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Absolvenþi! Felicitãri! Mai e doar un pas!
Examenul de Licenþã! Mult succes!

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice a publicat marþi, 26 mai,
Hotãrârea Guvernului privind aprobarea Nomenclatorului
domeniilor ºi al specializãrilor/programelor de studii universitare ºi a structurii instituþiilor de învãþãmânt superior pentru
anul universitar 2015  2016, care cuprinde Structura instituþiilor
de învãþãmânt superior de stat, domeniile de studii universitare de

Pentru ceea ce suntem ºi vom fi, dragostea ºi recunoºtinþa noastrã trebuie
sã se îndrepte cãtre pãrinþi: pãrinþii biologici ºi pãrinþii spirituali, în rândul
cãrora, la loc de cinste, se aflã învãþãtorii, termen generic pentru toþi aceia
care se ocupã de educaþia ºi de creºterea noastrã intelectualã. La mulþi ani,
doamnã învãþãtoare! La mulþi ani, domnule învãþãtor!
Ziua învãþãtorului  5 iunie  se aniverseazã, fericit, la puþin timp dupã
ce, cu infinitã iubire, sãrbãtorim copilul, care ne însenineazã existenþa.
Copilãria este mai mult decât o vârsta, este o planetã a inocenþei, a frumuseþii,
a sinceritãþii, a jocului Unde este un copil este o oazã de bine, de bucurie.
Unde sunt mai mulþi, creºte o pãdure luxuriantã de prospeþime.
O astfel de pãdure se anunþã a fi ºi Grãdiniþa cu program prelungit
Prietenii mei, din cadrul Fundaþiei România de Mâine, (bdul. Metalurgiei
nr. 87, cartier Berceni, sector 4, Bucureºti), care va fi deschisã începând cu
toamna acestui an, creatã de specialiºti în învãþãmânt ºi adaptatã în
permanenþã nevoilor fiecãrui copil, unde copiii vor învãþa sã descopere
bucuriile vieþii, sã asculte, sã înveþe, sã cunoascã sau sã exploreze,
beneficiind de facilitãþi ºi dotãri unice în þarã. Cadrele didactice ale grãdiniþei,
toate specialiste în educaþia timpurie, care predau ºi în cadrul Facultãþii de
Sociologie-Psihologie a Universitãþii Spiru Haret (din anul universitar
2015-2016 Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei), împreunã cu
studenþii lor, au fost prezente la sfârºitul sãptãmânii trecute la târgul de
profil Kidex, desfãºurat la Romexpo, în pavilionul central, ºi au oferit
surprize pentru cei mici, dar ºi pentru pãrinþi, printre care work-shopuri
sau ateliere de creaþie, cu alte cuvinte, au tras puþin cortina ºi au lãsat sã se
vadã câte ceva din ceea ce le va fi oferit copiilor la Grãdiniþa cu program
prelungit Prietenii mei.
În cadrul Facultãþii de Sociologie-Psihologie, cadrele didactice pun la
dispoziþia studenþilor toate cunoºtinþele ºi experienþele lor profesionale în
slujba formãrii cât mai multor generaþii de psihologi, cadre didactice, de
specialiºti în ºtiinþele educaþiei. Un exemplu îl reprezintã ºi pregãtirea
examenului de Psihologia Educaþiei, pe care l-au susþinut studenþii din
anul I, pregãtire în cadrul cãreia studenþii haretiºti au fost invitaþi sã realizeze
planºe, sã-ºi etaleze ideile, coordonaþi ºi ajutaþi de cadrele didactice, care
le-au explicat noþiuni importante din domeniul pe care au ales sã îl studieze.
Studenþii au recunoscut cã un astfel de exerciþiu îi ajutã nu doar pentru
sesiune, ci ºi pentru momentul când vor deveni specialiºti în educaþie, vor
deveni învãþãtorii pe care sã-i sãrbãtorim la 5 iunie.

licenþã ºi specializãrile/programele de studii acreditate sau autorizate
sã funcþioneze provizoriu, locaþiile geografice de desfãºurare,
numãrul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de
studii universitare, formã de învãþãmânt ºi limbã de predare, precum
ºi numãrul maxim de studenþi care pot fi ºcolarizaþi în anul universitar
2015  2016. (www.edu.ro). În pagina a 4-a vã prezentãm
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Procesul Bologna

Ministerul Educaþiei ºi ªtiinþei din Armenia, þarã care a
asigurat Secretariatul Procesului Bologna pentru perioada
1 iulie 2012 - 1 iulie 2015, a fost gãzduit, la Erevan, în
perioada 14-15 mai, cea de-a IX-a ediþie a Conferinþei
Ministeriale a Procesului Bologna ºi a IV-a ediþie a
Bologna Policy Forum. În cadrul acestor reuniuni au fost
discutate recomandãrile-cheie ale Raportului de
Implementare a Procesului Bologna (2015), precum ºi
prioritãþile pentru perioada urmãtoare (2020). De
asemenea, a fost adoptat Comunicatul Conferinþei
Ministeriale de la Erevan ºi mesajul adresat factorilor
decidenþi implicaþi în elaborarea politicilor publice în
domeniul învãþãmântului superior.
p.6
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Bialkó István,
student la Facultatea de
Matematicã ºi
Informaticã din cadrul
Universitãþii Spiru Haret,
a participat, cu lucrarea
SymoEngine 2.0,
la a cincea
Conferinþã Internaþionalã
a Studenþilor la
Informaticã, organizatã
de Universitatea
Lucian Blaga din Sibiu
în perioada 21-23 mai. Pentru valoarea ºtiinþificã a lucrãrii prezentate,
Bialkó István a fost recompensat cu Premiul pentru imaginaþie ºi creativitate.
Felicitãri!

Valoare ºi performanþã în cariera didacticã

Universitatea Spiru Haret acordã de ani buni o atenþie deosebitã
învãþãmântului preuniversitar. Dovadã stau numeroasele iniþiative derulate
pânã în prezent, iar un astfel de exemplu îl reprezintã proiectul POSDRU
Didactino  formare inovativã pentru valoare ºi performanþã în cariera
didacticã, informeazã TVH. Beneficiarii sunt cadre didactice, dar ºi elevii.
De modul în care primii dobândesc noile informaþii ºi metode de cercetare 
predare vor beneficia, ulterior, cei mici. Recent, Casa Corpului Didactic
din Sibiu a fost gazda celui mai nou focus grup desfãºurat în cadrul
proiectului dedicat învãþãmântului preuniversitar. Chiar dacã proiectul
Didactino a ajuns la final cu activitãþile dedicate focus grupurilor, nu la fel
se poate spune ºi despre munca experþilor participanþi la acest program.
Principalii beneficiari ai proiectului, solicitat de Inspectoratul Judeþean
Mehedinþi, în care Universitatea Spiru Haret se implicã direct printr-o
parte a personalului sãu didactic, sunt cadrele didactice din mediul
preuniversitar ºi, în plan secundar, elevii de la clase. Proiectul Didactino formare inovativã pentru valoare ºi performanþã în cariera didacticã se
apropie cu paºi repezi de finalul activitãþii de focus-grup. Universitatea
Spiru Haret demonstreazã, o datã în plus, cã se implicã direct în dezvoltarea
ºi îmbunãtãþirea învãþãmântului preuniversitar ºi asta pentru cã elevul de
azi este absolventul de mâine.

Mãrturisire
Mioara VERGU-IORDACHE
Justiþia, iubirea de adevãr ne dau dreptul sã devenim cãlãi? Nu
mai poþi avea compasiune, nu mai poþi fi înþelegãtor?! Urmãresc
multele postãri de pe facebook ºi cu mare atenþie comentariile, care
le însoþesc, ºi vã mãrturisesc cã sunt derutatã. Dumneavoastrã, nu?
Este o explozie de rãutate, de violenþã verbalã, de radicalism, de
intransigenþã Majoritatea celor care comenteazã pe marginea
unor subiecte legate de justiþie se exprimã ca ºi cum ar fi sfinþi,
neprihãniþi, oameni fãrã de pãcat. Îmi pun multe semne de întrebare
cu privire la felul meu de a gândi, de a exista. Cât de greºitã sunt?!
Îmi doresc, chiar cred într-o justiþie adevãratã, fãcutã de
oameni cinstiþi, competenþi! Cred cã cel care greºeºte trebuie sã
suporte consecinþele faptelor sale! O datã pentru o greºealã!
Pedeapsa sã fie direct proporþionalã cu vina! Fãrã compromisuri,
fãrã indulgenþe, fãrã politicianisme! ªi este momentul sã vã spun
cã mã atinge o brizã a îndoielii atunci când aflu cã nici judecãtorii
nu sunt fãrã prihanã!, brizã pe care o alung pentru cã ea nu
trebuie sã se dezvolte în taifun, pentru cã înþeleg cã ºi judecãtorii
sunt oameni! Nu ei sunt însã subiectul acestor rânduri!
Revin la comentarii ºi comentatori! O femeie condamnatã pentru
o fãrãdelege este condamnatã, plãteºte prejudiciul, îºi asumã,
implicit, greºeala (cãci pare a fi, mai degrabã, o greºealã decât o
vinã), este mama a doi copii minori, are probleme de sãnãtate, ea
ºi copiii ei, dovedite de documente semnate de medici. Cere sã fie
eliberatã din puºcãrie pentru a se trata, pentru a-ºi îngriji copiii
bolnavi ºi ei. Un ziarist scrie o scrisoare deschisã, un soi de
manifest, prin care se aratã solidar cu condamnata. Va fi sau nu va
fi eliberatã. Nu este important pentru discuþia noastrã.
Important este cã, în subsolul postãrii, oameni - mame ºi taþi
- pur ºi simplu ignorã partea umanã, creºtineascã a solicitãrii,
ignorã tragedia unei familii, a unor oameni, a unor semeni de-ai
noºtri! ªi, pur ºi simplu, înjurã.
Pe mine mã sperie aceste reacþii. Chiar aºa de tare ne-am
radicalizat? Ce ne-a radicalizat pânã a ne pierde omenia? Iertarea
nu înseamnã ºi uitare! Întâmplãtor sau nu, femeia a fost în
politicã. Dar cine este în politica noastrã? Cine i-a trimis pe
aceºti oameni din politicã acolo unde sunt? Noi nu avem nicio
vinã, mai ales cã sunt numeroase exemple de aleºi care erau în
puºcãrie când au fost votaþi. Am sentimentul cã ne apropriem
zicala cu hoþul neprins e negustor cinstit. ªi chiar dacã noi
ºtim cã sunt foarte mulþi negustori cinstiþi pentru cã nu sunt
prinºi, suma urii noastre o împãrþim pe cei care au fost prinºi.
Excesele nu fac bine în nicio situaþie. Ele pot duce la reacþii
adverse. Cred în adevãr ºi în justiþie! Într-o justiþie echidistantã,
raþionalã, obiectivã! Vreau ca vinovaþii sã fie pedepsiþi! Dar cred
ºi în viaþã ºi cred în omenie! ªi cred cã noi suntem oameni!
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Centrul de Cercetãri în Domeniile Managementului, Contabilitãþii ºi Informaticii de Gestiune  CCDMCIG
de pe lângã Facultatea de Management Financiar Contabil (MFC) Bucureºti a organizat marþi, 26 mai 2015,

Conferinþa de MANAGEMENT, CONTABILITATE
ªI INFORMATICÃ DE GESTIUNE - MAMIS 2015 -

Comitetului ºtiinþific al Conferinþei: preºedinte: prof. univ. dr. Cicilia Ionescu, decan
MFC Bucureºti; vicepreºedinte: conf.univ.dr. Lucian-Dorel Ilincuþã, director adj.
CCDMCIG. Membri: prof. univ. dr. Carmen Costea, prorector USH; prof. univ. dr.
Gheorghe Zaman, m.c. Academia Românã, Institutul de Economie Naþionalã; prof.
univ.dr. Zenovic Gherasim; prof.univ.dr. Cornel Ionescu, Academia Românã, Institutul
de Economie Naþionalã; prof. univ. dr. Mãrioara Avram, Universitatea din Craiova;
prof. univ. dr. Daniela Artemisa Calu, ASE Bucureºti; prof. univ. dr. Aurelia ªtefãnescu,
ASE Bucureºti; prof. univ. dr. Maria Andronie; conf.univ.dr. Floarea Georgescu,
prodecan MFC; conf. univ.dr. Aurelian Bãluþã, director CCDMCIG; conf.univ.dr.
Luminiþa Ionescu, director DMC; conf.univ.dr. Lãcrãmioara Hurloiu; lect.univ.dr.
Florentin Caloian, ASE Bucureºti, preºedinte CECCAR Bucureºti; lect.univ.dr. Iulian
Hurloiu, director DPMC; lect. univ. dr. Alexandrina Meruþã; lect.univ.dr. Liana Gãdãu;
lect.univ.dr. Ramona Chivu; asist.univ.drd. Mãriuþa ªerban, USH.
La ediþia MAMIS 2015 au participat, atât cu comunicãri, cât ºi în calitate
de invitaþi cadre didactice de la facultãþile
cu profil economic din cadrul Universitãþii Spiru Haret, cercetãtori, studenþi
ºi masteranzi.
Decanul facultãþii, prof. univ. dr. Cicilia
Ionescu, în deschidere, a felicitat participanþii ºi a lansat tema conferinþei: Economia post-crizã a României într-un
context internaþional volatil: iniþiative,
proiecte ºi obstacole majore, temã
circumscrisã preocupãrilor ºtiinþifice ºi
de cercetare ale cadrelor didactice ºi
studenþilor prezenþi la acest eveniment
ºtiinþific, din domenii variate, cum sunt
contabilitatea, managementul, informatica de gestiune, economia mondialã etc.
În expunerea sa, a subliniat importanþa
cercetãrii ºtiinþifice, atât celei fundamentale, cât ºi celei aplicative, atât la
nivelul Universitãþii Spiru Haret, cât ºi
în preocupãrile fiecãrui cadru didactic,
cercetãtor ºi student/ masterand.
În continuarea lucrãrilor conferinþei,
prof. univ. dr. Zenovic Gherasim, în
calitate de moderator, dupã o scurtã
introducere, a invitat la susþinerea prelegerilor, dintre care s-au remarcat urmãtoarele,
care au fost prezentate în plenul
conferinþei:  Necesitatea creºterii rezilienþei economice a României în contextul unei
lumi multipolare ºi post-crizã, prof.univ.
dr. DHC, membru corespondent al
Academiei Române Gheorghe Zaman,
prof.univ.dr. Zenovic Gherasim;
 Transparenþã ºi credibilitate în
raportãrile financiare ale entitãþilor
economice româneºti, prof.univ.dr. Cicilia
Ionescu, prof.univ.dr. Cornel Ionescu;

SE

 The fiscal and financial control reform
in romania and turkey a comparative
study, conf.univ.dr. Luminiþa Ionescu, lector
univ. dr. Sami Buhur, Universitatea Ahi
Evran Turcia;  Probabilitatea coerenþei
în decizia managerialã pentru formalizarea de structuri organizaþionale demasificate, conf.univ.dr. Maria Gâf-Deac;
 Reluãri ºi dezvoltãri privind contabilitatea reducerilor comerciale ºi financiare, conf.univ.dr. Lucian-Dorel Ilincuþã;
 Managementul dezvoltãrii economice a
României în corespondenþa privatã a
marelui rege Carol I - un model de urmat
pentru epoca actualã, conf.univ.dr.
Aurelian Virgil Bãluþã, Daniel Mãlãelea,
profesor istorie grad didactic I, Colegiul
Tehnic Media;  Analiza ºi calcularea
principalilor indicatori derivaþi din
bilanþul financiar - Mãdãlina Preduþ
(Amza) ºi Valentin Popinciuc, CAEIP
anul II, coordonator: conf. univ. dr.
Luminiþa Ionescu;  Probleme actuale
ale imobilizãrilor corporale Ana Rãcãtej
Doman ºi Andreea Larisa Niculae, CIG
anul III IF, coordonatori: conf.univ.dr.

Lucian-Dorel Ilincuþã, prof. univ. dr.
Zenovic Gherasim;  Contabilitatea
salariilor în lumina noilor modificãri
fiscale - Maria Camelia Miºtoricã
(Stanicã) ºi Valentin Popinciuc, CAEIP
anul II, coordonator: conf. univ. dr.
Luminiþa Ionescu,  Importanþa standardelor de raportare financiarã în sistemul
contabil al unei societãþi comerciale,
ªtefania Cristina Vîlcu, CIG anul III IF,
coordonatori: conf.univ. dr. Lucian-Dorel
Ilincuþã, prof.univ.dr. Zenovic Gherasim
Prin rezultatele cercetãrilor întreprinse,
autorii au stârnit interesul participanþilor,
interes concretizat în întrebãri, comentarii,
puncte de vedere comune sau diferite,
aprecieri pozitive ºi recomandãri. Aceste
dezbateri au amplificat, de la bun început,
caracterul ºtiinþific al manifestãrii. Timpul
alocat iniþial dezbaterilor în plen a fost
depãºit prin intervenþiile dupã fiecare
lucrare prezentatã.
Dezbaterile au continuat în secþiuni
paralele. Au fost organizate patru secþiuni:
I. Economie generalã ºi Management, la
care au participat cu comunicãri, în calitate
de autori sau coautori: prof. univ. dr. Ioan
Gâf-Deac, conf.univ.dr. LãcrãmioaraRodica Hurloiu, lector univ. dr. Ion-Iulian
Hurloiu, lector univ.dr. Alexandrina
Meruþã; lector univ.dr. Rodica Dragomiroiu, conf.univ.dr. Cezar Braicu, asist.
univ.dr. Marinela Geamãnu, drd. Mihaela
Toma, ASE Bucureºti, drd. Alexandru
Ionescu, Academia Româna; asist. univ.dr.
Marin Chivu, drd. Adrian Ionescu,
Universitatea de Vest din Timiºoara.
II. Contabilitate, la care au participat
cu comunicãri, în calitate de autori sau
coautori: prof. univ. dr. Cornel Ionescu,

prof.univ.dr. Dumitru Nica, cc.st.
gradul 3 Cristinel Claudiu Cocoºatu,
Academia Românã  Institutul de
Economie Mondialã; conf.univ.dr.
Luminiþa Ionescu, conf.univ.dr. LucianDorel Ilincuþã, lect.univ.dr. Maria
Ramona Chivu, conf.univ.dr. Floarea
Georgescu, lect. univ. dr. Liana Gãdãu.
III. Informaticã economicã, la care au
participat cu comunicãri, în calitate de
autori sau coautori: prof.univ.dr. Zenovic
Gherasim, prof.univ.dr. Maria Andronie,
prof.univ.dr. Grigore Albeanu, prof.
univ.dr. Marius Daniel Mareº, conf.
univ.dr. Valerica Mareº, ASE Bucureºti,
asist.univ.drd. Mariuþa ªerban, drd.
Raluca-Mariana ªtefan, ASE.
IV. Studenþi ºi masteranzi, la care au
participat studenþi ai ciclului I licenþa 
Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune
(CIG), respectiv, ciclul II masterat 
Contabilitatea Agenþilor Economici ºi a
Instituþiilor Publice (CAEIP).
Pentru lucrãrile susþinute, studenþii
au fost recompensaþi cu premii:
PREMIUL I: Mãdãlina Preduþ (Amza)
CAEIP anul II, ºi Valentin Popinciuc,
CAEIP anul II
PREMIUL II: Andreea Larisa Niculae,
CIG anul III, ºi ªtefania Cristina Vîlcu,
CIG anul III
PREMIUL III: Maria Camelia
Miºtoricã (Stãnicã), CAEIP anul II, ºi
Valentin Popinciuc, CAEIP anul II.
Conferinþa s-a bucurat de un real succes,
datoritã îmbinãrii aspectelor teoretice cu
cele practice în cadrul studiilor prezentate
ºi, mai ales, ca urmare a strângerii
legãturilor dintre cadrelele didactice,
cercetãtori ºi studenþi. Studenþii ºi
masteranzii au manifestat un interes
deosebit cu privire la continuarea
pregãtirii în domeniul contabilitãþii, mare
parte dintre aceºtia pregãtindu-se sã
devinã viitori profesioniºti contabili.
Comunicãrile prezentate vor fi
publicate, în Revista MAMIS http://
mamis.spiruharet.ro/
MAMIS 2015 s-a încheiat.
Vã aºteptãm cu drag la MAMIS 2016!
Vicepreºedinte MAMIS 2015,
conf. univ. dr. Lucian ILINCUÞÃ,
director adj. CCDMCIG

SCHIMBÃ LEGEA:

Metode noi de finanþare în contractul PRIMA CASÃ
Ministerul Finanþelor Publice (MFP) modificã normele de aplicare pentru programul Prima Casã,
astfel încât ºi bãncile care au participat iniþial la program, dar au renunþat pe parcurs, sã poatã reintra.
În plus, statul aduce ºi o serie de modificãri tehnice actului normativ: cum schimbi prima casã cu alta
mai mare sau cum poþi sã iei douã credite Prima Casã consecutive fãrã sã încalci legea. Programul
Prima Casã a fost operaþionalizat la nivelul anului 2009, într-un context în care persoanele fizice se
confruntau cu dificultãþi în accesarea unui credit destinat achiziþionãrii/ construirii unei locuinþe, dificultãþi
care se datorau, în principal, lipsei garanþiilor solicitate de bãnci în temeiul normelor de creditare
proprii. Astfel, de la începutul Programului pânã în prezent, au fost acordate peste 137.800 garanþii în
valoare totalã de 2,68 miliarde de euro. Din totalul garanþiilor acordate, 357 garanþii au fost executate,
aceasta reprezentând o ratã de default de 0,3%. Bilanþul la zi al Programului Prima Casã aratã cã acesta
este cel mai popular program guvernamental gestionat de FNGCIMM ºi cunoaºte o dezvoltare
acceleratã, ritmul de depunere a solicitãrilor de garantare fiind de circa 140 solicitãri/zi.
Dacã plafonul bãncii pentru creditele Prima Casã
a fost depãºit, se pot face alocãri pro-rata
Pentru a putea reintra în program, însã, bãncile
interesate trebuie mai întâi sã utilizeze 50% din
garanþiile deja acordate în cadrul programului, dacã
au fost acordate în perioada în care garanþia statului
reprezenta 100% din valoarea creditului. Dupã
epuizarea plafonului reutilizat, banca va trebui sã
semneze protocolul care stabileºte termenii ºi condiþiile aplicabile garanþiilor acordate în cadrul
programului în condiþiile împãrþirii în mod egal a
riscurilor ºi pierderilor. Prin prezentul proiect de
HG, se doreºte a se detalia unele aspecte legate de
plafoanele de garantare în baza cãrora pot fi emise
garanþii de cãtre finanþatori în cadrul Programului.
Astfel se precizeazã faptul cã plafoanele pentru
emiterea garanþiilor sunt solicitate de cãtre finanþatori, transmise la FNGCIMM ºi aprobate de MFP.

Opinia

naþionalã

Când valoarea totalã a solicitãrilor finanþatorilor
depãºeºte plafonul anual alocat, aprobat prin HG,
FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al
MFP, sã efectueze alocãri pro-rata în cadrul acestuia.
De asemenea, FNGCIMM este autorizat sã evalueze
cel puþin trimestrial modul de utilizare de cãtre finanþatori a plafoanelor alocate ºi sã efectueze realocãri
între finanþatori în funcþie de gradul de utilizare a
plafoanelor alocate. Se doreºte introducerea unei
prevederi privind sumele eliberate ca urmare a rambursãrilor creditelor acordate în cadrul Programului la
scadenþã ºi/sau anticipate, precum ºi ca urmare a
lichidãrii creditelor acordate iniþial în cadrul Programului, care reîntregesc plafonul total al garanþiilor
aferent anului eliberãrii ºi se utilizeazã de cãtre fiecare
finanþator pentru acordarea de garanþii beneficiarilor
Programului. Aceste sume se vor evidenþia ºi raporta
distinct faþã de plafonul anual alocat prin HG.
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LANSARE
cu cântare,
CÂNTARE
cu lansare

Andrei Pãunescu (chitarã, voce),
alãturi de Vlady Sãteanu (bass),
Tãnase Ionel (tobe), Maria (voce),
adicã trupa Totuºi,
vã aºteaptã la un spectacol de
excepþie, miercuri, 3 iunie 2015,
ora 17, la sala mare a Universitãþii
Spiru Haret din Bucureºti,
Facultatea de Jurnalism
ºi ªtiinþele Comunicãrii
Universitatea Spiru Haret,
ªoseaua Berceni nr. 24 (chiar la
Metrou Apãrãtorii Patriei),
pentru o întâlnire de muzicã folk
ºi rock ºi o lansare a noilor cãrþi
enervant de adevãrate,
Las-o sã plece ºi Popor de
somnoroase pãsãrele.
Intrarea este liberã, datoritã
generozitãþii USH, care oferã acest
eveniment de muzicã, poezie
ºi educaþie tuturor,
ºi mai ales elevilor din liceele
bucureºtene ºi nu numai.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Cum schimbi casa veche cu una nouã,
tot prin Prima Casã
În plus, proiectul de act normativ prevede o
serie de clarificãri pentru situaþiile în care
beneficiarul unui credit vrea sã schimbe locuinþa cu
alta. Propunerea din norme este aceea ca acest lucru
sã fie posibil doar dacã valoarea noii locuinþe,
rezultatã din raportul de evaluare ºi/sau suprafaþa
utilã, este mai mare decât valoarea evaluatã ºi/sau
suprafaþa utilã a primei locuinþe la momentul
acordãrii creditului iniþial în cadrul programului. În
acest sens, se introduce o prevedere legatã de
definiþia finanþãrii garantate în cazul achiziþionãrii/
construirii noii locuinþe, aceasta însemnând un credit
acordat o singurã datã persoanelor fizice în cadrul
programului, exclusiv dobânzile ºi comisioanele
bancare ºi alte sume datorate de beneficiar în baza
contractului de credit, care se acordã de un
finanþator unui beneficiar care a mai achiziþionat/
construit o locuinþã în cadrul Programului.
Alte modificãri vizeazã posibilitatea închirierii
locuinþei cumpãrate prin intermediul programului
ºi vânzarea înainte de expirarea celor cinci ani
prevãzuþi de lege, dar cu condiþia achitãrii integrale
a creditului. În cazul trecerii de la o locuinþã mai
micã la una mai mare, garanþiile pentru
achiziþionarea/construirea unei noi locuinþe în

cadrul programului sunt garantate cu ipotecã
legalã de rang I asupra noii locuinþe achiziþionate/
construite prin program, în favoarea statului
român, reprezentat de MFP ºi în favoarea
Finanþatorului, proporþional cu procentul de
garantare, valabilã pe toatã durata finanþãrii, cu
notarea în cartea funciarã a interdicþiei de
înstrãinare pe o perioadã de 5 ani ºi a interdicþiei
de grevare cu sarcini pe toatã durata garanþiei.
Beneficiarul programului care doreºte trecerea
de la o locuinþã mai micã la una mai mare are
obligaþia de a utiliza sumele obþinute din
vânzarea locuinþei achiziþionate sau construite
iniþial în cadrul programului pentru lichidarea
creditului acordat iniþial în cadrul programului.
În cazul în care aceste sume sunt insuficiente
pentru stingerea creditul acordat iniþial în cadrul
programului, beneficiarul se obligã sã achite din
surse proprii eventuala diferenþã de preþ pentru
achiziþionarea/ construirea noii locuinþe.
Utilizarea noului credit se va face exclusiv pentru
achiziþionarea/ construirea noii locuinþe în cadrul
programului cu condiþia lichidãrii creditului
acordat iniþial în cadrul Programului pânã la data
încheierii contractului de vânzare-cumpãrare sau
a contractului de construire a noii locuinþe.

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
Îngemãnarea turismului
cu muzica într-un
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: Investeºte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007  2013
Proces Simulat 8
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: Construieºte-þi practic profesia juridicã din facultate!
Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/132586
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret
Partener: Baroul Constanþa

Construieºte-þi practic profesia
juridicã din facultate!

Subactivitatea 5.4 Organizarea sesiunilor de
procese simulate din cadrul Activitãþii 5  Organizarea ºi desfãºurarea stagiilor de practicã este
subscrisã obiectivului operaþional al proiectului,
cel de formare de competenþe practice necesare
ocupãrii unui loc de muncã prin stagii de practicã
la potenþiali angajatori pentru un numãr de
200 de studenþi ºi experimentarea la nivel virtual/
simulat a activitãþii din instanþele de judecatã prin
procesele simulate. Acest obiectiv urmãreºte
(1) integrarea stagiului de practicã a studenþilor
într-un domeniu conform cu specializarea
studentului, (2) crearea unei legãturi dinamice
între cele trei pãrþi implicate în elaborarea, implementarea ºi monitorizarea programului individual
de pregãtire: studentul, angajatorul ºi facultatea,
(3) dezvoltarea în timpul facultãþii a compeþentelor interpersonale ºi de comunicare esenþiale pe
piaþa muncii prin familiarizarea studenþilor cu
diverse medii organizaþionale, (4) dobândirea de
expe-rienþã (aptitudini profesionale, organizarea
ºi procedurile de lucru). În acelaºi timp, organizarea de procese simulate rãspunde ºi obiectivului
operaþional de dezvoltare a parteneriatelor cu
potenþiali angajatori, prin încheierea unui numãr
de 10 convenþii de practicã ºi prin realizarea unui
studiu privind traseul profesional real al
absolvenþilor din învãþãmântului superior juridic.
Astfel, în data de 23 mai 2015, Facultatea de
Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa,
Universitatea Spiru Haret  Beneficiarului
proiectului POSDRU/161/2.1/G/132586, implementat în Parteneriat cu Baroul Constanþa a
gãzduit cel de-al optulea proces simulat, dintr-o
serie de 10 procese simulate ce intrã în concursul
Cel mai bun Proces Simulat, organizat în cadrul
proiectului, în Sala de Judecatã Simulatã,
amenajatã 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; Sala de Judecatã Simulatã 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.
Fiecare grupã de practicã, în cadrul stagiului
desfãºurat la cabinetul de avocat 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.

Grupa 8 de stagii de practicã, îndrumatã de
Tutorele, avocat ªtefan Roman, Baroul Constanþa,
ºi Cadrul didactic supervizor, asist. univ. drd.
Luminiþa Eleni Merei, Facultatea de Drept ºi
Administraþie Publicã Constanþa, Universitatea
Spiru Haret, întreaga activitate de practicã fiind
coordontã de conf. univ. dr. Alecu Gheorghe,
coordonator monitorizare Stagii de practicã a
prezentat o speþã unicã în jurisprudenþa naþionalã,
bazatã pe urmãtoarea situaþie:
Instanþa de fond a fost învestitã cu o acþiune
promovatã de reclamanta Ionescu având ca obiect:
încuviinþarea adopþiei minorei Ionescu Mia,
nãscutã la data 25 februarie 2013, aºa cum rezultã
din certificatul de naºtere, având, ca pãrinþi fireºti,
pe soþul sãu Ionescu Matei ºi Popescu Ioana,
acþiunea fiind respinsã de cãtre instanþa de fond.
În acest sens, reclamanta a formulat apel împotriva
soluþiei pronunþate de cãtre Tribunalul Constanþa.
La Procesul Simulat s-a transpus ºedinþa de
judecatã din faþa Curþii de Apel, în complet de
doi judecãtori.
Pentru o bunã percepþie asupra situaþiei de fapt
ºi a motivelor de nelegalitate a sentinþei primei
instanþe, au fost detaliate premisele situaþiei de fapt.
S-a reiterat în faþa instanþei de apel, faptul cã
reclamanta este cãsãtoritã cu tatãl minorei Ionescu
Mia din 30.09.2002. Având în vedere considerentele de ordin medical, nu au putut avea copii pe
cale naturalã ºi, astfel, din cãsãtorie nu au rezultat
copii minori. Pentru a putea depãºi aceste imposibilitãþi medicale, reclamanta a încercat, în multiple
rânduri, respectiv de 10 ori, procedura înseminãrii
artificiale (in vitro), care ºi aceasta a fost fãrã
rezultat. Demersurile ºi procedurile au fost multiple
ºi cu implicaþii deosebite, atât la nivel fizic, cât ºi
psihologic asupra reclamantei. Pentru cã soþii îºi
doreau foarte mult un copil, iar materialul genetic
nu era apt în acest sens, ei au apelat la o mama
purtãtoare, respectiv Popescu Ioana, ºi la o
donatoare de ovocite, numita Bãrbulescu Vica,
întrucât legislaþia o permite, iar potrivit dispoziþiilor
art. 441 al. 1 Cod civil reproducerea umanã asistatã
medical cu terþ donator nu determinã nicio
legãturã de filiaþie între copil ºi donator. Condiþiile
cerute de Legea 273 din 21 iunie 2004, republicatã,
referitoare la adopþia de cãtre soþul pãrintelui firesc
sunt indeplinite ºi incidente în prezenta cauzã.
În principal, instanþa de fond a respins acþiunea
ca fiind nefondatã ºi a reþinut în esenþã urmãtoarele:
În speþã, pârâta Popescu Ioana, deºi s-a legitimat
procesual pasiv, în baza certificatului de naºtere,
ca fiind pãrinte firesc, mamã biologicã a minorei
Ionescu Mia, testele de laborator au exclus fãrã
niciun echivoc maternitatea sa ºi prin urmare ºi

calitatea de pãrinte firesc. Pierzând calitatea de
pãrinte firesc al copilului adoptat, în sensul legii
273/2004, prin rãsturnarea prezumþiei de maternitate rezultatã din certificatul de naºtere de cãtre
probele ºtiinþifice, aceasta nu mai poate sta în
judecatã în cadrul procedurii de adopþie, consimþãmântul sãu la adopþie nefiind unul valabil. Sub
un alt aspect, în speþã, minora a cãrei adopþie se
discutã, s-a nãscut prin tehnici de reproducere
umanã asistatã cu terþ donator feminin ºi mamã
purtãtoare, iar în acest caz nu sunt incidente dispoziþiile Legii 273/2004, ci filiaþia se stabileºte în
acord cu dispoziþiile Legii nr. 95/2006, art. 441447 din Noul Cod civil, intrat în vigoare la
01 octombrie 2011, esenþiale fiind declaraþiile de
consimþãmânt ale persoanelor implicate ºi
caracterul nepatrimonial al convenþiei .
Având în vedere aceste aspecte, în cadrul dezbaterilor, am audiat argumentele de ordin
procesual ale pãrþilor, în vederea obþinerii unei
soluþii favorabile în calea de atac a apelului, ce a
fost formulatã de cãtre apelanta-reclamantã.
Participanþi: Aurelia Bulgaru  rolul de Avocat
al Apelantului; Elena Butnaru  rolul de
Procuror; Felicia Coli  rolul de Grefier; Gîrbea
Corina Olaru  rolul de Avocata intimaþilor;
Traian Marian Saulea  rolul de consilier juridic
al Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului.
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
Manager Proiect,

Onorina BOTEZAT

Universitatea Spiru Haret, Constanþa

Europa 2020  program masteral de Diplomaþie publicã
Studenþii ºi profesorii Facultãþii de Relaþii
Internaþionale, Istorie ºi Filosofie a Universitãþii
Spiru Haret ºi membrii grupului þintã din
proiectul POSDRU Europa 2020  program
masteral de Diplomaþie publicã - au fost invitaþi
la Muzeul Naþional Controceni la vernisajul
expoziþiei Un bun român  Ferdinand I  la
aniversarea a 150 de ani de la naºterea regelui
Ferdinand I, miercuri 27 mai 2015.
Expoziþia prezintã traseul vieþii pricipelului,
apoi regelui Ferdinand I, din momentul
declarãrii acestuia moºtenitor prezumtiv al
Coroanei, în anul 1889 ºi pânã la moartea
acestuia, în anul 1927. Ferdinand cel loial, cel
bun  principele moºtenitor, apoi regele României Unite a fost un om blând, uneori considerat
prea moale pentru misiunea sa istoricã, pus în
umbrã de frumoasa sa soþie, Maria, dar devotat
al þãrii care l-a adoptat. Alãturi de mantia de
încoronare a regelui Ferdinand ºi coroana de
oþel, se aflã expuse o sumedenie dintre obiectele
personale ale acestuia, provenind de la: Biblioteca Academiei Române, Muzeul Naþional
Peleº, Muzeul Bran, Muzeul Militar Naþional
ºi Muzeul Cotroceni - de la sabia de ofiþer de
marinã comandatã special în Germania, la
revolverul cu butoiaº ºi cu monograma regelui

Ferdinand din 1915, cravaºa cu monogramã,
cifrul regelui, inelul de la nunta de argint al
perechii regale, caseta oferitã regelui de cãtre
Primãria oraºului Londra etc.
O istorie în imagini a unui om ºi a unui rege,
admiratã de cãtre un public larg inclusiv
studenþii ºi profesorii de la Facultatea de Relaþii

Internaþionale, Istorie ºi Filosofie a Universitãþii
Spiru Haret.
Partea a doua a acestui eveniment a fost legatã de asistarea la lucrãrile celei de a XVII-a
ediþie a Colocviului Naþional de istorie cu o
largã participare ºi care a tratat pe larg viaþa ºi
personalitatea regelui Ferdinand I.

Voiaj muzical 2015
Conf. univ. dr. George V GRIGORE

Proiectul internaþional Voiaj muzical 2015, aflat
la cea de a II-a ediþie, a fost condus de cãtre conf.
univ. dr Fernanda Romila de la Facultatea de Arte
ºi s-a desfãºurat în perioada 1-10 mai 2015, proiect
în care Universitatea Spiru Haret a fost partener,
alãturi de Les heures musicales de la Vallee de la
Bresle din Franþa, Muzeul Naþional George Enescu
- Tescani, Universitatea Naþionalã de Muzicã
Bucureºti, Centrul de Muzicã Veche ºi Universitatea
de Arte George Enescu din Iaºi.
Grupul de turiºti implicaþi în acest proiect inedit a
fost format din 40 de melomani francezi, care au
vizitat mãnãstirile noastre din Moldova ºi Bucovina
ºi au ascultat pe parcursul cãlãtoriei concerte de
muzicã barocã. Ansamblul de muzicã barocã OrfeO
2000, condus de Jean-Pierre Menuge, a avut primul
concert la Universitatea Naþionalã de Muzicã din
Bucureºti, în cadrul Festivalului CHEI. Acesta este
format din Caroline Menuge  vioarã barocã, JeanPierre Menuge  blockflote, Fernanda Romila 
spinetã, ºi Amandine Menuge  violoncel baroc. A
urmat apoi cel de-al doilea concert, ce a avut loc în
Casa lui George Enescu de la Tescani. Aici, la 32 de
kilometri de Moineºti (Bacãu), în conacul familiei
Rosetti, construit la 1880 ºi donat de cãtre Maria
Rosetti-Cantacuzino, soþia lui George Enescu, la anul
1947, ca un Înalt Aºezãmânt Cultural, astãzi
devenind Centru de Culturã, conf. univ. dr. Fernanda
Romila a cântat, în Sala Oedipe, la spinetã, nu numai
muzicã barocã, ci ºi o creaþie enescianã, tocmai
pentru a-l evoca, în spaþiul plin de atâtea amintiri de
la Tescani, pe genialul compozitor român.
Cea de a treia manifestare muzicalã a avut loc
la Iaºi, în spaþiul generos al Casei Balº. Clãdirea
a fost construitã în anul 1815 în stil neoclasic de
cãtre vistiernicul Alecu Balº, iar, la anul 1847, aici
a concertat celebrul violinist Franz Liszt. În
prezent, adãposteºte Filarmonica Moldova din
Iaºi. Aici a avut loc o conferinþã  concert,
susþinutã de cãtre J. P. Menuge studenþilor ieºeni
din domeniul artelor ºi nu numai. Conf. univ. dr.
Fernanda Romila a fost traducãtorul acestei
conferinþe ºi a concertat, apoi, la spinetã, alãturi
de colegii ei de proiect, oferind publicului creaþii
valoroase din muzica barocã.

Totul s-a dovedit a fi, ºi de aceastã datã, un voiaj
inedit, în care turismul s-a împletit cu evenimente
culturale deosebite, în care s-au stabilit contacte
de viitor cu Universitatea din Iaºi, dar ºi cu toþi
factorii culturali implicaþi.
Din prea plinul artistic al celor implicaþi în
proiect, dupã terminarea acestuia, a urmat
duminicã, 17 mai 2015, la Atheneul Român, în
Sala Mare, spectacolul Dialogul claviaturilor, din
seria Clasic e fantastic  cum sã înþelegem muzica,
serie de concerte prezentate de Cristina Sârbu
(critic muzical; Radio România Actualitãþi). Conf.
univ. dr. Fernanda Romila a concertat la spinetã
ºi la pian, alãturi de Dan Racoveanu, cel care a
acompaniat-o la orgã ºi celestã. A urmat un
moment în care, împreunã cu Radu Rodideal,
absolventul facultãþii noastre de Arte, cei doi
virtuoºi sã cânte la ºase mâini lucrãri de
Rahmaninov. Alãturi de aceºtia s-a mai aflat ºi
talentatul acordeonist Fernando Mihalache, cel
care le-a dat concursul la interpretarea celebrului
Libertango de A. Piazzolla. Conf. univ. dr.
Fernanda Romila a fost cea care i-a adus împreunã
pe scenã pe fostul ei student Radu Rodideal,
pianist de un real talent, dar ºi pe fiul ei de ºapte
ani, Emil Racoveanu, pledând astfel pentru
începerea educaþiei muzicale în familie la o vârstã
cât mai fragedã, dar ºi pentru susþinerea
adevãratelor talente din domeniul muzical. În
finalul concertului, Dan Racoveanu a fãcut o
demonstraþie ineditã, arãtând cum computerul
nostru cel de toate zilele poate deveni, atât
instrument muzical, cât ºi studio virtual. La final,
aplauzele au fost pe mãsura evenimentului.
Un proiect de suflet: cãlãtorii sonore pe
portative baroce, cu valenþe istorice, dar ºi
turistice.
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FELICITÃRI ABSOLVENÞILOR PROMOÞIEI 2015!

Urmeazã BACALAUREATUL! BAFTÃ!
Vineri, 29 mai, elevii de clasa a XII-a au terminat ºcoala, iar pe 8 iunie încep examenele orale.
Atenþie! Aveþi dreptul sã susþineþi examenul de bacalaureat, fãrã taxã, de cel mult douã ori!
Prin Precizãri privind susþinerea de cãtre absolvenþii învãþãmântului liceal, profesional ºi
postliceal a examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunile anului ºcolar 2014-2015,
(document nr. 30655/24.02.2015) Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice a
stabileºte cã absolvenþii de liceu care au picat de cel puþin douã ori BAC-ul ºi vor sã susþinã
din nou toate probele de bacalaureat trebuie sã plãteascã 240 de lei. În cazul în care un
candidat cere recunoaºterea unor examene pe care le-a luat în sesiunile anterioare ºi susþine
doar câteva probe de Bacalaureat, plata se realizeazã diferenþiat, în funcþie de numãrul
probelor susþinute.
Absolvenþii liceelor vocaþionale ºi tehnologice trebuie sã plãteascã o taxã de 50 de lei, dacã vor
sã susþinã examenul de certificare a calificãrii, dupã ce l-au picat de cel puþin douã ori.
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Calendarul examenului de Bacalaureat 2015
-sesiunea iunie-iulie 2015
8 - 10 iunie
10 - 12 iunie
15 - 19 iunie
22 - 26 iunie
29 iunie
30 iunie
1 iulie
3 iulie
6 iulie
6 iulie
7 - 9 iulie
10 iulie

Evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare oralã în limba românã - proba A
Evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare oralã în limba maternã - proba B
Evaluarea competenþelor digitale - proba D
Evaluarea competenþelor lingvistice într-o limbã de circulaþie internaþionalã - proba C
Limba ºi literatura românã - proba E)a) - proba scrisã
Limba ºi literatura maternã proba E)b) - proba scrisã
Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - proba scrisã
Proba la alegere a profilului ºi specializãrii - proba E)d) - proba scrisã
Afiºarea rezultatelor (pânã la ora 12:00)
Depunerea contestaþiilor (orele 12:00 - 16:00)
Rezolvarea contestaþiilor
Afiºarea rezultatelor finale

OFERTA EDUCAÞIONALÃ A UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET anul universitar 2015 - 2016
http://admitere.spiruharet.ro/

Bucureºti: FACULTATEA DE ARHITECTURÃ

Bucureºti: FACULTATEA DE ªTIINÞE SOCIO-UMANE

Bucureºti: FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT

Braºov: FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ªI ªTIINÞELE EDUCAÞIEI

Bucureºti: FACULTATEA DE LITERE

Braºov: FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE, ECONOMICE ªI ADMINISTRATIVE

Bucureºti: FACULTATEA DE MATEMATICÃ, INFORMATICÃ
ªI ªTIINÞELE NATURII

Bucureºti: FACULTATEA DE MEDICINÃ VETERINARÃ

Câmpulung Muscel: FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE

Bucureºti: FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ªI ªTIINÞELE EDUCAÞIEI
Constanþa: FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE ªI ªTIINÞE ECONOMICE

Bucureºti: FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE

Craiova: FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE, ECONOMICE ªI ADMINISTRATIVE

Bucureºti: FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE,
POLITICE ªI ADMINISTRATIVE
Râmnicu Vâlcea: FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDI ªI ªTIINÞE ECONOMICE

OPINIA NAÞIONALÃ
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Valori româneºti

TIFF 2015

Au început
înscrierile
pentru
concursul

Jeunesses
Musicales
Bucureºti

Evenimente speciale: Tabu, Depozitul
de Filme ºi Cine-piscina
Marin Moraru, unul dintre cei mai îndrãgiþi
actori români, cu o carierã în film ºi teatru ce
se întinde pe ºase decenii, va fi distins cu
Premiul de Excelenþã la cea de-a 14-a ediþie
a Festivalului Internaþional de Film
Transilvania (29 mai  7 iunie, Cluj-Napoca),
organizat de Asociaþia pentru Promovarea
Filmului Românesc ºi Asociaþia pentru Film
ºi Culturã Urbanã. Trofeul îi va fi decernat
sâmbãtã, 6 iunie, la gala de închidere de la
Teatrul Naþional din Cluj.
Anul acesta, TIFF le propune clujenilor:
luni, 1 iunie, de la ora 20:30, un concept inedit:
Cine-piscina. În costume de baie, spectatorii
pot urmãri din piscina Clubului Moving
al Hotelului Belvedere filmul Short Plays. Pe
1 iunie, de la 21.00, la Casa de Culturã a
Studenþilor, în cadrul evenimentului Tabu,
ultima capodoperã a lui F.W. Murnau va fi
acompaniatã live de Christine Ott, una dintre
cele mai bune interprete din lume la ondes
martenot. Pentru nostalgici, dar ºi pentru
amatorii de seri retro, conceptul Discotecã le
va aduce la Hotel Continental, pe 5 iunie, de la
ora 22.00, pe cântãreþele Silvia Dumitrescu ºi
Stela Enache, la un party cu rom-pop DJ set.
Campania de strângere de fonduri pentru
Depozitul de Filme de anul trecut, primul
demers din proiectul Salvaþi Marele Ecran!, a
contribuit la reactivarea spaþiului. Zilnic, între
3 ºi 7 iunie, începând cu ora 14.00, Depozitul
de Filme va deveni spaþiu de joacã, târg, grãdinã
de varã, teatru, concerte ºi expoziþii, vor fi
proiectate filme. Casa TIFF va fi animatã în
fiecare searã de concerte pe terasã.

Proiecþiile
Docuart
la Muzeul Þãranului
Român
Asociaþia DocuArt iniþiazã luni, 1 iunie, în
parteneriat cu Muzeul Þãranului Român, un
nou proiect - Proiecþiile Docuart. Filmele
documentare, exclusiv româneºti, vor fi
difuzate la Cinema Muzeul ãranului, accesul
la proiecþii fiind liber, în cadrul evenimentelor
fiind susþinute ºi sesiuni de întrebãri ºi
rãspunsuri între public ºi realizatorii
documentarelor. La prima ediþie a
evenimentului Proiecþiile Docuart, vor rula
filme realizate de studenþi, premiate la cea
de-a treia ediþie a Docuart Festival, singurul
festival de film documentar românesc de la
noi din þarã, care are loc în fiecare toamnã la
Bucureºti.

Ca în fiecare an, ELITE ART Club
UNESCO organizeazã Concursul Internaþional de Dirijat Jeunesses Musicales
Bucureºti la Ateneul Român, ediþia
a VI-a desfãºurându-se în perioada
22 - 26 septembrie 2015.
Ca ºi în ediþiile anterioare, concursul este
dedicat tinerilor dirijori de toate naþionalitãþile, având vârsta pânã în 35 de ani,
aceºtia putând sã se înscrie pânã la data
de 15 august 2015, urmând regulamentul disponibil pe site-ul proiectului:
www.bucharestcompetition.ro.
Conform regulamentului, numãrul
tinerilor dirijori selectaþi de juriu sã
participe în prima etapã a concursului va
fi limitat la maxim 50 de concurenþi. Aceºtia
urmeazã sã parcurgã cele patru etape
eliminatorii, în urma cãrora doar trei dintre
ei vor reuºi sã ajungã în finalã. Ultima
etapã a concursului va avea loc pe data de

26 septembrie 2015, când cei trei finaliºti
vor dirija un Concert de Galã în Sala Mare
a Ateneului Român, la pupitrul Orchestrei
Simfonice a Filarmonicii George Enescu
din Bucureºti.
La finalul concertului, juriul va acorda
trei premii pentru implicarea artisticã ºi
pentru a încuraja dezvoltarea tinerilor
finaliºti, în valoare totalã de 7.000 de euro
ºi, de asemenea, va oferi drept premii angajamente la pupitrul Orchestrelor
Filarmonica din Craiova, Timiºoara, Sibiu,
Iaºi ºi Kielce (Polonia). Concurenþii
acceptaþi în prima etapã a concursului vor
fi evaluaþi de un juriu format din ºapte
personalitãþi ale vieþii muzicale internaþionale: Mark Stringer (SUA  preºedintele juriului), Sigmund Thorp (Norvegia),
Jacek Rogala (Polonia), Horia Andreescu,
Nicolae Licareþ, Bujor Prelipcean ºi
Gheorghe Costin (România).

Timp de cinci zile, între
1-5 iulie, Bucharest Jazz Festival
transformã oraºul într-o veritabilã
capitalã a jazzului. Peste 50 de
muzicieni, legende ale jazzului
mondial, cei mai buni muzicieni ai
jazzului românesc, expoziþii,
filme, lansãri de disc ºi carte
vor capta ºi fascina publicul
bucureºtean.
Aflat la cea de-a IV-a ediþie,
produs de ARCUB ºi curatoriat
de pianistul de jazz de origine
românã Lucian Ban, BJF, festival
membru al European Jazz
Network, devine cu siguranþã
evenimentul de jazz al anului în Capitalã
ºi unul de calibru major pentru România
ºi estul Europei.
De la saxofonistul Lee Konitz, legenda
cool jazz, la Roy Hargrove, unul dintre
cei mai mari trompetiºti ai zilelor noastre,
de la Marcin Wasilewsky, care se numãrã
printre cei mai originali pianiºti europeni
de jazz, la cea mai în vogã cântãreaþã de
jazz din România Luiza Zan, BJF aduce
în Piaþa George Enescu, un adevãrat

showcase de gen. Alãturi de cele peste
12 concerte din Piaþa George Enescu,
Bucharest Jazz Festival readuce în
ambianþa Hanului Gabroveni seria de
evenimente conexe legate de arta jazzului.
În timpul zilelor de festival, publicul
iubitor de jazz va putea sã participe la
expoziþia de fotografie Nows the Time! 
Romanian Jazz Photographers, colocvii,
lansãri de disc ºi carte ºi proiecþii
cinematografice din seria Jazz on Film.

Unora
le place
jazzul!

Roy Hargrove; foto: ArCuB

Marin Moraru Premiul de Excelenþã

Comoara - Premiul
Un Certain Talent
Lungmetrajul lui Corneliu Porumboiu, Comoara,
a fost distins cu Premiul Un Certain Talent, în
secþiunea Un Certain Regard a Festivalului de la
Cannes, de juriul compus din Isabella Rossellini
(preºedintã), Haifaa al-Mansour (regizoare,
Arabia Saudita), Panos H. Koutras (regizor,
Grecia), Nadine Labaki (regizoare, actriþã, Liban)
ºi Tahar Rahim (actor, Franþa).

Invitaþii în lumea artelor plastice

Când poezia devine imagine pictatã

Antoaneta Zoltan s-a nãscut la 10 august
1975, a absolvit Liceul de Arte Nicolae
Tonitza din Bucureºti, Universitatea
Naþionalã de Arte din Bucureºti, Facultatea
de Arte Decorative ºi Design, Secþia
Scenografie Teatru ºi Film. A avut expoziþii

în Franþa ºi Spania, a participat la mai
multe expoziþii colective în Bucureºti ºi în
þarã, la Muzeul de Artã din Constanþa sau
la Festivalul de Marionete din Galaþi.
Pictura artistei este un exerciþiu vizual liric, un binom din acea zonã de graniþã
dintre cuvânt ºi imagine, proces
pe care artista îl redã în faza lui
simbioticã, de contopire  când
textul devine formã, iar forma are
rezonanþã verbalã.
Creatoare ºi a brandului de
bijuterii karakter, Antoaneta
Zoltan a realizat în ultima sa
expoziþie personalã (Code/
Decoded) un cod inedit, care
uneºte poezia cu pictura ºi
informatica. Poezia este codatã
într-o entitate vizualã abstractã
(tabloul), aparent neinteligibilã
privitorului, cuvântul devine
semn grafic pentru ca, apoi, în
procesul de decodare, imaginea sã
fie verbalizatã/ retextualizatã.
Lucrãrile selectate sunt reprezentãrile vizuale ale unor fragmente din poeme semnate de:

Wallace Stevens, Nichita Stãnescu, Eugenio
Montale, Dan Laurenþiu, Fernando Pessoa,
Rainer Maria Rilke, Vladimir Holan,
Octavio Paz, Boris Pasternak, Marin
Sorescu, Gelu Naum, William Shakespeare.
Ineditul este o formã de a fi al Antoanetei
Zoltan, cunoscute fiind acum ºi proiectele
Omida (realizarea unei omizi uriaºe
din cuburi formate din deºeuri), pe lângã
expoziþiile de bijuterii pictate ºi lucrate
manual. Artista transformã poemul în
imagine lãsând privitorul sã descopere
mesajul, sã perceapã emoþia. Estetic,
acesta reacþioneazã simultan la doi stimuli:
vizual ºi auditiv, într-un proces continuu
de codare  decodare.

Dacã este vorba de vreun
componist pe care l-am studiat
ºi-l studiez ºi acum, încã cu
multã diligenþã, atunci îmi permit a spune cã componistul
acesta este însuºi poporul
român! Sunt cuvintele prin
care marele romantic al muzicii
simfonice româneºti ºi-a contracarat acuzaþiile nefondate de
plagiat aduse de unii dintre
contem-poranii sãi când au
ascultat celebra lui Baladã. Cel
mai mare muzician al timpurilor sale, Ciprian Porumbescu
a fost, în primul rând, un
mare patriot, calitate pentru
care, se pare, a trebuit sã plãteascã cu viaþa.

Ultimul mare romantic
al muzicii româneºti

Nãscut pe 14 octombrie 1853, în satul ªipotele Sucevei, Ciprian
Porumbescu este fiul Emiliei ºi al preotului ortodox Iraclie
Golembiovski. Deoarece în limba polonã, Golembiovschi înseamnã
porumbel, preotul îºi schimbã numele în Porumbescu, în 1881. ªansa
lui Ciprian a fost întâlnirea, când încã nu avea ºapte ani, cu
muzicologul Carol Miculi, profesor la Conservatorul din Lemberg ºi
discipol al lui Chopin (ºi-a petrecut câteva veri la ªipotele Sucevei,
gãzduit de familia Porumbescu, pentru a culege cântece populare),
care i-a intuit talentul. Atunci a început sã deprindã primele note
muzicale, ascultând pianul lui Carol Miculi, iar apoi, când tatãl sãu
a fost mutat la Stupca, Ciprian a primit primele lecþii de vioarã, la
ºcoala din Iliºeºti, cu Simon Maier, continuând, la Gimnaziul din
Suceava, cu ªtefan Nosievici ºi, în particular, cu Anton Valentin ºi
C. Schlötzer. Tot la Suceava a început sã studieze pianul ºi orga.
Când avea doar 13 ani, pentru talentul deosebit al fiului, preotul
Iraclie a primit o vioarã Amati, datând din anul 1626, de la un þigan
bãtrân, drept recunoºtinþã pentru hrana dãruitã lui ºi cetei sale de
lãutari, în vremea secetei din 1866.
Un episod important din viaþa sa a avut loc în 1871, la aniversarea
a 400 de ani de la zidirea Mãnãstirii Putna, când, la festivitãþi, alãturi
de Mihai Eminescu, Ioan Slavici, A.D. Xenopol ºi Nicolae Teclu,
Ciprian Porumbescu uimeºte asistenþa cu minunatul sãu cântec de
vioarã.
Între 1873 ºi 1877, a urmat cursurile Institutului Teologic din
Cernãuþi, unde a primit noþiuni elementare de armonie ºi dirijat coral
de la preotul Isidor Vorobchievici, renumit profesor ºi compozitor
bucovinean. În 1874 s-a înfiinþat la Cernãuþi societatea studenþeascã
Arboroasa, dupã numele vechi al Bucovinei. Ciprian i-a compus
imnul, iar în ultimul an de seminar a fost ales preºedintele ei. Societatea
n-a fost niciodatã privitã cu ochi prea buni de stãpânirea austriacã
din cauza activitãþilor prea intens patriotice. Porumbescu era sufletul
ei. Activitatea intensã i-a mãcinat sãnãtatea-i destul de ºubredã. În
octombrie 1877, dupã o telegramã trimisã la Iaºi cu ocazia
manifestãrilor organizate acolo în memoria domnitorului Grigore
Ghica, Austro-Ungaria ia atitudine împotriva acestor manifestãri
patriotice, iar membrii Arboroasei sunt arestaþi, sub acuzaþia de
înaltã trãdare, ºi li se însceneazã un proces. Unul dintre cei mai
înflãcãraþi combatanþi în presa vremii, care a luptat din rãsputeri
pentru a obþine eliberarea celor întemniþaþi, a fost însuºi Mihai
Eminescu. Numai cã, cele aproape trei luni de închisoare, lui Ciprian
Porumbescu aveau sã-i fie fatale, agravându-i tuberculoza. În cele
trei luni de detenþie a scris, însã, piesele sale cele mai valoroase:
Rapsodia românã pentru orchestrã, Serenadã, La malurile Prutului,
Altarul Mãnãstirii Putna, Inimã de român, Gaudeamus Igitur, Odã
ostaºilor români ºi altele.
Tot în aceastã perioadã, Ciprian a cunoscut-o pe Berta Gordon,
fata pastorului evanghelic din Iliºeºti, de care s-a îndrãgostit.
Dragostea a rãmas neîmplinitã (o altã laturã romanticã a vieþii lui
Porumbescu) din cauza tatãlui fetei, care s-a opus unei cãsãtorii a
douã persoane de religii diferite, exilând-o pe Berta în strãinãtate
pânã dupã moartea poetului.
În perioada 1879-1881, a urmat cursurile Conservatorului din
Viena, susþinut financiar ºi de mitropolitul Bucovinei, Silvestru
Moraru Andreevici; acolo a studiat armonia, cu Anton Bruckner, ºi
a primit noþiuni despre muzica coralã de la Franz Krenn. La Viena
dirijeazã corul Societãþii Studenþeºti România Junã. Aici va scoate,
în anul 1880, colecþia de douãzeci de piese corale ºi cântece la
unison, reunite în Colecþiune de cântece sociale pentru studenþii
români (Cântecul gintei latine, Cântecul tricolorului, Imnul unirii
- Pe-al nostru steag), prima lucrare de acest gen din literatura
noastrã. În1882, a fost profesor de muzicã vocalã la ªcolile Române
ºi dirijor la Biserica Neagrã din Brsaºov. Între timp, s-a înscris ºi
la cursuri de filosofie în Viena ºi Cernãuþi. La 11 martie 1882 are
loc, cu un succes enorm, premiera operei sale Crai nou, piesã în
douã acte, scrisã de Ciprian Porumbescu pe textul poeziei lui Vasile
Alecsandri, pusã în scenã în sala festivã a Gimnaziului Românesc
din Braºov (astãzi Colegiul Naþional Andrei ªaguna), unde, pentru
scurtã vreme, a fost profesor de muzicã.
Întors dupã o scurtã perioadã de tratament în Italia, Ciprian
Porumbescu se stinge din viaþã în casa de la Stupca, sat numit azi
Ciprian Porumbescu în onoarea marelui compozitor, sub ochii
tatãlui sãu ºi ai surorii sale, Mãrioara, pe data de 6 iunie 1883, la
numai 29 de ani, rãpus de tuberculozã. Talent complex, Ciprian
Porumbescu a scris nu numai lucrãri muzicale  piese corale,
rapsodii, operetã, hore de salon, cadriluri pe motive populare,
valsuri, polci ºi mazurci pe intonaþii folclorice etc - ci ºi poezii,
articole de presã, a cules folclor, a redactat un manual didactic
pentru ºcolile populare.

Bursa de Spectacole
de la Sibiu

Cristina MOLDOVEANU
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Comunicatul Conferinþei Ministeriale de la Erevan
Vineri, 15 mai, miniºtrii europeni ai Educaþiei au
adoptat un nou Comunicat Bologna. Acesta
recunoaºte realizãrile înregistrate de la ultima lor
întâlnire din Bucureºti, 2012, ºi stabileºte angajamentele acestora pentru urmãtorul interval de timp.
Împreunã cu repre-zentanþi din þãrile din afara
Spaþiului European de Învãþãmânt Superior, miniºtrii
au convenit ºi asupra Declaraþiei Forumului despre
Strategia Bologna.
Spre deosebire de alte întruniri, Comunicatul a
menþionat ºi obstacolele întâlnite, precum natura
inegalã, incorectã, birocraticã ºi superficialã a
punerii acestei politici în practicã. Acest document
este un rezultat al unei evaluãri mai cuprinzãtoare
ºi atente a progresului fãcut în ultimii ani.
Prezentarea celui de-al doilea Raport de
Implementare a Procesului Bologna a reamintit
celor prezenþi cã portabilitatea burselor ºi a
împrumuturilor asupra cãruia convin miniºtrii în
Comunicatul de la Erevan, fusese deja aprobatã
la Conferinþa din 2003 de la Berlin. Cu toate
acestea, numai câteva þãri au pus în practicã acest
concept.
Majoritatea þãrilor din Spaþiul European al
Învãþãmântului Superior au fost reprezentate la acest
eveniment, la cel mai înalt nivel, confirmând, astfel,

cã procesul se bucurã încã de o mare influenþã.
Deºi toate þãrile vecine ale acestui Spaþiu au fost
invitate sã se alãture acestui Forum despre
Strategia Bologna, numai cinci au participat la
Conferinþã, ridicând astfel semne de întrebare
asupra viitorului acestei iniþiative.
În timp ce unii miniºtri considerã cã existã probleme
mult mai urgente decât Bologna, liderii universitari
au o pãrere mult mai optimistã în prezent faþã de
acum câþiva ani. Aceasta este una dintre concluziile
incluse în Raportul EUA Trends 2015.
În timpul Conferinþei, Secretarul General EUA,
Lesley Wilson, s-a adresat unei comisii de acþionari,
afirmând cã au avut loc schimbãri semnificative în
instituþiile de învãþãmânt superior din ultimii ani,
ca rezultat al Procesului Bologna ºi al reformelor
naþionale cores-punzãtoare. Dar a atras atenþia ºi
asupra faptului cã, în multe þãri, redu-cerea bugetarã
ºi limitarea autonomiei au dus la scãderea calitãþii
ºi a numãrului de proiecte reuºite, lucru care a
îngreunat mersul reformei, în special în privinþa
accesului larg ºi a participãrii la studii superioare.
În acelaºi timp, a adãugat cã este important ca
Procesul Bologna sã abordeze probleme relevante
pentru viitorul universitãþilor europene.
Miniºtrii ºi reprezentanþii instituþiilor ºcolare au
ajuns la aceeaºi concluzie, lucru reflectat ºi în
Comunicatul de la Erevan. Având un numãr de
reforme în curs de finalizare în þãrile semnatare,

participanþii au convenit ca Procesul sã abordeze
obiective noi, ca rãspuns la modificãrile prezente,
inclusiv impactul crizei economice, schimbãrile
demografice, precum ºi instabilitatea politicã ºi
conflictele armate dintre þãrile participante ºi vecinii
acestora.
Un alt lucru asupra cãruia au convenit cei
prezenþi a fost cã învãþãmântul superior are de
jucat un rol mai larg ºi cã Procesul de la Bologna
ar trebui sã includã problema educaþiei civice ºi sã
se concentreze pe condiþiile ºi factorii care pot
susþine calitatea educaþiei, dar ºi problema
experienþei studenþilor, legãtura dintre educaþie ºi
cercetare, rolul personalului didactic academic ºi
digitalizarea. EUA a prezentat rezultatele despre
studiile în format electronic 2014, similare cu cele
din Raportul Trend 2015 al conferinþei. Raportul
confirmã faptul cã universitãþile acordã o atenþie
crescândã învãþãrii ºi predãrii, iar TIC este vãzut
 pe lângã internaþionalizare  ca fiind unul dintre

factorii cheie în procesele de schimbare ºi
îmbunãtãþire.
Pânã acum, TIC ºi digitalizarea nu au fost incluse
în discuþiile Procesului Bologna ºi, pânã la
prezentarea iniþiativei Comisiei Europene Opening
up Education din 2014, nu s-a înregistrat nicio
strategie la nivel european. În discursul sãu final,
Adam Tyson, de la Comisia Europeanã, a subliniat
cã TIC nu a fost considerat ca reducând cheltuielile,
ci, mai degrabã, ca furnizând o mai bunã educaþie,
centratã pe studenþi.
Procesul Bologna a urat bun-venit Republicii
Belarus în rândurile sale, cu condiþia îndeplinirii
unor criterii stabilite anterior, lucru ce confirmã
structurile Bologna, dar ºi libertatea academicã,
autonomia universitarã ºi valorile democratice ºi
civice. Acest pas nu a fost agreat pe deplin de toþi
membrii Bologna, deoarece doreau sã amâne
aceastã aderare pânã în anul 2018, pentru o
îndeplinire completã a criteriilor deja definite.

România a devenit membru al Procesului Bologna în 1999, prin semnarea Declaraþiei de la Bologna,
angajându-se astfel sã includã obiectivele stabilite în prioritãþile învãþãmântului superior românesc.
Ministerul Educaþiei a preluat, în 5 iulie 2010, Secretariatul Procesului Bologna, pe care l-a
deþinut pânã pe 30 iunie 2012. Procesul Bologna a condus la crearea Spaþiului European al
Învãþãmântului Superior, criteriul principal de acceptare a unei candidaturi fiind aderarea la Convenþia
Culturalã Europeanã. Pânã în prezent, au avut loc opt conferinþe ministeriale: Bologna (1999), Praga
(2001), Berlin (2003), Bergen (2005), Londra (2007), Leuven/Louvain-la-Neuve (2009),
Budapesta-Viena (2010) ºi Bucureºti (2012).
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O
P
I
N
I
I
P
E
C
O
N
T
P
R
O
P
R
I
U

FMI, îngrijorat de reducerea
cotei TVA la 9%
de cãtre guvern
În timp ce românii aºteaptã sã
beneficieze de creºterea puterii de
cumpãrare, începând cu 1 iunie, chiar
dacã nu a fost comunicatã încã lista cu
codurile alimentelor la care se aplicã
cota de 9%, ca urmare a intrãrii în
vigoare a OUG nr 6/2015, potrivit unui
comunicat oficial, preluat de Agerpres,
Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria ºi
Bulgaria solicitã Comisiei Europene sã
modifice actualul sistem al TVA.
România ºi Polonia, deºi invitate, nu
au participat la discuþii, iar Germania a
participat în calitate de observator.
Ministrul austriac de Finanþe, Hans
Juerg Schelling, a declarat cã sistemul
TVA este ineficient ºi trebuie schimbat.
La rândul sãu, ministrul ceh de Finanþe,
Andrej Babis, considerã cã frauda pe
TVA aduce statelor membre UE
pierderi anuale de aproximativ 50 de
mld. euro, iar Austria susþine cã UE ar
trebui sã lase þãrilor membre posibilitatea sã adopte un sistem de tip
taxare inversã, în cadrul cãreia
companiile care cumpãrã ºi nu cele care
vând bunuri sunt responsabile pentru
TVA, solicitãri refuzate de Bruxelles.
Sã fi înþeles aceºtia mai bine concluziile
studiului TVA - impactul procedurilor
asupra producãtorilor agricoli:
taxarea inversã, cota redusã (9%),
scutirea de la plata pe filiera
producãtor  procesator  comerciant
 consumator - bugetul de stat contribuabil, prezentate în cadrul
Simpozionului Internaþional Economie
Agrarã ºi Dezvoltare Ruralã, ICADR 20 nov 2014 (http://mpra.ub.unimuenchen.de/61642/) decât Preºedintele, Primul ministru, miniºtri MFP
ºi MADR, confederaþiile sindicale ºi
patronatele cãrora le-am transmis
rezultatele ºi propunerile?! De altfel,
în Raportul CE din 26 februarie a.c. se
remarcã: plata TVA rãmâne îngrijorãtoare iar politica fiscalã este lipsitã
de continuitate, predictibilitate ºi
planificare strategicã, iar Comisarul
european Algirdes Semeta a afirmat:
Statele nu îºi pot permite sã piardã
venituri - 177 mild euro - de o asemenea
amploare. Comisia se concentreazã pe
reformarea fundamentalã a sistemului
fiscal pentru a-l face mai eficient ºi mai
greu de fraudat. Mai corespund
condiþiile economice de azi cu cele din
1970, de când TVA a devenit obligatorie
pentru statele membre UE?
Aºa cum am mai arãtat, gradul de
colectare este influenþat, pe lângã
evaziunea fiscalã, de durata ºi ciclicitatea
producþiei agricole (cea vegetalã,
9-10 luni), viteza de rotaþie a stocurilor
de materiale ºi materii prime, semifabricate ºi produse finite, dupã caz, dar
ºi de procedurile de gestionare a acesteia
ca urmare a unor scutiri, reduceri sau
amânãri de la platã, reclamate acum ºi de
cele cinci þãri menþionate. Fãrã a nega

existenþa unor comercianþi incorecþi ºi a
evazioniºtilor, confirmaþi prin controalele efectuate anul acesta, se induce ºi o
anume adversitate faþã de comercianþi.
Guvernul este susþinut prin ministrul
Agriculturii, Daniel Constantin, în
detrimentul majoritãþii producãtorilor
agricoli - peste 3,4 milioane de
procesatori ºi comercianþi, principalii
beneficiari ai mãsurii. Consumatorii
privesc cu scepticism, în lipsa unor
calcule ferme ale guvernului. Scepticismul este alimentat atât de procesatori
ºi comercianþi, care recunosc cã
reducerea preþurilor nu va fi cu 12%, pe
lângã confuzia echivalentului celor
15 puncte de reducere a cotei de la 24 la
9%, cât ºi de Guvernatorul BNR,
Mugur Isãrescu, cu rezerva zâmbitoare
cã reducerea preþurilor va fi pânã la 6%.
Afirmaþia, pe lângã temperarea aºteptãrilor populaþiei, are darul de a îndulci
ºi rezerva manifestatã de reprezentanþii
FMI în legãturã cu golul estimat de
guvern, care ar fi de 2,5-3 mld lei ºi nu
5,17 mld lei. Contestatarii, autointitulaþi
analiºti economici, care se perindã pe la
diverse televiziuni, ca de altfel ºi
aºa-zisa opoziþie parlamentarã, nu
prezintã calcule certe sau soluþii
alternative viabile. Nu au curajul unei
confruntãri deschise, cu cãrþile pe masã,
pe baza documentaþiei transmise
emisiunilor tv de profil. Mai mult, atunci
când un reprezentant al producãtorilor
agricoli a încercat sã explice discriminarea care li se face acestora a fost
oprit sã-ºi prezinte argumentele.

Ce spun calculele noastre
Recuperarea golului estimat pentru
2016, în sumã de 5,17 mld lei,
(18,6 mld lei pânã în 2018), presupune
o creºtere a vânzãrilor mãrfurilor
alimentare fiscalizate cu 100 mld lei/an,
sã ajungã la 160 mld lei, cu 321,9% faþã
de comerþul cu alimente realizat în 2012,

în sumã de 49750,8 mil lei, valoarea
mãrfurilor, revenind o cheltuialã cu
alimentele cumpãrate de 8000 de lei/
cap/an ºi 21,92 lei/zi, de la 3084 lei/cap/
an, respectiv 8,45 de lei/cap/zi, realizat
în 2012. Economia de 9 mld lei, realizatã
de populaþie la alimente, poate susþine
numai 8,25% din presupusa creºtere a
consumului, chiar dacã toate economiile
ar primi aceastã destinaþie, iar circa
416,6 mil lei s-ar întoarce, sub formã de
TVA exigibilã, din 700 mil lei achitaþi de
cumpãrãtori comercianþilor. Calculele
sunt susþinute ºi de lipsa de conformare
voluntarã, confirmatã de semnalele din
piaþã, prin care comercianþii au început
deja creºterea preþurilor la produsele la
care se preconizeazã reducerea TVA:
carne ºi preparate din carne, lapte,
fructe, legume, proces ce poate continua. În timp, se va reveni la vechile
preþuri, sub diverse forme, cum s-a
întâmplat la pâine. Analiza pe filierã,
producãtor agricol-procesator-comerciant-buget-contribuabil, aratã cã, din
TVA de 2,4 mld lei încasatã la buget, de
la procesatori ºi comercianþi, 3,4 mld lei
se restituie/compenseazã la nivelul
producãtorilor agricoli pentru achiziþia
inputurilor cu 24%, care reprezintã imobilizãri de resurse financiare, proprii ºi/
sau împrumutate. Astfel, TVA netã din
vânzarea alimentelor nu numai cã se
reduce, dar devine negativã, cu 1 mld lei,
ºi se restituie din TVA încasatã din
alte activitãþi. Chiar dacã de aceastã
mãsurã beneficiazã numai producãtorii
înregistraþi în scopuri TVA (circa
31000), iar majoritatea sunt discriminaþi
prin suportarea TVA aferentã tuturor
inputurilor pe costuri, trebuie nominalizate clar furajele cultivate ºi
secundare, produsele reziduale din
procesare, achiziþionate pentru hrana
animalelor ºi a pãsãrilor. Concomitent,
se impune ºi reducerea perioadei de
restituire a TVA negativã fermelor din
producþia vegetalã, acum la 45 de zile.

Soluþii sunt. Cine le aplicã? încaseazã 14,81 lei (77,95%) ºi 16,67 lei

Propunerile noastre militeazã pentru
folosirea unei cote reduse pentru toate
livrãrile de bunuri ºi prestãrile de servicii
(de 9,5 sau 3%) între operatorii economici, producãtori-procesatori-comercianþi, ºi a cotei standard de 19%
suportatã de consumator, respectiv 15%,
ca aport la îmbunãtãþirea procedurilor
ºi limita UE pentru cota standard. Chiar
dacã reducerea cotei TVA standard propuse este de numai 5 (9) puncte procentuale, încasãrile la buget cresc cu
90 mil lei (PV3)la 1938 mil lei (PV2) ºi
nu 5,17 mld lei pierderi, ca în cazul propunerii Guvernului. Totodatã, se preîntâmpinã o deflaþie accentuatã ºi se

(87,74%) din 19 lei, respectiv 13,60 lei
(90,6%) din cota standard propusã de
15 lei la 100 lei mãrfuri alimentare. Toate
variantele propuse sunt superioare
situaþiei actuale, când se încaseazã în
medie 13,34 lei (56%) din 24 lei, fiind
sustenabile pe toatã perioada aplicãrii.
De asemenea, se eliminã restituirile de
la buget (16,4 mld lei în 2013) iar
operatorii economici economisesc
150/190/210 lei la 1000 lei, dupã caz,
din resursele financiare, în raport de
cota TVA acceptatã (9,5,3%) la
toate achiziþiile de bunuri ºi servicii,
care vor acþiona ca un bonus ºi nu
ca o condiþionare.

Concluzii
Având în vedere aceste constatãri, dar ºi fraudele produse prin restituirile
ilegale de TVA de la buget, se pune întrebarea legitimã: de ce perpetueazã
Guvernul procedurile de restituire a TVA cu efecte negative pentru
producãtorul agricol ºi bugetul de stat, multiplicarea birocraþiei, creºterea
ariei ºi a tentaþiei de manifestare a abuzurilor ºi corupþiei? Creãm un alt
ANRP? Propunerile noastre pãstreazã caracterul neutru al TVA, eliminã
restituirile de TVA de la buget, nu este condiþionatã de creºterea consumului,
include producþia agricolã a producãtorilor individuali în circuitul TVA,
fãrã a-i obliga sã umble cu carnetul de producãtor dupã ei, etc. Cât ne mai
jucãm de-a normele ºi procedurile? Cât mai suportãm incompetenþa ºi
diletantismul? Care vor fi argumentele Guvernului în faþa troicii
FMI,BM ºi UE, când avem, deja, poziþia exprimatã? Lista întrebãrilor ar
putea continua. Chiar dacã se va aplica, mãsura nu este sustenabilã pe
termen mediu ºi lung. Economiile cu care se laudã premierul Ponta sunt
din subdimensionarea cheltuielilor cu educaþia, cercetarea, cultura ºi
sãnãtatea, dar ºi din nerealizarea cheltuielilor cu investiþiile programate
prin buget, mai ales cele strict necesare. Despre ce economii vorbim când
2500 de unitãþi ºcolare au început anul ºcolar fãrã avize sanitare de
funcþionare? Anul acesta, câte vor fi? Reducerea TVA trebuie privitã ºi
din perspectiva creºterii salariilor din sectorul bugetar, chiar dacã se
intenþioneazã scoaterea medicilor din categoria funcþionarilor publici, care
va afecta bugetul asigurãrilor sociale de sãnãtate, ale cãror cote urmeazã sã
se reducã de la 1.01.2016. Taxele, impozitele ºi contribuþiile trebuie sã
devinã instrumente eficiente ºi economice, prin nivelul ºi mecanismele de
impozitare promovate de instituþiile statului pentru stabilizarea pieþei
bunurilor ºi serviciilor, ca parte a unei economii de piaþã funcþionalã.

Situaþia
comparativã
(um: mil lei;
calculaþii proprii)
a efectelor reducerii
cotei TVA propuse
de guvern
ºi propunerile
noastre
Analiza
comparativã
(um: mil lei; calculaþii
proprii) pe filiera
roducãtor agricol 
rocesator  comerciant buget, þinând cont de
achiziþia inputurilor
cu cele douã cote,
de 24% ºi 9%

Ec.dr. Mircea M. TOMA
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PROGRAMUL TVH
LUNI  1 iunie 2015
06:00
06:30
07:00
08:00
09:00
09:30
11:00
11:30
12:00
12:40
13:00
14:00
15:00
16.00
17:00
18:00
19:00
20:00
20:30
22:00
22:30
23:00
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
Interviurile TVH (r)
Curs de limba englezã.
Realizator lect.univ.dr. Sebastian Chirimbu
Film artistic  Cãlãtoriile lui Guliver
(1971) Regia Dave Heischer
Viral online (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Benito Mossolini
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  Întâmplãri
cu Alexandra (1989, comedie)
Regia Cornel Diaconu
Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
Film documentar  Cinemania
O lume sub lupã (r)
Preuniversitaria*
Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
Istoria cu învãþãturã.
Realizator Valeriu Râpeanu
Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ. dr. Diana Artene

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

VINERI  5 iunie 2015
06:00
06:30
07:00
08:00
09:00
09:30
11:00
11:30
12:00
12:40
13:00
14:00
15:00
16.00
17:00
18:00
19:00
20:00
20:30
22:00
22:30
23:00
00:00
00:30
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba francezã.
Realizator lect.univ.dr. Dan Sterian
Film artistic  Un neamþ
la Cambridge (1958, comedie)
Regia Wolf Rilla
Viral online (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Cãpitanul Marinescu
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  Gung Ho!
(1943, dramã istoricã) Regia Ray Enright
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  3 iunie 2015

MARÞI  2 iunie 2015
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba englezã.
Realizator lect.univ.dr. Sebastian Chirimbu
Film artistic românesc  Întâmplãri
cu Alexandra (1989, comedie)
Regia Cornel Diaconu
Viral online (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Uciderea lui Pol Pot
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  Amintiri
din copilãrie (1964, aventuri)
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
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu

SÂMBÃTÃ  6 iunie 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
00:45
01:45
02:15
02:45
03:15
04:15
05:10

Preuniversitaria*
Universitaria*
Cafe-concert (r)
Univers Shakespeare.
Realizator conf.univ.dr. George Volceanov
Film documentar Discovery
Benito Mossolini
Film documentar Discovery
Uciderea lui Pol Pot
Film documentar Discovery
Bãtãlia pentru Arctica
Academia veterinarã.
Realizator conf.univ.dr. Violeta Simion
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Gala cântecului românesc (r)
Secrete spulberate (r)
Cheia Sol  episodul 9 (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Cafe-concert. Realizator Sorin Petre
Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc  Cel mai iubit
dintre pãmânteni (1993, dramã)
Regia ªerban Marinescu
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  Amintiri
din copilãrie (1964, aventuri)
Regia Elisabeta Bostan
Viral online (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Bãtãlia pentru Artica
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  7 iunie 2015
06.00 Preuniversitaria*
07:00 Universitaria*
08:00 Film documentar Discovery
Cãpitanul Marinescu
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  24 din 7 (Africa de Sud,
2008) Regia Joshua Rous
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

CHEIA SOL
- un comic de situaþii
ºi încurcãturi
pe portativul
imaginat ºi regizat
de Carmen Fulger.

joi, ora 21:30

JOI  4 iunie 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  Marinar de apã dulce (1928,
film mut, comedie) Regia Charles Reisner
Viral online (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Regimentul Normadia - Neman
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 9)
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

»

 Educaþie fizicã ºi sportivã  3 ani, 180 de credite transferabile
 Sport ºi performanþã motricã  3 ani, 180 de credite transferabile
 Kinetoterapie ºi motricitate specialã  3 ani, 180 de credite transferabile

711  2 iunie 2015
Studenþii beneficiazã de cele mai bune condiþii de pregãtire practicã ºi metodicã,
având la dispoziþie un sediu nou, modern, cu cabinete, sãli de seminarii, sãli de
masaj, sãli de kinetoterapie, centru de recuperare, salã de jocuri, de gimnasticã,
de judo ºi Complexul sportiv al Universitãþii Spiru Haret, care dispune de
amenajãri ºi dotãri moderne: un stadion, terenuri pentru practicarea:
baschetului, voleiului, un teren sintetic pentru handbal ºi mini fotbal, terenuri
de tenis, piscinã interioarã ºi piscinã exterioarã.

În cadrul specializãrii Educaþie fizicã ºi sportivã sunt pregãtiþi specialiºti
c
cu înaltã calificare: profesor de educaþie fizicã pentru învãþãmânt; metodist-

programator pentru domeniul educaþiei fizice ºi sportului cu cunoºtinþe de
operare pe calculator; organizator al activitãþilor ºi manager al structurilor ºi
activitãþilor sportive, publice sau private, oficial sportiv pentru organizarea ºi
administrarea activitãþii sportive; organizator, monitor- manager al activitãþii
sportive de agrement, recreative ºi turistico-sportive, pentru activitãþile Sportul
pentru toþi - Sport loisir; Sportul adaptat pentru persoane cu dezabilitãþi.

În cadrul programului Sport ºi performanþã motricã sunt pregãtiþi
c
specialiºti cu înaltã calificare: antrenori cu o pregãtire fundamentalã ºi de
specialitate; antrenori sportivi specializaþi într-o ramurã sportivã pentru
cluburile ºcolare sportive pentru copii ºi juniori, antrenori în cadrul cluburilor
departamentale, cluburilor sportive private.

În cadrul programului Kinetoterapie ºi motricitate specialã sunt pregãtiþi
c
specialiºti cu înaltã calificare: kinetoterapeuþi cu o pregãtire fundamentalã ºi

ªI EI AU FOST/SUNT HARETIªTI  ªI EI AU FOST/SUNT HARETIªTI

de specialitate; kinetoterapeuþi pentru unitãþile ºcolare de învãþãmânt special,
pentru instituþiile medicale, baze sportive, baze de tratament ºi reeducare din
policlinici ºi spitale, în staþiuni balneoclimaterice, ca ºi în instituþii de ocrotire
ºi asistenþã socialã, cabinete ºi servicii private de kinetoterapie, cabinete de
recuperare din cluburile sportive de performanþã; kinetoterapeut al loturilor de
sportivi de performanþã.
Informaþii suplimentare la: http://admitere.spiruharet.ro/
Facultatea de Educaþie fizicã ºi Sport, ªoseaua Berceni, nr.24,
(Metrou - Apãrãtorii Patriei), Bucureºti
tel. 021 317 19 00  e-mail: ushefs@spiruharet.ro

LUMINIÞA
HUÞUPAN-DINU

Absolventã a Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport
din cadrul Universitãþii Spiru Haret ºi masterandã
la aceeaºi unitate de învãþãmânt superior, Luminiþa
Huþupan-Dinu este una dintre cele mai titrate
handbaliste române. A câºtigat trei trofee ale Ligii Campionilor, o
Cupã a Cupelor ºi medalia de argint, cu echipa României, la
Campionatul Mondial, în 2005. În anii de facultate petrecuþi la
Universitatea Spiru Haret, m-am simþit extraordinar, în mãsura în
care sportul de performanþã mi-a permis sã particip la cursuri, unde
am avut niºte profesori deosebiþi. Sunt mândrã ºi onoratã cã am
colaborat cu aceºti oameni, aºa cum ºi ei sunt mândri de mine. Am
numai cuvinte de laudã ºi recunoºtinþã la adresa lor ºi vreau sã-i
mulþumesc, în mod special, doamnei Mihaela Alupoaie, care m-a
susþinut pentru examenul de licenþã, precum ºi cel de la master. Anul
viitor voi termina masterul, iar lucrarea mea de dizertaþie va fi,
normal, Handbalul ºi postul de portar - declara Luminiþa Huþupan
- Dinu, pentru Opinia naþionalã, în anul 2010.

IVAN PATZAICHIN

Amiralul flotilei româneºti, cum i se spune lui Ivan
Patzaichin, este un simbol al sportului naþional,
singura personalitate sportivã în viaþã din þarã care
are statuie în faþa clubului pe care l-a slujit 34 de
ani, CS Dinamo. Spune cã masterul de Management
în sport, absolvit la Universitatea Spiru Haret, i-a deschis noi
orizonturi în viaþã: Anii studenþiei la Universitatea Spiru Haret au
fost o perioadã frumoasã, mai ales cã a fost a doua mea facultate.
Îmi plãcea sã merg la cursuri pentru ca, apoi, sã pun cunoºtinþele în
practicã. A fost, poate, cea mai importantã facultate a mea, având în
vedere cã am absolvit, la Spiru Haret, masterul Managementul în
sport, care mi-a deschis noi orizonturi, iar profesorii au fost foarte
drãguþi.

ELISABETA LIPÃ

Elisabeta Lipã, cea mai titratã canotoare românã din
toate timpurile, este cea mai bunã canotoare a secolului XX din lume. A participat la ºase ediþii
consecutive ale Jocurilor Olimpice ºi a urcat de cinci
ori pe prima treaptã a podiumului! Doamna
canotajului româneascã este licenþiatã ºi masterandã a Facultãþii de
Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul Univer-sitãþii Spiru Haret, cãreia îi
doreºte cât mai mulþi studenþi valoroºi.

GEORGETA
DAMIAN-ANDRUNACHE

Georgeta Damian-Andrunache este una dintre cele mai
aureolate canotoare române din toate timpurile. Marea
campioanã ºi-a respectat cartea de vizitã cucerind al
cincilea titlu olimpic din carierã. Îºi aminteºte cu drag de anii petrecuþi la
Universitatea Spiru Haret, unde spune cã a întâlnit oameni deosebiþi ºi
nu exclude posibilitatea de a deveni, cândva, cadru universitar al acestei
instituþii! Mi-aº fi dorit sã am mai mult timp ºi aº mai vrea sã mai trãiesc
anii studenþiei. A fost o perioadã foarte frumoasã, o altfel de viaþã. Am
întâlnit oameni minunaþi, un altfel de colectiv decât cel din sport, care ma apreciat foarte mult ºi care m-a ajutat.

DIANA OPREA

Diana Oprea este deschizãtoare de drumuri în
fitness-ul autohton. E conºtientã de dificultatea
acestui sport, însã sperã ca fitness-ul sã câºtige cât
mai mulþi adepþi. Dincolo de aceastã preocupare
majorã, Diana este ºi o persoanã interesatã de
pregãtirea ºi perfecþionarea sa profesionalã. A absolvit Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul Universitãþii Spiru Haret ºi
experimenteazã cu succes arta afacerilor. Eu mi-am finalizat studiile
în Bucureºti, dupã ce fãcusem primii ani la Deva. Am fost o rãsfãþatã
pentru cã m-am înscris la facultate în septembrie ºi, în ianuarie
(n.r. 2006), am devenit campioanã mondialã. Profesorii m-au luat
sub aripa lor ºi am numai cuvinte de laudã la adresa tuturor. Apoi,
am fãcut ºi masterul, tot la Universitatea Spiru Haret.

»

IULIAN NICA

Licenþã Kinetoterapie ºi motricitate
specialã - absolvent 2009
Master Kinetoterapia în afecþiunile
locomotorii  absolvent 2011
Dupã ce am terminat facultatea, am reuºit
sã mã angajez în domeniu din prima lunã
ºi, simultan, am urmat ºi studiile de master
Kinetoterapia în afecþiunile locomotorii.
Astfel, dupã cei cinci ani de studiu, am
reuºit sã fac exact ceea ce îmi place:
 profesor kinetoterapeut (titular cu
nota 10 ºi definitivat 9,85) la Gradiniþa
Specialã pentru Hipoacuzici. Aici
lucrez alãturi de alte douã colege
absolvente USH;
 profesor la catedra de BFKT a ªcolii Sanitare Carol Davila titular al
disciplinelor: Obiective ºi tehnici în kinetoterapie, Biomecanica ºi evaluare
motricã, Terapie ocupaþionalã, balneoclimatologie. Aici lucrez alãturi de
alþi cinci colegi absolvenþi USH;
 kinetoterapeut spitalul Sanador. Aici lucrez alãturi de alþi doi colegi
absolvenþi USH;
 reprezentant dispozitive medicale  colaborator la o firmã ce se ocupã
cu dispozitive ajutãtoare recuperãrii medicale (orteze, încaltaminte specialã,
corsete, bastoane etc);
 kinetoterapeut la domiciliu.
La toate locurile de muncã am contract pe perioadã nedeterminatã ºi
lucrez simultan. Pot sã vã spun cã mai am ºi alte oferte, dar nu mai am timp
sã le onorez.
Dar, sã începem cu începutul: în anul 2006, când am ales aceastã facultate
am fãcut-o la recomandarea unei prietene absolvente, care mi-a vorbit numai
de bine despre acest program. Ea terminase facultatea ºi lucra deja în domeniu,
tot ea m-a condus la sediul facultãþii, unde mi-a prezentat câþiva profesori ºi
baza materialã.
În timpul studiilor mi-am dat seama cã nu m-am înºelat în alegerea fãcutã:
am avut parte exact de ceea ce mi-am dorit:
- corp profesoral de o înaltã calificare, dar ºi atent la relaþia cu
studenþii. Mereu a existat un feed-back, pentru armonizarea atmosferei de
lucru, astfel încât era o plãcere sã participi la cursuri, seminarii ºi lucrãri
practice. Mi-ar fi foarte greu sã nominalizez un profesor preferat, pentru
fiecare am un gând aparte ºi un loc în amintirile mele;
- baza materialã adecvatã desfãºurãrii activitãþilor: activitãþile
sportive au fost desfãºurate în baze sportive ºi sãli speciale pentru fiecare
disciplinã; sãli de masaj cu paturi suficiente ºi planºe speciale; sala de
lucrãri practice dotatã cu toate aparatele necesare unei sãli de recuperare;
laborator de informaticã cu calculatoare suficiente ºi de ultima generatie;
sãli de seminar speciale pentru disciplinele teoretice; amfiteatru; bibliotecã.
La toate acestea se adaugã ºi baza materialã de la practica de specialitate
unde am avut ocazia sã mergem la centre de îngrijire adulþi, centre de
recuperare pentru copii, ºcoli speciale, staþiuni balneare, fundaþii pentru
persoane cu disabilitãþi (Motivation);
- curriculum variat ºi bine selectat: pe parcursul celor trei ani de
facultate, dar ºi a celor doi ani de master, am parcurs atât discipline sportive
adaptate cât ºi discipline medicale. Eu consider cã disciplinele sportive în
primul rând ne-au asigurat o condiþie fizicã bunã (obligatorie pentru orice
kinetoterapeut), dar ne-au ºi lãrgit orizontul de a face recuperare cu un pacient.
Disciplinele de specialitate medicalã au acoperit toatã paleta de afecþiuni cu
care noi ne întâlnim ºi ne-au învãþat cum sã abordãm fiecare patologie;
- studenþi motivaþi sã înveþe ºi sã se dezvolte profesional: colegii mei
au fost de toate vârstele ºi din toate mediile. Am avut colegi absolvenþi de
liceu, ca ºi mine, dar ºi foarte mulþi care lucrau în domeniul sanitar (medici,
asistente medicale, maseuri, infirmiere), alþi colegi erau deja la a doua
facultate. Pot spune cã în cei cinci ani ne-am ajutat între noi foarte mult ºi
am legat prietenii strânse. Chiar ºi acum pãstrãm legãtura pe reþelele de
socializare, la telefon ºi organizãm periodic întâlniri;
- activitãþi extracurriculare variate ºi benefice dezvoltãrii
profesionale: am avut ocazia sã particip la sesiuni de comunicãri ºtiinþifice,
conferinþe, olimpiada persoanelor cu dizabilitãþi, competiþii sportive între
universitãþi ºi emisiuni TV, la postul TV al universitãþii.
Deºi sunt o persoanã ocupatã, eu pãstrez legãtura cu facultatea, discut
la telefon cu o parte dintre profesori (chiar ºi despre pacienþi cer opinii,
sfaturi) ºi onorez anumite acþiuni sau solicitãri.
ªi, pentru cã eu am urmat facultatea în urma unei recomandãri, ºi eu, la
rândul meu, recomand Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport, programul
Kinetoterapie ºi motricitate specialã, din cadrul Universitãþii Spiru Haret.

