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USH Pro Business
 întâlnirea B2B Meet the markets
I
M
P

În perioada 7-8 aprilie, la Romexpo, a avut loc întâlnirea B2B Meet the markets organizatã de
USH Pro Business în parteneriat cu Asociaþia Producãtorilor de Mobilã din România (APMR).
Cu acest prilej, a avut loc ºi prezentarea studiului Valorificarea masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publicã a statului pe întregul lanþ valoric de procesare, de la lemnul pe
picior/ fasonat, pânã la produsul finit, în România, comparativ cu modalitãþile practicate pe
piaþa europeanã ºi modalitãþi de creºtere a competitivitãþii industriei de mobilã realizat de
USH Pro Business la solicitarea APMR, studiu ce ºi-a propus sã contribuie la fundamentarea
unor iniþiative pentru creºterea competitivitãþii firmelor producãtoare de mobilã.
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Vã invitãm la expoziþia studenþilor noºtri!
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Vernisajul va avea loc marþi, 19.04.2016, la ora 18, la Palatul ªutu
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Noi acorduri
de parteneriat
încheiate
de Universitatea
Spiru Haret
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La începutul acestei luni, ca urmare a unei
constante activitãþi de susþinere a unui învãþãmânt
de calitate, a cooperãrii ºtiinþifice academice, în
acord cu internaþionalizarea universitãþilor, cu
mobilitãþile academice, promovate de programele
europene, cum ar fi Erasmus+, ºi nu numai,
Universitatea Spiru Haret înregistreazã noi
acorduri de parteneriat (12) cu universitãþi din

Radu Mancaº este student în anul I,
la Universitatea Spiru Haret,
Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane
 programul de studii Pedagogie
Muzicalã, specializare înfiinþatã de
regretatul maestru, membru fondator Victor Giuleanu, prof. univ.
dr. Doctor Honoris Causa. Deºi
este la început de drum vocal, tânãrul bas Radu Mancaº a obþinut
Premiul II, la Concursul Naþional
Victor Giuleanu  ediþia a VII-a,
cinstind prin reuºitã memoria
marelui maestru Victor Giuleanu.
Suntem mândri de prestaþia studentului nostru ºi îi dorim multe
reuºite în frumoasa carierã aleasã!

Turcia, Germania, Letonia, Irak, Kyrgystan,
Afganistan, Kazakhstan, Azerbaijan. Parte dintre
ele îºi au originea în participarea reprezentanþilor
USH la EURASIA Higher Education Summit,
desfãºurat la Istanbul. Din discuþia purtatã cu prof.
univ. dr. Manuela Epure, prorector Cercetare &
Relaþii Internaþionale, am obþinut informaþii despre
acest eveniment, pe care vi le oferim în pagina 8

P REUNIVERSITARIA

Eºti elev în clasa a XII-a ºi te pregãteºti pentru Bacalaureat?
Universitatea Spiru Haret îþi vine în ajutor cu MEDITAÞII GRATUITE
Cursurile de pregãtire au loc la sediul central
al Universitãþii Spiru Haret, str. Ion Ghica nr. 13:
Limba românã, sala 400, marþi, între orele 16 ºi 18
Limba englezã, sala 400, vineri, între orele 14 ºi 16
Matematicã, sala 216, miercuri, între orele 16 ºi 18
Înscrieri ºi informaþii suplimentare: pr@spiruharet.ro




ÎNSCRIE-TE ACUM!

Pregãtire admitere Arhitecturã pentru elevi
ºi absolvenþi de liceu
Program: în fiecare sâmbãtã orele: 10.00-13.00 la sediul Facultãþii de
Arhitecturã a Universitãþii Spiru Haret, str. Ion Ghica nr. 13, etaj 3, sala 320,
sector 3, Bucureºti.
Înscrieri mail: ush_pregatirearhitectura@yahoo.com sau la
tel.: 0744 569 151

Au început înscrierile preliminare pentru
Admitere 2016
La Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Matematicã, Informaticã ºi
ªtiinþele Naturii, strada Ion Ghica nr. 13, sector 3, Bucureºti!
Poþi trimite cererea ta  solicitare, CV, motivaþie  pe adresa
ushmi@spiruharet.ro ºi beneficiezi de pregãtire gratuitã pentru bacalaureat,
de consiliere gratuitã pentru admitere, dar ºi de facilitãþi academice de ultimã
orã pentru o carierã de succes în Informaticã ºi Tehnologia Informaþiei,
alãturi de mari companii, precum Microsoft (programul Dream Spark Premium), Oracle (Java Info Club) ºi National Instruments (ELVIS II, FPGA,
Robotics etc...)

 Conferenþiar universitar doctor Crinuþa POPESCU:
Prin activitãþile specifice muzicii se dezvoltã gândirea
 Sesiune specialã a examenului de bacalaureat
 România gãzduieºte
Olimpiada Europeanã de Matematicã pentru Fete
 A treia ediþie a competiþiei naþionale de educaþie
financiarã  Bani pentru ºcoala ta!
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Valoarea nu sparge geamuri!
Gãlãgia, da!
Mioara VERGU-IORDACHE
Greºim când confundãm facilitãþile cu privilegiile, libertatea
cu propria dictaturã, greºim când suntem prea siguri ca ºi atunci
când suntem prea ºovãitori. Greºim în multe feluri, cu ºtiinþã ºi
cu neºtiinþã. Greºim când nu ascultãm ºi greºim când aplecãm
urechea la clevetealã. Greºim. Acceptând cã greºim, ne putem
îndrepta. Este un efort individual, cu efecte sociale.
Toþi avem nevoie de înþelegere, de acceptare, de cunoaºtere ºi
recunoaºtere, chiar dacã îndrãznim sã spunem sau nu îndrãznim.
Sigur este cã multe idei, multe gânduri benefice, multe fapte
mor în faºã din cauza unor intransigenþe zgomotoase care inhibã.
Ipocrizia rãzboinicã, mi se pare, a devenit o trãsãturã definitorie
pentru viaþa socialã de azi, de la noi ºi, de ce nu?, de pretutindeni.
Agresivitatea pare duratã în piatrã, cumpãtarea e fragilã, gata
sã se sfãrâme în avalanºa decibelilor revãrsaþi de cele mai multe
ori cu urã. Agresivitatea face rapid prozeliþi, distribuie lumea în
tabere. Nu ºtiu cum se face cã una dintre ele este mereu mai
mare. Cea a celor gãlãgioºi. Culmea este cã gãlãgioºii nu au
personalitate proprie. Ei o împrumutã, mimetic, de la cel care se
aflã pe o poziþie ierarhicã superioarã. Dacã acela îºi schimbã
opinia, ceea ce se întâmplã des, gãlãgioºii au un moment, scurt,
de derutã ºi se repliazã în dosul aceluiaºi spate, sau în spatele
altui dos! Cu aceeaºi convingere ºi cu aceiaºi decibeli.
Inconsecvenþa lor demonstreazã multe, dar grav este cã a devenit
pãguboasã pentru noi toþi.
Ceilalþi îºi asumã ideile, faptele, doresc sã demonstreze, nu vor
sã epateze. Îmi spunea cineva, un artist apreciat, cã succesul
(valoarea) nu sparge geamuri! Corect. Valoarea nu produce cioburi!
Nici nu reinventeazã roata. Nu dãrâmã pentru detalii. Adapteazã.
Pentru a face acest lucru are nevoie de liniºte ca sã gândeascã.
Poate veþi spune: vorbe! Da, dar haideþi sã ne gândim cât de
departe am fi dacã am fi reuºit sã eliminãm mãcar jumãtate de
agresivitatea care ne însoþeºte traiul de zi cu zi. La nivel individual
ºi colectiv. Câte lucruri trainice am fi construit fãrã violenþa ce
ne acompaniazã în ultimele decenii Un popor inteligent,
speculativ, dar care se iroseºte în greºeli de tot felul, pe care nu
ºi le recunoaºte ºi, în consecinþã, nu le acceptã pentru a le
îndrepta, un popor care vorbeºte, comenteazã despre orice, se
supãrã, se bucurã efemer ºi iar ºi iar
Sigur, existã o jumãtate inegalã, mult mai micã Glasul
celorlalþi, din pãcate, este mai puternic. Cum facem sã ne auzim/
ascultãm în vacarm?!
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SÃPTÃMÂNA PORÞILOR DESCHISE  ªcoala altfel

Campusul DIDACTICA
- str. Fabricii nr.46 G, sector 6

FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE ªI ªTIINÞE ECONOMICE CONSTANÞA
Cadrele didactice de la Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice Constanþa, din cadrul Universitãþii Spiru
Haret, s-au întâlnit cu elevi din liceele din Constanþa, Medgidia, Nãvodari, Ovidiu, Mangalia, Eforie ºi Negru Vodã,
cãrora le-au prezentat atât oferta educaþionalã a universitãþii, cât ºi programul din cadrul Sãptãmânii Porþilor Deschise.
Elevii de clasa a XII din douãsprezece licee constãnþene, care au confirmat participarea, sunt aºteptaþi, în perioada
18-22 aprilie 2016, la sediile facultãþii, str. Unirii nr. 32-34 ºi str. Unirii nr.67, Constanþa, pentru a participa la
urmãtoarele activitãþi:

FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE
18 aprilie
10:00-11:00  Prezentarea ofertei educaþionale a Facultãþii de ªtiinþe Economice:
programe de studii, facilitãþi, dotãri, motivaþii, competenþe dobândite. Vizitarea
spaþiilor educaþionale din campusul Didactica: biblioteca, sãlile de curs ºi bazele
de date accesibile. Prezentarea programelor de mobilitãþi. Distribuirea de materiale
publicitare.
11:00-12:00  Ce înseamnã sã fii student USH? Elevii întreabã ºi studenþii
rãspund (interacþiune elevi - studenþi).
12:00-13:00  Simulare: Interviul de admitere la Facultatea de ªtiinþe Economice
 interviu.
19 aprilie
10:00-11:00  Orientare în carierã profesia de economist. Competenþe
profesionale ºi transversale dobândite la absolvirea unei facultãþi cu profil
economic. Prezentarea ocupaþiilor specifice profesiei de economist. Piaþa muncii
pentru absolvenþii de studii economice.
11:00-12:00  Platforma Blackboard  instrumentul ideal pentru un învãþãmânt
performant/Prezentarea unor conþinuturi de învãþare, comunicarea studentprofesor, simularea unei evaluãri, pe un test de culturã generalã în cadrul Platformei
Blackboard.
12:00-13:00  Curs interactiv: Tehnologia informaþiei ºi mediul de afaceri.
13:00-14:00  Workshop cu tema Marketingul serviciilor turistice.
20 aprilie
10:00  Prezentare Bursa de Valori ºi piaþa de capital din România  grup de
10-20 elevi.
10:00-12:00  Cercul de marketing ActivMarketer: Tinerii antreprenori ºi
provocãrile marketingului.
12:00-13:00  Sã învãþãm despre economie din lecþiile de istorie.

18-20 aprilie 2016, 10.00-16.00,
str. Unirii nr. 32-34
 prezentarea activitãþilor studenþilor,
derulate în cadrul universitãþii ºi a facultãþii;
 cunoaºterea cadrelor didactice;
 prezentarea sãlilor de curs ºi de seminar, a bibliotecii ºi a laboratoarelor de
informaticã, management, contabilitate
ºi limbi strãine;
 prezentarea Sãlii de Judecatã ºi a proceselor simulate desfãºurate de studenþi
în cadrul specializãrii Drept, a bibliotecii juridice ºi a laboratoarelor de
criminalisticã;
 prezentarea Centrului de Consiliere
ºi Orientare în Carierã, a Centrului de
Formare Profesionalã;
 simularea utilizãrii sistemului e-learning Blackboard, sistem implementat
în cadrul Universitãþii Spiru Haret,
pentru susþinerea procesului de predare
 învãþare;
 Discuþii libere elevi  studenþi  cadre
didactice.

19-21 aprilie 2016, 10.00-16.00
sediul din str. Unirii nr. 67
Prezentarea Întreprinderilor Simulate
funcþionale în cadrul Departamentului
ªtiinþe Economice
 descrierea conceptului de Întreprindere Simulatã;
 prezentarea Întreprinderii Simulate
Spiru Hotel  context educaþional în cadrul cãruia studenþii care aleg programele
economice pot participa la procese economice simulate specifice activitãþii
hoteliere, într-un cadru similar ca aspect
celui al unui hotel-restaurant;
 prezentarea Întreprinderii Simulate
Spiru Bank  context educaþional în
cadrul cãruia studenþii pot participa la
procese economice simulate specifice
activitãþii bancare, într-un cadru similar
ca aspect celui al unei bãnci;
 prezentarea Întreprinderii Simulate
Spiru Tim Distribution  context educaþional în cadrul cãruia studenþii pot

participa la procese economice specifice unei firme de distribuþie.
sediul din str. Unirii nr. 32-34
Prezentarea Sãlii de Judecatã amenajatã
în cadrul Departamentului ªtiinþe Juridice
 descrierea unei sãli de judecatã;
 prezentarea actorilor participanþi la
un proces ºi a oportunitãþii unice pe
care o oferã facultatea pentru studenþii
care aleg programul Drept, prin
recrearea unui cadru adecvat punerii în
practicã a noþiunilor teoretice  o salã
de ºedinþã aºa cum sunt cele de la
instanþele de judecatã;
 întâlnire cu reprezentanþii profesiilor
 Poveºti de succes!
În timpul Programului Sã ºtii mai multe,
sã fii mai bun!, Facultatea de ªtiinþe
Juridice ºi ªtiinþe Economice Constanþa
din cadrul Universitãþii Spiru Haret are
Porþi deschise!
Lect. univ. dr. Adina TRANDAFIR

21 aprilie
10:00  Organizarea unei vizite la Banca Comercialã Românã, Uni Credit,
Raiffeisen Bank sau CEC Bank  la alegere, cu un grup de 10-20 de elevi.
11:00-12:00  Curs interactiv: Merchandisingul  arta de a vinde.
12:00-13:00  Bacalaureatul  un examen de maturitate  cum trebuie sã se
pregãteascã un elev de clasa a XII-a, exemplificare pe domeniul economiei,
13:00-14:00  Dezbatere activã cu tema Procesul educaþional al viitorului 
învãþarea asistatã de calculator. Elevii testeazã mediul de învãþare-evaluare,
comunicã cu profesorii ºi acceseazã Platforma e-learning Blackboard.
14:00-15:00  Curs interactiv: Negocierea în afaceri (exerciþiu, simulare etc.).
Participarea la activitãþile propuse de Universitatea Spiru Haret pentru
programul ªcoala Altfel: Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun! se face în grupuri
organizate, pe bazã de înscriere. Pentru înscriere: pr@spiruharet.ro
 Tel: 0763.922.175

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

La ce e bun progresul? Cresc veniturile bancare ºi se schimbã nomenclatorul meseriilor
Pe mãsurã ce ecosistemul plãþilor migreazã de la plastic la digital, consumatorii aleg sã plãteascã printro varietate de dispozitive ºi gadgeturi- a afirmat David Dechamps, Head of Digital Payments Europe în
cadrul MasterCard. Businessul bancar se schimbã din zi în zi. La Londra a apãrut prima bancã exclusiv
digitalã, iar, în România, sucursalele digitalizate au înlocuit oamenii cu automate. Singura figurã umanã
este cea de pe ecranul LCD montat în sucursalã. Avantaje? Oamenii preþuiesc altfel timpul, bãncile îºi cresc
veniturile cu cel puþin 30%, iar nomenclatorul meseriilor ºterge ofiþer de credite ºi înlocuieºte cu: automatul:
plãþi rate în valutã/plãþi rate în lei.
Apple a adus în prim plan portofelul digital
Adopþia plãþilor digitale continuã sã creascã la
nivel global, MasterCard prognozând cã, pânã în
2020, 38% din totalul plãþilor realizate la nivel
european vor fi digitale. Schimbarea în
comportamentul de consum va fi susþinutã prin
MasterCard Digital Enablement Service, care
transformã orice device în instrument de platã prin
tehnologia de tokenizare sigurã ºi standardizatã.
Lansatã iniþial, în S.U.A., în 2014, cu Apple Pay,
platforma MDES este astãzi utilizatã în 18 þãri
europene de emitenþi de card ºi operatori de
portofele digitale. În Marea Britanie, MDES
conecteazã bãnci importante, care cumuleazã peste
70% din conturile bancare britanice cu Apple Pay.
Google, un alt operator de portofel digital care
utilizeazã MDES, ºi-a anunþat recent intenþia de a
lansa Android Pay în Marea Britanie. MDES
reprezintã fundaþia progresului pe care l-am realizat
în materie de tranzacþii digitale securizate,
permiþându-le consumatorilor sã efectueze plãþi
oriunde ºi oricum îºi doresc, rãmânând încrezãtori
cã informaþiile ºi tranzacþiile lor sunt protejate a
declarat Chris Kangas, Head of Mobile NFC
Payment Solutions în cadrul MasterCard Europe.
Consumatorii vor avea mai multe opþiuni pentru

de platã unei game ample de produse de consum din
industriile auto, de modã, tehnologie ºi accesorii
wearables, oferindu-le utilizatorilor posibilitatea de
a-ºi plãti cumpãrãturile prin dispozitivul lor preferat,
la cele mai înalte standarde de securitate disponibile.
La Mobile World Congress 2016, MasterCard ºi
Coin au anunþat cã dezvoltã un program pentru
accelerarea integrãrii plãþilor în accesorii wearable,
care va reduce semnificativ barierele de intrare pentru
producãtorii de dispozitive. Dezvoltatorii pot accesa
tehnologia dezvoltatã de MDES ºi Coin pentru a
implementa plãþile într-un mod scalabil.

utilizarea cardurilor în format digital, odatã cu
implementarea comercialã a soluþiilor de platã ale
dezvoltatorilor de portofelele digitale. Apple a
implementat serviciile MDES în portofelul sãu
digital, Apple Pay, încã de la lansarea din 2014,
platforma MasterCard fiind adoptatã ulterior de Veniturile bancare cresc cu 30%
Implementarea tehnologiei digitale poate creºte
Samsung Pay ºi Android Pay.
cu aproximativ 30% veniturile unei bãnci tradiþionale,
iar costurile se vor reduce cu 20 - 25%, însã procesul
Deja vorbim de douã tendinþe la modã
Pe lângã creºterea numãrului de clienþi prin presupune ºi provocãri, cum ar fi costuri supliintermediul portofelelor digitale, MasterCard le mentare, pregãtirea personalului ºi garantarea secufaciliteazã instituþiilor emitente ºi comercianþilor ritãþii tranzacþiilor ºi datelor, susþine prim-viceaccesul la servicii de tokenizare, prin MDES Express guvernatorul Bãncii Naþionale a României (BNR),
ºi MDES for Merchants. MDES Express a marcat Florin Georgescu.
Creºterea cu circa 30% a veniturilor unei bãnci
o evoluþie crucialã a serviciului prin optimizarea procesului de contractare între instituþiile financiare ºi tradiþionale va fi, se estimeazã, în special în cazul
operatorii de portofele digitale. MDES forMerchants produselor precum creditele de nevoi personale ºi
oferã comercianþilor online care utilizeazã servicii operaþiunile de plãþi. Furnizorii acestor inovaþii vor
card-on-file securitate EMV printr-o soluþie de avea ºi ei de câºtigat. De asemenea, bãncile îºi vor
tokenizare combinatã cu o criptogramã unicã per reduce costurile cu 20 - 25% folosind digitalizarea
tranzacþie. Acest serviciu ajutã comercianþii sã pentru transformarea proceselor ºi serviciilor oferite.
minimizeze tranzacþiile frauduloase ºi costurile Astfel, bãncile cu o componentã digitalã dezvoltatã
asociate, sã reducã riscurile ºi costurile induse de vor avea un avantaj competitiv semnificativ
stocarea informaþiilor cardurilor, în acelaºi timp comparativ cu cele tradiþionale. Spre exemplu, acele
îmbunãtãþind rata de conversie. Platforma este de instituþii de credit din România, care s-au conectat
asemenea utilizatã pentru a furniza funcþionalitãþi direct la baza de date a ANAF, au simplificat

documentaþia pentru obþinerea unui împrumut de
cãtre o persoanã fizicã, eliminând necesitatea
furnizãrii de cãtre solicitant a documentelor privind
veniturile sale, a explicat, recent, Florin Georgescu,
într-o conferinþã dedicatã revoluþiei digitale din
sectorul bancar.
Deocamdatã jucãm la mixt:
sucursale jumãtate umane,
jumãtate digitale
Produsele ºi serviciile bancare nu trebuie sã
rãmânã în urmã, ci sã exploreze ºi sã valorifice
mediul online al cãrui impact asupra economiei este,
fãrã îndoialã, unul pozitiv. Anul trecut, în România,
ramura informaþiei ºi comunicaþiilor (IT&C - n. r.) a
crescut cu aproape 12% faþã de 2004, având o
contribuþie la creºterea PIB de 0,6%, mai ridicatã
decât industria (0,5%). Prin comparaþie, activitãþile
de intermediere financiarã ºi asigurãri au crescut cu
numai 1,2%, fãrã aport la creºterea PIB, a subliniat
prim-viceguvernatorul BNR, care a menþionat
ºi provocãrile cu care se vor confrunta bãncile în
procesul de trecere la digitalizare. Printre acestea
se numãrã ºi trecerea lentã de la vechile proceduri la
cele noi: În prezent, asistãm la soluþii mixte:
operaþiuni care demareazã online, dar se finalizeazã
tot cu documentaþie stufoasã la ghiºeu. Tot la
capitolul provocãri, oficialul BNR a menþionat
siguranþa datelor, respectiv, teama clienþilor cã
operaþiunile nu sunt desfãºurate în condiþii de
maximã securitate, necesitatea instruirii suplimentare a personalului ºi scãderea importanþei anumitor
ramuri ale bãncii.

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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viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.
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UNIVERSITARIA

Universitatea
Spiru Haret
la Târgul
Ambient Expo
de la Romexpo
În perioada 7  10 aprilie 2016, la
Romexpo, a avut loc Târgul Ambient
Expo, eveniment la care Universitatea
Spiru Haret a fost reprezentatã prin
Facultatea de Arhitecturã.
Organizat în pavilionul central ºi în
corpul C1, Târgul Ambient Expo este
locul unde peste 70 de companii din sectorul Home & Deco au prezentat ºi comercializat game noi de produse ale
unor branduri cunoscute la nivel
mondial: decoraþiuni textile, tapet,
corpuri de iluminat, sisteme pentru finisaje, mobilier de interior ºi exterior º.a.
Standul Universitãþii Spiru Haret a
oferit privirii vizitatorilor machete ºi
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planºe realizate de studenþii Facultãþii
de Arhitecturã. Totodatã, a fost un prilej
de prezentare a ofertei educaþionalã a
universitãþii, a facilitãþilor pe care
Facultatea de Arhitecturã le pune la
dispoziþia liceenilor.
Despre aceste facilitãþi, lector univ.
dr. arh. Gabriela Petrescu a declarat:
Pentru ca viitorii arhitecþi sã expunã
asemenea lucrãri, precum cele expuse
la standul USH, aceºtia au nevoie de
pregãtire încã din perioada liceului.

Câteva argumente
constituþionale
împotriva
Legii dãrii în platã
Conf.univ.dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ
În conformitate cu prevederile art.44 al. (2) din
Constituþie, Proprietatea privatã este garantatã ºi
ocrotitã în mod egal de lege, indiferent de titular.
Bãncile sunt persoane juridice care gestioneazã fonduri
bãneºti ale tuturor cetãþenilor þãrii prin depozite ºi sume
din contul curent, în primul rând salarii. Prin forþarea
bãncilor sã accepte, în afara condiþiilor din contractul
de creditare, valori mai mici decât cele împrumutate,
are loc o pierdere importantã pentru acestea.
Proprietatea bãncilor, oricât de detestabilã pare
(nejustificat) pentru unii, trebuie garantatã ºi ocrotitã
conform art. 44 al. (2) din Constituþie, la fel cum este
garantatã ºi ocrotitã proprietatea oricãrui cetãþean,
individual sau în asociere în cadrul persoanelor juridice.
Art. 44 al.(3) din Constituþie precizeazã: Nimeni nu
poate fi expropriat decât pentru o cauzã de utilitate
publicã, stabilitã potrivit legii, cu dreaptã ºi prealabilã
despãgubire. Primirea de cãtre bancã a unei valori mai
mici decât creditul acordat poate fi asimilatã de
instanþele internaþionale ca o expropriere.
Prin art. 56 din Constituþie se stabilesc tipurile de
contribuþii financiare permise în România, respectiv
cele pe bazã de impozite ºi taxe. La al. (3) al acestui
articol se precizeazã expres: Orice alte prestaþii sunt
interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situaþii
excepþionale. Prin mecanismul Legii dãrii în platã se
impune în sarcina bãncilor o contribuþie specialã, care
nu se încadreazã nici în categoria impozitelor, nici a
contribuþiilor în situaþii excepþionale.
Art. 135 al. (1) din Constituþie defineºte economia
României ca fiind de piaþã. Economie de piaþã
înseamnã cã raporturile dintre particulari (inclusiv dintre
bãnci ºi cetãþeni în calitate de clienþi) sunt stabilite prin
contracte. Clauzele din contracte reprezintã legea
pãrþilor pentru acel raport juridic, fiind obligatorii pentru
semnatari. Contractele þin cont de normele legale valabile
la data încheierii lor. Toate dispoziþiile legale valabile la
data încheierii contractului trebuie sã fie aplicate chiar
dacã nu sunt incluse în contract. Se prezumã cã cine
încheie un contract cunoaºte legea. Nu vor fi aplicabile
contractelor legi intrate în vigoare dupã data semnãrii
lor, întrucât pãrþile nu aveau cum sã le cunoascã la data
când au exprimat voinþa de a încheia contractul. Astfel,
orice lege nouã dispune pentru viitor ºi este aplicabilã
contractelor care sunt semnate dupã data intrãrii ei în
vigoare. Oricare parte poate sã invoce faptul cã nu ar fi
încheiat contractul dacã era aplicabilã o reglementare
apãrutã ulterior. Practic, nimeni nu poate obliga o
persoanã fizicã sau juridicã sã încheie un anumit contract
dacã îi este nefavorabil.
Într-un sistem constituþional parlamentarii au fost aleºi
pe baza unui program politic pe care l-au prezentat
alegãtorilor. Legile iniþiate ºi votate trebuie sã fie în
concordanþã cu acest program. Nu am gãsit în programele
de guvernare ale partidelor reprezentate în Parlament
referinþe la Legea dãrii în platã sau la categoriile sociale
vizate de aceasta. Nu am înþeles nici de ce creditele
ipotecare au devenit o problemã majorã de la alegeri ºi
pânã la iniþierea Legii dãrii în platã. Am vãzut în
programele partidelor prioritãþi care nu se regãsesc în
Legea dãrii în platã: sãnãtatea, educaþia, problemele
cetãþenilor din grupuri defavorizate. Marea majoritate a
celor defavorizaþi nu au avut în viaþa lor cont sau card
bancar, iar acces la credite bancare nici nu au visat.

Continuând bunele practici pe care
Universitatea Spiru Haret le are,
Facultatea de Arhitecturã oferã
pregãtire gratuitã elevilor de liceu din
clasa a XII-a sau chiar din clasele mai
mici, care îºi doresc sã devinã arhitecþi.
Aceastã pregãtire vizeazã cursurile de
geometrie descriptivã ºi desen,
întreaga activitate desfãºurându-se, în
fiecare sâmbãtã, la sediul facultãþii
noastre.

Mihãiþã ENACHE

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
Bucureºti, Compassionate Wisdom Association vã invitã
vineri, 15 aprilie, ora 18,30, sala Studio, str. Ion Ghica nr, 13, parter, la
conferinþa internaþionalã:

The Mind and its functions/ Mintea ºi funcþiile ei

 susþinutã de Venerabilul Gonsar Tulku Rinpoche,
director al Centrului de Înalte Studii Tibetane Rabten Choeling (Elveþia)
Evenimentul prilejuieºte lansarea noii ediþii a cãrþii Comorile Dharmei 
Ghese Rabten Rinpoche.

USH Pro Business - întâlnirea B2B Meet the markets
Expunerea a fost fãcutã de cãtre directorul
general al centrului USH Pro Business, conf.
univ. dr. Costin Lianu. Acest studiu, pe un
eºantion reprezentativ de respondenþi  firme
producãtoare de mobilã ºi procesatori de lemn
din zona Câmpulung  Rucãr, a fost elaborat
de o echipã de cercetãtori  cadre didactice 
din cadrul facultãþilor de Economie, din
Câmpulung, ºi Geografie, din Bucureºti ale
Universitãþii Spiru Haret, coordonatã de
centrul USH Pro Business. A fost elaborat pe
baza unui chestionar, precum ºi a unei evaluãri
privind modul în care afacerile firmelor
producãtoare de mobilã din România sunt
afectate de preþul materiei prime  lemnul,
precum ºi de modul în care se organizeazã
licitaþiile legate de aceasta. O altã parte
importantã este legatã de situaþia fondului
forestier  legislaþia în vigoare, precum ºi de
practici ºi mecanisme de piaþã pentru
stimularea ºi susþinerea afacerilor ºi, implicit,
valorificarea superioarã a materialului lemnos,
în special la producãtorii de mobilã, metode
practicate în alte þãri.
Studiul prezentat în faþa firmelor expozante
la Romexpo, precum ºi în faþa experþilor
Asociaþiei Producãtorilor de Mobilã din
România a fost apreciat foarte mult. Totodatã,

Costin Lianu, a þinut sã precizeze cã acesta va
fi doar tipãrit ºi predat Asociaþiei Producãtorilor
de Mobilã din România: Ceea ce intenþionãm
noi, prin continuarea parteneriatului stratergic
cu APMR, este sã ne implicãm în problemele
lor. În primul rând, acest lucru înseamnã cã
USH Pro Business îºi va dezvolta un centru de
competenþã teritorialã, ca un oficiu de legãturã
cu industria în zona Câmpulung. În al doilea
rând, rezultatele acestei cercetãri vor conduce
la strânse legãturi cu mediul de afaceri local.
De asemenea, vom încerca sã organizãm ºi o
întâlnire comunã a APMR cu producãtorii din
regiune. Dorim sã-i susþinem, fie cu studii de
specialitate, fie cu activitãþi de promovare în
exterior sau de pregãtire profesionalã  nu
neglijãm acest aspect, de a-i atrage la forme
de pregãtire preuniversitarã, universitarã sau
postuniversitarã  învãþãmânt vocaþional.
Acestea sunt perspectivele care se configureazã dupã acest eveniment. Referindu-se la oportunitãþile pe care astfel de
proiecte le oferã, atât studenþilor, cât ºi
cadrelor didactice de la Universitatea Spiru
Haret, directorul USH Pro Business a þinut sã
sublinieze cã se va continua colaborarea cu
cele douã facultãþi ale Universitãþii Spiru
Haret. Dupã evenimentul de astãzi, avem în

vedere menþinerea colaborãrii cu Facultatea
de Geografie ºi cu cea de Economie. De
exemplu, de la Geografie, avem deja studenþi
integraþi în activitãþile noastre pe proiecte
legate de Strategia Dunãrii. Avem în vedere
integrarea lor ºi în acest proiect, dacã este
cazul. Asta nu înseamnã cã ne oprim doar la
studenþii ºi cadrele didactice de la aceste douã
facultãþi. Ne propunem sã integrãm ºi alþi
studenþi, de la alte facultãþi, inclusiv de la
Psihologie, deoarece, în funcþie de
competenþele pe care cadrele didactice sau
studenþii le au, încercãm sã atragem cât mai
multe proiecte spre nevoile mediului de
afaceri.( ) Avem susþinerea conducerii
Universitãþii Spiru Haret pentru a continua
acest program, precum ºi pentru a-l dezvolta
în teritoriu, prin centrele universitare pe care
le avem. De asemenea, dorim sã dezvoltãm
centre de legãturã cu industria sub egida USH
Pro Business. Sunt centre de competenþã, iar
acest lucru este benefic, deoarece vorbim
despre dezvoltare.
În cea de-a doua parte a întâlnirii, conf. univ.
dr. Costin Lianu a adus în discuþie potenþialul
de dezvoltare a afacerilor de export pe piaþa
rusã, modul în care piaþa se poate dezvolta,
precum ºi tipurile de activitãþi pe care le
presupune internaþionalizarea. A fost
prezentatã ºi o firmã de consultanþã  Creative
Expert Consulting, care are un potenþial
important pe piaþã ºi cu care producãtorii de
mobilã se pot dezvolta în viitor. Toate aceste
aspecte au dus la o dezbatere privind modul
în care se pot susþine firmele în activitatea de
internaþionalizare, prin identificarea de
parteneri de afaceri pe pieþele externe pentru
industria mobilei ºi, în special, pe piaþa rusã
ºi spaþiul CSI.
A doua zi, pe 8 aprilie, datoritã importanþei
temei pe care a prezentat-o în ziua anterioarã,
directorul USH Pro Business a fost invitat sã
reia prezentarea în cadrul Adunãrii Generale
a Membrilor Asociaþiei Producãtorilor de
Mobilã din România, de aceastã datã ºi în
calitate de coordonator naþional al Strategiei
Naþionale de Export. Am reluat, pe scurt,
subiectul prezentat joi, dar, în acelaºi timp, a
fost ºi o discuþie mai amplã legatã de
problemele exportului de mobilã din
România, a declarat Costin Lianu.

Mihãiþã ENACHE

Programul USH ProBusiness - Perspectivele Pieþei
Seminar: Modalitãþile de accesare a fondurilor europene destinate cercetãrii - Horizon 2020
Centrul USH Pro Business vã invitã în data de 21 aprilie 2016,
ora 9.45, la prima întâlnire legatã de Modalitãþile concrete de
accesare a fondurilor europene destinate cercetãrii  Horizon 2020,
în cadrul programului Market Horizons /Perspectivele pieþei.
Evenimentul va avea loc la sediul USH Pro Business, din strada
Nicolae Iorga nr. 34-36, sector 1, Bucureºti.
Centrul USH Pro Business, specializat în dezvoltarea
antreprenorialã ºi a afacerilor, propune pe aceastã cale sã dezvoltãm

împreunã o colaborare pe termen lung, inclusiv prin crearea, dupã
eveniment, a unor comunitãþi de practicã în cercetarea noilor
modele de afaceri.
Confirmarea participãrii dumneavoastrã se poate face pânã în
data de 19.04.2016.
Taxa de participare este de 60 de lei /firma. Firmele interesate
sã promoveze experienþa lor vor plãti o taxã de participare
suplimentarã de 50 de lei.

Persoane de contact din cadrul USH Pro Business: Cristina ILIE  director Evenimente & Internationalizare (iliecristina@ushprobusiness.ro)
Costin LIANU  director general (clianu@gmail.com)
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PREUNIVERSITARIA
Conf. univ. dr. Crinuþa Popescu, cadru didactic
la Universitatea Spiru Haret, Facultatea de
ªtiinþe Socio Umane, are o vastã experienþã
didacticã universitarã, dar ºi preuniversitarã din
perioada 1995  2000, când a fost profesor de
educaþie muzicala -dirijor / preparator la ªcoala
de Muzicã ºi Arte nr.4 ºi la ªcoala nr.171 din
Bucureºti. Are, de asemenea o bogatã activitate de cercetare în
domeniul muzicologiei. Face parte ºi din Societatea Profesorilor de
Muzicã ºi Desen din România.Teza de doctorat  Contribuþia muzicii
la dezvoltarea unor procese psihice cognitive: gândire, memorie ºi
afectivitate, obþinutã cu distincþia Cum Laudae la Universitatea
Naþionalã de Muzicã din Bucureºti, este rezultatul unei cercetãri
interdisciplinare cu aprofundare multidisciplinarã: Psiho-Pedagogie
ºi Didacticã, Anatomie. Sunt câteva date care ne-au îndrumat sã o
întrebãm de ce este important studiul muzicii în ºcoalã.

Sesiune specialã
a examenului de bacalaureat

Conferenþiar universitar doctor Crinuþa POPESCU:

Prin activitãþile specifice muzicii se dezvoltã gândirea

»

Doamnã Crinuþa Popescu, ne place muzica. Tuturor.
Dar de ce ar fi bine, ar fi necesar sã o ºi învãþãm?
Traseul pregãtirii unei perso- de la sine prin simplã maturizare
nalitãþi prin educaþie antreneazã biologicã. Ea este legatã de intoate procesele psihice cognitive, teligenþa nativã, de vârstã, de
afective, psihomotorii ºi motiva- structura morfo-funcþionalã a
þionale. Muzica  în calitate de creierului, de starea de sãnãtate
obiect de studiu  nu face excep- biopsihicã, de mediul educogen,
þie de la acest traseu. Ea opereazã dar ºi de calitatea ºi cantitatea
cu noþiuni, categorii, fenomene solicitãrilor. Gândirea este un
care trebuie învãþate, dar opereazã proces psihic superior ce îndeºi cu simboluri, cu mijloace artis- plineºte un rol decisiv în cunoaºtice, cu însemne ce se adreseazã tere, în competenþã ºi în creaþie.
raþiunii, gândirii precum ºi Cu cât se realizeazã noi progrese
afectivitãþii. De primã importanþã în cercetãrile biomedicale ºi psihoîn educaþia planificatã  la diferite logice se restructureazã cunoaºniveluri  este învãþarea cognitivã. terea procesului de gândire.
În acest tip de învãþare se urmãreºte Funcþiile izolate ale diferitelor
dezvoltarea unor operaþii intelec- organe sau activitãþi psihice sunt
tuale precum: analiza, sinteza, controlate ºi coordonate de
abstractizarea, generalizarea, sistemul nervos. Procesul învãþãrii
comparaþia, clasificarea, sistema- este coordonat de acelaºi sistem.
tizarea, algoritmica, euristica, Excitaþiile provenite prin stimuli
organizarea logicã a gândirii. Odatã auditivi (sau vizuali º.a.) sunt
cu înþelegerea aprofundatã a recepþionate de organele de simþ,
materialului respectiv, învãþarea care le transformã în influx nervos
cognitivã are ca scop ºi cultivarea ºi le transmit sistemului nervos
inteligenþei. Deoarece învãþarea central. Stimulii declanºeazã
cognitivã nu se limiteazã la însu- impulsuri nervoase care ajung la
ºirea cunoºtinþelor ºtiinþifice noi, se anumiþi centri din scoarþa cerebralã.
impune apelul la euristicã pentru În sistemul nervos central se
obþinerea de performanþe creative. sintetizeazã informaþia ºi se
Aºadar, în învãþarea formativã este trimite rãspunsul cãtre organele
necesar sã se acorde prioritate efectoare. Scoarþa cerebralã deþine
învãþãrii cognitive. Dacã învãþarea în primul rând funcþia de repres-ar limita la memorare, subiectul zentare, selecþionare, elaborare a
ar reþine date fragmentare. Din acest ideilor sau gândire. Învãþarea
motiv învãþarea cognitivã are în trebuie sã punã accent pe acþiunile
prim plan procesul gândirii.
ºi operaþiile intelectuale, iar aceasta
Gândirea  ca proces psihic nu se realizeazã fãrã implicarea
cognitiv complex  nu se dezvoltã gândirii.

»

Dar cum contribuie muzica la dezvoltarea gândirii?
Pentru a identifica contribuþia
În educaþia muzicalã un rol
muzicii la dezvoltarea gândirii determinant pozitiv îl reprezintã
trebuie puse în evidenþã ºi ulterior parcurgerea operaþiilor gândirii
corelate fenomenele care carac- gradual, pornind de la simpla
terizeazã esenþa gândirii ºi cele observare ºi analizã, la comparaþie,
care reprezintã esenþa muzicii. În sintezã, asociere, disociere, absmuzicã, noþiunile teoretice asi- tractizare, generalizare ºi concremilate treptat constituie baza tizare. Pentru a avea eficienþã ºi
cântului (solfegiului), a dictatului pentru a provoca dezvoltarea
ºi mai ales a interpretãrii practice gândirii, cadrul didactic trebuie sã
la un anumit instrument. Noþiunile aibã în vedere faptul cã intelectul
nu se folosesc izolat în gândire, ci ºi gândirea se dezvoltã stadial.
apar în înlãnþuiri, iar legãturile Fiecare etapã de dezvoltare
dintre acestea formeazã judecãþi include achiziþiile precedente, dar
specifice disciplinelor teoretico- le ºi depãºeºte, formând structuri
aplicative ale muzicii.
noi, complexe.

»

De ce depinde înþelegerea?
Înþelegerea depinde de: nivelul generali, însã altele implicã algoritmi
intelectual; flexibilitatea mentalã; specifici. În ºtiinþa muzicii existã
stocul de cunoºtinþe; starea parti- ºansa ºi necesitatea utilizãrii acestor
cipativã; sistematizarea mate- algoritmi. Spre exemplu: algoritmul
rialului ºi gradul de dificultate al de recunoaºtere a gamelor de mod
problemei. În programul educaþiei major ºi minor în funcþie de calitatea
muzicale întâlnim subiecþi care terþei formate pe tonicã º.a.
dispun de înþelegere spontanã, dar Matematica, chimia, gramatica
ºi o majoritate care are nevoie de o implicã o amplã organizare algoritînþelegere discursivã, etapizatã. micã, spre deosebire de ºtiinþele
Înþelegerea discursivã intervine în sociale, biologia, istoria ºi ºtiinþa
toate disciplinele ºtiinþifice, deci muzicii, domenii care au numai
ºi în cele din domeniul teoretic al unele secvenþe algoritmizate.
muzicii. Între învãþare ºi înþelegere Gândirea are însã ºi operare
existã interinfluenþe: înþelegerea flexibilã, divergentã, nonconforreprezintã moment ºi componentã mistã, creatoare. Arta muzicii este
a activitãþii de învãþare, iar învãþarea implicatã în exerciþii pentru
sporeºte capacitatea generalã ºi dezvoltarea acestui tip de gândire.
specificã a înþelegerii. Procesul
Gândirea se dezvoltã prin toate
gândirii se implicã în special în disciplinele dacã sunt solicitate în
rezolvarea de probleme (com- învãþare ºi exerciþiu operaþiile
ponentã a inteligenþei), iar capa- gândirii (analizã, sintezã, compacitatea de a formula probleme noi rare, asociere, disociere, abstraceste indicator al creativitãþii. Unele tizare ºi generalizare). Pe baza
probleme se rezolvã prin algoritmi gândirii creatoare se descoperã

»

Gândirea creatoare este altceva decât gândirea artisticã?
Gândirea artisticã este o frãmântãri, pasiuni reale, apoi a
formã specialã prin care se unor imagini artistice sonore
manifestã gândirea creatoare transmise ascultãtorilor. Dupã
umanã, fiind un proces de re- demersul sãu  gândirea muziflectare. Arta nu reflectã realitatea calã este subordonatã legilor
direct, ci având ca intermediar dinamice ale gândirii conceptuale
conºtiinþa artistului. Arta muzi- ºi subordonatã mecanismelor
calã este rezultat al unei gândiri creativitãþii. Orice proces de
de facturã emoþionalã. Spre creaþie este mai întâi o experienþã
exemplu, dacã ne gândim la mentalã, realizatã pe planul
Simfonia Fantasticã a compozi- imaginaþiei.. (Pascal Bentoiu,
torului Hector Berlioz vom Gândirea muzicalã, Ed.
constata cã este rezultatul unor Muzicalã, 1985).
Dintre toate cele amintite, la ce face apel învãþarea
muzicii?
Învãþarea muzicii face apel la pot adãuga ºi alte elemente spepercepþii, reprezentãri ºi se rea- cifice (agogicã, expresivitate º.a.).
lizeazã prin coduri în: imagini, Toate acestea, sunt folosite de
simboluri, operaþii mentale, gândirea muzicalã pe baza unor
scheme de acþiuni, idei, noþiuni s.a. legi specifice, diferite de la epocã
Codul se referã la stabilirea unor la epocã, de la stil la stil, dar care
corelaþii între imagini auditive, urmãresc ilustrarea unei realitãþi
vizuale ºi concepte. În muzicã originale în creaþii. În acest sens,
limbajul are la bazã sisteme putem afirma cã gândirea artisticã
proprii pentru: notaþie, concepte este un proces de reflectare
ºi sunete. Fiecare creaþie repre- subiectivã a realitãþii obiective,
zintã rezultatul cunoaºterii trecutã prin filtrul conºtiinþei ºi
acestor coduri, simboluri ºi a trãirii artistului..
Operaþiile gândirii (comune
trecerii lor prin filtrul trãirii ºi
gândirii compozitorului. În muzicii ºi altor ºtiinþe sau arte) pot
educaþia muzicalã realizatã fi aplicate în educaþia muzicalã  în
concentric întâlnim des concepte mai mare sau mai micã mãsurã  în
ca: gamã, mod, tonalitate, alte- funcþie de problema în studiu ºi de
raþii, mãsurã, tempo, s.a. Prin practica specialã din domeniu.
apariþia unor informaþii noi Acestea presupun în planul morfoschemele operatorii sunt supuse funcþional parcurgerea aceloraºi
transformãrii, constituindu-se noi trasee ca în înþelegerea ºi însuºirea
sisteme. Spre exemplu, probleme datelor altor domenii. Modalitãþile
teoretice ca: sunete, game, inter- de lucru în dezvoltarea gândirii
vale, ornamente sunt legate de muzicale pot fi numeroase prin
capitolul înãlþime º.a.m.d. În natura diversã a disciplinelor
creaþia muzicalã, discursul muzicii ºi prin dubla calitate
spaþio-temporal se realizeazã: pe informativã ºi formativã a muzicii.
orizontalã  prin melodie ºi ritm; Gândirea se dezvoltã prin toate
pe verticalã  prin armonie ºi obiectele de învãþãmânt, dacã
polifonie; în profunzime  prin sunt solicitate în învãþare ºi
timbru ºi intensitate, la care se exerciþiu operaþiile gândirii.

»

»

Sursa foto: http://www.economistul.ro

noi metode pentru rezolvarea
problemelor, forme artistice noi
º.a. Creaþia presupune anumite
trãsãturi motivaþionale ºi de
caracter ale subiectului, însã, cea
mai importantã componentã este
gândirea creatoare. Prima condiþie
pentru a creea este existenþa unui
stoc cât mai bogat de informaþii,
de cunoºtinþe, de experienþe
(Foday Liliana, Creativitatea panaceu al progresului, Ed.
Sitech, 2012). Cele mai multe
discipline de învãþãmânt prin
conþinutul lor solicitã dominant
elementul algortimic al gândirii ºi
de aceea contribuie mai puþin la
dezvoltarea creativitãþii. Indiferent de domeniul ºtiinþific,
artistic sau tehnic este necesarã o
împletire a gândirii creatoare cu
gândirea analiticã. Artistul creator
complet trebuie sã întruneascã în
aceeaºi persoanã: gânditorul,
artistul ºi criticul.

Din ce spuneþi,
gândirea se dezvoltã
prin toate obiectele de
învãþãmânt. Atunci, de
ce ºi muzicã? Doar sã se
încarce programa?
Arta în general are un mare
potenþial modelator nu numai
estetic, ci al tuturor funcþiilor intelectului. Cu cât rigorile ºtiinþelor,
tehnicii ºi cele sociale acþioneazã
algoritmic asupra fiinþei umane, cu
atât sunt mai necesare solicitãrile
artistice. În timp ce ºtiinþa muzicii
utilizeazã deseori algoritmi, arta
muzicii este implicatã în exerciþii
pentru dezvoltarea gândirii
creatoare, euristice, aceasta
reprezentând cea mai importantã
componentã a creativitãþii. Desigur,
în dezvoltarea gândirii în general, ºi
a gândirii muzicale în special, un rol
însemnat în afara orientãrii corecte a
subiecþilor (dupã aptitudini ºi
interese) îl are studiul perseverent
sub atenta îndrumare a profesorului,
cu încurajarea activitãþilor practice
interpretative ºi creatoare.
Din cele prezentate, putem concluziona cã în procesul de educaþie
generalã muzica  artã ºi ºtiinþã 
contribuie în mare mãsurã la
dezvoltarea capacitãþilor psihice,
dezvoltarea gândirii în general ºi
a gândirii muzicale în special.
Interviu realizat de

Mioara IORDACHE

Ministrul Educaþiei a aprobat prin ordinul 3.602/7.04.2016,
calendarul sesiunii speciale a examenului de bacalaureat pentru
absolvenþii de liceu participanþi la loturile naþionale care se pregãtesc
pentru competiþiile internaþionale sportive sau pe discipline, precum
ºi pentru absolvenþii de liceu care susþin admiterea în universitãþile
din strãinãtate în aceeaºi perioadã cu examenul naþional de
bacalaureat, informeazã Biroul de Comunicare, MENCª.
Sesiunea specialã se va desfãºura în perioada 14-27 mai, la
Braºov. Comisia judeþeanã de bacalaureat a Inspectoratului ªcolar
Judeþean Braºov va nominaliza unitãþile de învãþãmânt care vor gãzdui
centrele de examen ºi de evaluare pentru aceastã sesiune specialã.
Înscrierea candidaþilor va avea loc în zilele de 14 ºi 15 mai.
Probele de evaluare a competenþelor:  16-17 mai (Evaluarea
competenþelor lingvistice de comunicare oralã în limba românã/
limba maternã)  18-19 mai (Evaluarea competenþelor digitale)
 20-21 mai (Evaluarea competenþelor lingvistice într-o limbã de
circulaþie internaþionalã).
Probele scrise:  23 mai (limba ºi literatura românã)  24 mai
(proba obligatorie a profilului)  25 mai (proba la alegere a profilului
ºi specializãrii)  26 mai (limba ºi literatura maternã).
Afiºarea primelor rezultate, la sediul unitãþilor de învãþãmânt
care vor organiza aceastã sesiune specialã, este prevãzutã pentru
data de 26 mai (pânã la ora 18:00). Depunerea contestaþiilor
este programatã în cursul aceleiaºi zile, în intervalul orar 18:00 20:00. În data de 27 iunie vor fi soluþionate contestaþiile ºi afiºate
rezultatele finale.
Sesiunea specialã a examenului de bacalaureat se adreseazã elevilor
care îndeplinesc urmãtoarele condiþii:  participã la loturile olimpice
ºi la competiþiile sportive ºi artistice internaþionale, care se desfãºoarã
în perioada sesiunii normale a examenului de bacalaureat, sau susþin
examenul de admitere la universitãþi din strãinãtate ºi  trebuie sã
facã dovada cã: a) au fost acceptaþi, în etapa preliminarã, la universitãþile din strãinãtate care le solicitã, pentru înscriere, diploma de
bacalaureat, înainte de finalizarea examenului naþional de bacalaureat,
sesiunea iunie-iulie 2016; b) probele de admitere sunt programate
în acelaºi timp cu probele examenului de bacalaureat, sesiunea
iunie-iulie 2016.
Elevii care susþin examenul de bacalaureat în sesiunea specialã
îºi vor asuma întreaga rãspundere pentru parcurgerea integralã a
materiei din care vor fi elaborate subiectele de examen. De
asemenea, conducerea unitãþii ºcolare din care provine candidatul
rãspunde de încheierea situaþiei ºcolare a acestuia în timp util.

România gãzduieºte

Olimpiada Europeanã
de Matematicã pentru Fete

Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice, în parteneriat
cu Societatea de ªtiinþe Matematice din România (SSMR),
Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova ºi Primãria Buºteni
organizeazã, în perioada 10-16 aprilie 2016, la Buºteni, a V-a ediþie a
Olimpiadei Europene de Matematicã pentru Fete/European Girls
Mathematical Olympiad (EGMO). La competiþie vor participa
150 de eleve (cu vârsta de pânã în 20 de ani), reprezentând 39 de þãri.

A treia ediþie a competiþiei naþionale de educaþie financiarã

Bani pentru ºcoala ta!

A treia ediþie a competiþiei naþionale de educaþie financiarã Bani
pentru ºcoala ta a început! Liceenii din România pot câºtiga
finanþãri de pânã la 10.000 de euro pentru ºcolile lor, dacã urmeazã
un training online gratuit de educaþie financiarã ºi e-commerce.
La competiþie pot participa elevi, dar ºi absolvenþi, profesori,
pãrinþi ºi alþi susþinãtori ai unitãþii de învãþãmânt, cu vârsta mai mare
de 15 ani. Participanþii pot opta pentru unul dintre cele douã traininguri
disponibile la adresa www.banipentruscoalata.ro - BaniIQ ºi Banii
pe net  sau le pot urma pe amândouã în perioada 25 martie 2016 ora
00:00 - 15 mai 2016 ora 23:59. Sãptãmânal, pe site-ul concursului 
www.banipentruscoalata.ro  va fi anunþat clasamentul provizoriu
al liceelor pe site-ul competiþiei. Fiecare liceu este înregistrat automat
în competiþie odatã cu înscrierea elevilor ºi susþinãtorilor sãi în training
ºi acumuleazã EUROpuncte pentru fiecare elev, profesor, pãrinte
sau prieten care urmeazã trainingul online ºi completeazã testul de
verificare a cunoºtinþelor. Instituþia de învãþãmânt cu cel mai mare
numãr de cursanþi va beneficia de un premiu constând într-o sumã în
euro egalã cu numãrul acestora, în limita a 10.000 de Euro. Premiul
va fi folosit exclusiv pentru modernizarea ºcolii prin dotarea
laboratoarelor, a claselor, achiziþia de echipamente ºi resurse
educaþionale. Se vor acorda premii separate pentru ºcolile mari (peste
800 elevi în toate ciclurile de învãþãmânt) ºi pentru ºcolile medii sau
mici (sub 800 elevi în toate ciclurile de învãþãmânt). Validarea instituþiei
de învãþãmânt câºtigãtoare va avea loc în perioada 16-21 mai 2016.
Mai multe informaþii despre competiþie, traininguri, premiu ºi
regulamentul de participare gãsiþi pe www.banipentruscoalata.ro,
precum ºi pe paginile Junior Achievement România de Facebook
ºi Google+!
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Artiºti plastici,
membri ai
Academiei Române
 asiguratã
pentru mai mult
de un milion de euro

Academia Românã sãrbãtoreºte 150 de ani
de la înfiinþare prin expoziþia Artiºti plastici,
membri ai Academiei Române, deschisã
gratuit publicului pânã pe 21 aprilie, la sala
Theodor Pallady a Bibliotecii Academiei, din
Calea Victoriei 125.
Expoziþia este una dintre cele mai
importante ale acestui an ºi cuprinde peste
50 de opere ale unora dintre cei mai valoroºi
artiºti români, toþi membri ai Academiei
Române, de la înfiinþare ºi pânã astãzi.
Valoarea culturalã a lucrãrilor este practic
inestimabilã, aici gãsindu-se opere rar expuse
ale unora dintre cei mai renumiþi pictori
români, cum ar fi ªtefan Luchian, Theodor
Pallady, Ioan Andreescu, Nicolae Grigorescu,
Camil Ressu, Jean Alexandru Steriadi, Iosif
Iser, Gheorghe Petraºcu, Lucian Grigorescu
ºi mulþi alþii. Tot în cadrul aceleiaºi expoziþii
vor fi prezente ºi sculpturi de Ion Jalea,
Dimitrie Paciurea, Corneliu Medrea, Boris
Baraschi, Ion Irimescu, Vida Gheza, Boris
Caragea, Ovidiu Maitec.
Având în vedere valoarea uriaºã a
exponatelor, a fost nevoie de o poliþã de
asigurare complexã, care sã acopere
eventualele daune. Aceasta a fost încheiatã
prin Leader Team Broker, o companie de
brokeraj în asigurãri cu o experienþã vastã în
domeniul poliþelor de rãspundere ºi care s-a
ocupat de asigurarea unora dintre cele mai
mari evenimente din România. Valoarea
asiguratã depãºeºte suma de 1 milion de euro,
iar asigurarea este de tip din perete în
perete. Acest tip de poliþã acoperã absolut
toate riscurile care ar putea duce la
deteriorarea sau pierderea lucrãrilor. Mai
mult, asigurarea acoperã ºi costurile care ar
putea apãrea dacã vreo lucrare ar fi deterioratã
în timpul expoziþiei sau al transportului ºi
are nevoie de restaurare.
De ce a fost nevoie de o asemenea poliþã,
spune Rãzvan Rusu, CEO Leader Team:
Toate exponatele sunt extrem de preþioase,
dar oricând se poate întâmpla ceva,
indiferent cât de atenþi sunt vizitatorii ºi
organizatorii. Expoziþia va avea un trafic
mare, va fi multã lume care se va afla la
câþiva centimetri de unele dintre cele mai
reprezentative lucrãri din patrimoniul
cultural al României. Nu este uºor sã acoperi
ºi sã prevezi toate scenariile, dar cred cã în
cazul acesta o poliþã de acest tip era absolut
necesarã. Dacã ne gândim cã valoarea unei
singure lucrãri a lui Nicolae Grigorescu ºi
anume Þãrãncuþã cu vacile la Barbizon este
estimatã la aproape 300.000 de euro, atunci
nevoia unei asigurãri devine evidentã.
(www.leaderteam.ro)

 Primul concert al Corului Academic Radio dirijat de Ciprian Þuþu
Joi, 14 aprilie, ora 19.00, Corul Aca- cappella, cu acompaniament, precum
demic Radio prezintã un eveniment ºi vocal-simfonice, în compania unor
special: primul concert coral a cappella importante orchestre din þarã (Braºov,
pregãtit ºi derulat sub conducerea mu- Oradea, Cluj-Napoca, Bucureºti) ºi
zicalã a noului dirijor al ansamblului: strãinãtate.
Tuþu.
Concertul poate fi ascultat în direct
d Ciprian
Voci de primãvarã - evenimentul de pe toate frecvenþele Radio România
e la Sala Radio propune publicului un re- Cultural ºi Radio România Muzical
pertoriu extrem de divers, care acoperã din þarã ºi în streaming live pe internet
p întreaga paletã repertorialã a Corului pe www.radioromaniacultural.ro ºi
Radio, dezvoltatã în cei 75 www.romania-muzical.ro.
r Academic
de ani de activitate, sãrbãtoriþi în 2015:
Biletele sunt disponibile pe www.
i piese compuse de la epoca Renaºterii ºi eventim.ro, în magazinele Germanos,
m pânã la creaþii contemporane, atât din Orange, Vodafone, Domo, Carrefour,
universal, cât ºi din cel librãriile Cãrtureºti, Humanitas, în
ã repertoriul
românesc, de facturã laicã. Printre benzinãriile OMV ºi la casa de bilete
v compozitorii din programul serii: Ravel, a Sãlii Radio.
a Bach, Brahms, Monteverdi sau Britten. Pentru alte informaþii legate de
Activitatea dirijoralã a lui Ciprian cu- Orchestrele ºi Corurile Radio puteþi
r prinde
evenimente diverse, de la spec- consulta site-ul www.orchestreradio.ro
ã tacole de operã, pânã la concerte a sau www.orchestreradio.com.
Cea de-a treia
ediþie a
Pavilionului
de Artã Bucureºti Art Safari
va avea loc
în Palatul
Dacia-România,
str. Lipscani
nr. 18-20,
în perioada
5-15 mai 2016.
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Claudiu M. Florian
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Expoziþia aniversarã
a Academiei Române:

 printre laureaþii Premiului
Uniunii Europene
pentru literaturã 2016

Scriitorul român Claudiu M. Florian a
fost desemnat laureat al Premiului Uniunii
Europene pentru literaturã 2016. El a fost
premiat pentru cartea Vârstele jocului.
Strada cetãþii, publicatã de editura Cartea
Româneascã, în 2012, informeazã Reprezentanþa Comisiei Europene în România
pe site-ul sãu.
În acest an, cei 12 autori din întreaga
Europã care au primit Premiul Uniunii
Europene pentru literaturã sunt alãturi de
autorul român: Christophe Van Gerrewey
(Belgia), Tanja Stupar-Trifunoviæ (BosniaHerþegovina), Antonis Georgiou (Cipru),
Bjorn Rasmussen (Danemarca), Paavo
Matsin (Estonia), Selja Ahava (Finlanda),

Nenad Joldeski (FYROM), Benedict Wells
(Germania), Gast Groeber (Luxemburg),
Jasmin B. Frelih (Slovenia) ºi Jesús
Literatura ºi posibilitatea de a scrie în
completã libertate ne permit sã ne înþelegem
reciproc ºi sã convieþuim mai bine, lucruri
care sunt mai importante acum ca oricând.
Acesta este motivul pentru care vom
continua sã sprijinim traducerea,
publicarea, vânzarea ºi lectura operelor
literare strãine, a declarat comisarul
european Tibor Navracsics, responsabil
pentru educaþie, culturã, tineret ºi sport.
Premiile vor fi înmânate câºtigãtorilor
în data de 31 mai, la Bruxelles, de
comisarul european Tibor Navracsics ºi
de Silvia Costa, preºedintele comisiei
pentru culturã ºi educaþie a Parlamentului
European. Fiecare laureat va primi un
premiu de 5.000 de euro ºi va beneficia
de promovare la târguri internaþionale de
carte, cum ar fi Londra, Frankfurt ºi Paris.

La Târgul Internaþional
de Carte de la Londra
România îl aniverseazã
pe Mircea Eliade
România participã, pentru cea de-a
noua oarã consecutiv, în perioada 12-14
aprilie, la Centrul Expoziþional Olympia
din capitala britanicã, unul dintre cele mai
mari evenimente ale industriei mondiale
de carte - Târgul Internaþional de Carte de
la Londra. România dedicã evenimentul

memoriei celebrului scriitor ºi istoric al
religiilor Mircea Eliade, la 30 de ani de la
dispariþie. Cu acest prilej, editura britanicã
Istros Books publicã, în traducere englezã,
prima operã literarã semnatã de autorul
român, volumul autobiografic Romanul
adolescentului miop.

Invitaþii în lumea artelor plastice

O lume din vertical ºi curbe

Lumea din desenele lui Petru Vintilã -junior e un triumf al
geometriei. Ca în portretul alegoric al lui Newton desenat cândva
de Blake, ea a fost creatã cu echerul ºi compasul. Cercul ºi
sfera, semnele pitagoreice ale desãvârºirii, încorporeazã
sensurile unui univers în care se împlinesc miracole, spune
criticul de artã Dan Grigorescu.
Înainte de toate, e un miracol al luminii. Nu noaptea, ci
atotbiruitoarea amiazã e timpul marelui mister al genezei. Petru
Vintilã-junior dã înþeles unor tradiþii ce descind din vechile civilizaþii
ale Mediteranei, clãdite pe dimensiunile unei verticalitãþi ce ritma

verticalele înseºi ale razelor
soarelui; tradiþii cãrora le-a
dat ipostaziere propice ºi
folclorul românesc, ºi poema
eminescianã  unde Luceafãrul este, mai presus de toate,
Lumina  ºi geometria purã a
lui Brâncuºi. Simbolurile
se citesc, în aceste desene,
într-o perspectivã clar
poematicã. Totul se rezolvã la nivelul metaforei, fiecare episod al
naraþiunii se lumineazã deplin dacã e privit de la înãlþimea
sensurilor lirice ale unei poeme, în care simbolurile-cheie sunt
soarele ºi sfera, lumina sau geometria sau, cu un singur cuvânt 
raþiunea triumfantã, precizeazã Dan Grigorescu.
Petru Vintilã-junior ºi-a impus un program riguros de reevaluare
a funcþiei tradiþionale a desenului. Respingând mãruntele prejudecãþi ale modelor impuse de diverse curente agreate de critici ºi
lansate de galeriºti, el face convingãtoarea dovadã a permanenþelor
unor valori pe care le-a instituit, în istoria imaginii vizuale, linia.
Elogiu al poeziei cuprinse în geometriile lãuntrice ale lumii, arta
lui Petru Vintilã-junior dã mãsurã unei admirabile cutezanþe: aceea
de a rãmâne credincios sieºi, gândurilor ºi sensibilitãþii sale.
Petru Vintilã-junior a absolvit, în 1978, Institutul de Arte Plastice
Nicolae Grigorescu, la Bucureºti, secþia ceramicã, sticlã, metal,
unde, printre profesori s-au numãrat ºi Zoe Bãicoianu, Costel Badea
ºi Adrian Nicolae Adam. A debutat în 1980, la Salonul Republican
de Graficã. Are nenumãrate expoziþii personale ºi de grup.
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Valori româneºti
Coleg de generaþie
cu Traian Vuia ºi Henri Coandã,
profesorul Elie Carafoli
a fãcut parte din pleiada celor
mai importante personalitãþi
ale ºcolii aeronautice româneºti
din prima jumãtate
a secolului al XX-lea.
Carafoli este cel care a inventat
ºi a construit, la Braºov,
primul avion românesc
de luptã.

Elie CARAFOLI
 inventatorul avionului
de luptã

Marele savant român Elie Carafoli s-a nãscut în anul 1901, în Grecia,
în oraºul Veria, aproape de Salonic. El fãcea parte dintr-o familie de
aromâni, care au venit în þara noastrã în 1915, dupã ce Puterile Centrale
au cucerit Serbia. În 1919, la sfârºitul Primului Rãzboi Mondial, tânãrul
Carafoli a devenit student la ªcoala Politehnicã din Bucureºti, unde
s-a specializat ca inginer electromecanic. În Franþa, a studiat apoi la
Sorbona, unde ºi-a luat licenþa ºi doctoratul în ºtiinþe fizico-matematice,
cu lucrarea Contribuþii la teoria sustentaþiei în aerodinamicã, dedicatã
unui domeniu indispensabil evoluþiei ulterioare a aviaþiei, ºi, pânã în
1928, a fost angajat la Institutul Aerotehnic de la Saint-Cyr. S-a remarcat
prin studiile sale asupra profilelor aerodinamice, dintre care unele au
fost chiar denumite, ulterior, profile Carafoli. S-a implicat în realizarea
Cuvei Toussaint-Carafoli, instalaþie premergãtoare actualelor tunele
aerodinamice, în care se puteau studia forþele care apar în cursul
deplasãrii printr-un fluid, inclusiv aer. În octombrie 1928, revine în
România ºi înfiinþeazã, la ªcoala Politehnicã din Bucureºti, catedra de
Aeronauticã ºi Mecanica Fluidelor, la a cãrei conducere rãmâne, timp
de 45 de ani, pânã în 1971. În timpul sãu, pe structura acesteia s-a
înfiinþat Secþia de Aviaþie, devenitã, ulterior, Facultatea de Aeronave,
cea care acum este denumitã Facultatea de Inginerie Aerospaþialã ºi care
funcþioneazã în cadrul Universitãþii Politehnice din Capitalã.
Carafoli nu a fost însã doar un teoretician al aerodinamicii. Împreunã
cu inginerul francez Lucien Virmaux, au proiectat avionul CV-11
(Carafoli-Virmaux), primul avion românesc fabricat la uzinele IAR
Braºov. Era un monoplan, monoloc, cu aripã plasatã în poziþie joasã,
o soluþie constructivã a cãrei utilizare s-a generalizat ulterior, în toatã
lumea. Proiectat ºi construit pentru a deveni un aparat de luptã,
avionul CV11 putea fi dotat cu douã mitraliere Vikers cu un calibru
de 7,7 milimetri, amplasate lateral faþã de motor, care erau astfel
realizate încât aveau posibilitatea de a executa foc prin câmpul elicei.
Un alt aspect meritoriu al activitãþii sale îl reprezintã strãduinþa de
a pune în adevãrata luminã precursorii aviaþiei ºi, în general, a tehnicii
româneºti, de la Conrad Haas ºi Ioan Valahul la celebrii pioneri ai
aviaþiei mondiale: Vuia, Vlaicu, Coanda, Bothezat etc.
Pentru vasta activitate de cercetare în domeniul aerodinamicii ºi marele
volum de lucrãri ºtiinþifice realizate, atât în cadrul Academiei, cât ºi peste
hotare, a fost distins cu Premiul Louis Breguet (Paris,1927) ºi Medalia
de argint(1928), decernatã la Sorbona de Societatea Naþionalã de Încurajare
a Progresului de cãtre E. Herriot, fost prim-ministru al Franþei, Diploma
Paul Tissandier, decernatã de Federaþia Aeronauticã Internaþionalã la
Congresul de la Los Angeles (1956), Marea Medalie Gauss, care se
acordã o singurã datã pe an unui savant ales din întreaga lume de cãtre
Societatea ªtiinþificã Braunschweg - Germania pentru lucrãri proeminente
ºi deschizãtoare de drumuri, Medalia Apollo 11, decernatã de NASA în
1970, Diploma ºi Medalia Tiolkovschi, la 27 martie 1981.
În anul 1960, profesorul Carafoli a fost invitat personal de cãtre
marele savant Theodor von Karman de a face parte dintre primii membri
ai Academiei Internaþionale de Astronauticã, recent înfiinþatã, care avea
ca scop, pe lângã consacrarea ºtiinþificã, reunirea personalitãþilor din
diverse ramuri ale ºtiinþei, în scopul promovãrii ideilor astronauticii.
Din 1961 i s-a încredinþat conducerea Comisiei de Astronauticã a
Academiei.
Cercetãtor ºi savant cu mare platformã mondialã, în timpul vieþii,
numeroase foruri ºtiinþifice din þarã ºi internaþionale l-au ales ca membru
sau preºedinte: membru al Academiei Române, membru al Comisiei
Naþionale pentru UNESCO, preºedintele secþiei de ªtiinþe Tehnice a
Academiei Române, membru titular al Academiei Internaþionale de
Astronauticã, vicepreºedintele Federaþiei Internaþionale de Astronauticã
(1965-1967), preºedinte în exerciþiu (1968-1969) al Federaþiei
Internaþionale de Astronauticã, post-preºedinte FIA (1971-1973), membru
de onoare al Academiei Regale de Aeronauticã din Marea Britanie, membru
corespondent al Academiei de ªtiinþe ºi Arte din Toulouse, membru
strãin al Braunschweigische Vissenschaftlische Gesellschaft - Germania,
membru extraordinar al Internationale Astronautische Gesselschaft
Herman Oberth - Germania, membru în Comitetul Executiv ºi al Biroului
executiv al Consiliului Internaþional al Uniunilor ªtiinþifice (I.C.S.U.),
membru al Academiei de ªtiinþe din New York, fiind una dintre
personalitãþile ºtiinþifice de marcã din þarã ºi din lume.
A murit în anul 1983, la Bucureºti.

Cristina MOLDOVEANU

Recitaluri
de
Ziua Europei
Concertmaestrul filarmonicii din Viena, Volkhard Steude, ºi pianista
Cãtãlina Butcaru vor susþine, cu prilejul Zilei Europei 2016, trei recitaluri
extraordinare în România: la Ateneul Român din Bucureºti, pe 2 mai, la
Sala Thalia din Sibiu, pe 3 mai, ºi la Filarmonica Banatul din Timiºoara,
pe 4 mai. Toate recitalurile încep la ora 19.00.
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Paradisurile fiscale
ºi o posibilã soluþie de contracarare a evaziunii prin intermediul acestora
Conf. univ. dr. Ion CORBU
Impozitul pe profit ºi existenþa cotelor
diferenþiate ale acestuia îi fac pe oameni sã gãseascã
multiple cãi pentru a ocoli plata impozitului în
þãrile unde îºi desfãºoarã activitatea. Astfel, ei îºi
înregistreazã cheltuielile, reale sau fictive,
dimensionate astfel încât profitul sã fie minim sau
chiar sã iasã pe pierderi. Prin urmare, legal, nu ai ce
sã faci. Companiile respective sunt înregistrate ca
persoane juridice într-o þarã aºa cã, potrivit regulilor
interna-þionale, au dreptul, în condiþiile legii locale
ºi internaþionale, sã-ºi desfãºoare activitatea ºi sã
obþinã venituri. De aici încolo imaginaþia nu
cunoaºte limite. De exemplu, multe bãnci ori alte
societãþi comerciale îºi înfiinþeazã firme proprii în
cele peste 40 de paradisuri fiscale existente în lume.
Cu sume modice, îºi înregistreazã, în paradisuri
fiscale, astfel de companii ai cãror acþionari rãmân,
adesea, anonimi. Sunt aºa-zisele firme cutii
poºtale. Apoi îºi vând sau închiriazã sediile din
þara unde activeazã, acestor cutii poºtale care
sunt tot ale lor. Sau îºi externalizeazã diverse
servicii: curãþenie, catering, audit, consultanþã,
asistenþã juridicã, licenþe, copyright, softuri etc. În
continuare, factureazã serviciile furnizate la valori
supraevaluate, în numele acestor firme - cutii
poºtale, astfel încât, în statele unde efectiv îºi
desfãºoarã activitatea ºi unde obþin venituri, îºi
înregistreazã cheltuieli cât sã acopere veniturile pe
care le obþin în acea þarã, astfel încât sã obþinã
profituri minime, zero sau chiar pierderi. Profiturile
reale le vor marca în paradisurile fiscale, unde
impozitele sunt extrem de mici: câteva procente.
Iar confidenþialitatea este extremã.
Aºadar, o astfel de schemã permite evaziunea
legalã. Deºi, de multe ori, þãrile s-au angajat sã ia
mãsuri pentru transparentizarea paradisurilor
fiscale, mai abitir în criza din 2007, nu au fãcut-o
ºi nu o vor face. De ce? Din cauza interesului ºi
ipocriziei conducãtorilor statelor, ai marilor bãnci
ºi marilor corporaþii, care nu ar mai avea unde sãºi ascundã sumele pe care le obþin prin evaziune
legalã ºi nu numai. De exemplu, sume provenite
din traficul ilegal cu produse prohibite (droguri,
arme etc), apoi banii proveniþi din mitã, ºpãgi ºi
altele provenind din operaþiuni ilegale. Ipocrizie
în toatã regula. În summit-uri internaþionale,
conferinþe, întâlniri, declarã ritos necesitatea

schimbului de informaþii ºi transparenþei cu
paradisurile fiscale, apoi, în spatele uºilor închise,
acestea sunt protejate ºi nu se poate face nimic.
În urma crizei din 2007 s-au descoperit tranzacþii
frauduloase cu paradisurile fiscale de miliarde ºi
miliarde de dolari, provenite din bonusuri, mitã,
operaþiuni dubioase ºi multe altele. ªi, într-un
adevãrat cor al unei ostentativ afiºate bune
credinþe, se fãcea apel la eradicarea acestor
practici ºi luarea de mãsuri drastice pentru

ori îºi deschid firme în astfel de paradisuri fiscale,
unde îºi ascund sume cu provenienþã legalã însã, de
cele mai multe ori, ilegalã. Cred cã premierul Cioloº
are obligaþia moralã sã îndepãrteze imediat din
Guvern astfel de personaje. Evident cã principalii
utilizatori ai paradisurilor fiscale sunt oamenii de
afaceri. De care nici România nu duce lipsã! În cazul
lor, de multe ori, este vorba mai mult de aspecte
morale decât de cele legale. Dar, cu siguranþã, ºi
acestea sunt prezente cu vârf ºi îndesat.

scoaterea la suprafaþã a unor astfel de practici.
Au trecut, iatã, 9 ani de la criza care a zguduit
lumea. ªi? Nu s-a întâmplat nimic din tot ceea ce
se promitea cu surle ºi trâmbiþe a se face. Paradisurile fiscale înfloresc în continuare. Cãile oculte
ale tranzacþiilor cu aceste zone se dezvoltã ºi
statele sunt vãduvite de sume extraordinar de mari.
Sume care ar putea alimenta bugetele ºi ar putea
conduce la creºterea salariilor,
a pensiilor, burselor etc. Ori
ar putea finanþa programe
investiþionale, de educaþie, sãnãtate culturã, diminuarea
sãrãciei.
Iatã, o întâmplare, cu iz de
rãzbunare amoroasã, a tulburat
secretul bine pãzit al paradisurilor fiscale. ªi a produs un
cutremur la scarã mondialã.
Pânã acum, au fost devoalaþi
oficiali ai statelor, chiar un prim
ministru, oameni care, altfel,
tunã ºi fulgerã împotriva
contribuabilului care nu-ºi
plãteºte taxele ºi impozitele
ºi care, de cele mai multe ori,
va fi executat silit. Cu toate
necazurile ºi dramele pe care
astfel de proceduri le presupun. În acelaºi timp, unii
astfel de înalþi oficiali  ºi nici
oficiali de-ai noºtri nu au fost
ocoliþi de aceastã tentaþie  au

Ce-i de fãcut? În opinia noastrã, iar vom asista
la un concert în care ariile ipocriziei vor fi
interpretate cu mãiestrie pe toate paralelele ºi
meridianele lumii. ªi nu se va schimba nimic.
Paradisurile fiscale vor supravieþui ºi, poate, vor
ieºi întãrite din aceastã încercare. În sensul cã se
vor lua mãsuri astfel încât secretul sã poatã fi
pãstrat ºi mai bine.

Sursa: www.financiarul.ro

De ce nu se asociazã fermierul român?!
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 TVA  principala frânã în asocierea producãtorilor în cooperative agricole.
Fermierii, conform Regulamentului (CE) 1307/
2013, art. 4, sunt persoane fizice sau juridice, un
grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de
statutul juridic pe care un astfel de grup ºi membrii
sãi îl deþin în temeiul legislaþiei naþionale, ale cãror
exploataþii se situeazã pe teritoriul României ºi
care desfãºoarã o activitate agricolã. Categoriile
de beneficiari eligibili pentru sprijinul acordat prin
Submãsura 4.1, care pot primi fonduri
nerambursabile sunt:  Persoana fizicã autorizatã
 PFA (înfiinþatã în baza OUG nr. 44/ 2008)
 Întreprinderi individuale  II (OUG nr. 44/2008)
 Întreprinderi familiale  IF (OUG nr. 44/2008)
 Societate în nume colectiv  SNC (Legea nr. 31/
1990)  Societate în comanditã simplã  SCS (Legea
nr. 31/1990)  Societate pe acþiuni  SA (Legea
nr.31/1990, republicatã)  Societate în comanditã
pe acþiuni  SCA (Legea nr.31/1990)  Societate
cu rãspundere limitatã  SRL (Legea nr.31/1990)
 Societate comercialã cu capital privat - SC (Legea
nr.15/1990)  Institutele de cercetare  dezvoltare, staþiunile ºi unitãþile de cercetare 
Datele MADR, prezentate în Strategia pentru
dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen
mediu ºi lung orizont 2020  2030, aratã cã mai
puþin de 1% dintre producãtorii agricoli români
fac parte din structuri organizate, faþã de 34%,
cât este media UE. Cooperativele nu aparþin
doar perioadei comuniste. Au existat ºi înainte ºi
sunt cheia succesului ºi în multe sisteme agricole
moderne. Deºi în zilele noastre fermierii români
sunt încã extrem de reticenþi la asociere, acum
aproape 80 de ani în România existau 500 de
cooperative în toate sectoarele. O condiþie privind
acordarea subvenþiilor pe viitor ar putea însã sã
îi determine pe agricultorii români sã se asocieze.
- spune ministrul Agriculturii, Achim Irimescu.
Potrivit Statutelor Uniunii Obºtilor din 1919,
citate de Historia, cooperativele agricole aveau
urmãtoarele obligaþii: aprovizionarea în comun
a materialelor necesare agriculturii (maºini,
unelte, vite, seminþe, îngrãºãminte); organizarea
vânzãrii în comun a produselor animale ºi
vegetale; îndrumarea obºtilor ºi agricultorilor
sã aplice cele mai bune metode de culturã; acordarea de asistenþã juridicã; realizarea controlului tehnic ºi contabil conform
normelor stabilite de Centrala Obºtilor Sãteºti
ºi a Exploatãrilor Agricole.

dezvoltare ºi didactice pomicole cu personalitate
juridicã, de drept public sau privat (înfiinþate în
baza Hotãrârii de Guvern de înfiinþare ºi funcþionare
specifice, în cazul celor de drept public, ºi în baza
statutului de funcþionare, în cazul celor de drept
privat)  Societate agricolã (Legea nr. 36/1991 cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare)  Societate
cooperativã agricolã (Legea nr. 1/2005, republicatã,
care activeazã în sectorul pomicol, iar investiþiile
realizate deservesc în totalitate interesele
propriilor membri)  Cooperativã agricolã (Legea
nr. 566/2004, art.6, lit.e) cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, care activeazã în sectorul pomicol, iar investiþiile realizate deservesc
în totalitate interesele propriilor membri  Grup
de producãtori (Ordonanþa Guvernului nr. 37/
2005 privind recunoaºterea ºi funcþionarea
grupurilor ºi organizaþiilor de producãtori, pentru
comercializarea produselor agricole ºi silvice care
activeazã în sectorul pomicol, iar investiþiile
realizate deservesc în totalitate interesele
propriilor membri.
În Occident, cooperativele producãtorilor agricoli
au deja istorie. E adevãrat ºi cã acestea sunt cu totul
altceva decât cooperativele româneºti din perioada
comunistã. Cooperativele din Franþa sau din
Germania funcþioneazã eficient de zeci de ani de
zile, dupã un model pe care unii ar vrea sã îl preia ºi
în România. Ca sã îi convingã pe fermierii români
sã se asocieze, ºefii agriculturii le tot promit facilitãþi,
însã fãrã fapte concrete pânã acum. Un argument
foarte convingãtor ar putea fi însã legat de bani: Nu
este exclus ca, dupã 2020, viitoarea Politicã
Agricolã Comunã sã ajungã la o soluþie care s-a
mai propus ºi în trecut, respectiv, ca fondurile
europene sã nu mai fie distribuite de cãtre stat, ci de
cooperative ºi asociaþiile de grupuri de producãtori
 a adãugat ministrul Achim Irimescu.

Ce avantaje are un fermier
care e membru într-o cooperativã?

 Asocierea ºi cooperarea dintre producãtori
sunt esenþiale în ceea ce priveºte consolidarea
puterii de negociere, procurarea utilajelor ºi
tehnologiilor agricole, creºterea gradului de acces
la credite, introducerea inovaþiilor ºi a ideilor noi
de management;  reducerea cu 20% a impozitului
pe profit în primii 5 ani de activitate pentru
cooperativele nou înfiinþate, iar pentru cooperativele deja înfiinþate pentru urmãtorii 5 ani

Ar fi ideea impozitãrii oricãror sume care se
transferã cãtre paradisuri fiscale. Aceasta ar putea
da rezultate dacã toate þãrile lumii ar adopta-o. Însã,
cum practica de pânã acum relevã, cu siguranþã o
asemenea înþelegere nu va putea fi fãcutã. De aceea,
credem cã aceastã soluþie ar putea fi contracaratã de
evazioniºti prin facturãri de tranzit.. Adicã, mai întâi
în þãri care nu vor aplica impozitarea ºi, apoi, din
acestea cãtre paradisurile fiscale.
O soluþie care ar rezolva problema ar putea fi
renunþarea la impozitul pe profit, impozit care îi
stimuleazã pe investitori sã alerge ºi sã gãseascã
soluþii de eludare a legii ªi care mai ºi dã dreptul
fiscului sã vinã ºi sã discute oportunitatea unor
cheltuieli! Care, de multe ori, conduce la dispute ºi
abuzuri. Prin urmare, dacã se trece la impozitul pe
venit sau cifra de afaceri, problema se rezolvã.
Orice bon fiscal ºi orice facturã trebuie sã conþinã ºi
un impozit între 1,75 ºi maximum 3%. Pentru
gestionarea ºi urmãrirea acestuia, toate terminalele
care emit un bon fiscal, sigilate de organul fiscal, vor
fi conectate la un sistem informatic ierarhizat (local,
municipal, judeþean, naþional (pentru România).
Când se face raportul Z, se transmite ºi valoarea
cumulatã zilnicã a impozitului. Fãrã confirmarea
sistemului informatic ierarhizat, cã s-a fãcut
înregistrarea, terminalul nu porneºte a doua zi.
Ruperea sigiliului este faptã penalã. Similar se
procedeazã ºi cu facturile. Orice facturã se
înregistreazã cu codul fiscal al furnizorului ºi
cumpãrãtorului, valoarea totalã ºi valoarea
impozitului, ºi primeºte un cod unic de înregistrare
din partea sistemului informatic. Bãncile, trezoreria,
casieriile nu plãtesc nicio facturã pânã nu se
conecteazã la sistemul informatic care confirmã cã
factura a fost înregistratã în sistem. În acest fel, se
gestioneazã live situaþia impozitelor ºi plata lor. Un
display în cabinetul diverselor zone ierarhice,
ultimele la Ministerul Finanþelor ºi Premier, vor arãta
în orice moment situaþia impozitelor datorate ºi
încasate pe total zonã ierarhicã, respectiv, la nivel
naþional. Pentru amortizarea investiþiilor se
diminueazã pe toatã perioada de amortizare, stabilitã
normativ, procentul de impozitare.
Va fi oare România capabilã sã procedeze
astfel? Sau evazioniºtii vor fi, ºi de data aceasta,
mai puternici decât oficialitãþile?

de la intrarea în vigoare a legii;  scutirea membrilor
de la plata impozitului pe venituri în cazul
persoanelor juridice microîntreprinderi ºi de la
plata impozitului pe norma de venit în cazul
persoanelor fizice (PF, PFA, II, IF), pentru
producþia valorificatã prin/cãtre cooperativa
agricolã;  în cazul cooperativelor microîntreprinderi, acestea sã plãteascã impozit pe profit
ºi sã fie scutite de la plata impozitului pe venituri;
 scutirea de la impozitul pe proprietate a
bunurilor imobile ale membrilor cooperatori
aferente producþiei valorificate prin cooperativa
agricolã;  scutirea membrilor cooperativelor de
la plata impozitului pe arendã în cazul terenurilor
luate în arendã de cãtre cooperative de la aceºtia.
Senatorii au adoptat, pe 4 aprilie 2016, o serie
de modificãri ºi completãri la Legea cooperaþiei
agricole 566/2004. Potrivit propunerii legislative, pentru care au votat favorabil 77 de senatori, cooperativa agricolã va fi consideratã fermier
activ, iar din aceasta vor putea face parte ºi
întreprinderile individuale ºi familiale. De
asemenea, se are în vedere scutirea de la plata
impozitului pe venit a microîntreprinderilor
membre ale unei cooperative agricole, scutirea de
la plata impozitului pe proprietate a bunurilor
mobile a membrilor cooperatori, precum ºi asupra
mijloacelor de producþie în condiþiile în care acestea
sunt exploatate în cadrul cooperativei, reducerea
cu 20% a impozitului pe profit în primii cinci ani
de activitate pentru cooperativele nou înfiinþate,
de asemenea pentru urmãtorii cinci ani de la intrarea
în vigoare a prezentei legi, a precizat secretarul
de stat în MADR Daniel Botãnoiu, citat de
Agerpres. Din textul de bazã al propunerii
legislative a fost eliminat paragraful care prevedea
cã terenurile, clãdirile ºi efectivele de animale ale
membrilor cooperatori rãmân în proprietatea
acestora, cooperativa agricolã putând primi doar
drept de folosinþã. Senatorii au motivat cã textul
legii de bazã este complet, întrucât în cadrul tuturor
tipurilor de cooperative terenurile ºi bunurile care
se aduc în folosinþã rãmân în proprietatea
membrilor cooperatori, cooperativa având numai
dreptul de uzufruct. Deci, terenurile ºi animalele
NU sunt ale cooperativei, ci ale membrilor!
În varianta adoptatã a documentului, senatorii
au mai prevãzut cã pentru reducerea cu 20%
a impozitului pe profit în primii 5 ani pentru
cooperativele nou înfiinþate, respectiv în primii
5 ani de la intrarea în vigoare a noii legi pentru
cele deja existente, MADR va propune o
schemã de ajutor de stat.

TVA - frânã
în asocierea producãtorilor agricoli

Primul ministru, participat, alãturi de ministrul
Agriculturii, la Conferinþa Federaþiei Naþionale a
Grupurilor de Acþiune Localã (FNGAL) pe tema
elaborãrii strategiilor de dezvoltare localã
(26.II.2016), a spus: Fermierii dintr-o cooperativã trebuie sã se aprovizioneze împreunã
cu anumite inputuri, sã-ºi comercializeze
produsele, sã gãseascã piaþã de desfacere. Numai cã tipul ãsta de cooperativã care trebuie susþinut 100% ! nu rezolvã o problemã esenþialã:
recunoaºterea ºi regularizarea TVA între cooperativa ºi membri cooperatori. Prin sintagma
înºelãtoare ºi mincinoasã scutit de la plata TVA,
în fapt, înseamnã sã o suporte pe costuri, sã o
recupereze prin preþ de la consumatorul român
sau sã falimenteze, la care s-a adãugat nivelul cotei
de 24%, o lungã perioadã de timp, iar acum de
20%. Prin noul Cod fiscal se menþine discriminarea
producãtorului individual iar pentru PFA-uri s-a
schimbat sistemul de fiscalizare. Producãtorii
agricoli care opteazã sã fie plãtitor de TVA, inclusiv
pentru cifra de afaceri de pânã la 220 000 lei, sunt
obligaþi sã-ºi recupereze TVA negativã de la bugetul
de stat prin introducerea taxãrii inverse care
multiplicã birocraþia ºi cheltuielile cu gestionarea
TVA ºi imobilizarea fondurilor pânã la suma de
5000 lei, limita minimã de la care se deconteazã de
la buget tva negativã pe baza decontului depus
lunar/trimestrial/anual, dupã caz. Deblocarea
situaþiei, care dãinuie de la introducerea TVA în
România (1 iul.1993) ca formã modernã de
impozitare ºi armonizare cu UE, este una simplã
prin modificarea ºi adaptarea Codului fiscal:
acordarea dreptului deducerii TVA, de cãtre
utilizatorii-organizaþi juridic, din preþul achitat
producãtorilor agricoli pentru producþia primarã
agricolã achiziþionatã ca materii prime (cereale ºi
plante tehnice, animale ºi pãsãri etc) sau în stare
proaspãtã consumabile (legume ºi fructe etc)
pentru procesare, pãstrare/depozitare, comercializare, inclusiv cooperativelor agricole, dupã caz.
Mãsura nu solicitã sume suplimentare de la buget,
mai mult, elimina birocraþia ºi restituirile de la buget, cresc veniturile producãtorilor agricoli, prin
recunoaºterea TVA aferentã imputurilor pentru
producþia valorificatã pe piaþa reglementatã
prin procedurile Codului fiscal. Cine îºi asumã
punerea în practicã? Documentaþia stã, în
continuare, la dispoziþia celor interesaþi.

Ec. dr. Mircea M. TOMA
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PROGRAMUL TVH
MARÞI  12 aprilie 2016
06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:30
12:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16.30
17:00
18:00
19:00
19:45
20:15

22:15
22:45
23:15
23:45
00:45
01:15
01:45
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba englezã pentru copii
Film documentar Discovery
Obiectiv 2.0 (r)
Film documentar
Viral online (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
(romance, Filipine, 2003)
Film documentar
 Curtis, bucãtarul tãu personal
Film serial  O iubire eternã (Filipine, 2012)
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Medicina live
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Film artistic românesc 
Râdeti ca-n viaþã (1983)
Regia: Andrei Blaier
Viral online
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Film documentar
Topul muzicii populare (r)
Preuniversitaria
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
Femeia, adevãr ºi poveste

SÂMBÃTÃ  16 aprilie 2016
06.00
07:00
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
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)
Curs de limba japonezã
Univers Shakespeare
Realizator: George Volceanov
De ce iubim literatura românã
Realizator Luiza Marinescu
Ochiul de veghe (r)
Film documentar Discovery
Panteon
Realizator Cãtãlin Maximiuc
Film artistic  Iubirea vieþii mele
(1940, comedie, musical)
Regia: H.C. Potter
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Amintiri ºi cântec.
Film documentar
Crezi cã ºtii (r)
Ochiul de veghe
Realizator Ciprian Vasilescu
Week-end show
Cântec, joc ºi veselie
Realizator Marius Voicu
Film artistic românesc 
Bariera (1972, dramã)
Regia: Mircea Mureºan
Amintiri de la filmare
Realizator Ion Bucheru
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
De ce sã iubim limba românã
Realizator Luiza Marinescu
Justiþia sub lupã
Realizator Matei Stoenescu
Un actor ºi rolurile sale
Realizator Ion Bucheru
Universitaria
Despre oameni ºi locuri
Realizator Alexandru Lucinescu
Preuniversitaria*

* Emisiuni realizate în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

JOI  14 aprilie 2016

MIERCURI 13 aprilie 2016
06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:30
12:00
13:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
19:45
20:15
22:15
22:45
23:15
23:45
00:45
01:15
01:45
03:00
03:30
04:30
05:00

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba italianã
Film documentar Discovery
Film artistic românesc 
Râdeþi ca-n viaþã (1983)
Regia: Andrei Blaier
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar
Viral online (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
(Filipine, 2003, romance)
Regia: E.M. Reyes, Jerome Chavez Pobocam
Film documentar  Curtis, bucãtarul
tãu personal
Film serial  O iubire eternã
(Filipine, 2012)
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  Caruselul iubirii
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Film artistic românesc 
Sosesc pãsãrile cãlãtoare (1984, dramã)
Regia: Geo Saizescu
Viral online
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Film documentar
Topul muzicii populare (r)
Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
Justiþia sub lupã
Realizator Matei Stoenescu
Grãdina cu statui
Realizator Neagu Udroiu
Un actor ºi rolurile sale
Realizator Ion Bucheru
Pro memoria
Realizator Corneliu Toader

06:00
06:30
07:00
07:55
08:40
09:00
10:30
12:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
19:45
20:15
21:50
22:15
22:45
23:15
23:45
00:45
01:15
01:45
03:00
03:30
04:00
05:00

08:00 Film documentar pentru copii Adventure Camp
08:30 Curs de limba englezã
09:00 Ecumenica

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

Realizator Sorin Bejan
11:00 Panteon
11:30 Obiectiv 2.0.
Realizator Ciprian Vasilescu
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 Cântec, joc ºi veselie
Realizator Marius Voicu
22:30 Film artistic  Pe muchie de cuþit
(2012) Regia: Tom Breedlove
00:00 Preuniversitaria
01:00 Preuniversitaria. Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 ONG Mania. Realizator Ana Maria Stancu
03:30 Limbajul imaginii filmate
Realizator Ion Bucheru
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

06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:30
12:00
13:30
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
19:45
20:15
22:15
22:45
23:15
23:45
00:45
01:45
02:15
02:45
03:15
03:45
04:15

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba francezã
Film documentar Discovery
Film artistic  Domnia lui Ludovic
al XIV-lea (1966)
Regia: Roberto Reossellini
Transformarea (r)
Cinemania  film documentar
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
(Filipine, 2003, romance)
Regia: E.M. Reyes, Jerome Chavez Pobocam
Film documentar
 Curtis, bucãtarul tãu personal
Film serial  O iubire eternã
(Filipine, 2012)
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film serial  Caruselul iubirii
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Film artistic  Iubirea vieþii mele
(1940, comedie) Regia: H.C. Potter
Viral online (r)
O lume sub lupã (r)
Film documentar
Topul muzicii populare (r)
Grãdina cu statui
Dicþionar cultural
Realizator Ioan Roºca
Justiþia sub lupã
Realizator Matei Stoenescu
Un actor ºi rolurile sale
Realizator Ion Bucheru
ªcoala ºi absolvenþii sãi
Toatã viaþa învãþãm
Preuniversitaria*

PROGRAMUL
Radio Seven
103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

LUNI  18 aprilie 2016

DUMINICÃ  17 aprilie 2016
06.00 Preuniversitaria*
07:00 Universitaria*

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
O lume sub lupã (r)
Curs de limba chinezã
Film documentar Discovery
Film artistic  Sosesc pãsãrile cãlãtoare
(1984, dramã) Regia: Geo Saizescu
Doctor H (r)
Viral online (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
(Filipine, 2003)
Regia: E.M. Reyes, Jerome Chavez Pobocam
Film documentar  Curtis, bucãtarul
tãu personal
Film serial  O iubire eternã (Filipine, 2012)
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Film documentar 
Caruselul iubirii
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Transformarea
Film documentar  Cinemania
Viral online
Realizator Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã (r)
Film documentar
Topul muzicii populare (r)
Preuniversitaria
Vorbiþi, scrieþi româneºte
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria
ONG Mania.
Realizator Ana Maria Stancu
Limbajul imaginii filmate
Realizator Ion Bucheru
Istoria cu învãþãturã
Realizator Valeriu Râpeanu
Pro memoria
Realizator Corneliu Toader

VINERI  15 aprilie 2016

12:00
13:30
14:00

15:00
15:30
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:15
21:15
22:15
22:45
23:15
23:45
00:45
01:15
01:45
03:00
03:30
04:30
05:00
05:30

Vorbiþi, scrieþi româneºte
Universitaria*
Preuniversitaria*
Interviurile TVH (r)
Film documentar Discovery
Film artistic Mãnuºa Sfântului Elzear
(1952, dramã/thriller)
Regia: Rudolph Mate
Film documentar
Viral online (r)
Film serial  A fost odatã ca niciodatã
(Filipine, 2003, romance)
Regia: E. M. Reyes, Jerome Chavez Pobocam
Film documentar  Curtis,
bucãtarul tãu personal
Film serial  O iubire eternã
(Filipine, 2012)
O lume sub lupã
Topul muzicii populare
Medicina live
Film documentar Discovery
O lume sub lupã
Crezi cã ºtii?
Film documentar
Viral online
Robert Robert Emanuel
O lume sub lupã
Film documentar
Topul muzicii populare (r)
Preuniversitaria
Vorbiti, 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
ªcoala ºi absolvenþii sãi
Toatã viaþa învãþãm

7 Dimineaþa, cu Laura ºi Mihai,
de luni pânã vineri, între 7:00-10:00
Realizatorii te sfãtuiesc sã asculþi programul lor
minunat, deoarece prietenii tãi o sã înceapã sã-l
asculte, o sã le placã ºi, dacã nu asculþi ºi tu, o sã te
simþi exclus din conversaþia lor despre 7 Dimineaþa.
Tibi, de la 10. Dimineaþa, de la 10:00
Tibi Ursan, în fiecare zi la Radio Seven, vreme de
4 ceasuri, face exact ce ºtie mai bine. Mixeazã!
Informaþie, muzicã ºi bunã dispoziþie. Ce facem
disearã, ce mai zic oamenii de ºtiinþã sau ce mai
ascultãm
Tache, de la 14, în zilele lucrãtoare,
de la 14 la 17.30
Pentru Robert Tache, Radio se scrie cu R mare.
ªi asta nu de azi, de ieri, ci de vreo 20 de ani.
Un strop de istorie muzicalã, ceva despre filme
ºi, de fiecare datã, o personalitate a zilei.
Cuvinte. Cu Vintilã. Marius Vintilã,
de luni pânã vineri, de la 17:30
Dupã serviciu, asculþi cuvintele care te conecteazã
cu concitadinii tãi, cu oraºul ºi cu subiectele care
constituie preocupãrile oricãrui grup de ascultãtori
educaþi ºi maturi, ce vor sã contribuie la îmbunãtãþirea nivelului vieþii în propria urbe.
All You Can Read, cu Marius Chivu,
în fiecare luni
Un talk show în doi despre cãrþi ºi muzicile lor.
Marius Chivu invitã un scriitor pentru a discuta
o carte nou apãrutã ºi a asculta împreunã
muzicile preferate ale invitatului.
Lista lui Dinu, în fiecare luni, de la 22:00
Zice Dinu: Am fost atras tot timpul de muzica
nouã. Uºor disonantã faþã de cea la modã. Lista
este o fotografie de moment, în fiecare sãptãmânã
adun piesele care-mi plac sau care-mi spun ceva.
Urban Sunsets, cu Bogdan Strãtulã, în fiecare
miercuri, de la 22:00
Pentru mine genul muzical nu mi se mai pare un
criteriu. Cred cã existã doar muzicã bunã ºi muzicã
proastã în toate genurile muzicale. Conceptul Urban
Sunsets e despre muzica pe care eu o consider bunã
7 inches, cu Tibi Ursan, în fiecare vineri
de la ora 22:00
Este programul care te pregãteºte de weekend cu
cele mai noi ritmuri de club ºi cele mai hot release-uri.
Cu Tibi Ursan, pe post de DJ. O orã mixatã ºi
neîntreruptã de nici mãcar un spot publicitar.
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EURIE  HIGHER EDUCATION SUMMIT  Discovering New Horizons
EURASIA Higher Education Summit este un eveniment anual, organizat de Eurasian Universities Union (www.euras-edu.org) - o
organizaþie internaþionalã din care fac parte instituþii de învãþãmânt superior din numeroase þãri europene ºi din Orientul Mijlociu. În
prezent, organizaþia are ºapte membri fondatori, din Turcia, Rusia, Bulgaria, Azerbaijan, Moldova, ºi 90 de universitãþi membre, dintre
care cinci din România. Activitatea este extrem de bogatã. Anul acesta, au fost prezente 200 de persoane provenind din universitãþile
membre, agenþii de recrutare, organizaþii, care oferã servicii educaþionale, asociaþii nonprofit, care susþin învãþãmântul superior, ºi alte
instituþii guvernamentale, firme de consultanþã, firme de asigurãri. Tema centralã a summitului 2016 a fost Discovering New Horizons,
dezvoltatã în sesiunea plenarã ºi în 21 de paneluri diferite, în cadrul cãrora s-au dezbãtut probleme precum: sistemele de învãþãmânt
superior regionale, asemãnãri ºi deosebiri, promovarea programelor de studii, internaþionalizarea universitãþilor, Erasmus+ ºi cooperarea
în cercetare, mobilitãþi academice, accesul la educaþie a tinerilor refugiaþi, precum ºi alte subiecte de interes.
Din partea Universitãþii Spiru Haret au participat: prof.univ.dr. Manuela Epure - prorector Cercetare & Relaþii Internaþionale ºi
conf.univ.dr. Ruxandra Eleonora Vasilescu - decan Facultatea de Litere, director al Departamentului Studenþi strãini. La centrul de
conferinþe Halic, a fost amenajat un stand al Universitãþii Spiru Haret.
Deschiderea oficialã a evenimentului a avut loc în prezenþa preºedintelui EURAS, dr. Mustafa Aydin, precum ºi a altor oficialitãþi
locale ºi naþionale, între care remarcãm prezenþa Ministrului Educaþiei Naþionale - prof. Nabi Avci.
În debutul sesiunii plenare, dr. Patricia
Licuanan - ministru ºi preºedinte al Comisiei
pentru Învãþãmânt Superior CHED  Filipine,
invitatul de onoare al EURIE, în discursul
domniei sale s-a axat pe problema accesului
femeilor la programe de studii din învãþãmânt
superior în contextul Agendei 2030 pentru
dezvoltare sustenabilã. În contextul
multiculturalismului, stereotipurile se regãsesc
pregnant ºi afecteazã semnificativ educaþia
formalã. Stereotipurile, legate de rolul genului
în sistemul educaþional, echitatea de gen, nu
fac decât sã afecteze statutul femeii în societate,
ceea ce. invariabil, conduce la alte categorii de
stereotipuri, fiind, de fapt, un cerc vicios asupra
cãruia trebuie sã se intervinã cu hotãrâre.
Vorbitoarea a insistat, în mod special, pe
problemele discriminãrii de gen, care persistã
încã ºi îngrãdesc accesul femeilor la educaþie în
multe regiuni ale globului. Prezentarea a fost
extrem de interesantã ºi bine primitã de public.
Reprezentaþii universitãþilor au avut prilejul
sã viziteze pavilionul Galata Hall, sã
interacþioneze cu ceilalþi participanþi ºi sã îºi
prezinte reciproc instituþiile de învãþãmânt
superior din care provin. Conceptul de
expoziþie, organizatã pentru a facilita
cunoaºterea între universitãþi ºi iniþierea de
programe de cooperare academicã, este un
concept nou, deosebit de bine primit de
participanþi, interesul fiind real.
Universitãþile au fost grupate pe þãri,
standurile acestora fiind marcate cu Study in...
Turkey, UK, USA, Study in Holland, însã,
pentru România, nu s-a integrat conceptul de
Study in Romania, cu toate cã au avut stand
douã universitãþi membre ºi încã douã cu statut
de vizitatori. În acest sens, reprezentanþii
Universitãþii Spiru Haret au remarcat cã este
esenþial un parteneriat cu proiectul Study in
Romania ºi cu instituþiile abilitate pentru a
construi o imagine favorabilã învãþãmântului
superior din România ºi pentru a deveni o
destinaþie pentru studii, în mod special pentru
tinerii din regiune. În acest moment, România
se gãseºte într-o conjuncturã favorabilã, mai
cu seama datoritã stabilitãþii ºi percepþiei unei
þãri sigure, fãrã probleme politice ºi fãrã
primejdii majore. Pãrinþii doresc sã îºi ºtie
copiii în siguranþã atunci când aleg sã îi susþinã
pentru a studia într-o þarã strãinã.

Gazdele au pregãtit, pentru încheierea sesiunii plenare, o paradã de modã: îmbrãcãminte realizatã de studenþi turci înscriºi la programul Design Vestimentar al Universitãþii Aydin. Includerea în programul confe-rinþei a unei astfel de prezentãri a fost inspiratã,
publicul apreciind creaþiile cu influenþe naþionale, deosebit de frumoase. Tot la final, un
ansamblu de dansuri populare turceºti a creat o atmosferã plãcutã ºi a constituit un prilej
de promovare a culturii ºi civilizaþiei Turciei.

În zilele evenimentului, în sãli paralele,
s-au desfãºurat numeroase paneluri. Reprezentanþii Universitãþii Spiru Haret au
participat la seminarul Marketing European
Study Program, în cadrul cãruia au fost
prezentate douã lucrãri interesante: Communication and innovation strategies to promote
the Spanish University System  dr. Alfonso
Gentil Alvarez-Ossorio, ºeful Departamentului de Internaþionalizare a Învãþãmântului
Superior din Spania - SEPIE, ºi The

effectiveness of marketing channels: search
engine advertising, portal websites, agents,
fairs, academic partners and printing
advertising  Thijs van Vugt, director
Analytics  StudyPortals.
La panelul Marketing and Recruitment in
Eurasian Region, cei trei vorbitori au prezentat teme concrete legate, atât de etapele ºi ce

implicã procesul de recrutare, cât ºi de
necesitatea impusã de orientãrile ºi practicile
noii generaþii privind utilizarea tehnologiei
moderne în cadrul acestui proces. Teme
abordate: Marketing ºi recrutare folosind
instrumentele realitãþii virtuale, familiare
generaþiei secolului 21 - prezentare a
directorului Mezun Group, firmã de recrutare
studenþi strãini; Recrutare studenþi strãini prin
intermediul agenþilor educaþionali - prezentare
a lui Seher Neoz, coordonator ICEF; Strategii
de recrutare ºi orientare a studenþilor strãini
- prezentare de Ayse Bulbul, ºef Departament
Studenþi Strãini, Istanbul Kultur University.
La seminarul Internationalization strategies, au fost susþinute douã prezentãri: Internationalization strategies: Leveraging
Professional Competencies for Success dr. Ivor Emmanuel, director al Oficiului
Internaþional, University of California,
Berkeley, USA; Developing Internationalisation strategies: Case of Business
School - dr. Mine Karatas-Ozkan, prodecan,
University of Southampton, UK

La standul amenajat, reprezentanþii Universitãþii Spiru Haret
au distribuit materiale promoþionaleºi au purtat discuþii cu
vizitatorii:  preºedintele EURAS - Mustafa Aydin, însoþit de
cadre didactice de la Aydin University. S-a conturat ideea unei
implicãri active în activitãþile EURAS, USH având numeroase
posibilitãþi;  reprezentanþii Atilim University  Ankara;
 rectorul Universitãþii Odlar Yurdu - Baku, Azerbaijan, prezent
la standul USH (foto) în vederea semnãrii Memorandumului
de cooperare. Prof. Ahmad Valiyev, rector al Odlar Yurdu
University ºi membru al Parlamentului, a fost informat asupra
activitãþilor ce pot fi derulate în parteneriat. Dialogul a fost ºi o
ocazie de a pune în valoare cei 25 de ani de existenþã ºi de
realizãri ale USH, precum ºi dorinþa de a extinde relaþiile de
cooperare internaþionalã;  Irene Itria - coordonator al Biroului
de Relaþii Internaþionale al Universitãþii Hasan Kalyoncu din
Gaziantep, Turcia, universitate interesatã de încheierea unui
acord Erasmus în vederea asigurãrii mobilitãþii studenþilor;
pentru a spori atractivitatea se oferã, adiþional, stagii de internship
în companii, relaþia cu mediul de afaceri fiind extrem de importantã
pentru aceastã universitate. Mari companii din Turcia sunt
localizate în regiune ºi ideea unei cercetãri aplicate în beneficiul
companiilor este extrem de interesantã;  prof. dr. Mehmet
I.Yagci - prorector al Mersin University, Mersin, Turcia, interesat de încheierea unui acord de parteneriat cu USH ºi deschis participãrii la activitãþi comune. S-a stabilit transmiterea
modelului de acord ºi a 2-3 propuneri de activitãþi comune pentru
2016; dr. Abdulmecit Nuredin - prorector al International
Vision University, Gostivar, Macedonia;  Gurcan Ocalan departamentul de programe internaþionale al ISIK University,
Istanbul, Turcia;  Usman Suayip Turan - coordonator Erasmus
+ la Cankiri Karatekin University, Cankiri, Turcia;  Ilyas
Ulgur, director, Department of Quality Assurance, Turgut Ozal
University, Ankara, Turcia - interesat de cooperare, acþiuni
comune în domeniul calitãþii educaþiei, mobilitãþi Erasmus, scriere
de propuneri de proiecte în Erasmus + ;  dr. Dababrata
Chowdhury - Senior Lecturer, Suffolk Business School,
University Campus Suffolk, UK, ºi director al Middle East
Research Centre (MERS), interesat de participarea la a treia
International Conference on Economics and Business
Administration (ICESBA2016), precum ºi de o vizitã în România
pentru a discuta posibilitatea dezvoltãrii unui program MBA
destinat regiunii Asia ºi Orientul Mijlociu;  Mahmut Aydin reprezentant companie de recrutare studenþi ºi specializare în
acreditare de programe de studii în UK. O interesantã propunere
a venit de la dl. Aydin cu privire la organizarea de Open Course
în parteneriat cu University of London.
Reprezentanþii Universitãþii Spiru Haret au vizitat, la
rândul lor:  standul University of Applied Management
Studies  Germania, unde s-au purtat discuþii cu preºedintele
universitãþii, prof. dr. Franz Egle, care au vizat: parteneriat
în elaborarea de proiecte ºi depunerea lor în competiþii
europene, urmând sã se transmitã un model de acord de
cooperare. Ideea de lucru iniþialã a fost proiectarea unei
platforme de networking între cadrele didactice care
împãrtãºesc aceleaºi interese în domeniul cercetãrii. A fost
promovatã Conferinþa ICESBA 2016 ºi s-a agreat participarea
unui keynote speaker din partea University of Applied Management Studies  Germania, domeniul de interes fiind Energy
Management.  La standul Hamad bin Khalifa Unversity,
Qatar, universitate localizatã în Education City, înfiinþatã în
cadrul fundaþiei ºefului statului, discuþiile s-au purtat cu
Houssan Zein, director Marketing, ºi au dovedit interesul de
schimburi academice ºi/sau proiecte de cercetare. Totodatã,
a avut loc o întâlnire cu dr. Johannes Muller - International
Office, University of Cologne, Germania, în cadrul cãreia
s-a abordat posibilitatea de a încheia un acord de parteneriat
ºi elaborarea unui Plan de Acþiune pentru 2016. Universitatea
din Koln are un specific apropiat USH, respectiv, specializãri
precum: Management, Economie ºi ªtiinþe Sociale, Drept ,
Medicinã, Matematicã ºi Informaticã etc. De asemenea, s-au
purtat discuþii cu Richard Deighton - director al Partner
Arabia - companie de consultanþã în educaþie, specializatã
în atragerea de studenþi din Orientul Mijlociu.

