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Studenþilor ºi cadrelor didactice,
SUCCES ÎN NOUL AN UNIVERSITAR!
Vivat academia,
Vivant professores,
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet,
Semper sint in flore!

La Universitatea Spiru Haret, noul an de învãþãmânt a început în forþã. Dupã
deschiderea festivã, organizatã simultan în toate campusurile haretiste din Bucureºti,
Braºov, Câmpulung-Muscel, Constanþa, Craiova, întruniri în cadrul cãrora a fost
transmis Mesajul rectorului universitãþii, conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea, bobocilor
din anul I, dar ºi studenþilor din anii II ºi III ºi masteranzilor le-au fost prezentate
câteva dintre proiectele de anvergurã, ce se vor desfãºura începând cu aceste zile.
Anul universitar 2015-2016 marcheazã împlinirea a 25 de ani de activitate a
Universitãþii Spiru Haret. Gaudeamus igitur!

Mesajul rectorului
Universitãþii Spiru Haret,
conf.univ.dr. Aurelian A. BONDREA,
cu prilejul deschiderii
anului de învãþãmânt 2015-2016
Dragi studenþi,
dragi masteranzi,
stimaþi colegi,
Pornim, împreunã, în acest an universitar în care sãrbãtorim cu mândrie un
sfert de veac de la înfiinþarea Universitãþii
Spiru Haret, instituþia de învãþãmânt
superior în care ºi-au pus bazele carierei
generaþii de lideri ai societãþii noastre. O
comunitate academicã de valoare.
Seneca, marele filosof al Antichitãþii,
spunea: Nu pentru ºcoalã, ci pentru
viaþã învãþãm. Universitatea Spiru Haret
vã pune la dispoziþie toate instrumentele
pentru a excela: de la cunoºtinþe teoretice
de calitate, la programe create pentru a
vã însuºi ºi dezvolta experienþa practicã
în domeniul ales; de la resurse moderne,
în care investim an de an, la colectivul
profesoral angajat sã vã ghideze fiecare
pas al procesului de învãþare; de la
activitãþi ºtiinþifice, la multitudinea de
oportunitãþi menite sã vã stimuleze
ambiþia profesionalã. Ne dorim sã profitaþi
din plin de experienþa de student. Pentru
cã voi veþi fi cei care veþi culege roadele
instruirii teoretice ºi practice.
Vã încurajez sã gãsiþi echilibrul
perfect între a vã bucura de aceastã
perioadã ºi a asimila întru totul cunoºtinþele pe care Universitatea Spiru
Haret vi le furnizeazã.
Acest an are o semnificaþie aparte
pentru noi, deoarece marcheazã 25 de
ani în care am cinstit educaþia, prin
calitate, prin profesionalism, ºi am
evoluat împreunã spre un nivel ridicat de
competenþã. Nu a fost întotdeauna un
drum uºor, dar am demonstrat cã putem
face faþã oricãrei provocãri. Împreunã,
am învãþat ºi am devenit mai buni.
Pentru voi, dragi studenþi ºi masteranzi, ne asumãm angajamentul sã
continuãm perfecþionarea proceselor de
învãþãmânt ºi de cercetare ºtiinþificã, a
activitãþii internaþionale, vom acþiona
pentru îmbunãtãþirea vizibilitãþii ºi

imaginii Universitãþii Spiru Haret în þarã
ºi strãinãtate.
Totodatã, conducerea Universitãþii
Spiru Haret se angajeazã, în continuare,
sã respecte planul managerial 2014-2018,
care prevede vocaþia de instituþie academicã, de învãþãmânt ºi cercetare,
încorporând valorile esenþiale ale
demnitãþii umane, libertãþii de gândire ºi
acþiune ºi integritãþii academice.
Prin centrarea pe dezvoltarea ºi
transmiterea cunoaºterii, cu precãdere a
celei ºtiinþifice ºi a celei practice, cãtre
generaþiile actuale ºi viitoare, Universitatea Spiru Haret urmãreºte promovarea unui sistem de valori care sã contribuie la dezvoltarea personalã, a spiritului
antreprenorial, la formarea de lideri în
domenii cheie ale pieþei muncii,
participanþi activi la viaþa societãþii.
În cei 25 de ani de existenþã, Universitatea Spiru Haret a fost fidelã unui set
de valori care stã la baza strategiei de
dezvoltare ºi la eforturile de autodepãºire continuã. Numãrul mare de
studenþi care se aflã în amfiteatre an de
an reprezintã o recunoaºtere a eforturilor
permanente de a oferi un învãþãmânt de
calitate.
Dragi studenþi, dragi masteranzi, aveþi
oportunitatea de a deveni antreprenori
care construiesc inovator, care schimbã
cultura mediului de afaceri, de a deveni
specialiºtii care pun în aplicare legea,
arhitecþi, medici veterinari, economiºti,
psihologi, profesori, informaticieni,
artiºti
Stimaþi colegi, vã invit sã consolidãm
împreunã o universitate internaþionalã,
antreprenorialã, modernã ºi orientatã
cãtre studentul de astãzi. Vã mulþumesc
cã în acest timp am fost împreunã, aþi
format generaþii de succes, aþi insuflat ºi
insuflaþi studenþilor un set de idealuri dupã
care acestea s-au putut ºi se pot ghida.
Vã doresc, tuturor, un an universitar
plin de realizãri!

Alte imagini ºi cuvinte de început de an universitar din Campusurile Universitãþii Spiru Haret, în pagina 8.

Universitatea Spiru Haret a prezentat la Târgul Internaþional RIUF 2015 proiectele Clio ºi Europa 2020

Vizitatorii din toate cele trei oraºe universitare au avut ºi au ocazia sã cunoascã structura programelor
masterale, competenþele pe care acesta le formeazã, precum ºi oportunitãþile de carierã pe care le au
Ediþia de toamnã a celui mai important târg educaþional din România - Romanian International Univer- la dispoziþie absolvenþii proiectelor: Europa 2020 - program masteral în Diplomaþie Publicã Marketingul
sity Fair (RIUF), dupã Sala Palatului, Bucureºti (3-4 octombrie 2015), îºi deschide porþile la Palas Diplomaþiei Publice, ºi CLIO - Program masteral în Valorizarea Patrimoniului, desfãºurate în cadrul
Congress Hall, Iaºi (6 octombrie 2015), apoi la Hotel Continental, Timiºoara (8 octombrie 2015).
Universitãþii Spiru Haret.
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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?
de identitate student, recunoscut la nivel global, ISIC
esteActsingura
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 city-break
la Istanbul pentru douã persoane, o bicicletã, o tabletã etc.

Notã:
Aceastã structurã generalã a anului universitar 2015-2016 va fi adaptatã la specificul fiecãrui domeniu de licenþã/master, în limitele
perioadelor definite mai sus, þinându-se cont, în toate cazurile, de normele ARACIS privind desfãºurarea activitãþilor didactice ºi a modului de
organizare a practicii, inclusiv pregãtirea privind elaborarea lucrãrii de licenþã/diplomã/disertaþie în vederea susþinerii (2 sãptãmâni).
În zilele declarate sãrbãtori legale nu se organizeazã activitãþi didactice sau de examinare (luni, 30 noiembrie 2015, marþi, 1 decembrie
2015, vineri, 25 decembrie 2015, sâmbãtã, 26 decembrie 2015, vineri, 1 ianuarie 2016, sâmbãtã, 2 ianuarie 2016, duminicã, 24 ianuarie
2016, duminicã, 1 mai 2016, luni, 2 mai 2016, duminicã, 19 iunie 2016, luni, 20 iunie 2016, luni, 15 august 2016)
* Fiecare facultate va planifica sesiunile de examen în perioadele stabilite în funcþie de specificul ºi particularitãþile acestora.




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 docu-ment
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.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Una caldã, una rece!

Prima Casã devine a Doua Casã, iar asigurarea se scumpeºte

Conform modificãrilor legislative publicate la 1
octombrie în Monitorul Oficial, Prima Casã se
transform în a Doua Casã. Este vorba despre o
schimbare legislativã care permite contractanþilor
de credit sã vândã Prima Casã ºi sã o contracteze
pe a Doua, mai mare, mai micã, mai adaptatã noilor
cerinþe ale clientului. În schimb, poliþele obligatorii
pentru locuinþe s-ar putea scumpi, tariful actual
fiind de circa 10-20 de euro pentru o poliþã.
Persoanele care au apelat la programul Prima Casa
pot sã opteze, de acum, pentru a Doua Casã.
Trebuie, însã, sã o vândã pe prima, sã achite creditul
ºi apoi sã cumpere o casã mai mare sau mai scumpã
decât prima. Statul nu acordã garanþii suplimentare
pentru aceastã extensie, finanþarea urmând sã fie
asiguratã pe baza garanþiilor eliberate odatã cu plata
creditelor în derulare. Plafoanele anuale de garantare
vor fi gestionate în sistem revolving, astfel încât se
va asigura continuitatea programului. Sumele
eliberate, în urma rambursãrilor creditelor
acordate în cadrul programului la scadenþã sau
anticipat, precum ºi ca urmare a lichidãrii creditelor
acordate iniþial pentru a achiziþiona/construi o nouã
locuinþã în cadrul programului, vor reîntregi
plafonul total al garanþiilor, acesta fiind utilizat de
bãnci pentru acordarea de noi garanþii, se
menþioneazã într-un comunicat al Fondului Naþional
de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile
Mici ºi Mijlocii (FNGCIMM).
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Doar o datã ai voie
sã întârzii cu plata ratelor
Noua reglementare aduce o serie de schimbãri
pentru cei care întâmpinã dificultãþi la plata
ratelor. Potrivit Ordinului Ministerului
Finanþelor Publice, perioada de executare a
garanþiilor ºi cea în care beneficiarii vor putea
plãti ratele restante a fost majoratã. Astfel, plata
garanþiei acordate în cadrul programului de cãtre
FNGCIMM, se va efectua în maximum 90 de
zile de la formularea cererii de platã (de cãtre
bancã), ºi nu în maximum 90 de zile de restanþã.
Asta înseamnã un respiro suplimentar pentru
clientul cu restanþe pentru a gãsi resurse sã reia
plata creditului. În plus, Ordinul prevede
detalierea modalitãþii în care finanþatorii pot
renunþa la cererile de platã, precum ºi a
posibilitãþii repunerii beneficiarului în drepturile
ºi obligaþiile aferente contractelor de credit ºi de
garantare, dupã ce plata garanþiei a fost efectuatã.
Astfel, retragerea cererii de platã se poate
efectua pânã în penultima zi de efectuare a plãþii
valorii de executare a garanþiei de cãtre Ministerul
Finanþelor Publice. Clienþii pot recurge, însã, la
aceastã facilitate o singurã datã pe toatã perioada
creditului. De asemenea, actul normativ
reglementeazã situaþia de preluare/cedare a

locuinþei ºi a finanþãrii garantate, respectiv
situaþia în care soþia sau soþul preia sau cedeazã
dreptul de proprietate dobândit prin
achiziþionarea/construirea unei locuinþe în
cadrul programului, ca urmare a adoptãrii
regimului matrimonial al separaþiei de bunuri,
prin convenþie matrimonialã, se aratã în
comunicatul Fondului de Garantare. Pânã în
prezent, pentru Prima Casã au fost acordate
circa 157.000 garanþii, în valoare totalã de peste
13 miliarde de lei, pentru susþinerea de finanþãri
în valoare totalã de peste 26 de miliarde de lei.

Asigurarea casei, mai ieftinã
decât aceea pentru maºinã
Autoritatea de Supraveghere Financiarã
(ASF) analizeazã posibilitatea majorãrii primei
pentru poliþele obligatorii de locuinþe (PAD) sau
introducerea unei franºize deductibile din suma
asiguratã, care presupune o obligaþie de platã ºi
din partea asiguratului în cazul producerii unuia
dintre cele trei riscuri asigurate, anume: cutremur,
incendiu ºi inundaþii din cauze naturale. În
prezent, tariful unei asigurãri obligatorii este de
10 euro, respectiv 20 de euro pe an, în funcþie de
materialul din care este construitã locuinþa.
UNSAR (Uniunea Naþionalã a Societãþilor de

Asigurare din România) împreunã cu ASF
analizeazã introducerea unei franºize deductibile
din suma asiguratã în cazul asigurãrilor
obligatorii de locuinþe sau creºterea primei, a
declarat Nicoleta Radu-Neacºu, director general
al PAID, societatea care deþine monopolul în
emiterea poliþelor PAD. PAID avea circa 1,5
milioane de poliþe în vigoare la finalul lunii august.
La finele primului semestru din acest an, erau în
vigoare 1,79 milioane de poliþe de asigurãri
facultative de locuinþe, faþã de 2,14 milioane în
perioada similarã a anului trecut. Ca valoare,
primele brute subscrise pe acest segment au
crescut, în semestrul 1 2015, la 168,85 milioane
lei, de la 165,18 milioane lei în semestrul 1 2014.
Fondul locativ este de 8,4 milioane de locuinþe,
numãrul de contracte de asigurare în vigoare este
de 1,52 milioane, cu un grad de cuprindere în
asigurare de 17,7%. Mai exact, mai puþin de o
cincime dintre locuinþele din România au asigurare
obligatorie, în condiþiile în care, în prezent, o
poliþã costã 10 sau 20 de euro pe an ºi acoperã
daune de 10.000  20.000 de euro în cazul
producerii unui risc catastrofic. În cazul riscului
de cutremur, dauna maximã probabilã este de
11,8 miliarde de lei.

Gabriela ÞINTEANU
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UNIVERSITARIA

ZILELE CARIEREI
În perioada 30 septembrie - 2 octombrie 2015, la Universitatea Spiru Haret, s-au desfãºurat Zilele
carierei. Pe toatã perioada, participanþii au obþinut informaþii despre oportunitãþile de angajare ale
absolvenþilor programului masteral Marketingul Diplomaþiei Publice ºi ale absolvenþilor program
masteral în Valorizarea Patrimoniului, dezvoltate de cãtre Universitatea Spiru Haret, în cadrul
Proiectului POSDRU/156/1.2/G/139490  Europa 2020 - program masteral în Diplomaþie Publicã
(http://europa2020.spiruharet.ro/) ºi în cadrul proiectul POSDRU/156/1.2/G/ 139498  CLIO Program masteral în Valorizarea Patrimoniului (http://clio.spiruharet.ro/). Astfel, în mai multe
locuri, printre care: sediile Universitãþii Spiru Haret - strada Ion Ghica nr. 13, ªoseaua Berceni nr.
24, strada Fabricii nr. 46 G, strada N. Iorga nr. 32-34, dar ºi în incinta Muzeului Satului, au avut loc
seminarii, prezentãri, ateliere de lucru, care s-au bucurat de interesul studenþilor.

Dr. Lucian Jora:

Studenþii trebuie sã înveþe,
trebuie sã se obiºnuiascã
sã punã întrebãri
În cea de-a treia zi a Zilelor carierei în diplomaþie publicã,
un eveniment din cadrul proiectului Europa 2020  Program
masteral în Diplomaþie Publicã  cu o durata de
implementare de 18 luni, proiect cofinanþat din Fondul
Social European prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritarã
1, Educaþia ºi formarea profesionalã în sprijinul creºterii
economice ºi dezvoltãrii societãþii bazate pe cunoaºtere,
domeniul major de intervenþie 1.2. Calitate în învãþãmântul
superior, grant nr. 156, Programe de studii mai bune pentru
studenþi ºi piaþa muncii  în campusul Didactica al
Universitãþii Spiru Haret, dr. Lucian Jora, expert ºtiinþific
Diplomaþie publicã, ne-a spus:
Acum se pune întrebarea - este ºi una dintre întrebãrile pe care
le-am pus studenþilor de-a lungul celor trei zile ale evenimentului Ce este diplomaþia publicã ca noþiune ºi ce se poate face cu acest
gen de calificare? În primul rând, trebuie sã le spun faptul cã acest
program masteral de diplomaþie publicã este primul program
masteral de acest gen din România, este posibil sã fie singurul din
Uniunea Europeanã, mai existã programe de acest gen doar în Statele
Unite ale Americii, la California State University. Ce este diplomaþia
publicã? Diplomaþia publicã este, practic, modalitatea prin
intermediul cãreia o instituþie publicã, o instituþie guvernamentalã,
o firmã, o þarã, chiar, se adreseazã publicului strãin nu prin
intermediul canalelor guvernamentale specifice, ci direct. Cu alte
cuvinte, inclusiv la nivelul Ministerului de Externe existã un
departament de diplomaþie publicã. Ce face acest departament de
diplomaþie publicã? Acest departament nu se adreseazã altui minister
de externe, ci se adreseazã publicului dintr-o altã þarã, fãrã ca mesajul
sã mai fie filtrat prin canalele specifice. Un exemplu clasic ar fi cel
al postului de radio BBC, sau al postului de radio Vocea Americii,
ori a postului de radio Europa Liberã. Sunt exemple clasice, prin
intermediul cãrora o þarã sau un guvern, de-a lungul timpului, s-a
adresat direct opiniei publice din alt spaþiu geografic sau politic ºi
nu prin intermediul canalelor de comunicare oficiale.

Referitor la evenimentul Zilele carierei
în diplomaþia publicã, credeþi cã studenþii
sunt receptivi la o astfel de slujbã pentru viitor?

Studenþii sunt receptivi în mãsura în care li se explicã foarte clar
care sunt oportunitãþile de carierã în domeniu, în ce mãsurã pot sã
îºi gãseascã loc de muncã, în ce mãsurã este nevoie de expertizã, în
ce mãsurã pot sã îºi gãseascã locuri de muncã nu doar în Bucureºti
sau în România, ci ºi în alt stat al Uniunii Europene, respectiv, la
nivelul instituþiilor comunitare, pentru cã ºi Comisia Europeanã îºi
creeazã, acum, un organ  serviciul de acþiune externã, expertizã de
rigoare, pentru care vor exista oportunitãþi în viitor, pe termen scurt
ºi mediu. Din nou, existã o problemã de comunicare, pentru cã
studenþii încã nu ºtiu ce înseamnã diplomaþia publicã, ce implicã
brandingul de þarã, comunicarea externã, ce implicã relaþiile publice
externe, ce implicã marketingul de imagine

Cât de benefice sunt evenimentele de acest tip,
cum sunt Zilele carierei?

Acest gen de evenimente cred cã ar trebui organizat constant,
pentru cã orice instituþie, orice universitate are o problemã de
comunicare, atât cu studenþii, cât ºi cu potenþialii candidaþi. De
asemenea, în cadrul proiectului Europa 2020 - Program masteral de
Diplomaþie Publicã s-a încercat crearea unor canale de comunicare
între universitate ºi potenþialii angajatori, tocmai pentru o mai bunã
adaptare a curriculei. Una dintre problemele învãþãmântului universitar
recunoscute, atât din România, cât ºi din alte þãri ale Uniunii Europene,
este o anumitã deconectare a curriculei, a programelor academice de
ceea ce aºteaptã angajatorii. Ori conþinutul programului de învãþãmânt,
atât la nivel de licenþã, cât ºi la nivel de masterat, doctorat, ar trebui
ajustat ºi calibrat în permanenþã, în conformitate cu ceea ce potenþialii
angajatori solicitã. Iar pentru a avea acest lucru, este nevoie de existenþa
acestor canale de comunicare, existenþa unui cadru instituþionalizat
de colaborare ºi de dialog continuu în acest triunghi: universitate 
student  potenþial angajator.

Care este îndemnul dumneavoastrã pentru actualii ºi pentru
viitorii studenþi?

Îndemnul meu pentru studenþi ar fi sã fie deschiºi, sã înveþe cum sã se
documenteze, dacã au nelãmuriri în legãturã cu un anumit traseu de carierã, sã nu
ezite sã întrebe cadrele didactice, sã întrebe potenþialii angajatori, pentru cã suntem
aici pentru a le rãspunde. Dar studenþii se jeneazã de foarte multe ori sau le este
teamã cã s-ar face de râs. În general, din partea studenþilor  de oriunde, nu doar
din România  existã o micã reþinere în a pune întrebãri. Trebuie lucrat la acest
aspect. Trebuie sã înveþe, trebuie sã se obiºnuiascã sã punã întrebãri de fiecare
datã, inclusiv la un anumit curs: Domnule profesor, la ce ne ajutã informaþia, pe
care ne-o daþi, pentru viitoarea carierã, pentru ceea ce vreau eu sã fac, profesional
vorbind? Problema este cã mulþi studenþi, inclusiv în momentul când sunt în anul
I, II sau chiar III, nu prea ºtiu ce vor sã facã ºi, atunci, din nou, trebuie sã punã
întrebãri ºi sã se documenteze din nou.

Mihãiþã ENACHE

Foto: Adrian ªERBÃNESCU
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Universitatea Spiru Haret a prezentat la Târgul Internaþional RIUF 2015
proiectele Clio ºi Europa 2020
În perioada 3-4 octombrie 2015, la Sala Palatului din
Bucureºti a avut loc Târgul Internaþional RIUF 2015,
eveniment la care Universitatea Spiru Haret a fost reprezentatã
prin douã proiecte, care au stârnit curiozitatea tinerilor: Clio
 Program Masteral în Valorizarea Patrimoniului ºi, respectiv,
Europa 2020  Program Masteral în Diplomaþie Publicã.
Ediþia din acest an a târgului RIUF reuneºte peste 88 de
universitãþi din þarã, dar ºi de peste hotare, firme de consiliere
educaþionalã, precum ºi alte astfel de organisme necesare pentru
a îndruma viitorul student sau masterand în aceastã etapã a
desãvârºirii studiilor universitare, spune conf. univ. dr. Miltiade
Stanciu. Totodatã, acest târg este o oportunitate, atât pentru
universitate, cât ºi pentru tineri de a veni în contact cu oferta
educaþionalã ºi, ulterior, de a deveni studenþi sau masteranzi ai
universitãþii noastre. Cred cã este un bun prilej de a face cunoscute comunitãþii de tineri realizãrile Universitãþii Spiru Haret,
precum ºi de a se promova ca instituþie, de a demonstra întregii
comunitãþi academice cã am fost, suntem ºi vom fi o universitate
de elitã. Ne remarcãm prin rezultatele muncii noastre, atât pe
plan didactic, cât ºi pe plan de cercetare. Avem o infrastructurã
educaþionalã pe care nu foarte multe universitãþi o au.
Prof. univ. dr. arh. Iuliana Ciotoiu, coordonatorul proiectul
Clio  Program Masteral în Valorizarea Patrimoniului, a þinut
sã precizeze faptul cã este o mare ºansã ca acest program
masteral sã devinã o realitate operantã în structura Universitãþii
Spiru Haret. Acest târg educaþional este, practic, lansarea
acestui program educaþional pe piaþa programelor masterale.
Existã multe zone pe piaþa muncii care se ocupã cu valorizarea
patrimoniului cultural, natural ºi istoric, iar absolvenþii acestui
master îºi pot gãsi locuri de muncã în acest domeniu. Pot sã

spun cu certitudine cã acest program masteral este în perfectã
conexiune cu cerinþele pieþei muncii. În cele douã zile ale
târgului, atât liceeni, cât ºi absolvenþi de facultate ne-au solicitat
informaþii cu privire la acest proiect. Au fost inclusiv persoane
care ºi-au desãvârºit studiile în urmã cu mai mulþi ani, dar care
erau în cãutarea unui program masteral complex. Aceºti oameni
sunt conºtienþi de cerinþele pieþei ºi vor sã se alinieze acestor
cerinþe urmând un master corespunzãtor vocaþiei lor.
Fãcând o apreciere a participãrii la RIUF a proiectului Europa
2020  Program Masteral în Diplomaþie Publicã, asist. univ.
drd. Aura Ungureanu a punctat: Am participat la acest târg
pentru a promova proiectul Europa 2020  Program Masteral
în Diplomaþie Publicã. Cei care s-au oprit la standul proiectului,
mare parte fiind încã elevi de liceu, dar ºi absolvenþi de licenþã,
au luat în calcul oferta noastrã, deoarece le-a plãcut ideea de
masterat în diplomaþie publicã. Potenþialii masteranzi au fost
atraºi, în mod deosebit, de denumirea în sine a proiectului, au
vrut sã afle mai multe informaþii despre ce înseamnã efectiv
acest masterat ºi chiar ne-au întrebat de ce am ales diplomaþie
publicã. Masteratul se dezvoltã în cadrul unui proiect, ideea
fiind inovativã, în sensul cã este masterat unic în România.
Totodatã, acest program masteral rãspunde unei nevoi de pe
piaþa muncii, anume aceea de specialiºti în marketing de
imagine, diplomaþie publicã, branding, city-branding ºi
advocacy. Marketingul de imagine este un domeniu aflat în
plinã expansiune care, alãturat unui nou segment  diplomaþia
publicã, aduce noi abordãri, atât în sfera diplomaticã, cât ºi în
cea a marketingului. Aduce o abordare interdisciplinarã a acestor
domenii conexe ºi o adaptare la cerinþele pieþei muncii, la nivel
european ºi chiar global. (text ºi foto: Mihãiþã ENACHE)

Axa prioritarã 2: Corelarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa muncii
Domeniul major de intervenþie 2.1: Tranziþia de la ºcoalã la viaþã activã
Titlul proiectului: Studenþi întreprinzãtori pentru o viaþã profesionalã activã - STEND AP!
Cod contract: POSDRU/161/2.1/G/136591
Beneficiar: Fundaþia Centrul Român pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii  CRIMM
Partener: Universitatea Spiru Haret

Ce pot face studenþii în practicã?
Se pot apuca de afaceri!
Premiile STEND AP - programul Plan de Afaceri Performant
în cadrul Târgului de Întreprinderi Simulate
Sãptãmâna trecutã, în 29 septembrie, studenþii ºi masteranzii specializãrilor
cu profil economic din cadrul Universitãþii Spiru Haret, împreunã cu
reprezentanþi ai mediului preuniversitar, ai liceelor de specialitate din
Bucureºti, au încheiat un amplu proiect educaþional - Studenþi întreprinzãtori
pentru o viaþã profesionalã activã  STEND AP.

Firme ºi bani virtuali, dar muncã adevãratã!
Proiectul educaþional Studenþi
întreprinzãtori pentru o viaþã
profesionalã activã  STEND AP s-a
derulat pe perioada unui an ºi a constat
în crearea unor firme virtuale, urmânduse absolut toþi paºii pe care o firmã realã
trebuie sã îi facã pentru a se înfiinþa ºi
apoi pentru a funcþiona ºi a trece pe
profit. Profesorii coordonatori ai proiectului au fost: prof. univ. dr. Luminiþa
Pistol  pentru proiecte de marketing,
prof. univ. dr. Zenovic Gherasim pentru proiectele de contabilitate ºi
management, ºi conf. univ. dr. Eduard
Ionescu - pentru zona de finanþe bãnci,
toþi cadre didactice la Facultatea de ªtiinþe
Economice din cadrul Universitãþii Spiru
Haret. Universitatea Spiru Haret este
partener în proiectul realizat cu fonduri
europene. Obiectivul general al
STEND AP constã în îmbunãtãþirea
capacitãþii de ocupare pentru 360 de
studenþi din regiunea Bucureºti-Ilfov,
prin furnizarea unui pachet integrat de
cunoºtinþe ºi aptitudini, care sã faciliteze
tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã.
Obiectivele sale specifice au
urmãrit:  facilitarea tranziþiei de la
ºcoalã la angajarea pe piaþa muncii pentru
un numãr de 360 studenþi, prin activitãþi
de consiliere ºi orientare profesionalã;
 dezvoltarea abilitaþilor de muncã pentru
un numãr de 360 de studenþi prin
facilitarea accesului acestora la stagii de
practicã adaptate cunoºtinþelor teoretice
ºi profilului profesional previzionat;
 dezvoltarea unor cunoºtinþe ºi abilitãþi
conexe profilului profesional în vederea
facilitãrii inserþiei pe piaþa muncii pentru
un numãr de 100 studenþi, prin implicarea acestora în derularea unor întreprinderi simulate  ne-a spus profesor
universitar dr. Luminiþa Pistol.

Proiectul a avut douã etape: practica
propriu-zisã a studenþilor ºi elevilor la
diverse companii partenere ale
Universitãþii Spiru Haret ºi, partea a
doua, cea mai interesantã, în care
studenþii din anii terminali, împreunã cu
o parte dintre cadrele didactice implicate
în proiect, au înfiinþat firme virtuale, de
fapt, au simulat activitatea, de la A la Z,
a unei firme reale, cu ajutorul unei
platforme virtuale unde firmele au putut
sã îºi desfãºoare activitatea. Pe platforma
ROCT, studenþii ºi elevii au putut sã îºi
înregistreze firma la Registrul Comerþului, sã utilizeze toate instrumentele de încasãri ºi plãþi ºi chiar sã aibã
o relaþie cu banca, sã încheie contracte ºi
sã tranzacþioneze cu alte societãþi
virtuale, din þarã ºi din strãinãtate, ºi chiar
sã se supunã controalelor ºi cerinþelor
ANAF, a mai declarat prof. univ. dr.
Luminiþa Pistol. Prof. univ. dr. Zenovic
Gherasim a precizat cã infrastructura
informaticã a fost oferitã de structura
reþelei ROCT, una dintre cele 9-10 firme
de acest gen din Europa. Astfel, am putut
crea firmele virtuale care se înfiinþeazã ºi funcþioneazã identic cu cele reale,
în tot atâþia paºi. Singura deosebire
este cã banii sunt virtuali, dar se
realizeazã tranzacþii ºi chiar o compensare
interbancarã, mai ales în cazul schimburilor valutare, prin banca ROCT. Sub
denumirea de Plan de Afaceri Performant,
au fost evaluaþi, monitorizaþi ºi
premiaþi toþi studenþii ºi masteranzii
participanþi, din perspectiva realizãrii
proiectului. Deci, din luna mai, de
când a început realizarea proiectului,
pânã acum, participanþii au fost
monitorizaþi ºi au existat criterii de
evaluare bine puse la punct, care au dat
o ierarhie foarte riguroasã.

Cine pleacã în real,
cine rãmâne în virtual?

Premiile permit continuarea afacerii

Pe baza monitorizãrii ºi ierarhizãrii, participanþii la proiect au fost premiaþi în
cadrul programului Plan de Afaceri Performant din cadrul Târgului de Întreprinderi
Simulate. Astfel, premiul întâi a fost obþinut de Andreea Bãran, masterandã anul
II la Contabilitate, premiul II, Elena Alina Casapu Chiru, studentã anul III la
Marketing, ºi, premiul III, Narcis Chiriac, anul III Marketing. În total, au fost
acordate 10 premii întâi a câte 2.200 de lei (pentru cei zece administratori ai
firmelor virtuale), 20 de premii II a câte 1.800 de lei fiecare, 30 de premii III, a
câte 1.400 de lei, ºi 40 de menþiuni a câte 800 de lei fiecare.
Andreea Bãran, ocupanta locului întâi, ne povesteºte câte ceva din greutãþile
întâmpinat cu punerea pe picioare a unei firme noi: Suntem o firmã dinamicã,
dornicã de afirmare pe piaþa de consultanþã ºi audit. Avem o echipã de 10 economiºti
specializaþi ºi vã oferim garanþia lucrului bine fãcut, exact ºi la timp. Putem face
inclusiv planuri de afaceri. Printre dificultãþile întâmpinate, putem enumera munca
pentru gãsirea unui partener financiar, a clienþilor, în general.
Ocupanta locului doi a administrat o firmã de comercializare ºi distribuþie
software. Elena Alina Casapu Chiru s-a gândit chiar la ce soluþii se pot
administra pe aceastã piaþã pentru a trece înaintea competiþiei: asigurãm ºi
mentenanþã pentru reþele mici de calculatoare ºi service PC, cu preþul de 50 de lei
pe orã, preþ care este sub cel oferit de piaþa IT.

Inedit este faptul cã una dintre aceste
firme virtuale este deja firmã realã, o
patiserie, ºi se pregãteºte sã înceapã
livrãrile la domiciliu cu plata la termen.
Este vorba de Isu Traditional Concept,
al cãrui administrator este Lavinia Baje,
firmã care produce produse de brutãrie
ºi patiserie proaspete, fãcute în mod
tradiþional pe vatrã. Firma va continua
sã existe ºi în variantã realã, exact aºa
cum am pus-o la punct, virtual, cu toþi
cei zece colegi ai mei. Fiecare dintre noi
va aduce o cotã parte de 1000 de lei ºi
vom fi 10 asociaþi cu drepturi depline
ºi pãrþi egale de acþiuni, iar pentru restul
investiþiilor vom încerca sã luãm, ca toþi
ceilalþi oameni de afaceri, un credit
bancar ºi, eventual, sã accesãm fonduri
europene  a declarat Lavinia Baje.
Ne dorim ca acest proiect sã aibã
sustenabilitate. Iar pentru cã finaliºtii
acestui proiect terminã studiile, vom
continua cu bobocii. Vreau sã vã spun cã
este o muncã grea, dar, cu sprijinul
nostru, toate cele 10 firme virtuale îºi
pot continua activitatea ºi în viaþa realã,
a subliniat prof. univ. dr. Luminiþa Pistol.

Gabriela MOLDOVEANU
Foto: Mihãiþã ENACHE
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Strada de CArte
Reporting
from the Front
tema Bienalei
de Arhitecturã
de la Veneþia
din 2016
Recent, preºedintele Bienalei de la
Veneþia, Paolo Baratta, a anunþat
numirea arhitectului chilian
Alejandro Aravena ca director al celei
de a 15-a ediþii a Bienalei de
Arhitecturã de la Veneþia din 2016.
Reporting from the Front este tema
acestei ediþii, pe care a indicat-o
Alejandro Aravena. Dupã succesul
ediþiei din 2014, Fundamentals,
curatoriatã de arhitectul olandez Rem
Koolhaas, Bienala de Arhitecturã va
fi deschisã publicului timp de 6 luni,
între 28 mai ºi 27 noiembrie 2016,
ºi, potrivit spuselor noului curator,
se va concentra asupra legãturii între
calitatea vieþii ºi mediul construit:
Sunt câteva bãtãlii care trebuie
câºtigate ºi câteva frontiere care
trebuie lãrgite, astfel încât sã
îmbunãtãþim calitatea mediului
construit ºi, ca o consecinþã, calitatea
vieþii oamenilor.
Uniunea Arhitecþilor din România,
cãreia i se alãturã Ordinul Arhitecþilor
din România, va pregãti ºi lansa,
împreunã cu Ministerul Culturii,
Ministerul Afacerilor Externe ºi
Institutul Cultural Român, concursul
pentru participarea României la
Bienala de Arhitecturã de la Veneþia
din 2016, cu pavilionul din Giardini
della Biennale ºi Noua Galerie a
Institutului Român de Culturã ºi
Cercetare Umanisticã de la Veneþia.
Tema care va circumscrie conceptele
de amenajare ale celor douã expoziþii
româneºti este FROM GREEN TO
MORE GREEN (De la Verde la mai
Verde)  de la verdele gospodãriei
româneºti, prin perioada gri a
industrializãrii socialiste, la
actualitatea VERDE a energiilor
regenerabile ºi nepoluante. Tema
propusã de comitetul român al
Bienalei se racordeazã la viziunea
angajatã de Alejandro Aravena, dar
va prilejui exprimarea modului în care
etosul  în sens larg, dar ºi
paradoxal  al societãþii globalizate
contemporane amprenteazã arhitectura din România prin proiecte ºi
lucrãri care reflectã totodatã reperele culturale ale mediul construit
ºi ale comunitãþilor ºi nevoia
de a ieºi din tipare.

Un regal de poezie ºi muzicã
Ediþia a IV-a a festivalului de arte Strada de
CArte a luat sfârºit. Dar nu ºi ecourile lui.
Desfãºurat în perioada 23-27 septembrie, pe
platoul din Piaþa Palatului Regal, în arealul statuii
ecvestre a Regelui Carol I, festivalul Strada de
CArte a avut din cele mai variate ºi instructive
manifestãri. Zilnic au fost urmãtoarele manifestãri:
târg de carte, la care au participat diferite edituri,
Teatrul Masca, dar ºi Strada Copiilor, organizatã

de Institutul de Management ºi Dezvoltare
Durabilã (IMDD). Aici, copiii s-au întâlnit cu
pictori, arhitecþi, desenând ºi construind, dupã
diferite modele de artã tradiþionalã, artã
contemporanã, pop-art, street-art sau picturã
japonezã, sub îndrumarea unor artiºti consacraþi:
Roxana Gibescu, Magda Pelmuº, Mihai Zgondoiu
sau Ilinca Schileru. Cvartetul Chromatic a fost
zilnic prezent cu un recital. Toate cele cinci seri
s-au încheiat la Rampa de Jazz ºi poezie, cu un
regal de poezie ºi muzicã de jazz. În prima searã,
a avut loc concertul-eveniment Aer de Bucureºti,
cu Ioana Crãciunescu, Dan Mircea Cipariu, Florin
Iaru, Mike Godoroja & Blue Spirit ºi Mihai
Zgondoiu. În serile urmãtoare au evoluat Mireille
Rãdoi, Flaviu Predescu, Ionuþ Bogdan ªtefãnescu,
la flaut, ºi Costin Soare, la chitarã, Ioan Es Pop,
Eugen Suciu ºi Mircea Tiberian.

Spre searã, zilnic, între orele 19 ºi 20, au avut loc
tururi ghidate în Biblioteca Centralã Universitarã Carol
I. Directorul general al BCU Carol I, conf. univ. dr.
Mireille Rãdoi, arãta, printre altele, cã: Strada de
CArte s-a bucurat sã primeascã anual, peste 15.000
de vizitatori care au însufleþit zona Bibliotecii. Pentru
a patra oarã, evenimentele de carte ies în agora ºi oferã
publicului larg, indiferent de vârstã sau situaþie
materialã, produse culturale autentice, printre care
câteva sunt unicat, cele din registrul celor ºapte arte.
Strada de CArte s-a desfãºurat în siajul Festivalului
George Enescu, întregind oferta culturalã din inima
Bucureºtiului. Împreunã, cele douã evenimente creeazã
o rezonanþã culturalã strãlucitoare, demnã de o capitalã
europeanã. În societatea noastrã, cea a secolului al
XXI-lea, definitã ca o societate a cunoaºterii, asistãm
la o explozie informaþionalã, informaþia amplificânduse exponenþial ºi, odatã cu ea, nevoia de a transmite ºi
interesul pentru comunicare. Dupã cum a subliniat
conf. univ. dr. Mireille Rãdoi, biblioteca trebuie sã fie
ºi o modernã agora, în care oamenii, mai ales elevii ºi
studenþii, sã se integreze unei culturi a dialogului, a
unui orizont al multiculturalitãþii ºi sã se armonizeze
cu lumea, cu universul. În timpul fiecãrei zile au fost
proiecþii de film în Aula Bibliotecii Centrale
Universitare, iar în Foaierul de lecturã din Corpul
Dacia, lansãri de carte.

Expoziþii permanente, deosebit de interesante, au
fost pe tot parcursul celor cinci zile: Lucian Blaga 135 de ani de la naºtere, Opera cãrturãreascã ºi
tipograficã a Sf. Ierarh Grigorie Dascãlul, organizatã
împreunã cu Biblioteca Sf. Sinod, expoziþia de
fotografie 3, a lui Cristian Tudose, ºi Loc de vis,
semnatã de Constantin Flondor.
La masa rotundã Lucian Blaga- 135 de ani de la
naºtere, amfitrion a fost Ioan Cristescu, directorul
Muzeului Naþional al Literaturii Române, iar invitaþi:
acad. Eugen Simion, Mircea Martin, Silviu
Angelescu ºi Paul Cernat. Fiecare dintre invitaþi au
abordat diverse teme, au vorbit ºi despre viaþa lui,
despre poezie sau despre filozofia lui Lucian Blaga.
În fiecare zi au fost ºi lansãri de carte: Du-te departe
de mine, de Gabriel Gafiþa, publicatã la editura Nemira;
o lansare cu foarte mulþi participanþi a fost Mareea
neagrã: limba românã sub asediu. Greºeli de
exprimare în mass-media din România, de Dumitru
Borþun, carte publicatã la editura Tritonic. Au participat
la discuþii directorul editurii, Bogdan Hrib, prof. univ.
dr. Valeriu Râpeanu, Mircea Geoanã, precum ºi autorul,
prof. univ. dr. Dumitru Borþun. Autorul a vorbit despre
principalele greºeli gramaticale din mass-media, dar ºi
ale unor personalitãþi politice din istoria recentã a
României. Foaierul de lecturã, unde a avut loc lansarea,
a fost arhiplin, dovedindu-se, astfel, încã o datã,
importanþa acestei probleme.
Prin aceste activitãþi diverse s-a demonstrat, încã
o datã, cã oamenii sunt receptivi la tot ce este nou ºi
frumos ºi-ºi doresc o comunicare continuã cu oamenii
de culturã ºi artã.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Pictura
ca un carnaval
eclectic

Mirela Trãistaru s-a nãscut pe 3 mai 1972 la
Bistriþa. A studiat la Liceul de Artã Romulus
Ladea, apoi la Universitatea de Artã Plasticã
Ioan Andreescu, Cluj-Napoca, ºi ºi-a luat
masterul la Universitatea de Artã Plasticã
Nicolae Grigorescu, Bucureºti. Din 1998 este
membrã a Uniunii Artiºtilor Plastici
Profesioniºti. Mirela Trãistaru este deja
familiarã pentru publicul român, nu numai prin
numeroasele sale expoziþii personale ºi de grup,

dar, de asemenea, printr-o bogatã activitate de
teatru, cinema ºi televiziune (costume ºi
decoruri), prin participarea la festivaluri
internaþionale, de modã, seminarii ºi ateliere de
creaþie. Are lucrãri în colecþii particulare din
Franþa, Italia, Danemarca, Þãrile de Jos, Austria,
Germania, Elveþia, Ucraina, Serbia, România,
Bulgaria, Grecia, Turcia, Egipt, India, China,
Japonia, Coreea de Sud ºi SUA.
Mare iubitoare a revoluþiilor de tot felul, dar
devotatã în totalitate acelora care sãrbãtoresc culoarea,
Mirela Trãistaru
picteazã din iubire
pentru soare, naturã/
naturaleþe, trãire,
femeie ºi poezie.
Pictura
Mirelei
Trãistariu este un carnaval eclectic. Temele predilecte sunt
natura, femeia, oraºele antice ºi un exotic
de tip oriental, bizantin. Stilul artistei este unul actual, original ºi foarte
feminin.
Mirela

Maria Andreia FANEA

Biblioteca Centralã Universitarã Carol I

Trãistaru este o artistã prolificã, având peste
16 serii de picturi, fiecare dând glas ºi formã
unei revelaþii trãite nemijlocit. De la prima serie,
nãscutã în anul 1992, ºi pânã la ultima, începutã
în 2008, Mirela Trãistaru a abordat o mulþime
de stiluri, teme ºi tehnici. Evoluþia ei poate fi
comparatã cu un arc de curcubeu vast, care are
un picior proptit în orizonturile non-figurativului însetat dupã culoare fovist (Masca),
iar celãlalt ancorat cu fermitate ludicã în
registrul unui figurativ grafic postmodern
(seriile 2007, 2008). Între cele douã extreme se
regãseºte un spectru artistic vast, cu pendulãri
simboliste (Angel) sau, dimpotrivã, de-a dreptul
futuriste (Noaptea Sânzienelor).
În perioada 16-31 octombrie 2015, cu
sprijinul ICR New York, Mirela Trãistaru va
participa la The Fleiss-Giacummo-McAvoy
Second NY Contemporary Art Symposium
2015, prestigios simpozion internaþional
organizat de Islip Art Museum din statul New
York, în colaborare cu D. Fleiss & East West
Artists International (DFEWA). Pe perioada
rezidenþei de la Islip, va realiza o serie de picturi
inspirate dintr-un proiect personal, intitulat
Jurnal de artist. De asemenea, la sediul ICR
New York, în 16 octombrie, va avea loc
vernisajul expoziþiei personale a Mirelei
Trãistaru, intitulatã Urmã, umbrã, moºtenire...
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Valori româneºti

Elie RADU
- creator
de ºcoalã
în domeniul
ingineriei

Nu-mi cereþi sã vã þin discursuri, ca sã vã arãt cum ºtiu sã
vorbesc; daþi-mi mai bine o planºetã, o riglã ºi un echer
pentru a vã face un proiect, a spus Elie Radu când i s-a cerut
sã vorbeascã la propria aniversare, 70 de ani de viaþã ºi 45 de
activitate. Un adevãrat geniu al ingineriei, academicianul Elie
Radu a fost cel care a fãcut primul sistem modern de alimentare
a oraºelor cu apã potabilã, primele ºosele peste munþi, a
ridicat sute de poduri, gãri ºi kilometri de cale feratã.
Elie Radu s-a nãscut la Botoºani, pe 20 aprilie 1853. ªi-a
dorit mereu sã construiascã. Probabil a învãþat de la tatãl sãu,
care a fost primar al Botoºaniului timp de 10 ani ºi a desfãºurat
numeroase lucrãri edilitare în urbea pe care o conducea.
Primarul îºi încurajezã fiul, care, dupã ce terminã gimnaziul la
Botoºani, pleacã la Iaºi, la Academia Mihãileanã, ºi, apoi, la
ªcoala Politehnicã din Bruxelles, între 1872 ºi 1877. Deºi
este recomandat ºi i se oferã un post în Belgia, tânãrul inginer
se întoarce acasã. Visul lui era sã modernizeze România, o
þarã lipsitã de infrastructurã modernã. La 24 de ani, este deja
inginer în cadrul Ministerului Lucrãrii Publice, lângã renumitul
Anghel Saligny, alãturi de care va participa la controlul liniei
de cale feratã Ploieºti - Predeal.
De numele sãu se leagã, în primul rând, alimentarea cu apã
potabilã a oraºelor din România. Bucureºtiul ºi marile oraºe
ale României erau alimentate cu sacaua sau prin instalaþii
improprii ºi din surse îndoielnice. Inginerul Elie Radu vine cu
o idee revoluþionarã: propune alimentarea cu apã din puþuri
subterane, curãþite printr-o instalaþie inovatoare proiectatã
de el, care sã extragã ºi sã capteze aceastã apã purã.
Rezervoarele de la Cotroceni au fãcut parte din proiectul de
alimentare cu apã a Bucureºtiului. În 1889 realizeazã o staþie
de captare a apei subterane la Bragadiru, unicã în Europa.
Elie Radu a contribuit la construirea ºoselelor
transcarpatice, realizate dupã Marea Unire: Moroieni-Sinaia,
Lotru-Câineni, Comãneºti-Palanca, Târgu Ocna-Slãnic
(Moldova), Dolhasca-Hârlãu ºi Cãlãraºi-Lehliu, totalizând
peste 1 000 de km de drumuri, pe trasee uneori dificile (Valea
Jiului, Valea Oltului etc.). A proiectat 650 km de cãi ferate
dupã concepþii proprii, fiind executati 475 de km de cale
feratã. Unul dintre cele mai importante trasee de cale feratã
realizate de el este linia Târgu Ocna  Comãneºti Palanca,
alte cãi ferate reprezentative fiind Ploieºti-Predeal (activitate
de control împreunã cu Anghel Saligny, lucrarea fiind
concesionatã), Câmpina-Doftana, datã în exploatare în 1883,
Craiova-Calafat, cu un pod de cale feratã ºi ºosea suprapuse
(1890), Cucuteni-Todireni-Dorohoi, Focºani-Odobeºti,
Târgoviºte-Pucioasa, Târgu Ocna-Comãneºti-Palanca,
Comãneºti-Moineºti, Galaþi-Bârlad, Piteºti-Curtea de Argeº,
Podul Iloaiei-Hârlãu, Pucioasa-Pietroºiþa, Buda-Slãnic
(Prahova). Bacãu-Bicaz. Rolul lui Elie Radu în domeniul cãilor
ferate a fost acela de alegere a traseelor þinând seama de
posibilitãþile de dezvoltare în viitor, realizarea construcþiilor
de cãi ferate cu costuri minime, utilizarea materialelor indigene
pentru lucrãri. Studiile sale au permis introducerea unui nou
tip de ºinã grea, care asigura o siguranþã ºi rapiditate sporitã
în circulaþie. A proiectat ºi realizat numeroase poduri: opt
poduri peste Siret, peste Olt (la Slatina), peste Jiu (la
Craiova), Vedea, Teleorman, Argeº, Râul Doamnei, Prahova
etc. Lungimea totalã a podurilor proiectate ºi executate de
Elie Radu se apreciazã la 20 de km. Inginerului i se datoreazã
proiectarea ºi construirea a 60 de clãdiri de gãri, remarcabile
fiind cele de la Curtea de Argeº, Comãneºti ºi Galaþi. Sub
conducerea acestuia s-a realizat construcþia clãdirii
Ministerului Lucrãrilor Publice, în prezent, Primãria
Capitalei, acum în renovare. O altã construcþie remarcabilã
este amfiteatrul construit la Arenele romane în 1906,
proiectarea ºi construcþia fiind rezultatul colaborãrii dintre
inginerul Elie Radu ºi arhitectul Leonida Negrescu. ªi astãzi,
la Bucureºti, la Politehnicã, se pãstreazã aºa numita grinda
lui Elie Radu, un monument tehnic inovativ construit de
marele inginer la începutul secolului XX. Aceastã grindã a
fost pariul lui Elie Radu cu o societate care nu era încã
pregãtitã pentru revoluþia tehnicã în domeniul constucþiei.
Era realizatã din beton armat, pe baza unor calcule fãcute
de inginer, cu o deschidere de opt metri. A fost testatã,
rezistând unor încãrcãturi extreme ºi asigurând prestigiul
celui care a realizat-o. Ea a fost folositã pentru modernizarea
majoritãþii podurilor feroviare ºi rutiere din România. A
construit nu doar România modernã, dar a ºi pregãtit
generaþii întregi de ingineri pentru aceasta. ªi-a început
activitatea didacticã la ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele,
începând cu anul 1894. Preda la secþia de constructori tehnici.
A mai predat trigonometrie, poduri ºi ºosele. În total, a
adunat aproape 34 de ani de activitate didacticã. Cursul sãu
preferat, cel de edilitare, a fost la ªcoala Politehnicã din
Bucureºti. A fost ales, în 1926, membru de onoare al
Academiei Române, dar a ºi fost scos la pensie, cu
brutalitate, în 1930. I-a fost comunicatã pensionarea pe un
formular tip, fãrã un cuvânt de mulþumire.
A murit pe 10 octombrie 1931, la Bucureºti.

Cristina MOLDOVEANU

722  6 octombrie 2015
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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 a întreprinderilor
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENÞIE 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale
Titlul proiectului: START UP 4 U
ID: POSDRU/176/3.1/S/149612

Bucureºti, 1 octombrie 2015

Comunicat de presã

Conferinþã Regionalã Intermediarã

privind stadiul implementãrii activitãþilor ºi rezultatelor dobândite
la nivelul regiunii de implementare Bucureºti - Ilfov
în cadrul proiectului START UP 4 U
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 8 octombrie 2015, la Bucureºti, în Bd. Timiºoara
nr. 58, sector 6, 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 dobândite la nivelul regiunii de implementare Bucureºti - Ilfov.
Proiectul START UP 4 U se implementeazã în regiunile Sud  Vest
Oltenia ºi Bucureºti Ilfov, pe o duratã de 10 luni, ºi beneficiazã de cofinanþare din Fondul Social European prin 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.
Obiectivul general al proiectului 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 START UP 4 U contribuie la promovarea culturii
antreprenoriale ºi la optimizarea 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 ale 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
Bucureºti-Ilfov):  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 opt luni de implementare au fost demarate toate
activitãþile ºi parcurse etape importante ale procesului de implementare,
în conformitate cu Contractul de finanþare al proiectului START UP 4 U.
Proiectul START UP 4 U a demarat cu identificarea ºi selecþia grupului
þintã din cele douã 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. Acestea au fost identificate ºi recrutate pe
baza unei Metodologii specifice, adaptatã ºi personalizatã 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 douã regiuni. Un rol deosebit de important în acest proces l-au avut materialele promoþionale, care au fost
diseminate în cadrul evenimentului de lansare a 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 duratã 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 au asigurat membrilor grupului þintã dobândirea de
competenþe ºi cunoºtinþe în domeniul antreprenorialului 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 a Competiþiei de idei de afaceri, 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, de
asemenea 1/regiune. Cele 2 centre antreprenoriale de sprijin pentru
afaceri 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, iar dezvoltarea celor 4 centre antreprenoriale de sprijin pentru
afaceri 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 e-mail) 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 Bucureºti - Ilfov. 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
Start-Up-urilor înfiinþate în cadrul proiectului, precum ºi o serie de
reprezentanþi ai unor instituþii cheie în domeniul dezvoltãrii
antreprenorialului în regiunea Bucureºti - Ilfov, reprezentanþi ai unor
organizaþii neguvernamentale, patronate, din mediul bancar, din mediul
de afaceri regional ºi, totodatã, din partea mass-media locale ºi regionale.
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, 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

Parlamentul Tinerilor
- ediþia a VII-a,
6-8 noiembrie 2015

CLASAMENT FINAL CONCURS Idei de afaceri
În perioada 31 august  4 septembrie 2015,
în cadrul proiectului 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), s-a lansat ºi s-a

desfãºurat o nouã etapã a Concursului de idei
de afaceri pentru ajutor de minimis în cadrul
schemei de finanþare Sprijin pentru
antreprenori aferentã POSDRU 2007  2013.
Obiectivul competiþiei a constat în 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.
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).

Durata implementãrii proiectelor este de
maximum trei luni ºi nu depãºeºte data de
30 noiembrie 2015.
În data de 10 septembrie 2015 au fost afiºate
pe website-ul proiectului rezultatele obþinute în
urma etapei de evaluare a contestaþiilor din cadrul
Competiþiei pentru Idei de Afaceri. Rezultatele
selecþiei finale, cele opt afaceri câºtigãtoare din
Lista câºtigãtorilor propuºi, precum ºi cele ºase
afaceri rezervã din Lista de rezervã (aferent
Cererilor de finanþare care au obþinut
un punctaj total final de peste 70 de puncte), se
gãsesc publicate pe site-ul proiectului
www.startupspirit.ro ºi site-urile partenerilor
www.aesagroup.ro, www.snsh.ro ºi www.mpe.ro.
Detaliile privind Competiþia de idei de afaceri
sunt disponibile pe www.startupspirit.ro

Asociaþia Pro Democraþia (APD), Camera
Deputaþilor ºi Fundaþia Hanns Seidel în parteneriat
cu Institutul Qvorum ºi Direcþia Judeþeanã pentru
Sport ºi Tineret Covasna desfãºoarã, la
Palatul Parlamentului, în perioada 6-8 noiembrie
2015, Parlamentul Tinerilor  ediþia a VII-a,
o simulare a procesului decizional din cadrul
Parlamentului României pe grupuri politice, comisii
parlamentare, precum ºi în plen. Prin acest proiect,
organizatorii îºi propun sã ofere tinerilor posibilitatea înþelegerii importanþei, rolului ºi funcþiilor
Parlamentului în cadrul celorlalte instituþii
democratice, familiarizarea cu doctrinele partidelor
politice parlamentare, oferirea unei viziuni practice
asupra a ceea ce reprezintã în mod real activitatea
parlamentarã. Evenimentul se adreseazã tinerilor liceeni (majori) ºi studenþi cu vârsta de cel mult
26 de ani. Tinerii care doresc sã participe la acest
eveniment se pot înscrie prin completarea formularului
de înscriere, transmiterea CV-ului ºi elaborarea unei
iniþiative legislative (format pdf). Documentele vor
fi trimise doar în format electronic la adresa de
e-mail pt2014@apd.ro, pânã pe 23 octombrie 2015,
ora 23:59.
Pentru mai multe informaþii o puteþi contacta pe
Iuliana Iliescu, manager proiect, la numãrul de telefon
0751 194 718 sau pe e-mail: iuliana.iliescu@apd.ro.
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PROGRAMUL TVH
LUNI  5 octombrie 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  Prin cenuºa imperiului (1976, dramã) Regia: Andrei Blaier
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  Iancu Jianu,
zapciul (istoric-dramã, 1980)
Regia: Dinu Cocea
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  9 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 documentar  Cântãreþul din
taiga (2011) Regia: Batbileg Zoljargal
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 
Furt de identitate (SUA, 2011)
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  6 octombrie 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  Iancu Jianu,
zapciu (1980) Regia: 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)
Film documentar Discovery
Ochiul de veghe
Realizator Ciprian Vasilescu
O lume sub lupã
Film serial  Alesul inimii (Filipine, 2003)
Film artistic românesc  Iancu Jianu,
haiducul (istoric-dramã, 1981)
Regia: Dinu Cocea
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  10 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  Lassie ºi cãutãtorii de
aur (1951) Regia: Harold F. Kress
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  Italiencele
(dramã-comedie, 2004) 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  7 octombrie 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  Iancu Jianu,
haiducul (1981) Regia: 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
Film documentar Discovery
Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
Film serial  Alesul inimii (Filipine, 2003)
Film artistic  Suspinul elefantului
(comedie, SUA, 2012) Regia: Ed. Simpson
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  11 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  Supravieþuitoarea
(SUA, 2012) Regia: Gil Luna
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

Emisiunea

Universitaria

pune la dispoziþie
un amplu spaþiu de
cursuri universitare,
îmbinând,
în aceeaºi mãsurã,
teoria cu practica.

JOI  8 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  Suspinul elefantului
(SUA, 2012) Regia: Ed. Simpson
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  Dumnezeu are
cazier (dramã, SUA, 2003)
Regia: Kamal Amed
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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SUCCES ÎN NOUL AN UNIVERSITAR!
C

BRAªOV

Prof. univ. dr. Carmen Costea, prorector:
CÂMPULUNG-MUSCEL

Vã adresez câteva cuvinte cu foarte mare drag ºi
cu multã emoþie, pentru cã suntem aici uniþi
într-o mare diversitate de vârstã, probabil de
specializãri, dar mai ales de gânduri, de dorinþe,
de visuri. Mã gândesc cã aceastã diversitate ºi-a
gãsit locul ca orice floare, cât de micã, într-o
adevãratã grãdinã, grãdina Universitãþii Spiru
Haret, care, împotriva tuturor schimbãrilor de
climã, a tuturor deviaþilor de altã naturã, ºi-a
propus ºi continuã sã înfloreascã. ªi continuã sã
îºi spunã cuvântul ca parte integrantã din
sistemul naþional unitar de educaþie. Eu mã bucur
cã experienþa mea, atât în universitãþi publice,
cât ºi într-o universitate privatã, în universitãþi
internaþionale sau naþionale, m-a adus aici ºi vã
spun cã sunt mândrã cã am contribuit la realizãrile
celor 25 de ani de activitate haretistã, cum ne
place sã spunem. Avem în clipa de faþã ºi ne
mândrim cu peste 100 de acorduri ºi contracte
de colaborare internaþionale semnate cu
universitãþi din 50 de þãri; suntem afiliaþi la 22 de
instituþii internaþionale care ne recunosc valoarea
ºi care ne sunt alãturi prin reprezentanþii lor la
tot ceea ce facem noi în viaþa de zi cu zi. Am avut
recent vizita unui profesor de la o universitate
britanicã, care ºi-a scris un raport foarte frumos,
dupã vizita fãcutã în campusul din Bucureºti ºi

din Constanþa, ºi care a afirmat: Mã duc înapoi
acasã sã îi spun cancelarului meu cã am vãzut
universitãþi mai bune decât cele britanice ºi una
dintre acestea este Universitatea Spiru Haret.
Am întâlnit acolo cadre didactice ºi studenþi
minunaþi, cu care ar trebui sã se mândreascã orice
universitate din lume. Oameni ca mine poate
reprezintã trecutul, dumneavoastrã reprezentaþi
viitorul. Este important sã plecaþi acasã sau sã
plecaþi pe drumul acestui an universitar cu un
mesaj foarte simplu: de încredere în forþele
dumneavoastrã! Este important sã ºtiþi cã sunteþi
cel mai important capital pentru universitate,
pentru societatea româneascã ºi pentru Europa
întreagã, deoarece Universitatea Spiru Haret este
o universitate europeanã. Nu-mi rãmâne decât
sã vã urez multã sãnãtate, putere sã realizaþi ceea
ce v-aþi propus, motivaþie ºi energie sã vã prindeþi
din aer gândurile ºi visele ºi sã le transformaþi în
realitate. Sã nu vã fie fricã de faptul cã pe drumul
vieþii veþi întâlni oameni cu care nu veþi fi de
acord sau care nu vor fi de acord cu
dumneavoastrã, sau cã veþi întâlni multe piedici.
Trebuie sã ºtiþi cã toate au un rost: sã vã
întãreascã, sã vã facã mai demni în faþa celorlalþi
ºi în ochii dumneavoastrã ºi pe treptele valorilor
sociale. Un an universitar bun, cu multã sãnãtate,
iubire ºi multe bucurii!

BUCUREªTI - DIDACTICA
CONSTANÞA

onf. univ. dr. Diana Crãciunaº,
decanul Facultãþii de ªtiinþe
Economice: Vã spun Bine aþi
venit! aici, printre noi, ºi mã bucur
sã vã vãd. Cei care sunt mai vechi ºi
ne cunoaºteþi ºtiu cã este un loc
minunat, în care s-au regãsit ºi unde
îºi vor îndeplini visele. Pentru
boboci, mult succes, cu credinþa cã
aþi fãcut o alegere foarte bunã! Aºa
cum s-a vorbit ºi înaintea mea, 1 octombrie vine întotdeauna cu provocãri, provocãri pentru studenþi,
precum ºi pentru cadrele didactice.
Împreunã trecem prin ele ºi le
desãvârºim de la an la an, atât dumneavoastrã, cât ºi noi. De asemenea,
fiecare început de an universitar este
momentul în care ne gândim la
educaþie, fiecare dintre noi, unele
cadre didactice o fac retrospectiv,
fiind la apogeul carierei sau poate
spre sfârºit. Pentru studenþi, este,
întotdeauna, la viitor. Când vã gândiþi
la educaþia dumneavoastrã, vã gândiþi
la viitor, pentru cã începând, acum,
studiile de licenþã, aveþi în faþã trei
ani de provocãri ºi de muncã, dupã
care mai urmeazã încã doi, studiile
de master, pe care trebuie sã le urmaþi
întrucât doar aºa vã desãvârºiþi ciclul
doi de studii universitare.
1 octombrie nu este prima zi de
ºcoalã. Pentru noi, munca începe
ceva mai în urmã. Sunt treburi
organizatorice, dar care sunt fãcute
pentru a vã primi pe dumneavoastrã
cât mai bine. Planurile de învãþãmânt,
care au devenit foarte flexibile,
disciplinele opþionale, care sunt
foarte multe, credite transferabile
sunt câteva dintre lucrurile care vã
oferã o multitudine de posibilitãþi,
vã oferã oportunitãþi de a alege ºi de
a hotãrî singuri. Toate acestea implicã
o muncã de culise vastã. Ca o concluzie personalã: anii pe care i-am
petrecut în universitate au însemnat
o pregãtire profesionalã pentru mine,
dar, în acelaºi timp, mi-am dat seama,
la sfârºit, cã a însemnat ºi o desãvârºire a mea ca om, deci sfatul meu
este sã petreceþi cât mai mult timp
în universitate, deoarece timpul
petrecut între voi, ca o comunitate,
nu poate fi înlocuit cu nimic. Anul
universitar care începe astãzi vine
cu noi provocãri. Tocmai pentru a le
face, nu vreau decât sã vã urez un an
minunat în care sã munciþi, dar ºi sã
încercaþi ºi sã vã pãstraþi activitãþile
vârstei, sã vã simþiþi liberi ºi sã puteþi
fi voi înºivã. Mult succes, atât
studenþilor, cât ºi colegilor mei, în
noul an universitar.



Prof. univ. dr. Nicolae Radu,

Prof. univ. dr. Manuela Epure: Permiteþi-mi sã îi salut, în egalã CRAIOVA
mãsurã, pe tinerii, aflaþi astãzi în salã, la început de drum, dar ºi pe
colegi, cadre didactice, care, împreunã, au o misiune importantã
anul acesta. Nu fac decât sã mã gândesc ce provocãri ne aºteaptã pe
toþi cei de aici, pe dumneavoastrã, studenþii care sunteþi în anul I ºi
vã aflaþi la început de drum, dar ºi pe cei din anul III, fiindcã vã
aflaþi la finalul studiilor de licenþã ºi/sau vã propuneþi sã mergeþi
mai departe la masterat. Aºadar, nu pot decât sã vã urez sã vã gãsiþi
pe dumneavoastrã ºi sã vã gãsiþi drumul profesional, pe care
aºteptaþi sã mergeþi în viitor. Nu pot decât sã mã gândesc cã a
investi în educaþie este, poate, cea mai profitabilã investiþie pe
termen lung, chiar dacã pe moment nu simþiþi acest lucru. Totodatã,
aº vrea sã mã adresez ºi colegilor mei, cadre didactice, spunându-le
cã este momentul sã ne gândim la o nouã provocare, chiar dacã
cercetarea ºtiinþificã în România, în ultimii 25 de ani, a fost constant
subfinanþatã, poate pentru cã nu a fost consideratã niciodatã o
prioritate în alocarea bugetarã. Trebuie sã înþelegem cã numai prin
cunoaºtere putem progresa. Mã bucur sã vãd tineri care investesc
în aceastã carierã. Fãrã îndoialã, trebuie sã ne gândim la soluþii
alternative de finanþare a cercetãrii. Trebuie sã devenim mai
pragmatici ºi sã colaborãm mai mult între noi. Fãrã îndoialã, vom
contabiliza rezultatele acestui an universitar anul viitor, în iunie 
iulie. Cu toate acestea, mi-aº dori sã vã uitaþi în urmã: numãrul
lucrãrilor indexate, de exemplu, numai în universitatea noastrã s-a
ridicat la 118 lucrãri ºi asta înseamnã cã devenim din ce în ce mai
vizibili. Vã doresc tuturor succes ºi aº vrea sã fim alãturi cât mai
mult timp ºi pe parcursul anului universitar, participând împreunã
la activitãþile pe care le vom organiza. Vã mulþumesc!

BUCUREªTI BERCENI

directorul Departamentului de
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei,
Facultatea de Psihologie ºi
ªtiinþele Educaþiei: Firesc, cã nu
pot fi decât emoþionat, precum
sunteþi ºi dumneavoastrã, cu ocazia
acestui eveniment. Mã bucur sã fiu
alãturi de dumneavoastrã, privesc în
salã ºi, aºa cum au spus ºi
antevorbitorii mei, dumneavoastrã
însemnaþi viitorul, iar noi, generaþia
care a trecut, dar dincolo de toate
aceste lucruri, vã rog sã îmi daþi voie
sã fiu un mesager al dumneavoastrã,
al studenþilor din anul I, ºi a de a
spune cã Facultatea de Psihologie ºi
ªtiinþele Educaþiei înseamnã, mai
mult ca niciodatã, o provocare. Nu
vreau sã facem diferenþieri sau
discriminãri, dar cel care tinde sã
devinã psiholog, dincolo de toate
aspectele, este un om cu un suflet
special. Psihologul înseamnã un mic
Dumnezeu, care împarte între bun
ºi mai puþin bun pe cei care înfruntã
greutãþile vieþii. A fi psiholog
înseamnã a fi suport pentru semenii
noºtri, pentru noi înºine, atunci când
viaþa ne încearcã. Drumul spre
psihologie este frumos. Am avut ºi
avem studenþi care au demonstrat
seriozitate ºi preocupare pentru
performanþã. Ca profesor universitar
sunt onorat cã avem astfel de
studenþi! Vã mulþumesc foarte mult!

