ. dr. ec. dr. ing.
Mircea Aurel Niþã - SNSPA ºi
dr. Valentin Beloiu.
Cuvântul de deschidere din
partea Universitãþii Spiru Haret
l-a avut prof. univ. dr. Carmen
Costea, prorector, care a prezentat, atât valenþele proiectului
Vectori actuali în educaþie, cât
ºi perspectiva asupra educaþiei
în ordinea valorilor perene.
Prof. univ. dr. Steve Keen s-a
referit la relaþia dintre agnosticism, teism ºi cunoaºterea
ºtiinþificã, iar prof. univ. dr.
Gheorghe Iancu a subliniat
importanþa tradiþiilor în cunoaºtere ºi relaþia dintre perspectiva
cartezianã ºi cea tibetanã. Conf.
univ. dr. ec. dr. ing. Mircea Aurel
Niþã a prezentat importanþa
prezenþei Maestrului Tanpai

foto ªtefan ECLISERESCU
Rinpoche ºi a temei conferinþei,
subliniind necesitatea abordãrilor
transdisciplinare în societatea
actualã ºi importanþa vectorilor
educaþionali colaterali în desãvârºirea educaþiei, în diminuarea
agresivitãþii sociale ºi a terorismului prin iubire, asumarea
conºtientã a responsabilitãþii faþã
de semeni ºi comunitate, acceptare, înþelegere ºi toleranþã.
Maestrul Karma Acharya
Tanpai Rinpoche a fãcut o memorabilã incursiune în universul
tradiþiei tibetane, al ontologiei ºi
gnoseologiei sale, prezentând
raportul esenþial dintre natura
minþii ºi fenomen.
Maestrul Karma Acharya
Tanpai Rinpoche, fondatorul
Mânãstirii Regale Albe din

Kathmandu a avut un ciclu de
conferinþe în Asia ºi Europa ºi a
revenit cu mare drag în România,
pentru o nouã conferinþã, apreciind valoarea actului educaþional de la Universitatea Spiru
Haret. Imediat dupã încheierea
evenimentului gãzduit de USH,
Maestrul a plecat spre Nepal,
pentru a sprijini efortul de reconstrucþie necesar dupã cutremurul catastrofal care a devastat
þara.
Urmãtorul eveniment al
proiectului Vectori actuali în
educaþie este programat pentru
data de 5 mai, ora 18, ºi este
dedicat unui domeniu foarte
modern de activitate - etnopsihiatria - ºi profesorului emerit Tobie Nathan. Vã aºteptãm!

Prof. univ. dr. Matei GEORGESCU

Proiectul POSDRU

Femei active pentru integritate ºi responsabilitate

 un demers pentru creºterea egalitãþii de ºanse pe piaþa forþei de muncã
Asociaþia Românã pentru Transparenþã (Transparency International
Romania) implementeazã, în parteneriat
cu Universitatea Spiru Haret, 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 acestui proiect, Universitatea
Spiru Haret organizeazã ºi implementeazã cursurile de calificare lucrãtor în
comerþ nivel 1 (COR 5220.1.1).
O nouã grupã de cursante, aferentã
regiunii de dezvoltare Sud-Vest
Oltenia, a terminat modulele de teorie
ºi respectiv de activitate practicã de
lucrãtor în comerþ, finalizate cu un
examen care le aduce ºi certificarea
recunoscutã ANC. Cursantele au avut
ocazia sã interacþioneze, pe parcursul
celor 120 de ore de teorie, cu conf.
univ. dr. Elena Bicã, expert formator

în cadrul proiectului, specialist cu
experienþã în formare ºi implementarea
proiectelor cu fonduri europene.
Într-o atmosferã caldã, prieteneascã,
cursantele cu fost iniþiate în universul
complex al calificãrii de lucrãtor în
comerþ, fiindu-le prezentate, într-o
manierã accesibilã ºi dinamicã, informaþii, noþiuni ºi concepte de ultimã orã
din domeniul comercial.
Cursurile de lucrãtor în comerþ permit
absolventelor sã-ºi dezvolte competenþe
ºi abilitãþi de bazã în domeniul
comerþului, necesare pentru desfãºurarea
activitãþilor practice de vânzare ºi
relaþionare cu clienþii. Dupã absolvirea
modulelor aferente cursului de lucrãtor
în comerþ, o serie de cursante au formulat
într-un mod sugestiv impresiile lor
referitoare la desfãºurarea acestuia:
Pãrerea cursantelor FAIR:  Janina
Mãdãlina Gheorghicã - Proiectul
POSDRU FAIR, prin programul de
calificare lucrãtor în comerþ nivelul 1,

mi-a oferit ocazia de a participa la noi
activitãþi ºi o mai bunã dezvoltare pe plan
profesional. Cursurile au fost la înãlþimea aºteptãrilor mele, practica m-a
învãþat lucruri noi, precum comunicarea
cu oamenii, tehnici de vânzare, socializarea, profesionalismul. Pe parcursul
întâlnirilor, doamna profesoarã formatoare ne-a pus la dispoziþie toate
materialele aferente cursurilor, sprijinindu-ne în orice problemã.  Oana
Kristina ªercãu - Am participat la
programul de calificare lucrãtor în
comerþ avându-l ca formator pe conf.
univ. dr. Elena Bicã. Cursurile s-au
desfãºurat în cele mai bune condiþii, iar
doamna formator s-a strãduit sã ne
transmitã într-o formã cât mai uºoarã
informaþiile aferente tuturor modulelor.
Pe tot parcursul cursurilor am fost
înºtiinþate despre toate etapele acestuia,
devenind foarte clarã succesiunea
temelor abordate.  Diana Ileana Minea
- Participarea la cursul de lucrãtor în
comerþ s-a desfãºurat în condiþii
normale, iar doamna formator ne-a
explicat ºi ne-a rãspuns la toate
întrebãrile pe care i le-am adresat. Ni
s-au acordat ºi manuale care ne-au ajutat
foarte mult oferindu-ne multe informaþii.
Atunci când am întâmpinat dificultãþi
doamna formator ne-a explicat ºi ajutat
pânã am înþeles ceea ce am întrebat.
 Maria Popescu - Cursul de Lucrãtor
în comerþ, pe care l-am parcurs sub

îndrumarea doamnei formator Bicã
Elena, a adus multe oportunitãþi privind
reducerea ºomajului ºi pregãtirea
detaliatã pentru a practica aceastã
profesie. Profesia de lucrãtor în comerþ
este una vizatã de foarte multe persoane,
în special femei. Cursul a abordat o parte
practicã ºi una teoreticã, care s-au
desfãºurat într-un mod agreabil.
 Aurelia Stanca - Am participat la cursul
de Lucrãtor în comerþ din cadrul
Proiectului POSDRU FAIR care este
cofinanþat din Fondul Social European
prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane.
Proiectul la care am participat a avut ca
formator pe doamna Elena Bicã.
Informaþiile obþinute au fost deosebit de
interesante ºi de utile în cadrul formãrii
ca lucrãtor în comerþ. Cursurile susþinute
de doamna formator au fost deosebit de
interesante ºi utile.  Cristina Gabriela
Minea - Am participat la cursul de

lucrãtor în comerþ ºi am fost foarte plãcut
impresionatã de cunoºtinþele pe care
le-am acumulat în urma participãrii la
curs. O impresie deosebitã am ºi despre
doamna formator, existând o foarte bunã
comunicare între cursante ºi dânsa.
În perioada urmãtoare, cursurile se
vor organiza în toate regiunile de dezvoltare aferente proiectului: Bucureºti
Ilfov, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia,
Sud Est, Nord Est.
Toate doamnele interesate în obþinerea
competenþelor de lucrãtor în comerþ sau
în deschiderea propriei afaceri având
studiile minime obligatorii, conform
legislaþiei în vigoare din momentul
absolvirii, sunt aºteptate sã se înscrie în
cadrul Proiectului FAIR. Pentru
înscrierea în cadrul proiectului este
necesarã trimiterea unui email 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;
Contract nr: POSDRU/144/6.3/S/134919
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeºte în oameni
Axa prioritarã 6 Promovarea incluziunii sociale;
Domeniul major de intervenþie: 6.3 Promovarea egalitãþii de ºanse pe piaþa muncii
Solicitant: Asociaþia Românã pentru Transparenþã/Transparency International Romania
Partener  Universitatea Spiru Haret din Bucureºti

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

sprijinã
învãþãmântul
preuniversitar

Învãþãmântul preuniversitar românesc continuã sã se confrunte cu numeroase
probleme  de la subfinanþare pânã la salarizarea nemotivantã, ba chiar
descurajantã, culminând cu interesul încã scãzut pentru perfecþionarea
profesionalã a cadrelor didactice. Universitatea Spiru Haret acordã o
importanþã specialã ºcolii, indiferent de nivel, iar o dovadã în acest sens o
reprezintã proiectele pe care le desfãºoarã. Prin programele derulate pânã în
prezent, instituþia haretistã contribuie la creºterea performanþei ºi a calitãþii în
învãþãmântul gimnazial ºi liceal. ªi exact asta face ºi prin participarea într-un
proiect de anvergurã, la solicitarea Inspectoratului ªcolar Judeþean Mehedinþi.
Colegiul Naþional Pedagogic ªtefan Odobleja din Drobeta Turnu-Severin a
fost gazda celui mai nou focus grup desfãºurat în cadrul proiectului POSDRU
Didactino  Formare inovativã pentru valoare ºi performanþã în cariera
didacticã. Prin acest eveniment, s-a încheiat perioada de implementare a
proiectului european în judeþul Mehedinþi, iar, astfel, experþii focus grup ai
Universitãþii Spiru Haret au putut sã-ºi formuleze concluziile de rigoare.
românesc este cu siguranþã unul al paradoxurilor. Pe de-o parte,
Adresa: str. Cauzaºi nr. 43, sector 3, Bucureºti Învãþãmântul
avem elevi de excepþie, care fac cinste þãrii cu performanþele lor la olimpiadele
Am poposit la Liceul Teoretic Mihai Ionescu, unde elevii clasei a XII-a au punctat aspecte
naþionale ºi internaþionale, iar, pe de altã parte, ne plângem de lipsa
ale vieþii de licean, planurile de viitor ºi au vorbit despre anumite aspecte ale vieþii cotidiene.
materialelor, a manualelor ºcolare sau a lucrurilor de strictã necesitate, care
ar putea face ca ºcoala româneascã sã se desfãºoare în condiþii normale.
 A avea o pasiune  Cu diplomã, fãrã diplomã  BAC-ul bate la uºã  Angajat încã de pe bãncile
Activitãþile derulate în cadrul focus grupurilor au fost deosebit de importante
ºcolii  Viitor  Valorile în România
ºi asta pentru cã experþii haretiºti au putut sã identifice cu exactitate adevãratelor
probleme ale sistemului educaþional. Activitãþile de focus grup, desfãºurate în
Eduard Vlad: Una dintre pasiunile mele obþii acea diplomã. În concluzie,
cadrul proiectului POSDRU Didactino  Formare inovativã pentru valoare
a fost sã cânt la clarinet ºi sã fac sport de nu cred cã este important
ºi performanþã în cariera didacticã, au prins foarte bine în zonele de
performanþã, mai exact, tenis de câmp. Am fost momentul în care obþii diploma
implementare, Mehedinþi ºi Sibiu, programul  pilot s-a dovedit a fi de un
întrebat des ce înseamnã sã ai o pasiune. Trebuie respectivã, însã trebuie sã o ai.
real succes, iar, în aceste condiþii, implementarea acestuia ºi în alte zone
sã recunosc cã este o întrebare bunã ºi, în acelaºi Examenul de Bacalaureat este un
geografice ale þãrii este doar o problemã de timp.
examen
care
îl
face
pe
elev
sã
timp, o întrebare care te pune un pic pe gânduri. A
Universitatea Spiru Haret a contribuit, în cadrul proiectului POSDRU,
avea o pasiune înseamnã cã faci ceva ce nu eºti obligat înveþe un anumit segment din
printr-o parte a corpului sãu academic de elitã, în formarea profesionalã a
sã faci, ceva ce faci de plãcere, în timpul tãu liber. Pasiunile literaturã, matematicã, biologie,
cadrelor didactice din mediul preuniversitar. Ulterior, aceºtia vor putea sã aplice
vin ca o evadare din viaþa de zi cu zi. Se spune cã o pasiune istorie ºi geografie. Din pãcate,
la clasã cele mai bune metode de predare ºi evaluare, care, în timp, vor duce la
poate fi dusã la astfel de nivel încât, uneori, poþi sã o la acest examen, elevii nu sunt
creºterea semnificativã a calitãþii învãþãmântului din România., informeazã TVH.
transformi în job. Eu, de exemplu, lucrez în week-end ca originali ºi nu redacteazã în stilul
promoter, iar aceastã activitate mã ajutã sã mã dezvolt în lor propriu un comentariu la
zona comunicãrii cu oamenii. Este foarte important sã ºtii limba românã, ci se mulþumesc
sã comunici cu oamenii. A lucra încã din ºcoalã este foarte sã memoreze mecanic comeninteresant, pentru cã te responsabilizeazã ºi, în acelaºi timp, tariile publicate în cãrþi. Este o metodã folositã de marea
îþi dai seama cã trebuie sã înveþi ca poþi sã ajungi la un majoritate a elevilor de clasa a XII-a, dar care nu este tocmai
anumit nivel ierarhic, sã nu fie nevoie sã îþi dai duhul la indicatã. Sistemul românesc de învãþãmânt ar trebui sã
locul de muncã. În consecinþã, cu cât înveþi mai mult, cu renunþe la conceptul conform cãruia înveþi dupã alþii în loc
atât ai ºanse mai mari sã ajungi sã ai un job bun. Toþi ne sã creezi tu. Atunci când creezi ceva ideile îþi vin succesiv ºi
dorim un loc de muncã bun, dar niciodatã nu ne întrebãm ce astfel nu mai stai cu stresul cã s-ar putea sã uiþi sã punctezi
trebuie sã facem ca sã putem obþine acel loc de muncã. un anumit aspect pe care l-ai citit în cutare carte. Pentru
Pentru început, se poate reuºi în viaþã ºi fãrã avea o diplomã, dupã absolvire, am avut foarte multe planuri, dar acestea
dar, ulterior, trebuie sã rezolvi aceastã problemã. Spun s-au redus. Iniþial, voiam sã urmez Facultatea de Psihologie,
problemã pentru cã a nu avea o diplomã este un mare dar, în final m-am orientat cãtre Administrarea Afacerilor,
dezavantaj al tãu, ca individ. De exemplu, poþi lucra într-un pentru cã doresc sã îmi deschid o afacere. Mi s-a spus cã
magazin fãrã a avea o diplomã, dar, dacã vrei sã devii am spirit de antreprenor ºi vreau sã contribui la crearea de
managerul magazinului respectiv, trebuie ca între timp sã noi locuri de muncã pentru tineri.

Ioana Simona Dorobanþu:
A avea o pasiune este o
motivaþie pentru a realiza ceva
în viitor. Adicã, eºti pasionat de
ceva ºi faci tot ce este posibil
pentru a-þi atinge obiectivele pe
care þi le-ai propus, legate de
pasiunea pe care o ai. Îmi place
sã citesc, sã ascult muzicã ºi sã
fac sport. Cultura este unul
dintre domeniile foarte importante pentru un popor. Din
pãcate, fãrã sã i se acorde
importanþa cuvenitã, cultura din
România a decãzut, iar rezultatul se poate vedea de cãtre
oricine. Un rol în aceastã decãdere l-a avut ºi evoluþia
tehnologiei. De exemplu, astãzi, foarte puþini oameni citesc
cãrþi în metrou. Marea majoritatea a oamenilor butoneazã
telefoanele mobile, pentru a vedea ultimele noutãþi pe
Facebook, iar în cel mai fericit caz, dacã se poate spune
aºa, citesc o carte pe tabletã. Vedeþi, existã un ºir de
evenimente, care, puse în corelaþie, pot afecta anumite
domenii. Sunt de acord cu avântul tehnologiei, dar, pentru
mine, a citi o carte în format fizic are o încãrcãturã specialã.
Este altceva când deschid o carte, iar în jur începe sã
miroasã a cernealã. Paradoxal, este o lume aparte, o lume
care este prinsã între paginile cãrþilor. Eu, pentru a mã
pregãti suplimentar pentru BAC, am participat la ore de
pregãtire, precum ºi la olimpiade ºcolare. Am reuºit sã
aprofundez mult mai bine materia ºi sã mã axez pe
problemele principale. Totodatã, prin participarea mea
la olimpiade, mi-am testat limitele ºi pot spune cã a fost
un test în urma cãruia am vãzut unde mai am de lucrat, pe
ce aspecte sã pun accentul º.a.m.d. ºi, nu în ultimul rând,
m-am obiºnuit cu competiþia. Dincolo de specificul sãu,
orice examen este, în fond, o competiþie. O competiþie cu
tine însãþi ºi apoi cu ceilalþi. Am vrut sã mã îndrept spre
Medicinã, însã am renunþat, iar acum, pe ultima sutã de
metri, cum se spune, m-am hotãrât sã mã îndrept spre
Drept ºi sã ajung ori procuror ori judecãtor. Aceastã
schimbare radicalã de orientare a intervenit datoritã
faptului cã Medicina mi-a plãcut, dar erau foarte mulþi
ani de facultate. De cealaltã parte, am optat pentru Drept
deoarece simt nevoia de a face dreptate ºi, implicit, de a
putea schimba ceva în þara noastrã. De-a lungul anilor, sa tot spus cã existã o generaþie de sacrificiu, apoi o sã fie
bine. În 25 de ani, acest sacrificiu s-a perpetuat de la un
an la altul, fãrã nicio schimbare propriu-zisã. Vreau sã
contribui la schimbarea de care avem nevoie cu toþii.

David Criº: Sunt pasionat de
matematicã, sport ºi jocurile
online. Matematica a început sã
îmi placã, iar ulterior sã mã
pasioneze, începând cu clasa a IXa, când am intrat în acest liceu.
ªtiu cã este o materie de care mulþi
tineri fug, dar mie chiar îmi place
matematica. Examenul de Bacalaureat este un examen care te
maturizeazã ºi care te introduce
în viaþã. Este unul dintre examenele care pot sã te ajute în viaþã
ºi, astfel, sã îþi influenþeze traseul
profesional.

Eduard Cîndea: Din punctul
meu de vedere, BAC-ul este un
examen în jurul cãruia se
exagereazã foarte mult, dar, în
acelaºi timp, este un examen care
are intenþia de a te face sã
conºtientizezi nevoia de învãþare.
Referitor la importanþa unei
diplome, în ziua de astãzi este
mult mai important sã ºtii sã faci
ceva, decât sã ai o diplomã ºi sã
nu poþi fi în stare sã faci ceva
concret. Cu alte cuvinte, poþi sã
reuºeºti în viaþa ºi fãrã o diplomã, dar asta presupune sã ai
o inteligenþã superioarã celor care au diplomã. Dupã
absolvire, vreau sã mã îndrept spre Medicinã, deoarece
mã atrage acest domeniu, prin prisma faptului cã pot
ajuta oamenii. Îmi doresc sã pot ajuta cât mai mulþi oameni.
Practic, acesta este þelul meu în viaþã. În general, România
se confruntã cu lipsa valorilor adevãrate. Principala cauzã
a acestei situaþii de rãsturnare a valorilor este reprezentatã
de mass-media, care a promovat o dezordine publicã.
Practic s-a exagerat când nu trebuia, iar tinerii au simþit
aceastã slãbiciune a sistemului, iar rezultatul este cel care
este. Tinerii din ziua de astãzi vor bani, iar mass-media a
prezentat o aºa-zisã reþetã a câºtigãrii banilor. Astfel, au
apãrut peste noapte artiºtii de carton, care nu au nicio
treabã cu muzica sau cu arta. De asemenea, un rol în
aceastã dezordine l-a avut ºi promovarea non-valorilor.
Dacã eºti supus unui bombardament informatic despre
un anumit artist nul, începi sã crezi cã respectivul chiar
are valoare. Aceasta este arta, mãiestria manipulãrii. Din
pãcate, sunt foarte mulþi tineri care cad în aceastã capcanã.

text ºi foto Mihãitã ENACHE

Formare inovativã pentru valoare ºi performanþã
în cariera didacticã
(aprilie 2014 - septembrie 2015)
Proiectul vizeazã un grup þintã de minimum 2400 de cadre didactice (ISCED 06) din sistemul de învãþãmânt preuniversitar, selectate din douã regiuni de dezvoltare
ale României, respectiv regiunile Sud-Vest (Mehedinþi) ºi Centru (Sibiu).
Membrii grupului þintã, din care 1400 femei ºi 790 din mediul rural, au fost
selectaþi conform urmãtoarelor categorii de grup þintã:  95 tineri absolvenþi sub
35 ani, debutanþi în cariera didacticã;  540 cadre didactice/ personal didactic din
învãþãmântul preºcolar;  860 cadre didactice/ personal didactic din învãþãmântul
primar;  400 cadre didactice/ personal didactic din învãþãmântul secundar inferior;
 505 cadre didactice/ personal didactic din învãþãmântul secundar superior.
Obiectivul general al proiectului: îmbunãtãþirea formãrii profesionale
continue, prin formarea ºi dezvoltarea competenþelor acestora în vederea
îmbunãtãþirii managementului ºi calitãþii procesului educaþional.
Obiectivele specifice ale proiectului:  Dezvoltarea ºi autorizarea/ acreditarea
de programe de formare profesionalã continuã pentru cadrele didactice din
învãþãmântul preuniversitar.  Dezvoltarea capacitãþii cadrelor didactice de a
utiliza metode interactive de predare-învãþare-evaluare ºi TIC în implementarea
curriculumului centrat pe competenþe.  Îmbunãtãþirea competenþelor cadrelor
didactice în domeniul managementului ºcolar adaptat la realitãþile sociale
actuale, managementului carierei, prioritãþilor ºi timpului, stresului, schimbãrii
ºi conflictului.  Identificare ºi analizã bune practici în formarea profesionalã
a personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar în vederea optimizãrii
sistemului de formare profesionalã iniþialã ºi continuã a acestora ºi, implicit, a
procesului educaþional. Înfiinþarea a ºase Centre de Dezvoltare Profesionalã
pentru Educatoare ºi Învãþãtori-CDPEI (câte trei în fiecare regiune în mediul
rural sau oraºe mici) în vederea: asigurãrii facilitãþilor necesare dezvoltãrii
resurselor umane din sistemul de învãþãmânt preuniversitar prin furnizarea de
cursuri de formare profesionalã continuã; acordãrii accesului cadrelor didactice
din mediul rural ºi oraºe mici la resurse moderne ºi informaþii de ultimã orã în
domeniul pedagogiei, psihologiei, consilierii etc.; dezvoltãrii comunitãþilor de
practicã ºi reþelelor de colaborare (clasice ºi virtuale).
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Autoportretul
unei fete cuminþi

- Marele Premiu
la Festivalul de Film

Crossing Europe

Teatrul Naþional Bucureºti vã invitã marþi,
5 mai, ora 20:00, la spectacolul Lecþia de
Eugene Ionesco, în regia lui Horaþiu Mãlãele.
Aflat pentru prima oarã la Naþional în calitate
de regizor, dar ºi de interpret în propriul
spectacol, Horaþiu Mãlãele apreciazã cã
Lecþia lui Ionesco este o farsã tragicã ce
denunþã absurditatea tezelor unice ºi
exclusiviste, limbajul ca instrument al puterii
ºi relaþia letalã dintre sexualitate ºi dictaturã.
Pe de altã parte, prostimea contemplativã, o
masã de manevrã la îndemâna casapilor
investiþi. Cum lumea n-a învãþat mai nimic
din greºelile istoriei, lecþia acestui spectacol
nu-ºi propune sã fie un îndreptar moralizator
ºi plicticos, ci mai degrabã o limpede oglindã.

Lungmetrajul Autoportretul unei fete cuminþi
a câºtigat luni, 27 aprilie, Marele Premiu la
Festivalul Internaþional de Film Crossing Europe din Linz-Austria. Premiul a fost acordat
ex-aequo peliculei regizate de Ana Lungu ºi
coproducþiei Varvari/Barbarians (Serbia,
Muntenegru, Slovenia) în regia lui Ivan Ikiæ.
Din distribuþie fac parte actorii Elena Popa,
Emilian Oprea, Radu Iacoban, Istvan Teglas,
regizorul de film Andrei Enache, regizorii
de teatru Iris Spiridon, Alexandru Lustig,
Eugen Gyemant, pãrinþii regizoarei, Dan &
Magdalena Lungu, ºi producãtoarea Anca
Puiu. Scenariul filmului este semnat de Ana
Lungu, imaginea Silviu Stavilã, sunetul Vlad

Voinescu ºi Filip Mureºan, iar montajul a
fost realizat de Dana Bunescu.
Distincþia acordatã de juriul de la Linz se alãturã
celor douã premii pe care filmul le-a primit
recent în cadrul Festivalului Internaþional de
Film Bucureºti: Premiul Publicului ºi Premiul
pentru cea mai bunã regie.
Autoportretul unei fete cuminþi este un
proiect de film românesc, 100% independent, realizat de casa de producþie Mandragora cu participarea Papillon Film,
Castel Film ºi Cinelabs România. Premiera
filmului în cinematografe va avea loc în
aceastã toamnã, pe 25 septembrie, pelicula
fiind distribuitã de Mandragora.

Salonul Internaþional de Carte

Festivalul Internaþional
de Artã a Animaþiei
Euromarionete
Concert dedicat
zilei regalitãþii
la Ateneul Român

A zecea ediþie a Salonului Internaþional de Carte Bookfest va
avea loc la Romexpo între 20 ºi 24
mai. Invitatul de onoare este Cehia.
Sub sloganul Cehia - Republica
literaturii, Centrul Ceh pregãteºte
o serie de evenimente menite sã
promoveze literatura cehã ºi sã
sporeascã interesul publicului
român pentru autorii contemporani, dar ºi pentru clasicii cehi.
Accesul la Bookfest va fi gratuit.

Cel de-al patrulea concert din Stagiunea
Regala este dedicat Zilei Regalitãþtii ºi
propune melomanilor un program special
compus din lucrãri ale compozitorului Ludwig
van Beethoven. Invitaþii acestui Concert
Regal sunt dirijorul Cristian Mandeal ºi
pianistul Andrei Licãreþ. Concertul are loc
pe 9 mai la Ateneul Român.

Cei mai talentaþi artiºti. Cele mai frumoase
poveºti. Cele mai nãstruºnice pãpuºi. Toate
 ingrediente ale unui eveniment pãpuºãresc
de zile mari. Teatrul Clasic Ioan Slavici
Arad, secþia Marionete, organizeazã Festivalul Internaþional de Artã a Animaþiei
Euromarionete, eveniment care ajunge, în
2015, la cea de-a XVI-a ediþie. Evenimentul
cu tradiþie reuneºte la Arad, între 3 ºi 10
mai, artiºti inspiraþi din trupe reprezentative
ale scenei de animaþie atât din þarã, cât
ºi din strãinãtate. Alãturi de artiºtii români
rãspund prezent invitaþiei organizatorilor
maeºtri pãpuºari din Germania, Spania ºi
Ungaria.

30X90 Prolog
la Galeria Romanã
Manifestarea - organizatã cu ocazia aniversãrii a
30 de ani de la fondarea grupãrii Prolog de cãtre
pictorii Paul Gherasim, Constantin Flondor,
Horea Paºtina, Christian Paraschiv ºi Mihai
Sârbulescu  încântã prin calitatea ºi diversitatea
lucrãrilor de pe simeze. Cea de a doua cifra regãsitã
în titlu semnaleazã vârsta pe care maestrul
Paul Gherasim o împlineºte pe 25 iunie - 90 de
ani. Pe simeze sunt prezentate picturilor celor
17 artiºti care au expus de-a lungul anilor
împreunã, unii dintre ei dispãruþi dintre noi, precum: Afane Teodoreanu, Vasile Varga,
Florin Niculiu, Ion Nicodim, Octav Grigorescu, Horia Bernea.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Lumile îmbãlsãmate de culoare
ale Ecaterinei Vrana
Ecaterina Vrana s-a nãscut la 18 iunie 1969,
la Constanþa. Este absolventã a Academiei
de Artã, la clasa Sorin Ilfoveanu, ºi participã
la expoziþii din 1994. A avut expoziþii
personale la Universitatea Freiburg
(Germania, 1993), Galeria Academiei de Artã
(Bucureºti, 1994), Institutul Francez
(Bucureºti, 1995 ºi 1997), Oameni de

aproape (Palatul Mogoºoaia, Bucureºti,
2007). De asemenea, a participat la expoziþii
de grup în strãinãtate: Academia de Artã
Budapesta (1994), Muzeul de Artã Durango
(Spania, 2004), Bologna (Italia, 2006),
Stedelijk Museum (Lier/Belgia, 2007), Druot
Montaigne (Paris, 2009), Performance Art
Institut (San Francisco / SUA, 2010-2011).
A realizat lucrãri de artã monumentalã
în Parcul din Timiºoara. Lucrãri ale
sale se aflã în colecþii publice (Muzeul
Ludwig Budapesta ºi Muzeul
Naþional de Artã Contemporanã
Bucureºti) ºi particulare (România,
Olanda, Elveþia, Germania, SUA).
Pictura ei este înecatã în viaþã.
Incapabilã de distanþã, de concept,
de reflecþie, de criticã, de strategie
sau de activism, pictura ei se
complace în ea însãºi, în viaþa ei
tumultos de accidentatã. Pictura-i
o lipitoare ce suge tot sângele stricat,
învineþit de loviturile primite ceas de
ceas. Grasã ºi lucioasã ca lipitoarea
sãtulã, pictura cade peste privitorul
îngrozit de impudoarea stridentã: din
tablouri se scurg toate ororile unui
eu complet descoperit, peste care nu
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e aruncat nici mãcar vãlul subþire al culturii,
lãsând sã se vadã, de aproape, poftele cele
mai nãstruºnice, dar ºi cele mai amãnunþite
liste cu datorii. Arta Ecaterinei Vrana este
primitivã, primordialã, uitatã în Lascaux.
Pânzele sunt pentru ea doar un surogat al
peretelui de peºterã, pe care îl mânjeºte mereu
cu pigment, în speranþa cã vaca, oaia, puiul,
omul pictat acolo o sã-i cadã în mrejele vrãjilor
sale ºi-o sã-ºi poatã ospãta apoi pe sãturate
gloata de spaime ce-i dã ghes spune criticul
de artã Erwin Kessler referindu-se la ultimele
sale picturi expuse în cadrul expoziþiei Disper,
deci exist! Iolanda Malamean scria, la rândul
sãu, în Luceafãrul: A spune despre pictura,
desenele ºi mai rarele ei sculpturi (pline de
farmec genuin) cã aparþin unui spirit revoltat
sau vizionar ar fi o neadecvare, fiindcã
imaginile pe care le avem în faþa ochilor stau
sub semnul indiferenþei vizavi de fast.

Patriot, poet al neamului
ºi luptãtor acerb împotriva
imperiului austro-ungar,
prozator, traducãtor, ziarist,
om politic, Octavian Goga
a ºtiut sã fie ºi soldat
ºi membru
al Academiei Române.

Octavian GOGA poetul neamului
Octavian Goga s-a nãscut la 1 aprilie 1881 în satul Rãºinari, de
lângã Sibiu. Între anii 1886-1890, a urmat ºcoala primarã din satul
natal. Pânã în 1899 a urmat cursurile Liceului de stat din Sibiu (Liceul
Gheorghe Lazãr), apoi s-a transferat la Liceul românesc din Braºov.
În 1900 s-a înscris la Facultatea de Litere ºi Filosofie a Universitãþii
din Budapesta, a continuat, apoi, la Berlin, absolvind în 1904.
În ziarul Tribuna (Sibiu) i-a fost publicatã prima poezie, Atunci ºi
acum, semnatã Tavi. Ion Pop-Reteganul de la Revista ilustratã (Bistriþa)
i-a scris la poºta redacþiei: Ai talent, tinere amic, cultiveazã-l cu diligenþã,
cã poþi deveni mare. Ziua bunã de dimineaþã se aratã. Nu cumva sã
neglijezi datorinþele de studinte. Dupã aceste încurajãri, i se publicã pe o
jumãtate de paginã poezia Nu-i fericire pe pãmânt, când încã nu împlinise
ºaptesprezece ani. În 1905 a apãrut la Budapesta volumul Poezii, reeditat
de editura Minerva la Bucureºti, în 1907, ºi la Sibiu, în 1910. Dupã acest
adevãrat eveniment literar, poetul a intrat tot mai mult în conºtiinþa
opiniei publice. Criticul literar Ion Dodu Bãlan aprecia cã volumul
înseamnã începutul unei noi epoci pentru sufletul nostru românesc,
pentru cã nimeni n-a întrecut la noi vigoarea, puritatea ºi muzica limbii,
bogãþia colorilor, originalitatea ideilor, seninãtatea concepþiilor,
candoarea expresiilor ºi fondul sãnãtos naþional, ce se concentreazã în
aceste poezii. Poeziile din acest volum sunt considerate creaþiuni geniale.
Deºi puþin numeroasã, inegalã ºi aflatã sub nivelul realizãrilor din poezie,
dramaturgia lui Goga, mai ales prin Domnul notar, a fost un reper de
urmat. Premiera piesei a avut loc la Teatrul Naþional din Bucureºti, la
14 februarie 1914. Goga a lãsat, sub formã de proiect, ºi douã piese întrun act (Sonata lunei ºi Lupul) ºi sceneta Fruntaºul. Scrierile în prozã
(cuprinse în volumul Precursori) au fost fie discursuri þinute în
ºedinþele Academiei, fie cuvântãri aniversare sau pur ºi simplu omagii
aduse unor personalitãþi ori prieteni ai scriitorului. Considerate piese
antologice într-o posibilã istorie a portretului, T. Vianu i-a dedicat un
semnificativ capitol în Arta prozatorilor români.
Pânã la declanºarea Primului Rãzboi, Goga s-a impus ca ziarist
strãlucit, prin articolele publicate în revista Þara noastrã, ziarul
Epoca, Adevãrul, revista Flacãra ºi revista România, proza sa
jurnalisticã fiind comparabilã, stilistic ºi tematic, cu a celei eminesciene. ªi-a axat publicistica pe problemele românismului. Prin
revista Luceafãrul, apãrutã la Budapesta, a reuºit sã întãreascã
legãturile culturale cu România, spre unirea politicã de mai târziu.
Activitatea literarã a lui Octavian Goga a fost dublatã de o susþinutã
activitate politicã-socialã. A devenit, la începutul secolului al XX-lea,
mesager al tuturor aspiraþiilor susþinute de românii transilvãneni. În
septembrie 1906, a fost ales secretar literar al Asociaþiei Transilvane
pentru Literatura Românã ºi Cultura Poporului Român (ASTRA).
Prin articole publicate în revista Þara noastrã, a adoptat o poziþie
criticã faþã de exploatarea la care erau supuºi þãranii din România ºi faþã
de guvernanþii de atunci. Goga a fost deþinut, în iarna anului 1911,
timp de o lunã în penitenciarul din Seghedin, unde a fost vizitat de
Caragiale, care a protestat împotriva arestãrii în articolul Situaþie penibilã.
Dupã doi ani, în 1911, Goga a fost din nou arestat la Seghedin.
Dupã izbucnirea Primului Rãzboi Mondial, Goga s-a stabilit în
România, continuând lupta pentru eliberarea Transilvaniei ºi pentru
desãvârºirea unitãþii statale. Din cauza activitãþii sale politice în România,
lui Goga - cetãþean austro-ungar, guvernul de la Budapesta i-a intentat
un proces de înaltã trãdare, condamnându-l la moarte în contumacie. Sa înrolat în armata românã ºi a luptat ca soldat, în Dobrogea. La încetarea
ostilitãþilor ºi semnarea Pãcii de la Bucureºti, Goga a fost nevoit sã
pãrãseascã România, plecând în Franþa. În vara anului 1918 s-a constituit,
la Paris, Consiliul Naþional al Unitãþii Române, forum de presiune asupra
marilor puteri pentru obþinerea unitãþii statale româneºti. La începutul
anului 1919, Goga s-a reîntors în România reîntregitã.
Ca om politic a fost controversat. Guvernul prezidat de Goga,
28.12.1937 - 11.02.1938, demis dupã 44 de zile, a fost creat de
Partidul Naþional Creºtin, rezultat din fuziunea de la Iaºi, la 14 iulie
1935, a Ligii Apãrãrii Naþional Creºtine (condusã de Alexandru C.
Cuza) ºi a Partidului Naþional Agrar (condus de Goga).
Considerat poet al neamului pe ambii versanþi ai Carpaþilor, poetul
s-a bucurat, la numai 25 de ani, de un prestigiu literar remarcabil, astfel
cã, prin acordarea, la 21 martie 1906, a premiului Nãsturel Herescu
pentru volumul de debut, creaþia poeticã a lui Octavian Goga a primit
consacrarea Academiei Române. În 1920, Goga a fost ales membru al
Academiei, discursul de recepþie fiind intitulat Coºbuc. În 1924, poetul
a primit Premiul Naþional de poezie.
La 5 mai 1938, în parcul Castelului de la Ciucea poetul a suferit un
infarct cerebral ºi a intrat în comã. În ziua de 7 mai 1938, s-a stins din viaþã.

Concursul Naþional
de Interpretare
Musica Vera

ªcoala de Muzicã BRIO (www.lectiimuzica.ro) organizeazã în
perioada 4 - 10 mai 2015 Concursul Naþional de Interpretare Musica
Vera, eveniment care se adreseazã tuturor iubitorilor de muzicã (copii,
adolescenþi ºi adulþi). Concursul se va desfãºura la sediul ªcolii de Muzicã
BRIO (Bucureºti, zona Piaþa Unirii  Piaþa Universitãþii, str. Constantin
Robescu nr. 11) la patru secþiuni de concurs (PIAN, CHITARÃ, VIOARÃ
ºi CANTO), pe ºapte categorii de vârstã, separat pentru începãtori ºi
avansaþi. Juriul concursului va fi format din profesori ºi artiºti consacraþi.
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Reprezentanþa Comisiei Europene în România informeazã:
Aderarea României la zona Euro:
România îºi promoveazã produsele agroalimentare
Ajutor de stat pentru
C
ancora reformelor structurale în economie
Douã programe româneºti de Complexul Energetic Hunedoara E
promovare a produselor agroaliCalitatea aderãrii României la zona
aprobat de CE
mentare pe pieþele din UE ºi din
T
Euro este mai importantã decât data
þãrile
terþe
fac
parte
dintre
cele
41
aderãrii: aceasta a fost principala
Comisia Europeanã (CE) a aprobat temporar
Ã
aprobate spre finanþare de Comisia
concluzie a conferinþei. din seria de
Europeanã în data de 21 aprilie ajutorul de salvare, în valoare de 167 de milioane
evenimente
dedicate
Semestrului
Þ
lei (aproximativ 37,7 milioane EUR), acordat de
2015.
european, Calea României cãtre zona
Primul este cel propus autoritãþile române Complexului Energetic
Euro, organizatã recent de RepreE
de Asociaþia Naþionalã a Crescã- Hunedoara (CE Hunedoara).
zentanþa Comisiei Europene în România
Potrivit experþilor CE, ajutorul de stat este în
torilor de Ciuperci din România ºi
A
ºi Banca Naþionalã a României.
are în vedere promovarea pe pieþele concordanþã cu normele UE. El este limitat la suma
Întrebarea nu este <<dacã>> România va adopta moneda Euro, ci
N <<când>> ºi mai ales <<cum>>, a declarat dna Angela Filote, ºef al din România ºi Grecia a legumelor ºi fructelor proaspete. Programul va avea necesarã Complexului Energetic Hunedoara pentru
E
U
R
O
P
E
A
N

Reprezentanþei Comisiei Europene în România. Salutãm obiectivul
aderãrii României la zona euro ca un pas firesc de consolidare a integrãrii
în Uniunea Europeana. Acesta ar putea deveni viitorul proiect major
de þarã, ºi o ancorã puternicã a reformelor care sã conducã la apropierea
nivelului de trai al românilor de media europeanã.
Din discuþiile în plen a reieºit cã înainte de adoptarea monedei Euro,
România trebuie sã fi intrat de cel puþin doi ani în Mecanismul ratei de
schimb (ERM II), care necesitã legarea leului românesc de moneda
europeanã, un proces supus ºi el unei serii de condiþii.
Dezbaterile pe ateliere s-au concentrat pe necesitatea realizãrii
unei convergenþe reale a economiei româneºti la cea europeanã,
prin reforme structurale durabile. Sunt vizate domenii
precum energie ºi infrastructurã, piaþa muncii, sãnãtate, educaþie,
cercetare ºtiinþificã ºi inovare ºi, nu în ultimul rând, administraþie
publicã. Reformele în aceste domenii contribuie totodatã ºi la
îndeplinirea obiectivelor din cadrul Strategiei Europa 2020 de
guvernanþã economicã la nivelul Uniunii Europene.

o duratã de 3 ani ºi un buget total de peste 1,5 mil. euro, din care aproape
0,77 mil. reprezintã cofinanþare europeanã.
Cel de-al doilea program a fost propus de Romconserv ºi se axeazã pe
promovarea uleiului de mãsline/mãslinelor, precum ºi a fructelor ºi legumelor
procesate, pe pieþele din Azerbaidjan, Belarus, China ºi Rusia. Programul va
dura tot 3 ani ºi are un buget total de peste 1,46 mil. euro, din care
0,73 mil sunt fonduri europene.
Cele 41 de noi programe aprobate au o valoare totalã de 130 de milioane
de euro, din care jumãtate (65 milioane de euro) provin din bugetul UE.
Aceasta sumã include o suplimentare de 30 milioane de euro, pusã la dispoziþie
de Comisie, în urma embargoului impus în august anul trecut de cãtre Rusia,
asupra importurilor de produse alimentare din UE. 17 dintre programe
vizeazã piaþa internã a Uniunii Europene, în timp ce restul de 24 au în
vedere exporturile cãtre þãri terþe, inclusiv gãsirea de pieþe alternative (ca
urmare a embargoului rusesc). Þãrile terþe ºi regiunile vizate sunt: Orientul
Mijlociu, America de Nord, Asia de Sud-Est, China, Japonia, Coreea de
Sud, Africa, Rusia, Belarus, Kazahstan, Australia ºi Norvegia.

a-ºi desfãºura în continuare activitãþile de exploatare
a centralelor electrice în urmãtoarele ºase luni ºi pentru
plata creditorilor. În plus, România s-a angajat sã
prezinte un plan de restructurare menit sã asigure
viabilitatea viitoare a CE Hunedoara, în cazul în care
întreprinderea nu va fi în mãsurã sã ramburseze
ajutorul pentru salvare, dupã cele ºase luni.
CE Hunedoara este un producãtor de energie
electricã ºi termicã din România, cu sediul la
Petroºani, în judeþul Hunedoara. Compania deþine
o cotã de piaþã de aproximativ 5% din producþia
de energie electricã ºi are aproximativ 6.500 de
angajaþi, fiind cea mai mare întreprindere din
judeþ. CE Hunedoara are obligaþia, ca serviciu de
utilitate publicã, de a furniza energie termicã
gospodãriilor din oraºul Deva ºi din oraºele
situate în zona Vãii Jiului.

Reducerea cotei TVA la 9%, nesustenabilã. Soluþii sunt. Cine le aplicã?
Tabel 1. um: mil lei
Guvernul Ponta, dupã perpetue amânãri ºi tergiversãri, consultãri ºi dezbateri publice
formale, a emis OUG nr 6/2015, prin care, începând cu 1 iunie 2015, se aplicã cota TVA de
9% la toate alimentele destinate consumului uman ºi animal, bãuturile nealcoolice, animale
ºi pãsãri vii domestice, plante ºi ingrediente utilizate, prestãrile de servicii de restaurant ºi
de catering, cu excepþia bãuturilor alcoolice, la care s-a adãugat ºi apa potabilã pentru
consumatorii casnici. În timp ce executivul îºi argumenteazã mãsura prin creºterea încasãrilor
în trim I a.c., FMI a cerut explicaþii privind sustenabilitatea mãsurii pe termen lung, iar
Valdis Dombrovskis, vicepreºedintele CE pentru moneda euro ºi politici sociale, ºi-a exprimat
îngrijorarea faþã de mãsura guvernului. Pe plan local, mãsura este susþinutã de patronatele
industriei alimentare (APRIL, ROMALIMENTA), retaileri ºi chiar de Daniel Constantin,
ministrul agriculturii, în timp ce Consiliul Fiscal, Consiliul Concurenþei, BNR ºi chiar
Senatul îºi exprimã rezervele pentru unele mãsuri din noul Cod fiscal, fãrã a fi însoþite însã
de calcule lãmuritoare, la fel ca mãsurile prezentate de specialiºtii guvernamentali.

Evaziunea fiscalã
între realitate ºi manipulare
Deºi scopul declarat al mãsurii este reducerea
evaziunii fiscale, pe lângã efectul benefic al creºterii
puterii de cumpãrare, toatã lumea este conºtientã
cã aceastã mãsurã va crea un gol de resurse financiare
în bugetul de stat, recunoscut ºi estimat de Guvern
la circa 18,25 mild lei pânã în 2018, în detrimentul
finanþãrii educaþiei, învãþãmântului, sãnãtãþii, culturii
ºi a investiþiilor în infrastructurã. Chiar dacã se
mizeazã pe încasãrile mai mari faþã de trim I 2014,
în sumã de1503,21 mil lei, care acoperã parþial
deficitul estimat, de 2440 mil lei, acestea sunt
conjuncturale, determinate de punerea în platã a
hotãrârilor judecãtoreºti favorabile profesorilor ºi
restituirile de TVA în devans ºi majoritar în luna
decembrie, cu efecte asupra comerþului ºi TVA
exigibilã plãtitã pe 25 ian. 2015.
Din anul 2000, România a avut un decalaj mediu
la colectarea TVA de peste 40%, cu un vârf de
44%, faþã de o medie de 16% în celelalte state
membre UE. Încasând doar 13,34 lei din 24 lei la
100 lei bunuri ºi servicii achiziþionate, conform
analizelor UE, România a pierdut 8,841 mild euro
în 2012 ºi 8,97 mild euro în 2011, faþã de 10,3
miliarde de euro, din TVA, în 2010. Din pãcate, se
face ºi se induce o gravã confuzie între evaziunea
fiscalã ºi decalajul între veniturile din TVA
determinatã teoretic ºi cea încasatã efectiv, precum
ºi între suma plãtitã/încasatã din cota standard,
sub formã de TVA exigibilã, determinatã ca
diferenþã între cota TVA colectatã ºi TVA
deductibilã. Gradul de colectare este influenþat,
pe lângã evaziunea fiscalã, de durata ºi ciclicitatea
producþiei agricole, viteza de rotaþie a stocurilor
de materiale ºi materii prime, semifabricate ºi
produse finite, dupã caz, dar ºi de procedurile de
gestionare a acesteia ca urmare a unor scutiri,
reduceri sau amânãri de la platã punctuale,
integrale sau parþiale, prin acte normative. Fãrã a
nega existenþa unor comercianþi incorecþi ºi a
evazioniºtilor, considerãm cã se induce o anume
adversitate împotriva comercianþilor. Evaziunea
fiscalã se manifestã prin sustragerea de la plata
impozitelor, taxelor datorate bugetelor de stat de
cãtre persoanele fizice ºi juridice, care realizeazã
venituri impozabile, faptã fãcutã cu intenþie,
întocmirea cu rea credinþã a documentaþiilor pentru
obþinerea, fãrã drept, a unor sume de bani cu titlu
de rambursãri ºi/sau restituiri de la buget,
distrugerea sau refacerea documentelor.
Lipsa de conformare voluntarã este confirmatã de
cele 8000 de sancþiuni contravenþionale aplicate,
352 de dosare penale întocmite, din care
247 pentru evaziune fiscalã, a unui prejudiciu de
6 mil de lei, comunicate de IGPR în urma a
8257 controale efectuate în trim.I. a.c.

Având în vedere aceste constatãri, dar ºi
fraudele produse prin restituirile ilegale de TVA
de la buget semnalate de-a lungul timpului, se
pune întrebarea: de ce se perpetueazã procedurile
de restituire a TVA cu efecte negative pentru
producãtorul agricol ºi bugetul de stat,
multiplicarea birocraþiei, creºterea ariei ºi a
tentaþiei de manifestare a abuzurilor ºi corupþiei?
Creãm un alt ANRP? De altfel, în Raportul CE
din 26 februarie a.c., se remarcã: plata TVA
rãmâne îngrijorãtoare, iar politica fiscalã este
lipsitã de continuitate, predictibilitate ºi
planificare strategicã. La rândul sãu, comisarul
european Algirdes Semeta a afirmat: Statele nu
îºi pot permite sã piardã venituri - 177 mild euro
- de o asemenea amploare. Comisia se
concentreazã pe reformarea fundamentalã a
sistemului fiscal pentru a-l face mai eficient ºi
mai greu de fraudat.

Mãsura este nesustenabilã.
Ce spun calculele?!
Conform notei de fundamentare, guvernul
estimeazã un gol financiar de 18,25 mild lei,
pânã în 2018, care urmeazã sã se recupereze
prin îmbunãtãþirea colectãrii, creºterea
investiþiilor ºi a locurilor de muncã ºi, mai ales,
prin factorul multiplicator al consumului.
Situaþia comparativã a efectelor reducerii cotei
TVA propuse de guvern ºi propunerile noastre
(PV.1-3) le prezentãm în tabelul 1.
Recuperarea golului estimat pentru 2016
- 5,17 mild lei (2,44 mild lei în acest an) presupune
o creºtere a vânzãrilor mãrfurilor alimentare
fiscalizate cu 100 000 mil lei, sã ajungã la
160 000 mil lei (321,9%?!), faþã de comerþul cu
alimente, realizat în 2012, de 49 750,8 mil lei,
valoarea mãrfurilor, pentru care s-au încasat
6 686,5 mil lei (56%) din 11 940,2 de mil lei TVA
determinatã teoretic, revenind o cheltuialã cu
alimentele cumpãrate de 8 000 lei/cap/an ºi
21,92 lei/zi, de la 3 084 lei/cap/an, respectiv,
8,45 de lei/cap/zi, realizat în 2012. Economia de
9 000 mil lei, realizatã de populaþie, poate
susþine numai 8,25% din presupusa creºtere a
consumului, chiar dacã toate economiile ar primi
numai aceastã destinaþie, iar circa 416,6 mil lei sar întoarce sub formã de TVA exigibilã din 700
mil lei achitaþi de cumpãrãtori comercianþilor. La
rândul lor, comercianþii, conform semnalelor din
piaþã, au început deja creºterea preþurilor la
produsele la care se preconizeazã reducerea TVA:
carne ºi preparate din carne, lapte, fructe, legume,
proces ce poate continua, iar, în timp, vor reveni
la vechile preþuri, sub diverse forme, cum s-a
întâmplat la pâine, între 3,75 lei/kg (1,5 lei/400gr)
ºi 5,71 lei/kg (4 lei/700gr), faþã de 3,45 lei/kg

Tabel 2. um: mil lei

(1 leu/300 gr ºi chiar 0,85 lei/300 gr), chiar dacã
a crescut TVA exigibilã. Reducerea preþurilor a
funcþionat atâta timp cât s-au respectat
înþelegerile între guvern, panificaþie ºi retaileri ºi
s-au intensificat controalele. Analiza comparativã
pe filiera producãtor agricol  procesator 
comerciant - buget, þinând cont de achiziþia
inputurilor cu cele douã cote, de 24% ºi 9%, se
prezintã astfel: (tabel nr 2)
În fapt, analiza pe filierã aratã cã din TVA
încasatã la buget  2 400 mil lei - de la procesatori
ºi comercianþi, 3 400 mil lei se restituie/
compenseazã la nivelul producãtorilor agricoli.
Astfel, TVA netã din vânzarea alimentelor nu
numai cã se reduce, dar devine negativã, cu 1000
mil lei ºi se restituie din TVA încasatã din alte
activitãþi. Chiar dacã nivelul cotei medii se va
reduce la 17,5% iar comercianþii vor recupera un
leu/euro/dolar investit dupã 10 zile, faþã de patru
zile la nivelul cotei de 24%, creºterea producþiei
interne, susþinutã de guvern, este condiþionatã
de reducerea consumurilor intermediare
purtãtoare de TVA ºi/sau creºterea VAB pe filierã.
Creºterea producþiei interne va diminua
importurile de produse agroalimentare
achiziþionate fãrã TVA, dar ºi TVA exigibila.

Soluþii sunt. Cine le aplicã?
Introducerea, creºterea sau reducerea
impozitelor ºi taxelor precum ºi a procedurilor
de gestionare nu pot face abstracþie de efectele
directe ºi subsidiare (colaterale) pe filiera:
Instituþii financiare - Furnizori de inputuri Producãtori agricoli - Angrosiºti - Industria
procesatoare - Comercianþi en-detail Consumatori - Bugetul de Stat - Cetãþean/
contribuabil. Veniturile din taxe ºi impozite ne
sunt necesare pentru programele de investiþii din
fonduri proprii, cu atât mai mult cu cât
programele operaþionale finanþate de UE au
crescut la 85-95% din valoarea acestora ºi sunt
diminuate în substanþã de ingineria financiarã de
declarare a cotei TVA exigibilã încasatã de buget.
Propunerile noastre vizeazã folosirea unei
cote reduse, pentru toate livrãrile de bunuri ºi
prestãrile de servicii (de 9,5 sau 3%) între
operatorii economici, producãtori  procesatori
 comercianþi, ºi a cotei standard de 19%
suportatã de consumator, respectiv 15%, ca
aport la îmbunãtãþirea procedurilor ºi þinta vizatã

de UE pentru cota standard. Chiar dacã
presupune o reducere mai micã a cotei TVA
standard cu 5 (9) puncte procentuale, încasãrile
la buget cresc cu 90 mil lei (PV3) la 1938 mil lei
(PV2) ºi nu produc pierderi, ca în cazul
propunerii Guvernului, ºi preîntâmpinã o deflaþie
accentuatã. Se încaseazã 14,81 lei (77,95%), ºi
16,67 lei (87,74%) din 19 lei, respectiv,13,60 lei
(90,6%) din cota standard propusã de 15 lei la
100 lei mãrfuri alimentare. Toate variantele
propuse sunt superioare situaþiei actuale, când
se încaseazã în medie 13,34 lei (56%) din 24 lei,
fiind sustenabile pe toatã perioada aplicãrii. De
asemenea, se eliminã restituirile de la buget
(16,4 mild lei în 2013) iar operatorii economici
economisesc 150/190/210 lei la 1000 lei, dupã
caz, din resursele financiare, în raport de cota
TVA acceptatã, (9,5,3%) la toate achiziþiile de
bunuri ºi servicii, care vor acþiona ca un bonus ºi
nu ca o condiþionare. Pentru fluidizarea încasãrilor
ºi plãþilor la ºi de la buget, am propus plata TVA
exigibile de cãtre comercianþi, în douã rate, ca
avans de 60%, pânã pe 15 ale lunii, ºi regularizarea
pe baza decontului TVA pânã pe 25 ale lunii
curente pentru luna precedentã, concomitent cu
stimularea celor care plãtesc integral TVA pânã
la 15 ale lunii, eventual cu 0,1% din suma achitatã.
Propunerile noastre nu sunt condiþionate de
creºterea consumului ºi nu conduc la reducerea
veniturilor la bugetul de stat. Se cere însã eficienþã,
eficacitate ºi economicitate în utilizarea resurselor
încasate/disponibilizate suplimentar, cum spunea
prof. Mihail Manoilescu încã din 1925: Oricare
ar fi necesitãþile bugetare ale momentului ºi
oricare ar fi reformele fiscale menite sã le
satisfacã, nu trebuie sã uitãm cã banul
contribuabilului trebuie folosit în folosul lui ºi
numai în folosul lui, cã orice cheltuialã trebuie
fãcutã cinstit. Taxele, impozitele ºi contribuþiile nu sunt numai simple resurse bugetare,
ci ºi instrumente eficiente, prin nivelul ºi
mecanismele de impozitare promovate de
instituþiile statului pentru stabilizarea pieþei
bunurilor ºi serviciilor, ca parte a unei economii
de piaþã funcþionalã, iar impozitarea bacºiºului
este nu numai derizorie ºi un paliativ, ci aratã ºi
limitele decidenþilor, dupã principiul scumpi
la tãrâþe ºi ieftini la fãinã.

Ec. dr. Mircea M. TOMA
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PROGRAMUL TVH
LUNI  4 mai 2015
06:00
06:30
07:00
08:00
09:00
09:30
11:00
11:30
12:00
12:40
13:00
14:00
15:00
16.00
17:00
18:00
19:00
20:00
20:30
22:00
22:30
23:00
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
Interviurile TVH (r)
Curs de limba englezã.
Realizator lect.univ.dr. Sebastian Chirimbu
Film artistic  Brazilia, þara
aventurilor (Brazilia, animaþie)
Regia Mariana Caltabiano
Viral online (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Fortãreaþa Brest
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Film serial  Mara Clara (r)
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Ceas de voie bunã  program folcloric
Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
Film serial  Mara Clara (Filipine)
Film serial  Dragoste oarbã (Filipine)
O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
Film artistic românesc - Divorþ din dragoste (1991, comedie) Regia Andrei Blaier
Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
Film documentar  Cinemania
O lume sub lupã (r)
Preuniversitaria*
Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
Istoria cu învãþãturã.
Realizator Valeriu Râpeanu
Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ. dr. Diana Artene

06:00
06:30
07:00
08:00
09:00
09:30
11:00
11:30
12:00
12:40
13:00
14:00
15:00
16.00
17:00
18:00
19:00
20:00
20:30
22:00
22:30
23:00
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00

VINERI  8 mai 2015
06:00
06:30
07:00
08:00
09:00
09:30
11:00
11:30
12:00
12:40
13:00
14:00
15:00
16.00
17:00
18:00
19:00
20:00
20:30
22:00
22:30
23:00
00:00
00:30
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba francezã.
Realizator lect.univ.dr. Dan Sterian
Film artistic  Fiul lui Monte Cristo
(SUA, 1940, aventurã)
Regia Rowland V. Lee
Viral online (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Protocoale secrete dezvãluite
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Film serial  Mara Clara (r)
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Ceas de voie bunã  program folcloric
Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
Film serial  Mara Clara
Film serial  Dragoste oarbã
O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
Film artistic  Tigru ºi dragon
(China)
Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
Film documentar 
Cinemania
O lume sub lupã (r)
Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
Dicþionar cultural.
Realizator prof.univ.dr. Ioan Roºca
Universitaria*
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept.
Realizator Diana Artene
Preuniversitaria*

* Emisiuni realizate în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

MIERCURI  6 mai 2015

MARÞI  5 mai 2015
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba englezã.
Realizator lect.univ.dr. Sebastian Chirimbu
Film artistic românesc - Divorþ din dragoste (1991, comedie) Regia Andrei Blaier
Viral online (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Criminalii de rãzboi. Bormann
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Film serial  Mara Clara (r)
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Ceas de voie bunã  program folcloric
Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
Film serial  Mara Clara
Film serial  Dragoste oarbã
O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
Film artistic românesc - Un oaspete la cinã
(1987, dramã) Regia Mihai Constantinescu
Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
Film documentar  Cinemania
O lume sub lupã (r)
Preuniversitaria*
Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu

SÂMBÃTÃ  9 mai 2015
06.00
07:00
08:00
09:00
09:30
10:15
11:00
12:00
13:00
13:30
16:30
17:30
18:00
19:00
20:00
22:30
00:00
00:30
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00
05:00

Preuniversitaria*
Universitaria*
Cafe-concert (r)
Univers Shakespeare.
Realizator conf.univ.dr. George Volceanov
Film documentar Discovery
Stalin, viaþa personalã (II)
Film documentar Discovery
Fortãreaþa Brest
Film documentar Discovery
Criminalii de rãzboi. Bormann
Academia veterinarã.
Realizator conf.univ.dr. Violeta Simion
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Gala cântecului românesc (r)
Secrete spulberate (r)
Cheia Sol  episodul 5 (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Cafe-concert. Realizator Sorin Petre
Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc
Faimosul Paparazzo (1999, dramã)
Regia Nicolae Mãrgineanu
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
Preuniversitaria*

06:00
06:30
07:00
08:00
09:00
09:30
11:00
11:30
12:00
12:40
13:00
14:00
15:00
16.00
17:00
18:00
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
22:30
23:00
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba englezã.
Realizator lect.univ.dr. Sebastian Chirimbu
Film artistic românesc - Un oaspete la cinã
(1987, dramã) Regia Mihai Constantinescu
Viral online (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Criminalii de rãzboi. Hermann Goering
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Film serial  Mara Clara (r)
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Ceas de voie bunã  program folcloric
Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
Film serial  Mara Clara
Film serial  Dragoste oarbã
O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
Secrete spulberate  relity-show
Film documentar  Superstaruri
Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
Film documentar  Cinemania
O lume sub lupã (r)
Preuniversitaria*
Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

DUMINICÃ  10 mai 2015
06.00 Preuniversitaria*
07:00 Universitaria*
08:00 Film documentar Discovery
Kim II Sung
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  Protectorii (SUA, 2006,
comedie) Regia Chris Hummel
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria. Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 ONG Mania.
Realizator Ana Maria Stancu
03:30 Ce citim astãzi.
Realizator lector univ.dr. Florin Pâtea
04:00 Dicþionar cultural.
Realizator prof.univ.dr. Ioan Roºca
04:30 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
05:00 De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ.dr. Diana Artene

Cele mai bune
melodii populare româneºti
le gãsiþi la Ceas de voie bunã 
emisiunea care te face sã te simþi
mândru cã eºti român!
luni - vineri, ora 15

JOI  7 mai 2015
06:00
06:30
07:00
08:00
09:00
09:30
11:00
11:30
12:00
12:40
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
22:30
23:00
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:00
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba chinezã
Realizator Zhang Juan
Film artistic  Utopia (1951, aventuri,
comedie) Regia Alfred Santell
Viral online (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Kim II Sung
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Film serial  Mara Clara (r)
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Ceas de voie bunã  program folcloric
Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
Film serial  Mara Clara
Film serial  Dragoste oarbã
O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
Crezi cã ºtii?
Realizator Tina Toma
Cheia Sol (episodul 5)
Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
Film documentar  Cinemania
O lume sub lupã (r)
Preuniversitaria*
Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
ONG Mania.
Realizator Ana Maria Stancu
Ce citim astãzi.
Realizator lector univ.dr. Florin Pâtea
Istoria cu învãþãturã.
Realizator Valeriu Râpeanu
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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DE CE SÃ TE ÎNSCRII LA
specializarea
RHITECTURÃ
Oferta educaþionalã pentru anul universitar 2015-2016

 programul de studii în sistem integrat licenþã ºi master ARHITECTURA
- cu predare în limba românã ºi limba englezã
 6 ani, 360 de credite transferabile

Amãnunte la:
adresa: str. Ion Ghica nr. 13, sector 3, Bucureºti
telefon: 021 314 00 75 ; fax: 021 314 00 76
e-mail: usharh@spiruharet.ro
http://www.spiruharet.ro/facultate/26/arhitectura.html

Înfiinþatã în 1996, acreditatã în 2006 ºi 2012, membrã
a EAAE din 2009, Facultatea de Arhitecturã din cadrul
Universitãþii Spiru Haret este singura facultate de
arhitecturã privatã din România. Facultatea oferã cunoºtinþe
generale ºi specializate de arhitecturã, urbanism, regenerare
urbanã ºi conservare a patrimoniului, pregãtind studenþii
pentru o gamã largã de activitãþi profesionale. Unul dintre
marile avantaje ale Facultãþii este diversitatea ºi calitatea
practicilor profesionale.
Diplomele eliberate de Facultatea de Arhitecturã
sunt recunoscute în Uniunea Europeanã
conform directivei 2005/36/CE a parlamentului
european ºi a consiliului din 7 septembrie 2005
privind recunoaºterea calificãrilor profesionale.

Darius Sebastian
Costea, arhitect,
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SC CONART DECO SRL
anul absolvirii - 2008
Complexitatea cursurilor
coroboratã cu dialogul profesorstudent evidenþiazã dinamica
procesului de formare a tinerilor
arhitecþi. Complexitatea proce-sului a evidenþiat
fundamentele profesiei de arhitect lãsând liber arbitru
tânãrul arhitect în fata provocãrilor cãutând sã
formuleze un concept ºi un mesaj. În facultate, au fost
cadre didactice care mi-au marcat evoluþia: prof. dr.
arh Emil Creangã, conf. univ. dr. arh. Ruxandra
Nemþeanu, prof. dr. arh Vasile Marcu, prof. univ. dr.
arh. Sorin Minghiat, conf. univ. dr. arh. Constantin
Rusu, lect. univ. drd. arh. Bogdan Stanciu
Toatã perioada de ºcolarizare s-a dovedit a fi un
mediu propice desfãºurãrii ºi învãþãrii meseriei de
arhitect. Aº putea spune cã s-au transmis mesaje
care duc la formarea propriei personalitãþi ºi
transmiterea în viitor a propriei viziuni, a propriilor
concepte, a mesajelor ºi a gândurilor intuitive.
Legãtura cu facultatea s-a menþinut nemijlocit pentru
mine, cel puþin ca fiind un mediu infinit de furnizare a
informaþiilor necesare desfãºurãrii meseriei de arhitect.
Trebuie înþeles faptul cã, odatã absolvitã facultatea,
legãtura trebuie menþinutã, pentru cã îþi poate oferi
rãspunsuri la provocãrile la care eºti supus ca proaspãt
arhitect ºi nu numai. Legat de viaþa de student, trebuie
înþeles cã meseria de arhitect necesit sacrificiu începând
din facultate. Este o meserie care te va solicitata toatã
viaþa ºi, dacã fundamentele nu sunt corect realizate,
nici finalitatea nu va fi una favorabilã.

Oana-Diana-Eliana Coliban,
asistent universitar,
Facultatea de Arhitecturã
din cadrul Universitãþii
Spiru Haret
anul absolvirii - 2008

Aceastã meserie este o pasiune ºi o vocaþie, spre care am
fost condusã de studiile urmate,
de descoperirea bucuriei ºi capacitãþii de a comunica cu tinerii, dar ºi datoritã îndrumãrii
dascãlilor Facultãþii de Arhitecturã.
Am ales aceastã facultate pentru a mã descoperi pe
mine, nu pe tânãra absolventã de liceu, ci tânãra artist
plastic, absolventã de Sculpturã. În acest cadru, spiritul
creator s-a întregit, atât printr-o laturã raþionalã, cât ºi
printr-un limbaj neexplorat pânã în acel moment. Am
urmat Facultatea de Arhitecturã nu din nevoia unei
diplome, ci prinsã în dorinþa ºi fascinaþia instrucþiei
într-un domeniu conex. Trãiesc bucuria unei viziuni
de ansamblu asupra domeniilor studiate ºi sunt
recunoscãtoare profesorilor, care au ºtiut sã rãspundã
nevoilor ºi aspiraþiilor diferite ale fiecãrui student.
Din perspectiva actualã, sunt conºtientã de
evoluþia facultãþii, de nivelul tot mai crescut al
studenþilor ºi de programa de învãþãmânt adaptatã
aspiraþiilor studenþilor ºi pieþei muncii. Acumulãrile
din anii studenþiei, amintirea unei perioade dinamice,
relaþiile colegiale ºi dialogul cu îndrumãtorii rãmân
experienþe foarte dragi. Anii studenþiei au marcat
acumulãri importante, atât prin cursurile urmate în
cadrul facultãþilor, cât ºi prin urmarea a douã programe
de masterat, care au stat la baza tezei de doctorat.

Principala misiune pe care Facultatea de Arhitecturã ºi-o
propune este aceea de a realiza o complementaritate în raport
cu învãþãmântul de stat, aprofundând acele domenii ale
pregãtirii pe care evoluþia actuala a societãþii, aflatã în tranziþie
cãtre economia de piaþã, le impune. Astfel, este consideratã
prioritarã pregãtirea viitorului arhitect pentru o activitate
independentã în cadrul atelierului sau firmei sale private,
viitorul profesionist fiind capabil a-ºi conduce propriile
proiecte ºi construcþii pe întreg fluxul managerial, de la
ofertare pânã la predarea la cheie a construcþiei, cuprinzând
relaþiile cu beneficiarii, cu autoritãþile de specialitate, cu
antreprenorii ºi furnizorii. Pentru aceasta, procesul de
învãþãmânt cuprinde cursuri de economie, legislaþie,
management si marketing.

I M P L I C A Þ I !!

Duminicã, 26 aprilie 2015, între orele 12:00 - 16:00, studenþi ai
Facultãþii de Arhitecturã a Universitãþii Spiru Haret alãturi de
reprezentanþi ai URBOTECA, CeRe ºi Grupul de Iniþiativã
Favorit au fost prezenþi în zona Cinema Favorit, pentru a discuta cu
cetãþenii cartierului despre Urbanism participativ în Drumul Taberei.
Toþi cei interesaþi au putut sã vadã prezentãrile proiectelor studenþilor
Facultãþii de Arhitecturã USH pentru Bulevardul Drumul Taberei, sã

TV-H, redactor Cezar Lungu, a surprins
imagini ºi declaraþii ale participanþilor haretiºti
la eveniment, din care am reþinut:
Lector univ. dr. arh.
Andreea Matache:
Experienþa de viaþã pe
care o am în cartier care
m-a determinat sã propun la Facultate ideea
acestui proiect, care a
fost imediat îmbrãþiºatã
de colegii mei; studenþii,
de asemenea, s-au simþit provocaþi ºi au
interacþionat bine cu ideea proiectului. (...)
Zona pietonalã pe care noi am propus-o este
cuprinsã între Piaþa Moghioroº ºi zona
Favorit; s-a creat o linie de circulaþie
suprateranã, care reprezintã o linie de
transport în comun, dublatã de linia
metroului, ºi aici am venit cu foarte multe
spaþii verzi; am încercat sã rãspundem tuturor
utilizatorilor, de la bicicliºti, skateri, copii,
la persoane cu dizabilitãþi, persoane de vârsta
a treia, am încercat, pentru fiecare, sã aducem
un loc astfel încât ei sã reînvie spiritul
cartierului ºi sã îºi gãseascã un sentiment de
apartenenþã, sã-ºi gãseascã locul, deci din
spaþii noi le am transformat în locuri, în locuri
de referinþã.
Sabin Cornoiu (student): Am împãrþit
Drumul Taberei în cinci
zone: zona Ho ªi Min,
zona Orizont, zona Favorit, Drumul Taberei
34 ºi Piaþa Moghioroº.
Am analizat fiecare
centru, am ajuns la niºte
concluzii ºi, pe baza lor, am propus sã le
oferim oamenilor viaþa de la oraº ºi viaþa de la
grãdinã; cea mai mare zonã, unde am
modificat foarte mult, a fost de la intersecþia
cu strada Sibiu pânã la Moghioroº, am deviat
traseul auto, pe dupã blocuri, astfel încât sã
creãm o relaþie de vizavi între cele douã zone
ºi, ca deplasare, am propus un trenuleþ, care
sã ne ducã de la Favorit pânã la Piaþa
Moghioroº, astfel încât sã nu fim nevoiþi sã
parcurgem o distanþã foarte mare.

înveþe despre urbanism participativ, prin jocuri facilitate de voluntarii
URBOTECA ºi sã rãspundã la un chestionar legat de modul în care
sunt informaþi ºi consultaþi locuitorii asupra proiectelor ce se desfãºoarã
la ei în cartier.
Machetele prezentate cetãþenilor sunt rodul activitãþii studenþilor
haretiºti de anul V în cadrul celei de a ºasea ediþie a workshopului de
Scenarii Urbane pentru Bucureºti, fondat de lect.univ. dr. arh. Maria
Duda, un atelier de semestru: ATELIER ALTERNATIV DE URBANISM
ªI ARHITECTURÃ PARTICIPATIVÃ ÎN DRUMUL TABEREI. Urmând
aceeaºi metodologie dezvoltatã în ediþiile anterioare, ne propunem
abordarea unui plan integrat de dezvoltare urbanã a spaþiilor publice din
Drumul Taberei: Ho ºi Min, Orizont, Favorit, Drumul Taberei 34 ºi
Piaþa Moghioroº, cu aplicaþie arhitecturalã asupra ansamblului Favorit.
Expunerea soluþiilor realizate prin intermediul machetelor, urmãresc
stimularea dialogului între toþi participanþii implicaþi în producerea
spaþiului urban al cartierului Drumul Taberei.

Marilena Lebãu (studentã): Prima impresie
despre Bucureºti nu a
fost una foarte plãcutã,
însã, cu timpul, cã am
început sã îi surprind
farmecul sãu, tocmai
prin aglomerarea de
stiluri, de spaþii, de oameni Cu fiecare
proiect de la facultate am început sã-l cunosc
mult mai bine, practic, se face un puzzle, pe
care îl fac în fiecare an, cu fiecare proiect.

Mihaela Cudera (studentã): Întrebãrile pe
care le-am adresat ºi le
vom adresa în continuare locuitorilor acestui
cartier sunt legate de
unde vor sã îºi parcheze
maºina, dacã îºi doresc
spaþii amenajate, locuri de joacã pentru copii,
dacã se simt în siguranþã în cartier, unde îºi
petrec timpul liber în cartier ºi ce reprezintã
pentru ei Favorit.
Lector univ. dr. arh.
Maria Duda: Prezentãm o machetã de
studiu, care reprezintã
zona Drumul Taberei,
de la intersecþia Rãzoare
pânã la Piaþa Moghioroº, pe care studenþii
s-au concentrat în a o
analiza din punct de vedere al spaþiului public,
spaþiile repere. ( ) Studenþii au rãspuns cu
entuziasm! Ne este, întotdeauna, foarte
dificilã trecerea de la planºetã, în care totul
pare foarte frumos, ortogonal, colorat, riguros,
la viaþa realã, pentru cã, pânã la urmã, complexitatea ºi ceea ce nouã ni se pare corect, nu
corespunde cu ceea ce lumea are nevoie ºi
ceea ce aºteaptã de la un adevãrat spaþiu viu,
urban. Tocmai de aceea, am profitat de
sprijinul celor de la Iniþiativa Favorit, de
sprijinul celor de la URBOTECA, care au
organizat acest eveniment în spaþiu public,
tocmai pentru a ieºi ºi a testa ceea ce ei au
gândit, dacã ce au analizat ºi au concluzionat
corespunde cu viaþa realã. De fapt, aici stã
toatã mãiestria, în a reuºi sã simþi ºi sã înþelegi,
atât analitic, obiectiv, cât ºi subiectiv, care
este specificul locului. ªi specificul locului
nu vine numai de la mediul construit, vine ºi
de la mediul uman, care-l foloseºte, care-l
locuieºte ºi, atunci, toate aceste date trebuie
sã fie luate împreunã, cernute, bineînþeles prin
prisma personalã, pentru cã fiecare poate sã
vinã cu altã interpretare pe aceleaºi date, apoi
testate ºi vãzute. Pânã la urmã, marele test
este dacã lumea ºi locul respectiv este
apropriat, este metabolizat, cât sã facã parte
din obiºnuinþa lor.

