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La 22 mai,
ctitorul Fundaþiei România de Mâine,
al Universitãþii Spiru Haret,
al revistei Opinia naþionalã,
profesor universitar doctor
Aurelian Gh. BONDREA,
îºi sãrbãtoreºte ziua de naºtere.

Îi dorim ani frumoºi,
cu sãnãtate ºi bucurii!
LA MULÞI ANI!
Facultatea de Arte

E

Concertul absolvenþilor 2015

V

Joi, 14 mai 2015, spaþiile vaste ale holului monumental din sediul
Facultãþii de Arte a Universitãþii Spiru Haret, din Berceni 24, au
rãsunat de acordurile pianelor ºi de vocile cristaline ale studenþilor
ºi absolvenþilor din cadrul specializãrii Pedagogie muzicalã:
emoþionantele sonoritãþi create de Corul de Camerã al facultãþii,
dirijat de cãtre lector univ. dr. Luminiþa Guþanu  Stoian ºi lect.
univ. dr. Aurel Muraru, dar ºi de studentul anului III Adrian Ionescu,
de momentele solistice oferite de: Andreea Achilov (anul III),
Constantin Traºcã (invitat special, absolvent al Facultãþii de Arte,
acompaniat la pian de Ioana Ionescu), Raluca Ocneanu (anul III),
Luciana ªtefan (anul III). A urmat un moment muzical mai special
creat de Soul Serenade, grup muzical format din Adelina Chivu
(anul III), Andrei Rotariu (anul II) ºi Codruþ Andrei.
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Marþi, 12 mai, s-a încheiat vizita oficialã de ºapte zile a
delegaþiei Universitãþii Al-ISRA din Amman, una dintre cele mai
mari universitãþi private din Iordania, instituþie cu care
Universitatea Spiru Haret a încheiat un parteneriat.
Delegaþia oficialã a Universitãþii Al-Isra, condusã de preºedintele
Maher Fath Al-Ghalayini, a fost primitã, la sediul central al
Universitãþii Spiru Haret, de conducerea Universitãþii Spiru Haret,
în frunte cu conf. univ. dr. Aurelian Bondrea, rectorul USH. La

primire a participat ºi ES domnul Saker Malkawi, Ambasadorul
Regatului Haºemit al Iordaniei la Bucureºti, care a subliniat
importanþa colaborãrii dintre cele douã universitãþi.
Delegaþia iordanianã a vizitat campusurile Universitãþii Spiru
Haret din Bucureºti ºi din þarã.
La finalul vizitei, cu ocazia întâlnirii desfãºurate în Sala de
consiliu a Universitãþii Spiru Haret, au fost discutate etapele
viitoare ale parteneriatului academic încheiat.

La final, aplauzele au fost pe mãsura acestor tinere talente, care
ne-au delectat cu interpretãrile de calitate ale unor opere muzicale
celebre.
Pentru reuºita evenimentului, trebuie sã mulþumim celor care
ºi-au dat concursul la organizarea acestui eveniment de marcã ºi la
bunul mers al întregului spectacol.

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE

A X-a ediþie a Salonului Internaþional de Carte Bookfest va avea loc în perioada 20-24 mai, la pavilioanele C1, C2, C4 ºi C5 de la
Romexpo. Invitatul de onoare este Republica Cehã. Vizitatorii vor putea lua parte la peste 300 de evenimente, ce variazã de la lansãri,
dezbateri ºi colocvii pânã la proiecþii cinematografice ºi evenimente interactive.
Standul Editurii Fundaþiei România de Mâine se aflã în pavilionul
C4. Cu prilejul Salonului Internaþional de Carte Bookfest, vor fi
lansate ultimele apariþii de la editura Fundaþiei România de Mâine,
la Cafeneaua literarã Julius Meinl, pavilionul C 4,
 Vineri, 22 mai, orele 13:00-14:00
 COLECÞIA STUDII ªI ESEURI DE FILOSOFIE
Ion Tudosescu, Ontologie ºi metafizicã
Victor Untilã, ªtefan Lupaºcu ºi filosofia contradictoriului.
O radiografie a contradicþiei

 Sâmbãtã, 23 mai, orele 12:00-14:00
 COLECÞIA PROBLEME ECONOMICE FUNDAMENTALE
Ilie Mihai (coordonator), Piaþa financiarã  Componentã
fundamentalã a pieþei globale. Echilibru, cooperare, integrare
Cicilia Ionescu (coordonator), Provocãri actuale în contabilitatea
firmei. Compendiu de contabilitate
 VOCAÞIE ªI EDUCAÞIE. Personalitãþi ale vieþii ºtiinþifice, artistice
ºi spirituale  în dialog cu Matei Georgescu

Universitatea Spiru Haret, cu sprijinul asociaþiei Docuart, organizeazã conferinþa publicã

CuMinte la Dalai Lama,

joi, 21 mai, la Sala Studio, începând cu ora 18:00
Evenimentul va fi susþinut de Irina Szasz, cel
mai premiat profesionist din audio-vizualul
românesc, care a acceptat sã facã un montaj special pentru Universitatea Spiru Haret al filmuluidocument dedicat Sanctitãþii Sa Dalai Lama.
Irina Szasz este singurul jurnalist din
România care a fost primit de Sanctitatea Sa Dalai
Lama, în Dharamsalla, nordul Indiei. O întâlnire
unicã, o experienþã care, odatã împãrtã-ºitã, devine
pretextul unei seri provocatoare.
Irina Szasz vine cu povestea din culisele întâlnirii cu liderul mondial, vorbind despre drumul
pe care l-a avut de parcurs pentru a face sã se
materializeze aceastã întrevedere. Vor fi vizionate

fragmente din filmul interviului ºi al întâlnirii. O
fascinantã rememorare a unei poveºti excepþionale, de neuitat, dintre un reporter ºi un simplu
cãlugãr budist, cum se prezintã, modest, în
interviu, Sanctitatea Sa Dalai Lama.
CuMinte la Dalai Lama este ºi numele cãrþii pe
care Irina Sasz a publicat-o în urma acestei experienþe, care a apãrut la editura Curtea Veche. O
carte mãrturisire, o dovadã cã drumul pânã la o
þintã, este o cãlãtorie în iad 
O conferinþã în care invitaþii speciali, spune Irina
Szasz sunt curiozitatea, frica, dispreþul, ºansa
ºi neºansa ºi într-un final rãsplata. Toate au
fost personaje importante în cãlãtoria mea 

ªi furaþi, ºi cu banii luaþi!
Mioara VERGU-IORDACHE
Arestãri, condamnãri, arestãri, condamnãri Pentru un condamnat se cheltuie, lunar, din banul public, aproximativ 2 400 de
lei, egal cu salariul mediu brut pe economie. Câþi români au acest
salariu? Datele de la Inspecþia Muncii relevã faptul cã, dintre angajaþii României, aproape 30% sunt plãtiþi cu minimul de 975 de lei
brut, în timp ce peste jumãtate dintre ei primesc salarii cuprinse între
salariul minim ºi salariul mediu pe economie (975 lei  2.415 lei).
Comentariile sunt de prisos. Alocaþiile pentru copii sunt de
42 de lei Tuturor ni se pare nedrept. ªi este nedrept!
Nu, nu doresc exterminarea fizicã ºi psihicã a condamnaþilor! Dar,
dacã aº avea putere, aº obliga deþinuþii, mai ales în cazul gulerelor
albe, al celor care nu-ºi pot justifica avuþiile nemãsurate, sã achite
contravaloarea traiului în închisoare, din averile rãmase dupã
confiscare sau, ºi mai bine, din contravaloarea muncii lor, conform
normativelor cãrora sunt supuºi cei aflaþi în libertate. Nu numai cã
s-ar diminua efortul bugetului, dar sunt sigurã cã persoanele
condamnate ar învãþa ce înseamnã sã munceºti cinstit pentru a-þi
asigura traiul zilnic, al tãu ºi al familiei tale, mai mult decât din teorie,
pe care, de altfel, sunt convinsã cã o ºtiu. Mie mi se pare cã scãderea
pedepsei proporþional cu zilele lucrate în închisoare este o ofensã la
adresa celor cinstiþi! Cum, munca este o pedeapsã?
Atunci, nouã, celor care lucrãm cu onestitate, responsabilitate,
de ce nu ni se scade din pedeapsã. Care pedeapsã?! Pedeapsa
unei vieþi pline de griji, de lipsuri, fãrã perspectivã
Jignitoare ºi prost pilduitoare mi se pare ºi prevederea legalã care
permite diminuarea pedepsei pentru cei care devin, brusc, în
închisoare scriitori. Sfertodocþi suficienþi ºi îngâmfaþi plagiazã, fac
compilaþii, înºirã platitudini, pe care le adunã între coperte pe care îºi
înscriu numele fanat de acte de corupþie, de hoþie, de minciunã.
Eu înþeleg sã fiu omenoasã, înþeleg cã un om poate greºi, voluntar
sau involuntar, cred cã pentru o vinã trebuie aplicatã o singurã
pedeapsã, nu cred cã o singurã greºealã trebuie sã marcheze viaþa sa
ºi a întregului neam. Dar pedeapsa trebuie sã fie pedeapsã, executatã
în condiþii decente, dar fãtã râzgâieli, fãrã indulgenþe, aroganþe.
Ce m-a apucat, vã veþi fi întrebând.
Mã iritã zâmbetul provocator al celor care ne-au spoliat, al
triºorilor, care au jucat/joacã alba-neagra cu prezentul ºi viitorul
nostru ºi al copiilor noºtri, care sunt incapabili sã-ºi recunoascã
pãcatele grele, sã ºi le asume ºi sã plãteascã pentru ele, mã
enerveazã îngrozitor demagogia lor, mã înfurie dispreþul lor pentru
noi toþi.
Pentru cã suntem ºi furaþi, ºi cu banii luaþi, ºi ignoraþi, ºi sfidaþi!
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Investeºte în oameni!
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Craiova, 8 mai 2015

ANUNÞ DERULARE STAGII DE PRACTICÃ
în cadrul proiectului

Sprijin pentru tranziþia cu succes de la studiu la piaþa muncii
a studenþilor cu specializãri economice
POSDRU/161/2.1/G/142137

SC Invest Trust SRL din Craiova, în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, prin Facultatea de
Management Financiar Contabil din Craiova, anunþã cã, din data de 11.05.2015 începe derularea
stagiilor de practicã organizate în cadrul proiectului Sprijin pentru tranziþia cu succes de la studiu
la piaþa muncii a studenþilor cu specializãri economice POSDRU/161/2.1/G/142137, proiect
cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013.
La stagiile de practicã participã studenþii Universitãþii Spiru Haret - Facultatea de Management
Financiar Contabil din Craiova.
Obiectivul general al proiectului este creºterea gradului de orientare profesionalã, activarea,
flexibilizarea ºi compatibilizarea cunoºtinþelor teoretice dobândite de studenþii înmatriculaþi în
sistemul naþional de învãþãmânt de la specializãri cu profil economic, cu cerinþele ºi nevoile activitãþii
profesionale viitoare, ca o primã etapã în dezvoltarea carierei, în vederea îmbunãtãþirii resurselor de
inserþie ulterioarã a acestora pe piaþa muncii.
Ca obiectiv specific, proiectul îºi propune facilitarea accesului la informare ºi dezvoltarea
perspectivelor de carierã ºi a abilitãþilor personale pentru 400 de studenþi înmatriculaþi în sistemul
naþional de învãþãmânt prin furnizarea de activitãþi de consiliere ºi orientare profesionalã.
Detalii suplimentare despre desfãºurarea stagiilor de practicã puteþi obþine de la:
SC Invest Trust SRL  Adresa: Craiova, str. Piaþa-Gãrii, bl. 3-4; Tel. 0745155915
e-mail office@investtrust.ro web-site: www.practica.investtrust.ro
persoanã de contact: Camelia Stãnculescu, Responsabil informare ºi publicitate,
sau la secretariatul Universitãþii Spiru Haret  Facultatea de Management Financiar Contabil din Craiova.

În luna mai, în cadrul proiectului ProFemin (POSDRU/144/6.3/S/126567), proiect implementat
de cãtre Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Servicios Integrales de Contratacion e
Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus) Spania ºi Uniunea Naþionalã pentru Drepturile Femeii
din România, s-au desfãºurat urmãtoarele
CURSURI DE FORMARE PROFESIONALÃ DE CALIFICARE:

De asemenea, EXAMENELE au loc conform programãrii afiºate:

Axa prioritarã 2 Corelarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa muncii
Domeniul major de intervenþie 2.1. Tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã
Titlul proiectului: Sprijin pentru tranziþia cu succes de la studiu la piaþa muncii
a studenþilor cu specializãri economice
Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/142137
Beneficiar: SC Invest Trust SRL
Partener: Universitatea Spiru Haret (prin Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova)

Anunþ

Concurs de idei de afaceri
AFRO  Antreprenoriat, FoRmare ºi Ocupare

,,AFRO  Antreprenoriat, FoRmare ºi Ocupare în regiunile de dezvoltare Bucureºti-Ilfov ºi
Sud-Vest Oltenia (ID POSDRU/176/3.1/S/150788) anunþã lansarea concursului de idei de afaceri,
cu premii de pânã la 20.000 de Euro.
Termen limitã pentru depunerea de proiecte: 25 mai 2015, ora 16.00.

Proiectul este implementat de Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Servicios Integrales de
Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus) Spania ºi Uniunea Naþionalã pentru
Drepturile Femeii din România ºi are ca obiectiv general îmbunãtãþirea accesului egal pe piaþa muncii
cu scopul de a creºte oportunitãþile de angajare a femeilor prin conºtientizarea ºi sensibilizarea
publicului larg ºi a factorilor de decizie referitor la egalitatea de ºanse ºi de gen ºi prin formarea
profesionalã a 3.500 de femei, într-o perioadã de 18 luni, în vederea creºterii încrederii în sine,
a abilitãþilor ºi a nivelului de calificare al acestora pentru adaptarea ºi integrarea pe o piaþã a muncii
modernã, flexibilã ºi incluzivã, la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare: Centru, Nord-Est,
Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Bucureºti-Ilfov.
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 Investeºte în Oameni! Axa prioritarã 6.

Detalii pe site-ul www.startupspirit.ro, secþiunea concurs.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Românii cumpãrã apartamente de nici 50.000 de euro
Dacã este sã ne luãm dupã analiza creditelor ipotecare realizatã de BCR, numãrul românilor
care îºi cumpãrã o locuinþã pe credit a crescut, iar preþul imobilelor a scãzut, indiferent dacã
este vorba de ansambluri rezidenþiale noi sau vechi. Potrivit analizei BCR, cei mai mulþi
români au cumpãrat apartamente cu douã camere.
BCR a prezentat sãptãmâna trecutã rezultatele
unui studiu având la bazã tranzacþiile finalizate,
pe care banca le-a finanþat în perioada 2014 - primul
trimestru din 2015. Potrivit unor informaþii din
piaþã, datele prezentate luni, 11 mai, de BCR sunt
apropiate de cele ale primilor jucãtori bancari pe
piaþa imobiliarã. Cele mai scumpe apartamente,
evident, sunt în Bucureºti ºi cele mai ieftine în
Bihor. Astfel, valoarea medie a unui credit ipotecar
contractat în Bucureºti a fost de 191.000 lei
(la care se adaugã valoarea avansului de circa
66.800 de lei, sã spunem, adicã o medie pe imobil
de 57.000 de euro), în timp ce valoarea medie
cea mai micã a unui credit, înregistratã în Bihor, a
fost de 111.000 lei, cu tot cu avans de 38.000 de
lei, adicã, în total, acelaºi apartament, în Bihor,
poate costa circa 37.500, aproape jumãtate faþã
de cât costã cel din Bucureºti.

Doar 10% dintre persoanele care
iau credit se mutã la casã

Potrivit analizei BCR, valoarea medie a unui
credit acordat de BCR pentru achiziþionarea unei
locuinþe, în 2014, a fost de circa 163.000 lei.
Valorile sunt aproximativ aceleaºi cu cele din 2014
(variaþiile sunt mici, de 1-2 puncte procentuale).

Opinia

naþionalã

Valori similare s-au înregistrat în Timiºoara, Iaºi
ºi Constanþa, în timp ce în Bucureºti valoarea medie
a creditului acordat a fost de 191.000 lei.
La nivel naþional, 45% dintre creditele acordate
de BCR pentru achiziþionarea unei locuinþe au fost
folosite pentru cumpãrarea apartamentelor cu
2 camere, 27% pentru cele cu 3 camere, iar 10%
pentru garsoniere. Peste 13% dintre credite au
fost folosite pentru achiziþionarea unei vile/case.
În Bucureºti, 47% dintre creditele acordate de BCR
pentru achiziþionarea unei locuinte au fost folosite
pentru cumpãrarea apartamentelor cu 2 camere,
27% pentru cele cu 3 camere, iar 11% pentru
garsoniere. Peste 10% dintre credite au fost folosite
pentru achiziþionarea unei vile/case. La nivel
naþional, în 2014, 19.4% dintre cumpãrãtori au
preferat sã achiziþioneze o locuinþã situatã la
ultimul etaj. Dacã pentru 2013 BCR a analizat
împreunã cu partenerii sãi din piaþa imobiliarã
câþi ºi cine se mutã la parter, pentru 2014 ne-am
uitat cãtre preferinþele românilor pentru ultimul
etaj. Dacã la nivel naþional media a fost de 19.4%,
la nivel local apar diferenþe: de la 15% - Bucureºti,
20% - Prahova, 21% - Iaºi, 22% - Cluj, Sibiu ºi
Braºov, 25% - Constanþa ºi 31% în Timiº ºi Galaþi.
Printre factorii care au influenþat decizia
cumpãrãtorilor de a achiziþiona o locuinþã situatã
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la ultimul etaj s-au identificat: structura fondului
locativ existent, oferte interesante pentru clienþi în
proiecte rezidenþiale noi, dorinþa de a avea
intimitate ºi priveliºte plãcutã, dar ºi preþul atractiv
în multe din cazuri, a declarat Teodor Mincu, ºeful
Biroului Parteneri, BCR.

Profilul investitorului imobiliar

În ceea ce priveºte profilul clienþilor beneficiari
ai creditelor acordate de BCR pentru achiziþia
unei locuinþe, aceºtia sunt bãrbaþi (25 - 40 ani),
cãsãtoriþi, cu studii superioare.
De peste 9 ani colaborãm cu partenerii din piaþa
imobiliarã astfel încât împreunã sã facilitãm
familiilor sã-ºi gãseascã casa de poveste pe care
ºi-o doresc cu soluþiile financiare BCR. În ultimii
ani, BCR s-a concentrat pe eliminarea riscurilor
asociate creditelor, respectiv fluctuaþia cursului
valutar ºi fluctuaþia dobânzii. În mãsura în care
oferim clienþilor dobânzi fixe atractive, aceºtia vor
prefera sã se protejeze împotriva riscului de
dobândã pe perioade cât mai lungi de timp. BCR
a introdus mai întâi dobânda fixã pe 3 ani, apoi
pe 5 ani ºi am fãcut un pas major ºi am introdus
dobânda fixã pe 10 ani. Peste 80% dintre clienþii
noºtri au ales în 2014 creditul ipotecar Casa Mea
cu dobânda fixã pe 5 ani. Având în vedere perioada
mare de acordare a creditelor ipotecare de pânã
la 30 ani, ne dorim sã oferim clienþilor noºtri
predictibilitate pe o perioadã cât mai lungã de
timp, a declarat Teodor Mincu. BCR a extins la
10 ani perioada de dobândã fixã pentru creditele

REDACÞIA:

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

ipotecare Casa Mea, dobânda fiind de 5.95%
pentru clienþii care au sau vor avea cont de salariu/
pensie la BCR, comisionul de analizã fiind zero.
Pentru clienþii care nu au cont de salariu la BCR,
dobânda creºte cu 0.2%. BCR este prima bancã
din România care a luat decizia ca, începând din
luna octombrie 2012, sã acorde credite numai în
moneda în care clienþii realizeazã venitul. Le
mulþumim agenþiilor ºi dezvoltatorilor imobiliari
parteneri BCR care au participat la ediþia cu
numãrul 5 a BCR Real Estate Road Show. Faþã
de evenimentul organizat în 2011 (prima ediþie a
evenimentului) unde vorbeam aproape exclusiv
de creditare în Euro ºi programul Prima Casã,
astãzi vorbim de creditarea locuinþelor în monedã
naþionalã, precum ºi de familii care sunt la a doua
achiziþie de locuinþe (peste 25% dintre clienþii în
2014), a adãugat Teodor Mincu.
Potrivit unui calcul, valabil în luna mai 2015,
pentru clienþii care încaseazã salariul la BCR,
pentru un credit Casa Mea, în valoare totalã de
160.000 lei, pe 30 de ani: DAE = 5,31%; dobândã
fixã 10 ani: 5,45% ulterior variabilã: 4,65%/an
(ROBOR 6M + 3%); comision de analizã
zero lei; cost evaluare apartament: 370 lei; valoare
totalã plãtibilã: 311.593,27lei, cost total credit:
151.593,27 lei.

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

Cercetarea ºtiinþificã a studenþilor juriºti de la malul mãrii
Devenitã tradiþie, sesiunea
anualã de comunicãri ºtiinþifice
ale studenþilor a ajuns la cea
de-a XXII-a ediþie ºi s-a desfãºurat, joi, 7 mai 2015, la sediul
Facultãþii de Drept ºi Administraþie Publicã din Constanþa.
Tematica generoasã - Cultura
socio-juridicã, factor de echilibru în situaþii de crizã - a adunat
la masa dezbaterilor studenþi de
la programul de licenþã Drept IF
ºi masteranzi de la programul
ªtiinþe penale, toþi dornici sã-ºi
expunã ideile, sã-ºi argumenteze
afirmaþiile, sã afle lucruri noi ºi
sã petreacã împreunã un timp de
calitate.
Manifestarea, organizatã pe
douã secþiuni: Drept privat ºi
Drept public, ºtiinþe administrative ºi socio-umane, moderate
de lector univ. dr. Ana Maria
Bejan ºi, respectiv, lector univ.
dr. Flavia Ghencea, s-a bucurat
de participarea unui numãr de
24 de studenþi ºi masteranzi care
au înscris în programul conferinþei 22 de lucrãri.

Prezentãrile studenþilor au
fost urmate de sesiuni de întrebãri ºi rãspunsuri, dezbateri în
cadrul cãrora cei prezenþi 
studenþi ºi cadre didactice  au
avut posibilitatea sã-ºi susþinã ºi
sã-ºi motiveze suplimentar, dacã
era nevoie, punctele de vedere
prezentate în comunicãri.
Toþi autorii au primit certificate de participare ºi cãrþi, iar
cele mai bune lucrãri au fost
premiate, evaluarea ºi clasificarea realizându-se greu, multe
lucrãri având un nivel ridicat

ºtiinþific. Dupã deliberãrile
juriului (deloc uºoare!!), lucrãrile
premiate au fost urmãtoarele:
Locul I  Adrian Babii, anul II,
Drept, lucrarea Modele de apãrare socialã, coordonator ºtiinþific: lector univ. dr. Flavia Ghencea
ºi lector univ. dr. Vasile Babu, ºi
 Mihaela ªerban, anul II-III
Drept, lucrarea Evoluþia Uniunii
Europene  aspecte istoricoideologice rolul globalizãrii în
existenþa sa, coordonator ºtiinþific: lector univ. dr. Ana Maria
Bejan;

Locul II  Vasilica Leontina
Minea (Tudor), master ªtiinþe
Penale, lucrarea Terorismul ºi
criminalitatea organizatã
reflectate ºi incriminate prin
mijloace penale ºi metode
criminalistice, coordonator
ºtiinþific: conf. univ. dr.
Gheorghe Alecu;
Locul III  Mircea Daniel
Puºcaºu, anul III, Drept, lucrarea Euro: trecut, prezent ºi
viitor, coordonator ºtiinþific:
lector univ. dr. Ana Maria Bejan;
Menþiune  Florenþa Babiþa,
anul II-III Drept, lucrarea
Separaþia puterilor în stat,
coordonator ºtiinþific: lector
univ. dr. Flavia Ghencea.
Constatãm cu satisfacþie
creºterea, an de an, a nivelului
academic al manifestãrilor
organizate la Facultatea de
Drept din Constanþa, fapt care
ne bucurã ºi ne mobilizeazã în
activitãþile desfãºurate pe viitor.
Felicitãri tuturor!!!

Construieºte-þi practic
profesia juridicã din facultate!
Proces simulat 7

Insolvenþã sau prejudicierea
creditorilor?

În data de 9 mai 2015, Facultatea de Drept ºi Administraþie
Lector univ. dr.
Flavia GHENCEA Publicã Constanþa, Universitatea Spiru Haret (str.Unirii nr. 32-34)

Facultatea de Finanþe ºi Bãnci Bucureºti
A XIII-a sesiune de comunicãri ale studenþilor ºi masteranzilor

Evoluþii, provocãri ºi perspective ale economiei româneºti
în perioada actualã
Potrivit tradiþiei Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci Bucureºti, în data
de 12 mai 2015, s-a desfãºurat Sesiunea anualã de comunicãri
ºtiinþifice a studenþilor ºi masteranzilor, cu tema Evoluþii, provocãri
ºi perspective ale economiei româneºti în perioada actualã.
La sesiune au participat 26 studenþi/masteranzi, care au prezentat
comunicãri de un real interes prin temele abordate din domeniile:
produse ºi servicii bancare, analizã economico-financiarã,
asigurãri ºi finanþe publice. În urma prezentãrii tuturor lucrãrilor,
au fost premiate cele mai bune, respectiv, câºtigãtorii:  Premiul I:
Ionela Galeº  Premiul II: Iulian Cãpãtoiu  Premiul III: Mirela
Bãdiþã  Menþiuni: Ileana Niþu (Tãtaru); Mariana Munteanu; Paul
Bogde.
Pentru prima datã, au fost acordate premii ºi din partea unor
cadre didactice: Premiul bancherului, oferit de prof. univ. dr. Ilie
Mihai masterandelor: Ionela Galeº, Mirela Bãdiþã ºi Ileana Niþu
(Tãtaru), câte un volum de cãrþi al cãrui autor este. De asemenea,
asist. univ. dr. Marinela Geamãnu a dãruit premianþilor câte o carte,
a cãrei autoare este.
Directorul Departamentului de Finanþe, conf.univ.dr. Diana
Crãciunaº, a fãcut, în deschiderea sesiunii, o serie de consideraþii
privind importanþa activitãþii de cercetare în pregãtirea studenþilor
ºi a masteranzilor, pentru ca, în finalul acesteia, sã felicite câºtigãtorii
ºi sã mulþumeascã tuturor participanþilor pentru efortul depus.
Aceleaºi mulþumiri au fost aduse ºi colectivului de organizare, format
din cadre didactice, studenþi ºi masteranzi din cadrul facultãþii.

Asist. univ. dr. Marinela GEAMÃNU

Facultatea de Sociologie-Psihologie

Sesiunea anualã de comunicãri ºtiinþifice ale cadrelor didactice, studenþilor ºi masteranzilor

Noi orizonturi în psihologie

Facultatea de Sociologie-Psihologie a gãzduit, în data de 14 mai,
Sesiunea anualã de comunicãri ºtiinþifice ale cadrelor didactice,
studenþilor ºi masteranzilor cu tema Noi orizonturi în psihologie.
Manifestarea, deschisã de prof.univ.dr. Laura Goran, prorector
pentru Calitate în Învãþãmântul Superior al Universitãþii Spiru
Haret, ºi conf.univ.dr. Beatrice Manu, decanul facultãþii de Sociologie-Psihologie, a reunit lucrãri variate, cu teme de actualitate ºi
a prilejuit un schimb de experienþã fructuos.
În Secþiunea Psihologie, cadrele didactice au împãrtãºit din
experienþa lor, iar studenþii ºi masteranzii au prezentat, în acest
context, formarea lor ca viitori specialiºti, dovedindu-ºi pregãtirea
teoreticã ºi competenþele de viitori cercetãtori.

Noutatea adusã de Sesiunea de comunicãri ºtiinþifice din acest
an este reprezentatã de Secþiunea Didacticã ºi interdisciplinaritate,
care a reprezentat o punte între preocupãrile din domeniul
psihologie ºi cele din domeniul ºtiinþele educaþiei. Aceastã Secþiune
a reunit invitaþi speciali  cadre didactice din învãþãmântul
preuniversitar, directori de ºcoli gimnaziale ºi grãdiniþe, inspectori
ºcolari, precum ºi studenþi ai Programului de studii universitare
Psihologie ºi Pedagogia Învãþãmântului Primar ºi Preºcolar.

a gãzduit, în Sala de Judecatã Simulatã, cel de-al ºaptelea proces
simulat, dintr-o serie de 10, pe care le organizeazã în cadrul
proiectul cofinanþat din Fondul Social European, prin Programul
Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007
 2013, Construieºte-þi practic profesia juridicã din facultate!
Obiectivul general al proiectului, fiind în deplinã concordanþã
cu axa prioritarã în care se înscrie, este creºterea ºanselor de succes
a viitorilor absolvenþi de învãþãmânt juridic în procesul de tranziþie
de la ºcoalã la locul de muncã, prin furnizarea unui program
integrat de consiliere ºi orientare în profesie ºi practicã de
specialitate. Acesta se realizeazã pas cu pas prin intermediul
desfãºurãrii unor activitãþi de consiliere ºi orientare profesionalã
ºi prin participarea studenþilor la stagii de practicã.
Procesul simulat 7 s-a desfãºurat în cadrul Activitãþii 5 
Organizarea ºi desfãºurarea stagiilor de practicã, Subactivitatea
5.4 - Organizarea sesiunilor de procese simulate.
Fiecare grupã de practicã pregãteºte un proces simulat împreunã
cu cadrul didactic supervizor ºi tutorele desemnat de Partener, activitatea fiind coordonatã de responsabilul de procese simulate, av.
asist. univ. drd. Georgiana Covrig, ºi susþinutã, prin consiliere de specialitate, de expertul magistrat, judecãtor Viorica Costea-Grigorescu.
Pentru a pune în practicã competenþele achizionate pe parcursul
stagiului ºi din dorinþa de a recrea, în beneficiul studenþilor
participanþi, un cadru adecvat unde sã experimenteze abilitãþile
dobândite, în cadrul proiectului, s-a amenajat o salã de judecatã
simulatã, care respectã cerinþele legale cu privire la amenajarea cãilor
de acces ºi dotarea sãlilor de ºedinþã din instanþele judecãtoreºti cu
mobilierul necesar judecãtorilor, procurorului, grefierului, avocaþilor,
pãrþilor, persoanelor private de libertate ºi publicului.
Cel de-al 7-lea Proces simulat a fost organizat de Grupa 5 de
stagii de practicã, îndrumatã de Tutorele, avocat Dumitra Daon,
ºi Cadrul didactic supervizor, lect. univ. dr. Anca-Iulia Stoian,
întreaga activitate de practicã fiind coordontã de conf. univ. dr.
Alecu Gheorghe, coordonator monitorizare Stagii de practicã.
Speþa a vizat revocarea unui contract de vânzare-cumpãrare
autentificat, perfectat între douã pârãte, societãþi comerciale, cu
privire la un imobil teren intravilan, curte ºi construcþii, în suprafaþã
de 1678 mp situat în intravilanul localitãþii Agigea, jud. Constanþa.
Tribunalul Constanþa obligase pârâta I, printr-o hotãrâre anterioarã
acestui litigiu, la plata în favoarea subscrisei reclamante a sumei
de 135.378,62 lei reprezentând contravaloare servicii ºi penalitãþi
de întârziere aferente debitului principal. Ulterior pronunþãrii
acestei hotãrâri judecãtoreºti, debitoarea ºi-a creat o stare de
insolvabilitate, prin înstrãinarea unicului bun imobil pe care îl mai
deþinea în proprietate în favoarea paratei II, prin act de vânzarecumpãrare. Mai mult decât atât, toate bunurile mobile (maºini,
utilaje) din patrimoniul pâratei I au trecut în proprietatea noii
societãþi, astfel cã, la acest moment, prima pârâtã, faþã de care
mai mulþi creditori deþin creanþe certe, lichide ºi exigibile, este
într-o stare evidentã de insolvenþã.
Participanþi:
 Avocat al pârâtei - Mihael Stan Soponaru
 Avocat al reclamantei - ªtefana Ragaciovschi (Tudose)
 Reprezentat legal al societãþii comerciale - Alexandru Bejenaru
 Avocat al pârâtei - Mihaela Gheorghe-Movilaru
 Reprezentat legal al societãþii comerciale - Diana Greceanu (Olaru)
 Grefier - Andreea Mãdãlina Burlacu
Comisia de concurs:
 Ciprian Coadã, judecãtor, Curtea de Apel Constanþa
 Georgiana Covrig, asist. univ. drd., avocat, responsabil Procese
Simulate
 Mihnea Claudiu Drumea, conf. univ. dr., asistent manager
proiect, decanul Facultãþii de Drept ºi Administraþie Publicã
Constanþa, Universitatea Spiru Haret
 Teodor Viorel Gheorghe, vicepreºedinte Instanþã, Tribunalul
Constanþa
 Gabriel Cornel Grigore, avocat, lector univ. dr., Partener proiect,
decanul Baroului Constanþa
 Viorica Costea-Grigorescu, judecãtor, expert magistrat
 Mihaela Cristina Mocanu, vicepreºedinte Instanþã, judecãtor,
Tribunalul Constanþa, lector univ. dr.
La eveniment au participat cadre didactice, studenþi, masteranzi
ºi reprezentanþi ai Baroului Constanþa.
Responsabil comunicare ºi relaþii cu publicul,

conf. univ. dr. Claudiu CHIRU
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P Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev
Director, prof. Florica DEMETER
R
Liceul nostru este unic în România
E
U
N
I
V
E
Calea Griviþei nr. 56, Sector 1, Bucureºti
R
S
I
T E t e m p o r a l la sinceritate
x
Andreea Claudia Drãguºan clasa a XII-a:
A
Emilia
Cornelia Zenea,
R
clasa a XII-a:
I
A

Ioana Cristina Guþã,
Alexandra
clasa a IX-a:
Gheorghe,
P
clasa a XII-a:
R
E
U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
Gabriel Alexandru Gheorghe, clasa a XI-a:
R
I
A
Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev este
un liceu teoretic, cu clase de la clasa
pregãtitoare pânã la clasa a 12-a. Profilul este
real ºi uman - matematicã - informaticã ºi
filologie. În cadrul claselor de filologie (vorbesc
despre liceu) cu specializarea mate-info,
filolofie ºi filologie matern bulgarã ºi greacã.
Iar clasele mici, de la clasa zero pânã la clasa
a 8-a, mai studiazã, pe lângã limba românã, ca
limbã maternã, ºi limba greacã - neogreacã. În
oferta noastrã curricularã am introdus limbile
moderne, respectiv, greacã ºi bulgarã, sau
bulgarã ºi greacã. De curând, am introdus ºi
limba rusã. Este un liceu în cadrul cãruia
minoritãþile naþionale îºi pot învãþa limba
maternã, iar pe lângã etnicii bulgari, greci, ruºi,
pot învãþa, în curriculum la decizia ºcolii, ºi
ceilalþi copii aceste limbi, ca limbã strãinã.
Elevii se înþeleg între ei foarte bine. ªi nu vreau
nici sã fiu modestã ºi nici sã mã umflu în
pene, doar vreau sã fiu realistã când spun cã
este un liceu modern, de înþelegere între etnii.

Chiar ieri aveam o discuþie cu colegii ºi am
ajuns la concluzia cã este unic în România. ªi
dacã nu este unic în România, este unicul din
Bucureºti. Elevii se înþeleg între ei foarte
bine, important este sã-ºi cunoascã obiceiurile, tradiþiile tuturor etniilor, se cunosc,
se descoperã, iar astfel se descoperã ºi pe
sine înºiºi. Deci avem români, greci, bulgari ºi
ruºi. Copiii sunt implicaþi în foarte multe
proiecte, în foarte multe programe
Momentan, se deruleazã în cadrul ºcolii
douã proiecte în afara orelor de curs, iar anul
trecut am fost implicaþi în 134 de activitãþi
extraºcolare. De regulã, aceste activitãþi sunt
legate foarte mult de tradiþii ºi obiceiuri. Fie
cã sunt ale grecilor, ale bulgarilor, ruºilor, fie
cã sunt ale altor etnii - pentru cã mai sunt ºi
altele, nu doar acestea; de exemplu, am avut
colaborare cu turcii, cu armenii - se implicã
ºi le place. Spre exemplu: Cãlãtoria mea
multiculturalã, Cunoaºte-te pe tine însuþi,
Campania Oamenii mici fac lucrurile mari,

Zilele Naþionale, unde copiii participã cu
spectacole. ªi, de fapt, nu doar Zilele
Naþionale. Avem douã ansambluri de dansuri
populare greceºti ºi bulgãreºti, care la toate
manifestãrile organizate de primãrie, de
ambasade, de comunitãþi, de alte ºcoli cu care
suntem partenere, sunt implicate, deoarece
sunt consacrate. ªi apar ºi la televizor, spre
exemplu, pe TVR2.
Planurile de viitor sunt simple: sã
ne dezvoltãm ºi sã ne perfecþionãm pe aceastã
linie ºi, în plus, sã colaborãm ºi cu alte comunitãþi, astfel încât sã aducem în ºcoalã ºi
studiul altor limbi materne în afarã de ceea ce
avem astãzi, deoarece suntem un exemplu de
convieþuire în cadrul Bucureºtiului, zic eu, ºi,
dupã cum spuneau ieri colegii, ºi din þarã.

,

Pasiunile mele extraºcolare
sunt echitaþia, înotul, lectura, îmi place sã cãlãtoresc.
Pasiunea pentru echitaþie
provine de când eram micã
- bunicii, la þarã, aveau cai ºi îmi doresc sã fac un
centru pentru copiii autiºti ºi cu probleme de dezvoltare.
Motivul este cã în România nu sunt centre de acest gen
ºi nu se aprofundeazã ideea cã aceºti copii au nevoie de
susþinere psiho - emoþionalã. Echitaþia nu este doar un
sport; ea se bazeazã ºi pe încredere, dar ºi pe alte
aptitudini ºi este, practic, o lecþie de dezvoltare personalã.
Ai nevoie de coordonare, echilibru ºi încredere, care se
formeazã precum un bulgãre de zãpadã, treptat, precum
ºi relaþia dintre om ºi cal. Pur ºi simplu, cu ajutorul
terapiei prin echitaþie te detaºezi de tot ºi de toate atunci
când eºti pe cal, deoarece calul este un animal nobil. Cel
mai nobil animal. Vreau sã urmez Facultatea de Medicinã
ºi vreau ca acest centru sã fie realizat prin Fonduri
Europene. De asemenea, vreau sã aibã loc ºi schimburi
de experienþã - sã vinã copii din strãinãtate, care au
probleme de acest gen, de dezvoltare ºi de autism ºi noi
sã-i trimitem pe copiii de aici în strãinãtate, deci sã
colaborãm cu celelalte centre. Un fel de program
Erasmus, doar ca sã aibã la bazã echitaþia. În alte þãri
sunt centre care se bazeazã pe echitaþia în sine, nu ºi pe
programe de dezvoltare personalã, iar cu copiii cu autism
este dificil sã lucrezi. Tata este medic. Este o
tradiþie în familie. Îmi place ºi mã atrage ºi vreau sã îmi
ajut semenii. Vreau sã îmbunãtãþesc sistemul sanitar,
sã se ridice la un nivel mai înalt. Este un vis, care
trebuie mai repede pus în practicã...
Eu fac ºi voluntariat la cai - la adãpostul Steaua
Speranþei. Iar cu cei care fac voluntariat doar ca sã
treacã ceva în plus la CV, nu sunt de acord. Aceastã
activitate trebuie sã vinã din adâncul sufletului, trebuie
sã ai înclinaþia sã faci voluntariat. Nu este un lucru
prea frumos sã-l faci doar de dragul de a-l face. Cel
puþin, la Medicinã conteazã mult voluntariatul prin
spitale. ªi ar ajuta ºi faptul ca voluntariatul sã fie
opþional la ºcoalã. ªi trebuie sã-i determinãm cumva ºi
pe cei care nu vor sã facã voluntariat sã ia ºi ei parte la
voluntariat. Este o idee minunatã, ceva foarte nobil ºi
frumos sã ºtii cã poþi sã faci ceva ºi sã îþi aduci
contribuþia - atât cât poþi. Apoi, îmi place sã-mi petrec
timpul cu prietenii, sã mergem în parc, la film, chiar ºi
la echitaþie îi iau cu mine, deºi le este foarte fricã sã
încalece, dar am o putere de convingere mare ºi nu se
pune problema sã mã refuze.

Sunt pasionatã de limba greacã de când eram micã. Mama mea a stat mulþi ani în Grecia, am fost ºi
eu acolo câþiva ani ºi sunt pasionatã de civilizaþia greacã. Vreau sã mã mut în Grecia ºi sã urmez
cursurile Universitãþii Aristotel din Salonic, unde m-a îndrumat ºi domnul profesor de limbã greacã.
Iubesc acea þarã, ceva din sufletul meu a rãmas acolo... Din punctul meu de vedere, grecii sunt cu 100
de ani înaintea noastrã din toate punctele de vedere. Sigur, pentru bunica mea ºi pentru prieteni, în
general, aº rãmâne aici. Dar totuºi, viaþa de aici este mult prea tristã. ªi nu cred ca s-ar schimba ceva.
Pasiunea pentru limba greacã s-a concretizat ºi în premiul I pe care l-am obþinut, devenind olimpicã
naþionalã, la Olimpiada de limbã greacã. A fost foarte uºor, nici mãcar nu mã aºteptam. Adicã, într-o
sãptãmânã, domnul profesor mi-a spus cã plecãm la Bârlad ºi asta a fost tot. Nici nu am avut timp sã
mã pregãtesc, adicã sã mai citesc o carte, sã încerc sã comunic în limba greacã... Îmi place mai place
sã ajut copiii, copiii neajutoraþi Dar, din pãcate, nu am timp momentan, dar, cu siguranþã, voi reuºi
în timpul facultãþii.

Îmi place sã citesc, sã
cãlãtoresc, îmi place politica...
ªi sunt de pãrere cã politica
poate fi consideratã o pasiune
pentru cã îi dedici mult timp,
spre exemplu, întreaga energie
ºi tot timpul tãu se canalizeazã
spre domeniul respectiv, din
moment ce crezi cã poþi schimba ceva. Trebuie sã munceºti
ºi sã încerci sã-i convingi ºi pe ceilalþi cã ai potenþial, cã
ideile tale sunt bune. ªi mã gândesc la o viitoare carierã în
politicã. Eu cred cã aleºii - adicã cei pe care noi îi alegem
prin acordarea votului nostru - ar trebui sã comunice cu
noi, ar trebui sã interacþioneze mult mai mult, nu cum
procedeazã în prezent: iau propriile decizii ºi, nouã ne
convine - nu ne convine, nu conteazã; ei fiind acum în
Parlament, în Guvern, ei decid. ªi oricum, campaniile
electorale sunt doar de faþadã, majoritatea. De exemplu, ce
se întâmplã acum în þarã: foarte mulþi sunt anchetaþi, sunt
arestaþi pentru fapte de corupþie, în principal din cauza
campaniilor. Mai cred cã trebuie sã faci voluntariat doar
dacã îþi place sã ajuþi oamenii ºi dacã nu este atât de
importantã partea materialã pentru tine. Dacã eºti voluntar,
nu primeºti decât satisfacþii sufleteºti, nu te rãsplãteºte
nimeni material ºi trebuie sã simþi cã ai într-adevãr ceva
pentru care sã munceºti, sã îþi dedici timpul.
Am participat la multe cercuri alãturi de profesori ai
liceului, precum ºi din afara liceului, am fost la olimpiade,
am ajuns pânã la faza pe þarã la Olimpiada de Logicã - la
care am mers din clasa a 9-a pânã acum - ºi nu a contat în
ºcoalã absolut deloc, a contat doar pentru mine, cã mi-a
plãcut, pentru cã am vrut, pentru a-mi fi mai uºor la
BAC. Sã ºtiþi cã pentru olimpiadã este mult mai multã
muncã decât pentru BAC, pentru olimpiadã munceºti
de cel puþin de 70 de ori mai mult decât pentru
Bacalaureat. Nopþi, sãptãmâni întregi nedormite...

Este foarte important sã ai o pasiune, mai ales cã în
ziua de astãzi sunt mulþi care stau acasã ºi se joacã pe
calculator. Eu, spre exemplu, prefer sã ies în parc ºi sã
alerg, sã joc cu prietenii un tenis sau un fotbal, ceva de
genul acesta. Pentru mine, un hobby înseamnã ceva ce
aº face cu plãcere ºi fãrã obligaþii. Dacã aº avea bani ºi
m-aº descurca, aº merge cât de departe aº putea, pânã
la cel mai înalt nivel. Eu fac sport, zilnic, ºi câteodatã,
când este nevoie, îmi place sã citesc, sã ies cu prietenii,
sã mã distrez. Dar cel mai mult îmi place sã fac sport:
am fãcut baschet, fotbal ºi am practicat ºi arte marþiale,

Este frumos în acest liceu, chiar dacã sunt
boboc. Cei de la clasele mari comunicã cu
noi, ne învaþã ce trebuie sã facem. Acest liceu
este ca o familie.
Eu am fãcut voluntariat cu copiii de la
centre. ªi cam asta este unica mea pasiune,
cãreia mã dedic - voluntariatul pentru copii,
pentru cã sunt cele mai pure fiinþe ºi trebuie
ghidaþi într-un fel; acum este momentul când preiau de la cei din jur ce e
mai bun sau ce e mai rãu. ªi dacã noi le spunem: Noi nu vorbim cu tine cã
nu ai pãrinþi ºi facem discriminare între copii, ei aºa vor rãmâne, cu ideea:
Tu nu ai familie, nu ai pãrinþi, nu poþi sã faci. ªi or sã se dea bãtuþi; vor
zice: Eu de ce sã mã lupt, din moment ce nu o sã am? De când am ajuns
la liceu, am fãcut câteva luni voluntariat ºi am zis sã mã opresc pânã în
varã. Nu pot sã merg sã mã joc cu ei, pentru cã ei devin dependenþi faþã de
o persoanã ºi dacã nu pot, mâine nu merg cã am nu ºtiu ce tezã, ce
examen, nu pot azi sã mã duc, mâine sã nu mã duc... ei nu sunt niºte
jucãrii, niºte obiecte. Cred cã anii de liceu sunt ani în care noi începem sã
ne formãm adevãrata mentalitate, dar sunt ºi anii în care mai putem sã
copilãrim. Sunt ultimii ani ai copilãriei noastre. De asemenea, trebuie sã
ne gândim foarte bine pe ce anume ne axãm în perioada liceului pentru cã
acest lucru determinã ceea ce vom face noi în viitor. Am încercat sã ºi
lucrez, dar este foarte obositor, pentru cã nu pot sã îmbin orele de lucru
cu programul de dupã-amiaza, iar atunci când începe sã se acumuleze
stresul - ºi muncã, ºi liceu, ºi prieteni, ºi ieºit pe afarã, deja începi sã
cedezi. În plus, sunt ºi pãrinþii, care te bat la cap ºi te întreabã ce-þi trebuie
muncã în loc sã-þi vezi de liceu. Dar este, într-un fel, un mod de a ne arãta
noi rebeliunea faþã de ei, cã eu pot, cã eu sunt pe banii mei, cã eu nu
trebuie sã depind de tine, dar... este obositor. Eu vreau sã devin avocat.
Nu este o pasiune din familie, poate doar pentru cã toatã lumea m-a
terorizat când eram micã: devii medic, devii inginer, devii arhitect etc. Eu
am zis: nu!. Când am crescut ºi am fost la tribunal, am vãzut activitatea
de acolo ºi vreau sã devin avocat pentru cã este cel mai uºor mod ºi cel
mai legal prin care poþi sã aperi oamenii. Nu sunt avocatul tãu pentru cã
îmi dai cei mai mulþi bani. Aº fi în stare sã fiu avocatul cuiva fãrã sã-mi
plãteascã; dacã are dreptate, trebuie sã-ºi câºtige dreptul în instanþã.

am fãcut ºi kickbox, iar acum m-am apucat de box, un
sport care are ºi implicare mentalã, în primul rând, ºi
fizicã. Ambele se îmbinã perfect în acest sport. Dacã
ai talent ºi dacã antrenorul te vede cã poþi, nu conteazã
cum arãþi sau ce ºtii. Conteazã sã ai talent pentru aºa
ceva, dar nu mã gândesc la o carierã în box. Mã gândesc
la Facultatea de Istorie, dupã terminarea liceului, ºi
apoi, dacã aº putea, m-aº þine ºi de acest sport. De ce
Istoria? Pentru cã a fost singura materie la care am
putut sã stau cuminte, în bancã, ºi sã reþin anumite
chestii fãrã sã citesc sau sã mã uit pe carte. Adicã a

explicat doamna profesoarã o datã, de douã ori ºi
am prins. ªi mi s-a pãrut cea mai lejerã materie faþã
de toate. Ar fi ceva WOW, mi-ar plãcea sã merg pe un
ºantier arheologic! Particip ºi la activitãþi extraºcolare.
Acum avem un proiect cu tema Teatrul ºi Viaþã
despre Discriminarea Romilor ºi a Gay-lor ºi vreau
sã particip la acest proiect pentru cã mi se pare
interesant ºi poþi cunoaºte lume nouã. Înveþi lucruri
noi, poþi sta de vorbã cu alte persoane decât cele de la
ºcoalã iar astfel poþi afla multe lucruri.

Text ºi foto Mihãiþã ENACHE
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Anonimul

revine
în Delta Dunãrii
Cea de-a XII-a ediþie a Festivalului Internaþional
de Film Independent Anonimul se va desfãºura în
acest an în localitatea Sfântu Gheorghe din Delta
Dunãrii, între 17 ºi 23 august, informeazã site-ul
oficial al evenimentului. Astfel, festivalul revine
în locul în care s-a consacrat, în Delta Dunãrii, în
Complexul Green Village ºi Dolphin Camping.

Piaþa Universitãþii

Expoziþia, numitã Radiografia unei lumi dispãrute.
Privind înapoi spre trecut:
Sultana-Malu Roºu, o aºezare
preistoricã de acum 6 000 de
ani, va fi deschisa în Holul
Central al muzeului, în perioada
13 mai - 31 decembrie 2015,
putând fi vizitatã de miercuri
pânã duminicã în intervalul orar
10.00 -18.00 (orar de varã),
respectiv 9.00 - 17.00 (orar de
iarnã). MNIR organizeazã
expoziþia în colaborare cu
Muzeul Dunaãrii de Jos Cãlãraºi, Muzeul Judeþean
Teohari Antonescu - Giurgiu,
Muzeul Civilizaþiei Gumelniþa Olteniþa,
Institutul
de
Arheologie Vasile Pârvan Bucureºti, Muzeul de Istorie
Naturalã Grigore AntipaBucureºti, Muzeul Municipiului
Bucureºti ºi Universitatea de
ªtiinþe Agricole ºi Medicinã
Veterinarã din Bucureºti.

Radiografia
unei lumi
dispãrute



În 13 mai, la Muzeul Naþional de Istorie s-a
deschis o expoziþie care prezintã viaþa dintr-una
dintre cele mai cunoscute aºezãri preistorice:
Sultana-Malu Roºu (judeþul Cãlãraºi). Expoziþia
va fi deschisã pânã la final de an ºi va conþine ºi
elemente multimedia. Aºezarea dateazã de acum
6.000 de ani ºi este celebrã pentru tezaurul de aur
descoperit ºi pentru vasele uimitor decorate.

Hakon Austbo

- recital extraordinar
la Serile Lipatti
Expoziþia de fotojurnalism

World Press Photo 2015

Expoziþia mondialã de fotojurnalism World
Press Photo 2015, organizatã de Fundaþia Eidos,
este deschisã în Piaþa Universitãþii pânã pe 29
mai. Expoziþia World Press Photo cuprinde 160
de fotografii fãcute de peste 40 de fotografi.
Expoziþia World Press Photo este o iniþiativã
a World Press Photo Foundation, fondatã în
1955, în Olanda, ce activeazã ca organizaþie
independentã, non-profit, cu sediul în
Amsterdam. Competiþia a debutat în 1955,
când 42 de fotografi din 11 þãri au înscris peste
300 de fotografii pentru jurizare. În fiecare
an sunt sute de mii de fotografii de la 90.000
de fotografi. Expoziþia circulã cam în 132 de
locaþii în lume. Suntem printre primele cinci
oraºe în care a cãlãtorit expoziþia. Câºtigãtorii
s-au anunþat în martie. Expoziþia este deschisã
pânã pe 29 mai. De pe 16 pânã pe 24 mai vom
avea zece zile de proiecþii de film, au precizat
organizatorii
Potrivit Fundaþiei Eidos, 5.692 de
fotoreporteri ºi fotografi din 131 de þãri au
participat la ediþia din 2014 a competiþiei World
Press Photo, expoziþia aducând publicului
român selecþia celor mai valoroase fotografii
documentare dintre cele 97.912 de imagini
înscrise în concurs. Ediþia acestui an aduce ºi
o nouã categorie, Long Term Projects, ce s-a
dovedit foarte popularã încã din faza
înscrierilor, adunând 14.583 de imagini.
Preºedintele Fundaþiei Eidos, Cristian Movilã,
a precizat cã în 2014 peste 48.000 de oameni
au vizitat expoziþia ºi cã se aºteaptã ca anul
acesta numãrul lor sã ajungã la 100.000.
Fotografiile câºtigãtoare au fost alese de cãtre
un juriu internaþional independent, stabilit în
Amsterdam ºi format din 19 experþi.

Asociaþia Art a la carte vã invitã luni,
18 mai 2015, ora 18:30, la Ateneul
Român, la recitalul susþinut de Hakon
Austbo, unul dintre cei mai de seamã
pianiºti norvegieni. Recitalul va fi
prezentat în cadrul proiectului Lipatti

Evenings. Programul recitalului cuprinde lucrãri de Frédéric Chopin
(Poloneza-Fantezie în la bemol major,
op. 61 ºi Balada nr. 1 în sol minor, op.
23), Edvard Grieg (Balada în sol minor,
op. 24), Olivier Messiaen (din Vingt
regards sur lEnfant-Jésus) ºi Claude
Debussy (din Preludii, volumul II).
Recitalul va fi precedat de o scurtã
prelegere susþinutã de muzicologul
Saviana Diamandi. Secþiunea internaþionalã a Serilor Lipatti 2015-2016,
denumitã Lipatti Evenings, este un
proiect al programului Pro-movarea
diversitãþii în culturã ºi artã în cadrul
patrimoniului cultural european, finanþat
printr-un Grant oferit de Norvegia,
Islanda, Liechtenstein ºi România.

Maitreyi,
cu
Maia
Morgenstern
Pe 19 mai, la Palatul Naþional al Copiilor
(Teatrul Tineretului), la ora 20.00, vi se dã
întâlnire cu Maitrey, într-un spectacol ce
are la bazã o dramatizare dublã, realizatã
dupã romanul Maitreyi de Mircea Eliade,
cu intervenþii din Dragostea nu moare de
Maitreyi Devi. Este prima datã când aceste

douã puncte de vedere se întâlnesc pe o
scenã de teatru.
Dramatizarea ºi regia artisticã îi aparþin
lui Chris Simion, iar din distribuþie fac parte
Maia Morgenstern, în rolul lui Maitreyi
la 60 de ani, Ailyin Cadîr - Maitreyi la 16
ani, Vlad Zamfirescu - Mircea Eliade etc.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Poezia obiectelor simple
scrisã în culoare
Ion Anghel s-a nãscut la 17 februarie 1973
în Bucureºti, a absolvit, în 1997, Academia
de Arte ºi, din acelaºi an, a devenit ºi membru
al Uniunii Artiºtilor Plastici din România.
Din 1998 pânã în 2007 este asistent
universitar ºi, din 2008, lector universitar la
Universitatea Naþionalã de Arte Bucureºti,
Catedra Picturã, dupã ce, în 2007, a devenit
doctor în arte vizuale, cu teza: De la obiect la

obiectualism în artele vizuale
contemporane. Din 2002 este membru
fondator al Grupului Salmastru.
Cu nenumãrate expoziþii personale, pictura lui Ion Anghel reprezintã
un experiment asumat, prezis ºi
valorificat în lucrarea de doctorat.
Selectând din realitate obiecte care par
nesemnificative, creeazã un discurs
vizual
coerent.
Subiect al temei sale
de doctorat, creaþiile
lui Ion Anghel, deºi
ar putea sã parã
dispersate, creeazã
un tot unitar, lucrurile cotidiene
devenind purtãtoare
de multiple semnificaþii. Expoziþiile lui
Ion Anghel pot
reprezenta un ºoc
vizual sau se pot
constitui într-o
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Valori româneºti
Ce-a fost mai întâi?
Daimaca sau cometa
Daimaca?
Întâi ºi-ntâi a fost
astronomul Victor Daimaca,
cel care a descoperit douã
comete într-un singur
trimestru ºcolar, din
septembrie pânã-n
decembrie. Uniunea
Astronomicã Internaþionalã
- UAI le-a recunoscut ºi pe
una dintre ele a numit-o
dupã numele sãu.

Victor DAIMACA descoperitorul de comete
Victor Daimaca s-a nãscut în data de 22 august 1892, la Turnu
Severin. Pãrinþii sãi, Maria ºi Dumitru Daimaca, erau mici negustori.
A urmat ºcoala primarã în oraºul natal, apoi Liceul Traian, pe care
l-a absolvit în anul 1913. ªi-a continuat studiile la Facultatea de
ªtiinþe din Bucureºti. Aici întâlneºte dascãli celebri, cum au
fost Gheorghe Þiþeica, nãscut ºi el în Turnu Severin, creator al unor
capitole din geometria diferenþialã proiectivã ºi afinã, Nicolae
Coculescu, nãscut la Craiova, profesor de astronomie ºi mecanicã
cereascã, astronom remarcabil, care a îmbinat în mod creator studiile
teoretice cu observaþiile foarte precise, cel care, în 1908, a
întemeiat Observatorul Astronomic din Bucureºti. Dupã absolvirea
facultãþii, a desfãºurat diverse activitãþi, iar, din 1929,Victor Daimaca
s-a stabilit în Târgu Jiu. La început, a funcþionat la ªcoala de meserii
din satul Vãdeni. S-a remarcat prin rigurozitate ºi tenacitate, fiind
apoi transferat la ªcoala Normalã de bãieþi din Târgu Jiu, unde a
predat aritmetica, algebra ºi geometria. În 1949, la vârsta de 57 de
ani, s-a mutat în Bucureºti pentru a lucra la Observatorul
Astronomic. S-a stins din viaþã la 20 mai 1969, în Bucureºti, la
vârsta 77 ani, scrie, pe blogul sãu, prof. Gheorghe Manolea
Pasiunea pentru astronomie a început în vremea liceului, dupã ce a
descoperit în biblioteca ºcolii mai multe volume mari, cu gravuri
frumoase, interesante. Erau lucrãri de popularizare a astronomiei,
printre care câteva scrise de Camille Flammarion. Acumulase deja multe
cunoºtinþe când, în 1907, într-o dimineaþã de august, la vârsta de 14 ani,
a vãzut pentru prima datã o stea cu coadã. Era cometa Daniel. Tot în
acea perioadã ºi-a descoperit vocaþia de dascãl: voia sã-i înveþe ºi pe alþii
ce ºtia el. A gãsit la biblioteca liceului un curs elementar de Cosmografie.
A înfiinþat societatea astronomicã Urania, în care þinea prelegeri dupã
acest curs de Cosmografie. Seara, împreunã cu ceilalþi membri ai
societãþii fãcea observaþii pe malul Dunãrii, la orizont deschis, iar
rezultatele i le trimitea lui Victor Anestin, ziarist ºi scriitor de
literaturã ºtiinþifico-fantasticã, fondatorul revistei Orion prin care
populariza în România cunoºtinþele despre astronomie. În 1910, Victor
Anestin anunþase în revista Orion despre trecerea a patru comete
strãlucitoare ºi a altor trei comete slabe. A reuºit sã le vadã folosind un
binoclu, iar bucuria, satisfacþia au fost enorme. Folosind Anuarul lui
Flammarion din acel an, 1910, a vãzut, folosind acelaºi binoclu, ºi
planeta Uranus în constelaþia Arcaºul. Era din ce în ce mai fascinat de
bolta cereascã, aºa cã ºi-a ,,construit un observator astronomic în
podul casei pãrinteºti din mahalaua olarilor. A scos câteva þigle din
acoperiº astfel încât sã aibã vedere spre sud, ºi-a adus o masã ºi un
scaun, o hartã a cerului ºi un binoclu Zeiss, care mãrea de ºase ori.
Cometa Haley se apropia de Soare, iar strãlucirea ei creºtea ºi se dezvolta,
aºa cã, în primãvara anului 1910, Victor Daimaca a reuºit sã o vadã cu
ochiul liber A constatat cã era de magnitudinea 6, se gãsea în constelaþia
Peºte, la sud de pãtratul lui Pegas.
În 3 septembrie 1943 a descoperit, cu ajutorul unui binoclu, o
cometã de mãrimea 8, în constelaþia Lynx, pe linia Geminorum
- Ursa Mare. Descoperirea a fost omologatã de Uniunea Astronomicã Internaþionalã ºi a fost numitã cometa Daimaca - 1943 c.
La 19 septembrie 1943 cometa se afla la 49,5 milioane kilometri de
Pãmânt. În data de 16 decembrie 1943, Victor Daimaca, a descoperit
o altã cometã, concomitent cu alþi doi astronomi: Van Gelt ºi Peltier.
UAI a denumit cometa, dupã numele celor trei descoperitori,
VanGelt-Peltier-Daimaca. Victor Daimaca a mai descoperit ºi alte
comete: la 30 iulie 1945  cometa Kopf (cometa purtând numele
celui care a descoperit-o ulterior, deoarece telegrama lui Daimaca
nu a ajuns în timp util la Copenhaga, la UAI); la 5 septembrie 1946,
cometa Gracobini-Zinner; la 14 octombrie 1947, cometa Encke; la
22 iunie 1948, cometa Honda. În 1955, deºi locuia la Bucureºti, a
revenit pentru o scurtã vacanþã la Tg. Jiu ºi, întâmplãtor sau nu, în
seara zilei de 25 iulie, a descoperit cometa Bakharov. Victor Daimaca
a descoperit, cu ajutorul binoclului, ºapte comete, dintre care douã
noi, care îi poartã numele. Pentru prima cometã descoperitã, a primit
o medalie de bronz cu numele sãu gravat pe ea din partea Societãþii
Astronomice a Pacificului din San Francisco.

Gabriela MOLDOVEANU

adevãratã lecþie de modernitate - aprecia
criticul de arta Doina Pãuleanu, director al
Muzeului de Artã Constanþa. La rândul sãu,
artistul plastic a explicat, într-una din
expoziþii, creaþia: Ceea ce aduc eu aici este
o stare, ceva mai specialã, pentru public.
Încerc sa observ ce se întâmplã cu
privitorul în momentul în care este pus în
dificultate. Toþi se aºteaptã sã vadã într-o
galerie ceva plãcut locului. Eu nu ofer
aceastã certitudine. Omul este obiºnuit sã
munceascã ºi sã acumuleze pentru a-i fi
bine în final. Însã, binele poate veni ºi din
altã parte. De exemplu, ultima expoziþie
a fost dedicatã umilelor porþi þãrãneºti.

Imagineazã-þi cã eºti
Dumnezeu este un colaj de
teatru scurt, o comedie dulceromâneascã, ce îl plaseazã pe
românul de rând pe un soclu
al Dumnezeilor. Spectacolul
are loc la teatrul În Culise, pe
21.05, ora 21.00. În regia lui
Cristian Bajora vor juca:
ªtefan Nistor, Florin Frãþilã.
Maria Popovici, Alexandru
Minculescu, Ioana Chelmuº,
Ionu Iftimiciuc.
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În perioada ianuarie-mai 2015 m-am bucurat
de avantajele create de Universitatea Spiru
Haret prin semnarea unui contract de mobilitate
Erasmus cu INSEEC Paris, consideratã printre
cele mai apreciate instituþii academice de
management internaþional. Astfel, în calitatea
mea de student în ultimul an la Facultatea de
Marketing ºi Afaceri Internaþionale la USH, am
urmat semestrul de primãvarã la INSEEC
Business School, în cadrul programului
International Management Track- Paris
Campus. Programul ales este corespunzãtor
ultimului an de licenþã ºi primului an de master.
Campusul din Paris este unul din cele ºapte
campusuri ale grupului INSEEC (Institut des
Hautes Etudes Economiques et Commerciales),
celelalte aflându-se la Bordeaux, Alpes Savie
(Chambery), Lyon, Monaco, Londra ºi Chicago.
În toate aceste campusuri, aproximativ 14.400
de studenþi studiazã la diverse programe în
International Management, Finance, Luxury
Brand Communication, Auditing, Marketing,
Advertising, Wine Management, Tourism ºi
Hospitality Management etc.
INSEEC Business School face parte din topul
15 al ºcolilor de business din Franþa. Programul
pe care l-am urmat este organizat în totalitate
în limba englezã, propunând 18 cursuri, de la
Principle of strategic Management la Luxury
Brand Management, de la Architecture &
Design la Current Events & Methods.
Programul oferã studenþilor posibilitatea de
a-ºi îmbunãtãþi ºi cunoºtinþele de limbã ºi culturã
francezã, ºi prin alegerea unor asemenea cursuri.
Frecvenþa la cursuri este obligatorie, neexistând
posibilitatea absentãrii, din niciun fel de motive
a mai mult de o curs. Pregãtirea lucrãrilor de
evaluare pe parcurs este, de asemenea, obligatorie, fiind imposibilã participarea la examene
fãrã luarea acestor teste intermediare. Redau, mai jos, câteva din ideile originale ale
programului pe care l-am urmat.
International Academic Seminars este o
sesiune de seminarii interactive, ce pot lua
diverse forme: lucrãri în grup, discuþii în clasã,
dezbateri ºi studii de caz. Astfel, timp de douã

zile studenþii pot alege douã seminarii cu acelaºi
sau cu un alt profesor preferat, într-un domeniu
de interes. Specificul acestor seminarii este
marea diversitate, atât de subiecte propuse (44)
în: Marketing, Ethics, Finance, Intercultural
Management, Human Resources Management,
International Management, Strategic
Management, Business Environment in Brazil,
Digital Marketing, Developing Business in
China - toate dintr-o perspectivã globalã, cât
ºi de profesori care predau (22) - toþi invitaþi
din diverse universitãþi, de peste hotare, de pe
toate continentele. Scopul lor este de a expune
studenþii unor culturi ºi stiluri de predare
diferite, pentru a-i motiva, ca, ulterior, sã
studieze în strãinãtate, în vederea obþinerii unei
viziuni globale asupra lumii afacerilor.
Campus Corporate Session a fost o
oportunitate de a imagina ºi dezvolta un proiect
inovant pentru o platformã comercialã internaþionalã online originalã, printr-o abordare directã
cãtre consumator, folosind o metodologie de
promovare redusã, dar eficientã, pentru a propune
utilizatorului cel mai bun preþ. Timp de ºase de
sãptãmâni, 11 echipe, compuse din studenþi veniþi
din 20 de þãri diferite, ne-am întrecut în a dezvolta
ºi prezenta cele mai bune idei.
Viaþa Asociativã a campusului este deosebit
de dinamicã ºi efervescentã. Studenþii pot alege
una dintre cele 31 de asociaþii studenþeºti din
care sã facã parte ºi pe care sã o sprijine pe
timpul ºcolaritãþii lor: cinci artistice ºi culturale,
cinci sportive, opt umanitare, ºase profesionale,
ºapte vocaþionale. Am avut marea ocazie de a
participa alãturi de toþi studenþii Erasmus la
activitãþile Asociaþiei Exchange, dar, în plus de
acestea, am fost invitatã în colectivul redacþional
al jurnalului universitãþii, editat de Asociaþia
InScoop, unde am iniþiat noi parteneriate.
Participarea activã a studenþilor la viaþa asociativã a ºcolii este o componentã obligatorie
la INSEEC, asemeni altor mari universitãþi,
acest lucru creând oportunitãþi deosebite de
a iniþia noi proiecte, de a forma noi prietenii.
Aceastã abordare este, totodatã, ºi o metoda
de a învãþa din propria experienþã, ceea ce
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Aleron Training Center are în derulare cu alþi trei
parteneri din Bulgaria, Polonia ºi Macedonia un proiect
Erasmus +, care include si training-uri gratuite în þãrile
respective, conform planificãrii prezentate mai jos.

Programul
Taking the Road to Employment
completeazã în mod armonios dezvoltarea
personalã a oricãrui tânãr student.
Studenþii Erasmus gãzduiþi de INSEEC sunt,
în primul rând, îndrumaþi ºi acompaniaþi de cãtre
colegii lor din Asociaþia Exchange. Aceastã
asociaþie organizeazã :  întâlniri oficialadministrative cu alþi parteneri ai ºcolii (bãnci,
companii de telefonie, alte asociaþii studenþeºti)
 excursii  seri festive  ieºiri culturale, toate
având drept scop principal sprijinirea ºi
integrarea cât mai rapidã a studenþilor nou veniþi
ºi a promova schimbul de experienþe dintre
studenþii strãini ºi cei francezi într-un cadru
informal, relaxant ºi plãcut.
Întreaga experienþã la INSEEC s-a derulat în
jurul lucrului bine fãcut în grup, atât în cadrul
orelor de curs sau de seminar, cât ºi în cadrul
asociativ, astfel încât rareori nota finalã obþinutã
în cadrul unei activitãþi este una individualã; ea
este, mai degrabã, rezultatul unei negocieri de
grup, punând accentul pe dezvoltarea unei
dimensiuni colaborative, reale ºi de viitor, foarte
apropiate de mediul profesional în care studenþii vor activa ulterior. Caracterul obligatoriu
al prezentei la cursuri ºi seminariile internaþionale ºi participarea proactivã la viaþa
culturalã a ºcolii oferã studenþilor ocazia de a
beneficia la maximum, atât de oferta educativã
a universitãþii, cât ºi de toate oportunitãþile pe
care aceastã ofertã educativã o aduce la pachet:
târguri de carierã, conferinþe cu invitaþi etc. în
vederea creãrii unui mediu incubator oportun
pentru noi proiecte pe care studenþii înºiºi vor
dori sã le dezvolte pe viitor.

Larisa MIHOREANU

Anul III, Facultatea de Marketing
ºi Afaceri Internaþionale

Perioada: 2015-2016
Parteneri: România, Bulgaria, Polonia ºi Macedonia
Obiectivul proiectului:
Dezvoltarea competenþelor ºi abilitãþilor persoanelor
aflate la început de carierã:  Dezvoltarea personalã
 Utilizarea tehnologiei informaiilor
 Utilizarea platformelor de marketing online
 Inovaþie ºi antreprenoriat
Grup þintã:  studenþi, persoane aflate la început de
carierã  persoanele care doresc sã-ºi dezvolte
competenþe personale ºi profesionale  persoane
interesate de cunoºtinte de internet marketing ºi de
gestiune a afacerilor
Sunt disponibile câte patru locuri, dupã cum urmeazã:
 22-27 iunie 2015 - Training for Professional and
personal development, la Sofia, Bulgaria
 23-28 noiembrie 2015 / Training for Drafting project
applications, la Lublin, Polonia
 25-30 aprilie 2016 - Training for Internet Marketing,
la Bucureºti, România
 26 septembrie  1 octombrie 2016 Training for Innovation and entrepreneurship,
la Skopje, Macedonia
Avantaje pentru participanþi:  cursurile sunt
gratuite  transportul, cazarea ºi masa pe durata
cursurilor sunt asigurate de cãtre Aleron Training
Center  posibilitatea de a participa la programe de
internship în cadrul Aleron Training Center
Relaþii suplimentare: tel: 021  344.01.07
e-mail: cariere@aleron.ro
Web: www.aleron.ro;
www.facebook.com/cursuri.sap.aleron;
www.linkedin.com/company/aleron-training-center
Persoanele interesate pot transmite un CV
cu Subiectul pentru proiectul Erasmus
la adresa cariere@aleron.ro

INSTITUÞIA CORUPÞIEI - de la ciubuc ºi mitã la consultanþã ºi comision
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Electoratul, prin votul din 16 nov 2014, a dat semnalul clar cã nu mai este dispus sã
accepte corupþia, traficul de influenþã, fraudarea cu legi ºi hotãrâri judecãtoreºti mãsluite,
dezordinea, diletantismul, amatorismul, aroganþa, minciuna, instabilitatea ºi fluctuaþia normelor
ºi procedurilor legale, dupã bunul plac, întemeiate pe principiul o mâna spalã pe alta ºi ambele
faþa. Chiar dacã societatea civilã pare intratã în amorþealã, guvernanþii ºi justiþia trebuie sã ºtie cã
ulciorul nu merge de multe ori la apã. Telejustiþia creeazã un anumit impact public, dar nu
poate liniºti societatea civilã. Acþiunile parchetelor îngrijoreazã prin numãrul descinderilor ºi al
persoanelor audiate, cercetate, reþinute ºi apoi eliberate. Credibilitatea justiþiei este erodatã, în
continuare, prin vechimea unor dosare nesoluþionate, indicarea greºitã a adresei inculpatului ºi a
instanþei de judecatã, graba sau lentoarea în rezolvarea unor cauze, dar ºi soluþionarea
disproporþionatã a unor fapte penale, ingerinþa justiþiei în deciziile politico-economice, chiar
dacã nu s-au constatat ºi demonstrat fapte de corupþie. În acelaºi timp, îngrijoreazã cã majoritatea
constatãrilor se bazeazã pe delaþiunea premiatã, pe scurgerea de informaþii ºi interceptãri, cu
sau fãrã mandat, între parteneri, multitudinea anulãrilor pentru nerespectarea procedurilor(?!)
la întocmirea dosarelor ºi trimiterea în judecatã de cãtre procurori, la care se adaugã chichiþele
avocãþeºti dimensiuni ale profesionalismului celor implicaþi în actul justiþiei.

Comisionul, suport al corupþiei
ªpaga a devenit un mic ciubuc sau bacºiº, acum
ºi el impozitat (?!), ºperþul ºi mita o utilã
sponsorizare, iar comisionul profit legal.
Reglementarea comisionului dateazã din secolul
XIX, (Decret-Lege nr 1233/10 mai 1887), când
s-a adoptat Codul Comercial Român (CCR), acum
abrogat. Viaþa ne demonstreazã cã termenul de
comision, deºi interzis înainte de 1989 pentru
persoane fizice, dar utilizat în relaþiile economice
internaþionale prin intermediul firmelor sub
acoperire, conform mãrturiilor celor implicaþi, a
cãpãtat noi valenþe dupã 89, transformându-se
în profit personal, netransparent ºi ilegal, al unor
manageri, demnitari ºi funcþionari publici. Planul
de conturi prevede un cont specific pentru
evidenþierea cheltuielilor cu comisioanele, dar nu
este suficient reglementat în privinþa dimensiunii,
documentelor pe baza cãrora se evidenþiazã în
contabilitate etc. O descindere la firmele furnizoare
strãine ar gãsi suficiente elemente pentru a
descoperi atât corupþii cât ºi corupãtorii. Multe
dintre reglementãrile legale privind taxele ºi
impozitele, contribuþiile nu urmãresc ºi transpunerea lor în evidenþa contabilã, care ar scoate
la luminã ineficienþa acestora, favorizatã ºi de
Directiva UE prin care s-a eliminat urmãrirea
utilizãrii veniturilor de la buget în acord cu scopul
pentru care au fost introduse ºi încasate. Astfel,
se lasã loc deturnãrii fondurilor, traficului de
influenþã, abuzurilor ºi corupþiei. Lupta împotriva
corupþiei ºi crimei organizate a mai þinut capul de
afiº. În ºedinþa C.S.A.T. din 24 sept 1999,
ministrul justiþiei Valeriu Stoica (autorul eliminãrii
bancrutei frauduloase, pentru care nu a pãþit
nimic!), ne asigura de reducerea fenomenului, prin
aprobarea în regim de urgenþã a legii anticorupþie,
ca astãzi sã ajungem la dimensiuni nebãnuite,
ilustrate de multitudinea proceselor, intentate

miniºtrilor/ secretarilor de stat, pentru abuz în
funcþie, pentru cheltuirea resurselor financiare de
la bugetul de stat ºi/sau veniturile proprii la regiile
autonome, companiile naþionale ºi entitãþile cu
capital majoritar de stat Înfiinþarea de structuri
independente ºi implementarea procedurilor,
conform Directivelor UE privind aprobarea, plata
ºi controlul sumelor aferente proiectelor finanþate
din fonduri europene, nu au dat rezultatele
scontate în relansarea economicã ºi eliminarea
corupþiei. Chiar dacã rolul ministerelor a fost redus
la elaborarea strategiilor ºi politicilor de dezvoltare
naþionalã, s-a eliminat din atribuþii plata sumelor
direct beneficiarilor de la buget, s-au introdus
licitaþiile publice, fenomenul corupþiei s-a multiplicat,
mecanismele de fraudare s-au diversificat.
Controlul prin leu, exercitat de stat pânã în
decembrie 1989, a fost înlocuit prin înfiinþarea
de structuri, dorite independente ºi apolitice, a
unitãþilor de management, APIA, AFIRA ºi MFE,
iar bãncile de stat au fost privatizate ºi fraudate
de primii bãieþi deºtepþi, cu acordul
guvernanþilor postdecembriºti. În acelaºi timp,
s-a mãrit numãrul de posturi de salariaþi bugetari,
ocupate, majoritar, prin examene simulate, trafic
de influenþã ºi corupþie. Retragerea statului din
economie nu a fost urmatã de întãrirea controlului,
chiar dacã fostul control financiar intern (CFI) a
fost înlocuit cu auditul intern. Ilegalitãþile au fost
favorizate ºi de diminuarea atribuþiilor Curþii de
Conturi, dar ºi de folosirea sintagmei de
recomandãri pentru corectarea deficienþelor
constatate. De multe ori, se face estimarea ºi nu
determinarea pagubelor, fãrã efecte semnificative
în recuperarea acestora, recunoscutã ºi de ºefa
DNA, dar ºi de dezvãluirile din presã privind
circuitul ºi aprobarea unor documente, în special
în domeniul achiziþiilor publice. Constituite din
contribuþia þãrilor membre, fondurile alocate au

creat un mecanism prin care au fost ºi sunt
avantajate firmele din þãrile fondatoare UE, care
au dezvoltat fenomenul comisioanelor. Achiziþiile
publice s-au transformat în principala sursã de
fraudare prin eludarea legii. În opinia noastrã, pe
lângã creºterea nivelului valoric al achiziþiilor
directe, posibilitatea întocmirii de acte adiþionale
ºi subcontractãrilor, principala deficienþã o
reprezintã lipsa fundamentãrii ºi a determinãrii
cantitative a bunurilor ºi serviciilor din programul
de achiziþii, cu justificarea de a nu se deconspira
preþul. Deºi s-a vorbit de unele baremuri/norme
de cheltuieli, aceastã omisiune a favorizat, încã
de la aprobarea OG 34/2006, ca, în cadrul valorii,
sã se jongleze cu declararea câºtigãtorului
favorit, chiar dacã sumele înscrise în bugetul
aprobat sunt publice. Generalizarea evidenþei
financiare nu exclude fundamentarea cantitativã
a achiziþiilor de bunuri ºi servicii. Selecþia
furnizorilor s-ar realiza pe baza raportului preþ/
calitate ºi nu pe nivelul preþului. De aceea, ar fi
utilã, ca primã mãsurã, includerea în programul
de achiziþii a unei coloane care sã evidenþieze
cantitãþile de bunuri ºi volumul serviciilor, iar,
ca anexã, fundamentarea care sã conþinã: necesarul
de consum, pe bazã de norme tehnice +stocul de
siguranþã stocul existent, deºi operaþiunea face
parte din atribuþiile ºi cunoºtinþele minime ale unui
management eficient. Filiera unei economii
funcþionale este: reglementarea legalã  aplicarea
- evidenþa  raportarea - controlul - rãspunderea
în faþa comunitãþii-societãþii civile ºi a justiþiei, dupã
caz, pentru activitatea tangibilã sau acþiunea
intangibilã, desfãºurate cu sau fãrã respectarea legii.
Pro sau contra, actul de justiþie trebuie înfãptuit
cu celeritate, pentru a restabili încrederea în justiþie, readucerea faptelor la starea iniþialã, dar ºi
completarea de urgenþã a legislaþiei cu acele
mãsuri care sã preîntâmpine repetarea metodelor
ºi instrumentelor folosite în eludarea legilor.
Actele normative adoptate cu scopul declarat
de reducere a blocajului financiar, a inflaþiei
ºi a evaziunii fiscale, fluidizarea plãþilor la ºi de
la bugetul de stat, precum ºi între operatorii economici, au suferit, prin caracterul lor
administrativ, scutiri ºi amânãri punctuale,
contrar substanþei economice. Astfel, confirmãm
constatarea economistului ªtefan Zeletin la
sfârºitul Primului Rãzboi Mondial: Lucrurile
sunt în aºa fel aranjate încât, deºi furtul este
dovedit, nu poate fi recuperat juridic. În acest
sens, un semn de întrebare îl ridicã limitarea
investigaþiilor privind finanþarea partidelor cu
fonduri din comisioanele percepute ilegal, între
10-30% din fondurile europene, fãrã a se stabili
ºi rãspunderile pentru recuperarea sumelor de
la persoanele vinovate. În fapt, se încearcã o

manipulare, prin disjungerea ºi limitarea
rãspunderii pentru încãlcarea legii finanþãrii
partidelor ºi alegerilor, domeniu privat, ºi nu
furtul din fondurile publice. Care a fost circuitul
ºi persoanele care au gestionat fondurile publice,
europene ºi naþionale pânã a ajunge la partide?
Care a fost sursã realã? Apoi, sumele vehiculate
sunt prea mari ca sã aibã ca sursã numai fondurile
europene, faþã de rata redusã de absorbie, ajunsã
la 57%, în sumã de 10 mild euro, faþã de buget,
ajuns la 150 mild euro.
Un caz aparte îl reprezintã situaþia de la
ANRP, instituþie independentã, înfiinþatã
pentru plata despãgubirilor din fonduri
constituite din vânzarea de active ºi profitul
SIF-urilor. Deºi gestioneazã fonduri de natura
fondurilor publice cedate în acest scop, a
scãpat controlului exercitat de stat, dar a ºi
ignorat constatãrile Curþii de Conturi. Un alt
izvor al corupþiei l-a constituit ºi îl constituie
restituirile TVA de la buget (peste 16 mild lei în
2013) ºi care se vor multiplica dupã reducerea
cotei la 9% pentru alimente. Guvernul nu a mai
prezentat nici sumele de care au beneficiat
ONG-urile din cedarea cotei de 2% din impozitul
pe veniturile salariaþilor, care, de asemenea, au
regimul fondurilor publice, în curs de derulare.
Ar fi cazul ca Guvernul sã publice beneficiarii
ºi sumele primite. S-ar putea sã avem surprize.
Din pãcate, constatãm, din nou, lentoarea
cu care acþioneazã Parlamentul. Lucrurile
pãreau sã fie soluþionate conform voinþei
electoratului, dar constatãm încercarea de
conservare ºi chiar creºterea avantajelor prin
legea electoralã, a partidelor ºi finanþarea
alegerilor. Nu vom avea legi ºi proceduri
predictibile, clare ºi ferme atâta timp cât acestea
sunt elaborate de cei care le ºi aplicã. Corb la
corb nu-ºi scoate ochii. Trebuie stopatã practica
prin care Guvernul întocmeºte proiecte de legi,
atribut al Parlamentului, dupã cum, promovarea de OUG, OG ºi HG anticonstituþionale
sã conducã automat la demisia Guvernului, iar
promulgarea de legi anticonstituþionale la dizolvarea Parlamentului, dupã caz.
Reformarea clasei politice nu se va face de la
sine. De aceea, ar fi necesarã adoptarea unei legi a
lustraþiei adaptatã, care se dorea aplicatã
conducãtorilor societãþii pânã în1989. Dupã 25 de
ani de democraþie ºi viaþã politicã irespirabile, sunt
necesare acele acte normative care sã conducã la
diminuarea ºi îmbunãtãþirea actului de management
al statului, exprimate în legi, norme ºi proceduri
clare, care sã nu mai facã posibilã încãlcarea
lor, chiar dacã escrocii vor cãuta noi metode
pentru eludarea normelor sociale convenite.

Ec.dr. Mircea M. TOMA
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PROGRAMUL TVH
LUNI  18 mai 2015
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Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
Interviurile TVH (r)
Curs de limba englezã.
Realizator lect.univ.dr. Sebastian Chirimbu
Film artistic românesc 
Aºteptând un tren (1982, dramã)
Regia Mircea Veroiu
Viral online (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Vânãtoarea de vulpi
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  Promisiuni
(1985, dramã) Regia Elisabeta Bostan
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
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VINERI  22 mai 2015
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Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba francezã.
Realizator lect.univ.dr. Dan Sterian
Film artistic  Când sunt cu tine
(SUA, 1937, musical, comedie)
Regia Victor Schertzinger
Viral online (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Al treilea Reich. Operaþiunea
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  Gingis Han
(China, 1998) Regia Sai Fu, Mai Lisi
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  20 mai 2015

MARÞI  19 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  Promisiuni
(1985, dramã) Regia Elisabeta Bostan
Viral online (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Triunghiul Bermudelor. Bârlogul diavolului
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  Figuranþii
(1987, dramã) Regia Malvina Urºianu
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  23 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
Vânãtoarea de vulpi
Film documentar Discovery
Triunghiul Bermudelor. Bârlogul diavolului
Film documentar Discovery
Asasinarea familiei þarului
Academia veterinarã.
Realizator conf.univ.dr. Violeta Simion
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Gala cântecului românesc (r)
Secrete spulberate (r)
Cheia Sol  episodul 7 (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Cafe-concert. Realizator Sorin Petre
Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc
Trecãtoarele iubiri (1974, dramã)
Regia Malvina Urºianu
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  Figuranþii
(1987, dramã) Regia Malvina Urºianu
Viral online (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Asasinarea familiei þarului
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  24 mai 2015
06.00 Preuniversitaria*
07:00 Universitaria*
08:00 Film documentar Discovery
Arhitectura imperiului ceresc
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  Dumnezeu are cazier
(SUA, 2003, dramã) Regia Kamal Amed
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

JOI  21 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  Îngerul meu pãzitor (SUA,
1946, dramã) Regia James Edward Grant
Viral online (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Arhitectura imperiului ceresc
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 7)
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:

Detalii: http://admitere.spiruharet.ro/

Bucureºti
Str. Fabricii nr. 46 G, Sector 6
tel: 021 255 60 94 ; 021 255 60 95 ;
Fax: 021 255 60 96
e-mail: ushsp@spiruharet.ro, ushsas@spiruharet.ro

Braºov
Str. Turnului nr. 7
tel: 0268 54 80 44  interior 108
e-mail: psihologie.fr_ppbv@spiruharet.ro
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 psihoterapeut  Cabinet individual de psihologie
 manager general  Confident Training &
Consulting SRL  consilier parlamentar  Camera
Deputaþilor  Anul absolvirii  2004
Am început cursurile Facultãþii de
Sociologie-Psihologie la Universitatea Spiru
Haret pentru cã mã pasiona psihologia, însã
nu aveam nici o idee în ce fel aº fi putut sã mã
orientez în carierã spre acest domeniu, având
un loc de muncã pe care îl iubeam, la Camera
Deputaþilor. În anul al II-lea de studiu, d-na
lector Graþiela Sion ne-a oferit posibilitatea
de a participa la o demonstraþie de psihodramã,
invitând-o pe doamna Hilde Gott, formatoare
de psihodramã în cadrul PIFE Germania. Mam oferit sã fiu protagonistã într-o activitate
psihodramaticã ºi felul în care am resimþit acea
experienþã a fost definitorie pentru mine în a
mã decide sã urmez o formare în psihodramã. M-am înscris imediat în formare ºi,
din acel an, nu m-am oprit, în prezent fiind la
a treia formare (în 2015) ºi cu multe cursuri
ºi experienþe acumulate în sfera dezvoltãrii
personale ºi a psihologiei.
Pe parcursul facultãþii am avut profesori care
au reuºit sã îmi insufle dragostea de psihologie
ºi cãrora le sunt recunoscãtoare pentru cã mau ajutat sã îmi creionez traseul profesional
ulterior. Dintre aceºtia, menþionez doar câþiva,
precum prof.univ.dr. Florin Tudose,
prof.univ.dr. Tudorel Butoi, conf.univ.dr.
Beatrice Manu, lect.univ.dr. Graþiela Sion.
Pe parcursul anilor am gãsit înþelegere la
conducerea facultãþii ori de câte ori am avut
nevoie de vreo clarificare administrativã.
Resursele bibliotecii ºi librãriei facultãþii au
fost o sursã de informaþii utilã ºi la
îndemânã, la care am apelat cu încredere,
taxele au fost rezonabile, astfel, încã din

anul doi de studiu, mi-am putut permite sã
încep deja o formare în psihodramã.
Pe parcursul celor patru ani de cursuri la zi,
am legat prietenii de suflet care dãinuiesc ºi
astãzi, cu cel puþin trei persoane cunoscute
încã din anul I, persoane cunoscute actual în
domeniul psihoterapiei. Startul pe care l-am
avut alegând cursurile Universitãþii Spiru Haret,
îmbinate cu ambiþia ºi nevoia de cunoaºtere,
care este la fel de vie ºi astãzi, mi-au permis sã
împlinesc ceea ce mi-am dorit, respectiv, sã am
propriul cabinet de psihologie ºi sã am succes
în sfera psihologiei ºi psihoterapiei. Astãzi am
aproximativ 10-15 clienþi/sãptãmânã la cabinet
(lucrez cu clienþi copii, adolescenþi, adulþi,
cupluri ºi familii), realizez cursuri ºi workshopuri profesionale în sfera psihologiei, cursuri de
practicã psihologicã, sãptãmânal avem la
cabinet grupuri de dezvoltare personalã. ªi
asta nu este tot! Am realizat Centrul Confident
de psihologie, psihoterapie ºi training, al
cãrui manager general sunt ºi unde colaborez
cu un numãr mare de colegi psihologi, fiecare
având specializarea sa.
Personal, mã consider norocoasã cã am avut
ocazia sã întâlnesc oameni minunaþi, care m-au
format, iar acum este rândul meu sã ofer din
prea-plinul dragostei de profesie ºi a experienþei
mele celor care au nevoie de un impuls de a
porni pe acest drum. Nu am uitat de unde am
plecat ºi desfãºor în fiecare an, împreunã cu
Facultatea de Sociologie-Psihologie, proiecte
menite sã îi aibã drept beneficiari pe studenþi,
viitorii mei colegi de breaslã.
Cu respect ºi recunoºtinþã!

 psiholog sportiv,
Institutul Naþional
de Cercetare pentru Sport
Au trecut mai bine de 10 ani de la terminarea facultãþii, dar,
dacã ar fi sã dau timpul înapoi, aº face ºi astãzi aceeaºi alegere.
Facultatea de Psihologie a fost iniþial o a doua opþiune.
Mã pregãtisem mai mult pentru administraþie publicã ºi,
dupã un examen destul de dificil la ASE, am aflat vestea
cea mare eram admisã. Depãºind euforia iniþialã ºi firesc
apãrutã dupã o reuºitã, au început îndoielile. Dupã o
noapte întreagã de introspecþie, ceea ce iniþial fusese doar
o alegere de rezervã a devenit prioritate ºi iatã cã, pe
1 octombrie, intram pentru prima datã în amfiteatrul mare
al Facultãþii de Sociologie- Psihologie a Universitãþii Spiru
Haret. În anii care au urmat am asimilat cunoºtinþe teoretice
vaste, deºi mãrturisesc cã existau uneori momente în care
îmi era greu sau cursuri care mi se pãreau dificile. Le-am
acceptat însã necesitatea ºi am decis încã de pe atunci cã
practica mã va aduce în postura de a aprofunda ulterior
exact acele domenii care îmi plac. Astfel se face cã imediat
dupã facultate am început sã profesez ca psiholog sportiv,
acumulând mulþi ani de experienþã în domeniu, având
satisfacþia de a lucra cu sportivi medaliaþi la Campionate
Europene, Mondiale ºi Jocuri Olimpice.
Privind acum în urmã, apreciez contribuþia facultãþii la
formarea mea profesionalã în ansamblu, dar cel mai mult
apreciez cã, la momentul susþinerii examenului de licenþã,
am avut libertatea de a-mi alege tema lucrãrii ºi am gãsit
printre profesori un îndrumãtor probabil la fel de fascinat
ca ºi mine de domeniul psihologiei sportului. De fapt,
primul meu pas în aceastã lume a fost fãcut atunci. Tot
ceea ce a urmat a implicat, desigur, alþi ani de formare,
supervizare ºi studiu aprofundat, însã acestea s-au
fundamentat pe o temelie solidã construitã în facultate.
Mulþumesc!

Monica
BÃRBULESCU
 psiholog, consilier în carierã,
Centrul de Consiliere ºi Orientare în Carierã,
Universitatea Spiru Haret
 Anul absolvirii: licenþa - 2010; master - 2012
Când am ales aceastã facultate, aveam deja o
diplomã în asistenþã socialã, nu eram la prima
întâlnire cu mediul studenþesc. Încã din primul
semestru mi-am dat seama însã cã totul este
diferit. Relaþia dintre profesor ºi student se baza
pe respect, prima dorinþã a profesorului era de
a susþine studentul în orice demers, era o relaþie
deschisã dialogului. Studenþii erau încurajaþi ºi
susþinuþi sã dezvolte proiecte, atât în facultate
cât ºi în afara ei. Îmi amintesc, în semestrul I al
primului an, când am fost invitatã de
prof.univ.dr. Laura Goran sã particip la o
emisiune TV (TVH) ca reprezentant al
studenþilor din anul 1; nu voi uita uºor emoþiile
de la începutul emisiunii ºi nici încurajãrile
doamnei profesor, care mã vedea cum tremur.
Emisiunea a fost o reuºitã, iar, din acea zi,
doamna profesor Laura Goran a devenit
mentorul meu. Pentru cã se apropiau sãrbãtorile
de iarnã, am organizat un cor de colindãtori
dintre colegii mei din anul 1. Am susþinut un
concert în faþa profesorilor ºi a copiilor acestora.
Momentul culminant l-a constituit venirea
Moºului, care a împãrþit cadouri profesorilor,
studenþilor ºi copiilor. Se fãcuse târziu ºi nimeni
nu îndrãznea sã rupã magia momentului presãrat

 Ca absolvent al programului de studii
universitare de licenþã Psihologie poþi deveni:
Psiholog clinician, Psihoterapeut, Consilier,
prin completarea studiilor de licenþã cu studii
masterale sau în cadrul cursurilor de formare
profesionalã, recunoscute de cãtre Colegiul
Psihologilor din România; Consilier ºcolar, în
ºcoli ºi licee; Psiholog în domeniul resurselor
umane, în mediul organizaþional; Psiholog în
domeniul judiciar, în cadrul serviciilor de
probaþiune sau consultant în comportamentul
deviant; Cadru didactic preuniversitar, cu
competenþe pentru Aria curricularã Om ºi
societate.
 Absolvind programul de studii universitare
de licenþã Pedagogia învãþãmântului primar
ºi preºcolar poþi ocupa poziþii profesionale
precum: Asistent de cercetare în pedagogie;
Consilier ºcolar; Consilier învãþãmânt;
Expert învãþãmânt; Inspector ºcolar;
Mentor; Profesor în învãþãmântul preºcolar;
Profesor în învãþãmântul primar; Referent
de specialitate învãþãmânt.
 Absolvenþii programului de studiu Pedagogie vor obþine titlul de Specialist în
educaþie ºi pot profesa ca: Profesori
specializaþi în recuperare, asistenþã socialã,
formare continuã, Inspectori, Manageri,
Metodiºti în domeniul educaþional.

Ioana
BÃNICÃ

Elena COZMA

E
i

709  18 mai 2015

de colindele cântate împreunã. Aceasta este una
dintre tradiþiile Facultãþii de Sociologie
Psihologie: Concertul de Crãciun, susþinut de
studenþi.
Am avut cursuri care m-au ajutat sã mã
restructurez, sã mã formez, sã îmi dau seama
unde trebuie sã lucrez cu mine. Unul dintre
cursurile care au avut un mare impact asupra
mea a fost Psihologia educaþiei. Am lucrat mulþi
ani cu copiii ºi mi-am dat seama cã trebuie sã mã
formez ca un bun profesionist. Îmi amintesc
cum, la unul dintre seminarii, dna prof.univ.dr.
Laura Goran ne-a rugat sã venim cu reviste,
culori, foarfece, carioci... Deja ne incitase. Abia
aºteptam seminarul. În ziua respectivã, ne-a
împãrþit în grupe, apoi fiecare grupã a tras un
bileþel cu un subiect predat. A trebuit sã
exemplificãm prin colaje lipite pe cartoane fiecare
temã extrasã. Apoi, fiecare grupã a ales un lider,
care a vorbit despre subiectul colajului. Seminarul
ne-a stimulat creativitatea ºi libertatea în
expunerea subiectului. Cursul de Psihanalizã mia plãcut mult, seminarul în care a fost
exemplificatã hipnoza, Psihologia educaþiei,
Psihologia vârstelor, Pedagogia, modulul
psihopedagogic, Psihologia personalitãþii au fost

cursuri care ºi-au lãsat amprenta în formarea mea
ca profesionist. Dupã susþinerea licenþei m-am
ocupat de obþinerea unei burse pentru un coleg
asistat social de o fundaþie care nu îi putea plãti ºi
taxele unui master. Am gãsit înþelegere la cadrele
didactice, care au susþinut cauza mea în ºedinþa de
Senat a Universitãþii. Astfel, cu acordul celor vizaþi,
proiectul meu a fost o reuºitã. Colegul meu, dupã
ce a luat examenul de admitere la master, a putut
studia fãrã sã resimtã stresul financiar.
Dupã terminarea facultãþii am ales sã îmi continui
studiile cu un master în Managementul Resurselor
Umane. Am vrut sã fiu formatã de aceeaºi profesori
care mi-au câºtigat încrederea ºi respectul.
De aproximativ doi ani lucrez în cadrul
Universitãþii Spiru Haret, în Centrul de Consiliere
ºi Orientare în Carierã. Foºtii mei profesori îmi
sunt acum colegi, iar procesul de învãþare continuã
la alt nivel. Sunt mândrã cã dupã cinci ani în care
m-am format în cadrul acestei universitãþi, acum
pot sã fiu, la rândul meu, aproape de studenþi.
Împreunã putem construi traseul educaþional ºi
cel profesional potrivit pentru fiecare, în funcþie
de vocaþia specificã. Am preluat un model, pe
care doresc sã îl dezvolt ºi sã îl pot transmite ºi
studenþilor. Schimbarea începe cu tine!
În concluzie, vreau sã afirm cã Universitatea
Spiru Haret îºi promoveazã studenþii ºi absolvenþii.
Eu sunt doar un exemplu, nu un caz unic. Sunt
bucuroasã sã fac parte din echipa acestei instituþii
de învãþãmânt. Mulþumesc profesorilor care m-au
ajutat sã îmi aleg traseul profesional ºi m-au ºlefuit
în traseul educaþional: mentorului meu, prof. univ.
dr. Laura Goran, prof. univ. dr. Florin Tãnãsescu,
conf. univ.dr. Beatrice Manu, conf.univ.dr. Bogdan
Danciu, lect.univ.dr. Monica Avramescu etc...

