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Pe 5 octombrie, în peste 200 de þãri, se sãrbãtoreºte

ZIUA MONDIALÃ A EDUCAÞIEI
Începând cu anul 1994,
este ziua în care în întreaga lume
se aminteºte de importanþa rolului
educaþiei. 5 octombrie reprezintã
ºi un moment de aducere aminte
a recomandãrilor UNESCO,
semnate în 1966, referitoare la statutul
profesorului, când au fost stabilite
drepturile ºi responsabilitãþile
profesorilor, standardele internaþionale
pentru educaþia continuã,
integrarea în câmpul muncii,
condiþiile de predare ºi învãþare.

Mulþumim tuturor cadrelor didactice pentru competenþa, talentul,
pasiunea ºi iubirea puse în slujba educaþiei!

Începe

ANUL UNIVERSITAR 2015-2016!

Cum
pregãtim
viitorii
actori ai
vieþii
profesionale
în domeniul
juridic?
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Femei active pentru integritate ºi responsabilitate
 oportunitãþi de fomare pentru doamnele
p.6
ºi domniºoarele din Regiunea Centru

Spor la învãþat, note mari în sesiune, implicare în activitãþile extraºcolare!

Universitatea Spiru Haret vã oferã cele mai bune condiþii
pentru a dobândi cât mai multe competenþe pentru o integrare optimã pe piaþa muncii!
Pentru boboci - ºi nu numai!- câteva argumente în imagini pentru alegerea bunã pe care aþi fãcut-o... în pagina 8
Vineri, 25 septembrie,
la Casa Monteoru din Bucureºti,
au fost prezentate rezultatele proiectului
Grãdina de varã Favorit,
realizat de Facultatea de Arhitecturã
din cadrul Universitãþii Spiru Haret
împreunã cu Iniþiativa Favorit,
Odaia Creativã / Creative Room
ºi CeRe Participare,
cu sprijinul Centrul Cultural European Sector 6,
în cadrul Anualei de Arhitecturã Bucureºti
(23 mai - 1 noiembrie 2015).

P AI CARTE, AI PARTE!
Noi medalii pentru elevii români
R Dar, mai întâi, trebuie sã plãteºti!
E Anul ºcolar 2015-2016 a început cu o veste bunã: elevii aflaþi în Lotul olimpic al României a obþinut douã medalii de argint:
anul ºcolar 2015-2016 în ciclul superior al învãþãmântului liceal Alexandra Dima (clasa a XI-a/Liceul Internaþional de InforU de stat în clasele a XI-a, a XII-a ºi a XIII-a vor beneficia de maticã, Bucureºti) ºi Dan-Mircea Neagoe (clasa a X-a/Colegiul
N decontarea cheltuielilor pentru achiziþionarea de manuale ºcolare Naþional Mircea cel Bãtrân, Constanþa) ºi o medalie de bronz:
limita a 55 de lei pentru fiecare elev. Vestea este bunã, pentru Tudor-Cristian Cozma (clasa a X-a/Colegiul Naþional Emil
I în
cã, de patru ani, clasele terminale nu au mai primit nimic, în Racoviþã, Iaºi) la a IX-a ediþie a Olimpiadei Internaþionale de
V ciuda Legii Educaþiei, care spune cã învãþãmântul este gratuit ªtiinþe ale Pãmântului (International Earth Science Olympiad IESO), desfãºuratã în Brazilia (Pocos de Caldas), în perioada
E pânã la terminarea liceului.
12-20 septembrie. Au participat 92 de elevi din 23 de þãri.
Lotul naþional de informaticã (juniori) a cucerit trei medalii
R
de aur - Ovidiu Rãzvan Hãrºan ºi Alexandru Petrescu (ambii
Florentina
Niculiþã:
S
elevi în clasa a VIII-a la Colegiul Naþional de Informaticã Tudor
Bucureºti), respectiv, Andrei Ioan Nicolae (clasa a VIII-a/
I
Îmi visez picturile, Vianu,
Liceul Internaþional de Informaticã, Bucureºti) ºi o medalie de
T
apoi
bronz: Maria Alexandra Udriºtoiu (clasa a VII-a/Colegiul
Naþional Fraþii Buzeºti, Craiova) la a IX-a ediþie a Olimpiadei
A
îmi pictez visele
Balcanice de Informaticã pentru Juniori, desfãºuratã în perioada
R
16-19 septembrie, la Ohrid (Macedonia). Echipa României a
I
ocupat ºi în acest an locul I în clasamentul pe naþiuni. Competiþia
p.4 a reunit 38 de concurenþi din 9 þãri.
A




Mai e mult
pânã departe
Mioara VERGU-IORDACHE
La 1 octombrie începe anul universitar. Cei care acþioneazã în
învãþãmântul superior românesc, în amfiteatre sau la catedrã,
sunt maturi, sunt, cu toþii, oameni educaþi. Sau ar trebui sã fie. ªi
pentru a nu avea niciun dubiu cã este aºa, atenþia noastrã, a
tuturor, ar trebui sã se îndrepte, cu precãdere, asupra
învãþãmântului preuniversitar.
Îmi aduc aminte de un proverb chinezesc, care spune: stâlpul
cât ar fi de înalt, tot de la pãmânt începe! Dacã m-a dus gândul
aºa de departe, mai rãmân în zonã ºi cad în pãcatul de a rãspândi
câteva informaþii citite pe Internet, dar care mi se par relevante.
Despre România se spune ºi credem cu tãrie, chiar ºi aceia
care nu o fac la vedere, cã este o þarã bogatã. Însã, ºtiaþi cã
Japonia nu are resurse naturale ºi este expusã la mii de cutremure
pe an, dar toate acestea nu au împiedicat-o sã devinã una dintre
cele mai dezvoltate þãri din lume?
Oare o avea vreo semnificaþie cã, în Japonia:  copiii fac curat
în ºcoli în fiecare zi, timp de un sfert de orã, alãturi de profesori,
ceea ce a condus la apariþia unei generaþii caracterizatã de modestie
ºi pasionatã de curãþenie? (Igiena ºi dorinþa lor de a menþine
curãþenia reprezintã o parte a eticii japoneze.);  elevii, de la
clasa întâia pânã la clasa a ºasea, trebuie sã înveþe etica în relaþiile
cu ceilalþi oameni?  nu existã nicio examinare de la clasa întâia
pânã la clasa a treia, pentru cã, în opinia japonezilor, scopul
educaþiei este de a insufla concepte ºi formarea caracterului, nu
doar de examinare ºi îndoctrinare?  elevii au la dispoziþie o
jumãtate de orã pentru a mânca, astfel încât sã li se asigure o
digestie corectã? (Când cei responsabili au fost întrebaþi despre
aceastã problemã, au rãspuns: aceºti elevi sunt viitorul Japoniei.)
 rata de alfabetizare a Japoniei se apropie de 100%?
În ºcolile româneºti, de la 15 septembrie, au avut loc ºedinþe
cu pãrinþii. O mamã îmi povestea despre reacþia unor pãrinþi la
solicitarea dirigintelui ca elevii de la un liceu sã pãstreze curãþenia,
integritatea mobilierului, igiena spaþiilor comune: dar ce, copiii
sunt femeie de serviciu? Nu, evident, ei nu sunt femeie de serviciu,
deºi nu este nimic înjositor în a fi femeie de serviciu, cu condiþia
ca rezultatul muncii sã fie demn de admiraþie. Cum ar trebui sã ne
educãm copiii în respect pentru orice meserie/profesie fãcutã cu
competenþã ºi abnegaþie! O societate este bunã, oamenii pot fi
fericiþi dacã fiecare în parte este un profesionist al domeniului.
Oare, întâmplãtor, tot în Japonia, un om de serviciu este supus
unor teste scrise ºi orale, iar un angajat din domeniul igienei este
numit inginer de sãnãtate ºi poate avea un salariu cuprins între
5.000 ºi 8.000 de dolari pe lunã. Comentãm?!
Mai e mult pânã departe
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UNIVERSITARIA
Proiect cofinanþat din Fondul Social European
prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013: Investeºte în oameni!
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

Vrei sã faci
stagii de pregãtire
în China?

Cum pregãtim viitorii actori ai vieþii profesionale în domeniul juridic?

În cadrul proiectului cofinanþat din
Fondul Social European Construieºte-þi
practic profesia juridicã din facultate!, a
fost organizat ultimul workshop din seria
celor trei prevãzute de echipa de
management. Acesta a avut ca obiectiv
principal crearea unui cadru pentru un
dialog între furnizorul de educaþie  Universitatea  ºi angajatorul  reprezentantul pieþii muncii. Având în vedere cã
obiectivul general al proiectului implementat de Universitatea Spiru Haret
este 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, dezbaterea a fost aºteptatã cu interes, atât
de universitari, cât ºi de actorii de pe
piaþa muncii.
Un punct important pe agenda
workshopului a fost fenomenul ºomajului. În Uniunea Europeanã, ºomajul a
înregistrat creºteri abrupte de la începutul
crizei din 2008 ºi pânã în prezent, rata
generalã a ºomajului crescând de la 7,1%
la 11%, iar pe zona euro ajungând chiar la
12,2%. Deºi, în ultima perioadã, se
observã o scãdere a ratei ºomajului la
nivelul Uniunii Europene, în general, ºi în
România, în special, conform datelor
Eurostat, realitatea de pe piaþa muncii din

domeniul juridic ne aratã cã lucrurile încã
stagneazã. Iar fenomenul cel mai îngrijorãtor este cã grupa de vârstã cea mai afectatã
de ºomaj este aceea cuprinsã între 15 ºi
24 de ani.
Printre cauze, pe care participanþii la
workshop au încercat sã le identifice, se
numãrã lipsa de încredere în educaþie ºi a
unor modele în societate, consecinþele unei
politici constructive la nivel de atitudine
pozitivã demograficã, exodul tinerilor. La
acestea se adaugã cele specifice domeniul
juridic: dificultatea unor examene de
admitere în profesie, pe de o parte, ºi
lipsa unor satisfacþii financiare pe mãsura
efortului depus, pe de alta. În sprijinul
câtorva cauze ale ºomajului ºi numãrului
încã redus de inserþie pe piaþa muncii în
domeniul studiilor absolvite, a fost
prezentat un sondaj de opinie, folosit de
conf. univ. dr. Octav Neguriþã, expert în
proiectul POSDRU/161/2.1/G/132586
Construieºte-þi practic profesia juridicã
din facultate!, în elaborarea Studiului
statistic privind traseul profesional real
al absolvenþilor din învãþãmântului
superior Juridic. La întrebarea Câtã
încredere aveþi în sistemul naþional de
învãþãmânt?, 37% dintre respondenþi au
ales varianta nici multã, nici puþinã. Între
rãspunsul da, complet sau în parte
adaptat ºi da, parþial adaptat, la
întrebarea În opinia dvs sistemul actual

de învãþãmânt este adaptat realitãþilor
pieþei muncii?, 60% au ales a doua
variantã, în raport de 22%, care au
considerat cã prima variantã redã mai bine
realitatea. Doar 22% dintre respondenþi
sunt încrezãtori cã vor gãsi un loc de
muncã dupã absolvire, pe când 11% nu
sunt de acord cu afirmaþia Nu voi
întâmpina dificultãþi în gãsirea unui loc
de muncã, dupã finalizarea studiilor ºi
37% nu sunt nici de acord, dar nici nu
dezaprobã aceasta afirmaþie.
Propunerile pentru îmbunãtãþirea
activitãþii de consiliere ºi orientare în profesie, formulate de lector univ. dr. Anca
Iulia Stoian, coordonator monitorizare
consiliere ºi orientare în profesie din cadrul
proiectului, ºi profesor univ. dr. Adela
Voicu, psiholog în cadrul proiectului,
au trecut testul sustenabilitãþii din partea
angajatorilor, în cadrul atelierului dedicat pregãtirii viitorilor profesioniºti
prin consiliere. Faptul cã activitatea de
consiliere a fost gânditã pe paliere profesionale a fost apreciat de actorii vieþii
juridice, pentru cã, astfel, absolvenþii
vor ºti încã de pe bãncile facultãþii ce

presupune fiecare profesie juridicã în parte.
Alãturi de managerul proiectului, cadrele
didactice au prezentat pe scurt Ghidul de
Orientare ºi Consiliere Profesionalã în
domeniul învãþãmântului superior Juridic
pentru uzul cadrelor didactice.
În cadrul atelierului dedicat pregãtirii
profesionale prin practicã de specialitate
a fost reiteratã ideea cã stagiile de specialitate trebuie introduse încã din anul I
de studii. Din cuprinsul Ghidului de bune
practici în desfãºurarea stagiilor de
practicã în domeniul învãþãmântului
superior juridic, elaborat de echipa de
implementare a proiectului, elaborarea
unui set de propuneri privind modificarea
curriculei universitare pentru o mai bunã
adaptare la cerinþele de pe piaþa muncii a
fost cel mai îndelung dezbãtut.
Proiectul POSDRU/161/2.1/G/132586
Construieºte-þi practic profesia juridicã
din facultate!, are o valoare totalã de
2.157.625,00 lei, din care asistenþa
financiarã nerambursabilã este de
2.114.473,00, iar contribuþia beneficiarului, Universitatea Spiru Haret, de
43.152,00 lei.

Ca urmare a contractului încheiat
între Universitatea Spiru Haret
- Centrul de Limbi Strãine ºi
Consiliul Internaþional de Studii
Chineze pentru anul 2015-2016,
profesorul chinez Zhang Juan
va preda ore de limbã chinezã
în cadrul Universitãþii Spiru Haret.
 Cursuri de iniþiere de limbã
chinezã, 2 ore/sãptãmânã, modul de
24 de ore, la preþul de 200 lei,
pentru grupe de 3-9 cursanþi.
 Pentru persoanele din afara
Universitãþii, oferim un modul
de 30 de ore la preþul de 300 lei,
cu acelaºi numãr de cursanþi.
Orele se þin la sediul Centrului de
Limbi Strãine, str. Ion Ghica 13,
etaj 2, sala 206, dupã un orar
stabilit de comun acord.
Înscrierile se fac permanent.
Date de contact:
Secretariat Centrul de Limbi
Strãine, telefon: 021-314-39-03,
int.103
sau CISCO: 10108/ 021 455 1108
e-mail: ushcls@spiruharet.ro

Responsabil comunicare ºi relaþii cu publicul, conf. univ. dr. Claudiu CHIRU
Manager Proiect, Onorina BOTEZAT, Universitatea Spiru Haret, Constanþa

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Din 26 decembrie 2015 putem intra, oficial, în insolvenþã
Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia
Consumatorilor (ANPC) a publicat
proiectul normelor de aplicare a Legii
insolvenþei persoanelor fizice, lege care
urmeazã sã intre în vigoare din
26 decembrie 2015. Pe o piaþã (cel puþin la
nivel teoretic) de 11,5 miliarde de lei
(2,5 miliarde euro), cu circa 800.000 de
debitori, la cât se cifreazã piaþa insolvenþei
persoanelor fizice în prezent, casele de
avocaturã se gândesc cât de greu sau de
uºor vor fi de urmat paºii impuºi de noua
lege. Iar pãrerile sunt destul de împãrþite.
Avocaþii cred cã, în primã fazã, dimensiunea
acestei pieþe va fi relativ redusã, urmând
ca, apoi, sã creascã.
Actul normativ are ca scop stabilirea
procedurii administrative pe bazã de plan
de rambursare a datoriilor, clarificarea unor
aspecte privind evaluarea bunurilor,
stabilirea procedurii judiciare de insolvenþã
prin lichidarea activelor debitorului,
organizarea ºi funcþionarea comisiei de
insolvenþã la nivel central ºi teritorial.
Proiectul propune ca cererea de intrare în
insolvenþã, depusã de o persoanã fizicã,
sã limiteze dreptul de a dispune asupra
sumelor aflate în propriile conturi ºi
interdicþia vânzãrii de bunuri mobile ºi/sau
imobile deþinute. Totodatã, îi opresc ºi pe
creditori sã iniþieze executãri silite.
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Rambursãri eºalonate sau lichidare de active?
Legea privind insolvenþa persoanelor fizice
cuprinde trei modalitãþi prin care insolvenþa persoanelor
fizice va putea fi soluþionatã, respectiv, pe bazã de
plan de rambursare a datoriilor, prin lichidare de active
sau prin procedurã simplificatã. Potrivit legii,
insolvenþa debitorului se poate declara atunci când
acesta, dupã 90 de zile de la data scadenþei, nu a plãtit
datoria faþã de unul sau mai mulþi creditori. Debitorul
poate cere insolvenþa dacã este în incapacitate de a-ºi
achita datoriile la momentul în care acestea devin
scadente, dacã nu îºi poate achita douã sau mai multe
datorii faþã de doi sau mai mulþi creditori în decurs de
30 de zile de la data scadentã a acestor datorii.
Creditorul poate cere insolvenþa debitorului dacã poate
dovedi cã acesta nu îºi poate achita datoria ºi dacã
suma datoratã cãtre creditorul respectiv depãºeºte
25.000 de lei. Pentru a putea fi introdusã cererea de
deschidere a procedurii pe bazã de plan de rambursare
sau a celei prin lichidare de active, cuantumul minim al datoriilor trebuie sã fie de 15 salarii minime
pe economie. Planul de rambursare a datoriilor (pe o
duratã de cinci ani, cu posibilitate de prelungire un an)
se va desfãºura sub supravegherea unui administrator
desemnat de o comisie teritorialã de insolvenþã. Pe
durata insolvenþei, se suspendã provizoriu executãrile
silite începute, pentru maximum trei luni.
Raluca Nãstase, partener ºi coordonator al practicii
de Insolvenþã din cadrul Casei de avocaturã Biriº

Goran, aratã cã actul normativ reglementeazã
constituirea unor Comisii de insolvenþã la nivel central
ºi teritorial cu atribuþii decizionale, de control ºi de
supraveghere a actelor persoanei în insolvenþã ori ale
administratorului procedurii, ceea ce va genera
dificultãþi în practicã. Comisia va stabili ºi criteriile
generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil
ºi a criteriilor pentru evaluarea nevoilor de locuit ale
debitorilor ºi ale familiilor lor, lucru destul de arbitrar.
În plus, reprezentanþii creditorilor nu fac parte din
comisiile de insolvenþã. Deci nu putem vorbi despre
un control al creditorilor asupra procedurii.
Declararea insolvenþei nu te apãrã de datorii
Însã, indiferent de procedura de insolvenþã pentru
care se opteazã, legea nu reglementeazã «ºtergerea
datoriilor» în niciuna dintre cazurile reglementate.
Dupã cum explicã Mariana Popa, avocat ºi practician
în Insolvenþã, Casa de avocaturã Voicu & Filipescu,
legea reglementeazã o procedurã distinctã, respectiv,
procedura eliberãrii de datoriile reziduale, însã numai
dacã sunt îndeplinite toate condiþiile restrictive,
expres ºi limitativ, prevãzute de lege. Mai mult,
pentru a beneficia de eliberarea de datorii reziduale,
debitorul este supus unei perioade de supraveghere
în care va continua sã facã plãþi cãtre creditori în
cuantumul stabilit de instanþã: fie 50% din valoarea
totalã a creanþelor într-un an de la data închiderii
procedurii, fie 40% din valoarea totalã a creanþelor în
trei ani de la data închiderii procedurii.

În cazul în care debitorul nu a reuºit sã acopere cel
puþin cota de 40% în valoarea totalã a creanþelor în trei
ani de la data închiderii procedurii, o astfel de eliberare
de datorii reziduale nu mai poate fi dispusã decât în
termen de cinci ani de la data închiderii procedurii.
Din contrã, închiderea procedurilor reglementate de
lege fãrã acoperirea creanþelor nu determinã ºtergerea
acestora, ci debitorii sunt obligaþi sã acopere toate
creanþele în cuantumul existent anterior deschiderii
procedurii, inclusiv dobânzile ºi penalitãþile care ar fi
curs dacã nu ar fi operat suspendarea, din care sunt
scãzute sumele achitate deja de cãtre debitori,
precizeazã Raluca Nãstase de la Biriº Goran.
Pe de altã parte, aºa cum precizeazã avocatul
Gheorghe Piperea, cei care cred cã vor scãpa de
probleme cu ajutorul acestei legi se leagã de o iluzie.
Dacã un client îºi cere eºalonarea datoriilor în baza
acestei legi, trebuie sã notifice creditorul cu 30 de zile
înainte de a solicita acest lucru. Timp suficient pentru
ca instituþia de credit sã cearã plata anticipatã a
creditului, ceea ce va atrage dupã sine majorarea
datoriei clientului cu penalitãþile de întârziere la plata
anticipatã a întregului credit, de regulã 4% din valoarea
soldului. Atenþie! Cu cel puþin 30 de zile înainte de
depunerea cererii de insolvenþã, debitorul trebuie sã
notifice creditorii despre intenþia sa de deschidere a
procedurii de insolvenþã printr-un mijloc de comunicare
ce asigurã confirmarea primirii.

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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REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ
este editatã de
FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE
Tiparul executat de
TIPOGRAFIA FUNDAÞIEI
ROMÂNIA DE MÂINE

Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat
poºtal sau dispoziþie
de platã, se pot adresa
serviciului de difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.
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UNIVERSITARIA
Program masteral în
Valorizarea Patrimoniului
Universitatea Spiru Haret a început în data de 14.05.2014 proiectul POSDRU/
156/1.2/G/ 139498  CLIO - Program masteral în Valorizarea Patrimoniului,
cu o duratã de implementare de 18 luni. Proiectul a primit asistenþã financiarã
din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul cererii de proiecte nr. 156, Programe
de studii mai bune pentru studenþi ºi piaþa muncii.
Obiectivul general al proiectului
este: dezvoltarea unui program masteral interdisciplinar ºi inovativ la nivel
naþional, în domeniul Valorizãrii
Patrimoniului, obiectivele specifice
fiind:
 ofertã educaþionalã îmbunãtãþitã pentru
studenþi, prin crearea unui program
masteral în Valorizarea Patrimoniului
 dezvoltarea legãturilor între universitate ºi mediul academic, respectiv
mediul privat potenþial angajator al
absolvenþilor cu scopul adaptãrii
continue a ofertei curriculare la
cerinþele pieþei muncii. Acest obiectiv
va fi atins prin crearea ºi dezvoltarea
reþelei CLIO cu sprijinul actorilor
relevanþi (universitãþi, mediul de
afaceri, autoritãþi publice)
 crearea de servicii îmbunãtãþite de
acces la documentare academicã de
calitate a studenþilor, prin crearea unei
Biblioteci virtuale ºi a unui Centru de
documentare CLIO
 informarea studenþilor în legãturã cu
oportunitãþile oferite de noul program
masteral în Valorizarea Patrimoniului,
prin participare la un Târg de masterate

ºi organizarea unui eveniment, ºi
anume Zilele carierei în Valorizarea
Patrimoniului.
Sunt vizate douã grupuri þintã:
 GT 1 - 210 de studenþi (nivel licenþã
+ masterat), care vor participa la
livrarea-pilot de tip modular a
curriculumului programului masteral ºi
vor aplica cinci instrumente de
calibrare/ evaluare/testare/validare.
Aceºtia vor fi selectaþi pe baza unor
criterii stabilite de cãtre echipa de
implementare, criterii care au în vedere
relevanþa specializãrii la licenþã
(arhitecturã, istorie, RISE, studii
economice, turism etc) ºi interesul
manifestat pentru Valorizarea
Patrimoniului;
 GT 2 - 20 de cadre didactice
universitare + 10 reprezentanþi ai
partenerilor sociali în educaþie. Aceºtia
vor participa la un program de formare
MANAGER INOVARE/ ABILITÃÞI
MANAGERIALE - COR 242106,
program de specializare cu o duratã de
40 de ore.
În cadrul proiectului, în zilele de 30
septembrie, 1 ºi 2 octombrie, va avea

loc evenimentul ZILELE CARIEREI ÎN
VALORIZAREA PATRIMONIULUI,
eveniment organizat în mai multe
locuri, printre care: sediul Universitãþii
Spiru Haret, din strada Ion Ghica nr.
13, ºi în incinta Muzeului Satului. În
cadrul acestui eveniment, studenþii
implicaþi deja în proiect, dar ºi toþi cei
interesaþi de acest domeniu, vor primi
toate informaþiile necesare legate de
oportunitãþile oferite de Programul
masteral în Valorizarea Patrimoniului.
În doar câteva luni, urmeazã ca acest
program masteral sã devinã realitate ºi
studenþii sã se bucure de el.
TRASEE
DE
CARIERÃ:
Absolvenþii acestui program masteral
vor deveni, în principal, persoane care
vor avea competenþe de manager de
patrimoniu ºi se vor putea angaja în
muzee, agenþii de turism, precum ºi în
cadrul unor instituþii sau companii care
au în gestiune clãdiri de patrimoniu ce
au diverse destinaþii. De asemenea,
absolvenþii Programului masteral de
Valorizarea Patrimoniului îºi pot
desfãºura activitatea în calitate de
consultanþi pentru evaluarea unor clãdiri
de patrimoniu care ajung, într-un fel sau
altul, în portofoliul unei bãnci sau întro relaþie de girare a unor credite. Paleta
domeniilor în care pot sã activeze este
foarte largã, astfel cã vor putea sã
lucreze în foarte multe domenii, inclusiv
în publicitate, deoarece vor avea
cunoºtinþe solide referitoare la
patrimoniu în toatã complexitatea sa.

Debutul noului proiect de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare -

Diversitate culturalã ºi educaþie,
prin conferinþa internaþionalã

Al ºaselea simþ - de la capacitate
paranormalã la realitate obiectivã

foto: ªtefan ECLISERESCU
Joi, 24 septembrie, a debutat noul proiect de cercetare ºtiinþificã Diversitate
culturalã ºi educaþie, prin conferinþa internaþionalã Al ºaselea simþ - o abordare
ºtiinþificã, susþinutã de invitatul special Mark Komissarov (SUA), alãturi de
conf. dr. Mircea Aurel Niþã, SNSPA, ºi de prof. Mihela Istrati.
Conferinþa a fost deschisã de prof. univ. dr. Carmen Costea, prorector USH
responsabil cu relaþiile internaþionale. Evenimentul a stârnit un viu interes,
datoritã metodei Infoviziunii, creatã de inginerul Mark Komissarov. Mark
Komissarov este autorul unei teorii ºi metode de învãþare conform cãreia
creierul uman are capacitatea de a recunoaºte informaþii din lumea
înconjurãtoare în mod direct, fãrã a folosi modalitãþile senzoriale. Fenomenul,
denumit infoviziune, este obiectul de studiu al unei echipe de oameni de ºtiinþã
conduse de profesorul Elio Conte în cadrul departamentului de ªtiinþe
neurologice ºi psihiatrice al Universitãþii din Bari, Italia. În acest moment,
graþie activitãþii experimentale conduse de profesorul Conte, Infoviziunea
reprezintã un fenomen atesta dar încã inexplicabil. În aceastã toamnã, echipa
de cercetãtori italieni va publica primul articol ºtiinþific pe aceastã temã.
În cadrul conferinþei au existat momente aplicative, cu caracter experimental, ale
metodei în care prof. Mihaela Istrati, cunoscãtoare a metodei, a citit având ochii
acoperiþi cu o mascã opacã, îndelung verificatã de public înainte de a fi folositã.
Urmãtorul eveniment - Sonoritãþile Tãcerii va avea loc joi, 15 octombrie,
ora 18.30, Este prilejuit de lansarea compact discului Sound of Silence  pianomindfulness în cadrul proiectelor de cercetare ºtiinþificã ale USH ºi îi va avea
ca protagoniºti pe Matei Georgescu ºi pe Daniela Andreescu, într-o ineditã
explorare a spaþiului interior, graþie sunetului muzical, cuvântului ºi imaginii.
Vã aºteptãm!

Zilele carierei în valorizarea CLIO 
Programul de masterat
Program masteral
Patrimoniului
MARKETINTINGUL DIPLOMAÞIEI
în Valorizarea Patrimoniului PUBLICE la RIUF!
Universitatea Spiru Haret organizeazã în cadrul
proiectului POSDRU/156/1.2/G/139498 CLIO  Program
prezent la RIUF 2015
masteral în Valorizarea Patrimoniului, în perioada 30 sep-

tembrie  2 octombrie 2015, manifestarea Zilele carierei în
valorizarea patrimoniului.
Viitorii absolvenþi ai programului masteral acreditat de
ARACIS - VALORIZAREA PATRIMONIULUI PRIN
MARKETINGUL PROIECTELOR CULTURALE vor
putea accesa noi trasee de carierã: manager cultural (din
mediul public, privat, asociativ, freelancing), reprezentant
al serviciilor culturale române, expert în industrii culturale,
promoter de valori patrimoniale, expert în marketing de
imagine, expert în branding de produse care exploateazã
patrimoniul cultural istoric material ºi imaterial
(vestimentaþie, gastronomie etc), expert în turismul
cultural, expert în marketingul imaginii, expert de integrare
urbanã a siturilor arheologice, consultant freelancer în
valorizarea/reabilitarea patrimoniului prin industrii
culturale, surse de finanþare, modele de bune practici.
Manifestãrile din programul ZILELOR CARIEREI ÎN
VALORIZAREA PATRIMONIULUI se vor realiza în
perioada 30 septembrie - 2 octombrie 2015 ºi vor cuprinde
expoziþii, prezentãri de filme cu exemple de bune practici
în valorizarea patrimoniului, prezentarea proiectului CLIO
ºi a posibilelor trasee de carierã.
CALENDARUL EVENIMENTELOR
Miercuri, 30.09 - 2.10.2015
USH, str. Ion Ghica nr. 13, Bucureºti
- ora 14.00, Deschiderea expoziþiei RUTE DE CARIERÃ
ÎN VALORIZAREA PATRIMONIULUI (studii de caz:
valorizarea patrimoniului în cercetarea arheologicã ºi de
arhitecturã)
Joi, 1.10.2015
USH, Sala Studio, str. Ion Ghica nr. 13, Bucureºti
- ora12.00, Conferinþa TRASEE DE CARIERÃ
ÎN VALORIZAREA PATRIMONIULUI
USH, str. Nicolae Iorga nr. 32-34, Bucureºti
- ora 17.00, Masa rotundã EXEMPLE DE CARIERÃ
ÎN PATRIMONIUL INTERNAÞIONAL IMATERIAL
Vineri, 2.10.2015
Muzeul Naþional al Satului Dimitrie Gusti,
ªoseaua Kiseleff nr.28-30, Sala de conferinþe
- ora 10.00, Workshop-ul TRASEE DE CARIERÃ
ÎN ACTIVITÃÞI MUZEALE

Romanian International University Fair  RIUF, cel mai
mare eveniment educaþional din România, organizat la Sala
Palatului din Bucureºti, prezintã anual peste 100 de instituþii
educaþionale, din cca. 20 de þãri. În cele 15 ediþii anterioare
RIUF au fost înregistraþi peste 140.000 de vizitatori, tineri
interesaþi sã obþinã informaþii despre oportunitãþi de studiu
din România ºi din afara þãrii - sute de programe de licenþã
ºi master, burse pentru studiul internaþional, dar ºi
oportunitãþi de dezvoltare personalã.
Noul program masteral al Universitãþii Spiru Haret,
VALORIZAREA PATRIMONIULUI PRIN MARKETINGUL
PROIECTELOR CULTURALE, va fi prezent cu un stand
propriu, în perioada 3-4 octombrie 2015, la Sala Palatului,
din Bucureºti.
Manager cultural, promoter de valori patrimoniale,
expert în branding de produse care valorizeazã patrimoniul
cultural, expert în turismul cultural sunt noi trasee de
carierã pentru absolvenþi ai specializãrilor - Istorie,
Arhitecturã, Istoria Artei, Turism, Management, Jurnalism,
Geografie, Turism, ªtiinþe Politice, Relaþii Internaþionale
ºi Studii Europene, accesibile prin dezvoltarea acestui nou
program masteral, inovativ la nivel european,
interdisciplinar, acreditat de ARACIS în domeniul
Marketing, la Universitatea Spiru Haret, prin proiectul
POSDRU/156/1.2/G/139498 CLIO  Program masteral
în Valorizarea Patrimoniului.
Prin activitãþile proiectului CLIO vor fi create pentru
studenþi oportunitãþi mai bune de documentare ºi informare
prin realizarea unui Centru de documentare CLIO
(bibliotecã cu minimum 250 volume de resort, baza de date
de bune practici în valorizarea patrimoniului; bibliotecã
virtualã cu documente specifice, valorizãrii patrimoniului
cultural), ca ºi prin dezvoltarea reþelei CLIO cu sprijinul
actorilor relevanþi din universitãþi, mediul de afaceri,
autoritãþi publice.

Cel mai important târg educaþional din România - Romanian International
University Fair (RIUF) îºi deschide porþile în cadrul ediþiei de toamnã la Sala
Palatului, Bucureºti (3-4 octombrie 2015), apoi la Palas Congress Hall, Iaºi
(6 octombrie 2015) ºi la Hotel Continental, Timiºoara (8 octombrie 2015).
Universitatea Spiru Haret participã la acest eveniment de elitã unde îºi va
prezenta programul de masterat MARKETINGUL DIPLOMAÞIEI PUBLICE
dezvoltat prin proiectul POSDRU/156/1.2/G/139490 EUROPA 2020 PROGRAM MASTERAL ÎN DIPLOMAÞIE PUBLICÃ, proiect cofinanþat
din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013. Investeºte în oameni!
Vizitatorii din toate cele trei oraºe universitare în care se va desfãºura acest
eveniment vor avea ocazia sã cunoascã structura programului masteral,
competenþele pe care acesta le formeazã, precum ºi oportunitãþile de carierã ce le
au la dispoziþie absolvenþii masteratului din cadrul Facultãþii de ªtiinþe Economice.
La Bucureºti, membri ai echipei de implementare vor interacþiona cu publicul
ºi în cadrul unei sesiuni speciale în ziua de 4 octombrie 2015, la ora 15.00 - o
incursiune în universul diplomaþiei publice ce le va oferi posibilitatea de a
înþelege acest domeniu nou în România.

Zilele carierei
în MARKETINGUL
DIPLOMAÞIEI
PUBLICE
În perioada 30 septembrie-2 octombrie 2015 se vor desfãºura Zilele carierei
în MARKETINGUL DIPLOMAÞIEI
PUBLICE, un ciclu de evenimente
organizate în cadrul Proiectului
POSDRU/156/1.2/G/139490 EUROPA
2020-PROGRAM MASTERAL ÎN
DIPLOMAÞIE PUBLICÃ, proiect
cofinanþat din Fondul Social European
prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013 - Investeºte în oameni!
Pe parcursul celor trei zile, participanþii vor obþine informaþii despre
oportunitãþile de angajare ale absolvenþilor programului masteral MARKETINGUL DIPLOMAÞIEI PUBLICE
dezvoltat de cãtre Universitatea Spiru
Haret în cadrul acestui proiect.

Programul evenimentelor:
Miercuri, 30 septembrie 2015
USH Berceni, ºos. Berceni nr. 24,
Bucureºti
- ora12.00, Seminarul POSIBILE
TRASEE DE CARIERÃ PENTRU
SPECIALIªTII ÎN DIPLOMAÞIE
PUBLICÃ
Joi, 1 octombrie 2015
USH Berceni, ºos. Berceni nr. 24,
Bucureºti
- ora 10.00, Seminarul POSIBILE
TRASEE DE CARIERÃ PENTRU
SPECIALIªTII ÎN DIPLOMAÞIE
PUBLICÃ
USH Didactica, str. Fabricii nr. 46G,
Bucureºti
- ora 11.00, Sesiunea de prezentãri
DIPLOMAÞIA PUBLICÃ ªI PIAÞA
MUNCII
Vineri, 2 octombrie 2015
USH Berceni, sala 105, ºos. Berceni
nr. 24, Bucureºti
- ora 12.00, Atelierul CAMPANII DE
DIPLOMAÞIE PUBLICÃ ÎN
IMAGINI
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AI CARTE, AI PARTE!
P
Dar, mai întâi, trebuie sã plãteºti!
R
E
U
N
treime din banii pentru manuale vin de la
I OMinisterul
Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice
V
O soluþie provizorie, care ar putea îmbunãtãþi rezultatele la bacalaureat
E
R 20 milioane de lei însumeazã decontarea
S manualelor pentru 362.500 de elevi
I
T
A
R
I
A Minimum 156 de lei costã manualele
pentru 12 materii obligatorii

P
R
E
U
Gabriela MOLDOVEANU
N
Mihãiþã ENACHE
I MUGURI DE FRUMOS
Pictorul Petre Chirea
V Florentina Niculiþã:
ne-a rãspuns la un interviu fulger
E Îmi visez picturile, apoi îmi pictez visele
R
S
I
T
A
R
I
A
Petre CHIREA
Anul ºcolar 2015-2016 a
început cu o veste bunã: elevii
aflaþi în ciclul superior al
învãþãmântului liceal de stat
în clasele a XI-a, a XII-a ºi
a XIII-a vor beneficia de
decontarea cheltuielilor
pentru achiziþionarea de

manuale ºcolare în limita a
55 de lei pentru fiecare elev.
Vestea este bunã, pentru cã, de
patru ani, clasele terminale nu
au mai primit nimic, în ciuda
Legii Educaþiei, care spune cã
învãþãmântul este gratuit pânã
la terminarea liceului.

Vestea nu mai e atât de bunã, pentru cã: ghiozdanul plin cu cele 12 materii
obligatorii din anii terminali de liceu costã între 156 ºi 218 de lei, în funcþie
de librãrii, discounturi, edituri etc. Dar tot e bine, matematica ºi româna,
ca discipline principale la bacalaureat, au costurile acoperite de cei 55 de
lei. Cu un mic efort încape ºi un manual de istorie, de circa 10,50 lei.
Profesorii, oficialitãþile Inspectoratului ªcolar ºi chiar ºi elevii salutã aceastã
Hotãrârea de Guvern datã pentru
decizie, în ciuda aspectului sãu birocratic ºi a sumei insuficiente oferite decontarea manualelor s-a fãcut cu
spre decontare. Totuºi, elevii sperã cã, pânã în luna noiembrie, Ministerul respectarea legislaþiei fiscale în vigoare.
Educaþiei va da drumul licitaþiei de manuale pentru clasele terminale.
Pe baza chitanþelor, noi ne decontãm
cu Ministerul Finanþelor. În plus, cei
55 de lei per elev pentru manuale vin
în sprijinul celor care vor da bacalauPotrivit Hotãrârii de Guvern, pentru achiziþionarea manualelor reatul în acest an ºcolar, banii acoperind
pentru decontarea cheltuielilor de ºcolare care se regãsesc în lista costurile manualelor de matematicã ºi
achiziþionarea a manualelor ºcolare, manualelor aprobate de Ministerul românã, cel puþin  prof. Marian
elevii înmatriculaþi in clasele a XI-a, Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice Banu, purtãtorul de cuvânt al
a XII-a ºi a XIII-a depun la secre- pentru nivelul de clasã la care este Inspectoratului ªcolar al Municitariatul unitãþii de învãþãmânt o înmatriculat elevul. De aceastã piului Bucureºti
La întrebarea Ce pãrere aveþi despre
solicitare scrisã, însoþitã de factura mãsurã se estimeazã cã vor beneficia,
fiscalã/facturile fiscale din care reies în anul ºcolar 2015-2016, aproxi- hotãrârea privind alocarea sumei de
numele elevului/pãrintelui sau mativ 362.500 de elevi, iar suma 55 de lei pentru decontarea manualelor
tutorelui legal instituit, informaþiile preconizatã pentru decontarea ºcolare pentru clasele terminale?
referitoare la manualele achiziþionate manualelor este de aproximativ Reuºeºte aceastã sumã sã acopere
 suma achitatã, titlul, autorii, edi- 20 de milioane de lei, precizeazã comu- costul manualelor cumpãrate de elevi?,
tura, dupã caz. Unitãþile de învã- nicatul MESC. Sumele destinate prof. Barbu Biþoaicã, de la Colegiul
þãmânt deconteazã pânã la data de decontãrii cheltuielilor pentru Tehnic Gheorge Asachi, a rãspuns:
18 decembrie 2015 sumele cheltuite, achiziþionarea manualelor ºcolare Mi se pare o idee bunã, însã nu ºtiu
pentru care au fost depuse docu- pentru elevii din clasele terminale de dacã este suficientã suma, dar ideea este
mente justificative pânã la data de liceu se asigurã de la bugetul de stat, una bunã deoarece, la clasele
15 noiembrie 2015. Conform HG, prin bugetul Ministerului Educaþiei respective, de cele mai multe ori, elevii
se deconteazã sumele cheltuite ºi Cercetãrii ªtiinþifice.
îºi cumpãrã manuale de limba românã
ºi matematicã. În acest timp, la celelalte
discipline, ei nu îºi mai cumpãrã
manuale ºi atunci noi, profesorii, ne
De altfel, situaþia cu manualele ºcolare oferite gratuit de minister se descurcãm cu ajutorul fiºelor pe care le
perpetueazã de ceva vreme. Banii alocaþi de (MECS) pentru cumpãrarea facem. Într-un fel, ne-a scutit pe noi de
manualelor nu ajung niciodatã ºi mereu sunt supliniþi de pãrinþi. Legea niºte cheltuieli suplimentare, pentru cã
educaþiei obligã MECS sã asigure manuale gratuite pentru tot învãþãmântul nu poþi sã îi laºi fãrã materiale, fiºe.
preuniversitar, inclusiv pentru cei din învãþãmântul particular preuni- Prof. Carmen Gheaþã, Liceul Tehversitar, ori hotãrârea de guvern nu pomeneºte nimic despre acest lucru. nologic Theodor Pallady spune cã
Profesorii, la rândul lor, vor cere elevilor sã înveþe dupã manualele prescrise Ideea este foarte bunã, dar suma este
în programa ºcolarã, iar elevii vor trebui sã aleagã ce manuale vor cumpãra insuficientã. Banii nu ajung nici mãcar
ºi ce manuale nu. Pentru clasele terminale de liceu sunt 12 materii obligatorii pentru manualele la materiile de BAC.
trecute în trunchiul comun, materii care necesitã manuale ºcolare. În medie, De asemenea, elevii trebuie sã aleagã
un manual de clasa a XI-a sau a XII-a costã în jur de 12-14 lei. Excepþie între discipline, care este mai
fac, în funcþie de edituri, manualele de românã ºi de matematicã (culegerea importantã ºi care este mai puþin
de matematicã de clasa a XII-a, de exemplu, costã în jur de 25 de lei) ºi importantã. Tot legat de chestia asta,
câteva excepþii de 17-18 lei (istoria, fizica etc.). Deci ghiozdanul de se va vedea automat ºi importanþa pe
a XII-a costã în jur de 156 de lei, fãrã a fi puse la socotealã culegeri de care o dau elevii disciplinelor. Din câte
exerciþii, manuale de fiºe speciale pentru bacalaureat sau manuale de am înþeles, aceastã situaþie va fi doar
specialitate pentru cei de la liceele de informaticã, economice etc. Totuºi, pentru anul acesta. Elevii sunt încântaþi
profesorii intervievaþi de Opinia naþionalã sunt mulþumiþi cã mãcar la de aceastã decizie a ministerului, însã
materiile de bazã de la bacalaureat gratuitatea este asiguratã.
rãmâne sã vedem implementarea

acestei decizii ºi, implicit, partea
birocraticã pe care o implicã. Cred cã
era mai avantajos ca banii sã fie pregãtiþi
ºi, cumva, elevul sã aibã mai repede
acces la manual. Procedura de a aduce
chitanþa de la cãrþi la secretariat ºi de
acolo sã fie trimisã la ministerul de
resort o sã necesite o perioadã mai
mare de timp ºi nu ºtiu când se va putea
rezolva, pentru cã, vã daþi seama, ce cale
lungã birocraticã este... Cred cã banii
ar trebui sã vinã în întâmpinarea
elevului. Prof. Pavel Liviu Paul,
director, Liceul Teoretic Marin
Preda apreciazã cã Pentru o situaþie
de tranziþie este o decizie corectã,
pentru cã faptele au luat-o înaintea
reglementãrilor. Au fost reglementãri cã
se dau elevilor manuale gratuite, însã
licitaþiile s-au întins datoritã contestaþiilor, ce au apãrut ulterior. Deci,
este o situaþie de tranziþie, rezolvatã
relativ corect. Acum, probabil cã, într-un
an  doi de zile, se va reglementa, iar
elevii vor putea primi manualele gratuit
de la ºcoli.
Suma alocatã pentru fiecare elev - 55
de lei - nu acoperã decât costul a
maximum douã manuale. Eu aº fi venit
cu o altã idee, zic eu, mai simplã: aceste
manuale ar fi putut fi încãrcate pe
internet sau puteau fi oferite elevilor pe
stik-uri. Ca ºi în cazul variantei alese, ar
fi fost tot o situaþie de tranziþie. Ideea

banilor nu ar fi foarte rea, dacã ne gândim
la ce fac copiii cu banii. Care manuale ºi
le cumpãrã? Bun, cumperi douã
manuale, dar pe care (la clasa a XII-a
sunt 11 manuale)? Probabil cã ºi le vor
lua pe cele ale probelor 1 ºi 2 de BAC
sau, poate, un opþional care îi atrage.
Mai mult, directorul Liceului
Teoretic Marin Preda a comentat ºi
felul în care elevii au perceput aceastã
decizie: Mai mult de jumãtate dintre
elevi nu au nicio pãrere, în sensul cã au
auzit ºi ºtiu cã o sã li se dea banii, alþii
cred cã nu o sã li se dea niciodatã banii,
în timp ce alþii nu cred cã îºi vor
cumpãra cãrþi. Desigur, existã ºi o
categorie, zic eu, în proporþie de
30  35% dintre elevi care chiar sau
gândit îmi iau cartea X ºi cealaltã.
Vreau sã precizez un lucru: în cadrul
liceului nostru existã o tradiþie destul
de bunã: în perioada 15 septembrie 
15 octombrie, elevii care au absolvit
clasa a XII-a se întâlnesc cu cei de clasa
a XII-a curentã, în cadrul unui târg al
manualelor. Probabil cã, în aceste zile,
elevii din clasa a XII-a se gândesc serios
la aceastã problemã a manualelor: îmi
iau cu 57 lei manualele care îmi trebuie,
iar cele care mã intereseazã în mod
deosebit mi le cumpãr de noi.

:

Florentina Niculiþã, elevã în clasa a IV-a la Liceul
Eugen Lovinescu din Bucureºti, iubeºte culoarea
ºi culoarea o iubeºte pe ea. Când vine în atelier,
sufletul ei frumos exultã de bucurie! Picteazã aºa
cum simte, dincolo de orice reguli academice.
Plecãm împreunã de la un motiv, însã simte nevoia
sã se desprindã, sã-ºi lase amprenta personalitãþii
ei, deºi are doar 10 ani. Pânza devine o lume magicã
cu fiecare patã de culoare pe care o adaugã. Simte

lumina ºi vibreazã odatã cu ea. Uneori e exuberantã,
alteori e îngânduratã, pictura poate fi un act dureros,
însã picteazã instinctiv ºi trãieºte fiecare moment
cu intensitate maximã. Lucreazã repede, e o
frenezie lãuntricã, care nu îi dã pace, însã pãstreazã
prospeþimea culorilor. ªtie cã acest joc de opacitãþi
ºi transparenþe este, de fapt, o stare. Are multe
lucrãri terminate, deja viseazã la prima ei expoziþie. De ce îþi place pictura? Rãspunsul ei a fost:
Am întrebat-o, când a venit prima oarã în atelier: Atunci când pictez mã simt liberã, uºuratã de
gânduri ºi mã concentrez pe tema respectivã. Nu
mai existã nimic altceva. Îmi visez picturile, apoi
îmi pictez visele. Când lucreazã, îmi cere muzicã
clasicã, compozitorul ei preferat este Ernesto
Cortazar. Privesc din umbrã fiecare miºcare pe
care o face, însã corecþiile pentru desen le facem la
final. Avem grijã la proporþii, la ritm, simetrie ºi
armonie. Desenul este o modalitate de
autocunoaºtere ºi autodezvoltare, care se învaþã,
însã simþul culorii e o calitate nativã. În atelier,
copiii se pot familiariza cu tehnici de desen ºi
picturã, pentru cã aici, în bucãtãria îngerilor, e o
energie specialã, cei mici, ºi nu numai, îºi pot
dezvolta imaginaþia, învãþând lucruri interesante.
Anul viitor, Florentina va fi pentru prima datã în
lumina simezelor, are emoþii de pe acum, însã a
promis cã ne va invita pe toþi la marea ei sãrbãtoare.

Opinia naþionalã: Cum se numeºte
atelierul, unde este situat, ce program
are, cine poate sã se înscrie, câþi copii
sunt? De ce faceþi acest atelier?
Petre Chirea: Este atelierul meu
personal, este situat în Calea ªerban
Vodã nr. 100-102, sector 4, Bucureºti,
în mansarda casei mele;
programul e liber, când pot copiii sã
vinã, de regulã la sfârºit de sãptãmânã;
grupa nu e mai mare de trei copii
în acelaºi timp, pentru a-i putea urmãri
cu atenþie; o ºedinþã cu o grupã
dureazã douã ore; evident, este un cost
pentru materiale, însã destul de mic;
poate sã se înscrie orice copil,
de la 6, 7, 8 ani în sus; fac asta pentru
cã iubesc pictura ºi copiii, sunt artist
plastic, cu studii la UNARTE.
Telefonul meu este 0720 544 823.

OPINIA NAÞIONALÃ

721  29 septembrie 2015

Cloºca cu puii de aur Valori româneºti

Tenorul Jose Carreras
concerteazã
în noiembrie, la Bucureºti
Tenorul Jose Carreras va susþine un concert la
Bucureºti pe 26 noiembrie, la Romexpo, informeazã un comunicat al organizatorilor. Potrivit
acestora, Carreras va fi acompaniat la Bucureºti
de cea mai mare orchestrã simfonicã din Europa.

Constantin Ciosu
ºi Nicolae Ioniþã
premiaþi la Haifa
A XXI-a e-diþie a Festivalului Internaþional
de Caricaturã de la Haifa reuneºte sub titlurile
Libertatea cuvântului ºi Viaþa în oraºele
multiculturale lucrãri realizate de caricaturiºti din
întreaga lume,
selecþionate în
urma unui concurs desfãºurat în vara
acestui an. Din
România, la
aceastã ediþie,
Constantin
Ciosu a primit
Menþiunea
Specialã a Comisiei UNESCO pentru Israel,
la categoria Viaþa în oraºele multicultural,e
ºi Nicolae Ioniþã a primit Menþiunea Asociaþiei
Jurnaliºtilor din Haifa ºi Zona de Nord,
la categoria Libertatea cuvântului. Festivitatea
de premiere a avut loc în data de 24 septembrie
orele 18.00, la Haifa Auditorium, în prezenþa primarului oraºului Haifa, Yona Yahav.

Schoenbrunn
Festival Orchestra Vienna la Bucureºti
Schoenbrunn Festival Orchestra Vienna, una
dintre cele mai prestigioase orchestre simfonice
din lume, însoþitã de baritonul Michael
Havlicek ºi soprana Elisabeth Pratscher, revine
în România dupã succesul de anul trecut, tot
pe data de 5 decembrie, la Sala Palatului,
informeazã un comunicat al organizatorilor.
Melomanii, cu precãdere cei ai lui Johann
Strauss, vor avea privilegiul de a întâmpina
sãrbãtorile de iarnã, ºi în 2015, într-o manierã
clasicã, prin eleganta muzicalã a secolelor XVIII
- XIX alãturi de celebra orchestrã de la Viena,
dirijor fiind Guido Mancusi.
Schoenbrunn Palace Orchestra redã muzical
era imperialã plinã de farmec a Vienei, având,
totodatã, o tradiþie îndelungatã de lucru alãturi
de cântãreþi de operetã ºi dansatori de balet.
Concertele desfãºurate de celebra orchestrã
vienezã au loc în Orangeria Schoenbrunn, un
spaþiu artistic cu o bogatã istorie muzicalã ce
s-a transformat în timp într-o renumitã zonã
pentru evenimente culturale.
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- prima datã la Buzãu
în variantã originalã

Augustin
MAIOR

reprezintã unul dintre cele mai mari
demersuri de acest fel organizat în România
în ultimii 25 de ani. Expoziþia prezintã peste
1000 de piese arheologice din aur ºi argint
descoperite pe teritoriul României,
acoperind o perioadã istoricã de peste 5000
Pentru a marca redeschiderea parþialã a de ani, cuprinsã între Eneolitic (4500-3500
expoziþiilor de bazã, Muzeul Judeþean Buzãu î. Hr.) ºi Antichitatea Târzie (sec. VII d. Hr.).
gãzduieºte în perioada 23 septembrie Vor fi expuse podoabe, accesorii vesti 1 noiembrie 2015, un eveniment cultural mentare, arme de paradã, veselã de ceremonie
de excepþie, reprezentat de expoziþia ºi monede, multe dintre aceste piese
itinerantã Aurul ºi argintul antic al României. constituind adevãrate capodopere artistice
Acest proiect expoziþional a fost demarat în unice la nivel mondial, precum celebrul tezaur
decembrie 2013 de cãtre Muzeul Naþional de la Pietroasele Cloºca cu puii de aur, care
de Istorie a României, în colaborare cu va fi expus pentru prima datã la Buzãu în
31 de muzee de arheologie ºi istorie din varianta originalã, sau impresionantele brãþãri
Pionier al comunicaþiilor mobile, dascãl ºi formator de
þarã, inclusiv Muzeul Judeþean Buzãu, ºi dacice din aur descoperite în Munþii Orãºtiei. specialiºti într-o profesie abia inventatã, Augustin Maior
este cunoscut ºi recunoscut de cei mai mari inventatori la
nivel european ºi chiar mondial. El singur îºi descrie simplu
contribuþiile majore avute la dezvoltarea tehnologiei: Am
reuºit prin neobositã muncã de ani de-a rândul, sã stabilesc
cu precizie absolut ºtiinþificã bazele telegrafiei ºi telefoniei
multiple, invenþiune care a devenit patrimoniu, nu numai al
þãrilor europene, ci al întregii lumi.
La 21 august 1882 s-a nãscut, la Reghin, Augustin Sabiniu
Maior din pãrinþii Gheorghe Maior (învãþãtor ºi director al
ªcolii primare româneºti din Reghin) ºi Tereza Maior, nãscutã
Muzeul Naþional de Istorie a României
Cornea. Bazele cunoaºterii ºi le-a pus în limba germanã,
(MNIR) gãzduieºte pânã pe 4 octombrie
frecventând, la Reghin, grãdiniþa germanã, ºcoala primarã cu
2015 expoziþia de fotografie artisticã
limba de predare germanã, Liceul Evanghelic German, iar între
intitulatã Pietrele rãmân. Castele din
anii 1896-1898 clasele V-VI la Liceul Piarist din Târgu Mureº,
Transilvania, al cãrei autor este Ferencz
apoi Gimnaziul Catolic din Budapesta. Pe lânga uºurinþa de
András. Fotografiile prezentate în expoziþie
insuºire a limbilor strãine, a demonstrat ºi aptitudini deosebite
au fost realizate în cursul anului 2014.
în domeniul fizicii ºi matematicii. În 1900 s-a înscris la
Autorul lucrãrilor, Ferencz András, a urmat
Facultatea de Mecanicã a Institutului Politehnic din Budapesta.
cursurile ªcolii Populare de Arte din TârguÎn noiembrie 1905 a ocupat, prin concurs, postul de inginer la
Mureº, Secþia Fotografie. Împreunã cu
Serviciul Tehnic al Poºtelor din Budapesta. A lucrat în Staþia
profesorul ºi colegii lui, a efectuat o vizitã
Experimentalã a Poºtelor, staþie organizatã ca un modern
de genul photowalking la castelul Teleki din
institut de cercetare. La sfârºitul anului 1906 a reuºit, pe o linie
Gorneºti. Ansamblul fotografiilor aratã
telefonicã de 15 km., sã transmitã cinci convorbiri telefonice
realitatea durã de astãzi.
simultane, fãrã sã se influenþeze între ele. În 1907 a publicat în
revista germanã Elektrotehnichen Zeitschrift articolul Asupra
Telefoniei Multiple cu rezultatele sale originale. În acest articol
a demonstrat matematic ºi experimental cã pe o linie telefonicã
se pot transmite mai multe convorbiri simultane folosind pentru
fiecare dintre ele un curent alternativ de înaltã frecvenþã, purtãtor
Prima retrospectivã monograficã Alexandru Chira (1947 al unui mesaj microfonic. Rezultatele experimentelor sale au
 2011), curatoriatã de Mãlina Ionescu ºi Cãlin Dan, ajuns repede sã fie cunoscute în lume, iar, în 1909, E. Weinberg,
din Washington, a confirmat valabilitatea afirmaþiilor ºi
este deschisã pânã pe 25.10.2015, la Sala Dalles.
Aceastã expoziþie deschide seria expoziþiilor experimentelor lui Augustin Maior ºi a propus folosirea metodei
în cadrul cãrora MNAC îºi propune stu- sale la realizarea telefoniei transatlantice.
Dupã Primul Rãzboi Mondial, în ianuarie 1919, Augustin
dierea ºi recuperarea unor artiºti români
contemporani relevanþi pentru crearea unei Maior a venit la Sibiu ºi a început reorganizarea Serviciilor
imagini coerente a contextului istoric, cul- de Poºtã ºi Telecomunicaþii din Transilvania. În aprilie 1919
a înfiinþat la Sibiu prima ªcoalã de Telegraf ºi Telefonie din
tural ºi artistic a ultimelor cinci decenii.
Alexandru Chira practicã un simbolism concep- Transilvania. La 14 aprilie 1919 a fost numit director central
al Poºtelor, Telegrafelor ºi Telefoanelor din întreaga Trantual, inedit în peisajul conceptualimului românesc.
silvanie ºi Banat. În acelaºi an a fost numit profesor titular
Demersul lui a fost coerent, de la debutul sãu, la începutul de fizicã teoreticã ºi tehnologicã la Institutul de Fizicã
anilor 70 ºi pânã la realizarea marelui sãu proiect Teoreticã ºi Tehnologicã al Facultãþii de ªtiinþe din Cluj, ºi
land art din satul natal Tãuºeni, artistul explorând pe de o în octombrie, director al acestui institut.
parte funcþiile rituale ale unor obiecte, practici ºi locuri aparÎn ianuarie 1920 s-a constituit, la Cluj, prima ºcoalã
þinând universului rural, ºi pe de altã parte modurile de operare ale desenului - sistem româneascã de fizicã teoreticã, ºcoalã pe care a condus-o timp
formal care mai curând modeleazã realitatea decât o descrie.
de peste trei decenii. În aceeaºi perioadã a schimbat numele
institutului în Institutul de Fizicã Teoreticã ºi Aplicatã. La acest
institut, a predat cursurile de Electricitate ºi magnetism ºi
Acustica ºi optica. Aºa cum rezultã ºi din Arhivele Universitãþii,
în perioada interbelicã a depus un efort considerabil pentru
organizarea ºi dotarea bibliotecii ºi a laboratoarelor de fizicã. În
anul 1923, împreunã cu un grup de colegi a construit primul
aparat de radio care s-a auzit la Cluj.
În 1929, Augustin Maior a fost numit decan al Facultãþii de
Expoziþia face parte dintr-un turneu expoziªtiinte din Cluj, funcþie pe care a mai deþinut-o ºi în anul
þional prin þarã. A fost deschisã la Galeriile de
1946. În 1930, este decorat cu medalia Rãsplata muncii pentru
artã Ion Andreescu din Buzãu, apoi se va
învãþamânt, clasa I-a, ºi este numit membru al Ordinului
deschide la Bârlad, Tulcea, Constanþa, Galaþi,
Coroana României în grad de comandor. În 1937 a fost ales
Iaºi, Timiºoara, Cluj-Napoca ºi alte oraºe,
membru titular al Academiei de ªtiinþe din România.
pânã în 2017, când va fi pregãtit un nou ciclu
În perioada comunistã, profesorul Augustin Maior a fost
(In)certitudini, etapa a II-a, la care artistul
îndepãrtat din structurile academice ºi universitare. Drept
profesor
invitat
sã
susþinã
cursuri
de
scurtã
lucreazã intens.
recunoaºtere, însã, Louis de Broglie, fondatorul mecanicii
Zuzu Caratãnase, adicã Rãzvan-Constantin duratã, prelegeri, work-shopuri în diferite centre cuantice ºi laureat al Premiului Nobel, a susþinut, în ºedinþa
Caratãnase, este nãscut în 1985, la Tulcea. Este de educare artisticã: Universitatea Konstantin din 19 iunie 1950 a Academiei Franceze de ªtiinþe, lucrarea
absolvent al Universitãþii Naþionale de Arte din Preslavsky din Shumen, Bulgaria (2014); Aca- lui Augustin Maior intitulatã Câmpul gravific ºi magBucureºti: licenþã, masterat ºi doctorat demia de Arte Frumoase Albertina din Torino, netismul. Este cea mai convingãtoare recunoaºtere de care a
(2004-2014). Din experienþa sa profesionalã Italia (2013); Academia de Arte Frumoase din avut parte fizicianul Augustin Maior.
amintesc ºase expoziþii personale pe plan Tournai, Belgia (2013). Iatã ºi cãrþile publicate:
La 3 octombrie 1963 se stinge din viaþã la Cluj, la vârsta
naþional, peste 170 de expoziþii colective ºi de Gravura ca artã majorã, Editura Top Form, de 81 de ani.
Bucureºti
(2015)
ºi
colaborator
la
alte
patru
grup, pe plan naþional ºi internaþional, în
În semn de apreciere (chiar dacã tardivã) a contribuþiei la
Austria, Bulgaria, Canada, volume. Despre afilieri profesionale: membru al dezvoltarea învãþãmântului modern ºi a cercetãrii în fizicã,
Franþa, Germania, Italia, Uniunii Artiºtilor Plastici din România; membru Universitatea Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca a hotãrât, în
Japonia, Republica Moldova, al grupului artistic 6×6; membru al Uniunii 1995, ca unul dintre amfiteatrele sale sã fie denumit
Spania ºi Ucraina. A partici- Gravorilor din Budapesta, Ungaria. Are ºi o Amfiteatrul Augustin Maior.
pat la multiple la tabere de bogatã experienþã managerialã: membru în
În anul 2012, Augustin Maior a fost ales membru postcreaþie, workshop-uri, sim- Consiliul de conducere al Filialei Grafica mortem al Academiei Române.
pozioane, conferinþe, se- Bucureºti din cadrul Uniunii Artiºtilor Plastici
siuni de comunicãri ºtiin- din România; director de proiect la Bienala
þifice etc. A organizat peste Naþionalã de Artã Contemporana Aegyssus,
25 de evenimente culturale Tulcea; la Bienala Naþionalã de Gravurã
pe plan naþional. Trecând Contemporanã Danubius, Tulcea. În palmaresul
Joi, 8 octombrie, la ora 17,00, Muzeul Naþional al
la experienþa sa acade- sãu se aflã 15 premii ºi distincþii; 11 nominalizãri
micã, sã menþionãm cã, din la concursuri naþionale ºi internaþionale; Þãranului Român - sala Horia Bernea, ne invitã la o searã
2008, predã disciplina gra- 8 diplome de onoare ºi excelenþã, acordate în magicã Jocuri de Nenoroc, organizatã de Elisabeta Mitroi,
vurã, în cadrul Universitãþii cadrul unor evenimente artistice (anuale, spectacol literar-muzical scris de ªtefan Mitroi, susþinut
de interpreta de muzicã popularã Floarea Calotã ºi de
Naþionale de Arte din bienale, trienale etc.) din þarã ºi strãinãtate.
actriþa Ioana Calotã, ºi prezentat de Dinu Sãraru.
Bucureºti, iar în paralel este

inventatorul
telefoniei
multiple

Pietrele rãmân.
Castele din Transilvania

Retrospectiva Alexandru Chira,
la Sala Dalles

Invitaþii în lumea artelor plastice

(In)certitudinile lui Zuzu Caratãnase
Pe Zuzu Caratãnase l-am cunoscut cu mulþi
ani în urmã, în atelierul marelui pictor Ion
Lazãr. De atunci ºi pânã acum am avut dovada
unui om sensibil, cu numeroase reuºite în lumea
artelor vizuale. Cea mai recentã este expoziþia
sa de gravurã, intitulatã (In)certitudini, care
reuneºte un numãr de peste 40 de lucrãri de
xilogravurã, în cea mai mare parte, dar ºi
acvaforte, acvatinta ºi desen. Acest ciclu a
fost realizat într-un interval de patru ani. Mai
întâi, a fost vernisatã la Galeria Simeza din
Bucureºti. Curatorul acestui eveniment a
fost Mihai Plãmãdealã; artist invitat a fost
maestrul Florin Stoiciu, iar invitatul de onoare
a fost academicianul Rãzvan Theodorescu.

Searã magicã - Jocuri de Nenoroc

Aristotel BUNESCU
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POATE VÃ INTERESEAZÃ

Proiectul POSDRU Femei active pentru integritate ºi responsabilitate

Freedom House România
lanseazã ediþia 2015 a concursului
Tânãrul Jurnalist al Anului

- oportunitãþi de formare pentru doamnele ºi domniºoarele din Regiunea Centru

Proiectul POSDRU/144/6.3/S/134919 Femei active pentru integritate ºi responsabilitate- FAIR, cofinanþat
din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, implementat de cãtre Asociaþia Românã pentru Transparenþã (Transparency International Romania),
în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, îºi continuã cursurile de calificare lucrãtor în comerþ nivel 1
(COR 5220.1.1), precum ºi pe cele referitoare la antreprenoriat integru.
O nouã grupã de cursante a încheiat cu succes cursul de lucrãtor în comerþ în Sibiu, aferentã regiunii de
dezvoltare Centru. Totalizând 120 de ore de teorie ºi 240 de ore de practicã, acest curs le-a permis
participantelor dezvoltarea unor competenþe ºi deprinderi esenþiale pentru activitatea de lucrãtor în comerþ,
precum ºi obþinerea unui certificat recunoscut pe piaþa muncii.
Pe parcursul activitãþii, cursantele au fost îndrumate cu profesionalism de cãtre conf. univ. dr. Elena
Diaconu, formator ºi cadru didactic al Universitãþii Spiru Haret cu îndelungatã experienþã în domeniu.
Examenul de final a reprezentat o ocazie pentru cursante pentru a-ºi testa cunoºtinþele acumulate, dar ºi
pentru a rememora câteva impresii despre participarea la acest curs din cadrul proiectului POSDRU FAIR.
Florina Maria Bãilã: Am participat în cadrul
proiectului POSDRU Femei active pentru integritate
ºi responsabilitate la modulele cursului de Lucrãtor
în comerþ. Un prim lucru care m-a bucurat a fost
legãtura care s-a format între colegele din cadrul
colectivului, dat fiind faptul cã fiecare provenea din
medii diferite, cu un bagaj de cunoºtinþe diversificat,
dar unic, cu gândiri, concepþii ºi obiceiuri diferite.
Aceasta legãturã a evoluat ºi s-a întãrit cu sprijinul
doamnei formator Elena Diaconu, cu ajutorul cãreia
s-a creat, pânã la finalul cursului, un tot unitar
frumos. Cursul a fost foarte productiv, am învãþat,
atât teoretic, cât ºi practic, multe lucruri pe care, din
partea cealaltã a vitrinei, în calitate de consumator,
nu ai cum sã le cunoºti. În concluzie, vreau sã
mulþumesc organizatorilor, formatorului, colectivului
ºi sper sã mai avem parte cât mai des de asemenea
experienþe, pentru cã meritã din plin. Mulþumesc!
Adnana Smaranda: Am participat la cursul intitulat
Lucrãtor în comerþ, din cadrul proiectului FAIR, al
cãrui formator a fost conf. univ. dr. Elena Diaconu.
Cel mai mult am apreciat rãbdarea, înþelegerea ºi
profesionalismul formatorului, modul dumneaei de

abordare a cursului ºi modul în care a ºtiut sã-l facã
plãcut. Structura cursului a fost, de asemenea, realizatã
în aºa fel încât sã nu fie obositor.
Mãdãlina Comanici: Am participat la cursul
Lucrãtor în comerþ, din cadrul proiectului FAIR, al
cãrui formator a fost doamna Elena Diaconu. Cursul
s-a desfãºurat la Sibiu. Pot afirma faptul cã acest
curs s-a desfãºurat foarte frumos, am avut parte de
multã rãbdare, corectitudine, o atmosferã extrem
de agreabilã ºi plãcutã. Doamna formator a dat
dovadã de profesionalism ºi pot spune cã
amabilitatea ºi seninãtatea dumneaei a fãcut ca acest
curs sã se desfãºoare într-un mod dezinvolt ºi

relaxant. Am rãmas plãcut impresionatã de acest
curs ºi mã bucur cã am ajuns sã cunosc oameni
minunaþi.
Proiectul FAIR îºi continuã activitatea de derulare
a cursurilor de lucrãtor în comerþ, apropiindu-se cu
paºi repezi de final. Cursurile au reprezentat o
oportunitate deosebitã pentru participante de a se
califica într-un domeniu extrem de dinamic ºi activ
al economiei, domeniu care oferã, în continuare,
multiple ºanse de integrare pe piaþa forþei de muncã.
Specialist informare ºi comunicare,

Lector univ. dr. Iuliana Petronela GÂRDAN

Titlul proiectului: Femei active pentru integritate ºi responsabilitate; Contract nr: POSDRU/144/6.3/S/134919
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeºte în oameni
Axa prioritarã 6 Promovarea incluziunii sociale; Domeniul major de intervenþie: 6.3 Promovarea egalitãþii de ºanse pe piaþa muncii
Solicitant: Asociaþia Românã pentru Transparenþã Transparency International Romania
Partener  Universitatea Spiru Haret din Bucureºti

Strategia UE pentru Regiunea Dunãrii  SUERD
Laborator de Proiecte ºi Parteneriate în Macro-Regiunea Dunãrii

Prima ediþie a Academiei Tinerilor Lideri Dunãreni
La Palatul Parlamentului - Senatul României, în
zilele 24 ºi 25 septembrie 2015, a avut loc Reuniunea
Grupurilor de Lucru create de CLDR România
(Comunitãþile Locale Riverane Dunãrii - Asociaþia
CLDR România, membru instituþional al Consiliului
Oraºelor ºi Regiunilor Dunãrii  CoDCR,
coordonator al Prioritãþii Tematice Promovarea
Oraºelor Dunãrene din cadrul Platformei Urbane
a Regiunii Dunãrii  Viena, partener al Catedrei
Internaþionale Onorifice Jean Bart), desfãºuratã cu
ocazia vizitei pe care a întreprins-o Marco Onida,
Coordonatorul European al Strategiei UE pentru
Regiunea Dunãrii  SUERD din partea Comisiei
Europene. Evenimentul s-a bucurat de sprijinul
Grupului de membri ai Parlamentelor Naþionale ºi
Parlamentului European în favoarea SUERD de la
Belgrad ºi a fost patronatã de senatorul Octavian
Motoc, membru al Comisiei de Afaceri Europene a
Senatului României
La reuniune au fost invitaþi sã ia parte la discuþii,
alãturi de reprezentanþii celor douã Camere ale
Parlamentului României, care sprijinã implementarea
Strategiei Dunãrii, Ministerul Fondurilor Europene,
care a reprezentat punctul de vedere guvernamental
la Ulm, Ministerul Afacerilor Externe, prin
Coordonatorul Naþional SUERD, coordonatorii altor
arii prioritare ale Strategiei Dunãrii, Academia
Românã, Banca Europeanã de Investiþii,
reprezentanþii comunitãþilor locale.
Universitatea Spiru Haret a fost reprezentatã
de prof. univ. dr. Gheorghe Duda, vicepreºedinte
CLDR România, ºi dr. Costin Lianu, coordonatorul
Proiectelor ºi Programelor UE în cadrul Consiliului
Naþional pentru Export, director executiv al
Institutului Central de Cercetare ªtiinþificã USH.
Evenimentul a avut loc în contextul intensificãrii
pregãtirilor sectorului public ºi mediului de afaceri

Foto: Mihãiþã Enache

pentru a beneficia nu doar de finanþãrile din
cadrul Programului Transnaþional Dunãrea, ci si
de alte linii sau instrumente de finanþare,
îndeosebi Planul de Investiþii Strategice, iniþiat de
Comisia Europeanã ºi Banca Europeanã de
Investiþii.
În prima zi a lucrãrilor, joi, 24 septembrie 2015, în
sala Mihail Kogãlniceanu, în cadrul primei ediþii
a Academiei Tinerilor Lideri Europeni, s-au pus
bazele Centrului de Cooperare Interacademicã
Dunãreanã, pivot principal al formãrii Universitãþii
Cunoaºterii ºi Inovãrii Dunãrene, creatã în scopul
promovãrii inovaþiei ºi a unui nou stil de lucru pe baza
specializãrilor regionale SMART, atât la nivel naþional,
cât si macro-regional, în sprijinul implicãrii tinerei
generaþii în proiecte ºi afaceri dunãrene. Reuniunea a
combinat prezentãri cu valoare de informare ºi training,
destinate sã formeze ºi selecteze grupul de tineri
experþi la nivel sub-regional (România, Bulgaria,
Serbia) privind coalizarea partenerilor ºi
implementarea proiectelor viitoare sub egida SUERD,
cu accent pe o mai puternicã contribuþie ºi valorificare
a capitalului natural, economic, social ºi uman
românesc. Au fost prezentaþi cei patru piloni ºi cele
11 arii prioritare ale strategiei ºi specializarea
participanþilor pentru a fi în mãsurã sã se implice în
implementarea þintelor ºi acþiunilor prevãzute de
Comisia Europeanã pentru fiecare axã în parte. A fost
subliniatã importanþa creºterii rolului universitãþilor
ºi clusterelor privind inovarea ºi transpunerea
recomandãrii Comisiei Europene privind Renaºterea
Industrialã a Europei în context macro-regional
dunãrean. La final, au fost înmânate Certificate de
Absolvire ºi a avut loc oSesiune de Networking cu
participarea invitaþilor ºi a cursanþilor
A doua zi, vineri, 25 septembrie 2015, sala
Avram Iancu a gãzduit, pe lângã expunerea

invitatului special, Coordonatorul General al
Strategie UE pentru Regiunea Dunãrii - Comisia
Europeana-DG REGIO, Marco Onida, consultãri
ºi dezbateri pe marginea principalelor proiecte /
iniþiative prioritare majore pe care CLDR România,
cu sprijinul Consiliului Oraºelor ºi Regiunilor Dunãrii
(CoDCR) ºi al Coordonatorului Punctului de Contact
al Strategiei Dunãrii (Bruxelles), le promoveazã în
cadrul Planului de Investiþii Strategice, iniþiat de
Preºedintele Comisiei Europene în parteneriat cu
Banca Europeanã de Investiþii, a Programului
Transnaþional Dunãrea, al altor programe / linii de
finanþare relevante. Alte teme importante s-au referit
la Valorizarea patrimoniului natural-cultural-istoric
al Dunãrii, prin creºterea accesibilitãþii pe cursul
inferior al Dunãrii, ºi la proiecte majore ºi investiþii
strategice ale comunitãþilor dunãrene. La final, a fost
prezentatã ºi adoptatã o Declaraþie-Apel în prezenþa
primarilor dunãreni care sprijinã cele douã iniþiative
/ proiecte prioritare majore.
Au avut loc ºi vizite exploratorii la sediul
Institutului de Proiectãri METROUL din Bucureºti
Detalii: www.cldr.ro

Cu ajutorul sponsorilor (UniCredit Bank,
EcoRom Ambalaje, Alexandrion, Polisea ºi
Antalis) ºi cu susþinerea Programului Media
Europa de Sud-Est al Fundaþiei Konrad
Adenauer ºi The Group, Freedom House
România îi va premia cu câte 1 000 de euro pe cei
mai buni tineri jurnaliºti ce vor concura, în 2015,
în cinci secþiuni:  Actualitate internã  Economie
 Justiþie  Mediu  Investigaþii.
Vor fi luate în considerare articolele publicate
anul acesta, pânã în 31 august 2015.
Ceremonia de premiere va avea loc în cadrul
celei mai mari conferinþe media din regiune Forumul Media Europa de Sud-Est, care se
va desfãºura anul acesta la Bucureºti, în 5-6
noiembrie 2015.
La fiecare dintre cele cinci secþiuni, se pot
înscrie, începând de luni, 28 septembrie, pânã în
19 octombrie 2015 inclusiv, tinerii jurnaliºti de
presã scrisã (sub 35 ani) care trimit maximum douã
articole relevante pentru secþiunea respectivã,
articole publicate în perioada 1 ianuarie 
31 august 2015 (în print sau on-line). Articolele
trimise pentru Tânãrul Jurnalist al Anului
nu trebuie sã mai fi fost înscrise la alt concurs.
Înscrierea se face prin e-mail la
tja@free-domhouse.ro, CC laura. constantin @
free-domhouse.ro
Titlul e-mail-ului trebuie sã fie: [Nume]
[Prenume] [Secþiunea]
E-mail-ul trebuie sã conþinã articolele în
format digital (link cãtre articolele online sau
PDF) ºi CV-ul candidatului.
Persoanã de contact: Laura Constantin,
Freedom House România, tel. 0731.909.907
laura.constantin@freedomhouse.ro

Primul site care vine
în apãrarea drepturilor civile
ale omului -

www.drepturicivile.ro

Experienþa de mai bine de 20 ani a organizaþiei
neguvernamentale APADOR-CH relevã faptul
cã majoritatea cetãþenilor nu au cunoºtinþe
elementare despre drepturile civile ºi cã acelora,
puþini, care sunt conºtienþi cã li se încalcã unele
drepturi, le lipsesc informaiþile ºi/sau resursele
pentru a remedia problema. Aceastã ipotezã,
bazatã pe experienþa directã de lucru cu cetãþenii,
nu era însã documentatã statistic, subiectul
drepturilor omului nefiind abordat în analize
sociologice derulate în România pânã la acest
moment, dupã cum precizeazã Maria Nicoleta
Andreescu, director executiv APADOR-CH. De
aceea, organizaþia neguvernamentalã a lansat
primul site dedicat drepturilor omului 
www.drepturicivile.ro  o platformã interactivã,
care pune la dispoziþia cetãþenilor, organizaiþiilor
neguvernamentale ºi specialiºtilor în domeniul
juridic informaþii utile ºi studii de caz, care sã
ajute la mai buna cunoaºtere a drepturilor civile
în România ºi, implicit, la respectarea lor. Cei
care au drepturi apãrate de CEDO ºi care le-au
fost încãlcate în România pot beneficia gratuit
de consultanþa specialiºtilor de la APADOR CH.
APADOR CH a lansat sãptãmâna trecutã
proiectul Cunoaºte-þi ºi revendicã-i drepturile,
un proiect menit sã conºtientizeze populaþia
României de drepturile pe care le are ºi care îi
sunt apãrate prin Convenþia Europeanã a
Drepturilor Omului (CEDO). Un prim pas în
cadrul proiectului a fost reprezentat de întâiul
studiu sociologic fãcut în România cu privire la
cunoaºterea drepturilor omului ºi a instituþiilor
naþionale care trebuie sã le apere. Studiul realizat
de IRES la cererea APADOR CH aratã o slabã
cunoaºtere a drepturilor omului ºi a instituiþiilor
naþionale care trebuie sã le apere. Astfel, 72%
dintre români recunosc cã nu sunt bine informaþi
în privina drepturilor pe care le au, dar 80%
dintre ei considerã cã în România le sunt încãlcate
drepturile civile. Acelaºi procent dintre conaþionali a auzit de CEDO, deºi foarte puþini pot
enumera drepturile prevãzute în document.
Instituþiile menþionate de respondenþi cã încalcã
cel mai frecvent drepturile omului în România
sunt: Guvernul României (62%), instanþele de
judecatã (60%), Parlamentul ºi sistemul de
sãnãtate (57%) ºi administraþia localã (50%).
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PROGRAMUL TVH
LUNI  28 septembrie 2015
06:00
06:30
07:00
08:00
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
20:15
21:15
23:00
23:30
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
Interviurile TVH (r)
O 9 zi. Program matinal
Secrete spulberate (r)
Film documentar  Tot ce trebuie sã ºtii
Film artistic românesc  Haiducii lui
ªaptecai (1971) Regizor: Dinu Cocea
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  Pãdureanca
(dramã, 1986) Regia: Nicolae Mãrgineanu
Viral online
Realizator 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
Istoria cu învãþãturã.
Realizator Valeriu Râpeanu
Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ.dr. Diana Artene

VINERI  2 octombrie 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
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
19:55
20:15
21:15
23:30
23:30
00:00
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 
Secretul de la Arrow Lake (2009)
Regia: Brad Keller
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 românesc  Cântãreþul
din taiga (2011)
Regia: Batbileg Zoljargal
Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
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.

MARÞI  29 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
20:15
21:15
23:00
23:30
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Ochiul de veghe (r)
O 9 zi. Program matinal
Medicina live
Film documentar  Tot ce trebuie sã ºtii
Film artistic românesc  Pãdureanca
(dramã, 1986) Regia: Nicolae Mãrgineanu
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  Profetul, aurul
ºi ardelenii (1977) 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
Justiþia sub lupã
Realizator Matei Stoenescu
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu

SÂMBÃTÃ  3 octombrie 2015
06.00
07:00
08:00
08:30
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)
Ochiul de veghe (r)
George Enescu  60 de ani de eternitate
Cursuri de limbi strãine
Casã dulce româneascã.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
Film artistic  Clopotele din San Angelo
(1947) Regia: William Witney
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Gala cântecului românesc (r)
Secrete spulberate  reality-show
Film serial
Cinemania
Cafe-concert. Realizator Sorin Petre
Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc  Prin cenuºa
imperiului (1976) Regia: Andrei Blaier
George Enescu  60 de ani de eternitate
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*

MIERCURI  30 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
20:15
21:15
23:00
23:30
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Ochiul de veghe (r)
O 9 zi. Program matinal
Medicina live
Film documentar  Tot ce trebuie sã ºtii
Film artistic românesc  Profetul,
aurul ºi ardelenii (1977) 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 serial  Alesul inimii (Filipine, 2003)
Film artistic  Artista, dolarii ºi ardelenii
(1980) Regia: Mircea Veroiu
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  4 octombrie 2015
06.00 Preuniversitaria*
07:00 Universitaria*
08:00 Film documentar pentru copii 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  Ultimul vampir (2010)
Regia: Vitaliy Versace
00:00 George Enescu  60 de ani de eternitate
00:30 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

cu Matei Georgescu

în fiecare duminicã, la ora 18:00

Interviurile TVH: Sondare
de suflete, introspecþie, cãutare,
aventurã cu lumini ºi umbre,
sentimente ºi trãiri la superlativ,
alãturi de invitaþi surprinzãtori
care oferã mostre fascinante din
trãirea lor interioarã. Toate acestea,
în fiecare duminicã, începând
cu ora 18:00, sub bagheta
doctorului în psihopatologie
fundamentalã, psihanalizã
ºi filozofie Matei Georgescu.

JOI  1 octombrie 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
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
19:55
20:15
21:15
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  Artista, dolarii
ºi ardelenii (1980) Regia: Mircea Veroiu
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 (r)
Film documentar Discovery
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
O lume sub lupã
Film serial  Alesul inimii (Filipine, 2003)
Film artistic românesc 
Secretul lui Arrow Lake (2009)
Regia: Brad Keller
Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
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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Începe ANUL UNIVERSITAR 2015-2016!

»

15 facultãþi, 100 de programe de licenþã
ºi 46 de programe
din 18 domenii de master

Universitatea Spiru Haret a primit Premiul HR Excelenþã în
Cercetare pentru devotamentul sãu în îmbunãtãþirea politicii
sale în domeniul resurselor umane, în acord cu prevederile Cartei
Europene a Cercetãtorilor ºi a Codului de Conduitã în Recrutarea
Cercetãtorilor. Universitatea Spiru Haret a fost prima
universitate din România care a fost recompensatã, în 2013,
pentru eforturile sale în aceastã direcþie, cu dreptul de a folosi
logo-ul HR excellence in Research.

ISIC USH, noua legitimaþie a studenþilor Universitãþii Spiru Haret
Începând cu anul universitar 2015-2016, atât studenþii,
cât ºi cadrele didactice de la Universitatea Spiru Haret
vor beneficia de un nou model de legitimaþie.
Este vorba despre legitimaþiile 2 în 1 - Universitatea Spiru Haret
 International Student Identity Card (USH- ISIC) ºi Universitatea
Spiru Haret  International Teacher Identity Card (USH-ITIC).
Universitatea Spiru Haret se alãturã, astfel, celor peste 1530 de
instituþii de învãþãmânt de elitã din toatã lumea, care au dezvoltat
ºi introdus propriile carduri ISIC ºi ITIC pentru membrii lor.
Ce avantaje aduce studenþilor legitimaþia USH-ISIC?
 Act de identitate student, recunoscut la nivel global, ISIC
este singura legitimaþie de student recunoscutã ºi recomandatã de
entitãþi precum UNESCO, Uniunea Europeanã, Comunitatea
Andina (Uniunea Naþiunilor Sud Americane)
 Asigurã economii în toatã lumea pentru studenþi ºi
profesori  oferind acces la peste 126.000 de reduceri ºi beneficii
internaþionale speciale
 Reduceri ce acoperã cele mai importante zone de interes 
reducerile se aplicã la obiectivele culturale ºi turistice, organizaþii
guvernamentale ºi nonguvernamentale, parteneri privaþi din þarã ºi din
strãinãtate, din cele mai diverse domenii: transport, cazare, culturã,
divertisment, sãnãtate, educaþie ºi formare personalã ºi profesionalã
 Premii pentru studenþii Universitãþii Spiru Haret  pe parcursul
anului universitar, ISIC România va organiza, cu o frecvenþã lunarã,
concursuri online ºi va oferi studenþilor premii precum: un citybreak la Istanbul pentru douã persoane, o bicicletã, o tabletã etc.

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

Despre ISIC Proiectul internaþional ISIC a luat naºtere în anul 1953,
dupã perioada tulbure ce a urmat încheierii celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, la iniþiativa uniunilor de studenþi din Norvegia ºi Olanda. În
anul 1968, UNESCO recunoaºte ISIC ca fiind singura dovadã care
atestã statutul de student acceptatã la nivel internaþional ºi un document
unic ce încurajeazã cãlãtoriile ºi schimburile interculturale între studenþi.
În cei peste 60 de ani de existenþã, proiectul ISIC a fost recunoscut ºi
dezvoltat în mod continuu, ajungând astãzi sã fie prezent în 130 de
þãri, cu 5 milioane de studenþi ce deþin legitimaþia ºi peste 126.000 de
locuri care oferã reduceri posesorilor ISIC.

