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Într-un sediu spectaculos, colorat, modern,
nou construit, în care o echipã de profesioniºti
au pregãtit o mulþime de activitãþi interesante,
care sã îi ghideze pe cei mici cãtre explorare
ºi creativitate,
Grãdiniþa cu program prelungit Prietenii mei,
situatã în sectorul 4, Bucureºti, bd. Metalurgiei
nr. 87, vã invitã, în data de 2 octombrie,
la deschiderea oficialã a anului ºcolar!
Luni dimineaþa (7 septembrie),
copiii înscriºi au început, deja, activitatea!
Au cântat Imnul Grãdiniþei ºi s-au bucurat,
rând pe rând, de toate facilitãþile oferite: piscinã,
sãli de sport, salã de spectacole, dans ºi teatru,
cabinet medical ºi cabinet de logopedie,
sãli de activitãþi ºi sãli dormitor, grupuri sanitare
proprii grupei, bucãtãrie ºi salã de mese etc.

GRÃDINIÞA
PRIETENII MEI

Detalii pe: www.gradinitaprieteniimei.ro;
Facebook: Gradinita Prietenii Mei
Manager: Laura Goran, 0745.028876;
PR: Monica Bãrbulescu, 021.2224642

Admitere în anul universitar 2015-2016
ÎNCÃ NU TE-AI ÎNSCRIS LA FACULTATE?!
100 de programe de licenþã ºi 46 de programe din 18 domenii de master îþi sunt oferite în cele 15 facultãþi din
cadrul Universitãþii Spiru Haret. Alege ºi înscrie-te! Gãseºti oferta completã în interiorul revistei.

Conferinþa internaþionalã

Law and Social Order/
Drept ºi Ordine Socialã
Cea de-a cincea ediþie a Conferinþei internaþionale Law and Social
Order/
Drept ºi Ordine Socialã, organizatã de Facultatea de Drept

ºi Administraþie Publicã Constanþa, Universitatea Spiru Haret, în
colaborare cu Colegiul de Drept din cadrul Universitãþii de Stat din
Michigan, SUA, s-a desfãºurat vineri, 4 septembrie 2015. Anul
acesta s-au alãturat organizatorilor mai mulþi parteneri: Institutul
Central de Cercetare ªtiinþificã, Universitatea Spiru Haret, Baroul
Constanþa, Centrul Naþional de Cercetare ªtiinþificã, Paris, Facultatea
de ªtiinþe Juridice, Sociale ºi Politice, Universitatea Dunãrea de
Jos, Galaþi, Facultatea de Drept, Universitatea Ovidius, Constanþa,
Institutul de Studii Interdisciplinare în ªtiinþe Socio-Umane, New
York, Asociaþia pentru ªtiinþe Alternative, Bucureºti, Editura
Addleton Academic Publishers (New York), partener oficial al
Contemporary Science Association (New York).

VREI SÃ DEVII ASISTENT MEDICAL?
Universitatea Spiru Haret organizeazã admitere pentru ªCOALA POSTLICEALÃ SANITARÃ care va funcþiona, începând cu anul
universitar 2015-2016, în cadrul Colegiului Universitar Spiru Haret Craiova, la specializãrile:
ASISTENT MEDICAL GENERALIST ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ªI RECUPERARE
Înscrierile se fac zilnic la sediul Colegiului Universitar din Craiova, strada Brazda lui Novac nr. 4 sau în strada Vasile Conta nr. 4.
Informaþii suplimentare la: tel. 0251/423395; 0251/598265, fax 0251/ 414122; e-mail: ushdcr@spiruharet.ro sau ushmfcfb_dj@spiruharet.ro





FELICITÃRI, domnule profesor
George Volceanov!

Sala mare de concerte
a Castelului Peleº a gãzduit, recent,
lansarea volumului
Scrisorile Regelui Ferdinand I
al României, vol. I,
apãrut la Editura Cetatea de Scaun,
Târgoviºte, editor: lector univ. dr.
Sorin Cristescu, cadru didactic la
Universitatea Spiru Haret, cu ocazia
împlinirii a 150 de ani de la naºterea
regelui Ferdinand, cel care a împlinit
idealul naþiunii române ºi a creat,
alãturi de sfetnicii sãi, România Mare.

Luni, 31 august, la Biblioteca Centralã Universitarã Carol I a avut
loc festivitatea de decernare a premiilor Uniunii Scriitorilor din
România pentru anul 2014.
Juriul, format din Ioan Holban, Ion Bogdan Lefter, Irina Petraº,
Gabriela Gheorghiºor, Cristina Chevereºan, Vasile Spiridon ºi Rãzvan
Voncu, a acordat Premiul pentru cartea de traduceri din literatura
universalã volumelor Opere VIII  IX / William Shakespeare,
Ed. Tracus Arte, traducãtori: George Volceanov, Horia Gârbea,
Violeta Popa, Lucia Verona.
Conf. univ. dr. George Volceanov este cadru didactic la Universitatea
Spiru Haret, Facultatea de Litere, director al Departamentului de
Filologie.
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Juvenes Translatores 2015: Start la înscrieri!

Pânã la 20 octombrie, informeazã Reprezentanþa UE la Bucureºti, liceele îºi pot
înscrie elevii la concursul anual al Uniunii Europene pentru tinerii traducãtori, cunoscut
sub numele de Juvenes Translatores, la adresa de internet ec.europa.eu/translatores.
Formularul online este disponibil în toate limbile oficiale ale UE.
Concursul, aflat la a 9-a ediþie, va avea loc în data de 26 noiembrie 2015, simultan în toate liceele
selectate prin tragere la sorþi. Ediþia 2015 este deschisã elevilor, din peste 751 de licee, nãscuþi în 1998,
indiferent de naþionalitate. Elevii (fiecare ºcoalã poate înscrie între 2 ºi 5 elevi) vor traduce un text de o
paginã în funcþie de alegerea exprimatã pentru oricare dintre cele 552 combinaþii posibile între cele 24 de
limbi oficiale ale UE.Textele traduse de elevi vor fi notate de traducãtori din cadrul Comisiei Europene,
care vor selecta câte un câºtigãtor pentru fiecare þarã. În aprilie 2016, toþi câºtigãtorii vor fi
invitaþi la Bruxelles pentru decernarea premiilor.
Concursul Juvenes Translatores este organizat în fiecare an de cãtre Direcþia Generalã Traduceri din
cadrul Comisiei Europene, începând cu 2007. Scopul sãu este de a promova studiul limbilor strãine în
ºcoli ºi de a le oferi tinerilor elevi posibilitatea sã vadã cum este sã fii traducãtor. În urma participãrii la
acest concurs, unii concurenþi au decis sã se îndrepte cãtre o facultate de profil ºi sã devinã traducãtori.
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De ce nu învaþã elevii?
Mioara VERGU-IORDACHE
Un sfert dintre absolvenþii de liceu, care au participat la
sesiunea de toamnã a examenului de bacalaureat, au promovat.
Sau, din altã perspectivã, trei sferturi nu au promovat. Cu ce
note?! Nu conteazã! Anul acesta, câteva zeci de mii de tineri nu
primesc diplomã. Plus alte zeci de mii din anii trecuþi Astfel de
date apar de mulþi ani. ªi?! Ce s-a întâmplat? Prilej de vorbe
repede reprimate, uitate, acoperite de vâltoarea zilelor!
Ce vreau sã spun este cã, orice s-ar declara, aceste rezultate sunt
un efect ºi nu o cauzã! Cauza este la vedere ºi nimeni nu pare cã
doreºte sã o rezolve, chiar dacã toatã lumea vorbeºte despre
prioritãþile României: educaþia ºi sãnãtatea. Mie mi se pare simplu:
tot ce se recupereazã (dar sã se recupereze!) de la corupþi, hoþi,
mincinoºi, în urma proceselor definitive, sã fie alocat educaþiei ºi
sãnãtãþii! Pentru învãþãmânt, cercetare, sistem sanitar! Personal
bine pregãtit ºi bine plãtit, ºcoli ºi spitale salubre ºi bine dotate.
Sã fie revizuite programele ºi manualele, de fapt, sã fie refãcute
în acord cu secolul în care trãim, nu cu timpurile în care
supravieþuim! Copiilor sã le fie testate aptitudinile, în mod
profesionist, ºi sã fie îndrumaþi spre profesii de succes pentru ei.
Nu toþi vor fi licenþiaþi, dar toþi vor fi fericiþi pentru cã vor face
ceva ce le place, ce ºtiu, pentru care au vocaþie!
Diploma poate fi o hârtie, fãrã valoare, dacã omul al cãrui
nume este înscris pe ea nu are valoare! Omul dã valoare diplomei
ºi nu diploma dã valoare omului! ªcoala ar trebui sã-i înveþe pe
copii sã respecte nu o funcþie, un rang, nu banii, ci sã-l respecte
pe omul inteligent, cultivat, care-ºi cunoaºte meseria, amabil,
politicos. Toate profesiile sunt nobile, dacã sunt fãcute cu nobleþe.
Copiii trebuie învãþaþi sã înveþe, cum ºi de unde, sã punã întrebãri,
sã caute ºi sã primeascã rãspunsuri.
Bacalaureatul a devenit un prag, pe care mulþi adolescenþi
nu-l pot trece. De ce? Mie mi se pare cã ei nu mai cred în utilitatea
lui. Elevii nu învaþã. De ce? Pentru cã nu vãd folosul studiului.
(Evident, nu mã refer la aceia dedicaþi, care ºi obþin performanþe!).
Pentru cã aproape zilnic se vorbeºte în România despre plagiat,
despre titluri obþinute fãrã merit. Pentru cã oamenii cu studii
serioase trãiesc de azi pe mâine, la limita decenþei, iar cei cu
tupeu, needucaþi - unii aproape analfabeþi - se lãfãie într-un lux
exorbitant. Pentru cã în fiecare zi, în România, nu se promoveazã
valorile autentice, pentru cã se apreciazã forma ºi nu fondul!
Tinerii au un simþ al realului ºi o capacitate de adaptare la facil
extraordinare. Ei simt cã trãim vremuri ale derizoriului, ale sfidãrii,
ale aroganþei. ªi, de aceea, rolul PROFESORULUI competent,
în chiar condiþiile de azi, este extrem de important ºi obligatoriu
pentru educarea viitorul nostru.
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Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: Investeºte în oameni!
Programul Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007  2013
Axa prioritarã: 2 Corelarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa muncii
Domeniul major de intervenþie: 2.1 Tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã
Titlul proiectului: Construieºte-þi practic profesia juridicã din facultate!
Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/132586
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret
Partener: Baroul Constanþa

70 de elevi, studenþi ºi masteranzi români
ºi austrieci participã la ªcoala de Varã cu tema:

Multiculturalism, multilingvism
ºi dezvoltare internaþionalã
Cea de-a ºaptea ediþie a ªcolii de Varã, organizatã de Universitatea Spiru
Haret - Facultatea de Litere în colaborare cu Centrul de Studii Multiculturale ºi
Multilingvistice ºi Biroul Studenþi Strãini - ºi-a deschis porþile pe 4 septembrie.
La deschiderea oficialã a cursurilor a vorbit decanul Facultãþii de Litere,
conf. univ. dr. Valeriu Marinescu, ºi directorul Departamentului Filologie, conf.
univ. dr. George Volceanov. Aceºtia au subliniat importanþa studiilor
multiculturale ºi multilingvistice în contextul proiectelor de cercetare europeanã,
a schimburilor culturale devenite deja tradiþionale între Universitatea din Viena
ºi Universitatea Spiru Haret. În continuare, conf. dr. Luiza Marinescu a susþinut
o prelegere pe tema Culturã ºi civilizaþie româneascã, în timpul cãreia a vorbit
studenþilor români ºi strãini despre tãbliþele de la Tãrtãria, Dacia Romanã,
folclorul românesc, dar ºi despre câteva personalitãþi importante ale culturii ºi
civilizaþiei româneºti, de la Mihai Eminescu ºi Dimitrie Cantemir la Marta
Bibescu sau Bucura Dumbravã.
În acest an, ªcoala de Varã se bucurã de o prezenþã masivã a elevilor de liceu
ºi a studenþilor, atât cei ai Universitãþii Spiru Haret, cât ºi cei ai Universitãþii
din Viena. La cursuri s-au înscris nouã studenþi din Austria, 25 de studenþi ai
Universitãþii Spiru Haret, 17 elevi de liceu ºi 18 masteranzi. Sunt prezenþi
nouã instructori de limba germanã de la Universitatea din Viena, profesori care
vor susþine cursuri intensive de limbã germanã, de luni pânã vineri, între orele
9.00 ºi 12.00, respectiv, 14.00 ºi 17.00. Aceste cursuri sunt oferite gratuit.
Pe parcursul acestei manifestãri mai au loc o gamã variatã de evenimente
culturale, precum expoziþie de artã, prezentare de film de scurt metraj ºi
prelegeri de culturã ºi civilizaþie arabã, englezã, francezã, spaniolã. Expoziþia
de picturã, graficã ºi fotografie reuneºte lucrãri aparþinând absolvenþilor
Facultãþii de Litere, Universitatea Spiru Haret, Georgiana Bucur, Laurenþiu
Ghiþã, ºi Laura Vasilescu, de la Facultatea de Medicinã Titu Maiorescu.
Sesiunile de prelegeri sunt susþinute de conf. univ. dr. Luiza Marinescu, conf.
univ. dr. Tamara Ceban, lector univ. dr. Valentina Bianchi, lector univ. dr. Adina
Chirimbu ºi lector univ. dr. Sebastian Chirimbu, Alina Cantacuzino, de la Institutul
Cervantes, ºi dr. Dirar Kutaini, de la Centrul Cultural European Româno-PanArab -CCERPA.
Felicitãri organizatorilor celei de-a ºaptea ediþii a ªcolii de Varã: Facultatea de
Litere, cu sprijinul conducerii, decan conf. univ. dr.Valeriu Marinescu, Biroul
pentru Studenþi Strãini, reprezentat de conf. univ. dr. Ruxandra Vasilescu,
Centrul de Studii Multiculturale ºi Multilingvistice, reprezentat de prof. univ.
dr. Andreea Lupu, directorilor de program. (Gabriela ÞINTEANU)

Consilierea ºi orientarea în profesie:
un sprijin real în alegerea viitoarei cariere!

În cadrul proiectului cofinanþat din
Fondul Social European Construieºte-þi
practic profesia juridicã din facultate! a
fost organizat, miercuri, 2 septembrie, un
workshop pentru diseminarea rezultatelor
obþinute în cadrul activitãþii de consiliere ºi
orientare în profesie (A4). În consens cu
obiectivul general al proiectului, de creºtere
a ºanselor de succes a viitorilor absolvenþi
de învãþãmânt juridic în procesul de
tranziþie de la ºcoalã la locul de muncã prin
furnizarea unui program integrat de
consiliere profesionalã ºi practicã de
specialitate, activitatea de consiliere a fost
compusã din ºedinþe individuale ºi de grup
de consiliere ºi orientare în carierã ºi
întâlniri tematice de tip coaching, prilej de
a cunoaºte diverse profesii juridice, prin
interacþionare cu practicieni ºi descoperirea
poveºtilor de succes. Totodatã, activitatea
a vizat ºi Reorganizarea Oficiului de COP
din cadrul facultãþii, identificarea, stabilirea
ºi dezvoltarea de metode, tehnici ºi instrumente de consiliere ºi orientare profesionalã în domeniul învãþãmântului superior

juridic ºi elaborarea de materiale ce sã vinã
în sprijinul activitãþii de consiliere. Astfel
cã, în cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/
G/132586, a cãrui valoare totalã este de
2.157.625 lei din care asistenþa financiarã
nerambursabilã este de 2.114.473 lei, iar
contribuþia beneficiarului, Universitatea
Spiru Haret, de 43.152 lei, au fost elaborate
9 broºuri de informare: Informaþii generale
despre construirea ºi pregãtirea unei
cariere în domeniul juridic, Consiliere ºi
Orientare în profesia de Avocat, Consiliere
ºi Orientare în Magistraturã, Consiliere
ºi Orientare în profesia de Notar Public,
Consiliere ºi Orientare în exercitarea
Funcþiei Publice, Consiliere ºi Orientare
în profesia de jurist în cadrul ONG-urilor,
Consiliere ºi Orientare în profesia de jurist
în cadrul companiilor private, Consiliere
ºi Orientare în profesia de Mediator ºi
Consiliere ºi Orientare în profesia de
Executor Judecãtoresc. Aceastã activitate
a fost coordonatã de lector univ. dr. Anca
Iulia Stoian ºi a beneficiat de sprijinul de
specialitate al prof. univ dr. Adela Voicu,

expert psiholog. În total, au beneficiat de
serviciile de consiliere ºi orientare în
profesie 360 de studenþi ºi masteranzi,
organizaþi în 9 grupe, fiecare având un
expert de consiliere ºi orientare în profesie:
Ana Maria igãnescu, gr. 1 COP, Luminiþa
Eleni Merei, gr. 2 COP, Raluca Oana Lupu,
gr. 3 COP, Liliana Marilena Lazãr, gr. 4
COP, Flavia Lucia Ghencea, gr. 5 COP,
Manuela Grigore, gr. 6 COP, Bogdan
Dumitru Baraþã, gr. 7 COP, Iulia Grecu, gr.
8 COP, Gheorghe Grecu, gr. 9 COP.
Cadrele didactice, experte în cadrul proiectului, au luat cuvântul la workshop în jurul
subiectelor propuse spre dezbatere:
Consilierea ºi orientarea în profesie:
avantaje ºi dezavantaje, gãsirea conþinutului adecvat al ºedinþelor de COP în
domeniul studiilor de drept ºi care este
abordarea/ strategia didacticã oportunã
categoriilor de vârstã ºi nivelului de
studii, licenþã ºi master, dupã caz. O altã
temã de dezbatere a fost cât din fiecare
activitate pe care am realizat-o în cadrul
proiectului (ºedinþe individuale, ºedinþe
colective ºi întâlniri tematice) este oportun sã parcurgã un student/masterand
pentru o informare completã asupra
profesiilor juridice. Una dintre concluziile
acestui atelier a fost necesitatea
introducerii COP, fie ca materie opþionalã,
fie ca materie facultativã în cadrul
studiilor de licenþã.
Toate cadrele didactice implicate în
calitate de experþi în cadrul proiectului
au primit Diplome de Merit din partea
Universtãþii Spiru Haret, în semn de
apreciere pentru implicarea în buna
desfãºurare a activitãþii de consiliere.
Responsabil comunicare ºi relaþii cu publicul,

conf. univ. dr. Claudiu CHIRU
Manager Proiect,

lect. univ. dr. Onorina BOTEZAT

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Falimentul ASTRA - fenomen singular sau începutul curãþeniei în asigurãri?
Cel mai mare faliment din istoria asigurãrilor din
România, cel al societãþii Astra, acoperã aproximativ 10%
din piaþã ºi produce o gaurã de 700 de milioane de lei în
bugetul de un miliard de lei al recent înfiinþatului Fond de
Garantare al Asiguraþilor (FGA). Va fi un tãvãlug al
falimentelor în asigurãri? Se va opri aici?
În anii 2000, piaþa asigurãrilor din România s-a
confruntat cu primele sale falimente: Delta Addendum,
Euroasig, Metropol, Grup AS, Croma ºi ADAS.
Impactul asupra pieþei a fost însã unul minor, cotele de
piaþã ale acestor companii fiind de multe ori sub nivelul
de 1% sau cel mult în jur de 2%. Pe 26 august 2015,
însã, Autoritatea de Supraveghere Financiarã (ASF) a
decis retragerea autorizaþiei de funcþionare a Astra
Asigurãri ºi intrarea ei în faliment, semnându-se, astfel,
cel mai mare faliment din asigurãri, dupã cum a declarat
preºedintele ASF, Miºu Negriþoiu. Decizia a fost luatã
în baza unui raport, al administratorului special KPMG
Advisory, privind stadiul planului de redresare
financiarã ºi opþiunile existente în urma eºuãrii
procesului de majorare a capitalului social. Potrivit
concluziilor raportului, au fost întrunite toate cele trei
condiþii legale care definesc starea de insolvenþã:
incapacitatea vãditã de platã a datoriilor exigibile cu
disponibilitãþile bãneºti; scãderea valorii marjei de
solvabilitate disponibile sub jumãtate din limita minimã
prevãzutã de reglementãrile legale în vigoare pentru
fondul de siguranþã; imposibilitatea restabilirii situaþiei
financiare a societãþii de asigurare-reasigurare în cadrul
procedurii de redresare financiarã.
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Agonie ºi extaz la Astra Asigurãri Fondul de Garantare
Astra Asigurãri a devenit, în 2010, liderul al Asiguraþilor - bun de platã

pieþei de asigurãri locale, în funcþie de venituri,
cu un volum total al primelor brute subscrise în
valoare de peste 1,08 miliarde de lei (13,04% din
total piaþã), în creºtere cu 34% faþã de anul
anterior. Ea ºi-a pãstrat aceastã poziþie ºi în
urmãtorii trei ani, în 2011 înregistrând subscrieri
de 1 miliard de lei (12,89% din total piaþã), în
2012 - 1,13 miliarde de lei (13,7% din total piaþã),
iar în 2013 - 921,49 milioane lei (11,34% din
total piaþã), conform rapoartelor Autoritãþii de
Supraveghere.
În 2014, anul în care ASF a plasat compania
Astra Asigurãri sub administrare specialã,
asigurãtorul a coborât pe locul trei în clasament,
cu subscrieri în valoare de 770,11 milioane lei ºi o
cotã de piaþã de 9,52%. La 30 iunie 2015, Astra
înregistra o marjã de solvabilitate disponibilã
negativã, de circa 871 milioane de lei, un coeficient
de lichiditate de 0,03 ºi un necesar de capital de
aproximativ 968 milioane de lei, conform ASF.
ASF a identificat trei cauze majore care au
condus la falimentul Astra Asigurãri: managementul defectuos al activitãþii companiei;
servirea anumitor interese personale sau ale
grupului de firme la care Astra este afiliatã, prin
utilizarea activelor companiei; raportarea
distorsionatã, atât a poziþiei ºi a performanþei
financiare, cât ºi a indicatorilor de prudenþialitate,
având ca efect crearea aparenþei de conformitate
cu regulile în vigoare.
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Astra Asigurãri are 1,8 milioane de asiguraþi,
cu 2,5 milioane de poliþe valabile, potrivit ASF.
Asigurarea încheiatã la Astra Asigurãri este
valabilã în continuare, pânã la momentul expirãrii
acesteia, chiar dacã firma a intrat în faliment. În
cazul în care are loc un accident, asiguratul va
depune dosarul de daunã la Fondul de Garantare.
În termen de 30 de zile de la declararea falimentului
de cãtre instanþa de judecatã (decizie publicatã pe
31 august în Monitorul Oficial), dosarele de
despãgubire se vor transfera de la Astra la FGA.
Potrivit oficialilor ASF, FGA are resursele necesare
sã plãteascã despãgubirile, fãrã a fi nevoie de o
majorare a contribuþiilor plãtite de ceilalþi jucãtori
din piaþã. Valoarea rezervelor de despãgubire este
de 650 mil. de lei, iar impactul pe care l-am calculat
noi este de 700 mil. lei. Fondul are disponibilitãþi
de peste un miliard de lei, are rezerve suficiente sã
administreze acest caz, a afirmat Miºu Negriþoiu.
Solicitãrile de despãgubire se ridicã în prezent la
76 mil. lei, potrivit declaraþiilor acestuia.

Viitorul sunã a

Solvency II

Exerciþiul de evaluare bilanþierã (BSR) realizat
de ASF în colaborare cu Comisia Europeanã ºi
EIOPA (Autoritatea Europeanã pentru Asigurãri
ºi Pensii Ocupaþionale) pe cifrele de la 30 iunie
2014, finalizat în luna iulie 2015 de cãtre ASF, a

arãtat situaþia financiarã necorespunzãtoare a Astrei:
marja de solvabilitate de -1.029 milioane lei (valoare
negativã) ºi un necesar de capital de 1.174 milioane
lei. Astra Asigurãri a picat astfel testul de stres
fãcut de ASF. Problema este cã, acelaºi test a mai
fost picat ºi de Carpatica, Euroins ºi Exim. Conform BSR, evaluarea activelor ºi pasivelor a relevat
un deficit de capital agregat, conform cadrului
prudenþial actual (Solvabilitate I), de 1,6 miliarde
lei (aproximativ 356 milioane euro), concentrat la
patru societãþi.
De la 1 ianuarie 2016, însã, intrã în vigoare
noile standarde de capital în asigurãri, Solvency
II. Potrivit aceluiaºi stres-test efectuat de ASF,
dintre cele 13 companii de asigurãri verificate de
ASF, doar patru îndeplinesc indicatorii MCR ºi
SCR (cerinþe exprese ale Solvency II), respectiv
Allianz, ING, Omniasig ºi Generali.
Din raport reiese cã Astra, Axa, Carpatica,
Euroins ºi EximAsig ar avea o ratã a SCR sub
0%, Groupama ºi Uniqa - o ratã a SCR între 0%
ºi 50%, Asirom ºi PAID - între 50% ºi 100%,
Allianz ºi Omniasig - între 100% ºi 150%, iar
Generali ºi ING - o ratã care ar depãºi 150%.
Practic, trecerea la Solvency II va fi un semn clar
de maturizare a pieþei asigurãrilor. Din nefericire,
însã, aceste noi norme de prudenþialitate valabile
la nivel european vor antrena ºi scumpiri ale
poliþelor de asigurare din România.

Gabriela ÞINTEANU

Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri întâmpinate în lumea economico-financiarã,
ne puteþi scrie la: opinia@spiruharet.ro
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UNIVERSITARIA
Law and Social Order/ Drept ºi Ordine Socialã

Prof. univ. dr. Carmen Costea, prorector Relaþii Internaþionale, Universitatea
Spiru Haret, prof. univ. dr. Mihnea Claudiu Drumea, decanul Facultãþii de
Drept ºi Administraþie Publicã, Constanþa, au subliniat, în deschidere, importanþa
ºi dimensiunea internaþionalã a conferinþei.
Frank S. Ravitch, profesor de Drept fundamentale. Cu toate acestea,
ºi ºef al catedrei de Drept ºi Religie conflictul poate fi rezolvat. De fapt, în
Walter H. Stowers din cadrul ªcolii de cele mai multe situaþii, conflictul a fost
Drept a Universitãþii de Stat din fabricat de partizanii culturilor opozante.
Recenta dezbatere în media cu privire la
Legea Libertãþii religioase a ignorat în
mare parte istoria ºi semnificaþia libertãþii
religioase. În unele cazuri, minoritãþi
religioase nepopulare au fost victime ale
discriminãrii. În ultimii ani, libertatea
religioasã a fost utilizatã de unii pentru a
justifica discriminarea, împotriva
chiriaºilor ºi clienþilor, bazatã pe
orientarea sexualã. În mod ironic, durerea
victimelor acestui tip de discriminare este
similarã cu cea suferitã de minoritãþile
religioase atunci când le-a fost negatã
libertatea religioasã. Profesorul Ravitch
a arãtat, în prezentarea sa, cã pot fi gãsite
cãi spre construirea unei baze comune
de concepte între revendicãrile adepþilor
libertãþii religioase ºi drepturile
comunitãþii LGBT.
Arnaud Paturet, cercetãtor
principal, la Centrul Naþional de
Cercetare ªtiinþificã ºi profesor la École
normale supérieure din Paris, în
Michigan, SUA, co-preºedinte al domeniile istoria dreptului ºi dreptul
Conferinþei LSO, are o vastã experienþã, roman, a propus o lucrare intitulatã Aux
este autorul a numeroase cãrþi, articole, origines des classifications du droit
recenzii ºi cursuri universitare, care sunt (Despre originea clasificãrii dreptului).
incluse în bibliografia obligatorie a
disciplinei Drept ºi Religie în aproape
toate ºcolile de drept din SUA. Articolele
sale se axeazã pe drept ºi religie, dar ºi
pe drepturile fundamentale ºi discriminare. Din anul 2001, când a fost
bursier Fulbright la Facultatea de Drept
a Universitãþii Doshisha (Japonia), a
dezvoltat o relaþie cu corpul profesoral
ºi academic din aceastã þarã, fiind în
prezent directorul ªcolii de varã din
Kyoto, Japonia. La cea de-a cincea ediþie
a LSO, profesorul Ravitch a prezentat
lucrarea Freedom of Religion and
Freedom of Sexual and Reproductive
Liberty in Pluralistic Societies
(Libertatea religioasã ºi libertatea
opþiunilor sexuale ºi de reproducere în
societatea pluralistã). Prezentarea se
bazeazã pe cartea sa Freedoms Edge:
Robin Paul Malloy, titularul catedrei
Religious Freedom, Reproductive
Freedom and the Future of America ºi a onorifice E.I. White ºi profesor emerit de
abordat problematica dezbaterii naþionale Drept la Universitatea Syracuse din
apãrute în urma evenimentelor din SUA, a fost pentru prima datã
Arizona, Arkansas, Georgia, Indiana, conferenþiar în România. Fiind profesor
Michigan, Missouri, New Mexico ºi de antreprenoriat ºi director al
odatã cu decizia Curþii Supreme în cazul
Obergefell v. Hodges din iunie 2015, care
pune faþã în faþã libertatea religioasã ºi
drepturile ºi libertãþilor civile ale
comunitãþii LGBT, controversã ce nu
este departe de reacþia societãþii civile în
urma deciziei Curþii Supreme în cazul
Burwell v. Hobby Lobby din 2014, care
a lovit asupra echilibrului între drepturile
reproductive ºi libertatea religioasã.
Profesorul Ravitch considerã cã am intrat
într-o nouã, ºi pânã acum de neegalat,
luptã în rãzboaiele culturii. Desigur,
încadrarea acestei controverse ignorã cã
libertatea religioasã ºi drepturile civile
puternice pot coexista, atunci când sunt
corect înþelese. Miza este mare. Pe de o
parte, sunt implicate drepturile civile ºi
fundamentale ale omului. Pe de altã
parte, vorbim despre libertãþile civile

departamentului de inovare a centrului
de proprietate, cetãþenie ºi antreprenoriat
social, profesor de economie la ªcoala
de cetãþenie ºi afaceri publice Maxwell,
a prezentat lucrarea Land Use
Regulation, Disability, and Aging in
Place (Reglementarea utilizãrii
pãmântului, dizabilitãþi ºi îmbãtrânirea
la domiciliu) bazatã pe ultima sa carte 
Land Use Law and Disability: Planning
and Zoning for Accessible Communities
(Cambridge University Press 2015).
Îmbãtrânirea prezintã o serie de
probleme, deoarece mobilitatea scade cu
vârsta. Pentru a atinge acest obiectiv,
comunitãþile vor trebui sã þinã seama de
deprecierea mobilitãþii ºi de un design
accesibil, ca ºi probleme de reglementare
a utilizãrii terenurilor, în plus faþã de
înþelegerea acestor probleme în materie
de drepturi civile ºi umane. Deºi s-a scris
foarte mult despre drepturile persoanelor
cu handicap, s-a spus puþin despre
interacþiunea dintre handicap ºi reglementarea utilizãrii terenurilor. A face
proprietãþile accesibile ºi în condiþii de
siguranþã impune restricþii privind
drepturile de proprietate ºi dezvoltare.
Este important sã fie mediate drepturile
proprietarilor ºi drepturile persoanelor
care sunt în vârstã sau care se confruntã
cu un handicap. Cu reglementãri
adecvate, comunitãþile pot fi vibrante,
durabile ºi favorabile incluziunii.
Lawrence M. Solan, profesor de
Drept Don Forchelli ºi directorul de
programe educaþionale ale ªcolii de
Drept Brooklyn, SUA, a vorbit despre
Interpreting Multilingual Laws: Some
Costs and Benefits (Interpretarea legilor
multiligve: costuri ºi beneficii), lucrare
publicatã, în parte, în Revista Internaþionalã de semioticã a dreptului. La nivel
de structurã a Uniunii Europene, Europa
a luat o poziþie de lider în lume în ceea
ce priveºte drepturile omului, iar
economia sa mare colectivã este un
jucãtor important, chiar ºi în vremuri
dificile. Aceasta, poate în mod ironic, a
realizat aceste obiective prin crearea unui
sistem juridic supranaþional, în care nu
existã o limbã comunã a legii, aºa cum
înþelegem în mod obiºnuit acest concept.
Aceastã structurã creeazã o contradicþie
ciudatã: dificultatea în comunicare, care
vine dinspre un sistem juridic în care
fiecare lege este scrisã în 24 de versiuni
diferite, dintre care multe nu sunt bine
înþelese în afara unei singure þãri, nu este
o consecinþã neintenþionatã a unui sistem
care, de altfel, funcþioneazã fãrã probleme. Mai degrabã, este un element
important al designului sistemului.
Recunoaºterea simultanã a dreptului
european ºi autonomia culturalã ºi
lingvisticã a statelor membre sunt exact
ceea ce a permis Uniunii Europene sã
atragã ºi menþinã membri. Astfel, toate
legile adoptate de UE sunt promulgate
în toate cele 24 de limbi oficiale ºi fiecare
versiune are aceeaºi forþã juridicã ca ºi
celelalte 23. Conferinþa susþinutã de
profesorul Solan a pus în discuþie unele
dintre multele costuri ºi beneficii ale
acestui sistem. Costurile sunt destul de
clare: în primul rând, structura UE
permite conflicte între diferite versiuni,
care nu au nimic de-a face cu cazul de a
avea o influenþã juridicã asupra litigiilor,
în care fiecare parte se bazeazã pe
legalitatea versiunii în limba proprie pe
care o invocã. În al doilea rând, ºi cel

mai evident, costurile pentru traducerea
legilor în 24 de versiuni sunt foarte mari,
iar echivalenþa este atâta cât o pot
produce traducãtorii. La ora actualã, UE
bugeteazã, anual, cu 330 de milioane de
euro serviciile de traducere; chiar ºi cu
utilizarea tehnologiei de reducere a
costurilor, previziunile sunt cã aceastã
sumã va creºte înainte de a scade. În al
treilea rând, chiar ºi o lecturã superficialã
a literaturii cu privire la traducerea
juridicã demonstreazã cã speranþa într-o
echivalenþã adevãratã este o fantezie.
Aceste costuri ale multilingvismului sunt
reale. Cu toate acestea, metodele de
interpretare ale Curþii de Justiþie a Uniunii
Europene (CJUE) produc rezultate, care
par corecte, atunci când se pare cã existã
un conflict între diferitele versiuni
lingvistice. Curtea examineazã, de obicei,
mai multe versiuni ale legii ºi, apoi,
trianguleazã pentru a extrage sensul de
bazã. Profesorul Solan numeºte aceastã
metodã Interpretare Augustinianã dupã
metoda folositã de cãtre Sf. Augustin în
antichitatea târzie pentru a interpreta
Scripturile. Este uneori (în mod eronat)
prevãzut în legislaþia UE cã metoda ad
litteram este suficientã în cazul unor
texte, fãrã analize suplimentare. Metoda
coincide cu investigarea scopului legii cu
ajutorul altor instrumente juridice. Când
existã diferenþe semnificative între
diferitele versiuni sau scopul legii pare a
fi clar în orice caz, Curtea renunþã la
abordarea tradiþionalã teleologicã ºi
invocã scopul legii, în conformitate cu
cea mai comunã metodã de interpretare
în sistemele juridice de drept civil.
Profesorul a subliniat ºi faptul cã
legislaþia multilingvã are ºi beneficii:
reduce oportunismul lingvistic pentru a
submina scopul legii.
În aceeaºi cheie, Aleksandra
Matulewska, profesor doctor habilitat
în cadrul departamentului de legilingvisticã ºi limbaje de specialitate,
Institutul de Lingvisticã, Facultatea de
Limbi ºi Literaturi moderne, de la
Universitatea Adam Mickiewicz,
Poznañ, Polonia, a vorbit pe marginea
temei Finding Ones Way through the
Complex Maze of Legal Terminology.
Prezentarea s-a axat pe problema de a
traduce termeni din polonezã în englezã
ºi din englezã în polonezã. Metodele de
cercetare au inclus: (i) compararea
textelor ºi analiza textelor comparabile
paralele, (ii) metoda de axiomatizare de

realitatea juridicã lingvisticã, (iii)
analiza terminologicã a materialului din
corpus, (iv) conceptul de reglare a
textului-þintã la nevoile ºi cerinþele
comunitãþii de destinatari (v) tehnicile
de asigurare a echivalenþelor de terminologie non-echivalentã. Scopul
prezentãrii a fost de a arãta complexitatea relaþiilor intralinguale ºi
interlinguale cu referire la terminologia
unui sistem de drept. Sarcina traducãtorului este de a face o traducere care sã
fie eficace. În numeroase ocazii,
eficienþa comunicãrii limbajelor de
specialitate depinde de gãsirea
echivalenþelor adecvate ºi determinarea
diferenþelor de sens între termenii
comparaþi din limba sursã ºi limba þintã.
Traducãtorul trebuie sã aibã întotdeauna
în vedere necesitatea de a satisface
nevoile de comunicare ale beneficiarilor
de traducere. Cu toate acestea, în cazul
limbilor care sunt utilizate în numeroase
jurisdicþii, problema nevoii de
dezambiguizare terminologicã survine.
Abordarea parametricã poate fi de ajutor
în astfel de situaþii. În plus, o astfel de
abordare ajutã la gãsirea relaþiilor
sistemice ºi semantice la nivel
intralingual ºi interlingual.
Din partea Baroului Constanþa, au
participat, cu prelegeri, decanul Baroului,
avocat, lector univ. dr. Gabriel Cornel
Grigore  Contractul internaþional de
transport de mãrfuri pe mare.
Caracterizare generala. Forme - ºi avocat,
lector univ. dr. Rareº Patrick Lazãr Particularitãþi ale contractului de
antreprizã în reglementarea Codului civil.

În cadrul conferinþei au fost organizate secþiuni speciale ale facultãþilor
partenere sau ale colectivelor de cercetare:  atelierul de lucru, ce s-a þinut în
Bucureºti, coordonat de lector univ. dr. Claudiu D. Butculescu Ramon, care
a reunit, sub titlul Dezvoltãri actuale ºi schimbãri în teoria juridicã în cadrul
Uniunii Europene, lucrãri ale cadrelor didactice de la universitãþile Spiru
Haret ºi Titu Maiorescu ºi ale cercetãtorilor Institutului de Cercetãri Juridice
Acad. Andrei Rãdulescu. Comunicãrile au abordat probleme de comunicare
juridicã ºi inflaþie legislativã, doctrinã a statului de drept modern ºi demnitatea
umanã ºi, nu în ultimul rând, aspecte de transfer legislativ în contextul
europenizãrii dreptului.  În atelierul organizat de membrii ªcolii Doctorale
Administrarea Afacerilor, din cadrul ASE Bucureºti, cu titlul Driving our
Society to the Future, coordonat de Larisa Mihoreanu, participanþii au
dezbãtut modalitãþi de transport inteligent, problemele actuale ale sistemului
de securitate socialã din România în cheia contribuþiei UE, metode de
evaluare a bunurilor intangibile, responsabilitatea guvernamentalã,
problemele actuale din sistemul de sãnãtate, inteligenþa cuanticã, legislaþia
organicã, ordine socialã ºi securitate naþionalã.

Onorina BOTEZAT,

preºedintele Comitetului de Organizare LSO 2015
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SUCCESELE CARE NE MOTIVEAZÃ (I)
»

Olimpiada de Informaticã a Europei Centrale (CEOI 2015)
Lotul de informaticã al României a obþinut,
la a XXII-a ediþie a Olimpiadei de Informaticã a Europei
Centrale (CEOI), desfãºuratã în perioada 29 iunie 4 iulie, la Brno (Cehia), 44 de concurenþi din 10 þãri,
o medalie de aur - Alexandru Velea (clasa a XII-a, Liceul
de Informaticã Tiberiu Popoviciu din Cluj-Napoca);

douã medalii de argint - Rareº-Darius Buhai (clasa
a XII-a, Colegiul Naþional Liviu Rebreanu din
Bistriþa) ºi Valentin-Marius Hârºan (clasa a XII-a,
Liceul Internaþional de Informaticã din Bucureºti);
ºi o medalie de bronz - Andrei Popa (clasa a X-a,
Liceul Teoretic Mihail Kogãlniceanu din Vaslui).

Balcaniada de Matematicã pentru Juniori (2015)
ªase medalii este bilanþul lotului olimpic de juniori al României, prezent la a XIX-a ediþie a Olimpiadei
Balcanice de Matematicã pentru Juniori, desfãºuratã în perioada 24 - 29 iunie, la Belgrad, la care au
participat concurenþi din 19 þãri.
Medalie de aur - Theodor Mihai Iliant (Colegiul Naþional Mircea cel Bãtrân din Constanþa; medaliil
de argint - Alexandra Timofte (Colegiul Naþional de Informaticã Tudor Vianu din Bucureºti), Lenca
Iarina Cuturela ºi Ioan Andrei Nicolae (elevi la Liceul Internaþional de Informaticã din Bucureºti), ªtefan
Rãzvan Bãlãucã (Colegiul Naþional Mihai Eminescu din Botoºani) ºi Ioan Paul Petru Tîrliºan (ªcoala
Gimnazialã Mihai Eminescu din Bistriþa-Nãsãud).

Balcaniada de Informaticã (seniori)

»

Olimpiada Internaþionalã de Limba latinã de la Arpino

Lotul olimpic al României s-a situat pe locul
al II-lea pe naþiuni, la a XXXV-a ediþie
a Olimpiadei internaþionale de latinã, Certamen
Ciceronianum Arpinas, competiþie patronatã
de Centro Studi Umanistici M. Tullio Cicerone.
În competiþie cu cei 150 de participanþi la ediþia
din acest an, elevul Dragoº-Alexandru
Iordache, de la Colegiul Naþional Sfântul Sava

din Bucureºti, a obþinut al patrulea premiu din
cele 9 acordate.
Olimpiada s-a desfãºurat în perioada 7-10 mai
2015, la Arpino, Italia, ºi a reunit 150 de elevi din
13 þãri. Olimpiada de la Arpino este un concurs
extrem de complex ºi dificil, dureazã 5 ore ºi
evalueazã înþelegerea ºi interpretarea de cãtre
candidaþi a unui fragment din opera lui Cicero.

Un premiu I ºi douã premii speciale pentru elevii latiniºti
din România

La a XXIII-a ediþie a Balcaniadei de Informaticã pentru seniori -13 echipe din 11 þãri,
desfãºuratã la Ruse, în perioada 28 iunie - 3 iulie, lotul olimpic de informaticã al României
a obþinut: medalii de argint - Costin-Andrei Oncescu (Colegiul Naþional Dinicu Golescu din
Câmpulung Muscel), Darius Marian (Liceul Internaþional de Informaticã din
Bucureºti), Denis Gabriel Mitã (Colegiul Naþional Fraþii Buzeºti din Craiova); medalie de
bronz - Vlad Mihai Rochian (Liceul Teoretic Grigore Moisil din Timiºoara).

Olimpiada
Internaþionalã
de Filosofie

»

Elevii români prezenþi la competiþiile internaþionale
de limba latinã - Certamen Horatianum ºi Certamen
Ovidianum Sulmonense -, desfãºurate în perioada
16-19 aprilie, în localitãþile Venosa ºi Sulmona, au
obþinut un premiu I ºi douã premii speciale.
Astfel, la a XIX-a ediþie a Concursului de limba
latinã Certamen Horatianum, unul dintre cele mai
prestigioase din învãþãmântul preuniversitar
umanist european, Andrei Gabriel Greceanu
(Colegiul Naþional Sf. Sava din Bucureºti) a cucerit
premiul I ºi Premiul special Luigi Masturzo.

Olimpiada Internaþionalã de Chimie D. Mendeleev
Elevii din lotul olimpic de chimie
al României au cucerit ºase medalii
la a 49-a ediþie a Olimpiadei Internaþionale de Chimie D. Mendeleev,
desfãºuratã în perioada 3-10 mai,
la Erevan: medalii de aur: Dumitru
Cãlugãru (punctaj absolut), elev în
clasa a XII-a la Colegiul Naþional
Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu,
ºi Andrei Iliescu, elev în clasa
a XI-a la Liceul Internaþional de
Informaticã din Bucureºti; medalii
de argint: Paul Haidu-Gerea (clasa
a X-a, Colegiul Naþional Mircea cel
Bãtrân din Constanþa),Cristian Robert Râclea (clasa a XI-a, Colegiul Naþional Vasile
Alecsandri din Galaþi) ºi Silvestru-Alexandru Big (clasa a XII-a, Colegiul Naþional
Alexandru cel Bun din Gura Humorului); medalie de bronz - Tiberiu Alexandru Panã
(clasa a XII-a la Colegiul Naþional Mihai Viteazul din Ploieºti.

Olimpicii români ºi-au trecut
în palmares douã medalii de
bronz la a XXIII-a ediþie a
Olimpiadei Internaþionale de
Filosofie, desfãºuratã în perioada
14-18 mai, la Tartu (Estonia) Teodora Groza (clasa a XI-a,
Colegiul Naþional Mihai Eminescu
din Oradea) ºi Anda Maria Zahiu
(clasa a XII-a, Colegiul Naþional
Ion Luca Caragiale din Ploieºti). Concursul a reunit 84 de
participanþi din 39 de þãri
(Europa, Asia, America de Nord
ºi America de Sud).

Olimpiada Internaþionalã de Fizicã a þãrilor din Asia /APHO 2015

Olimpiadã Europeanã de Matematicã pentru Fete
Teodorescu (clasa a X-a), o medalie de argint
- Marina Romina Ivan(clasa a XII-a) ºi o
medalie de bronz - Raluca Cobzaru (clasa
a XI-a).
Datoritã acestor performanþe, România a
ocupat locul 3 în clasamentul pe medalii
(din 23 de þãri europene ºi 7 þãri invitate).

Invitat special la Olimpiada Internaþionalã de
Fizicã a þãrilor din Asia/APHO 2015 (Hangzhou,
R.P. Chinezã, 3-11 mai), echipa României a obþinut
trei medalii de aur, douã medalii de argint, douã
medalii de bronz ºi o menþiune. Toþi cei opt elevi
laureaþi studiazã la Liceul Internaþional de
Informaticã din Bucureºti: medalii de aur - Dan

ªtefan Eniceicu (clasa a XI-a), Tudor Costel
Creþu (clasa a XI-a) ºi Cristian Alexandru
Frunzã (clasa a XII-a); medalii de argint - Ileana
Ruginã (clasa a XII-a) ºi Andrei Rãduc (clasa
a XII-a); medalii de bronz - Gabriel Gãitan (clasa
a XII-a) ºi Mãlin Stãnescu (clasa a XI-a); menþiune
- Ovidiu Mihai Popa (clasa a XI-a).

»

Echipa României, compusã din patru eleve
de la Liceul Internaþional de Informaticã din
Capitalã, prezentã la a patra ediþie a
Olimpiadei Europene de Matematicã pentru
Fete (14 - 20 aprilie, Minsk), a obþinut
patru medalii: douã medalii de aur Simona Diaconu (clasa a XII-a) ºi Ioana

Certamen Horatianum a reunit în acest an peste
250 de elevi din 130 de licee cu tradiþie în
învãþãmântul clasic din þãri precum Austria,
Germania, Bulgaria, Portugalia, Ungaria, Belgia,
Polonia ºi Italia.
La rândul sãu, Despina Borcea, elevã la
Colegiul Naþional din Iaºi, s-a remarcat în
cadrul celei de-a XVI-a ediþii a Certamen
Ovidianum Sulmonense, eforturile sale fiind
rãsplãtite cu un Premiu special pentru cea mai
bunã traducere.

Balcaniada de Geografie
Echipa României, prezentã la prima ediþie a Olimpiadei Balcanice de Geografie (24-30 iunie
/Belgrad), a cucerit trei medalii de aur - Anca-Maria Rãdulescu (Colegiul Naþional Ion
C. Brãtianu din Piteºti), Ionel-Alexandru Petruºcã (Colegiul Naþional Ion Minulescu din
Slatina), Andrei Tudor Suciu (Colegiul Naþional Mihai Viteazul din Bucureºti) ºi o medalie
de argint - Irina-Andrada Crãciun (Colegiul Naþional Mircea cel Bãtrân din Constanþa)
Toþi erau elevi în clasa a XII-a.

»
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Olimpiada de ªtiinþe a Uniunii Europene/EUSO 2015
Cele douã echipe care au reprezentat România
la a XIII-a ediþie a Olimpiadei de ªtiinþe a Uniunii
Europene (EUSO), desfãºuratã în perioada
26 aprilie - 3 mai, la Klagenfurt (Austria), au cucerit
o medalie de argint ºi o medalie de bronz.
Echipa medaliatã cu argint a fost alcãtuitã din
Cristiana-Diana Diaconu ºi Tudor Pipirig, ambii de la
Colegiul Naþional Emil Racoviþã din Iaºi, ºi Vlad-Gabriel
Sîmbotin (Liceul Teoretic Mihail Kogãlniceanu din
Vaslui). Medalia de bronz a fost obþinutã de echipa în
a cãrei componenþã au fost elevii Maria Teodora
ªerbana (Colegiul Naþional Fraþii Buzeºti din

Craiova), Paul Haidu-Gerea (Colegiul Naþional
Mircea cel Bãtrân din Constanþa) ºi Codrin Paul
Oneci (Liceul Teoretic Grigore Moisil din Timiºoara).
Olimpiada de ªtiinþe a Uniunii Europene (EUSO)
este o competiþie cu caracter interdisciplinar pe
echipe, în care fiecare stat poate înscrie douã
formaþii compuse din câte trei elevi. Participanþii
susþin douã probe practice cu durata de 4 ore fiecare,
la trei discipline - biologie, chimie ºi fizicã -, punctele
de la fiecare experiment cumulându-se pentru
echipã. Ediþia din acest an a reunit 50 de echipe din
25 de state ale Uniunii Europene.
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Premiul Uniunii
Europene pentru
Patrimoniu Cultural
-Europa Nostra
Pânã pe 1 octombrie se pot depune candidaturi la
Premiul Uniunii Europene pentru Patrimoniu Cultural Europa Nostra 2016, premii ce recompenseazã, în fiecare
an, iniþiative remarcabile în numeroase sfere ale
patrimoniului cultural european: acþiuni de conservare,
acþiuni de cercetare, servicii în materie de patrimoniu, acþiuni
de educare, formare ºi conºtientizare. Potrivit Ministerului
Culturii, premiile sunt acordate printr-o acþiune comunã a
Comisiei Europene ºi a Fundaþiei Europa Nostra, o reþea
paneuropeanã pentru patrimoniu cultural ºi natural, cu
peste 250 de organizaþii membre, 150 de organizaþii asociate
ºi peste 1.500 de persoane fizice care sprijinã acþiunile de
prezervare, conservare ºi punere în valoare a patrimoniului
cultural. Iniþiativa este finanþatã prin bugetul programului
Europa Creativã. Premiile pentru Patrimoniul Cultural
European au fost lansate în 2002, de Comisia Europeanã ºi
de Europa Nostra, în cadrul programului Cultura, pentru a
recompensa iniþiative remarcabile referitoare la numeroase
sfere ale patrimoniului cultural european.

Concursuri
de scenarii
de teatru ºi film
la Luna artEST

Fundaþia artEST, al cãrei preºedinte este actriþa ºi regizoarea
Iarina Demian, lanseazã, în luna noiembrie, proiectul Artiºtii
împotriva violenþei ºi discriminãrii, ce îºi propune sã atragã
atenþia asupra celor mai întâlnite forme de discriminare
ºi violenþã prezente în societatea româneascã actualã.
Una dintre componentele importante ale evenimentului
este reprezentatã de concursurile de fotografie, scenarii de
teatru contemporan ºi de scurtmetraje, care au ca temã
principalã violenþa ºi discriminarea în societate. Înscrierile pentru cele trei concursuri au început pe 1 septembrie, materialele putând fi trimise pe adresa de
e-mail concurs@artest.ro. Detalii despre regulamentele
concursurilor ºi data limitã pânã la care pot fi trimise
proiectele sunt disponibile pe adresa www.artest.ro.

Muzicã ºi film
la Balkanic Festival 2015

Cea de-a cincea ediþie Balkanik Festival se va desfãºura
pe 11, 12 ºi 13 septembrie, în Bucureºti, la Grãdina Uranus ºi la The Ark. Succesul celei de-a patra ediþii, care a
adunat peste 10.000 de spectatori, face ca anul acesta
scenele sã fie douã. Cea de-a doua, The Ark, în traducere
liberã afterparty-uri explozive pânã în zori, un mix de
stiluri mai extins, proiecþii de filme ºi numeroase expoziþii
de picturã ºi fotografie.
Balkanik Festival 5 îi
prezintã, pentru prima datã în
România, pe Kocani Orkestar
(Macedonia), unii dintre
exponenþii cu tradiþie ai stilului
Balkan brass band, rãspândit
în þãrile din fosta Iugoslavie ºi
descen-denþi direcþi ai muzicii
cândva interpretate de cãtre
fan-farele militare turceºti.
Balkanik Festival este un
eveniment organizat de Asociaþia Culturalã Metropolis,
în parteneriat cu Muzeul Intercultural din Oslo, cu
sprijinul Primãriei Sectorului 5.
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Amator ... Valori româneºti

la Tragediana
Festivalul Internaþional care
George Enescu
a dus teatrul
Sibelius, protagonistã fiind cunoscuta
violonistã Sarah Chang. Transparenþã, românesc
Cu puþin timp în urmã a rãsunat gongul culori mirifice, forþã expresivã, intens ºi
de debut al celei de a XXII-a ediþia a conturat dialog, fiind relevat fiecare detaliu, în lume
Festivalului Internaþional George Enescu. în concordanþã cu structura amplã a lucrãrii.
22 de zile pline de farmec, magie ºi
muzicã de cea mai bunã calitate!
Bucureºtiul a devenit astfel o importantã
capitalã culturalã a lumii, alãturi de
Londra, Salzburg ºi Lucerna. Pe scenele
de concert ale acestor centre, competiþia
artisticã este în plinã desfãºurare,
publicul fiind beneficiarul principal.
Din 1958, Bucureºtiul organizeazã
Festivalul ºi Concursul George Enescu,
în cadrul cãruia, în cele XXII de ediþii, au
avut loc întâlniri magice, fascinante. Am
putea spune cã nu a existat personalitate
artisticã care sã nu fi participat la aceastã
manifestare.
În ultimele ediþii, muzicii, interpretate
la un înalt nivel artistic, i s-au mai adãugat
ºi alte arte, astfel cã paleta repertorialã a
devenit foarte largã, variatã ºi diversã.
Pe prima filã a acestei ediþii a
Festivalului Internaþional George Enescu
a fost înscrisã o frumoasã ºi veche
poveste spusã cu farmec de membrii
Orchestrei Române de Tineret, aflaþi sub
bagheta tânãrului dirijor Kristjan Jarvi:
povestea s-a numit RAPSODIA nr 1 în
La Major op 11 nr.1 de George Enescu.
Fiecare motiv, fiecare frazã muzicalã avea
o conotaþie deosebitã în cadrul amplului
discurs. Este greu de imaginat ce se mai
poate releva, ce detaliu inedit se mai poate
descoperi în acest opus ºi totuºi ... noi
culori, noi semnificaþii, noi unghiuri de
vedere asupra unor melodii vechi au fost
descoperite de foarte tinerii povestitori.
A urmat un amplu ºi dificil concert
pentru vioarã ºi orchestrã semnat de Jean

Concertul s-a încheiat cu Carmina
Burana de Carl Orff. Tinerilor interpreþi
din Orchestra Românã de Tineret li s-au
alãturat membrii Corului Filarmonicii
George Enescu ºi cei ai Corului de Copii
al Radio ºi soliºtii: soprana Jennifer
OLoughlin, contratenorul Max Emanuel
Cencic ºi baritonul Daniel Schmutzhard.
Aceastã ampla lucrare vocal-simfonicã
conþine una dintre cele mai interesante
poveºti în cadrul cãreia sunetul se-mbinã
într-o armonie specialã cu cuvântul, realizând o lume eclecticã cu multiple repere.
Dacã acesta a fost conþinutul artistic
al evenimentului de deschidere al
festivalului, publicul a fost unul deosebit.
Dialogul generaþiilor, dominant pe scenã,
l-am regãsit ºi în public, unde profesorii
ºi discipolii ºi-au împãrtãºit impresii.
Printre profesorii prezenþi s-a aflat ºi
conferenþiar univ. dr. Georgeta Pinghireac,
decanul Facultãþii Arte din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, muzicologul
Grigore Constatinescu, profesorul Dan
Dediu, rectorul Universitãþii Naþionale
de Muzicã Bucureºti, ºi profesoara
Valentina Sandu-Dediu de la UNMB.
Aº dori sã menþionez faptul cã în Corul
Filarmonicii George Enescu sunt studenþi
ºi masteranzi ai Facultãþii de Arte din
cadrul Universitãþii Spiru Haret.
A fost o bucurie pentru un amator
de muzicã concertul de deschidere al celei
de a XXII-a ediþii a Festivalului Internaþional George Enescu! Voi participa ºi
la altele...

Dr. Irina HASNAª

Norman Manea
la Festivalul
de Literaturã
de la Berlin
În perioada 9  19 septembrie 2015 va avea loc la
Berlin cea de-a 15-a ediþie a prestigiosului Festival
Internaþional de Literaturã (Internationales
Literaturfestival Berlin - ilb), cu participarea a peste
200 de scriitori din întreaga lume. Norman Manea, unul dintre cei mai apreciaþi
prozatori ºi eseiºti români, va fi prezent la ediþia din acest an a festivalului, informeaza
ICR Berlin. Cu prilejul prezenþei lui Norman Manea în Germania, ICR Berlin
organizeazã pe 16 septembrie o searã literarã ºi o întâlnire a autorului cu publicul
german, în spaþiile proprii. Cu aceastã ocazie va fi prezentat noul volum a lui Norman
Manea: Wir sind alle im Exil (Suntem cu toþii în exil), apãrut în acest an la editura
germanã Hanser, volum ce aduce în discuþie contradicþiile unei vieþi trãite între vest ºi
est, precum ºi legãtura dintre exil, limbã ºi comunicare.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Când arta se transformã
în alfabet vizual

Andreea Albani s-a nãscut în 1988, în Bucureºti, secþia Picturã, ºi, din 2011, absolventã
Bucureºti. Din 2009 este absolventã a a studiilor de master din cadrul aceleaºi secþii.
Universitãþii Naþionale de Arte Plastice Susþine expoziþii personale în Bucureºti (2009)
ºi Haifa, Israel (2011) ºi participã
la numeroase expoziþii de grup, în
þarã, la Bucureºti, Timiºoara,
Cluj-Napoca, dar ºi peste hotare,
printre care cele din Londra,
Chicago, Essen ºi Seul. În 2013,
Andreea primeºte premiul pentru
debut, din partea Muzeului de Artã
Bistria, iar în 2014 este finalistã
pentru premiul Aesthetica Art Prize.
În 2015 a realizat o tranzacþie
importantã în piaþa internaþionalã
de artã prin participarea la
Summer Exhibition de la
Academia Regalã de Artã din
Londra cu lucrarea Fãrã titlu
(ulei, cernealã tipograficã, colaj,
cãrbune). Înfiinþatã în 1768
de Regele George al III-lea, instituþia prezintã, în fiecare an, o
selecþie a celor mai importanþi
artiºti ºi arhitecþi contemporani
din întreaga lume.

Nu se poate gãsi aici o poveste, ci mai
degrabã o serie constantã de evenimente, ce
nu cautã o culturã definitã fenomenologic. E,
mai curând, un efemer poem ºtiinþific. Este o
proiecþie (imaginarã) a memoriei. Creez un
desen spaþial, încãrcat cu pulsaþii de memorie,
unde linia existã ca episod psihologic. Este
alfabet vizual, spune artista, descriindu-ºi
modul de a picta ºi concepþia despre lume.
Lucrãrile sale se desfãºoarã pe dimensiuni
de la amplu (300 x 150 cm) pânã la delicat intimist (40 x 40 cm), dispuse în dipticuri,
tripticuri sau secvenþe multiple, lucrate
în tehnici diverse, cu texturi, decupaje, adâncimi ºi stratificãri - în care privitorul
se scufundã cu irezistibilã plãcere.

Agatha
BÂRSESCU

Celebre roluri dramatice au fost interpretate de marea
actriþã româncã în patru limbi: germanã, francezã, englezã ºi
românã. Agatha Bârsescu a devenit astfel prima tragedianã
poliglotã din lume. A jucat pe scenele teatrelor din Berlin,
Viena, Hamburg, New York, Paris, Bucureºti ºi Cernãuþi.
Am întâmpinat foarte multe greutãþi pânã ce mi-am vãzut
visul de a juca pe scenã, povestea, la începutul secolului
trecut, Aghata Bârsescu (9.09.1861- 22.11.1939) pentru o
publicaþie a vremii. Greutãþile au fost legate de faptul cã
artista provenea dintr-o familie cu tradiþie militarã pentru
care admiterea Agathei Bârsecu la Conservator a reprezentat
cea mai mare ofensã. Cu toate acestea, fiica comandantului
garnizoanei din Sibiu avea sã primeascã de timpuriu, prin
Decret imperial, titlul de Actriþã a Curþii Imperiale din Viena.
A studiat mai întâi la Sibiu, la pensionul unde viitoarea
actriþã învaþã limba germanã. Urmeazã apoi prima perioadã
vienezã, petrecutã în pensionul unei ºcoli de maici, Ursulien
Kloster. Revine în þarã pentru a urma cursurile
Conservatorului de artã dramaticã din Bucureºti, perioadã în
care devine angajatã a Teatrului Naþional ºi joacã primele sale
roluri: în feeria Fata aerului, Casilda din Ruy-Blas ºi Fetiþa
din comedia Pe malul gârlei. Îºi continuã studiile în
strãinãtate. Se reîntoarce la Viena, unde ia ore de canto ºi de
germanã. În anul 1878 este admisã la ºcoala dramaticã a
Conservatorului din Viena. Terminã studiile în 1883, jucând
în Adrienne Lecouvreur. Este angajatã de îndatã la Deutsches
Theater, din Berlin, unde pleacã în toamna aceluiaºi an.
Speranþa de a juca la Burgtheater din Viena o determinã însã
pe actriþã sã pãrãseascã Berlinul ºi sã pregãteascã, pentru intrarea
ei la Burgtheater, rolurile lui Hero din Valurile mãrii ºi ale
iubirii, de Grillparzer, ºi al lui Deborah, din piesa cu acelaºi
nume, de Samuel Mosenthal. Interpretarea de o rarã
originalitate, datã primului rol, în seara zilei de 22 noiembrie
1883, i-a adus un contract pe viaþã, iar, ca o recunoaºtere
oficialã a meritelor sale deosebite, i s-a acordat, prin Decret
imperial, titlul de Actriþã a Curþii Imperiale. Pe scena marelui
teatru vienez, timp de ºapte ani, Agatha Bârsescu interpreteazã
aproape cincizeci de roluri, din creaþii ale lui Shakespeare,
Goethe, Calderon de la Barca, Schiller, Sofocle, Lessing etc.
În 1890, a pãrãsit Burgtheater ºi a plecat la Hamburg.
Peste trei ani, se reîntoarce la Viena luând parte la deschiderea
noului teatru Raimund, iar, mai târziu, ajutã la înfiinþarea
unei noi scene, ºi anume Kaiserjubileums Theater. Ea a fost
aceea care a jucat pentru prima datã în limba germanã, pe o
scenã germanã, rolul Evei, din Tragedia omului, de Imre
Madach, dându-i o excepþionalã forþã de convingere.
S-a reîntors dupã 1900 la Bucureºti, la Teatrul Naþional,
unde a jucat, timp de câteva stagiuni, alãturi de C.I. Nottara,
Aristizza Romanescu, Aristide Demetriade ºi alþi mari actori.
În 1905 a trecut pentru prima datã oceanul, jucând ºi pe
scenele germane din Statele Unite. În 1914 plecã din nou la
New York, jucând în rolul Jocastei, din Oedip rege, de
Sofocle. Dupã închiderea teatrelor germane din Statele Unite,
în timpul Primului Rãzboi Mondial, actriþa ºi-a încercat
forþele jucând în englezã.
În 1925, s-a reîntors definitiv în þarã, stabilindu-se la Iaºi.
Profesoarã la Conservatorul dramatic ieºean ºi actriþã a
Teatrului Naþional din capitala Moldovei a împletit cu multã
armonie activitatea pedagogicã cu cea artisticã. Face în
continuare numeroase turnee prin þarã, adeseori împreunã cu
studenþii ei. La Bucureºti, interpreteazã câteva roluri
remarcabile la Teatrul Naþional.
Numele acestei mari actriþe se pãstreazã la loc de cinste
în istoria teatrului românesc, datoritã energiei ei extraordinare,
iubirii ºi respectului avut întotdeauna faþã de þarã ºi pãmântul
strãmoºesc, indiferent unde a jucat, în Austria, în Germania
sau în Statele Unite.
Pe placa sa funerarã din Cimitirul Eternitatea din Iaºi a
fost gravatã urmãtoarea inscripie:
Aici odihneºte geniala tragedianã, Agata Bârsescu, Gloria
neamului românesc care a ilustrat teatru pânã la desãvârºire
în þarã ºi strãinãtate + la 22 noembrie 1939.
Cristina MOLDOVEANU

Festivalul Animest  10 ani

Cea de-a zecea ediþie a Festivalului Internaþional de Film
de Animaþie Animest va avea loc în perioada 2-11 octombrie
2015 la Cinema Studio, Cinema Elvira Popescu ºi la Re: Animation Hub, sub sloganul Animest e tradiþie, ºi promite
10 zile de efervescenþã pe gustul iubitorilor de animaþie de
toate vârstele. În ton cu spiritul festiv al aniversãrii unui
deceniu, ediþia 2015 va avea o tematicã muzicalã, pregãtind o
serie de filme-surprizã, petreceri ºi live act-uri ale unor artiºti
consacraþi. În acest an, o coproducþie România - Franþa Polonia, animaþia Muntele magic aduce în prim-plan cãlãtoria
prin aproape jumãtate de secol de istorie a polonezului Adam
Jacek Winker, artist, fotograf, dar ºi un experimentat alpinist. Alãturi de Crulic - drumul spre dincolo, premiat pentru
Cel mai bun film în 2012 la Annecy, Muntele magic face parte
dintr-o trilogie despre eroism, nuanþând raportul individului cu istoria prin perspectiva morþii ºi a faptelor sale.
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Investeºte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritarã 3  Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi întreprinderilor
Domeniul major de intervenþie 3.1 - Promovarea culturii antreprenoriale
Beneficiar: S.C. AESA AGRICONSULTING EUROPE S.R.L.
Titlul proiectului: AFRO  Antreprenoriat, Formare ºi Ocupare în regiunile de dezvoltare Bucureºti  Ilfov ºi Sud-Vest Oltenia
Numãrul de identificare al contractului: POSDRU /176/3.1/S/150788

ANUNÞ DE LANSARE  Concurs Idei de afaceri

Proiectul AFRO  Antreprenoriat, Formare ºi Ocupare în
regiunile de dezvoltare Bucureºti  Ilfov ºi Sud-Vest Oltenia având
ID POSDRU /176/3.1/S/150788, cofinanþat prin Fondul Social
European (Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 - 2013), Axa prioritarã 3, Creºterea
adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor, Domeniul major
de intervenþie 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale ºi
implementat de S.C. AESA AGRICONSULTING EUROPE
S.R.L. (Beneficiar) în parteneriat cu Asociaþia Societatea
Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
(Partener 1) ºi Asociaþia Mereu pentru Europa (Partener 2)
anunþã lansarea unei noi etape a Concursului de idei de afaceri
pentru ajutor de minimis în cadrul schemei de finanþare Sprijin
pentru antreprenori aferentã POSDRU 2007  2013.
1. Obiectivul competiþiei. Dezvoltarea competenþelor
antreprenoriale ale persoanelor înmatriculate în învãþãmântul
superior, cu vârsta peste 18 ani, care doresc sã dezvolte o activitate
independentã, ºi subvenþionarea planurilor de afaceri ale acestora
în vederea creºterii ratei de ocupare în mod sustenabil, în acord cu
sectoarele identificate ca fiind competitive.
2. Valoarea subvenþiei per participant la concurs: minimum
22.000 lei (echivalentul a 5.000 de euro) ºi maximum 88.250 lei
(echivalentul a 20.000 de euro)
3. Condiþii de participare: Competiþia de idei de afaceri se
adreseazã persoanelor care au participat la cursul de formare în
cadrul proiectului AFRO, în special studenþilor care doresc sã
dezvolte o activitate independentã, care au vârsta peste 18 ani ºi
domiciliul în unul dintre judeþele din aria de implementare a
proiectului (municipiul Bucureºti, jud. Ilfov, jud. Dolj, jud. Vâlcea,
jud. Olt, jud. Gorj, jud. Mehedinþi). O persoanã poate participa la
concursul de idei de afaceri cu un singur plan de afaceri!
Pentru a intra în competiþie, participanþii, trebuie sã transmitã o
Cerere de finanþare, redactatã în limba românã, care sã conþinã
urmãtoarele documente:
Anexa 1 - Formularul de înscriere la Concursul de idei de afaceri.
Anexa 2 - Planul de afaceri al întreprinderii
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Anexele Planului de afaceri:
§ Proiecþii financiare:  Bugetul de venituri ºi cheltuieli
previzionat pe o perioadã de 3 ani  Contul de Profit ºi Pierdere
previzionat pe o perioadã de 3 ani  Fluxul de numerar previzionat
pe o perioadã de 3 ani  Indicatori financiari
§ Curriculum Vitae (modelul EuroPass)
Anexa 3 - Bugetul proiectului propus de participant pentru perioada
de implementare
Anexa 4 - Declaraþie de eligibilitate a participantului
Anexa 5 - Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal
Anexa 6 - Declaraþie privind evitarea conflictului de interese
Copie act de identitate participant
Documentele aferente Cererii de finanþare, Planul de afaceri ºi
grilele de evaluare, pot fi descãrcate de pe site-ul proiectului
www.startupspirit.ro .
4. Durata implementãrii proiectelor: maximum 3 luni ºi nu
va depãºi data de 30.11.2015
5. Perioada de înscriere la concurs: 31.08.2015 - 04.09.2015,
în intervalul orar 09:00 - 16:00
Pentru înscrierea la concurs, participanþii care doresc sã înfiinþeze
o întreprindere, atât în Regiunea Bucureºti-Ilfov, cât ºi în Regiunea
Sud-Vest OLTENIA, trebuie sã depunã Cererea de finanþare,
personal sau prin poºtã/curier, cu confirmare de primire, la sediul
Asociaþiei Mereu pentru Europa (PARTENER 2), din Craiova,
str. Ion Maiorescu nr. 4, etaj 7, jud. Dolj.
 Tel./fax.: 0251/410171
 Persoana de contact: Simona Radu
Depunerea Cererii de finanþare se va face, atât pe suport de
hârtie, cât ºi în format pdf, pe un suport de stocare electronic tip
CD. Bugetul va fi ataºat pe suport electronic în format Excel!!!
Toate informaþiile privind depunerea cererilor de finanþare vor fi
publicate pe site-ul www.startupspirit.ro la secþiunea CONCURS.

6. Termenul limitã de transmitere a Cererilor de finanþare:
4 septembrie 2015, ora 16.00.
7. Întrebãrile de clarificare ale participanþilor: pot fi
transmise electronic la adresa de e-mail startupspiritro@gmail.com
în perioada 31.08.2015  3.09.2015.
Atât întrebãrile de clarificare primite, cât ºi rãspunsurile aferente
pot fi accesate de toþi participanþii pe site-ul proiectului
www.startupspirit.ro
8. Termenul limitã de transmitere a rãspunsurilor pentru
clarificãri: 3.09.2015
9. Termenul estimat de comunicare a rezultatelor
competiþiei: 10.09.2015
10. Termenul estimat de transmitere a contestaþiilor:
7.09.2015. Contestaþiile se vor transmite electronic la adresa de email: startupspiritro@gmail.com
11. Termenul estimat de soluþionare a contestaþiilor:
8.09.2015
Rezultatul soluþionãrii contestaþiilor se publicã pe site-ul
proiectului www.startupspirit.ro ºi site-urile partenerilor:
www.aesagroup.ro, www.snsh.ro ºi www.mpe.ro
12. Intervievarea participanþilor acceptaþi dupã
soluþionarea contestaþiilor: în perioada 8  9.09.2015
13. Termenul limitã pentru comunicarea rezultatelor
finale: 10.09.2015
Rezultatul selecþiei finale, care va include Lista câºtigãtorilor
propuºi, precum ºi Lista de rezervã (aferent Cererilor de finanþare
care au obþinut un punctaj total final de peste 70 de puncte), se
publicã pe site-ul proiectului www.startupspirit.ro ºi site-urile
partenerilor www.aesagroup.ro, www.snsh.ro ºi www.mpe.ro
Regulamentul de participare la competiþie se publicã pe
site-ul proiectului www.startupspirit.ro ºi site-urile partenerilor
www.aesagroup.ro, www.snsh.ro ºi www.mpe.ro
PROIECT:

Profitul, nodul gordian al secolului XXI
Începutul lunii iulie a gãsit România sufocatã de caniculã ºi sub
impactul rezultatelor referendumului din Grecia, preocupatã, într-o
formã sau alta, de eficienþa, economicitatea ºi eficacitatea mãsurilor
implementate, timp de 25 de ani, mai mult sau mai puþin conºtiente,
originale sau europene, în diverse domenii de activitate, reunite sub
generosul scop al dezvoltãrii societãþii umane bazate pe iniþiativa
individualã ºi a capitalului privat, profitul.

România, pas cu pas,
la jumãtatea anului 2015

Promoþiile de elevi aflaþi în focul
evaluãrilor naþionale ºi susþinerea
bacalaureatului, înscrierea la liceu ºi la
facultate, în aºteptarea rezultatelor
finale, vor fi analizate pentru eficienþa
pãdurilor tãiate/netãiate pentru editarea
manualelor alternative ºi restructurarea
generalã a sistemului de învãþãmânt prin
rata prezenþei la examene, rata promovabilitãþii ºi reuºitei la liceu sau învãþãmântul superior, de stat sau privat,
dupã caz, topul notelor ºi al perlelor.
O parte dintre absolvenþi se pregãteºte
sã pãrãseascã þara pentru locuri mai
însorite, iar alta sã facã cunoºtinþã cu
ºomajul. În curând vom numãra ºcolile
fãrã aviz de funcþionare, lipsa manualelor,
tabletelor, dotãrilor ºi a corpului profesoral etc., dar ºi câþi dintre absolvenþi
ºi-au înþeles rolul de buni cetãþeni.
Aleºii neamului, dupã ce ºi-au votat,
pe repede înainte, legea finanþãrii
partidelor ºi campaniilor electorale de
la bugetul de stat, o lege specialã a
pensiilor pentru ei ºi personalul de
suport (auxiliar), au intrat într-o
binemeritatã vacanþã parlamentarã
de numai... trei luni, lãsând un stoc,
dupã unele surse, de peste 200 de acte
normative neadoptate, dupã ce au
încercat sã îngraºe porcul în ultima zi
a legislaturii încheiate.
Preºedintele Iohannis îºi continuã
pas cu pas, pe poante ºi în ritm de
tango, construcþia propriului guvern
în acord cu rolul sãu constituþional
(?!). Probabil, dupã ce se va muta în
noua locuinþã prezidenþialã îºi va lua
o meritatã vacanþã.
Justiþia, dupã turul de forþã al parchetelor, îi elibereazã pe cei arestaþi preventiv pe baza suspiciunilor, inclusiv a
criminalilor ºi violatorilor dovediþi, ºi
anuleazã arestul la domiciliu pe neconsti-

tuþionalitatea articolelor din noul Cod
penal ºi noul Cod de procedurã penalã.
Guvernul se þine în balamaua
interesului naþional, atâta timp cât
convalescentul V. V. Ponta rãmâne
ºeful executivului sã ducã la bun
sfârºit angajamentele social-liberale
ale fostului USL.
Biserica îºi continuã cu succes
afacerile, ceremoniile cu sãrbãtorirea
sfinþilor, slujbe pentru oprirea ploilor
sau a secetei, dupã caz.
Opoziþia, în lipsa unui program
propriu credibil, se luptã pentru preluarea puterii, în pielea vopsitã a noului
PNL, pe baza programului prezidenþial.
Societatea civilã, bulversatã de
breaking news-urile televizioniste, din
orã în orã, din minut în minut, revenitã
la acea stare tãcutã trãitã înainte de
1989, rãmâne în continuare impasibilã,
cã, la români, mãmãliga nu explodeazã
în fiecare zi..
Sindicatele tac, aºteptând la umbra
nucului bãtrân.
Agricultorul român, cu grija zilei de
mâine, stã cu ochii pe cer ºi vede cum
arºiþa îi topeºte producþia de orz ºi
grâu, culturile de toamnã, sau îi sunt
inundate terenurile, grãdinile ºi casele.
Reprezentanþii internaþionali ai
Comisiei Europene nu sunt de acord
cu mãsurile promovate de Guvern prin
noul Cod Fiscal, iar oficialii FMI ºi-au
anulat sosirea în iulie la Bucureºti.
Uniunea Europeanã, prin nucleul
dur al euro-grupului, este preocupatã
de cazul Grecia din perspectiva
valului ce poate cuprinde restul þãrilor
membre, dar ºi a pericolelor instaurate
la graniþele sale.
Aceasta este percepþia, dulce-amarã,
a societãþii româneºti la jumãtatea
anului 2015. Dacã ne place sau nu cum
suntem acum, dacã ne place starea
deplorabilã în care a ajuns majoritatea
dintre noi, dacã suntem prea leneºi sã

facem efortul de a schimba ºi a ne
schimba, atunci vom rãmâne la fel.
Dacã vrem o viaþã mai bunã, mai împlinitã, dacã nu abundenþã ºi fericire,
atunci este necesar sã evoluam spiritual.
Fiecare om trebuie sã-ºi asume în mod
responsabil propria evoluþie spiritualã,
pentru a percepe, analiza ºi acþiona în
mod conºtient asupra evoluþiei noastre
sub comanda celor învestiþi cu dreptul
de a ne conduce.
Aceasta nu se poate face cu aceeaºi
gândire cu care au fost create modelele
de dezvoltare economicã ºi socialã. Este
demonstratã de criza modelului economic
socialist, trãit de majoritatea românilor
care au rãmas în viaþã, schimbat prin
violenþã în decembrie 1989, dar ºi criza
pe care o parcurge ºi modelul economic
la care am aderat cu speranþa cã va curge
numai lapte ºi miere, fãcând abstracþie
de scopul sãu final: PROFITUL

Legea salarizãrii - o lege
pentru demnitate umanã
ºi pace socialã

Demnitatea umanã ºi pacea socialã pot
fi aparate prin politici economice ºi sociale
care asigurã celor care muncesc, indiferent de locul lor de muncã, redobândirea forþei fizice ºi asigurarea condiþiilor
de habitat civilizate, dar ºi dezvoltarea
intelectualã ºi acumulare de cunoºtinþe.
Pe cât de importantã, pe atât de greu
va fi de aplicat noua Lege a salarizãrii în
sectorul bugetar, dupã pregãtirea, cantitatea, calitatea, importanþa socialã, dar
ºi rãspunderea pentru munca prestatã
pentru cei 1-1,2 milioane de salariaþi, deja
fracþionatã pe categorii socio-profesionale ºi dominatã de munca gulerelor
albe ºi a mânecuþelor. În aceeaºi mãsurã, poate chiar mai mare, prezintã importanþã plata echitabilã a restului de 3,3 milioane de salariaþi - nebugetari (75% din
totalul salariaþilor de 4520,3 de mii persoane la 31 decembrie 2014, conform
INS), lãsatã de izbeliºte, care sã aibã
capacitatea sã genereze o valoare adãugatã suficientã sã asigure resursele financiare necesare atât plãþii salariilor ºi
întreþinerii instituþiilor statului - ale puterii
legislative, executive ºi judecãtoreºti, dar
ºi susþinerea celor fãrã un loc de muncã
ºi/sau celor fãrã o capacitate plenarã a

forþei de muncã. O problemã esenþialã o
reprezintã plata muncitorului român de
cãtre firmele cu capital strãin cu încãlcarea
tratatelor ºi convenþiilor internaþionale
care le obligã la asigurarea condiþiilor de
muncã ºi plata salariilor în condiþii de
echivalenþã cu firma mamã din þara de
origine. Sindicatele ce spun? Dar partidele declarate de sorginte social-democratã? Pânã ºi Legea nr 57/1974, elaboratã cu sprijinul Bãncii Mondiale, a avut
avizul acestora.
Creºterea, de la 1 iulie, a salariului
minim pe economie, anunþatã pentru
circa 1 388 de mii de salariaþi, din care
488 de mii bugetari, la 1050 de lei, de
la 950 de lei, are la baza art 3 din
Convenþia OIM nr131/1970, ratificatã
de România în 1970, cu menþiunea cã,
în baza Acordului tripartit  guvernpatronate-sindicate, semnat în 25 iulie
2008, salariului minim urma sã creascã
cu 130 de lei anual ºi sã ajungã la 1350
lei în 2015, faþã de 1200 de lei, prevãzut
din 1.I.2016, ºi 50% din salariul mediu
brut preconizat, de 2650 lei, evoluþie
întreruptã de mãsurile luate în 2010
de Guvernul Boc.
Creºterea salariilor, deºi beneficã,
se va reflecta în preþurile bunurilor ºi
serviciilor în 2016, iar, devansarea
creºterii, cu decembrie a.c, pentru
bugetari, prin plata în ianuarie, în
bugetul pe 2016. De asemenea, este
de remarcat ºi raportul între salariul
minim ºi cel prevãzut pentru cele mai
înalte funcþii în stat, 48 la numãr(?!),
de 1 la 18 (1 200 / 21 540), în condiþiile
în care se beneficiazã de sume forfetare
ºi alte facilitãþi, iar salariul mediu pe
economie este de 2 564 lei brut ºi
1 857 lei net. Dar, vorba românului,
mãcar sã fie numai asta paguba! Vom
trãi ºi vom vedea.
Propunerea noastrã a fost ºi rãmâne
ca salariile bugetarilor sã fie raportate
la salariul mediu realizat de sectorul
privat al economiei, iar fondul de salarii
sã fie evaluat prin procent din PIB.
Altfel, vom perpetua actuala degringoladã din sistemul de salarizare.
Oricum, legea salarizãrii unitare a
devenit una fracþionatã.

Ec. dr. Mircea M TOMA

Consolidarea
cooperãrii
în regiunea
Dunãrii
Stimularea inovãrii
ºi a spiritului antreprenorial,
conservarea patrimoniului
natural ºi cultural din
regiunea Dunãrii,
îmbunãtãþirea conectivitãþii
ºi sprijinirea tranziþiei înspre
o economie cu emisii reduse
de dioxid de carbon vor
constitui elementele noului
Program de cooperare
transnaþionalã pentru
regiunea Dunãrii, recent
adoptat, al cãrui eveniment
de lansare va avea loc
pe 23 ºi 24 septembrie,
la Budapesta.
Programul va sprijini
proiecte de cooperare
transnaþionalã în
conformitate cu prioritãþile
Strategiei Uniunii Europene
pentru regiunea Dunãrii
(EUSDR), incluzând regiuni
din nouã state membre
(Austria, Bulgaria, Croaþia,
Republica Cehã, Ungaria,
Germania, România, Slovacia
ºi Slovenia), precum ºi din
trei þãri din afara UE
(Bosnia-Herþegovina, Serbia
ºi Muntenegru). Moldova ºi
Ucraina vor fi, de asemenea,
eligibile în cadrul acestui
program, odatã ce se va
stabili finanþarea din
Instrumentul european de
vecinãtate (IEV). UE va
investi peste 202 milioane de
euro din Fondul european de
dezvoltare regionalã
(FEDR) ºi 19,8 milioane de
euro din Instrumentul de
asistenþã pentru preaderare
(IPA) în proiecte
transnaþionale din zona
bazinului Dunãrii.
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PROGRAMUL TVH

19:00
19:30
19:55
20:30
21:30
23:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00

13:30
14:00
15:00
16.00
16.30
17:00
18:00
19:00
19:30
19:55
20:30
21:30
23:00
23:30
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00

VINERI  11 septembrie 2015

13:30
14:00
15:00
16:00
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
19:55
20:30
21:30
23:00
23:30
00:30
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Ochiul de veghe
O 9 zi. Program matinal
Cãlãtor prin þara mea (r)
Film artistic românesc  Pas în doi
(dramã, 1985) Regia: Dan Piþa
Viral online (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Film documentar
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
Film documentar Discovery
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
Film artistic  Alesul inimii
(Filipine, 2003)
Film documentar  Cineaºti canadieni
Regizor: Antonio Galloro
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.

06.00
07:00
08:00
09:00
09:30
11:00
11:30
13:00
13:30
16:30
17:30
18:30
19:00
20:00
22:30
00:00
00:30
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00
05:00

Preuniversitaria*
Universitaria*
O lume sub lupã (r)
George Enescu  60 de ani de eternitate
Film artistic  Cãlãtoriile lui Gulliver
Regia: Dave Heischer
Casã dulce româneascã.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
Film artistic  Banii vorbesc
(comedie, 1932) Regia: Edward Sedgwick
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Gala cântecului românesc (r)
Film artistic  Secrete spulberate
- reality-show
Film serial
Cinemania
Cafe-concert. Realizator Sorin Petre
Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc  Iubire elenã
(dramã, 2010) Regia: Geo Saizescu
Amintiri de la filmare
 Realizator Ion Bucheru
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
Univers Shakespeare.
Realizator conf.univ.dr. George Volceanov
Universitaria*
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept. Realizator Diana Artene
Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu
Preuniversitaria*

Cineaºti canadieni
F i l m do c u m e n t a r

06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:30
12:00

SÂMBÃTÃ 12 septembrie 2015

06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:30
11:30
12:00
13:30
14:00
15:00
16:00
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
19:55
20:30
21:30
23:00
23:30
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00

JOI  10 septembrie 2015

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Ochiul de veghe (r)
O 9 zi. Program matinal
Interviurile TVH (r)
Film documentar  Tot ce trebuie sã ºtii
Film artistic românesc  Figuranþii (1987)
Regia: Malvina Urºianu
Viral online (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Film documentar
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
Film documentar Discovery
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
Film serial  Alesul inimii (Filipine, 2003)
Film artistic  Vi-l prezint pe John Doe
(comedie, dramã 1941); Regia: Frank Capra
Viral online. Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Preuniversitaria*
Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

DUMINICÃ  13 septembrie 2015
06.00 Preuniversitaria*
07:00 Universitaria*
08:00 Film documentar Discovery
Adventure Camp
08:30 George Enescu  60 de ani de eternitate
09:00 Ecumenica. Realizator Sorin Bejan
11:00 Casã dulce româneascã.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
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  Scene de viaþã
Regia: Dane McCarthy
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

Regizor: Antonio Galloro
Scenariu: Antonio Galloro, Jeremy Hood
Distribuþie: Carl Armstrong, Christopher Ball, John Berrie
Cinematografia este cea mai desãvârºitã formã
artisticã  felul în care se accentueazã temele, se
transmite acþiunea, se pune în evidenþã chipul unui
actor sau felul în care se redã jocul de lumini ºi
umbre poate aduce succesul sau eºecul unui film.
Documentarul Cineaºtii canadieni îºi propune
sã-i facã cunoscuþi pe toþi eroii canadienii din spatele
camerelor de luat vederi, cameramani ºi regizori de
multe ori necunoscuþi publicului larg, dar care
reuºesc sã facã imaginea sã se miºte în moduri atât
de complexe ºi de desãvârºite.

Pas în doi (1985)
Gen: dramã
Regia: Dan Piþa
Distribuþia: Claudiu Blonþ,
Anda Onesa, Petre Nicolae
Filmul descrie povestea
unui tânãr rebel, care nu se
poate decide între o dragoste
nevinovatã, pasionalã
ºi o dragoste liniºtitã,
cuminte, docilã.

F i l m artistic românesc

13:30
14:00
15:00
16.00
16.30
17:00
18:00

11:30
12:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Ochiul de veghe (r)
O 9 zi. Program matinal
Film documentar 
Cameramanii de rãzboi
Film documentar  Tot ce trebuie sã ºtii
Film artistic românesc  Muntele ascuns
(1974)
Viral online (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Film documentar
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
(Filipine, 2003)
Film documentar Discovery
Ochiul de veghe
Realizator Ciprian Vasilescu
O lume sub lupã
Film serial  Alesul inimii (Filipine, 2003)
Film artistic românesc Figuranþii
(dramã, 1987) Regia: Malvina Urºianu
Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
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
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21:30

11:30
12:00

06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:30

Vineri, 11 septembrie

10:30

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
Interviurile TVH (r)
O 9 zi. Program matinal
Realizator lect.univ.dr. Sebastian Chirimbu
Film artistic  Colegiul (comedie,
dramã, 1927) Regia: Buster Keaton
Film documentar  Tot ce trebuie sã ºtii (r)
Film artistic românesc  Miss Litoral
(comedie, 1991)
Viral online (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Film documentar
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
(Filipine, 2003) Regia: E. M. Reyes, Jerom
Chavez Pobocam
Film documentar Discovery
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
O lume sub lupã
Film serial  Alesul inimii (Filipine, 2003)
Film artistic românesc  Muntele ascuns
(dramã, 1974)
Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
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

21:30

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

MARÞI  8 septembrie 2015

Joi, 10 septembrie

LUNI  7 septembrie 2015

06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:30
12:00
13:30
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:30
19:55
20:30
21:30
23:00
23:30
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)
Ochiul de veghe (r)
O 9 zi. Program matinal
Doctor H (r)
Film artistic  Cantina vedetelor
(musical, 1943) Regia: Frank Borzage
Viral online (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  A fost odatã ca niciodatã (r)
Film documentar Discovery
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
O lume sub lupã
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
Film serial  Alesul inimii (Filipine, 2003)
Film artistic românesc  Pas în doi (1985)
Regia: Dan Piþa
Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
Preuniversitaria
Preuniversitaria. Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
ONG Mania.
Realizator Ana Maria Stancu
Ce citim astãzi.
Realizator lector univ.dr. Florin Pâtea
Istoria cu învãþãturã.
Realizator Valeriu Râpeanu
Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

PROGRAMUL
RADIO HFM

Hit the morning (07:00-10:00  luni-vineri)
Realizatori: Alina Toma & Alex Crãciun
Light Zone (10:00-13:00  luni-vineri)
Realizator: Robert Tache
Dupã-amiaza devreme (13:00-16:00/luni-vineri)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Ambuteiaj (16:00-19:00/luni-vineri)
Realizator: Iuliana Mardare
Ultima Ediþie (19:00-22:00/luni-joi)
Realizator: Maria Ilie
Cafe Nocturn (22:00-23:00/luni-joi)
Realizator: Luminiþa Bondrea
Sportlife (19:00-22:00/vineri)
Realizator: Claudiu Giurgea
Sinteza sãptãmânii (12:00-13:00/sâmbãtã)
Realizator: Ioana Babu
80 Remember (17:00-19:00/sâmbãtã)
Realizator: Robert Tache
Ocolul Pãmântului în 60 minute
(19:00-20:00/sâmbãtã)
Realizator: Maria Ilie
Hit Hours (20:00-22:00/sâmbãtã)
Realizator: Alex Camburu
În sfârºit week-end (08:00-12:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Marcel Vicol
Week-end activ (13:00-17:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Alex Camburu
Tech News (12:00-13:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Top 20 (17:00-19:00/duminicã)
Realizatori: Alina Toma, Alex Craciun
Nume: Printre rânduri (19:00-20:00/duminicã)
Realizator: Iuliana Mardare
Poveºti Nespuse (20:00-22:00/duminicã)
Realizator: Echipa HFM
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Universitatea Spiru Haret - co-organizator al evenimentului

Vino acasã la Brâncuºi/Come to Brâncuºis Homeland
În perioada 27-30 august 2015, la Târgu Jiu, s-a desfãºurat cea de-a doua ediþie a programului de promovare turisticã Vino
acasã la Brâncui/Come to Brâncuºis Homeland, organizat de Consiliul Judeþean Gorj, împreunã cu Autoritatea Naþionalã
pentru Turism. Printre parteneri s-a aflat ºi Universitatea Spiru Haret, care s-a implicat mai ales în organizarea ºi coordonarea
Forumului European de Turism Brâncuis Homeland, la care au venit ºi interacþionat specialiºti, cercetãtori din lumea
academicã, experþi în turism, atât din România, cât ºi din þãrile participante (Austria, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina, Serbia,
Turcia ºi Republica Moldova), autoritãþi locale ºi centrale, reprezentanþi ai Autoritãþii Naþionale pentru Turism, operatori de
turism, investitori, promotori ai turismului, organizaþii non-guvernamentale de profil ºi presã.

În cadrul Forumului s-au dezbãtut idei
de promovare, soluþii pentru atragerea
turiºtilor, cãi de creºtere a veniturilor din
turism în judeþul Gorj. Printre cei aproape
20 de participanþi strãini s-au aflat ºi
colaboratori ai Universitãþii Spiru Haret,
dintre care îi amintim pe: Atanas
Dermendziev (director de Departament,
Facultatea de Istorie, Departamentul de
Geografie, Universitatea Sf. Chiril ºi
Metodiu, Veliko-Târnovo, Bulgaria), Stela
Dermendzieva (coordonator Erasmus,
Facultatea de Istorie, Departamentul de
Geografie, Universitatea Sf. Chiril ºi
Metodiu), Marija Kneeviè (decan,
Facultatea de Turism, Universitatea din

Sãcelu

Banja Luka, Bosnia -Herzegovina),
Petru Bacal (cercetãtor principal, Institutul
de Ecologie ºi Geografie, Academia de
ªtiinþe a Republicii Moldova), Bülent
Açma (profesor, Facultatea de ªtiinþe
Economice, Universitatea din Anatolia,
Turcia).
A avut loc, în scopul cunoaºterii
tradiþiilor gorjene, la Curtiºoara ºi Novaci,
simpozionul internaþional Obiceiuri si
tradiþii populare gorjeneºti, organizat de
Ansamblul Doina Gorjului În paralel cu
Forumul European de Turism, partenerii
Consiliului Judeþean Gorj au mai organizat
diverse vernisaje, simpozioane,
festivaluri, concerte, expoziþii ºi târguri

tradiþionale: simpozionul 40 de ani de la
înfiinþarea Muzeului Arhitecturii
Populare, la Curtiºoara, organizat de
Muzeul judeþean Gorj Alexandru
ªtefulescu. La Sãcelu s-a desfãºurat
vernisajul operelor sculpturilor create în
cadrul Festivalului Internaþional de Arte
Vizuale GORJFEST. Programul evenimentului a mai cuprins concerte susþinute
în cadrul manifestãrilor Lumea gorjeanã
 întoarcerea acasã, Festivalul tarafurilor ºi fanfarelor etc.
O parte dintre cei care au contribuit la
dezvoltarea turismului gorjean au primit
titlul onorific de Ambasadori ai turismului
din judeþul Gorj. De mare atractivitate

Concert la Rânca

Investeºte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
PROGRAMUL OPERAÞIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007  2013
AXA PRIORITARÃ 3 Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENÞIE 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale
Titlul proiectului: START UP 4 U
ID: POSDRU/176/3.1/S/149612

Conferinþã Regionalã Intermediarã
C
o
m
u
n
i
c
a
t

Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã în parteneriat
cu Mondo Consultanþã, APDRP - Asociaþia
Pentru Dezvoltare Regionalã ºi Parteneriat ºi Fair
Best Invest organizeazã, în data de 10 septembrie
2015, la Craiova, în str. Vasile Conta nr. 4, locaþia
regionalã de implementare a proiectului START UP
4 U, ID: POSDRU/176/3.1/S/149612, începând
cu ora 12,00, Conferinþa Regionalã Intermediarã a
proiectului, având drept scop prezentarea stadiului
implementãrii activitãþilor ºi a rezultatelor obþinute
la nivelul regiunii de implementare Sud-Vest
Oltenia. Proiectul se implementeazã în regiunile
Sud  Vest Oltenia ºi Bucureºti Ilfov, pe o duratã
de 10 luni ºi beneficiazã de co-finanþare din Fondul
Social European prin Programul Operaþional
Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane
2007  2013, Axa prioritara 3 Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor, Domeniul
major de intervenþie 3.1. Promovarea culturii
antreprenoriale. Obiectivul general al proiectului START UP 4 U este furnizarea de programe
de formare profesionalã ºi activitãþi integrate în
vederea dezvoltãrii competenþelor antreprenoriale
ºi manageriale pentru îmbunãtãþirea performanþei
ºi crearea de noi afaceri în regiunile Sud-Vest Oltenia
ºi Bucureºti-Ilfov. Proiectul contribuie la promovarea culturii antreprenoriale ºi la opti-mizarea
abilitãþilor membrilor grupului þintã de a identifica
în mod realist ºi de a aplica în practicã idei de
afaceri, generând efecte pozitive pe termen lung,
în mod concret, prin mãsuri profesioniste de
formare în domeniul antreprenorialului, în cele douã
zone de implementare a proiectului, vizând
creºterea nivelului de ocupare ºi creºterea directã
a nivelului de trai al acestora. Grupul þintã
eligibil este format din persoane cu domiciliul/
reºedinþa în regiunile de implementare ale
proiectului (Sud-Vest Oltenia sau BucureºtiIlfov): cu vârstã peste 18 de ani, care doresc sã
iniþieze o activitate independentã;  din categoria
de vârstã 18-25 ani, înmatriculaþi în învãþãmântul
superior. Din totalul grupului þintã participant la
programul de formare:  cel puþin 50% va fi
reprezentat de persoane din categoria de vârstã

18-25 ani, înmatriculaþi în învãþãmântul superior;
200 sunt femei.
Pe parcursul celor 7 luni de implementare au fost
demarate toate activitãþile ºi parcurse etape
importante ale procesului de implementare în
conformitate cu Contractul de finanþare a proiectului.
Proiectul START UP 4 U a demarat cu identificarea
ºi selecþia grupului þintã din cele 2 regiuni de
implementare. În vederea identificãrii ºi selecþiei
grupului þintã s-a acþionat pe mai multe direcþii, cu
scopul de a recruta cele 400 de persoane, pe baza
unei Metodologii adaptate ºi personalizate
specificului regional ºi membrilor grupului þintã.
Metodologia cuprinde acþiuni precum: distribuirea
de anunþuri, afiºaj la avizierele facultãþilor ºi în
cãminele studenþeºti, înfiinþarea de puncte de
informare în centrele universitare importante din
cele 2 regiuni. Un rol deosebit în acest proces l-au
avut materialele promoþionale, ce au fost diseminate
în cadrul evenimentului de lansare al proiectului,
promovarea prin web site-ul proiectului ºi site-urile
partenerilor implicaþi în proiect, precum ºi prin
reþelele de socializare ºi propriile relaþii.
Activitatea de formare profesionalã a avut un
rol major în cadrul proiectului deoarece, prin
participarea la cursurile de formare, grupul þintã a
fost instruit in vederea obþinerii de competenþe
antreprenoriale cu scopul de a dezvolta ºi iniþia
Start-Upuri. Cursul a avut o durata de 60 de ore,
s-a organizat pentru toþi cei 400 de membri ai
grupului þintã, astfel: câte 10 grupe/regiuneX20
cursanþi/ grupã. Programul de pregãtire a cuprins
5 module a câte 12 ore fiecare, reprezentative
pentru antreprenoriat, programate astfel încât
accesul cursanþilor sã fie facil. Cele 5 module ale
cursului de perfecþionare Competenþe antreprenoriale sunt: 1. Utilizarea sistemelor informatice în
business; 2. Management Organizaþional ºi Resurse
Umane; 3. Comunicare, Negociere în afaceri ºi
elemente de marketing; 4. Management financiar ºi
Elaborare Plan Afaceri; 5. Managementul mediului
ºi dezvoltãrii durabile. Dezvoltarea ºi susþinerea
lor de cãtre formatori/profesori cu experienþã
didacticã ºi practicã a asigurat membrilor grupului
þintã dobândirea de competenþe ºi cunoºtinþe în

s-a dovedit infotrip-ul pornit de la vizitarea
operelor lui Brâncuºi din Parcul Central,
unde Cvartetul Lira Gorjului împreunã
cu soprana Daniela Popescu au susþinut
un recital. Din Târgu Jiu, s-a plecat pentru
a fi vizitate: staþiunea Sãcelu, Mãnãstirea
ºi Peºtera Polovragi (care a gãzduit
spectacolul Teatrului Dramatic Elvira
Godeanu, Târgu Jiu cu piesa Peºtera
Polovragi, Lãcaºul sfânt al lui Zalmoxis,),
Transalpina, Rânca (searã cu foc de tabãrã
ºi concerte, ce a culminat cu trupa Iris).
Ultima zi a fost dedicatã concluziilor finale
ºi vizitei în Parcul Constantin Brâncuºi,
unde se aflã amplasatã cea mai cunoscutã
ºi spectaculoasã operã a sculptorului:
Coloana fãrã sfârºit.
Universitatea Spiru Haret se evidenþiazã, astfel, nu numai prin activitatea de
învãþãmânt, dar ºi prin cercetare ºi
implicare activã în evenimente de
importanþã naþionalã ºi internaþionalã, la
promovarea identitãþii culturale româneºti.

Lector univ. dr.
Mãdãlina-Teodora ANDREI
Facultatea de Geografie

domeniul antreprenoriatului ºi, totodatã, schimbarea mentalitãþii ºi regãsirea motivaþiei vizavi de
antreprenoriat ºi ocuparea pe cont propriu.
Cursurile au fost dezvoltate prin metode moderne
de predare/învãþare specifice adulþilor: expuneri/
discuþii organizate, dezbateri în grup, ppt-uri,
exerciþii, analiza bunelor practici de lucru orientate
pe garantarea implicãrii directe a participanþilor ºi
sprijinite de prestaþii didactice corespunzãtoare. Metodele moderne de predare au pus
accent pe latura practicã ºi pe implicarea directã
a participanþilor, prin jocuri de rol, studii de caz,
þinând cont de faptul cã adulþii reþin 90% din ce
citesc, vãd, ascultã, repetã ºi fac.
Cursurile s-au finalizat cu elaborarea unui plan
de afaceri care a putut fi înscris în competiþia de
idei de afaceri organizatã în cadrul proiectului ºi
cu certificarea celor 400 de participanþi. Pentru
Concursul de idei de afaceri s-a elaborat o
metodologie de organizare ºi desfãºurare, prin care
s-au stabilit criteriile de selecþie a afacerilor de tip
Start-Up, care vor fi finanþate în cadrul proiectului.
Competiþia de idei de afaceri a fost organizatã pe
urmãtoarele etape: 1. Încãrcarea planurilor de
afaceri on line în cadrul portalului de informare în
domeniul antreprenoriatului; 2. Selectarea celor
mai bune 50 de idei de afaceri conform grilei de
punctaj on line; 3. Organizarea susþinerii planurilor
de afaceri de cãtre iniþiatori în faþa comisiei formatã
din 5 membri, pentru a se clarifica aspectele
sensibile ºi a se stabili valoarea finalã a finanþãrii
acordatã; 4. Selectarea celor 50 de afaceri care vor
fi finanþate în cadrul proiectului.
Activitãþile integrate adresate grupului þintã au
debutat cu înfiinþarea a 2 noi centre antreprenoriale
de sprijin pentru afaceri (câte unul în fiecare
regiune de dezvoltare) ºi dezvoltarea altor 2 existente (1/regiune). Cele 2 centre existente se aflã
în cadrul facultãþilor din centrele universitare
Bucureºti ºi Craiova, iar activitãþile organizate în
cadrul lor vizeazã cu predilecþie antreprenoriatul
în rândul studenþilor ºi masteranzilor. Activitãþile
celorlalte 2 centre antreprenoriale de sprijin
pentru afaceri înfiinþate tot în cadrul universitãþii se adreseazã cu predilecþie publicului larg.
Dezvoltarea celor 4 centre va presupune o armonizare între membrii celor 2 secþiuni de grup
þintã, astfel încât sã se realizeze un schimb de
experienþe, bune practici ºi cunoºtinþe.
Consilierea membrilor grupului þintã se aplicã
individualizat ºi personalizat, având ca obiectiv
principal creºterea gradului de motivare a acestora
de a-ºi dezvolta o afacere sau de a se ocupa pe cont

propriu. Serviciile de consiliere se aplicã tuturor
celor 400 de membri ai grupului þintã individual, în
grup ºi on line (prin intermediul reþelelor de
socializare ºi al email-ului) dupã instrumente
realizate de cãtre partenerii implicaþi (fiºe de
consiliere) ºi în deplin consens cu nevoile identificate
la nivelul grupului þintã. Activitãþile de consiliere se
deruleazã sub formã de mentorat, ºi presupun:
îndrumare, sfãtuire, sprijin, ghidare spre dezvoltare,
orientarea spre soluþii, valorificarea experienþelor
anterioare, integrarea în comunitatea oamenilor de
afaceri etc. Activitatea de consultanþã ºi sprijin pentru
iniþierea afacerilor, precum ºi cele de asistenþã ºi
post-asistenþã în sprijinul dezvoltãrii afacerilor sunt
susþinute de experþi consultanþi cu experienþã în
antreprenoriat ºi au drept scop sprijinirea membrilor
grupului þintã in iniþierea afacerilor (consultanþã
juridicã pentru înfiinþare, consultanþã legalã în vederea
obþinerii autorizaþiilor specifice domeniului de
activitate ales, consultanþã financiarã) ºi integrarea
lor în mediul concurenþial ºi de afaceri. Astfel,
consultanþa se va materializa prin elaborarea
planurilor de dezvoltare ºi a planurilor de marketing
pentru firmele nou înfiinþate.
Cu prilejul Conferinþei Regionale Intermediarã vor
fi prezentate activitãþile desfãºurate ºi obiectivele
atinse pânã în prezent în cadrul proiectului, la nivelul
regiunii de implementare Sud-Vest Oltenia. La acest
eveniment vor participa membri ai echipei de
management a proiectului, membri ai echipei de
implementare, membri ai grupului þintã implicat activ
în desfãºurarea proiectului, reprezentanþi ai StartUp-urilor înfiinþate în cadrul proiectului, precum ºi
o serie de reprezentanþi ai unor instituþii cheie în
domeniul dezvoltãrii antreprenorialului în regiunea
Sud-Vest Oltenia, reprezentanþi ai unor organizaþii
neguvernamentale, patronate, din mediul bancar, din
mediul de afaceri regional ºi, totodatã, din partea
mass-media localã ºi regionalã.
Pentru mai multe informaþii privind proiectul
START UP 4 U, ID: POSDRU/176/3.1/S/149612,
ne puteþi contacta la sediile de implementare a
proiectului din Bucureºti, Bd. Timiºoara nr. 58, ºi
din Craiova, str. Vasile Conta nr. 4, sau la adresa de
e-mail: startup149612@gmail.com.
Detalii privind activitãþile proiectului sunt
disponibile ºi pe www.startup4u.ro ºi http://
portalantreprenoriat.ro/.

Maria Ramona CHIVU

Expert PR din partea Beneficiarului 
Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã

