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În perioada 6-7 iunie 2015, au
avut loc, la Piteºti, Campionatele
Naþionale Universitare de KaiacCanoe. Studenþii, care au concurat din
partea Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi
Sport din cadrul Universitãþii Spiru
Haret la proba de Dragon Boat, au
ocupat un onorant loc III, dupã
universitãþi cu tradiþie în acest sport.
Echipajul, coordonat de lector univ.
dr. Gheorghe Burlacu, a fost format
din zece studenþi din anul I: Emil Ion,
Mihai Dragotã, Gabi Sorin ªtefana,
Adrian Vasile, Robert Zamisnicu 
de la specializarea Educaþie fizicã ºi
sportivã, Adrian Drãguºin, Rãzvan
Petrescu, Mihai Roberto Popa,
Alexandru Roºu, Vlad Dumitrescu 
de la specializarea Sport ºi performanþã motricã.

T %Proiectul
de diplomã al studentei Facultãþii de Arhitecturã din cadrul
Universitãþii Spiru Haret  Ileana Cristina BÃLAN  susþinut de bogata ei
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Onor poetului Mihai Eminescu!

Eu nu voi împãrþi niciodatã þara în partide ºi oameni ai partidelor, cultura ºi
istoria naþionalã nu pot fi confiscate de partide sau de oameni, dar pot deveni
platforme politice ºi programe de partid, aºa vãd politica idealã dedicatã
neamului nostru.
În manifestul de lansare a ceremoniei dedicate lui Mihai Eminescu  Drumul
Crucii lui Mihai Eminescu  iniþiatorul ei, Laurian Stãnchescu, membru al
Uniunii Scriitorilor din România ºi preºedinte al Fundaþiei Ideea Contemporanã
a mai spus: Voi invita toate partidele politice la Drumul Crucii lui Mihai
Eminescu; este o lecþie publicã despre cum se face politicã prin culturã, este
cea mai înaltã ºi moralã lecþie. Dacã nu, vai de mama poporului român!
Dupã slujba de pomenire ºi parastasul de la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou
/ oficiatã de pr. dr. Emil Cãrãmizaru, parohul acestui sfânt ºi strãvechi lãcaº
spiritual, de duminicã, 14 iunie, luni, 15 iunie, la ora 8, se pleacã, pe jos, din
curtea Bisericii Sfântul Gheorghe-Nou spre Cimitirul Bellu, unde Regimentul
de Gardã Mihai Vitezul ºi Fanfara Jandarmeriei Române dau onorul cuvenit
marelui Poet Naþional ºi Universal.
Oriunde trãiesc români, individual sau în instituþii culturale, la 15 iunie, un
gând se îndreaptã spre Mihai Eminescu.

ACTUALITATEA LUI EMINESCU

Ce însemneazã a administra

Abia acum a început sã se înþeleagã pe ici pe colea,
cã temeiul unui stat e munca, ºi nu legile. Nu înþelegea,
asemenea, aproape nimeni cã bogãþia unui popor stã,
nici în bani, ci iarãºi în muncã. Banul reprezenteazã
numai munca, nu este ea însãºi, ºi, aducând bani mulþi
cu ciubãrul într-o þarã în care munca lipseºte, vei ajunge
sã plãteºti o zi de lucru c-un napoleon, o pereche de
cisme cu cinci, ºi-ncolo tot povestea veche, adicã tot
sãrac, dovadã þãrile cu mine de aur din America. Cãci
dintre cel ce câºtigã 10 ºi cheltuieºte 11 ºi cel ce câºtigã
2 ºi cheltuieºte 1, acest din urmã e cel bogat, iar cel
dintâi e sãrac. Apoi se mai rãspândise încã o pãrere
greºitã, care era, ba mai este încã aproape generalã, cã
þara noastrã e cumplit de bogatã ºi cã poþi cheltui din
greu, ea tot o sã aibã de unde plãti. Nu-nþelegea nimeni
cã bogãþia nu este în aer sau în pãmânt, ci în braþe ºi cã,
unde lipsesc braþele sau calitatea producþiei e proastã,
nu poate fi nici vorbã mãcar de þarã bogatã.
Deci în þarã sãracã am voit sã introducem de-a gata
toate formele civilizaþiei apusene. Trebuiau ºcoli. Prin
ce le puteai înfiinþa ? Dupã cum am spus, buruiana
ºtiinþa noastrã de leac  prin muncã. Trebuia ca ºcoalele
puþine, câte erau, sã se ridice la cel mai înalt grad de
dezvoltare cu putinþã, precum se ºi-ncepuse treaba în

activitate extracurricularã ºi de experienþele Erasmus + a primit luni, 8 iunie, în
cadrul evenimentului Gala Studentul Anului 2015, Premiul special al juriului la
concursul Studentul Anului 2015 - VIP, secþiunea Arhitecturã.

Mioara VERGU-IORDACHE

CAMAI 2015

Universitatea Spiru Haret îºi reconfirmã statutul
de instituþie de învãþãmânt superior de top! În
urma auditului efectuat de Miºcarea Românã
pentru Calitate, a obþinut certificarea îndeplinirii
cerinþelor standardului SR ISO 9001/2008, dovadã
cã a implementat ºi menþine un înalt sistem de
management al calitãþii. Domeniile vizate sunt:
învãþãmânt superior de licenþã ºi masterat, cercetare
ºtiinþificã, managementul calitãþii în învãþãmântul
superior, formare ºi dezvoltare profesionalã a
adulþilor ºi managementul ºi auditul proiectelor.

PREUNIVERSITARIA
Am 15 ani ºi sunt elevã la Colegiul Naþional de Arte Dinu

Lipatti la secþia Arta Actorului. Mi-am descoperit pasiunea
pentru aceastã lume a artei la vârsta de 8 ani, când am
început diferite cursuri (canto, dans, pian, chitarã, actorie).
În 2013 mi-am descoperit marea dragoste pentru teatru,
când am avut privilegiul sã joc într-un musical la Opera
Comicã Pentru Copii. Atunci am realizat cã asta vreau sã
fac când o sã fiu mare. În cadrul liceului am avut onoarea sã
cunosc oameni minunaþi, care ne dau cele mai bune sfaturi
pentru drumul lung care ne aºteaptã. Colectivul clasei este
unit ºi împreunã am participat la diferite spectacole, de
exemplu: în Sãptãmâna altfel am avut un concurs în cadrul
liceului ºi un spectacol la Muzeul George Enescu. În primul
semestru avem verificare, iar în cel de al doilea avem examen, acestea având rolul de a vedea cât am evoluat pe
parcursul anului. Orele mele preferate sunt cele de actorie,
deoarece acolo fac exact ceea ce îmi place cel mai mult.
Bianca Georgiana SIMION, clasa a IX-a C



În numãrul viitor vã vom prezenta mai multe opinii ale elevilor artiºti de la Colegiul
Naþional de Arte Dinu Lipatti din Bucureºti.

vremea în care d-nii Laurian, M. Cogãlniceanu º.a. nu
erau decât simpli profesori de liceu. Pentru atâta treabã
erau ºi buni. Generaþia ce le-ar fi urmat ar fi fãcut
altele mai bune ºi mai multe ºi, în treizeci de ani câþi
sunt de atuncea, aveam astãzi ºcoli destul de multe ºi
bune ºi o generaþie sãnãtoasã care ar ºti sã gândeascã
limpede ºi cu temei ºi sã-nºire douã cuvinte potrivite
pe hârtie. Aceasta ar fi fost calea de dezvoltare prin
muncã. Am luat calea contrarã. Pe vechii profesori de
liceu i-am prefãcut în profesori de universitate, deºi nu
se potriveau deloc, cãci nu se ocupase toatã viaþa c-un
singur obiect, apoi am fãcut o mulþime de ºcoli secundare,
pe cari le-am umplut cu care cum ne-au eºit înainte,
apoi mii de ºcoli primare, la numirea personalului cãrora
chiar de cap ne-am fãcut. Afirmãm cã sunt sute de
învãþãtori cari nu ºtiu sã despartã cuvintele unul de
altul, nici sã puie punct ºi virgulã unde trebuieºte. Nu
mai pomenim de sintaxã sau de ortografie, cãci în
privirea aceasta e vavilonie curatã, ºi fiecine crede cã
poate scrie cum îi place.
(continuare în pag. 3)

Cinste ºi gramaticã

Mulþumesc tuturor pentru gândurile calde ºi mesajele
pozitive! Vreau sã îi mulþumesc din suflet
coordonatorului meu de diplomã,
domniºoara Maria Duda, pentru tot ajutorul,
rãbdarea ºi îndrumarea de care am avut parte,
ºi, nu în ultimul rând, celor de la VIP,
you guys rock big time!
 a scris Ileana Cristina BÃLAN
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Mihai EMINESCU
(15 ianuarie 1850  15 iunie 1889)

Biroul de Informare al Parlamentului European
în România invitã tinerii cu vârsta între 18
ºi 35 de ani sã participe la concursul de
materiale video LaTribunaEuropei.
Pentru aceasta, concurenþii trebuie sã filmeze
ºi sã trimitã spre jurizare un material video de
maximum 3 minute, în care înregistreazã un
discurs din postura de Preºedinte al
Parlamentului European, fãcând referire la
prioritãþile Uniunii Europene.
Data-limitã de trimitere a materialelor
este 30 iunie 2015.
Detalii complete despre modul de înscriere la
concurs, regulament, criterii de jurizare ºi
modalitãþi de a obþine informaþii suplimentare
sunt disponibile la adresa
http://www.europarl.ro/ro/ue_si_tinerii/
tribuna_europei.eu/portal/ro/

De la jurnaliºti cu notorietate în þarã aflu, cam nedumeritã,
e drept!, cã valoarea, competenþa, mai exact, s-ar mãsura în
ani. ªi deºi ar trebui sã mã bucur (prietenii ºtiu de ce!) eu mã
întristez. Nu vãd legãtura directã între vârstã ºi competenþã.
ªi, ca sã fiu mai limpede, am întâlnit numeroºi tineri
competenþi ºi numeroºi vârstnici incompetenþi.
Sigur, experienþa (mulþii ani petrecuþi într-un loc de muncã,
într-o profesie) poate acoperi incompetenþa, cum lipsa de
experienþã (vârsta micã) poate umbri competenþa. Nu cumva,
cu cât ai mai multã competenþã, cu atât eºti mai tânãr, cu atât
vrei sã ºtii mai mult, sã refuzi suficienþa, automulþumirea?!
Nu competenþa îþi deschide ochii ºi mintea?
Aud, destul de des, dupã 20 de ani de experienþã
Adicã? Care-i unitatea de mãsurã? Cum aflu, dupã acelaºi
criteriu al vârstei biologice, despre nepriceperea celor fãrã
n. ani de experienþã. Cum se câºtigã experienþa?! În niciun
caz stând pe barã, asistându-i pe cei cu dupã 20 de ani de
experienþã. Cunoºtinþele teoretice trebuie aplicate, trebuie
confruntate cu realitatea. La orice vârstã. Statul pe margine
conduce la perimarea cunoºtinþelor ªi numai ºi numai cã
veni vorba, pe vremea mea (!!!), în practica dintre anul întâi
ºi doi ( ºi da, fãceam multã practicã!), am ajuns în redacþie ºi
am fost repartizatã în secþia Învãþãmânt, în care, în mod
normal, lucrau vreo cinci-ºase redactori. Situaþia la zi, la faþa
locului, se prezenta aºa: doi bolnavi, doi pe teren ºi altul
care însoþea o delegaþie de ziariºti strãini. Mi s-au cam tãiat
picioarele! M-am întors la redactorul ºef adjunct, care mã
repartizase, ºi înainte de a avea timp sã mã plâng, m-a
întrebat ce idei am, ce vreau sã scriu ºi unde vreau sã plec pe
teren. Mi-am zis în gând cã este un monstru! L-am urât, mi
se pãrea fãrã inimã, când orgoliul tinereþii m-a îmboldit
sã-mi zic: O sã-þi arãt cã pot!. M-am dus la secretariat,
mi-am fãcut delegaþie, (mi-am fãcut, cã doar eram
alfabetizatã!), m-am dus dupã semnãturi, bani de delegaþie
ºi am plecat. Înainte, însã, mi s-a atras atenþia cã trebuie sã
documentez, sã scriu ºi sã transmit de pe teren. N-am pus
întrebãri, pentru cã am înþeles cã trebuie sã aflu, trebuie sã
folosesc cunoºtinþele de la ºcoalã. Am considerat-o ºi a fost
prima probã în meseria de jurnalist. Apoi, am fost extrem
de bucuroasã de isprava mea! (Din pãcate, abia acum îi
mulþumesc lui A.I. Zãinescu!).
ªi atunci am învãþat o lecþie, pe care am încercat sã o
aplic de-a lungul vieþii mele profesionale. Dar am ºi vrut ºi
am învãþat de la cei mai tineri decât mine, pentru cã generaþia
mea are multe de învãþat. Iar dacã eu (noi?) recunosc
(recunoaºtem), îi rog ºi pe cei tineri sã accepte cã ar putea
sã înveþe ºi ei, de la noi, mãcar (despre) limba românã,
justa apreciere a valorii personale, temperarea ºi dreapta
judecatã. Cinste ºi gramaticã  zicea I.L. Caragiale - sunt
cele dintâi condiþii ale unei prese bune. (Fãrã îndoialã,
cerinþele pot fi extinse la toate meseriile.) Observaþi?
Caragiale nu spune nimic de numãr de ani de experienþã!
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EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Românii se sperie de inflaþie
ºi leul de politica schimbãtoare
Seminarul Regional-Vest
de conºtientizare ºi sensibilizare privind egalitatea de ºanse,
din cadrul Proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567 - ProFemin
Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Servicios managementul unei cariere de succes, importanþa
Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus învãþãmântului economic în dezvoltarea unei afaceri
s.l. (SICI Dominus) Spania ºi Uniunea Naþionalã de succes, construirea unei cariere de succes ºi alte
pentru Drepturile Femeii din România a organizat subiecte pe care participanþii le vor propune spre
joi, 11 iunie, ora 14.00, Seminarul regional (Vest) de dezbatere.
Proiectul are ca obiectiv general îmbunãtãþirea
conºtientizare ºi sensibilizare privind egalitatea de
gen ºi de ºanse din cadrul proiectului ProFemin accesului egal pe piaþa muncii cu scopul de a creºte
(POSDRU/144/6.3/S/126567). Evenimentul a avut oportunitãþile de angajare a femeilor prin
loc la Timiºoara, la sediul Academiei Române, din conºtientizarea ºi sensibilizarea publicului larg ºi a
factorilor de decizie referitor la egalitatea de ºanse
strada Mihai Viteazul nr. 24.
În cadrul seminarului s-a dezbãtut tema: ºi de gen ºi prin formarea profesionalã a 3.500 de
Creºterea conºtientizãrii ºi sensibilizãrii femeilor femei, într-o perioadã de 18 luni, în vederea creºterii
privind importanþa egalitãþii de gen ºi de ºanse în încrederii în sine, a abilitãþilor ºi a nivelului de
legãturã cu rolul educaþiei în managementul calificare al acestora pentru adaptarea ºi integrarea
pe o piaþã a muncii modernã, flexibilã ºi incluzivã,
carierei profesionale.
Invitaþii participanþi au abordat subiecte privind la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare: Centru,
egalitatea de gen ºi de ºanse în legãturã cu rolul Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia,
educaþiei în carierã, dezvoltarea, planificarea ºi Sud-Vest Oltenia, Vest, Bucureºti-Ilfov.
Pentru detalii suplimentare puteþi accesa pagina web a proiectului, www.profemin.ro sau ne
puteþi contacta la tel. 021.455.19.42, adresa de e-mail: profemin@spiruharet.ro
Proiect finanþat de Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 Investeºte în Oameni! Axa prioritarã 6

În luna iunie, în cadrul proiectului PreFemin
(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, se vor desfãºura urmãtoarele
cursuri de formare profesionalãde calificare:

De asemenea, examenele au loc conform programãrii afiºate:

Creºterea preþurilor rãmâne fobia românilor, deºi Europa se confruntã cu pericolul deflaþiei,
respectiv scãderea preþurilor. ªi în România se aºteaptã cel puþin un an de inflaþie negativã, mai
ales în contextul în care TVA la alimente s-a redus la 9%, potrivit estimãrilor BNR. În schimb,
leul se dovedeºte dintr-odatã fragil, potrivit ING Bank, în ciuda insensibilitãþii lui la politica
schimbãtoare a României.
Potrivit unui studiu referitor la percepþia
românilor cu privire la evoluþia nivelului de trai,
cea mai frecventã îngrijorare a românilor continuã
sã fie creºterea preþurilor (79,3%). În acelaºi timp,
apar tot mai pregnant temeri legate de izbucnirea
unui rãzboi în regiune (67%), de apariþia unor
epidemii (59,4%) ºi de terorism (54,8%). Totuºi,
aºteptãrile românilor pentru 2015 în ceea ce
priveºte nivelul de trai sunt mai mari în acest an
faþã de anul anterior. Acestea sunt alimentate ºi
de rezultatul alegerilor prezidenþiale din 2014.
Astfel, 35,2% dintre participanþii la un studiu pe
aceastã temã considerã cã nivelul de trai este unul
mai bun faþã de 2014. Anul trecut, 26,1%
considerau cã le-a crescut nivelul de trai, reiese
din studiul realizat de Millward Brown.

Românii þin cheltuielile în frâu,
chiar dacã le-au crescut veniturile
3,9% dintre subiecþi afirmã cã 2015 va fi un an
mult mai bun decât precedentul. Pe de altã parte,
14,5% considerã cã nivelul de trai în acest an va fi
mai rãu (faþã de 23,8% în 2014), iar 6,9% cã va fi
mult mai rãu, faþã de 11,6% în 2014. Deºi venitul
mediu net lunar pe membru de familie este mai
ridicat la începutul lui 2015 (232 euro) faþã de
2014 (201 euro), se remarcã prudenþã în ceea ce
priveºte intenþia de achiziþie de bunuri în rate ºi
intenþia de efectuare de excursii plãtite în þarã
sau în strãinãtate. Potrivit cercetãrii, românii
nu mai sunt la fel de activi ca acum câþiva ani în
încercarea de a-ºi rotunji veniturile ºi par mai
relaxaþi în privinþa cheltuielilor. Drept dovadã,
ponderea venitului disponibil este aceeaºi cu cea
din 2013, deºi venitul mediu net pe membru de
familie a crescut. În schimb, în spiritul prudenþei,
cei mai mulþi menþin evidenþa veniturilor ºi a
cheltuielilor. În ceea ce priveºte tipurile de mãrci
cumpãrate, un numãr mai mare de români
preconizeazã cã îºi vor menþine obiceiurile în
2015. Mai mult de douã treimi (67%) au
declarat cã nu îºi vor schimba deloc obiceiurile
de cumpãrare, 14,6% dintre respondenþi susþin
cã vor cumpãra mãrcile cu care s-au obiºnuit,
dar în cantitãþi mai mici, iar 17,4% au menþionat
cã se vor orienta cãtre mãrci mai ieftine.
Situaþia angajaþilor în companii pare sã se fi
stabilizat în comparaþie cu 2013, în sensul cã a
scãzut ponderea românilor care au asistat la
micºorãri salariale, eliminãri de bonusuri sau
reduceri ale beneficiilor non-salariale în firmele în
care lucreazã. De asemenea, mai puþini români
lucreazã ore suplimentare ºi mai rar. Totodatã,
intenþia de a demara o afacere rãmâne aproape la

fel cu cea din 2014, respectiv 13% faþã de 14,7%
în 2014. Studiul a avut ca populaþie þintã persoane
cu vârste cuprinse între 1865 ani, din mediul
urban. Mãrimea eºantionului a fost de 1.000 de
respondenþi pe an, în perioada 2008-2015.

Parlamentul European, Victor Ponta ºi Leul
Pe de altã parte, incertitudinile politice interne
afecteazã evoluþia monedei naþionale, se aratã
într-un raport al ING Bank. Tensiunile se pot
calma pe moment, având în vedere votul favorabil
premierului din Parlament, însã presiunile vor
continua pe mãsura implicãrii instituþiilor
europene în acest caz, susþin analiºtii bãncii. Leul
a continuat sã se deprecieze faþã de euro, la cursul
BNR pe parcursul sãptãmânii trecute, pe fondul
rezultatului alegerilor din Turcia.
Alte presiuni negative au venit pe fondul ºtirilor
privind Grecia, în timp ce monedele regionale s-au
depreciat, de asemenea, iar randamentele obligaþiunilor suverane est-europene cu maturitãþi lungi
au urcat uºor. Cu toate acestea, credem cã evoluþia
leului este ghidatã mai ales de factori interni ºi ne
aºteptãm, astfel, ca presiunile de depreciere sã
persiste, se aratã în raportul citat.
Economiºtii ING au anticipat faptul cã
Parlamentul va respinge retragerea imunitãþii
premierului Victor Ponta (pentru a începe urmãrirea
penalã a primului ministru). Însã ei se aºteaptã la
presiuni din partea instituþiilor Uniunii Europene,
în condiþiile în care presa relateazã ca Parlamentul
European pregãteºte o dezbatere pe aceastã temã.
Potrivit ING, votul favorabil premierului ar putea
sprijini leul pentru moment, dar reprezentanþii bãncii
se aºteaptã ca presiunile de depreciere sã continue.
Pe de altã parte, raportul aminteºte faptul cã
Ministerul Finanþelor a respins toate ofertele primite
la licitaþia pentru obligaþiuni la 6 ani de 300 de
milioane de lei, prima licitaþie eºuatã din august
2014. Dupã cum am anticipat, Trezoreria a refuzat
sã plãteascã randamente mai mari (care au urcat cu
peste 30 puncte de bazã în ultima sãptãmânã ºi cu
14 puncte vineri pentru titlurile la 6 ani).
Cererea a fost de asemenea slabã: douã treimi
din suma planificatã. Randamentul mediu al
ofertelor depuse a fost de 3,5%, mult peste
nivelul bid de închidere din ziua precedentã, de
3,44%. Având în vedere rezerva de lichiditate
confortabilã ºi surplusul bugetar mare, MF îºi
poate permite sã anuleze unele licitaþii dacã vor
continua evoluþiile negative în obligaþiunile
suverane din zona euro, în timp ce reducerea
ofertei ar trebui sã fie favorabilã obligaþiunilor.

Gabriela MOLDOVEANU

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

POATE VÃ INTERESEAZÃ

Subvenþii pentru angajarea absolvenþilor

 Firmele care angajeazã, pe perioadã nederminatã, absolvenþi ai unor instituþii de învãþãmânt,
promoþia 2015, primesc subvenþii lunare timp de 12 luni, pentru fiecare angajat. Condiþia este ca
absolvenþii sã fie înscriºi ca persoane în cãutarea unui loc de muncã la Agenþiile Teritoriale pentru
Ocuparea Forþei de Muncã.
 Subvenþiile vor fi acordate de Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã (ANOFM).

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, SudVest Oltenia, Vest, Bucureºti-Ilfov.
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 Investeªte în Oameni! Axa prioritarã 6.
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Potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul
asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei
de muncã, pentru fiecare absolvent încadrat
angajatorii vor primi urmãtoarele sume: 500 de lei pentru absolvenþii ciclului inferior al liceului sau
ai ºcolilor de arte ºi meserii, 600 de lei - pentru
absolvenþii de învãþãmânt secundar superior sau
învãþãmânt postliceal ºi 750 de lei - pentru absolvenþii
de învãþãmânt superior, se aratã într-un comunicat
al ANOFM. În plus, angajatorii care încadreazã în
muncã pe perioada nedeterminatã absolvenþi din
rândul persoanelor cu handicap primesc lunar,
pentru fiecare absolvent, aceleaºi sume, însã pe o
perioada de 18 luni. De stimulentele financiare
menþionate beneficiazã angajatorii care încadreazã
absolvenþi fãrã raporturi de muncã sau serviciu la
data absolvirii studiilor, precum ºi cei care
încadreazã absolvenþi de studii superioare, care nu
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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.

au promovat examenul de licenþã. în acest scop,
angajatorii trebuie sã încheie o convenþie cu agenþia
judeþeanã pentru ocuparea forþei de muncã,
respectiv a municipiului Bucureºti, în termen de
12 luni de la data absolvirii studiilor, se menþioneazã
în comunicat.
Pe de altã parte, angajatorii sunt obligaþi sã
menþinã respectivii angajaþi cel puþin 18 luni. În
aceastã perioadã, absolvenþii pot urma o formã de
pregãtire profesionalã, organizatã de cãtre
angajator, în condiþiile legii, ale cãror costuri pot fi
suportate din bugetul asigurãrilor pentru ºomaj.
În plus, angajatorii care menþin raporturile
de muncã sau de serviciu dupã termenul de
18 luni primesc, pentru fiecare an de continuare
a acestor relaþii, un ajutor financiar egal cu suma
aferentã contribuþiilor sociale datorate pentru
aceste persoane ºi virate conform legii.
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UNIVERSITARIA
Facultatea de Arhitecturã  prezentã la
Conferinþa Anualã de Matematicã Aplicatã ºi Informaticã  CAMAI, organizatã, în zilele de 12 ºi 13 iunie,
de Facultatea de Matematicã ºi Informaticã, Centrul de
cercetare în matematicã ºi informaticã, afiliat la Institutul
Central de Cercetare ªtiinþificã, din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, a fost dedicatã prezentãrilor rezultatelor
cercetãrilor de cãtre cadre didactice, cercetãtori, masteranzi ºi studenþi.
Începând cu prima ediþie, din 2007, conferinþa marcheazã
un eveniment major naþional sau internaþional. Din 2013,
conferinþa include o secþiune dedicatã Istoriei ºi didacticii
Matematicii ºi Informaticii. Astfel la aceastã ediþie, au fost
evocaþi:  Algoritmi Metropolis (la 11 iunie 2015 s-au împlinit
100 de ani de la naºterea lui Nicholas Metropolis (cunoscut
pentru cercetãrile care au condus la ceea ce astãzi se numim Metode
Monte Carlo);  150 de ani de la naºterea matematicianului francez
Jacques Hadamard  100 de ani de la moartea matematicianului
român Neculai Culianu. Secþiunile, în care au fost prezentate ºi
discutate teme de interes în domeniu, au fost: Istoria ºi didactica
Matematicii ºi Informaticii- algebrã, analizã matematicã, geometrie,
astronomie, metodicã; Matematici aplicate- rezultate teoretice ºi
aplicative; Informaticã - rezultate teoretice ºi aplicative.

Anuala de Arhitecturã a Filialei
Bucureºti a Ordinului Arhitecþilor din
România este un eveniment profesional
dedicat culturii mediului construit care
se desfãºoarã în fiecare an, având drept
componentã generativã expoziþia de
arhitecturã la care participã arhitecþii
membri ai O.A.R. Bucureºti.
Ediþia 2015 are loc în perioada cuprinsã
între 23 mai ºi 3 decembrie. Pentru
aceastã ediþie a fost lansatã tema
Construind comunitatea, O.A.R.
Bucureºti dorind sã devinã partener al
comunitãþilor care se preocupã activ de
mediul urban ºi acþioneazã pentru
creºterea calitãþii arhitecturii, locuirii,
mediului ºi peisajului cultural.
Pe lângã expoziþia de arhitecturã, au fost
selectate 18 proiecte culturale care se
înscriu în tema Anualei. Proiectele
selectate în urma unui apel cãtre
bucureºteni încearcã sã arate cum pot
contribui cetãþenii la creºterea calitãþii
vieþii, cum pot folosi ei oraºul prin
învecinare, implicare, comunicare,
respect, colaborare.

Anuala de Arhitecturã

Din programul anunþat, reþinem acþiunile la care participã Facultatea de Arhitecturã din
cadrul Universitãþii Spiru Haret:

»

12-14 iunie - Street Delivery, ediþia a 10-a, organizatã în
parteneriat de Ordinul Arhitecþilor din România ºi Fundaþia
Cãrtureºti. La aceastã ediþie, Ordinul Arhitecþilor a pus în discuþie
calitatea spaþiului public al zonei Grãdina Icoanei - bd. Magheru,
transformãrile lui din ultimii 10 ani ºi cerinþele cetãþenilor.
Facultatea de Arhitecturã USH a participat la cea de-a X-a ediþie a festivalului urban
Street Delivery, fiind prezenþi pe str. Arthur Verona ºi sprijinind manifestul de anul acesta,
ce are ca temã: încãlzirea globalã. Propunerea haretiºtilor - Bucureºti - Global Warm/ning a
presupus, ca o componentã: un ghid de reglementãri ºi recomandãri - manual de îmbunãtãþire
a comportamentului nostru ca utilizatori, testat de cãtre vizitatori. S-a urmãrit adaptabilitatea
comportamentalã a acestora, ca reacþie la anumite condiþii: mobilier
din materiale neconvenþionale, renunþare la un obiect sau obicei
dãunãtor, competiþie de plantat ºi tracking al evoluþiei plantaþiei,
participare la îmbunãtãþirea unui loc.

»

6-12 iulie - Grãdina de varã Favorit. Împreunã în Drumul
Taberei - proiect propus de Universitatea Spiru Haret,
Facultatea de Arhitecturã, Centrul de Resurse pentru
Participare Publicã, Iniþiativa Favorit ºi Odaia Creativã
Împreunã cu locuitorii din zonã, CeRe ºi Iniþiativa
Favorit, studenþii haretiºti vor amenaja spaþiul din faþa ºi lateralul
fostului cinematograf pentru proiecþii de film în aer liber, joacã,
discuþii, relaxare, citit. Vor monta mobilierul realizat împreunã cu
participanþii la Street Delivery, vor planta legumele ºi florile sãdite
ºi îngrijite ºi vor transforma zona în Grãdina de varã Favorit.

*Programul detaliat al Anualei este afiºat pe site-ul www.anuala.ro ºi anunþat pentru fiecare lunã în parte, fiind posibile modificãri
ale datelor ºi apariþia altor evenimente ºi proiecte.

ACTUALITATEA LUI EMINESCU

Ce însemneazã a administra

(Urmare din pag. 3)

Organizatorii conferinþei au fost: lector univ dr. Manuela Ghica,
decan, prof. univ. dr. Gheorghe Duda, directorul Centrului de
Cercetãri în Matematicã ºi Informaticã, conf. univ. dr. Silviu Barza,
director adjunct al Departamentului de Matematicã ºi Informaticã,
responsabil cu activitatea de cercetare.
Prof. univ. dr. Grigore ALBEANU

Colocvii de Traduceri Literare
Revista de Management General Luni, 10 iunie, Filiala de Tra- Mai mult, Bogdan Ghiu - tra-

La Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice ºi Administrative
Braºov din cadrul Universitãþii Spiru Haret, a fost lansat numãrul
1 pe 2015 al Revistei de Management General / Review of General
Management, publicaþie cotatã B+ ºi indexatã în baza de date
internaþionalã. Publicaþia oferã un larg spaþiu editorial studiilor ºi
cercetãrilor elaborate de profesori, cercetãtori, masteranzi, studenþi,
întreprinzãtori ºi alþi specialiºti interesaþi de domeniul
managementului.
Revista promoveazã în paginile sale rezultatele relevante ºi
actuale ale activitãþii de cercetare
managerialã ºi oferã posibilitatea
exprimãrii libere a unor opinii,
idei ºi teorii bazate pe studierea
aprofundatã a fenomenelor ºi
proceselor complexe din managementul românesc, european ºi
internaþional.
Review of General Management se publica în limba engleza,
cu o frecvenþã de douã numere pe an.
Pentru mai multe informaþii ºi/sau ABONAMENTE, vizitaþi
site-ul: http://www.managementgeneral.ro/

duceri Literare - Bucureºti în
colaborare cu Biblioteca Municipiului Bucureºti, Sala Mircea
Eliade, din str. Tache Ionescu
nr. 4, organizeazã tradiþionalele
Colocvii de Traduceri Literare,
ajunse la ediþia a 14.
A fost prezentatã o carte de
mare valoare a lui Bogdan Ghiu
- Totul trebuie tradus. Noua
paradigmã (un manifest), Editura Cartea Româneascã, 2015.
Volumul are de-a face chiar cu
meseria de traducãtor literar ºi
nu numai. Este vorba despre o
analizã a traducerii literare ºi a
fenomenului traducerii în
genere, a oportunitãþii traducerii
nu numai din perspectiva traducãtorului literar, ci ºi dintr-o
perspectivã antropologicã, filosoficã, religioasã, socialã etc.

ducãtor de mare valoare din
limba francezã, poet, dar ºi un
gânditor asupra traducerii literare
- propune ºi un original manifest.
Invitaþi sã analizeze în profunzime cartea au fost: Marina
Vazaca - traducãtoare excelentã
din limba francezã, dar ºi un spirit
analitic ºi cuprinzãtor în ceea ce
priveºte traducerea literarã, ºi
conf. univ. dr. George Volceanov,
traducãtor aparte din limba
englezã ºi maghiarã, formator de
traducãtori literari, coordonatorul
noii traduceri a integralei
Shakespeare, un fin analist al
fenomenului traducerii literare.
Evenimentul a fost moderat
de Peter Sragher - preºedintele
Filialei de Traduceri Literare Bucureºti din cadrul Uniunii
Scriitorilor din România.

Proiectul Pactele de Integritate  Mecanisme de control civil
pentru salvgardarea fondurilor europene, iniþiat de
Comisarul European pentru Politici Regionale Corina Creþu,
în parteneriat cu Transparency International

Masa rotundã //



Pactele de Integritate în România

Transparency International România a organizat, recent, la Hotel Intercontinental din Bucureºti, sala Opereta, masa rotundã cu
tema Pactele de Integritate în România, la care a invitat ºi reprezentanþi ai Universitãþii Spiru Haret, partener în proiectul FAIR.
Pactele de Integritate reprezintã un mecanism participativ de beneficiind de susþinerea monitorului independent. Totodatã, ele
monitorizare a utilizãrii fondurilor publice dezvoltat de Transparency demonstreazã astfel cã respectã principiul liberei competiþii ºi nu riscã
International ºi aplicat cu succes în multe pãrþi ale lumii.
sã fie excluse de la licitaþii din aceastã cauzã. Nu în ultimul rând, ele
Un Pact de Integritate reprezintã un angajament între autoritãþile înregistreazã reduceri semnificative ale costurilor lor operaþionale contractante ºi ofertanþi cu privire la respectarea unei conduite corupþia nu este ieftinã. Câºtigul sau pierderea prin mijloace corecte
etice ºi integre în derularea procedurilor de achiziþii publice. A duc, pe termen lung, la costuri mai mici decât cele prin corupþie.
treia parte a acestui angajament este un monitor independent,
Pe fondul interesului sporit de a proteja interesele financiare ale
agreat de toþi ceilalþi, care are rolul de a monitoriza respectarea Uniunii Europene ºi deci asigurarea integritãþii în utilizarea
legislaþiei ºi a principiilor de bunã guvernare pe tot parcursul unei fondurilor Uniunii Europene, Comisia Europeanã prin DG Regio
proceduri de achiziþie, de la planificare la recepþia finalã. Monitorul intenþioneazã sã introducã acest mecanism ca practicã standard în
poate fi un ONG sau un expert independent în domeniu.
atribuirea contractelor de achiziþii publice din fonduri europene.
Pilotarea acestui instrument în Argentina a dus la o economie
Întrucât ºi în România utilizarea fondurilor Uniunii Europene reprede 35% în fondurile utilizate. Totodatã, el a fost utilizat cu succes zintã o piatrã de grea încercare, dupã cum se aratã ºi în ultimul raport
la construcþia noului aeroport internaþional de la Berlin, proiect MCV din 2014, iar creºterea integritãþii acestuia reprezintã unul din
în valoare de 2,4 miliarde euro. În Mexic, prezenþa unui monitor obiectivele Strategiei Naþionale Anticorupþie, Transparency Internaextern este obligatorie prin lege la toate contractele de achiziþii tional România s-a raliat iniþiativei DG Regio în parteneriat cu Transpapublice care trec de un anumit prag.
rency International în vederea promovãrii acestui mecanism în România.
Pactul de Integritate nu aduce însã beneficii doar autoritãþilor
Pentru a reafirma determinarea României de a acþiona împotriva
contractante. Companiile care depun oferte în cadrul unei proceduri corupþiei, atât prin forþe proprii, cât ºi prin colaborare cu structurile
de achiziþie publicã au ºi ele de câºtigat de pe urma semnãrii unui europene ºi internaþionale, Transparency International România vã
Pact de Integritate. Acestea pot dovedi mult mai uºor decât altele invitã sã vã alãturaþi proiectului Pactele de Integritate  Mecanisme
conformitatea cu legile ºi reglementãrile pe care trebuie sã le respecte, de control civil pentru salvgardarea fondurilor europene.

Ne-au trebuit o administraþie mai bunã. Boierii îºi procopseau
vechilii de moºie fãcându-i zapcii. Rãu ºi fãrã cale, n-o tãgãduim,
dar ce au fãcut liberalii ? Au numit pe oriºicine, numai sã fi ºtiut
a înnoda douã slove, adicã tot pe acei vechili, numai cã le dãdurã
dreptul de a juca pe autoritatea statului faþã cu foºtii lor stãpâni.
Ce treabã avea însã zapciul vechi? Sã îngrijeascã ca oamenii
sã-ºi semene toþi pãmântul, sã depuie partea lor în coºarele de
rezervã ºi, din când în când, îi mai scotea ºi la câte un drum a
cãrui facere o poruncise domnia.
Bun, rãu, atâta treabã ºtia sã facã. Dar se mai potriveau ei cu noua
stare de lucruri, cu cerinþe mai mari ? Câtu-i lumea ºi pãmântul nu.
Cãci, fiind astãzi omul liber de a nu þinea coºare de rezervã ºi de a
nu-ºi semãna ogorul propriu, adicã liber de a muri de foame cât i-o
plãcea, subprefectul, care azi nu are o idee mai clarã de ceea ce
trebuie sã facã decât predecesorul lui, nu mai are nici o treabã, ci e
curat un agent de corespondenþã între prefecturã ºi primãrii; iar
prefectura este un biurou de corespondenþã între minister ºi
subprefecturi ºi, în linia din urmã, primãria e un biurou de
corespondenþã între autoritãþi ºi particulari, o treabã pe care serviciul
poºtal o îndeplineºte mai bine ºi mai repede. Afarã de aceasta mai
sunt încã ceva, agenþi electorali faþa cu cei care-ºi vând votul. Li
s-au luat atribuþiunile simple pe cari le aveau zapcii vechi ºi li s-au dat
altele, pe care nu le pricepeau deloc, cãci administraþia este o ºtiinþã,
iar subprefectul de azi nu ºtie mai mult decât a scrie neortografic ºi
a încurca slovele tipãrite pe hârtie fãrã a ºti ce zice într-însele.
A administra? Dar întrebatu-s-au vrounul din geniile universale
ale liberalismului ce va sã zicã a administra? Ce va sã zicã a privi
bunãstarea populaþiunii ca pe un lucru încredinþat înþelepciuni ºi
vegherii tale? Sã gândeºti pentru cel ce nu gândeºte, sã pui în
cumpãnã dãrile comunale, sã le deschizi oamenilor ochii ca sã
nu puie dãri peste dãri, ba butucãrit, ba stupãrit, ba vãcãrit, ba
câte comedii toate îi trec prin cap primarului pentru a stoarce si
cea din urmã picãturã de sânge din þãran!
Ce era mai firesc decât ca liberalii sã se întrebe ce însemneazã
a administra. Îndatã ce ºi-ar fi fãcut aceastã întrebare ar fi vãzut
ce lucru gingaº e administraþia ºi cât e de necesar ca un subprefect
sã ºtie atâta carte cât ºi un profesor de administraþie ºi de economie
politicã, ºi pe lângã aceasta îi trebuie ºi o deprindere cu locul în
care trãieºte, pentru a ºti sã aplice ceea ce ºtie. Escepþie fãcând
de þara noastrã, administratorul pretutindenea e un adevãrat pãrinte
al populaþiei rurale. El are sã judece, când scade populaþia, de ce
scade; când dã îndãrãt producþia, de ce dã; când e un drum de
fãcut, pe unde sã-l facã; când e o ºcoalã de înfiinþat, unde s-o
aºeze mai cu folos, ºi în sfârºit el e autoritatea care cu vorbã
bunã poate convinge pe þãran cã trebuie sã aleagã de primar în
sat pe cel mai harnic, mai de treabã ºi mai cuminte român, iar nu
pe cel mai hãrþãgos, mai bun de gurã ºi mai rãu de treabã; el vede
dacã notariul ºi învãþãtorul ºtiu carte ºi dacã popa îºi vede de
bisericã º.a.m.d. Pentru sarcina de subprefect se cere atîtã ºtiinþã,
atîtã dezinteresare, atîtã patriotism pe cât le poate avea numai un
om cu multã ºi temeinicã culturã. Cum cã vor fi între cei de azi ºi
oameni cumsecade admitem, dar, în orice caz, o culturã temeinicã
ºi o experienþã lungã sunt o garanþie mai mare decât nici o culturã
ºi nici o experienþã. Dar fiindcã la aproape toate posturile din
þarã poate aspira oricare cenuºer, de aceea fiecine care a-nvãþat
douã buchii lasã plugul, cotul si calupul în ºtirea lui Dumnezeu
ºi râvneºte a se face roatã la carul statului. ª-au fãcut ei, nu-i
vorbã, mii de locuri în care sã încapã, dar nu-i încape pe toþi,
încât acuma au de gând sã mai scoaþã la maidan alt moft,
decentralizarea ºi electivitatea funcþionarilor publici, ca, cel puþin
pe rând, sã încapã în pita lui Vodã; adicã vor sã creeze un guvern
de zece ori mai scump, c-un personal de zece ori mai numeros ºi
mai netrebnic decât cel de azi, care sã se schimbe din trei în trei
ani ºi sã se sature toþi, cãci numai cu libertatea, egalitatea ºi
fraternitate sadea nu se cârpesc toate coatele rupte.
(Din ciclul Icoane vechi ºi icoane nouã, publicat în Timpul  1877)
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Conf. univ. dr. Ioana LEPÃDATU: La PHW - Pädagogische

Hochschule Wien se pune foarte mare accent pe practicã

Conf. univ. dr. în psihologie la Universitatea
Spiru Haret, Departamentul de Psihologie ºi Pedagogie,
Braºov, titular pe disciplina Psihologia Dezvoltãrii
ºi coach european format de Kutschera Institut
din Viena, Ioana Lepãdatu s-a întors de curând
de la Viena, unde a fost într-un program
de Mobilitãþi de Cadre Didactice Erasmus +.
Curioasã, Opinia naþionalã i-a adresat câteva întrebãri.
Doamnã conf. univ. dr Ioana Lepãdatu, la ce unitate
de învãþãmânt din Viena aþi fost?
Am fost la PHW- Pädagogische Hochschule Wien, Colegiul
Pedagogic Viena, cel mai mare colegiu pedagogic din Austria.
Aici studiazã circa 3000 de studenþi. Pe o suprafaþã de 53.000
mp sunt incluse ºi o ºcoalã primarã ºi una gimnazialã, unde
studenþii sunt de permanenþã în practicã. De fapt, acesta este
unul dintre atuurile colegiului, pentru cã instruirea practicã se
face în peste 500 de locuri. Studentul nu are voie sã lipseascã
de la orele de practicã decât pe baza unei scutiri medicale ºi
doar o singurã datã. Se pune foarte mare accent pe practicã.
Aþi participat la orele de practicã ºcolarã educaþionalã?
Da, am fost la o ºcoalã primarã, cu care colegiul pedagogic
colaboreazã, situatã la 10 minute de mers pe jos faþã de sediul
central. A fost interesant sã particip la orele de educaþie
tehnologicã, educaþie textilã ºi geometrie la clasa a IV-a. Ora
de matematicã a început cu un exerciþiu de echilibru de
gimnasticã. Elevii au stat pe un picior ºi apoi pe celãlalt
secunde bune, venind cu gândul ºi cu mintea în clasã, concentrându-se pe ce o sã urmeze. Este forma de concentrare solicitatã la clasã de orientare a atenþiei ºi gândirii cãtre activitatea
ce urmeazã a se desfãºura, dar ºi de deconectare de activitãþile
anterioare ale grupului. Având un opþional de sport, toate
orele încep cu un exerciþiu specific opþionalului cum ar fi
yoga, exerciþii de gimnasticã, de meditaþii, aplaudã ritmic etc.
Mi-a plãcut mult ideea. În plus, au câteva ritualuri. La prima
orã îºi dau mâna ºi se salutã, cântã un cântec de bunã dimineaþa,
dacã învãþãtoarea sunã clopoþelul, toþi copiii se uitã la ea,
pentru cã, se ºtie cã are ceva important de comunicat. Legat
de ritualuri sunt multe de povestit, toate însã se subordoneazã ideii de întãrire a coeziunii grupului, de valorificare a
potenþialului fiecãrui individ ºi de valorificare a beneficiului
de a fi îndrumat permanent de un adult.
Câþi elevi sunt într-o clasã?
Profilul clasei în care am fost arãta cam aºa: erau 23 de
elevi, din care 12 fete ºi 11 bãieþi. Din aceºtia, doar patru
elevi erau vorbitori de limbã germanã maternã, în rest erau
turci, bosniaci, croaþi, sârbi, ruºi, ceceni, un bengalez, un
armean, un macedonian ºi un vorbitor de limbã maternã
arabã, iar, din toþi 23, doar 10 urmau cursurile de religie ºi,
anume, religia islamicã ºi romanã-catolicã, diferite de religia
populaþiei din zona Vienei.
Dupã etapa de încãlzire cu exerciþiile de miºcare,
cum se continuã ora de matematicã?
Dupã exerciþiul de echilibru, studenta practicantã i-a invitat
pe elevi în spaþiul degajat al clasei, unde, stând pe podea, a
luat un cub de lemn în mânã ºi a început sã mângâie o suprafaþã
a cubului întrebând elevii dacã ºtiu cum se numeºte suprafaþa
pe care o mângâie. Dupã ce au rãspuns, a întors cubul pe o
altã faþã mângâindu-l ºi întrebând din nou denumirea suprafeþei
ºi tot aºa, pânã când elevii au înþeles cã indiferent pe care
parte întorci cubul acesta are aceeaºi suprafaþã pãtratã. Apoi
cubul a mers din mânã în mânã, pânã când toþi l-au atins, l-au
pipãit, l-au mângâiat, l-au cântãrit, l-au mirosit sau gustat.
Apoi au cãutat în încãpere figuri care semãnau fie cu un pãtrat,
fie cu un cub. În sfârºit, când exerciþiul s-a terminat, au primit
lego - figuri de cub - cu care au fãcut diverse forme ºi pe care
le-au desenat în caietele lor studenþeºti. Credeþi-mã, aceºti
copii au învãþat distrându-se ºi în niciun moment nu a fost
nevoie de întreruperea orei pentru vreo indisciplinã, sau pentru
vreo dojenealã. În plus, se lucreazã mult pe emisfera dreaptã,
responsabilã de creativitate, artã, sintezã, fantezie, pentru cã,
este demonstrat deja, doar lucrând cu ambele emisfere învãþarea
este totalã ºi pe viaþã, eventual. Austriecii aplicã aceastã teorie
din plin Erau douã bãnci mari ºi s-a lucrat pe echipe. ªi,
apropo de practicã, studenþii o încep încã din primul an, dar
în primii doi ani doar observã, abia spre final conduc efectiv
activitãþile didactice.
ªi pauzele?
Sunt patru pauze. Prima pauzã se numeºte Pauza de
miºcare, copiii sunt liberi sã iasã pe holuri cu un
Bewegungsmaterial (material de miºcare). A doua pauzã se
numeºte Sitzpause, pauza de ºedere sau de masã, în care
copiii au voie sã-ºi ia o jucãrie ºi sã stea liniºtiþi. Existã în
spatele clasei o cutie plinã cu morcovi, pe care scria: Dacã
vrei o gustare sãnãtoasã, serveºte-te! A treia ºi a patra pauzã
sunt pauze de joacã sau de miºcare Spielpause/bewegte Pause.
Dacã primele douã pauze s-au realizat cu colectivul clasei
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respective, în urmãtoarele douã pauze copiii a câte douã clase
pot merge în sala de sport supravegheaþi continuu de învãþãtori.
Cadre didactice ºi elevi sunt îmbrãcaþi lejer, studentele
practicante erau în papuci de casã, iar pe scãri se urcã pe
dreapta, se coboarã pe stânga, dacã te grãbeºti depãºeºti pe
stânga, ca la maºini. Doamne, câtã disciplinã! Îmi place foarte
mult ºi, vã spun drept, când vin în Bucureºti nu mai vin de mult
cu maºina, la Viena, cu maºina, m-am simþit la mine acasã.
Vorba unei colege: ce repede ne adaptãm la normalitate!...
Elevii primesc teme pentru acasã?
Se numesc exerciþii pentru acasã ºi primesc, în fiecare zi,
un exerciþiu de germanã, unul de matematicã ºi unul de citire.
ªi aici austriecii ascultã teoria lui Ebbinghaus asupra curbei
uitãrii. El demonstreazã cã dacã repeþi în primele 24 de ore
materialul învãþat, 80% din cele învãþate nu se uitã. Dacã
este ziua ta, primeºti cadou un Fãrã exerciþii pentru acasã.
La universitate, care sunt liniile directoare ºi programele educaþionale?
Sunt orientaþi spre personalitate, educaþie ºi profesie,
bazate pe predare-învãþare ºi cercetare, focusate pe formarea
de potenþial diversificat ºi pe internaþionalizare durabilã.
Din acest punct de vedere, cred cã universitatea noastrã va
trebui sã se orienteze ºi ea spre internaþionalizare. Acolo
fiind, am avut un uºor sentiment cã, dacã, rãmânem doar pe
limba românã, ne izolãm singuri.
La ce alte cursuri sau seminarii aþi participat?
Am audiat seminariile de matematicã pentru copii cu
cerinþe educaþionale speciale, psihologie pedagogicã - teoriile
învãþãrii sau multitasking. Am avut revelaþia cã sunt acolo
unde trebuie sã fiu. Relaþia profesor-elev este aceeaºi pe
care o promovez la cursurile ºi seminariile mele. Este o
relaþie democraticã, prietenoasã ... Profesorii sunt deschiºi
ºi zâmbitori, studenþii la fel. Nu pare nimic sofisticat.
Cum aþi comunicat?
Am vorbit în limba germanã. Am studiat aceastã limbã, ca
limbã maternã, la liceul nostru german din Braºov, J. Honterus.
Iubesc aceastã limbã ºi îmi place foarte mult. Am avut în liceu ºi
locul întâi la Olimpiada Naþionalã de limba germanã. Cu aceastã
ocazie mi-am reactivat vocabularul. Referitor la acest lucru, cât
am fost acolo, m-am întâlnit cu studenta noastrã de la Facultatea
de Psihologie ºi Pedagogie, care este încã acolo. A fost lãudatã
pentru cât de frumos
ºi corect vorbeºte
limba germanã; medita chiar studenþi din
alte þãri, care se aflau
la PHW prin Programul Erasmus. M-am
întâlnit cu Diana
Maniu ºi am cules
informaþii la cald.
Cum se noteazã studenþii?
Notele cele mai mari sunt cele de 1, iar cele mai mici sunt
5. Pare paradoxal, dar este expresia locurilor de pe
podiumurile competiþionale. Notele se acordã pe portofolii
cu teme legate de activitãþile desfãºurate. Toate portofoliile
prezentate, la una din materii, pe parcursul ºederii mele, au
fost notate cu 1, deci cu 10.
Existã elemente care în ºcoala româneascã nu au
corespondenþã?
Apreciez cã dincolo de relaþia netensionatã, destinsã, în
care se lucreazã la clasã ºi care e prezentã ºi în raporturile
dintre studenþi, mi s-a pãrut deosebit de interesant ºi importantã prezentarea, la începutul sãptãmânii, a programului
de desfãºurare pe zile a ceea ce ei numesc Schwerpunkt puncte grele. De asemenea, meritã subliniatã ideea, pe care ºi
Universitatea Spiru Haret ar putea s-o preia, a înfiinþãrii, în
spaþiile Universitãþii, a unei grãdiniþe sau ºcoli primare cu
multiple funcþionalitãþi, fie pentru copiii cadrelor didactice ºi
studenþi, fie bazã de practicã pentru studenþii Facultãþii de
Psihologie ºi Pedagogie, fie bazã de cercetare... Vreau sã
mulþumesc conducerii Universitãþii Spiru Haret ºi Coordonatorilor Programului Erasmus pentru deschiderea ºi
oportunitatea ce mi s-a oferit ºi sã încurajez din tot sufletul
studenþii sã aplice pentru programele Erasmus. Câºtigul va fi
de ambele pãrþi. Menþionez, pe aceastã direcþie, imaginea
deosebitã pe care ne-am creat-o ºi pe care am creat-o în locurile
vizitate.
Mulþumim!

STUDENÞI

Un semestru la Viena
Am avut privilegiul sã petrec semestrul de varã al
anului universitar 2014-2015 (februarie  iunie 2015)
la Facultatea de Pedagogie (Pädagogische Hochschule
Wien), în unul din cele mai frumoase oraºe din Europa
ºi poate chiar din lume, Viena.
Dupã o cãlãtorie de 15 ore cu trenul, am ajuns în
sfârºit la gara de vest din Viena (West Bahnhof), unde am fost întâmpinatã de
una dintre voluntarele de la International Office-ul facultãþii, care m-a ajutat cu
bagajele ºi m-a condus la cãmin. Ajunsã acolo, am avut parte de o mare surprizã.
Iar când zic mare, vreau sã spun un campus compus din cinci clãdiri, cea principala
fiind înalta de 17 etaje. A trebuit sã aºtept câteva ore pânã sã îmi pot lua camera
în primire. Cât am aºteptat, am vãzut studenþi (Erasmus ºi nu numai) de toate
culorile ºi toate etniile, asiatici, africani ºi europeni de peste tot; ba chiar am ºi
fãcut cunoºtinþã cu un somalez ºi cu un turc, care aºteptau ºi ei sã fie cazaþi. În
jurul prânzului, mi-au fost înmânate cheile de la camerã ºi am fost îndrumatã
spre clãdirea unde aveam sã locuiesc într-o camerã de 20mp, toatã a mea. M-am
instalat, mi-am cunoscut ºi vecina, o fatã foarte simpaticã din Sibiu, care a
terminat Facultatea de Management la Universitatea Viena, iar acum face un
Master în domeniu. Cu ea împart holul ºi baia, camerele fiind aici structurate ca
un fel de apartament de douã camere, cu baie ºi hol comun.
A doua zi de dimineaþã am plecat spre facultate, unde aveam sã-i cunosc pe
reprezentanþii biroului internaþional, care s-au ocupat, pe perioada ºederii la
Viena, de noi ºi de ceilalþi colegi Erasmus (trei finlandeze, patru cehi, un japonez,
care studiazã în Finlanda, un neamþ, o ucraineanã, o bulgãroaicã, doi olandezi, o
rusoaicã, o polonezã ºi o estonã).
În prima sãptãmânã din februarie, am avut parte de aºa zisa sãptãmânã de
orientare, în care am primit informaþii importante despre facultate, viaþa în
Viena, am participat la petreceri Erasmus, seri studenþeºti ºi multe altele. Apoi
a început serios ºcoala. Ni s-a oferit un pachet de cursuri ºi seminarii foarte
interesante, special concepute pentru studenþii internaþionali, dar am avut
posibilitatea sã optãm ºi pentru participarea la cursurile obiºnuite.
Printre cursurile pe care le-am ales se numãrã Landeskunde, un fel de geografie
combinatã cu istoria Vienei ºi a Austriei; Integrare europeanã ºi drepturile cetãþenilor
europeni, un curs foarte interesant ºi util; practicã la o ºcoalã primarã care funcþioneazã
in cadrul facultãþii; Psihologie pedagogicã; Sociologie pedagogicã ºi Gender &
Diversity Management. M-a amuzat puþin faptul cã, la început, la cursurile
obiºnuite, noi, studenþii Erasmus eram priviþi de cãtre ceilalþi studenþi ca un fel de
ciudãþenii. Dupã scurt timp, însã, ne-am integrat ºi am fost trataþi ca unii de-ai lor.
Metodele de predare ºi testare sunt puþin diferite de ceea ce am vãzut pânã acum ºi,
anume, majoritatea unitãþilor didactice sunt seminarii, în care câte un grup de studenþi
pregãteºte câte o temã ºi o prezintã in faþa clasei. La finalul prezentãrii, se discutã pe
marginea temei abordate ºi a felului cum a fost aceasta prezentatã, iar profesorul nu
face decât sã-ºi expunã pãrerea vis-a-vis de conþinutul ºi metodica prezentãrii ºi sã
ofere eventuale sugestii de îmbunãtãþire. Examinãrile constau, în mare parte, în proiecte
individuale sau de grup ºi, mai rar, examene orale sau scrise.
Câteva cuvinte acum ºi despre Viena
ca oraº. Comparatã cu alte oraºe
austriece, Viena este un oraº complet
atipic, din toate punctele de vedere, în
primul rând pentru cã este singurul oraº
din Austria cu mai mult de 1 milion de
locuitori, mai exact cu 1,8 milioane. Viena
este ACASÃ pentru oameni de cele
mai diverse origini. Aici gãseºti, pe lângã
austrieci, maghiari, cehi, sârbi, sloveni,
slovaci, polonezi, croaþi, bosniaci,
indieni, asiatici, turci, arabi ºi chiar ºi
câþiva români, iar cel mai interesant lucru
este cã trãiesc toþi în perfectã armonie.
Viena este incredibil de verde, iar aerul
ºi apa (de la robinet) sunt foarte curate.
Viena este capitala europeanã înconjuratã
de cea mai mare suprafaþã de pãdure. Am
urcat într-o zi la etajul 17 al cãminului,
loc ideal pentru a admira Viena de sus,
ºi am rãmas uimitã de faptul ca nu se
vedea pic de smog deasupra oraºului.
În Viena nu ai timp sã te plictiseºti;
mereu este ceva de fãcut sau de vãzut. Fie
un concert, fie o expoziþie la unul dintre
numeroasele muzee de artã sau la vreo
galerie particularã, fie un festival de artã
urbanã sau un spectacol la operã. Luna
mai, în special, este plinã de evenimente
culturale, care se desfãºoarã în cadrul
Wiener Festwochen / Sãptãmânile Festive
Vieneze,cum ar fi: Concertul Nopþii de Varã,
un concert simfonic susþinut de Filarmonica
Vienezã în parcul palatului Schönbrunn,
Life Ball, unul din cele mai mari evenimente
caritabile ºi de sensibilizare HIV ºi SIDA
din lume ºi, bineînþeles, anul acesta,
Eurovision Song Contest. De vizitat
neapãrat sunt Opera Vienezã de Stat, unde
se pot cumpãra bilete în picioare cu 3 sau
4 Euro, Muzeul Albertina, unde am vãzut
unul din cele mai frumoase tablouri ale lui
Monet, Muzeul de Istorie a Naturii,
Muzeul de Istorie a Artei, MUMOC-ul
(Muzeul de Artã Modernã), Muzeul de
Cinematografie, Biblioteca Naþionala,
Muzeul Sigmund Freud, casa lui
Beethoven, Palatul Belvedere, care de
asemenea gãzduieºte o vastã colecþie de
artã, casa Hunterwasser, proiectata de
arhitectul ºi pictorul austriac Friedensreich
Hundertwasser ºi, nu în ultimul rând,
Palatul Schönbrunn, fosta reºedinþã a
familiei regale.
Din punct de vedere gastronomic,
Viena este un amalgam de gusturi foarte
interesant. Aici gãseºti, pe de o parte,

elemente din bucãtãria tradiþionalã a
fostului imperiu, de exemplu bine
cunoscutul ªniþel Vienez, servit cu lãmâie
ºi salatã de cartofi, Apfelstrudel, ºtrudel
cu mere, servit ,de regulã, cald, foarte
bun mai ales dacã este alãturat unui
Wiener Melange (un fel de Cappuccino
tipic vienez) sau cel puþin la fel de
cunoscutul Sacher Torte, absolut
deliciosul tort de ciocolatã cu gem de
caise, picantul Gulaº ºi alte asemenea
preparate, iar, pe de altã parte, vânzãtorii
de stradã te ademenesc cu mâncãruri
asiatice de toate felurile, Falafel arãbesc
servit alãturi de lipie proaspatã ºi humus
sau cu Döner Dürüm turcesc.

Viena se laudã, pe bunã dreptate, cã
este oraºul cu cel mai înalt nivel de trai
din lume, dar este, în acelaºi timp, ºi un
oraº scump. Dacã însã eºti student ºi ai
sub 26 de ani, beneficiezi de o mulþime de
reduceri. De pildã, pentru transportul în
comun, existã un abonament, care costã
75 de euro pe semestru. Pentru un adult,
abonamentul pe o lunã costã puþin sub
50. În cazul biletelor pentru muzee, operã
sau alt gen de spectacole ºi manifestãri
culturale, primeºti bilete la preþ redus,
dacã prezinþi o legitimaþie de student.
Semestrul petrecut aici a fost pentru
mine o ocazie minunatã de a cunoaºte
un mediu academic diferit de cel pe care
îl cunoºteam deja, un oraº absolut
minunat, plin de viaþã, culturã, verde ºi
oameni frumoºi.
Viena te face sã te simþi acasã dupã nu
foarte mult timp petrecut aici, cu toate
cã poate vii de la mii de kilometri
depãrtare ºi te face, dacã nu sã nu mai
vrei sã pleci, mãcar sã vrei sã te întorci
sã o revezi cel puþin încã o datã ºi sã stai
sã savurezi un Wiener Melange ºi o carte
sau compania unui prieten, pe terasa
uneia dintre numeroasele-i cafenele.

Diana MANIU,

studentã, anul II, Facultatea de
Psihologie ºi Pedagogie Braºov
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Tranºee
subiective
Centrul Cultural
Palatele Brâncoveneºti vã invitã sã
vizitaþi, pânã pe 30
iunie, expoziþia de
grup Sculpturã în
câmp deschis. Anii
nouãzeci. Traºee
subiective.
Artiºtii expozanþi sunt Angela Bontaº,
Alina Buga, Dumitru Cojocaru, Reka CsapoDup, Elena Dumitrescu, Adrian Ilfoveanu,
Marius Leonte, Adrian Pîrvu, Elena Scutaru,
Marcel Scutaru, Patricia Teodorescu, Lucian
Þãran, doisprezece artiºti absolvenþi ai Departamentului de Sculpturã de la Universitatea
de Arte Bucureºti în anii nouãzeci. Se pune în
discuþie o posibilã poziþionare a acestora,
pentru cei aflaþi între trei tipuri de generaþii în
artele vizuale - Generaþia 80 (studiatã ºi
revelatã de Adrian Guþã), Generaþia 96 (pusã
în scenã de Aurelia Mocanu) ºi Generaþia
2000 (un fel de Neue Wilde autohton), din
care s-au creat scena ºi piaþa de artã de azi.

Poveºti
despre
tine
În culise
Luni, 15 iunie, ora 20:00, vor fi spuse
Poveºtile despre tine, o piesã de teatru bazatã
pe volumul 92 de poveºti cu cãrþi de ªtefan
Caraman, la Teatrul În culise. Povestitori:
Graþiela Popa, Diana Dumbravã, Alina
Pietrãreanu, Dana Roman, Ilie Nae, Bogdan
Stroe, Iulian Babulea, Ionuþ Gurgu, Mihai Bãdoi,
Cora Manole, Ioana Viºan, Tara Constantinescu
ºi Andrei Cotocu, în regia lui Cristian Bajora

10 ani de muzicã - 10 zile
de spectacol muzical
 la Bucharest Music

Film Festival

Bucharest Music Film Festival, ajuns la cea
de-a zecea ediþie, va sãrbãtori alãturi de bucureºteni, în Piaþa George Enescu, printr-un
maraton al spectacolului muzical, între 19 ºi
28 iunie, ce va cuprinde concerte live, în cadrul
cãrora operele clasice vor fi puse sub semnul
modernitãþii prin interpretãrile contemporane
ale muzicienilor. Scena din faþa Ateneului
Român va gãzdui dirijori ºi orchestre cu
renume, acompaniaþi de artiºti cunoscuþi din
alte sfere muzicale, precum r&b, pop ºi swing,
transformând aceastã ediþie aniversarã a
festivalului într-un eveniment de neuitat.

Lect.univ. dr. Valentina BIANCHI:

Valori româneºti

Nougé et Magritte,
Les Objets
bouleversants
Volumul meu Nougé et Magritte, Les Objets
bouleversants, recent apãrut la editura Presses
Interuniversitaires Européennes (P.I.E) Peter
Lang, Bruxelles, lansat la Facultatea de Litere
din cadrul Universitãþii Spiru Haret joi, 4 iunie,
analizeazã pe larg demersul a douã dintre
personalitãþile cele mai reprezentative ale
suprarealismului belgian de expresie francezã,
poetul ºi teoreticianul acestei miºcãri, Paul
Nougé, respectiv, pictorul René Magritte, care
constã în crearea de obiecte bulversante.
Aceastã noþi-une capitalã a gândirii, scriiturii ºi
acþiunii poetului Nougé, personalitate admiratã
de mai toþi confraþii sãi - suprarealiºtii francezi
ºi nu numai, se va regãsi, de asemenea, ºi în
inima esteticii lui René Magritte. Întâlnirea dintre
Magritte ºi Nougé a avut loc în 1926. Ei se
cunoºteau, de altfel, mai demult.
În 1926, Nougé tocmai
pusese capãt aventurii
numitã Correspondance,
prima manifestare a suprarealismului de la
Bruxelles: era vorba de
apariþia a 22 de tracturi,
care afirmau cã lart est
démobilisé par ailleurs;
il sagit de vivre; autorii
acestor manifeste îºi
exprimau astfel acordul
cu poziþia centralã a confraþilor lor francezi, în
sensul în care arta trebuia, de acum încolo,
sã pãtrundã în viaþã ºi
sã transforme lumea, ºi
aceasta printr-o rupturã, o revoltã profundã,
dar, în acelaºi timp, ei îºi exprimau aici ºi anumite diferenþe, înþelegând sã facã acest lucru
într-un mod original, propriu. Magritte, la rândul
sãu, beneficiase de douã expoziþii la Bruxelles,
în 1919; picta, pe atunci, tablouri de inspiraþie
cubistã ºi futuristã. În 1926, Magritte ºi Mesens
(poet ºi muzician pe care îl cunoscuse în
1920) îi întâlnesc pe foºtii autori ai tracturilor
Correspondance (Paul Nougé, Camille
Goemans ºi Marcel Lecomte), cãrora li se adaugã
poetul Louis Scutenaire, soþia sa Irene Hamoir
ºi muzicianul André Souris, pentru a constitui
ceea ce s-a numit, ulterior, Grupul suprarealist
de la Bruxelles. El va numãra, de asemenea, ºi
alþi membri de-a lungul timpului, printre
care Raoul Ubac ºi Marcel Marien.
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Lucrarea analizeazã pe larg texte teoretice
aparþinând lui Paul Nougé, dar ºi numeroase
texte scrise de Magritte, ºi, de asemenea, o bogatã corespondenþã animatã de cãutãri artistice
continue, pe care cei doi artiºti au întreþinut-o
timp de mai bine de treizeci de ani. Scopul acestei
analize aplicate este surprinderea modului în care
obiectele - adesea cele mai banale -, devin adevãrate acte care schimbã obiºnuinþele privitorului, îi zguduie bunul simþ ºi
îl obligã pe acesta sã priveascã
altfel propria viaþã ºi realitatea care
îl înconjoarã. Cartea acordã o importanþã deosebitã metodelor prin
care membrii suprarealismului
belgian de expresie francezã (apãrut
în acelaºi timp cu cel francez ºi cu
care aceºtia au întreþinut raporturi
foarte strânse pe întreaga perioadã
de existenþã a miºcãrii) înþeleg sã
provoace spectatorul, prin crearea
de astfel de obiecte bulversante.
Enumerãm câteva dintre aceste
metode, teoretizate de altfel de cãtre
Paul Nougé: izolarea unui obiect,
schimbarea mãrimii acestuia, transformarea substanþei din care e alcãtuit
obiectul într-o alta, atribuirea de cuvinte (poetice)
imaginilor, falsa denumire a unei imagini º.a.m.d.
Dupã ce analizeazã pe larg numeroase creaþii
picturale aparþinându-i lui Magritte, dar ºi,
din aceastã perspectivã, câteva dintre textele
poetice ale lui Paul Nougé, lucrarea abordeazã,
de asemenea, problematica eficacitãþii acestui
demers ºi a pertinenþei sale pe termen lung,
oferind, totodatã, ºi o deschidere cãtre o interpretare multiplã din partea receptorului.
Ar mai fi de menþionat ºi faptul cã grupul
editorial Peter Lang, la care a apãrut acest
volum, prin filialele sale din Berna, Berlin,
Bruxelles, Frankfurt am Main, Oxford, Viena
ºi New York, beneficiazã de o foarte bunã
vizibilitate în mediul universitar, având contacte
strânse cu toate marile universitãþi ºi instituþii
culturale din Europa ºi nu numai.

Festivalul Internaþional
de Literaturã la Iaºi
Cea de-a III-a ediþie a Festivalului
Internaþional de Literaturã ºi Traducere
Iaºi (FILIT), ce va avea loc în perioada
30 septembrie - 4 octombrie, va avea o
platformã literarã europeanã, informeazã
organizatorii. Sute de profesioniºti ai cãrþii,

din þarã ºi strãinãtate, vor veni ºi în aceastã
toamnã la Iaºi pentru a participa la acest
important eveniment literar al României.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Spaþiul mioritic recreat pe pânzele
lui Brãniºteanu
Genul abordat de Andrei Brãniºteanu este
pastelul, reprezentând peisaje ale diverselor
zone din România ºi din lume. Pictorul s-a
nãscut la 20 iunie 1948, în Bîlciureºti 
Dâmboviþa. Absolvent al Institutul Politehnic
Bucureºti, Facultatea Tehnologia Construcþiilor de Maºini, dar ºi al ªcolii de Artã,
clasa profesor Nicolae Iorga, în 1985,
Brãniºteanu devine membru al Asociaþiei
Artiºtilor Plastici, studii libere de picturã, ºi
pentru prima datã apare în presã în 1963, la
vârsta de 14 ani, în revista Sãptãmâna, ca
fãcând parte dintr-un cerc de artã plasticã.
În 1980 devine ºi membru al Asociaþiei
Artiºtilor Plastici din Bucureºti. A participat la numeroase expoziþii de grup ºi
personale, obþinând numeroase premii
naþionale. Are lucrãri în colecþii particulare
ºi instituþii de stat în þarã ºi strãinãtate
(Suedia, Anglia, Germania, Franþa, Austria,
Elveþia, Israel, Canada, SUA, Australia,
precum ºi la Cercul Militar Naþional,
Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi Senatul
României). Pictor complex prezintã diverse
teme ºi stiluri furate direct din naturã.
Întâlneºti Fraþii - doi copaci desfrunziþi ce
rãsar din aceeaºi tulpinã. Regina nopþii ce

se desfatã cu
miresmele
nopþii, odihnindu-se în
pridvor sau
cu Toamna la
margine de sat, unde pãmântul, casa,
pãdurea, fântâna au culoarea amurgului.
Alternanþele de ocru de galben, te duc cu
gândul la soare; verdele este prezent în toate
ipostazele, iar câmpurile de luminã susþin
perspectiva cromaticã, spune criticul de artã
Maria Oprea. Cãlãtor pãtimaº, îndrãgostit
de spaþiul nostru mioritic matrice, care ºtie
sã vadã, sã selecteze ºi sã recreeze pe pânzã,
Andrei Brãniºtesanu este, în primul rând,
un împãtimit al peisajului, cuprins în
formele lui, aºa cum le-a zãmislit Dumnezeu
(Stânci din Apuseni, Toamna, Iarna în
Pãdure etc.) sau le-au îmbogãþit oamenii
(Iarna în Ardeal, Marina la Vama Veche,
Iarna Prahoveanã, Casa de sub stâncã
etc.). În toate aceste peisaje - multe în
structuri ºi viziuni panoramice - pictorul
se strãduieºte ºi izbuteºte sã surprindã
pulsaþiile naturii vii, chiar ºi-n cele închinate
anotimpului rece, în care zãpada, liniºtea ºi
nemiºcarea par sã fie atotstãpânitoare.

Despre viaþa lui nu s-a scris ºi nu s-a povestit decât din
punctul de vedere al patologiei celulare a sistemului
cardiovascular ºi influenþa acestora în patologia glandelor
endocrine. Dar ceea ce s-a scris, s-a scris mai mult în strãinãtate
(în special în SUA) ºi mai puþin în România. Nãscut la Bucureºti
pe 27 iunie 1926, Nicolae Simionescu a urmat Liceul Dimitrie
Cantemir ºi apoi Colegiul Sfântul Andrei. Apoi s-a înscris la
Facultatea de Medicinã a Universitãþii din Bucureºti, pe care
a terminat-o în 1950. Doctoratul l-a finalizat în 1966. ªi-a
continuat specializarea în biologie celularã ºi molecularã în
Belgia, Franþa ºi Statele Unite.
În perioada 1946-1970, el a trecut prin toate stadiile
universitare la Universitatea de Medicinã Bucureºti, de la
junior asistent de predare, la asistent universitar,
conferenþiar, profesor asociat ºi ºef de catedrã. Pentru a-ºi
îmbunãtãþi ºi activitatea practicã ºi abilitãþile de chirurg, a
fost, în paralel, ºi consultant la Clinica Chirurgicalã a
Spitalului Bernat Andrei (1953-1957); cercetãtor ºi ºef al
Secþiei de Morfologie ºi Patologie din cadrul Institutului de
Endocrinologie din Bucureºti (1950-1970). Aici a fãcut
cercetãri experimentale ºi clinice. În 1970, la solicitarea lui
George Emil Palade, cercetãtorii români Nicolae ºi Maya
Simionescu primesc acordul sã meargã în SUA sã lucreze
împreunã cu românul care a câºtigat Premiul Nobel.
Discipol al lui George Emil
Palade, unul dintre puþinii
români care a reuºit sã
predea la universitãþi de
renume din Statele Unite,
cel care a înfiinþat, alãturi de soþia sa, academician Maya Simionescu,
primul ºi singurul Institut de
Biologie ºi Patologie
Celularã, Nicolae Simionescu este omul care pare a
fi trãit doar pentru biologia
celularã ºi molecularã.
Aºa cã, din 1970 pânã în 1973 a fost cercetãtor asociat la
Rockefeller University din New York; senior research
associate ºi senior lecturer professor la Universitatea
din Yale (pânã în 1975). Dupã aceastã datã, a rãmas visiting
professor de Biologie Celularã al Facultãþii de Medicinã
Yale, New Haven, al Universitãþii McGill din Montreal
(Canada), consultant al Institutului de Cardiologie din
Texas, Houston (Statele Unite) pânã în 1995, când a
survenit, subit, decesul. S-a specializat în biologia ºi
patologia celularã a sistemului cardiovascular (în particular
a celulei endoteliale) ºi în biopatologia glandelor endocrine
(cu deosebire tiroida ºi suprarenala). Împreunã cu Maya
Simionescu, a introdus în biologia celularã termenele ºi
conceptele de transcitoza ºi transcitoza mediatã de
receptor. ªi-a legat numele de descoperirea microdomeniilor biochimic diferenþiate ale suprafeþei celulei
endoteliale, prima identificare a unor astfel de modulãri
zonale pe suprafaþa unei celule, de descoperirea proteinelor
care leagã albumina în membrana diferitelor celule; liposomi
extracelulari, cea mai precoce modificare cu care începe
leziunea arterioscleroticã etc.
Întors în þarã, a iniþiat ºi a creat, în 1979, împreunã cu
Maya Simionescu, structural, organizatoric ºi funcþional,
Institutul de Biologie ºi Patologie Celularã (IBPC) - care
astãzi îi poartã numele - punând bazele unei ºcoli române
de biologie ºi patologie celularã. ( În 1994, celebra revistã
ºtiinþificã Nature scria: Institutul de Biologie ºi Patologie
Celularã este perla din coroana Academiei Române.) În
anii 80 ai veacului trecut, Nicolae ºi Maya Simionescu au
ajuns sã fie recunoscuþi pe plan mondial ca lideri în cercetarea
endoteliului vascular ºi IBPC sã fie unanim considerat ca
un important centru de avangardã în acest domeniu. Acuzat
de înaltã trãdare în 1989, Nicolae Simionescu are noroc cu
prãbuºirea regimului comunist, iar, în 1990, Nicolae ºi Maya
Simionescu au fost aleºi membri corespondenþi ai Academiei
Române. În 1991, au devenit membri plini ºi, în 1994,
Nicolae Simionescu a fost ales vice-preºedinte al Academiei
Române. A acceptat aceste noi responsabilitãþi cu
sentimentul cã are misiunea de a îmbunãtãþi condiþiile ºi
nivelul de suport al cercetãrii fundamentale ºi aplicate în
ºtiinþele biomedicale din România. Nicolae Simionescu a
activat ºi ca membru în colegiile de redacþie ale unor
publicaþii de profil: Morfologie Normalã ºi Patologicã,
Revue Roumaine dEndocrinologie, Sciences et Technique
de lAnimal de Laboratoire, Studii ºi Cercetãri de
Endocrinologie, Studii ºi Cercetãri de Citologie ºi
Embriologie. Seria Citologie, Thrombosus Research etc.
Ca recunoaºtere a valorii sale, a fost ales preºedinte al
Societãþii Naþionale de Biologie Celularã, membru al
Academiei de ªtiinþe din New York, al Societãþii Americane
de Biologie Celularã, al Societãþii Internaþionale de
Endocrinologie, al Societãþii Italiene de Anatomie etc. A
fost distins cu Premiul Facultãþii de Medicinã din Tesaloniki
(1975), cu Premiul Louis and Arthur Lucian pentru cercetãri
în boli ale circulaþiei (1978), cu Medalia Societãþii de ªtiinþe
Medicale din Tokyo (1975), cu Medalia Rokitansky a
Academiei Internaþionale de Patologie (1986), cu Medalia
Universitãþii din Bologna (1987).

Bursa de Spectacole
de la Sibiu

Cristina MOLDOVEANU
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Examination Commissions for filling in the vacant teaching positions
Pursuant to the stipulations of Act no. 443/2002 regarding the founding and accreditation of Spiru Haret University of Bucharest;
In compliance with the stipulations in the Government Resolution no. 457/2011 concerning Methodology  Contest
framework for filling in the vacant teaching and research positions in higher education, as later amended and added;
In accordance with the Order of the Ministry of National Education no. 6560/20.12.2012 regarding the approval of the
minimum and mandatory requirements for granting the teaching titles in the higher education, amended by Order 4204/2013;
Taking into consideration the Methodology of contest for filling in the vacant teaching and research positions at Spiru Haret
University, approved in the Senate meeting on 23.06.2011, as later amended and added.
DECISION no. 233
regarding the appointment of the Examination Commission in charge
with the contest for filling in the vacant teaching position at the
Faculty of Law and Public Administration
Upon considering the proposal made by the Board of the Faculty of
Law and Public Administration regarding the appointment of the
Commission in charge with the contest for filling in the vacant
teaching positions, approved in the Spiru Haret University Senate
meeting on 26.05.2015.
RECTOR of SPIRU HARET UNIVERSITY hereby DECIDES:
Art.1. For the Contest to fill in the vacant position of Associate
Professor, position 21, in the Job list of the Department of Legal
and Administrative Sciences, Faculty of Law and Public
Administration, subjects of Civil Law II. Persons; Civil Law II.
Successions, the following Commission has been appointed:
President:
Assoc. Prof. PhD Mariana Rudãreanu - Spiru Haret University.
Members:
Prof. PhD Silvia Cristea - University of Economic Studies, Bucharest;
Prof. PhD Camelia Stoica - University of Economic Studies, Bucharest;
Prof. PhD Veronica Stoica - A.I. Cuza Police Academy;
Assoc. Prof. PhD Florea Bujorel - Spiru Haret University
Substitute members:
Assoc. PhD Emilian Ciongaru - Hyperion University
Assoc. PhD Cezar Tita - Spiru Haret University.
Art.2. The Examination Office and the management of the Faculty
of Law and Public Administration will carry out the stipulations of
the Decision herein.
DECISION no. 234
regarding the appointment of the Examination Commission in charge
with the contest for filling in the vacant teaching position at the
Faculty of Law and Public Administration, Craiova
Upon considering the proposal made by the Board of the Faculty of
Law and Public Administration in Craiova regarding the appointment
of the Commission in charge with the contest for filling in the
vacant teaching positions, approved in the Spiru Haret University
Senate meeting on 26.05.2015.
RECTOR of SPIRU HARET UNIVERSITY hereby DECIDES:
Art.1. For the Contest to fill in the vacant position of Associate
Professor, position 36, in the Job list of the Department of Legal
and Administrative Sciences, Faculty of Law and Public
Administration, Craiova, subjects of Civil Procedural Law I. Civil
Procedural Law II, the following Commission has been appointed:
President:
Assoc. Prof. PhD Bujor Florescu - Spiru Haret University.
Members:
Assoc. Prof. PhD Mariana Ciocoiu - Spiru Haret University;
Prof. PhD Ion Turculeanu - University of Craiova;
Prof. PhD Sorin Ionescu - University of Craiova;
Assoc. Prof. PhD Traian Briciu - University of Bucharest.
Substitute members:
Assoc. PhD Gheorghe Costache - Spiru Haret University
Assoc. PhD Mioara Þichindelean - Lucian Blaga University, Sibiu.
Art.2. The Examination Office and the management of the Faculty
of Law and Public Administration of Craiova will carry out the
stipulations of the Decision herein.
DECISION no. 235
regarding the appointment of the Examination Commission in charge
with the contest for filling in the vacant teaching position at the
Faculty of Law and Public Administration, Craiova
Upon considering the proposal made by the Board of the Faculty of
Law and Public Administration in Craiova regarding the appointment
of the Commission in charge with the contest for filling in the
vacant teaching positions, approved in the Spiru Haret University
Senate meeting on 26.05.2015.
RECTOR of SPIRU HARET UNIVERSITY hereby DECIDES:
Art.1. For the Contest to fill in the vacant positions in the Job list of
the Department of Legal and Administrative Sciences, Faculty of
Law and Public Administration, Craiova, the following Commissions
have been appointed:
Lecturer, position 32, subjects: Economy; Introduction to Economy
and Economic Policies; Management of European projects:
President:
Assoc. Prof. PhD Bujor Florescu - Spiru Haret University
Members:
Assoc. Prof. PhD Mihail-Cristian Negulescu - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Mãdãlina Constantinescu - Spiru Haret University;
Prof. PhD Mihail Gheorghe - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Cristiana-Ecaterina Banu - Spiru Haret University.
Substitute members:
Prof. PhD Ion Viorel Matei - Spiru Haret University;
Assoc. PhD Sorin Stãnciulescu - Spiru Haret University.
Lecturer, position 33, subjects: Public relations; Communication in
Public Administration; Social Security Law; General law theory:
President:
Assoc. Prof. PhD Mariana Ciocoiu - Spiru Haret University.
Members:
Assoc. Prof. PhD Nicoleta Miulescu - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Bujor Florescu - Spiru Haret University;
Lecturer PhD Adriana - Elena Belu - Spiru Haret University;
Lecturer PhD Iulia Þãpuº - Spiru Haret University.
Substitute members
Lecturer PhD Maria- Sofia Pagarin - Spiru Haret University;
Lecturer PhD Bogdan Ghidirmic - Spiru Haret University
Art.2. The Examination Office and the management of the Faculty
of Law and Public Administration of Craiova will carry out the
stipulations of the Decision herein.

DECISION no. 236
regarding the appointment of the Examination Commission in charge
with the contest for filling in the vacant teaching position at the
Faculty of Financial and Accounting Management of Craiova
Upon considering the proposal made by the Board of the Faculty of
Financial and Accounting Management in Craiova regarding the
appointment of the Commission in charge with the contest for filling
in the vacant teaching positions, approved in the Spiru Haret
University Senate meeting on 26.05.2015.
RECTOR of SPIRU HARET UNIVERSITY hereby DECIDES:
Art.1. For the Contest to fill in the vacant position of Associate
Professor, position 14, in the Job list of the Department of
Accounting, Finance and International Business, Faculty of Financial
and Accounting Management of Craiova, subjects of Economicfinancial analysis; Economic efficiency; Statistics; the following
Commission has been appointed:
President:
Prof. PhD Ion Viorel Matei - Spiru Haret University.
Members:
Prof. PhD Ioan Gâf-Deac - Spiru Haret University;
Prof. PhD Siminicã Marian - University of Craiova;
Prof. PhD Ion Criveanu - University of Craiova;
Assoc. Prof. PhD Daniel Cârciumaru - University of Craiova.
Substitute members:
Assoc. Prof. PhD Mirela Cristea - University of Craiova;
Assoc. Prof. PhD Mihail-Cristian Negulescu - Spiru Haret University.
Art.2. The Examination Office and the management of the Faculty
of Financial and Accounting Management in Craiova will carry out
the stipulations of the Decision herein.
DECISION no. 237
regarding the appointment of the Examination Commission in charge
with the contest for filling in the vacant teaching position at the
Faculty of Law and Public Administration, Constanþa
Upon considering the proposal made by the Board of the Faculty of
Law and Public Administration in Constanta regarding the
appointment of the Commission in charge with the contest for filling
in the vacant teaching positions, approved in the Spiru Haret
University Senate meeting on 26.05.2015.
RECTOR of SPIRU HARET UNIVERSITY hereby DECIDES:
Art.1. For the Contest to fill in the vacant position of Professor,
position 2, in the Job list of the Department of Law, Faculty of Law
and Public Administration, Constanta, subjects of Labor Law; Social
Security Law, the following Commission has been appointed:
President:
Prof. PhD Gheorghe Bicã - Spiru Haret University.
Members:
Prof. PhD Vlad Barbu - A.I.Cuza Police Academy, Bucharest;
Prof. PhD Alexandru Þiclea - Ecological University, Bucharest;
Prof. PhD Florea Mãgureanu - Romanian-American University, Bucharest;
Prof. PhD Verginel Lozneanu - A.I.Cuza Police Academy, Bucharest.
Substitute members:
Prof. PhD Florin Fãiniºi - Spiru Haret University;
Prof. PhD George Popa - Maritime University, Constanta.
Art.2. The Examination Office and the management of the respective
Faculty will carry out the stipulations of the Decision herein.
DECISION no. 238
regarding the appointment of the Examination Commission in charge
with the contest for filling in the vacant teaching position at the
Faculty of Finance and Banking
Upon considering the proposal made by the Board of the Faculty of
Finance and Banking regarding the appointment of the Commission in
charge with the contest for filling in the vacant teaching positions,
approved in the Spiru Haret University Senate meeting on 26.05.2015.
RECTOR of SPIRU HARET UNIVERSITY hereby DECIDES:
Art.1. For the Contest to fill in the vacant position of Professor,
position 4, in the Job list of the Department of Finance, Faculty of
Finance and Banking, the following Commission has been appointed:
President:
Prof. PhD Gheorghe Bicã - Spiru Haret University.
Members:
Prof. PhD Felicia Alexandru - University of Economic Studies, Bucharest;
Prof. PhD Teodora Barbu - University of Economic Studies, Bucharest;
Prof. PhD Marin Þolea - Romanian - American University;
Prof. PhD Mihai Aristotel Ungureanu - Romanian  American University.
Substitute members:
Prof. PhD Petre Brezeanu - University of Economic Studies, Bucharest;
Prof. PhD Marin Dumitru - Carol I National University of Defense.
Art.2. The Examination Office and the management of the Faculty
of Finance and Banking will carry out the
DECISION no. 239
regarding the appointment of the Examination Commission in charge
with the contest for filling in the vacant teaching position at the
Faculty of Finance and Banking
Upon considering the proposal made by the Board of the Faculty of Finance
and Banking regarding the appointment of the Commission in charge with
the contest for filling in the vacant teaching positions, approved in the
Spiru Haret University Senate meeting on 26 of May, 2015.
RECTOR of SPIRU HARET UNIVERSITY hereby DECIDES:
Art.1. For the Contest to fill in the vacant position of Lecturer,
position 16, in the Job list of the Department of Finance, Faculty of
Finance and Banking, subjects of Economic efficiency; Corporate
Finance, the following Commission has been appointed:
President:
Assoc. Prof. PhD Diana Crãciunaº - Spiru Haret University.
Members:
Assoc. Prof. PhD Ion Corbu - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Cristina Cioponea - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Dragoº Ungureanu - Spiru Haret University;
Lect. PhD Petre Deaconu - Spiru Haret University.
Substitute members:
Prof. PhD Doina Dascãlu - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Titel Negru - Spiru Haret University.
Art.2. The Examination Office and the management of the Faculty
of Finance and Banking will carry out the stipulations of the Decision
herein.

DECISION no. 240
regarding the appointment of the Examination Commission in charge
with the contest for filling in the vacant teaching position at the
Faculty of Mathematics and Informatics
Upon considering the proposal made by the Board of the Faculty of
Mathematics and Informatics regarding the appointment of the
Commission in charge with the contest for filling in the vacant
teaching positions, approved in the Spiru Haret University Senate
meeting on 26.05.2015.
RECTOR of SPIRU HARET UNIVERSITY hereby DECIDES:
Art.1. For the Contest to fill in the vacant position of Lecturer, position
19, in the Job list of the Department of Mathematics and Informatics,
Faculty of Mathematics and Informatics, subjects of Advanced
programming techniques; Formal and automatic languages; Optimization
techniques, the following Commission has been appointed:
President:
Lect. PhD Manuela Ghica - Spiru Haret University.
Members:
Prof. PhD Ion Chiþescu - University of Bucharest;
Prof. PhD Grigore Albeanu - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Radu Niculescu - University of Bucharest;
Lect. PhD Dana Vîlcu - Spiru Haret University.
Substitute members:
Prof. PhD Gheorghe Duda - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Rodica Ioan - Spiru Haret University.
Art.2. The Examination Office and the management of the Faculty
of Mathematics and Informatics will carry out the stipulations of the
Decision herein.
DECISION no. 241
regarding the appointment of the Examination Commission in charge
with the contest for filling in the vacant teaching position at the
Faculty of Physical Education and Sport
Upon considering the proposal made by the Board of the Faculty of
Physical Education and Sport regarding the appointment of the
Commission in charge with the contest for filling in the vacant
teaching positions, approved in the Spiru Haret University Senate
meeting on 26.05.2015.
RECTOR of SPIRU HARET UNIVERSITY hereby DECIDES:
Art.1. For the Contest to fill in the vacant position of Professor,
position 3, in the Job list of the Department of Physical Education
and Sport, Faculty of Physical Education and Sport, subjects of
Volleyball  General information; Specialization in a sport branch 1
and 2; Volleyball, the following Commission has been appointed:
President:
Prof. PhD Georgeta Niculescu - Spiru Haret University.
Members:
Prof. PhD Elena Sabãu - Spiru Haret University;
Prof. PhD Sanda Toma-Urichianu - Ecological University;
Prof. PhD Dana Bãdãu - University of Medicine and Pharmacy, Tg. Mureº;
Prof. PhD Florin Grapã - Vasile Alecsandri University, Bacau.
Substitute members:
Prof. PhD Dãnuþ-Nicu Mârza Dãnilã - Vasile Alecsandri University, Bacau;
Prof. PhD Marian Dragomir - University of Craiova.
Art.2. The Examination Office and the management of the respective
Faculty will carry out the stipulations of the Decision herein.
DECISION no. 242
regarding the appointment of the Examination Commission in charge
with the contest for filling in the vacant teaching position at the
Faculty of Legal and Administrative Sciences in Braºov
Upon considering the proposal made by the Board of the Faculty of
Legal and Administrative Sciences in Brasov regarding the
appointment of the Commission in charge with the contest for filling
in the vacant teaching positions, approved in the Spiru Haret
University Senate meeting on 26.05.2015.
RECTOR of SPIRU HARET UNIVERSITY hereby DECIDES:
Art.1. For the Contest to fill in the vacant positions at the Faculty
of Legal and Administrative Sciences of Braºov, the following
Commissions have been appointed:
Associate Professor, position 4, subjects: Constitutional Law and
political institutions I and II; Labor Law; Social Security Law.
President:
Prof. PhD Alexandru Ionaº - Spiru Haret University.
Members:
Prof. PhD Cristinel Ioan Murzea -Transilvania University, Braºov;
Prof. PhD Ioana Nicolae - Transilvania University, Braºov;
Prof. PhD Vlad Barbu - A.I. Cuza Police Academy, Bucharest;
Assoc. Prof. PhD Florentina Iuliana Weber - Spiru Haret University.
Substitute members:
Assoc. Prof. PhD Mihnea Drumea - Spiru Haret University;
Assoc. Prof. PhD Silviu Barbu - Transilvania University, Braºov.
Associate Professor, position 5, subjects: Civil Law II. Successions;
Civil Law I. Contracts; Civil Law I (General part); Civil Law II.
Persons; Family Law.
President:
Prof. PhD Alexandru Ionaº - Spiru Haret University.
Members:
Prof. PhD Cristinel Ioan Murzea - Transilvania University, Braºov;
Prof. PhD Vlad Barbu - A.I. Cuza Police Academy, Bucharest;
Prof. PhD Ioana Nicolae - Transilvania University, Brasov;
Assoc. Prof. PhD Mara Ioan - A.I. Cuza Police Academy, Bucharest.
Substitute members:
Prof. PhD Petricã Truºcã - Dimitrie Cantemir Christian University,
Bucharest;
Assoc. Prof. PhD Florentina Iuliana Weber - Spiru Haret University;
Art.2. The Examination Office and the management of the Faculty
of Legal and Administrative Sciences of Brasov will carry out the
stipulations of the Decision herein.

RECTOR,
Aurelian A. BONDREA, Assoc Prof PhD
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PROGRAMUL TVH
LUNI  15 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  Frank ºi Chip  Experienþa
olimpicã (SUA, 2012) Regia Dan Frank
Viral online (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Faþa femininã a rãzboiului
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Film serial  A fost odatã ca niciodatã (r)
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Ceas de voie bunã  program folcloric
Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
(Filipine, 2003)
Film serial  Dragoste oarbã (Filipine)
O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
Film artistic românesc  Toate pânzele sus
(1987) - partea a 3-a Regia Mircea Mureºan
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  19 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  Fraþii Dorsey (1947,
romantic musical) Regia Alfred E. Green
Viral online (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery 
Graniþa Coreeanã
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Ceas de voie bunã  program folcloric
Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
Film serial  Dragoste oarbã
O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
Film artistic  Fãcuþi unul pentru celãlalt
(1939, dramã) Regia John Cromwell
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  17 iunie 2015

MARÞI  16 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  Toate pânzele sus
(1987) - partea a 3-a Regia Mircea Mureºan
Viral online (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Moartea titanicului zburãtor
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Film serial  A fost odatã ca niciodatã (r)
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Ceas de voie bunã  program folcloric
Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
Film serial  Mara Clara
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
Film artistic românesc  Rochia albã de
dantelã (dramã, 1989) Regia Dan Piþa
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  20 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
05:00

Preuniversitaria*
Universitaria*
Cafe-concert (r)
Univers Shakespeare.
Realizator conf.univ.dr. George Volceanov
Film documentar Discovery
Faþa femininã a rãzboiului
Film documentar Discovery
Moartea titanicului zburãtor
Film documentar Discovery
Rãzboiul rece. Superagent Topaz
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  Domniºoara Aurica (1985,
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

JOI  18 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  Rochia albã de
dantelã (1989) Regia Dan Piþa
Viral online (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Rãzboiul rece. Superagent Topaz
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Film serial  A fost odatã ca niciodatã (r)
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Ceas de voie bunã  program folcloric
Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
Film serial  A fost odatã ca niciodatã (r)
Film serial  Dragoste oarbã
O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
Secrete spulberate  reality-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

06:00
06:30
07:00
08:00
09:00

DUMINICÃ  21 iunie 2015

PROGRAMUL
RADIO HFM

06.00 Preuniversitaria*
07:00 Universitaria*
08:00 Film documentar Discovery
Armele Rusiei  episodul 2
09:00 Film documentar Discovery
Adventure Camp (sezonul 2)
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  Livada de mango (Filipine,
2002, dramã, romance) Regia John D. Layatin
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
De luni pânã vineri, începând cu ora 20:00,
aveþi ocazia sã vã întâlniþi cu cei mai buni
reporteri ai noºtri, specializaþi în emisiuni
de anchetã, sociale ºi culturale.
Temele de actualitate, tratate cu
profesionalism de Ciprian Vasilescu,
Violeta Screciu ºi Ovidiu Vasile, vor face
concurenþã, la modul cel mai serios,
emisiunilor de tip tabloid, difuzate în
prime-time, pe televiziunile comerciale din
peisajul mediatic românesc.

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  Piratul dansator (1936,
musical, aventuri) Regia Lloyd Corrigan
Viral online (r)
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Andrei Saharov
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Film serial  A fost odatã ca niciodatã (r)
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Ceas de voie bunã  program folcloric
Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
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 11)
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

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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http://admitere.spiruharet.ro/
Bucureºti - Str. Fabricii nr. 46 G, Sector 6; tel: 021 316 97 85; 021 316 97 86  interior 110,
interior 115 ; 021 316 97 88 ; 021 316 97 89; 021 316 97 83; 0736 729 904;
e-mail: mfc_buc_sec@spiruharet.ro; ushmkt@spiruharet.ro, ushfb@spiruharet.ro
Braºov - Str. Turnului nr. 7; tel: 0268 54 80 44  interior 106, interior 121 (secretariat) ;
0268 54 80 44  interior 103; 0268 54 82 23; e-mail: ushmbv@spiruharet.ro
Câmpulung-Muscel - Str. Traian nr. 223; tel : 0248 51 22 84; 0248 51 06 00;
e-mail: ushm_conta@spiruharet.ro
Constanþa - Str. Unirii nr. 32-34; tel: 0241 54 14 90; 0241 54 14 91;
0241 54 50 15  interior 111, e-mail: ushctasg@spiruharet.ro
Craiova - Str. Vasile Conta nr. 4; tel: 0251 59 82 65; e-mail: ushmfccig_dj@spiruharet.ro,
ushmfcfb_dj@spiruharet.ro
Râmnicu-Vâlcea - Bd. General Praporgescu nr. 22; tel: 0250 73 30 74, 021 455 13 92,
fax: 0250 73 30 17; e-mail: admitere_sjermv@spiruharet.ro; ushcvl@spiruharet.ro

 Absolvenþii programului de
studii Contabilitate ºi informaticã
de gestiune pot deveni: Consilier/
expert/ inspector/ referent/
economist în gestiunea economicã,
Analist, Referent de specialitate
financiar-contabilitate, Contabil,
Contabil bugetar, Auditor intern,
Controlor financiar, Administrator
financiar, Contabil financiarbancar, Consilier financiar-bancar,
Revizor contabil, Cenzor, Controlor de gestiune, Consultant bugetar, Inspector economist,
Ofiþer bancar etc.

E
i
a
u
f
o
s
t
/
s
u
n
t
h
a
r
e
t
i
º
t
i

 Prin absolvirea programului Economia
Comerþului, Turismului, Serviciilor ºi
Managementul Calitãþii, licentiaþii pot activa
pe piaþa muncii ca: Analist calitate, Analist servicii
client, Analist în turism, Asistent comercial,
Asistent de cercetare economist în management,
Asistent de cercetare economist în marketing,
Consilier/Expert/Inspector/Referent/ Economist în
comerþ ºi marketing, Logistician gestiune
flux etc. De asemenea, absolvenþii pot deveni
specialiºti în instituþii publice, centrale ºi
locale, societãþi comerciale, corporaþii sau
companii multinaþionale, firme de logisticã
ºi aprovizionare, agenþii de turism, touroperatori, companii din industria HoReCa etc.

Absolvenþii programului de
studii Finanþe ºi Bãnci pot profesa
ca: Specialiºti în sistemul financiarbancar, Economiºti în alte domenii decât
cele financiar-bancare, Agenþi în
activitatea financiarã ºi comercialã, Agenþi
de valori ºi cambiºti (Brokeri valori),
Agenþi de asigurãri, Agenþi imobiliari,
Experþi în evaluarea bunurilor ºi vânzãtori
la licitaþie, Agenþi în activitatea financiarã
ºi comercialã în alte domenii ale
economiei naþionale, Inspectori ºi agenþi
financiari, Inspectori de vamã ºi frontierã
(Vameºi), Inspectori de taxe ºi impozite,
Inspectori de pensii ºi asigurãri sociale.

 Programul de studii Management asigurã
absolvenþilor sãi posibilitatea de a fi:
Consultant în management, Manager proiect,
Manager marketing, Manager în domeniul
siguranþei alimentare, Manager în activitãþi
de turism, Manager general, Manager
financiar, Manager farmacii, Manager de
proiect în parteneriat public-privat, Manager
de întreprindere socialã, Manager de inovare,
Manager bancar, Manager aprovizionare,
Manager al sistemelor de management al
riscului, Manager al sistemelor de
management de mediu, Manager al sistemelor
de management al calitãþii, Manager al
organizaþiei culturale, Manager achiziþii etc.

Absolvenþii specializãrii Marketing pot profesa
în diverse domenii ale
economiei, precum: Servicii de
marketing, comerciale sau de
vânzãri, Departamente de
cercetare - field, cercetare
calitativã ºi PR, Departamente
de servicii clienþi, Servicii
specializate în orga-nizarea
de târguri ºi expoziþii,
Departamente de creaþie
media, planificare media ºi
publicitate, Departamente de
logisticã ºi aprovizionare etc.

Liana BRATU  director comercial, SC Aprilia Imob SRL Monica IVAN (BIVOL)

Absolventã, Facultatea de Management Financiar-Contabil Bucureºti, 2014.
Am hotãrât sã mã perfecþio-nez ºi m-am Gãdãu, conf. univ. dr. Aurelian Bãluþã ºi prof.
înscris la Facultatea de Management Financiar univ. dr . Marin Dumitru, care ºi-au adus o
Contabil (CIG), fiindu-mi recomandatã de o contribuþie enormã la dezvoltarea identitãþii mele
bunã prie-tenã. La primul meu curs am cunoscut- profesionale. ( ) Încã din primul semestru al
o pe prof. univ. dr. Cicilia Ionescu, care, prin anului III, am început sã mã gândesc la lucrarea
modul profesionist de a preda, mi-a confirmat de licenþã. Am ales-o ca îndrumãtor ºtiinþific pe
cã înscrierea la aceastã facultate a fost cea mai lector univ. dr. Maria Ramona Chivu. Am fãcut
bunã alegere. Toatã admiraþia o am pentru cea mai bunã alegere, punându-ºi adânc
domnul prof. univ. dr. Gherasim Zenovic. Cu amprenta asupra mea, dându-mi aripi pentru astatura impunãtoare ºi þinuta impecabilã, m-a mi depãºi limitele. M-a sprijinit, m-a îndrumat
fãcut sã-mi fie teamã la început, dar, mergând la ºi mi-a dat încredere în mine. ( ) Pentru toate
cursuri, mi-am dat seama de nobleþea ºi acestea stimaþi profesori, vã voi fi veºnic
profesionalismul dânsului. Respect ºi recunoscãtoare ºi vã voi pãstra în suflet mereu
consideraþie ºi pentru lector univ. dr. Liana ca pe o amintire frumoasã.

Elena Cristina CHIREA

ofiþer colectare senior BANCA COMERCIALÃ ROMÂNÃ SA
Absolventã, Facultatea de Finanþe ºi Bãnci Bucureºti, 2013.
Sunt mândrã cã am urmat cursurile acestei facultãþi, care mi-a permis sã studiez, dar sã ºi
lucrez pentru cea mai mare bancã din România, fãrã sã simt niciun moment cã fac un compromis.
Cursurile urmate m-au ajutat foarte mult sã înþeleg ºi sã asimilez informaþiile de la locul de
muncã fãrã sã fie necesar sã petrec un timp îndelungat în training. Cadrele didactice au fost
bune îndrumãtoare, atât pe parcursul sesiunilor de examene, proiecte, cursuri, cât ºi dupã
finalizarea studiilor. Nu de puþine ori am fost consiliaþi în carierã sau studii de cãtre profesorii
noºtri. Un exemplu relevant de consiliere a fost momentul în care conf. univ. dr. Cezar Braicu,
prodecanul facultãþii, mi-a prezentat nenumãratele avantaje ale continuãrii studiilor printr-un
master în domeniul Bãnci ºi Pieþe Financiare, pentru a-mi întregi pe deplin studiile, astfel
putând sã accesez pe viitor ºi funcþii de conducere într-o instituþie cu profil bancar ºi nu
numai. În paralel cu participarea la cursuri am fost implicatã ºi în numeroase proiecte, ce
mi-au oferit oportunitatea de a-mi diversifica cunoºtinþele. În acelaºi timp, îmi face plãcere sã
amintesc ºi alte nume de cadre didactice din cadrul facultãþii, precum prof. univ. dr. Ilie Mihai,
conf. univ.dr. Eduard Ionescu, lector univ. dr. Petre Deaconu

Maria Mãdãlina SALOMIA

economist, SC Edilul CGA SA
Absolventã, Facultatea de Contabilitate si Finanþe, Câmpulung, 2008
În momentul în care ne terminãm
studiile ºi cãutãm un job stabil, vedem
cum angajatorii cautã la noi calitãþi pe
care le-am ºlefuit în anii de facultate.
ªcoala ne-a învãþat sã ne dezvoltãm ºi sã
învãþãm independent, punând în valoare
responsabilitatea personalã. Cadrele
didactice ne-au acordat tot sprijinul ºi
îndrumarea de care am avut nevoie,
ajutându-ne sã ne dezvoltãm abilitãþile
de lucru în echipã ºi de comunicare
(comunicare interpersonalã, realizarea de
prezentãri, discurs public, exprimare scrisã) în cadrul cursurilor ºi seminariilor.
Utilitatea ºi adecvarea metodelor de predare-învãþare la conþinutul
predat, folosirea eficientã a noilor tehnologii (email, site-ul cursului, suport
de curs în format electronic, videoproiector, simulãri), atitudinea personalului didactic faþã de studenþi (disponibilitate, abordabilitate, entuziasm),
gradul de interactivitate a activitãþilor didactice, toate acestea au contribuit la
formarea ºi pregãtirea mea pentru viitor. Dintre cadrele didactice, care au
marcat dezvoltarea mea profesionalã, menþionez : conf. univ. dr. Odi
Mihaela Zãrnescu, conf. univ. dr. Viorina Bragã, lect. univ. dr. Cristina Ciobanu,
prof. univ. dr. Dumitru Nica, profesori care mi-au acordat toatã îndrumarea
ºi sprijinul de care am avut nevoie.

Tiberiu Alexandru PÎRVU,
director general, S.C. Uzina
Mecanicã Plopeni S.A.

Absolvent al Facultãþii de Marketing
ºi Afaceri Economice Internaþionale:
 masterat Marketingul ºi Managementul
Activitãþilor Financiar-Bancare, 2010;
 licenþã Marketing, 2008
Absolventã a Facultãþii de Contabilitate ºi Finanþe din Râmnicu Vâlcea, 2007;
Absolvent Universitatea UPG
este doctorand la ASE Bucureºti, domeniul-contabilitate
Ploieºti, Facultatea de Exploatarea
Am reuºit sã devin cel mai tânãr expert vedere al conþinutului de cunoºtinþe teore- Zãcãmintelor de Petrol ºi Gaze, 1992
contabil din cadrul Filialei C.E.C.C.A.R. tice, de seminariile ºi laboratoarele care
O perioadã frumoasã din viaþa mea,
Vâlcea, întrucât am beneficiat de o bazã m-au ajutat sã aprofundez cunoºtinþele pracsolidã de cunoºtinþe în domeniul conta- tice de utilizare a tehnologiei informa- aceea în care am studiat la Universitatea
bilitãþii dobândite la Facultatea de Contabi- þiei (computerelor, Internetului etc.), de Spiru Haret, între anii 2005-2010! În
litate ºi Finanþe din Râmnicu Vâlcea. Din studiul la biblioteca virtualã, de evaluare. cadrul acestei facultãþi, de-a lungul timpului, am întâlnit cadre didactice ºi
punctul meu de vedere, pe parcursul Am beneficiat de pregãtire teoreticã, oameni minunaþi . A fost una dintre cele mai frumoase experienþe pe care lestudenþiei mele am fost mulþumitã în cel mai pregãtire practicã ºi am participat activ la am trãit în acest sens
înalt grad de cursurile predate, care au viaþa studenþeascã din cadrul Universitãþii
Sãlile de curs sunt spaþioase ºi primitoare. Am avut la dispoziþie librãria
corespuns aºteptãrilor mele din punct de Spiru Haret.
universitarã pentru a-mi procura cursurile de care am avut nevoie, dar ºi
biblioteca facultãþilor economice, de unde am împrumutat cãrþi, manuale,
Ion Dan SESERMAN
studii de specialitate, cãrþi în limbi de circulaþie internaþionalã pentru a mã
putea perfecþiona ºi elabora lucrãrile de licenþã ºi disertaþie, dar ºi eseurile,
specialist cash management, Banca Comercialã Românã  Departamentul Cash
referatele sau proiectele pe care le-am avut de elaborat în cadrul seminariilor
Management  Direcþia Tranzacþii Bancare
ºi laboratoarelor de specialitate.
Absolvent, Facultatea de Management Braºov  licenþã, 2011  master Dimensiunea
Profesorii ºi îndrumãtorii/coordonatorii de licenþã ºi disertaþie sunt cadre
europeanã a managementului organizaþiei,2013
didactice cu prestigiu ºi de o înaltã calitate profesionalã, de la care am învãþat
Universitatea Spiru Haret a fost pentru mine facultatea care m-a ajutat sã mã
lucruri noi ºi benefice, dar ºi strategii de marketing pe care acum le pun în
dezvolt în carierã, lucrez în cadrul Bãncii Comerciale Române de 22 ani, de când am
practicã cu succes. De un real folos mi-au fost ºi cursurile audiate la postul
început sã urmez cursurile acestei facultãþi în anul 2008, dorinþa de dezvoltare a
de radio universitar HFM, dar ºi emisiunile pe teme economice ºi universitare
cunoºtinþelor a fost provocatã de buna îndrumare de care am avut parte din partea
vizionate la postul universitar privat de televiziune TV H. Evoluþia mea a
excelentei echipe de profesori universitari din care fãceau parte: Stelian Pânzaru,
fost marcatã de cadre didactice titularizate, cu experienþã în domeniu, profesori,
Camelia Dragomir, Elena Doval, Roxana ªtefãnescu, conf.univ.dr. Gica Cruceru etc.
conferenþiari, lectori etc. Îndrumãtorii ºi cadrele didactice m-au ajutat cu
Mediul de studiu care mi-a fost creat în aceastã instituþie de învãþãmânt m-a ajutat ca
materiale didactice pentru îmbunãtãþirea cursurilor, dar ºi a proiectelor.
multe cunoºtinþe care le acumulam în timpul cursurilor sã le pun în practicã la locul de
Personalului didactic îi sunt profund recunoscãtor, ºi aici trebuie sã menþionez
muncã ºi, dacã era nevoie sã aprofundez anumite aspecte, mi-au fost puse la dispoziþie
câteva nume: prof. univ. dr. Pistol Gheorghe, prof.univ.dr. Luminiþa Pistol,
lucrãri ºi manuale ce se gãseau la biblioteca Universitãþii. Îmi aduc aminte cu plãcere de
prof. univ.dr. Mihai Ilie, conf.univ.dr. Ion Corbu, prof. univ dr. Marinicã
sesiunile de examene, de emoþiile prin care treceam împreunã cu colegii, dar ne
Dobrin, conf. univ. dr. Eduard Ionescu, conf. univ. dr. Elena Gurgu.
prezentam cu încredere, deoarece cunoºtinþele pe care le acumulam în cadrul cursurilor
cãreia îi mulþumesc pe aceastã cale ºi îi urez mult succes în carierã.
ºi sesiunilor ºtiinþifice ne ajutau sã obþinem rezultate superioare.

expert contabil, expert judiciar ºi auditor stagiar, membru titular în Comisia de
disciplina din cadrul C.E.C.C.A.R. Desfãºoarã activitate profesionalã în cadrul
cabinetului sãu, EXPERT CONTABIL SALOMIA MARIA MÃDÃLINA.

