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SUCCES ÎN NOUL AN UNIVERSITAR!
Mesajul rectorului Universitãþii Spiru Haret,
conf.univ.dr.Aurelian A. BONDREA,
cu prilejul deschiderii anului universitar 2016-2017

Dragi studenþi,
stimaþi colegi,
Deschidem împreunã un nou an universitar, cu
dorinþa de a forma noi generaþii de profesioniºti, care,
printr-o pregãtire academicã de calitate, sã reprezinte
puntea cãtre progres, cãtre o societate mai bine ancoratã
la valorile ºi principiile europene.
Marele reformator al învãþãmântului românesc, Spiru
Haret, spunea: Sistemul ºcolar al unei þãri trebuie sã

fie oglinda fidelã a trebuinþelor, aspiraþiunilor ºi
caracterului naþional al poporului care o locuieºte. Ne
silim a face ca tinerimea care trece prin ºcoli de orice
grad sã iasã din ele, nu numai înzestratã cu cunoºtinþe
generale ºi cu o educaþie naþionalã ºi umanitarã cât
mai desãvârºitã, dar ºi înarmatã cât mai bine pentru
lupta vieþii ºi cu o cunoºtinþã cât mai deplinã a þãrii ºi a
nevoilor ei.
Performanþa este criteriul adoptat de Universitatea
Spiru Haret pe parcursul celor 25 de ani ºi care va
rãmâne esenþa acestei instituþii. Pentru a atinge excelenþa
profesionalã se impune o pregãtire universitarã de
competenþã, aptã sã rãspundã tuturor provocãrilor.
Principiul eficienþei educaþionale, manageriale ºi
financiare, în baza cãruia se urmãreºte obþinerea de
rezultate academice maxime, prin gestionarea
responsabilã a resurselor de care dispune Universitatea,
precum ºi orientarea spre viitor ºi centrarea educaþiei
pe beneficiarii acesteia vor fundamenta toate activitãþile
pe care le vom întreprinde.

Dezvoltarea internaþionalã este parte a strategiei
Universitãþii Spiru Haret, iar potrivit planului
managerial 2014-2018, instituþia va continua sã
dezvolte relaþii de colaborare interacademice, atât pe
plan intern, cât ºi pe plan extern. Fac referire aici la
universitãþi de top, institute de cercetare ºtiinþificã,
autoritãþi centrale, agenþi economici etc.
Dragi studenþi, vã urez sã vã bucuraþi de toate
oportunitãþile ºi beneficiile pe care vi le oferã viaþa de
student, sã cultivaþi prietenii, colaborãri de duratã ºi
experienþe pozitive, dar, în acelaºi timp, sã profitaþi
din plin de expertiza profesorilor dumneavoastrã ºi sã
vã asumaþi cu conºtiinciozitate transferul de cunoºtinþe!
Stimaþi colegi, alãturi de aceºti tineri, îmi doresc sã
construim un pol de excelenþã al educaþiei ºi cercetãrii
academice, astfel încât numele Universitãþii Spiru Haret
sã fie purtat cu mândrie. Vã mulþumesc pentru
implicarea ºi dedicarea dumneavoastrã în cadrul
comunitãþii haretiste, aºa cum aþi demonstrat an de an!
Mult succes în noul an universitar!
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Vara anului 2016 nu a adus
numai bucurii comunitãþii
haretiste, ci ºi tristeþe. Marþi,
30 august 2016, a fost înmormântat, la Cimitirul Cernica,
prof. univ. dr. Augustin Gârbea,
director economic. Lasã un gol
în urma sa, dar ºi amintiri
frumoase.
Sã-i fie odihna luminatã de
stele!
Prof. univ. dr. Augustin Gârbea
a fost unul dintre membrii fondatori ai Fundaþiei România de
Mâine, un specialist apreciat, un
om corect, cald, un om optimist,
temperat, un coechipier de
nãdejde.
La începutul acestui an, cu
prilejul celei de-a 25 aniversãri
a Fundaþiei România de Mâine
ºi a Universitãþii Spiru Haret,
prof. univ. dr. Augustin Gârbea
a spus: Fundaþia România de
Mâine este o creaþie, ca idee ºi
ca realizare, a profesorului
Aurelian Gh. Bondrea. În ce
mã priveºte, în primii ani, am
fost preºedintele Comisiei de
cenzori ºi, din acest punct de
vedere, am contribuit în mod
direct la realizarea resurselor
de venituri ºi apoi la cheltuirea
eficientã a lor.
Noi, ca oameni de învãþãmânt, cunoºteam faptul cã
existã localitãþi, nu puþine, care
nu au nici învãþãtori ºi aceastã
funcþie o îndeplineau absolvenþi
de liceu, fãrã o pregãtire
pedagogicã ºi psihologicã, astfel
încât sã modeleze copiii. Prima
facultate înfiinþatã a fost Colegiul Psihopedagogic. La acest
colegiu s-au înscris, au dat
admitere ºi au fost admiºi tineri
care predau în învãþãmântul
preuniversitar, dar nu aveau o
pregãtire psihopedagogicã.
Colegiul Psihopedagogic, la noi,
a fost cel care a acoperit un gol
în învãþãmântul românesc,
fãcând legãtura între ºcoala
mijlocie-medie, licee ºi partea
de pregãtire superioarã pentru
toate categoriile de tineri.
Sunt convins ca Universitatea, în viitor, va duce aceeaºi
politicã economicã, în sensul de
a moderniza fiecare specializare pe care o avem în momentul de faþã. Eu le doresc
celor foarte tineri sã înveþe de
la cei de vârstã mijlocie, astfel
încât sã poatã sã continue
progresul continuu al Universitãþii Spiru Haret!
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IMPLICAÞI!

Cursul Legislaþia achiziþiilor publice în România
 Implementarea noilor reglementari ale Uniunii Europene
În perioada 26-28 septembrie
2016 s-a desfãºurat
cu succes, la sediul
USH Pro Business,
cursul intitulat
Legislaþia achiziþiilor publice
în România  Implementarea
noilor reglementari ale
Uniunii Europene.
Au fost prezenþi, în special,
operatori economici interesaþi
sã participe activ la sistemul
de achiziþii publice din
România, care au beneficiat de
prezenþa unor experþi capabili
sã le transmitã cunoºtinþe
extrem de utile asupra
condiþiilor de acces la sistemul
de achiziþii publice în lumina
noilor modificãri legislative.
USH Pro Business va continua
seria acestor cursuri, ce vor
viza elementele solicitate de
participanþi, precum studii de
caz, achiziþii pe pieþe
internaþionale etc.

Programul Naþional Comun Formare/Perfecþionare Competenþe în Achiziþii Publice

Ziua 1. Cuvânt introductiv:
Costin Lianu  USH Pro Business,
Gabriela Ilin  Cluster ROVEST,
Ovidiu Slimac  S.N.S.E.A.P.
Modulul 1  Ovidiu Slimac.
Tema: Procesul de achiziþie
publicã » Principii (1) Subiecte:
 Considerente generale, specifice;
Reforma arii principale. Legislaþie
(Directive Europene, româneascã); Cadru Instituþional.
 Modernizarea serviciilor publice; Prevenirea corupþiei.  Provocarea societãþii civile; Praguri.
 Cele 7 Principii; Principiul
Imparþialitãþii ºi Evitãrii Concurenþei Neloiale, Principiul
Achiziþiilor Corecte. Modulul 2
 Ovidiu Slimac. Tema: Procesul
de achiziþie publicã » Tipuri contracte, Autoritãþi Contractante (2).
Subiecte:  Lucrãri.  Produse.
 Servicii.  Autoritãþi contractante. Modulul 3  Octavian

Constantinescu, Ovidiu Slimac.
Tema: Procesul de achiziþie publicã (3). Subiecte: Aspecte practice, interpretarea legislaþiei, rãspunsuri la întrebãri. Rezumatul zilei,
concluzii, sesiune Q&A.
Ziua 2. Modulul 1  Ovidiu
Slimac. Tema: Procesul de
achiziþie publicã » Proceduri,
Reguli de publicitate (1)
Subiecte: Etape; Praguri.
Praguri specifice  Anexa 2 din
Legea 98/2016. Alegerea procedurii. Modulul 2  Ovidiu
Slimac. Tema: Procesul de
achiziþie publicã » Instrumente
ºi tehnici specifice de atribuire, Modalitãþi speciale (2).
Subiecte: Acord  cadru.  Sistem de achiziþii dinamic.  Reguli
ºi proceduri, termene.  Criterii
de atribuire; Conflictul de
interese.  Cumpãrarea directã.
Modulul 3  Florin Silitrã.
Tema: Procesul de achiziþie
publicã » Activitãþi practice ºi
aplicative; Elemente de noutate
aplicabile în practicã în noul cadru
legislativ; Concesiunea de lucrãri
ºi de servicii (3) Subiecte:
 Aplicabilitatea noului pachet
legislativ; Estimarea valorii
contractului ºi modul de atribuire, Utilizarea corectã a cheltuielilor diverse ºi neprevãzute.
 Strategia Anualã de Achiziþii,
Strategia de Contractare,
P.A.A.P.  Circuitul documentelor în vederea lansãrii unei
proceduri de achiziþie publicã.
 Documentaþia de atribuire
(elaborare, elemente de practicã); D.U.A.E. Rezumatul
zilei, concluzii, sesiune Q&A.

Cu participarea extraordinarã a reputatului specialist
Emmanuel MOREL, consultant Banca Europeanã de Investiþii. A susþinut numeroase
sesiuni de training în România
ºi în strãinãtate, are o vastã
experienþã internaþionalã, atât în
zona ofertanþilor, cât ºi a
contractanþilor, în implementarea proiectelor finanþate din
fonduri europene ºi a acordat
asistenþã în domeniul achiziþiilor
publice în proiecte implementate
în Franþa, Anglia, România,
Bulgaria, Kosovo, este trainer
de peste 15 ani ºi a predat
numeroase sesiuni de curs în
achiziþii publice în Franþa,
Anglia, Egipt, iar în România
predat cursul de experþi achiziþii
publice pentru Ministerul
Finanþelor, U.C.V.A.P., Ministerul Mediului, Organisme Intermediare ºi autoritãþi publice
locale.
Ziua 3. Modulul 1  Oana Bera,
Gabriela Ilin, Ovidiu Slimac.
Tema: Procesul de achiziþie
publicã » Sistemul Electronic de
Achiziþie Publicã, Negocieri,
Remedii, Modalitãþi de atribuire,
Modificarea contractului, Excepþii, Remedii ºi Cãi de atac (1).
Subiecte: Licitaþia electronicã,
Excepþii, Utilizarea corectã ºi
eficientã în practicã a S.E.A.P.;
C.P.V. Mediere, Soluþionare
dispute, Negocieri.  Alegerea
procedurii; Modificarea contractului; Riscuri în A.P.  Remedii
(Soluþii, Cãi de atac, Cauþiunea).
Modulul 2  Florin Popovici,
Ovidiu Slimac. Tema: Procesul

de achiziþie publicã » SISAP
(Sistemul Informatic de Standardizare a Achiziþiilor Publice) (2). Subiecte: Îndeplinirea criteriului calitãþii în
achiziþiile publice.  Realizarea
sarcinilor  componenta profesionalã.  Abordãri strategice în
domeniul achiziþiilor publice.
Modulul 3  Costin Lianu.
Tema: Procesul de achiziþie publicã » Rolul competenþelor ºi
capacitãþii administrative a
autoritãþilor contractante (3).
Subiecte: Creare ºi gestiune
P.A.A.P., S.A.A.P., Principiul
Pareto.  Standardizare parcurgere proceduri atribuire.  Generarea completã a dosarului
achiziþiei. Rezumatul zilei,

Rezumatul Seminarului, concluzii, sesiune Q&A, feed-back.
Acordare ºi înmânare Certificate
nominale.
Invitat de onoare: Jurgen
RAIZNER, General Manager
Steinbeis Transfer Management,
al cãrui motto este: Success is
possible. In whole Europe.
Entrepreneurship is more than
doing business. We work
towards a business friendly
environment in Central and
Eastern Europe. Tackling grand
societal challenges is in focus of
our action. But: any project must
result in a real and concrete
benefit for our customers.
Nothing is more successful than
success.

Concluzii la

Conferinþa Naþionalã în sprijinul aplicãrii SUERD în România
- Senatul României, 22 septembrie 2016 -

În continuarea eforturilor declanºate prin formarea Task Force Naþional în sprijinul
SUERD, cu participare guvernamentalã ºi non-guvernamentalã, sub patronajul ºi cu
sprijinul Comisiei pentru Afaceri Europene a Senatului României, în data de
22 septembrie 2016, a avut loc Conferinþa Naþionalã cu tema Dezvoltare integratã
urbanã, portuarã ºi turisticã - oportunitãþi de finanþare UE, organizatã de Asociaþia
Comunitãþile Locale Riverane Dunãrii (CLDR) ºi Catedra Internaþionalã Onorificã
în sprijinul SUERD Jean Bart (CIO-SUERD).
Majoritatea invitaþilor ºi participanþilor au scos în evidenþã importanþa ralierii
mediului public ºi al sectorului privat la câteva proiecte majore semnificative care
sã trezeascã interesul firesc ºi al celorlalþi parteneri din alte state membre SUERD
ºi, în mod corespunzãtor, sã primeascã sprijin ºi co-finanþare transparentã din
partea Guvernului României. Menþionãm cã majoritatea zonelor þãrii  din bazinul
Mãrii Negre, al Dunãrii ºi al celor mai importanþi afluenþi  au fost reprezentate la
eveniment ºi s-au exprimat în favoarea unei abordãri mai îndrãzneþe ºi inovative
pentru integrarea ºi racordarea proiectelor româneºti la noile iniþiative ºi tendinþe în
context macro-regional.
Printre invitaþi ºi speakeri s-au numãrat: din partea Ministerului Fondurilor
Europene, consilierul personal al ministrului, dr. Octavian ªerban; din partea ANT
din cadrul MDRAP, Laurenþiu Crîmu; din partea Ministerului Transporturilor,
Cristina Cuc; din partea Ministerului Economiei, director Marius Andra; din partea
Ministerului Agriculturii, Speranþa Neagu; din partea Ministerului Educaþiei - ANCSI,
Aurora Patriche; din partea MAE, în calitate de observator, Andrei Cosmin Cîrlãnaru,
iar din partea CLDR, preºedinte interimar, primarul oraºului Hârºova, Viorel Ionescu.
În acest sens, a fost lansat ºi adoptat prin consens un Apel oficial în atenþia
Parlamentului ºi Guvernului României pentru a fi accelerate demersurile referitoare
la o mai largã ºi consistentã promovare a Strategiei Dunãrii în toate judeþele României,
cât ºi în favoarea stabilirii unor parteneriate viabile, atât cu statele mai avansate, cât
ºi cu þãrile vecine din cadrul Trilateralei de la Ruse. La final, organizatorii conferinþei
au reliefat faptul cã integrarea economiei ºi proiectelor româneºti în contextul macroregiunii Dunãrii este doar un test ºi prim pas pentru aprofundarea integrativitãþii
celorlalte proiecte la scarã europeanã ºi reducerea semnificativã a decalajelor de
competitivitate socialã ºi economicã ale României în ansamblu.
Parteneri media asociaþi: Agenþia Naþionalã de Presã AGERPRES, TVH, Opinia
naþionalã. Parteneri media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicaþii Mobile,
CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economicã, 24PH.ro, Curierul
de Dobrogea, SmartFinancial.ro, PRwave.ro, BrandInfo.ro, Buletin Dunãrean.

APEL DESCHIS
lansat la Conferinþa Naþionalã SUERD
cu propunerile ºi recomandãrile privind reformarea dezvoltãrii urbane în zonele portuare

În atenþia Parlamentului României, a Guvernului României,
a celorlalþi factori de decizie implicaþi în procesul de stimulare a dezvoltãrii urbane integrate, portuare ºi turistice, în
special în contextul aplicãrii Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii.

În vederea unei accelerãri a racordãrii României la ritmurile
ºi politicile privind creºterea competitivitãþii sociale ºi
economice, îndeosebi cu accent pe relansarea macro-regiunii
pilot a Dunãrii, membrii Task Force SUERD, creat în iunie
2016, în urma consultãrii organizate la Ministerul Fondurilor
Europene, precum ºi participanþii la Conferinþa Naþionalã
(Senatul României, 22 septembrie 2016) îºi doresc sã aducã
o contribuþie decisivã din punct de vederea al viitoarei
dezvoltãri urbane integrate a României ºi, prin formularea
acestui document, solicitã autoritãþilor publice centrale ºi
locale sã adopte urmãtorul set de reforme ºi mãsuri de sprijin
privind dezvoltarea oraºelor ºi zonelor portuare din
România:
în vederea posibilitãþii de a accesa în special Fondul
European de Investiþii Strategice (ESFI), stabilit prin
Planul Juncker, stabilizarea ºi aplicarea coerentã a legislaþiei
existente sau completarea adecvatã a acesteia privind
Parteneriatul Public-Privat (PPP), care sã confere
compatibilitate cât mai largã, inclusiv cu celelalte state
partenere avansate din cadrul macro-regiunii Dunãrii;
în vederea unei aplicãri optime a Agendei Urbane UE ºi
a obiectivelor SUERD, modificarea/ îmbunãtãþirea legislaþiei
privind responsabilitatea managementului ºi dezvoltãrii
zonelor portuare ºi a ºantierelor navale, în aºa fel încât
comunitãþile locale ºi operatorii economici-turistici sã
poatã avea un cuvânt de spus ºi sã contribuie în mod
efectiv la aplicarea unor strategii de valorificare ºi dezvoltare
a acestor obiective în mod integrativ ºi coerent, în beneficiul
Pentru conformitate, Secretariatul CLDR global al zonelor respective, al cetãþenilor ºi turiºtilor;
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identificarea de metode ºi stimulente concrete privind
afacerile întreprinzãtorilor mici ºi mijlocii din sectorul
meºteºugãresc, inclusiv prin utilizarea componentei digitale
pentru dezvoltarea acestui gen de afaceri de care sã poatã
profita comunitãþile în ansamblul lor;
introducerea pe scarã largã a unor modalitãþi de sprijinire
prin lege a reþinerii ºi valorificãrii procesului de inovare
la sursã, în serviciul tinerilor inovatori, al comunitãþilor
locale ºi al relansãrii oraºelor ºi zonelor portuare;
promovarea consecventã ºi sistematicã a bunelor practici
dezvoltate în alte state dunãrene ºi europene privind
înfiinþarea ºi dezvoltarea unor spaþii creative specifice în
oraºele ºi zonele portuare pentru o transpunere eficientã
în practicã a conceptului de dezvoltare inteligentã, precum
ºi a cooperãrii între reprezentanþii diverselor profesii ºi
specializãri din zonele respective;
revizuirea legislaþiei actuale privind sponsorizarea ºi
adaptarea celei existente pentru aplicarea pragmaticã a
conceptului de responsabilitate socialã corporativã pentru
toate companiile mari care activeazã ºi utilizeazã
capacitãþile portuare/navale din oraºele aflate în zona
maritimã, de-a lungul Dunãrii sau aºezate pe afluenþii
principali ai Dunãrii;
formularea unor politici ºi metode care sã transpunã
recomandarea UNESCO (Historic Urban Landscape HUL) privind punerea în valoare a obiectivelor de
patrimoniu cultural ºi istoric în interacþiune cu cele de tip
urban-industrial sau legate de turismul de tip ecologic,
peisagistic ºi ecumenic.
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Festivitate de deschidere

Structura anului universitar
2016-2017

ªCOALA
POSTLICEALÃ
SANITARÃ
SPIRU HARET
CRAIOVA
În cadrul Colegiului Universitar
Spiru Haret Craiova, luni, 12 septembrie 2016, a avut loc deschiderea
anului de învãþãmânt pentru ªcoala
Postlicealã Sanitarã Spiru Haret
Craiova. Evenimentul a avut loc în
amfiteatrul Facultãþii de ªtiinþe Juridice,
Economice ºi Administrative Craiova
din cadrul Universitãþii Spiru Haret 
Bucureºti, începând cu ora 10,30.
La acest eveniment au participat, pe
lângã tinerii boboci din anul I, pãrinþi

ai acestora, cadre medicale cu o
deosebitã reputaþie profesionalã, care
formeazã ºi corpul profesoral al ºcolii,
precum ºi cadrele didactice ale
Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Economice ºi Administrative Craiova. De la
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eveniment nu au lipsit reprezentanþii
televiziunilor locale.
Festivitatea a fost deschisã de
prof.univ.dr. Gheorghe Bicã, prorector
al Universitãþii Spiru Haret, care a
prezentat baza legalã de funcþionare a
ºcolii ºi oportunitãþile de angajare a
celor care terminã una dintre cele douã
specializãri: Asistent medical generalist ºi Asistent medical balneofiziokinetoterapie ºi recuperare. Au fost
susþinute ºi alocuþiuni de cãtre cadrele
medicale invitate, iar, la final, elevilor
le-au fost prezentate din partea
conducerii ºcolii elemente care þin de
procesul de învãþãmânt.
Atât elevii cât ºi cadrele medicale au
apreciat în mod pozitiv condiþiile
oferite de campusul Colegiului
Universitar Spiru Haret din Craiova.

Lect.univ.dr.
Amelia Mihaela DIACONESCU

VACANÞA STUDENÞILOR HARETIªTI  VACANÞÃ ACTIVÃ
Vizita profesorului Dababarta Chowdhury
în cadrul programului Erasmus+
În perioada 27 septembrie  1 octombrie 2016, a avut loc vizita profesorului Dababarta Chowdhury, de la Universitatea Suffolk, Marea
Britanie, vizitã desfãºuratã în cadrul programului de mobilitãþi Erasmus+.
Mobilitatea de predare a domniei sale a prilejuit noi contacte fructuoase
între instituþii, având loc mai multe întâlniri cu teme de discuþie diferite.
Profesorul Chowdhury a susþinut un curs cu tema Business concepts
and evidence involved în Enterprise: Marketing, why enterprise is
important  what is The market, participând, de asemenea, ºi la lucrãrile
conferinþei ICESBA 2016.
Întâlnirile au reprezentat pentru cadrele didactice din cadrul
Universitãþii Spiru Haret oportunitãþi de a dezvolta un transfer de
cunoºtinþe ºi practici universitare esenþiale în contextul actualului proces
de globalizare.
De asemenea, s-au purtat discuþii ºi în direcþia unor viitoare colaborãri
inter-instituþionale, atât în arealul activitãþii didactice, cât ºi al cercetãrii
ºtiinþifice interdisciplinare.
Vizita profesorului Dababarta Chowdhury reprezintã doar una dintre
activitãþile care se desfãºoarã sub egida programului Erasmus+ în cadrul
Universitãþii Spiru Haret, anual având loc mai multe mobilitãþi de predare
sau training ale personalului didactic, cât ºi mobilitãþi de studii sau practicã
ale studenþilor. (Biroul Erasmus +)

Eveniment ºtiinþific la Câmpulung Muscel

Importanþa CLUSTER-ului
în dezvoltarea economiei locale

Facultatea de ªtiinþe Economice Câmpulung Muscel, prin Centrul de Cercetãri
Economice Aplicate, în colaborare cu USH Pro Business, a organizat joi,
29 septembrie 2016, în Sala Master, evenimentul ºtiinþific Importanþa
CLUSTER-ului în dezvoltarea economiei locale.
Tematica manifestãrii a subliniat aspecte legate de:  Definirea noþiunii de
Cluster ºi importanþa acestuia în economia localã  Surse de finanþare a afacerilor
prin instrumente financiare europene ºi guvernamentale  Profiluri ale afacerilor
din mediul rural  Servicii suport pentru susþinerea ºi dezvoltarea afacerilor.
Activitãþile economice vizate au fost industria mobilei ºi de prelucrare a
lemnului, agro-turismul ºi produsele agro-alimentare, industrii conexe.

Foto: www.ziaruldinmuscel.ro

OBSTACOLE ÎN CALEA
CUNOAªTERII, PROMOVÃRII
ªI RESPECTÃRII
DREPTURILOR OMULUI

Simpozion Internaþional de Geografie
În perioada 24-26 iunie 2016, a avut loc cel de-al VIII-lea Simpozion
Internaþional de Geografie. Organizat de Facultatea de Matematicã,
Informaticã ºi ªtiinþele Naturii  specializarea Geografie, evenimentul a reunit
geografi (cercetãtori, cadre didactice ºi doctoranzi), economiºti, sociologi,
antropologi, politologi, dar ºi alþi specialiºti cu preocupãri în domeniul
geografic sau al peisajelor, precum ºi studenþi sau masteranzi.
Vorbind despre simpozion, lectorul impactul politicilor naþionale ºi reuniv. dr. Mãdãlina Andrei a spus cã gionale asupra peisajelor, evoluþia
obiectivul principal al simpozionului peisajului, posibilitãþi de implementare
îl constituie analiza tuturor tipurilor de a principiilor dezvoltãrii durabile,
peisaje (peisaje geomorfologice, precum ºi promovarea viziunii multipeisaje rurale, peisaje urbane, peisaje disciplinare prin prezentarea rezultaeconomice, peisaje culturale, peisaje telor din diferite domenii de specomplexe etc.), modificãrile acestor cialitate, toate încadrate în domeniul
peisaje ca urmare a activitãþii umane, geografic.

Programul simpozionului a inclus, în
prima zi, sesiunea ºtiinþificã, unde au participat specialiºti, studenþi ºi doctoranzi
din cadrul Facultãþii de Matematicã,
Informaticã ºi ªtiinþele ale Naturii, precum ºi a celorlalte facultãþi de profil din
þarã. Acestora li s-au alãturat geografi din
þãri precum Egipt, Polonia, Republica
Moldova, Italia, Albania, Letonia, Liban
ºi Bulgaria. În urmãtoarele douã zile (2526 iunie), participanþii au efectuat o excursie
pe traseul Bucureºti  Piteºti  Râmnicu
Vâlcea  Mânãstirea Cozia  Sibiu  Sebeº
 Geoagiu Bãi  Alba Iulia  Mediaº 
Sighiºoara  Braºov  Ploieºti  Bucureºti.

În data de 23 iunie 2016, Facultatea
de ªtiinþe Juridice, Economice ºi
Administrative Craiova a fost gazda
Simpozionului cu participare internaþionalã Obstacole în calea cunoaºterii
ºi respectãrii drepturilor omului. Simpozionul a fost organizat de Organizaþia
pentru Apãrarea Drepturilor Omului
(O.A.D.O)  Filiala Regionalã Craiova
în parteneriat cu Camera Deputaþilor
Comisia pentru drepturile omului, culte
ºi problemele minoritãþilor naþionale,
Universitatea Spiru Haret  Facultatea
de ªtiinþe Juridice, Economice ºi Administrative Craiova, Asociaþia Juriºtilor
ºi Economiºtilor Haretiºti din Craiova.
Scopul simpozionului a fost intensificarea activitãþii de cunoaºtere, promo-

vare, respectare ºi apãrare a drepturilor
omului aºa cum sunt prevãzute în Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului,
Carta Drepturilor Fundamentale a U.E.,
Constituþia României ºi celelalte instrumente juridice interne ºi internaþionale.
Printre invitaþii de marcã prezenþi la
eveniment au fost conf.univ.dr. Velicu
George  directorul O.A.D.O.  Filiala
Regionalã Craiova, comisar ºef
Constantin Bãlã  directorul Penitenciarului Pelendava, comisar ºef Sorin
Giorgi  Inspectoratul de Poliþie al
Judeþului Dolj, prof. univ. dr. Florentin
Scaleþchi  preºedinte O.A.D.O. Filiala
Regionalã Craiova.

Lect. univ. dr.
Amelia Mihaela DIACONESCU
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ªcoala Internaþionalã de Varã
în limba germanã

În perioada 30 august  7 septembrie
2016, a avut loc cea de-a VIII-a ediþie a
ªcolii Internaþionale de Varã în limba
germanã, cursurile acesteia desfãºurându-se atât la sediul Universitãþii
Spiru Haret din Bucureºti, cât ºi la
Universitatea Ovidius din Constanþa.
Vorbind despre ºcoala de varã, prof.
univ. dr. Sorin Gâdeanu a spus cã în
acest an a avut o formulã nouã, în sensul
cã s-a desfãºurat, atât la Bucureºti, cât
ºi la Constanþa, prin intermediul parteneriatului Facultãþii de Litere a
Universitãþii Spiru Haret cu Facultatea
de Filologie a Universitãþii Ovidius.
Concret, ne-am axat pe un program intensiv de limba germanã ce s-a desfãºurat în Bucureºti între orele 9  12 ºi
14  16, program ce a fost susþinut de

nouã instructori de la Universitatea din
Viena, care au venit aici în mod special
pentru a þine aceste cursuri de germanã.
Desfãºurate de Universitatea Spiru
Haret în colaborare cu Universitatea
Tehnicã din Bucureºti ºi cu Universitatea
Ovidius din Constanþa, cursurile ªcolii
de varã au avut loc dupã urmãtorul
program: în perioada 30 august  2 septembrie la sediul central al USH din
Bucureºti, iar în perioada 3  5 septembrie la Universitatea Ovidius din
Constanþa, unde, pe lângã cursurile de
limbã germanã, a fost organizat ºi un
workshop de metodicã a predãrii limbii
germane. În ziua de 6 septembrie, prin
intermediul Universitãþii Tehnice din
Bucureºti, participanþii la ªcoala de varã
au vizitat Palatul Peleº din Sinaia.

În perioada 29-30 septembrie 2016 a avut loc
cea de a treia ediþie a International Conference
on Economics and Business Administration
(ICESBA 2016), organizatã de Facultatea de
ªtiinþe Economice din cadrul Universitãþii Spiru
Haret în colaborare cu Alliance of Central
Eastern European Universities (ACEU) and
Hitit University  Turcia, cu tema Rethinking
Global Economy/ Regândirea economiei globale.
Conferinþa a avut loc în Sala Senatului ºi Sala
Consiliului din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
strada Ion Ghica nr 13.
Lucrãrile conferinþei au fost onorate de
invitaþi precum:  Christophe Andre  Senior
Economist, OECD  Dababrata Chowdhury 
profesor la University of Suffolk, UK  prof.
Zaman Gheorghe  membru corespondent al
Academiei Române  prof. Savai Ferenc 
preºedintele în exerciþiu al ACEU ºi rector al
Universitãþii Kaposvar, Ungaria.
În data de 30 septembrie, Andreea Tocca 
director Cercetare, University of Suffolk, UK, a
susþinut un workshop, ce a avut ca principal
obiectiv instruirea cercetãtorilor în elaborarea de
propuneri de proiecte pentru competiþiile
europene.
Dupã intervenþia prof. univ. dr. Maria Andronie,
prorector Cercetare, USH, în plen, Christophe
André, senior economist, departamentul Economie
din cadrul Organizaþiei pentru Cooperare
Economicã ºi Dezvoltare (OCDE), a vorbit despre
Globalizare, competitivitate ºi inovare. Dr.
Chowdhury Dababrata, specialist în Antreprenoriat ºi Marketing, director al Centrului de
Cercetare Orientul Mijlociu (MERC), MBM Programul Leader, Suffolk Business School,
Universitatea din Suffolk, Marea Britanie, a
susþinut tema: Rolul managementului cunoaºterii
ºi inovaþiei pentru a provoca probleme de creºtere
ºi IMM; durabilitate deblocare. Profesorul
Gheorghe Zaman, membru corespondent al
Academiei Române, preºedinte al Asociaþiei
Generale a Economiºtilor din România, a subliniat
Unele aspecte privind competitivitatea exporturilor
româneºti, în perioada 2001-2014.
Expunerile în plen au fost urmate de sesiuni
de întrebãri ºi rãspunsuri. Apoi, lucrãrile s-au
desfãºurat pe sesiuni paralele.
Tot în cadrul conferinþei, a avut loc
workshopul: Finanþarea cercetãrii ºi scrierea
de proiecte, condus de Andreea Tocca, director
Cercetare, University of Suffolk, UK.
ªi aceastã a treia ediþie a ICESBA a fost o
manifestare ºtiinþificã de þinutã, justificând
deviza organizatorilor: Sã ne proiectãm
împreunã viitorul!

Proiectele de tip start-up  educaþie antreprenorialã ºi oportunitãþi pe piaþa muncii
Angajarea tinerilor dupã absolvirea facultãþii
reprezintã o provocare, atât la nivel naþional, cât ºi
la nivel global. S-a constatat cã ºomajul în rândul
acestei categorii sociale este mai ridicat, în prezent,
decât în rândul adulþilor, deºi companiile sunt
interesate sã recruteze proaspeþi absolvenþi, pe care
sã îi educe în propria culturã organizaþionalã. Tinerii
întâmpinã însã dificultãþi în gãsirea unui loc de
muncã, din cauza lipsei de experienþã ºi a dezvoltãrii
necorespunzãtoare a competenþelor profesionale.
Sistemul de educaþie, însã, are un rol major în
tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã ºi integrarea în
muncã. Universitatea Spiru Haret ºi-a asumat rolul
de universitate antreprenorialã ºi a adoptat mai
multe strategii prin care sã eficientizeze parcursul
profesional al absolvenþilor. Printre acestea,
amintim: corelarea educaþiei ºi formãrii profesionale
iniþiale ºi continue cu cerinþele pieþei muncii,
organizarea de workshopuri ºi internshipuri,
promovarea culturii antreprenoriale ºi sprijinirea
ideilor inovative din domeniul afacerilor.
Universitatea se implicã proactiv în crearea de
oportunitãþi prin dezvoltarea proiectelor de tip
start-up ce au scopul de a susþine tinerii, dar ºi de
a sprijini categoriile sociale defavorizate, care pot
obþine calificãri profesionale în diverse domenii.
Educaþia antreprenorialã este foarte importantã
pentru tineri, care, pe baza cunoºtinþelor financiare
ºi de business, îºi vor putea valorifica mai bine
potenþialul la locul de muncã.
Universitatea Spiru Haret reprezintã o rampã
de lansare pentru participanþii la proiectele ºi
evenimentele organizate de-a lungul timpului.
Universitatea a reuºit sã contribuie la dezvoltarea
societãþii civile prin elementele de educaþie
alternativã, orientare ºi consiliere în carierã,
business ºi antreprenoriat pe care le-a promovat.
Totodatã, prin demersurile întreprinse,
Universitatea Spiru Haret a condus la crearea de

noi locuri de muncã, la reducerea riscului
excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile, la
îmbunãtãþirea capacitãþii operaþionale a autoritãþilor locale de a facilita accesul persoanelor
vulnerabile la educaþie, precum ºi la reintegrarea
acestora pe piaþa muncii.
Proiectele implementate recent de Asociaþia
Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie,
ªtiinþã ºi Culturã sunt: START UP 4 U ID
POSDRU/176/3.1/149612  derulat în calitate de
solicitant, AFRO  Antreprenoriat, FoRmare ºi
Ocupare în Regiunile de dezvoltare BucureºtiIlfov ºi Sud Vest Oltenia  ID POSDRU/176/3.1/
150788  în calitate de partener, Bunãstare
pentru persoane vulnerabile prin structuri de
economie solidã ID POSDRU/168/6.1/144050
 în calitate de solicitant.
Obiectivul principal al proiectului START UP 4 U
a fost furnizarea de programe de formare

profesionalã ºi activitãþi integrate în vederea
dezvoltãrii componentelor antreprenoriale ºi
manageriale pentru îmbunãtãþirea performanþei ºi
crearea de noi afaceri în regiunile SV Oltenia ºi
Bucureºti-Ilfov, prin înfiinþarea de întreprinderi
de tip START UP. Proiectul a condus la înfiinþarea
a 50 de firme, crearea a 130 de locuri de muncã
noi, a douã centre de sprijin pentru afaceri ºi
dezvoltarea altor douã centre înfiinþate anterior în
cadrul Universitãþii Spiru Haret. În vederea
îndeplinirii obiectivului, participanþii au beneficiat
de activitãþi integrate de informare, consiliere
profesionalã, asistenþã ºi post-asistenþã în sprijinul
iniþierii afacerilor, formare profesionalã pentru
dezvoltarea ºi consolidarea de competenþe
antreprenoriale ºi cunoºtinþe necesare iniþierii ºi
dezvoltãrii unei afaceri. S-a urmãrit, de asemenea,
promovarea culturii antreprenoriale, precum ºi
optimizarea abilitãþilor participanþilor, astfel

încât aceºtia sã fie capabili sã punã în practicã
idei de afaceri.
Ca urmare a implementãrii proiectului AFRO
 Antreprenoriat, FoRmare ºi Ocupare în
Regiunile de dezvoltare Bucureºti-Ilfov ºi Sud
Vest Oltenia, au fost create 106 locuri de muncã
noi, au fost înfiinþate 47 de firme ºi o platformã
virtualã pentru networking. Scopul acestuia a fost
de a încuraja antreprenoriatul prin însuºirea
competenþelor antreprenoriale, precum ºi
susþinerea iniþiativelor antreprenoriale.
Bunãstare pentru persoane vulnerabile prin
structuri de economie socialã este un proiect care
a dus la crearea a douã structuri de economie
socialã ºi 34 de locuri de muncã noi, au fost
înfiinþate douã structuri de economie socialã cu
statut juridic de Asociaþie, ce au avut rolul de a
furniza persoanelor vulnerabile servicii precum:
fabricarea de produse de panificaþie, servicii sociale,
leasing de personal, servicii de recuperare medicalã
ºi servicii de formare profesionalã. Obiectivul þintã
al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea durabilã
a economiei sociale prin instrumente inovative de
facilitare a accesului pe piaþa muncii, în vederea
promovãrii unei societãþi coezive ºi creºterea
bunãstãrii persoanelor vulnerabile în Regiunea Sud
Muntenia.
Prin demararea tuturor proiectelor de tip start
up, Universitatea Spiru Haret ºi-a propus sã ofere
tuturor celor implicaþi cadrul optim pentru formarea
ca profesioniºti, promovând un proces educaþional
care sã rãspundã cerinþelor societãþii contemporane,
contribuind simultan la dezvoltarea sa.
Pentru mai multe informaþii despre proiectele
iniþiate de Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, accesaþi
http://startup4u.ro/ ºi
https://www.facebook.com/startupforu.
(http://presa.spiruharet.ro/)
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UNIVERSITATE ºi SPIRITUALITATE Pledoarie pentru o IDEE  mai mult decât un prototip

În cadrul proiectului Universitate ºi Spiritualitate, organizat ºi
finanþat de Universitatea Spiru Haret, au avut loc:
 miercuri, 14 septembrie, ora 18.30, sala Studio din str. Ion Ghica
nr.13, conferinþa internaþionalã

Esenþa tradiþiilor spirituale

 joi,15 Septembrie între orele 17:00 ºi19:00, amfiteatrul A3,
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele
Educaþiei, str. Fabricii nr. 46 G, conferinþa internaþionalã

Sistemul Pneuma în contextul
psihologiei transpersonale

conferinþe susþinute de invitatul extraordinar Juan Ruiz NAUPARI,
fondatorul Sistemului Pneuma ºi al Asociaþiei Multiculturale Inkarri.

Prof. univ. dr. arh. Emil CREANGÃ
Un clasic în viaþã din România
(evident un arhitect) afirma cu
ceva timp în urmã, încerc sã-l
reproduc fenomenul arhitectural se poate manifesta deplin
(vezi calitatea vieþii, calitatea
mediului construit etc.) numai în
condiþii financiare ºi de dezvoltare
economicã favorabile....
Arhitectul chilian Alejandro
Aravena, directorul celei de a 15-a
ediþii a Bienalei de Arhitecturã de
la Veneþia, câºtigãtor al Premiului
Pritzker 2016, fãcea apel la
câºtigarea unor bãtãlii, a unor
frontiere ... care trebuie lãrgite
astfel încât sã îmbunãtãþim calitatea mediului construit ºi, ca o
consecinþã, calitatea vieþii oamenilor... remarcã ce trebuie raportatã
contextului social-economic al
momentului.
Efortul unor studenþi ºi tineri
arhitecþi din România de a promova arhitectura sustenabilã în competiþii internaþionale de arhitecturã,
fãcând apel la tehnologiile momentului (vezi proiectul PRISPA ºi
proiectul EfdeN), se distinge ca un
experiment ce trebuie continuat,
lãsând loc de interpretãri. Promovarea unei arhitecturi marcate de
grija pentru mediul înconjurãtor,
arhitecturã ce asigurã ºi gradul de
confort mult aºteptat, trebuie sã
depãºeascã stadiul de experiment

în mãsura în care tot acest efort
trebuie sã rãspundã solicitãrilor
momentului, cu evidente conotaþii
ºi în plan social.
Ne propunem ca studenþi, de la
Facultatea de Arhitecturã din cadrul USH ºi studenþi de la Facultatea de Construcþii, sã proiecteze
împreunã un modul spaþial volumetric posibil a fi utilizat într-un
model de proiectare deschis al
unor LOCUINÞE SOCIALE.
Acest modul va face posibilã
realizarea unor unitãþi de locuit cu
1-3 camere, ce pot intra în compunerea unor clãdiri având un regim
de înãlþime cuprins între parter ºi
parter ºi 3 etaje, clãdiri a cãror volumetrie poate îmbrãca diverse
forme, funcþie de parametrii ce þin
de caracteristicile amplasamentului, de solicitãrile beneficiarului
sau de aspecte economice.
Sistemul constructiv ce va fi ales
(apelând fie la lemn sau la metal)
va permite o modulare de tip inteligent, asigurând o prefabricare care
va permite o flexibilitate a planimetriei, reducerea timpului de
execuþie o operaþiunilor de montare/eventual demontare a structurii
în situaþia în care, din diverse motive, se impune reamplasarea
unitãþilor de locuit (ex. situaþii de
urgenþã cauzate de fenomene
naturale etc).

Flexibilitatea planimetriei la
nivelul apartamentelor va fi posibilã în condiþiile în care, având un
tavan lis (acesta va masca elementele structurale ºi de instalaþii),
compartimentãrile interioare între
încãperile apartamentelor se vor
realiza prin module de tip mobilier
care pot asigura diverse compoziþii
personalizate ale apartamentelor
utilizatorilor. Închiderile exterioare
ale diverselor compoziþii spaþialvolumetrice se vor realiza din materiale care vor asigura eficienþa
energeticã ºi confortul interior .
Relaþia cadru natural-cadru
construit va fi favorizatã de balcoane/logii dimensionate corespunzãtor, în care prezenþa vegetaþiei va fi pe mãsurã, de suprafeþele
ample vitrate, sau de prezenþa

PRACTICÃ STUDENÞEASCÃ LA HUNEDOARA

Evenimentele au fost organizate în parteneriat de: Universitatea
Spiru Haret, Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei, Asociaþia
Multiculturalã Inkarri Internaþional ºi Asociaþia Românã de
Psihologie Transpersonalã, cu participarea: dr. Ionel Mohîrtã 
director executiv Asociaþia Românã de Psihologie Transpersonalã,
Practica desfãºuratã de studenþii Facultãþii de Arhiprof. univ. dr. Petru Lisievici  director Departament Facultatea de tecturã din cadrul Universitãþii Spiru Haret în judeþul
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei, prof. univ. dr. Manuela Epure  Hunedoara a cuprins, pe lângã alte obiective de arhitecprorector USH, prof. univ. dr. Matei Georgescu.
turã importante, vizitarea ºi studierea valoroasei zone
sacre de la Sarmizegetusa Basileion sau Sarmizegetusa Regia, locul unde îºi avea reºedinþa cu 2000 de
ani în urmã marele rege dac Decebal (87-106 d.Ch.),
foarte temut de conducãtorii romani pentru
calitãþile sale de luptãtor desãvârºit ºi bun strateg.
Practica de la Hunedoara, care a cuprins ºi
În activitatea proprie didacticã ºi de cercetare nu de puþine ori s-a cercetarea zonei sacre de la Sarmisegetusa Regia, ºi
confirmat actualitatea principiilor prof. univ. dr., Doctor Honoris Causa care s-a desfãºurat cu studenþii de la Facultatea de
Victor Giuleanu, personalitate de referinþã în lumea muzicalã, cel care, Arhitecturã Spiru Haret, va constitui un imbold
împreunã cu prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea  fondatorul primei pentru generaþiile viitoare de a cerceta aceste situri
universitãþi particulare din România (de dupã anul 1990), Universitatea arheologice de o deosebitã frumuseþe ºi valoare ºi de
Spiru Haret, a întemeiat Facultatea de Muzicã din cadrul U.S.H. a se implica pe viitor în ample proiecte care sã scoatã
Deseori, profesorul Giuleanu le vorbea studenþilor despre importanþa în evidenþã aceste bogãþii nepreþuite ale þãrii noastre.
pregãtirii muzicale superioare, complexe, deopotrivã pe direcþia teoreticã
În vremea lui Burebista (c.82- 44 î.Ch) capitala
ºi pe aceea aplicativã, precum ºi despre importanþa formãrii unor statului centralizat dac fusese mutatã la Costeºti,
profesori cu preocupãri pentru permanenta autodezvoltare, dedicaþi pentru a proteja acea zonã sacrã, ce era cunoscutã ca
formãrii de tineri interpreþi ºi creatori.
centru de desfãºurare a ceremoniilor ºi procesiunilor
Principalul scop în înfiinþarea facultãþii cu profil muzical, a religioase, ce era patronat de « marele preot Deceneu,
programului de studii Pedagogie muzicalã, l-a reprezentat formarea de pe Dealul Grãdiºtii, unde îºi va avea reºedinþa
unor cadre didactice instruite, cu o buna pregãtire, necesare marele rege Decebal: Sarmizegetusa Basileion sau
catedrelor de educaþie muzicalã din întreaga þarã.
Sarmizegetusa Regia» (Gheorghe Curinschi Vorona,
Participarea în diferite ediþii ale unor competiþii de interpretare Istoria arhitecturii în România, Editura Tehnicã, 1981,
vocalã ºi instrumentalã  ca membru al juriului  mi-a oferit p.27), realizându-se ºi un amplu sistem de fortificaþii
satisfacþia întâlnirii cu numeroºi absolvenþi ai programelor de studii alcãtuit din cetãþi, care amintesc de cetãþile miceneene
de licenþã ºi de masterat Pedagogie muzicalã, din cadrul, din Peloponnes, ridicate cu peste o mie de ani înainte.
actualmente, Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane, în calitate de cadre
În aria centralã a statului dac, în þara Haþegului, pe
didactice, instructori, interpreþi sau chiar organizatori. În festivalurile colinele munþilor Orãºtiei, au fost ridicate în secolul I
respective s-au întrecut în interpretare vocalã ºi instrumentalã tineri î. Ch. numeroase cetãþi dacice, precum cele de la
din învãþãmântul preºcolar, ºcolar ºi liceal, evoluând în trei genuri Grãdiºtea, Costeºti, Blidaru sau Piatra-Roºie, care
muzicale, respectiv: muzicã popularã, uºoarã ºi clasicã. Prezenþa dovedesc prezenþa unei civilizaþii ºi a unei arhitecturi
în juriu a unor muzicieni cu experineþã în evaluarea tinerilor interpreþi cu o tehnicã avansatã. În preajma cetãþilor existau,
a asigurat notarea obiectivã, dând un plus de valoare manifestãrilor. uneori, ºi sanctuare deschise, de ample dimensiuni,
Pentru fiecare gen muzical ºi secþiune, elevi ai absolvenþilor noºtri având forme circulare sau dreptunghiulare, ºi coloane
s-au remarcat prin interpretãri deosebite, fiind apreciaþi cu trofee impunãtoare, precum cele de la Sarmizegetusa Regia
la diferite categorii de vârstã, pentru interpretare vocalã ºi de la Grãdiºtea Muncelului sau Costeºti. Sanctuarele
instrumentalã în diferite genuri muzicale.
erau compuse «din douã feluri de construcþii:
Absolvenþi ai programului de studii Pedagogie muzicalã sunt aliniamente cu baze de piatrã ºi tamburi de piatrã
implicaþi cu pricepere ºi pasiune în pregãtirea participanþilor din sau coloane de lemn ºi sanctuare circulare cu structuri
diferite localitãþi rurale ºi urbane, având un bogat palmares în concentrice, cea centralã în genere absidatã, executate
competiþii. Totodatã, ei susþin cu succes activitãþi de management din piatrã ºi lemn care par sã derive din arhitectura
în instituþii culturale ºi de educaþie artisticã, precum: centre judeþene tholosului egeeo-anatolian» (op.cit.). Iniþial,
de culturã ºi de artã; ºcoli populare de artã; licee de profil muzical; sanctuarele aveau sistemul structural alcãtuit din
cluburi pentru copii; ºcoli gimnaziale º.a. Procentul mare de cadre coloane din lemn, precum sanctuarele de la Barboºi ºi
didactice, absolvenþi ai programului universitar muzical din Ziridava (Pecica), apoi din calcar (în vremea lui
Universitatea Spiru Haret întâlnit în festivaluri ºi competiþii, m-a Burebista), ºi ulterior din «andezit, diorit ºi dacit » în
fãcut sã mã simt ca într-o mare familie, sã fiu mândrã de haretiºti. vremea lui Decebal; sanctuarele de lemn precedând în
Ne mândrim cu rezultatele absolvenþilor noºtri în îndrumarea general pe cele din piatrã, ca ºi în cazul ansamblului
didacticã muzicalã, confirmate de succesul din competiþii de profil, megalitic Stonehenge din insulele britanice.
felicitãm toþi laureaþii, urându-le succes participanþilor în ediþiile
Sarmizegetusa Regia (Grãdiºtea Muncelului) a
viitoare. Totodatã, îi încurajãm pe tinerii învãþãcei sã urmeze studiile reprezentat centrul politic ºi religios al statului dac,
muzicale la Universitatea Spiru Haret, deoarece, fãrã o pregãtire între secolul I î.Ch. ºi secolul I d. Ch., ºi era alcãtuit
superioarã dirijatã cu pricepere ºi dãruire, performanþele se lasã dintr-o aºezare civilã, o cetate de refugiu ºi o zonã
aºteptate. Cu eforturile unite ale cadrelor didactice universitare ºi sacrã de ceremonii. Descoperirea în secolul al XIXale studenþilor, roadele studiului se culeg permanent.
lea a zonei de la Sarmizegetusa Regia a adus numeroase
Conf. univ. dr. Crinuþa POPESCU date referitoare la cultura ºi credinþele dacilor, la
Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane importanþa pe care o aveau templele dedicate anumitor

serelor, variante ce vor putea fi
luate în calcul funcþie de diversele
solicitãri.
Flexibilitatea planimetricã va
face posibilã o personalizare a fiecãrei unitãþi locative, amenajãrile
interioare putând fi diferenþiate
funcþie de solicitãri.
În parteneriat cu antreprenori
din domeniu, ne propunem realizarea unor prototipuri care sã
participe la competiþii în domeniu
ºi sã capteze interesul posibililor
utilizatori în condiþii de maximã
eficienþã economicã
Mizãm pe aceste avantaje ale
proiectului, în condiþiile în care utilizarea acestuia va putea realiza
trecerea de la PROTOTIP la UTILIZAREA ÎN PRODUCÞIA
CURENTÃ.

Expoziþie la

Sarmizegetusa Basileion sau Sarmizegetusa Regia Facultatea
zeitãþi în acea perioadã. În urma sãpãturilor arheologice,

Culesul roadelor programului
de studii Pedagogie muzicalã

s-a descoperit cã încã din antichitate exista un drum
pietruit, ce strãbãtea dealul Grãdiºtii de munte, ºi un
drum din lespezi de calcar, care se îndrepta dinspre
cetate spre zona sacrã ºi care se despãrþea în douã,
unul spre templul mare circular, celãlalt la templul
mare de andezit (de formã patrulaterã), ajungând întro piaþetã pavatã. Având o lãþime de circa patru metri
ºi mãrginit de borduri din blocuri de calcar, peste care
erau dispuºi stâlpi de lemn ce susþineau un acoperiº
de ºindrilã, drumul asigura accesul procesiunilor
religioase cãtre zona sacrã.
Zona sacrã se afla în mijlocul marii aºezãri de la
Sarmizegetusa Regia ºi cuprindea: templele, altarul,
drumul ºi piaþeta pavatã, ce au fost construite pe
douã terase artificiale, susþinute de ziduri puternice
din calcar, ºi care erau prevãzute cu un canal de
drenaj din piatrã pentru scurgerea apelor. Deºi nu se
cunosc cu exactitate divinitãþile cãrora li se închinau
dacii, existã supoziþia credinþei în cultul lui Zamolxis.
Templele sau altarele dedicate acestor zeitãþi,
construite din piatrã ºi lemn, atât cele opt temple
patrulatere, ce prezentau aliniamente de coloane,
cât ºi cele douã temple circulare, delimitate prin
blocuri de andezit dispuse circular, formeazã
împreunã un ansamblu religios inegalabil.
Un loc aparte îl ocupã templul mare circular, în
interiorul cãruia pilaºtrii erau dispuºi concentric,
alãturi de alþi stâlpi de lemn ce susþineau un perete
circular, ce adãpostea în interior o încãpere orientatã
cu cele patru deschideri ale ei cãtre anumite puncte
cardinale, dictate de direcþia razelor solare în solstiþii
sau dictate de alte raþiuni ale credinþelor lor religioase.
Alãturi de acesta mai existau: templul mic circular
ºi altarul de andezit, acesta din urmã fiind destinat
sacrificiilor rituale, realizat dintr-o platformã
circularã continuã din blocuri masive de andezit, ºi
un jgheab cioplit din blocuri de calcar, ce transporta
lichidele rãmase în urma jertfelor.
Este foarte posibil ca aceastã zonã sacrã de la
Sarmisegetusa Regia sã fi fost închinatã templelor
tocmai pentru calitãþile acestui spaþiu cu adevãrat
sacru, încãrcat cu o energie deosebitã, ansamblu care
impresioneazã ºi în zilele noastre, prin proporþiile
monumentale ale templelor, prin formele lor simple
derivate din legile universului ºi prin modul lor de
dispunere pe cele douã mari terase, probabil artificial
fãcute tocmai pentru a cãuta ºi a comunica cu
divinitatea, amplasate într-un peisaj unic, pe cât de
greu accesibil, pe atât de frumos, în care timpul ºi
spaþiul par sã se contopeascã sub o baghetã magicã,
dând naºtere unei armonii cosmice.
Am pãrãsit, nu fãrã pãrere de rãu, acea zonã sacrã,
gândindu-mã la acea dispunere specialã a templelor în
sit, care, privite de sus, par o compoziþie spectaculoasã
de linii, puncte, pãtrate, dreptunghiuri sau cercuri,
care comunicã, dialogheazã, se joacã sub soarele orbitor,
cãruia îi aduc pe aceastã cale o ofrandã, un semn de
preþuire ºi de veneraþie din acest loc sfânt pãmântesc.

Lector univ. arh. Alexandra TEACÃ

de Arhitecturã
În perioada 22 iunie  6 iulie
2016, în holul central al
Universitãþii Spiru Haret,
s-a putut vizita expoziþia
studenþilor Facultãþii de
Arhitecturã, intitulatã
Coordonate ale dezvoltãrii
urbane în oraºul meu.
Analizã criticã ºi scenarii de
dezvoltare ºi Echipamente ºi
obiective de utilitate publicã
în oraºul meu.
Coordonatã de conf. univ.
dr. arh. Victoria-Marinela
Berza, expoziþia a reunit
postere realizate de studenþii
din anul II (Ezzeddin
Alasali, Maria Brânzoiu,
Sergiu Andrei Briºculescu,
Ana Cristina Ionescu,
Michaela Kies, Mihai
Alexandru Matei, Ioana
Olteanu, Marin  Adrian
Rupa, Simina Maria
ªerbãnescu, Claudiu Þãran)
ºi din anul III (Adrian Ionuþ
Alixãndricã, Nichita Bengea,
Adrian Dumitraºcu, Iuliana
Andrada Florea, Dragoº
Mihai Ghiþã, Paul Alexandru
Lupu, Anca (Ciuprun)
Maheropol, Maria
Mihalcea, Iustinian Miºaca,
Raluca Munteanu, Alina
Negrea, Alina Pãun
Sãndulescu, ªtefania
Alexandra Petre, Adina 
Maria Romaniuc, Rãzvan
Teodorescu, Georgiana
Tudor, Raluca Vîrtopeanu).
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USHParticiparea
Pro Business

ºi a clusterului Bio Danubius
în definirea de proiecte
strategice în Delta Dunãrii

Centrul USH Pro Business ºi clusterul Bio Danubius, din
care centrul face parte, au participat la data de 22 iunie a.c., la
Tulcea, la sesiunea de informare pentru potenþialii beneficiari
privaþi de pe teritoriul ITI Delta Dunãrii.
În cadrul întâlnirii, clusterul Bio Danubius, singurul cluster
din aceastã regiune, a prezentat o serie de proiecte ºi fiºe de
proiecte de dezvoltare sustenabilã a regiunii, bazate pe bioeconomie. Proiectele vizeazã creºterea capacitãþii firmelor din
zona de a crea, capta ºi reþine valoare pe lanþul regional, prin
valorificarea avantajelor competitive ale regiunii.

 Soluþii de finanþare-activitãþi neagricole în mediul rural Potenþialul nevalorificat al pieþei indoneziene
S EMINAR

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor antreprenoriale,
USH Pro Business a organizat la data de 24 iunie 2016,
întâlnirea privind Soluþii de finanþare-activitãþi neagricole
în mediul rural în cadrul programului Perspectivele Pieþei.
Au fost prezente start up-uri ºi antreprenori din domenii
precum IT&C, confecþii, tricotaje, energie etc, acestora

fiindu-le prezentate oportunitãþile de a realiza investiþii în
mediul rural în domenii neagricole, conform Programului Naþional de Dezvoltare Rural (PNDR), submãsurile 6.2 ºi 6.4.
Urmare discuþiilor, USH Pro Business va dezvolta
parteneriate cu firmele prezente pentru accesul la finanþãri
europene.

SEMINAR

ºi soluþii de finanþare a afacerilor
în Oportunitãþi
domeniul sãnãtãþii umane

Cei care au avut ºansa sã participe la
seminarul Potenþialul nevalorificat al pieþei
indoneziene, eveniment organizat, în data
de 8 septembrie 2016, de USH Pro
Business în parteneriat cu Ambasada
Republicii Indonezia la Bucureºti, au fost
plãcut impresionaþi de eveniment, întrucât
au descoperit o poartã larg deschisã spre
oportunitãþi de afaceri în Indonezia.
Ambasadorul Republicii Indonezia la
Bucureºti, E.S. Dl. Diar Nurbintoro,
împreunã cu o echipã de experþi, atât din
cadrul ambasadei cât ºi din centrele
indoneziene de promovare de la Londra ºi
Budapesta, au oferit argumente extrem de
puternice privind potenþialul necunoscut
încã firmelor româneºti, atât sub aspectul
investiþiilor cât ºi al comerþului.
Firmele participante au prezentat
oportunitãþi de afaceri, export ºi investiþii

în domenii de mare potenþial, precum
tehnologii de mediu, produse electrice ºi
electronice, IT&C, produse agroalimentare, morãrit ºi panificaþie º.a.
A fost prezentatã oportunitatea de a
participa la expoziþia Trade Expo
Indonesia, eveniment internaþional de
primã mãrime ce va avea loc în perioada
12-16 octombrie 2016 la Jakarta, expoziþie care permite firmelor sã dezvolte
contacte de afaceri pe aceastã piaþã de
un crescut potenþial.
USH Pro Business se va implica activ
în viitor în dezvoltarea unor platforme
colaborative cu firme ºi universitãþi
româneºti ºi indoneziene.
În acest sens, s-a convenit ca aceia
care sunt interesaþi de subiectul
evenimentului se pot adresa la
office@ushprobusiness.ro

SEMINAR

Programul de susþinere a operatorilor
economici  Perspectivele pieþei a
înregistrat luni, 27 iunie 2016, un nou
eveniment organizat de cãtre USH Pro
Business, care a abordat tema Oportunitãþi ºi soluþii de finanþare a afacerilor
în domeniul sãnãtãþii umane dintr-o
perspectivã antreprenorialã, insistând
pe implicaþii ºi soluþii de finanþare în
programul Orizont 2020.

Din discuþii ºi prezentãri a reieºit cã
abordarea integralã ºi holisticã a sãnãtãþii umane oferã perspectiva inovãrii
ca rezultat al cercetãrii aplicate, care
poate sã conducã la produse ºi servicii
noi. Au fost investigate astfel de soluþii
ºi au fost prezentate surse de finanþare
în domeniu. De asemenea, a fost promovatã Conferinþa Inter-Regionalã
Europeanã One Health Bucuresti, ce

are loc în perioada 11-24 septembrie
2016. În cadrul dezbaterilor s-a evidenþiat ºi importanþa autoritãþilor locale
în promovarea sãnãtãþii integrale,
pornind de la un caz de bunã practicã
din Franþa, respectiv Vichy Spa.
Urmare a discuþiilor, USH Pro
Business va dezvolta parteneriate cu
firmele prezente pentru accesul la
finanþãri europene.

Soluþii de finanþare pentru
mediul
de afaceri din zona urbanã ºi ruralã

Apel de proiecte POR 2.1 si PNDR  submãsuri 6.2 ºi 6.4
În cadrul preocupãrilor constante de dezvoltare a spiritului antreprenorial,
evenimentul organizat de USH Pro Business în data de 2 august 2016, a fost
dedicat mediului de afaceri, pentru a veni în întâmpinarea acestuia în scopul scrierii
ºi implementãrii de proiecte de dezvoltare a afacerilor.

SEMINAR

Soluþii de finanþare pentru microintreprinderi în mediul urban/
Program
POR 2.1
În cadrul preocupãrilor constante de dezvoltare a
spiritului antreprenorial, în data de 29 iunie 2016, USH
Pro Business a continuat seria evenimentelor dedicate
dezvoltãrii afacerilor în cadrul programului de susþinere
Perspectivele Pieþei.
De aceasta dat, întâlnirea a vizat Soluþii de finanþare
pentru promovarea spiritului antreprenorial, în special
prin facilitarea exploatãrii economice a ideilor noi ºi prin
încurajarea creãrii de noi întreprinderi, inclusiv prin
incubatoare de afaceri, având în vedere cã în foarte scurt
timp se va lansa o cerere de propuneri de proiecte în cadrul
programului POR mãsura 2.1.
A fost fãcutã o prezentare succintã a acestei mãsuri care
vizeazã dezvoltarea spiritului antreprenorial în mediul
urban ºi care poate contribui la dezvoltarea polilor de
competitivitate în zonele respective.
Firmele prezente au exprimat un optimist rezervat
privind modalitatea de accesare a acestor fonduri, pe de o
parte pentru cã nu au certitudinea pãstrãrii confidenþialitãþii
ideilor de afaceri inovative ºi, pe de altã parte, considerând
cã pot fi favorizate prin grilele de punctaj, companiile cu

cifra de afaceri mare, obiectiv greu de atins pentru grupul
þintã al mãsurii, respectiv microîntreprinderile.
Centrul USH Pro Business este deschis solicitãrilor de
consiliere ºi scriere de proiecte pe programele europene
care vizeazã dezvoltarea afacerilor, sens în care persoanele
care nu au asistat la seria de evenimente de acest gen sunt
invitate sã ne contacteze la: clianu@gmail.com
Urmare discuþiilor, USH Pro Business va dezvolta
parteneriate cu firmele prezente pentru accesul la finanþãri
europene.

SUERD  programe ºi proiecte de interes comun pentru mediul
academic
ºi mediul de afaceri Programul Transnaþional Dunãrea
Joi, 7 iulie 2016, la centrul USH Pro Business a avut loc
o întâlnire de lucru cu tema Modalitãþile concrete de
cooperare între mediul academic ºi mediul de afaceri din
perspectiva SUERD. Vorbind despre întâlnirea organizatã
de centrul pe care îl conduce, dr. Costin Lianu a declarat:
Acest eveniment intenþioneazã sã aducã faþã în faþã mediul
academic ºi mediul de afaceri, în cadrul programelor
participare în proiecte din perspectiva Strategiei Dunãrii.
Se vizeazã accelerarea proceselor de inovare ºi cercetare la
nivel de firme ºi de specializare inteligentã în România,
crearea de produse, servicii ºi soluþii noi, dezvoltarea unor
conexiuni ºi comunitãþi colaborative într-un sistem integrat

mediu academic  mediu de afaceri, cu scopul accesãrii de
fonduri europene relevante în SUERD. Din acest punct de
vedere, obiectivele evenimentului desfãºurat astãzi vizeazã
în primul rând sã înþelegem cum putem sã ne organizãm ca
parteneri în cadrul proiectelor europene, în reþele naþionale
ºi europene de firme ºi sã formãm platforme colaborative
naþionale ºi internaþionale care sã permitã dezvoltarea de
soluþii inovative pe temele în care Programul Transnaþional
Dunãrea 2020 va fi activ. Totodatã, avem în vedere ºi
identificarea posibilitãþilor de colaborare ºi formare în
învãþãmântul dual, precum ºi analizarea ºi structurarea altor
proiecte de interes comun.

Firmele prezente ºi-au exprimat interesul în aceste finanþãri, dar au exprimat ºi o
serie de rezerve privind aspectele de cofinanþare ºi flux financiar care le diminueazã
interesul în accesare, considerând cã bãncile nu se implicã suficient.
De asemenea a rezultat cã numeroase firme nu au dezvoltat un plan de afaceri
consistent care sã le permitã o mai mare siguranþã pe piaþã dupã accesarea fondurilor.
Centrul USH Pro Business este deschis solicitãrilor de consiliere ºi scriere de
proiecte pe programele europene care vizeazã dezvoltarea afacerilor, sens în care
persoanele care nu au asistat la seria de evenimente de acest gen sunt invitate sã ne
contacteze la office@ushprobusiness.ro
Urmare discuþiilor, USH Pro Business va dezvolta parteneriate cu firmele
prezente pentru accesul la finanþãri europene.

SEMINAR

 Soluþii de finanþare pentru IMM-uri
Apel de proiecte POR 2.2

În cadrul preocupãrilor constante de dezvoltare a mediului de afaceri, evenimentul
organizat de USH Pro Business în data de 13 septembrie 2016, a fost dedicat IMM,
pentru a veni în întâmpinarea acestora, în scopul scrierii ºi implementãrii de proiecte
de dezvoltare a afacerilor.
Delegaþii companiilor prezente ºi-au arãtat interesul pentru aceste finanþãri, în
acelaºi timp exprimând o serie de rezerve privind aspectele de cofinanþare ºi flux
financiar ºi/sau privind aspectele de ordin birocratic.
Centrul USH Pro Business este deschis solicitãrilor pentru consiliere ºi elaborare
proiecte aferente finanþãrilor care vizeazã dezvoltarea afacerilor. Invitãm companiile
ai cãror delegaþi nu au participat la acest eveniment sã ne contacteze prin e-mail la
adresa office@ushprobusiness.ro
Facem precizarea cã acest seminar a fost organizat împreunã cu Asociaþia Naþionalã
a Exportatorilor ºi Importatorilor din România (ANEIR) cãreia îi transmitem
mulþumiri pe aceastã cale.

Cristina ILIE, director evenimente
USH Pro Business

Costin LIANU, director general
USH Pro Business, coordonator SNE

Evenimente, Comunicare & Internationalizare USH Pro Business
34-36 Nicolae Iorga Street, 010436, Bucharest 1, Romania  Tel: +40 216 500 014
 E-mail: mailto:congress@olimpic.ro; office@ushprobusiness.ro  www.ushprobusiness.ro
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ÎNVÃÞÃMÂNTUL DUAL ªI VOCAÞIONAL ÎN ROMÂNIA
 forþa necunoscutã a succesului firmelor
În data de 7 septembrie, Centrul USH Pro Business a gãzduit un eveniment important
din seria celor dedicate învãþãmântului dual cu tema Învãþãmântul dual ºi vocaþional în
România  forþa necunoscutã a succesului firmelor, în cadrul programului Joint Business
Support  Program de susþinere a operatorilor economici.
Seminarul a vizat ºi învãþãmântul vocaþional,
care, conform ISCED (International Standard
Classification of Education), este tipul de educaþie
ce are ca scop dobândirea de aptitudini practice
ºi know how-ul necesare pentru angajarea
ulterioarã în câmpul muncii, pentru a practica o
anumitã meserie sau profesie, aducând în atenþia
participanþilor oportunitãþi legate de acest
domeniu, fapt ce va oferi ºansa de a dezvolta
proiecte de învãþãmânt dual cu beneficii clare,
atât pentru mediul de afaceri, cât ºi pentru
instituþiile de învãþãmânt din România. Scopul
acestui eveniment a fost de a pune în legãturã
nevoile mediului de afaceri cu oferta educaþionalã, dar ºi de a identifica proiecte în care USH
Pro Business va oferi soluþii de dezvoltare.
În urma discuþiilor s-au desprins urmãtoarele
concluzii:
- la nivelul colaborãrii dintre Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice ºi mediul
de afaceri nu existã o corelare privind traseele
curriculare ºi o flexibilitate care sã permitã
dezvoltarea mai multor specializãri ºi crearea

unor noi profesii propuse de agenþii economici.
În acest sens, Universitatea Spiru Haret a înfiinþat
Colegiul Postliceal, cu mai multe specializãri
(sanitar, media º.a.) venind în întâmpinarea
nevoilor angajatorilor, identificând cerinþele pe
piaþa muncii;
- avantajele învãþãmântului dual sunt:
scurtarea timpului de formare profesionalã ºi
asigurarea unui standard calitativ care sã permitã
inserþia rapidã ºi sigurã pe piaþa muncii, cunoscut
fiind faptul cã ºcoala se aflã într-un proces de
reformare;
- centrul USH Pro Business îºi propune sã
ofere servicii eficiente cãtre mediul de afaceri prin
intermediul acestui tip de învãþãmânt, pornind de
la realitatea cã viitorul aparþine învãþãmântului dual;
- un exemplu de bunã practicã a fost oferit de
ªcoala Profesionalã Germanã Kronstadt care a
reuºit sã aplice cu succes un model de excelenþã
al învãþãmântului profesional tehnic de formare
a tinerilor printr-un parteneriat cu mediul de
afaceri din Braºov ºi entitãþile locale. Prin acesta

s-a reuºit valorizarea meseriei ºi pregãtirii profesionale, precum ºi creºterea calitãþii absolvenþilor, transformând percepþia negativã a
învãþãmântului profesional într-una pozitivã ºi
extrem de atractivã;
- o mare parte a antreprenorilor nu înþeleg ce
înseamnã învãþãmântul dual ºi avantajele oferite

de resursa umanã calificatã conform cerinþelor ºi
culturii organizaþionale proprii, din aceastã cauzã
nu investesc în aceastã formã alternativã.
În acest sens, s-a convenit ca aceia care sunt
interesaþi de subiectul evenimentului sã se
adreseze doamnei Mãdãlina-Teodora Andrei,
email: madalina.andrei@ushprobusiness.ro

Bio-economy in the Danube Delta Gestionarea durabilã ºi posibilitãþi de
valorificare a nãmolurilor provenite de la staþiile
WORKSHOP  contraints, opportunities
de epurare a apei.
and financial solutions
Soluþii de finanþare pentru România
Pe data de 9 septembrie 2016, Centrul USH Pro Business, în colaborare cu Clusterul Bio
Danubius, Facultatea de Inginerie, Informaticã ºi Geografie a Universitãþii Spiru Haret,
programul de studii Geografie, ºi Asociaþia Profesionalã de Geografie, Ecologie ºi Turism
Destin Geografic, a organizat, în cadrul celei de-a III-a Conferinþe Internaþionale Water
Resources and Wetlands, 8-10 septembrie 2016, la Tulcea, workshopul Bio-economy
in the Danube Delta  contraints, opportunities and financial solutions.

Prin acest eveniment, USH Pro Business a dorit
ºi a reuºit sã aducã faþã în faþã mediul academic ºi
mediul de afaceri, în cadrul programelor Clustere 
consultanþã, formare, elaborare de strategii de dezvoltare ºi inovare, ºi SUERD  consultanþã, training
ºi dezvoltare proiecte din perspectiva Strategiei
Dunãrii, a Clusterului Bio Danubius, în noua
paradigmã a bioeconomiei. S-a vizat accelerarea
proceselor de inovare ºi cercetare la nivel de firme
ºi de specializare inteligentã în România, crearea
de produse, servicii ºi soluþii noi, dezvoltarea unor
conexiuni ºi comunitãþi colaborative într-un sistem
integrat mediu academic-mediu de afaceri, cu
scopul accesãrii de fonduri europene.
Obiectivele acestui workshop au fost: lanþuri
valorice create de bioeconomie în Delta Dunãrii,
bioeconomia în contextul SUERD, potenþialul
fermelor organice din Delta Dunãrii, schimb de
bune practici ºi know-how, implementarea comunã
de proiecte, soluþii de finanþare ºi oportunitãþi de
afaceri pentru: sprijinirea ºi promovarea
agriculturii ºi a alimentaþiei ecologice, dezvoltarea
de produse, servicii ºi procese tehnologice ecobio; promovarea, valorificarea ºi sprijinirea
creºterii sustenabile a potenþialului turistic;
sprijinirea eficienþei energetice ºi a utilizãrii
energiei regenerabile, combaterea schimbãrilor
climatice; protejarea mediului ºi biodiversitãþii;
dezvoltarea durabilã ºi competitivã a sectorului
piscicol primar; creºterea conectivitãþii,
accesibilitãþii ºi mobilitãþii; valorificarea
patrimoniului, culturii ºi artei locale; sprijinirea
integrãrii pe piaþa muncii a populaþiei din zonele
defavorizate.
Alãturi de lectori ºi co-autori sau membri ai
clusterului, au participat specialiºti din þarã ºi din
strãinãtate, dintre care: prof. univ.dr. Mario

Sommerhäuser, preºedintele Asociaþiei de
Limnologie din Germania/Emschergenossenschaft;
dr. Brigitte Nixdorf, Universitatea Tehnicã
Branderburgicã din Germania; dr. Sathaporn
Monprapussen, dr. Nuan Laor de la Departamentul
Resurse de Apã din Thailanda, prof. dr. doc. Petre
Gâºtescu, preºedintele Asociaþiei Române de
Limnogeografie ºi cercetãtor ºtiinþific la Institutul
de Geografie al Academiei Române; Cristina Nanu,
Florentina Sela, Marian Mierlã, cercetãtori la
Institutul de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunãrii din
Tulcea.
Schimburile de idei ºi împãrtãºirea de experienþe
în domeniul protecþiei, a conservãrii zonelor umede
ºi a valorificãrii acestui mediu fragil prin intermediul
bioeconomiei, la cel mai înalt nivel, au adus un plus
valoare acestui eveniment ºi au venit cu soluþii
pentru punerea în practicã a ideilor, dar ºi pentru
lansarea de noi proiecte care sã transforme Delta
Dunãrii într-un brand în noua paradigmã a
bioeconomiei.

În data de 12 septembrie 2016, la sediul USH Pro Business a avut loc un eveniment
interesant ºi util pentru dezvoltarea durabilã prin economie circularã,
în cadrul cãruia s-au discutat soluþii de gestionare durabilã ºi posibilitãþi de valorificare
a nãmolurilor de epurare, precum ºi identificarea soluþiilor de finanþare pentru
România în acest domeniu.
Au participat, din multe regiuni ale României
(Bucureºti, Iaºi, Giurgiu, Bacãu, Cãlãraºi,
Timiºoara, Galaþi, Ploieºti º.a.), dar ºi din
strãinãtate (Italia), specialiºti în domeniul
prelucrãrii industriale a nãmolurilor prin epurare,
specialiºti în utilizarea ecologicã a nãmolurilor
epurate, autoritãþi locale, autoritãþi în protecþia
mediului ºi gospodãrirea apelor, fermieri,
producãtori de tehnologii de epurare a
nãmolurilor reziduale de la apele uzate orãºeneºti
ºi industriale, jurnaliºti interesaþi de problematicã,
reprezentanþi de ONG.
Subiectele abordate au fost legate de
importanþa gestionãrii durabile a nãmolului de
epurare prin metode de purificare ºi reutilizare;
potenþialul de nãmol din România  sursa unei
noi economii; soluþii de finanþare în domeniu,
pentru România, prin pro-grame naþionale ºi
programe europene; sisteme de tratare a
nãmolurilor biologice ºi a celor industriale.
În urma acestor discuþii s-a constatat
necesitatea creãrii unui grup de lucru în cadrul
Centrului USH Pro Business care sã evolueze, sã
se dezvolte ºi sã implice cât mai multe persoane
interesate pentru a dezvolta proiecte comune în

diverse domenii: cercetare, brevetare, producþie,
prelucrare, valorificare, într-un cadru organizat
ºi bine coordonat. Mãdãlina Andrei este
responsabilul USH Pro Business al acestui proiect
de creare/organizare a grupului de lucru pentru
gestionarea durabilã a nãmolurilor de epurare
(madalina.andrei@ushprobusiness.ro).

Mãdãlina-Teodora ANDREI
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34-36 Nicolae Iorga Street, 010436, Bucharest 1, Romania
Tel: +40 216 500 014
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SUCCES ÎN NOUL AN UNIVERSITAR!
Bucureºti  sediul din B-dul Basarabia

Bucureºti  sediul din str. Ion Ghica

Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice ºi Administrative Craiova
Cu emoþia fireascã a oricãrui început,
toþi bobocii au fost aºteptaþi sã calce
pragul Universitãþii la fel ca ºi studenþii
ºi masteranzii care au avut parte de
bucuria revederii.
Speranþele bobocilor care au pãºit în
amfiteatru au fost exprimate de cãtre
Andreea Iordache: Am ales sã urmez
studiile de licenþã la Universitatea Spiru
Haret, având speranþa cã aici voi gãsi
un mediu universitar de excepþie cu cadre
didactice bine pregãtite, cu o bazã
materialã vastã ºi cu nenumãrate
oportunitãþi de a-mi ºlefui drumul cãtre o
carierã de succes. În replicã, reprezentantul studenþilor din anii terminali,
Alexandru Groºereanu, i-a asigurat pe
boboci cã: Profesorii Facultãþii de ªtiinþe
Juridice, Economice ºi Administrative
Craiova ne-au pus la dispoziþie
competenþele dumnealor ºi, trebuie sã ºtiþi,
în rândul dânºilor veþi gãsi adevãraþi
profesioniºti, cu o bogatã experienþã
practicã. Prin efortul susþinut al
Universitãþii Spiru Haret ºi al cadrelor
didactice, am beneficiat de condiþii de curs
ºi seminar moderne, comparabile cu cele
ale marilor universitãþi europene, tehnicã
de calcul modernã, acces online la cursuri
ºi publicaþii ºtiinþifice.
La eveniment au participat reprezentanþii celor mai importante
instituþii publice din Craiova ºi judeþul
Dolj  Prefectura Craiova, Primãria
Craiova, Consiliul Judeþean Dolj,
Inspectoratul Judeþean de Poliþie,
Curtea de Apel Craiova, Tribunalul
Dolj, Direcþia Generalã a Finanþelor
Publice Dolj, Agenþia Judeþeanã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã Dolj, Casa
Judeþeanã de Pensii Dolj, Inspectoratul
de Jandarmi, Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã.

Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice
Constanþa
În deschiderea evenimentului de la Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe
Economice Constanþa din cadrul Universitãþii Spiru Haret, dupã intonarea imnului
Gaudeamus, decanul facultãþii, prof.univ.dr. Mihnea Claudiu Drumea, a transmis
mesajul rectorului Universitãþii Spiru Haret, conferenþiar universitar doctor
Aurelian A. Bondrea.
La rândul sãu, decanul Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice
Constanþa le-a urat Bun venit! studenþilor din anul întâi, iar celorlalþi participanþi
la eveniment le-a transmis dorinþa domniei sale de continuare, ºi în noul an
universitar, a excelenþei educaþiei academice în cadrul facultãþii.
Au vorbit ºi directorii celor douã departamente ale facultãþii, conf.univ.dr.
Iuliana Pârvu, Departamentul de ªtiinþe Economice, ºi conf.univ.dr. Roxana Elena
Topor, Departamentul de ªtiinþe Juridice, care le-au urat celor prezenþi, cadre
didactice ºi studenþi, sã aibã un an universitar cu rezultate cât mai bune.

Lector univ.dr. Adina TRANDAFIR

Festivitatea de deschidere a noului an
universitar a fost încheiatã de conf.
univ.dr. Dragoº Ilie, decanul Facultãþii,
care în cuvântul sãu a spus: Universitatea Spiru Haret a ºtiut sã înnobileze
întregul proces de instrucþie ºi educaþie
cu cele mai noi descoperiri ale cunoaºterii
umane, sãdind în conºtiinþa tinerilor
învãþãcei responsabilitatea moralã faþã
de prezentul, dar mai ales viitorul acestui

Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
Braºov

Cu încredere ºi bucurie, cadrele didactice ale facultãþii ºi-au întâmpinat studenþii
cu braþele deschise, având un singur scop: acela de a porni împreunã în minunata
cãlãtorie a descoperirii ºi cunoaºterii.

popor statornic sub soare de mii de ani.
S-a strãduit sã le înnobileze caracterele
cu cele mai frumoase trãsãturi-voinþã,
hotãrâre, spirit patriotic, responsabilitatea cunoaºterii de sine spre a descoperii
cã Omul este, aºa cum spunea Shakespeare, mãsura tuturor lucrurilor.

Lect.univ.dr.
Amelia Mihaela DIACONESCU

Facultatea de ªtiinþe Economice din Câmpulung

Porþile facultãþii s-au deschis larg pentru a primi studenþii ºi masteranzii înscriºi la programul de studii universitare de licenþã Contabilitate ºi informaticã de gestiune precum ºi la programul de studii
universitare de masterat Contabilitate ºi managementul afacerilor.
Dupã intonarea imnului Gaudeamus, decanul facultãþii,
lect.univ.dr. Laurenþia Avram, a dat citire mesajului rectorului
Universitãþii Spiru Haret, conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea.
Directorul Departamentului de Contabilitate din cadrul facultãþii,
prof.univ.dr. Dumitru Nica, a adresat un mesaj de bun-venit
studenþilor ºi masteranzilor ºi i-a sfãtuit sã creadã în capacitatea
lor de a realiza prin învãþare ºi ambiþie idealurile cele mai îndrãzneþe:
Vã doresc sã fiþi cei mai buni, sã vã valorificaþi potenþialul intelectual,
ghidaþi de cãtre cadrele didactice din facultate, ºi sã vã stabiliþi
prioritãþile vieþii cu înþelepciune ºi echilibru!
La festivitatea de deschidere a anului universitar a fost invitat
directorul Bibliotecii Municipale Ion Barbu, preot ªtefan
ªtefãnescu, care ºi-a exprimat bucuria de a împãrtãºi alãturi de
boboci, dar ºi alãturi de ceilalþi studenþi ºi masteranzi din facultate,
emoþia vieþii de student ºi le-a vorbit despre necesitatea educaþiei
ca mijloc de evoluþie personalã. I-a îndemnat pe studenþi ºi
masteranzi sã citeascã, deoarece cartea este un mijloc prin care
poþi deveni ceea ce-þi doreºti sã fii.

Lector univ.dr. Cristina NAFTANÃILÃ

