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Pe 22 mai este ziua de naºtere a profesorului
universitar doctor Aurelian Gh. BONDREA,
din iniþiativa cãruia a luat fiinþã
Fundaþia România de Mâine, în cadrul cãreia
profesorul a conceput, iniþiat, organizat
ºi a condus, Universitatea Spiru Haret.
La mulþi ani cu sãnãtate, domnule Profesor!
Absolvenþii, studenþii, cadrele didactice,
angajaþii Fundaþiei vã transmit recunoºtinþa
ºi gândul lor bun, urarea de zile senine
ºi fericite!
Nu uitãm imboldul transmis de dumneavoastrã
la cea de-a 25-a aniversare a Universitãþii
Spiru Haret: Îndemn generaþiile actuale ºi
viitoare sã urmeze exemplul vieþii lui Spiru
Haret, de dãruire totalã pentru binele
poporului, în scopul unui viitor mai bun.
Pentru construirea acestui viitor niciun efort
nu este prea mare. Viitorul trebuie sã fie
opera noastrã, sã poarte amprenta viziunii
lui Spiru Haret!
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Facultatea de ªtiinþe Economice
în parteneriat cu
Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane
vã invitã

miercuri, 23 mai 2018, ora 16, Amfiteatrul A6,
din Campusul DIDACTICA, situat în str.Fabricii nr. 46G,

la evenimentul
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Conferinþa internaþionalã de drept
100 Years of United Romania within the
International relations context

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

PREÎNSCRIERI ONLINE
 te pregãteºte pentru BACALAUREAT!  înorganizeazã
perioada 1 februarie-30 iunie 2018
Dacã eºti elev în clasa a XII-a
ºi vrei sã promovezi examenul
cu note mari, participã
la meditaþiile gratuite
la Limba Românã
ºi Matematicã.
Pentru a te înscrie,
trimite la pr@spiruharet.ro,
printr-un mesaj privat,
urmãtoarele informaþii:
- numele tãu complet;
- adresa de e-mail ºi numãrul
de telefon;
- materia / materiile la care vrei
sã participi.

Viitorii studenþi pot opta pentru unul dintre cele
48 de programe de studii de licenþã
ºi 34 de programe de studii de masterat.
(http://admitere.spiruharet.ro/)

OFERTA
EDUCAÞIONALÃ
A UNIVERSITÃÞII
SPIRU HARET
» Paginile 4, 5 ºi 8

Despre seminþe simbol
Mioara VERGU-IORDACHE
M-am mai încumetat sã mã împotrivesc valului, chiar dacã
puterile-mi sunt puþine! Atunci când valul ia la grãmadã, fãrã
discernãmânt, ºi bune ºi rele, ºi le duce sã le spele, dar mai
curând sã le înece, mi se pare nedrept sã nu încerc sã pun o
piedicã. Oricât de micã.
S-a fãcut ºi încã se mai face haz de prestaþia prim-ministrului
României la întâlnirea cu Sanctitatea Sa Papa Francisc. Cã nu
ºtie limbi strãine. Nu ºtie! Bine ar fi sã ºtie limba românã. Nu
ºtie?! Aº zice cã are slabi (nu fizic!) sfãtuitori! În fine, nu sunt
eu apãrãtorul din oficiu al doamnei. Vreau sã spun cã mi se pare
cã ar trebui sã subliniem bunul sfat (sau buna gândire a doamnei!)
în ceea ce priveºte cadoul oferit Sanctitãþii Sale. Ce poate fi mai
frumos decât un pui de pom ºi niºte seminþe de plante sãnãtoase
de plantat în grãdina Vaticanului?!
Da, mã expun criticilor radicalilor ºi spun: din Grãdina Maicii
Domnului în Grãdina Vaticanului.
Oferim ceea ce reprezintã viaþã! Sãnãtatea plantelor e primul
pas spre sãnãtatea noastrã. Mi s-a pãrut un gest simbol
extraordinar. ªi cred cã a fost apreciat ca atare. Nu are
dimensiunea necesarã pentru a acoperi gafele (mai mult
emoþionale, cred, sper) ale doamnei! Uneori, când nu-þi evaluezi
posibilitãþile, riºti sã cazi în ridicol. Repet, nu în apãrarea
doamnei sunt aceste rânduri. Are cine sã o facã.
Rândurile acestea sunt despre seminþe. Seminþele binelui, ale
sãnãtãþii, bunãtãþii, empatiei, seminþele vieþii, ale frumosului.
Vã imaginaþi ce frumos ar fi sã ne dãruim unii altora seminþe de
bunãstare ºi iubire? Vã imaginaþi cum ar arãta lumea dacã în loc
de arme am cumpãra seminþe de plante sãnãtoase  cereale,
legume, zarzavaturi ? Dacã am dãrui pui de pomi? Dacã în loc
de vorbe rele am oferi flori? Cum credeþi cã ne-ar fi viaþa?!
Seminþe ale binelui ar trebui sã plantãm, în locul rãutãþii,
invidiei, egoismului, suficienþei, batjocurii Sã le plantãm ºi sã
le lãsãm sã rodeascã. Sã încercãm sã gãsim în vorbele ºi faptele
celorlalþi partea pozitivã, sã o promovãm, sã ignorãm micile
scãpãri, acelea care nu produc efecte la nivelul colectivitãþii.
Sã încercãm, atât cât este omeneºte posibil, sã nu apelãm la
dublã mãsurã în aprecierea prietenilor ºi a neprietenilor. Este
posibil sã tranºãm, pe termen lung, în defavoarea noastrã, pentru
cã bãrcile se mai schimbã, unele iau apã, altele se duc pe val
Iatã de ce vã spun cã darul seminþe sãnãtoase ºi pui de pom
mi se pare de o simbolisticã excepþionalã, mi se pare foarte
frumos ºi profund, demn de apreciat ºi de urmat. De seminþe
sãnãtoase avem noi nevoie, în societatea româneascã, în educaþie,
culturã, sãnãtate, în însãºi structura noastrã!
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USH PRO Business dezvoltã un
Bucureºti, centrul
Centru de Afaceri pentru Export pentru industriile creative noii culturi digitale
În cadrul seminarului organizat marþi,
15 mai 2018, de centrul USH Pro
Business împreunã cu Asociaþia
Bucureºtiul Creativ, eveniment în centrul
cãruia s-a aflat antreprenoriatul creativ
din zona Bucureºti  Ilfov, au fost trecute
în revistã ºi dezbãtute o serie de nevoi
de dezvoltare ale acestui segment de
afaceri, esenþial pentru viitorul zonei.
În cadrul seminarului au fost discutate
aspecte referitoare la promovarea ºi
protecþia dreptului de proprietate
intelectualã, transformarea unui creator
în antreprenor, cultura ºi securitatea
afacerilor creative în era digitalã º.a.
În continuarea unei dezbateri anterioare pe aceastã temã, s-a desprins o

nouã concluzie, faptul cã Bucureºti-Ilfov
deþine cea mai mare concentrare din þarã
a industriilor creative, concentrare de
a cãrei dezvoltare depinde modul în care
artiºtii ºi persoanele creative îºi canalizeazã activitãþile spre piaþa, spre antreprenoriat.
Din aceastã perspectivã, antreprenorul
creativ are nevoie de servicii integrate de
susþinere, specifice domeniilor culturalartistice ºi creative, servicii în care
dezvoltarea abilitãþilor de export trebuie
combinatã cu abilitãþi de management al
inovãrii.
Venind în întâmpinarea acestei nevoi,
USH Pro Business, care a creat deja un
Centru de Transfer Tehnologic, pune

bazele unui Centru de Afaceri pentru
Export pentru servicii specifice de
internaþionalizare.
Sunt puþine locuri în România, în care
un centru specializat de transfer
tehnologic este conectat la un centru
specializat în afaceri de export. Din
acest motiv, pornim cu acest Centru de
Afaceri pentru Export (CAE), iniþial
pentru Bucureºti-Ilfov ºi industriile
creative, pe care îl vom extinde treptat
în propriul nostru ecosistem inovativ
din þarã, a declarat Costin Lianu,
director general USH Pro Business.
La eveniment au participat reprezentanþi ai sectoarelor cultural-creative,
audiovizual, cercetare-dezvoltareinovare, IT, design, formare profesionalã, publicitate ºi reclamã precum ºi
organizatori de evenimente, mediu
academic ºi studenþi.

Cu ocazia Conferinþei
Digital Culture Conference,
eveniment ce a avut loc miercuri,
16 mai 2018, în cadrul secþiunii
Antreprenoriat ºi finanþãri pentru
afaceri din industrii creative,
reprezentanþii USH Pro Business
au promovat activitatea centrului
ºi implicarea Universitãþii Spiru Haret
în dezvoltarea de clustere ºi startup-uri, menþionând în acest sens
recent înfiinþatul cluster
Bucureºtiul Creativ care va dispune
de expertiza Centrului de Transfer
Tehnologic ºi a Centrului de
Afaceri pentru Export.
De asemenea, a fost apreciatã
preocuparea USH Pro Business
pentru dezvoltarea tehnologiilor
digitale ºi implicarea acestuia în
activitãþi tip hackathon,
în parteneriat cu asociaþii ºi
clustere de profil.
Prin prezenþa masivã a industriilor
creative ºi culturale, ºi modul în
care tehnologia informaþiei
pãtrunde în toate sferele de
activitate în zonã, Bucureºti-Ilfov
devine centrul incontestabil al noii
culturi digitale din România, a
declarat Costin Lianu, director
general USH Pro Business.

Conferinþa internaþionalã

A CENTURY OF ROMANIAN CAPITAL
IN EUROPE AND ITS METAMORPHOSES
IN THE INFORMATIONAL ERA

 Programul de cooperare elveþiano-român, de dezvoltare sustenabilã
pentru export, în centrul atenþiei.
În cadrul Conferinþei Internaþionale A Century of Romanian Capital in Europe
and its Metamorphoses in the Informational Era, eveniment ce a avut loc în
perioada 10-11 mai la Bacãu, USH Pro Business a prezentat un material privind
rolul Centrelor de Afaceri pentru Export în dezvoltarea sustenabilã a capitalului
românesc, însoþitã de dezbateri pe aceastã temã. A fost prezentatã pe larg
activitatea Centrului de Afaceri pentru Export Bacãu (CAE Bacãu), ca un reper
important al dezvoltãrii unui ecosistem inovator la nivel regional.
De asemenea, în cadrul evenimentului, Laurent Vonwiller, membru al Comisiei de
Import  organizaþia Elveþianã pentru Agriculturã Ecologicã Bio Suisse, a prezentat
experienþa Bio Suisse în dezvoltarea sustenabilã a agriculturii ecologice elveþiene.

Expertiza Bio Suisse la Clusterul Bio Danubius din Tulcea
 USH Pro Business susþine cooperarea Elveþiano  Românã în dezvoltarea exportului
În data de 13 mai 2018, conducerea Clusterului Bio
Danubius a primit vizita lui Laurent Vonwiller, expert
elveþian în cadrul Organizaþiei Elveþiene pentru Agriculturã
Ecologicã Bio Suisse. Evenimentul a avut loc la sediul Bio
Danubius Tulcea în prezenþa experþilor Universitãþii Spiru
Haret / USH Pro Business, organizaþii active în cadrul
clusterului.
În cadrul întâlnirii, expertul elveþian a apreciat contribuþia
importantã a clusterului în promovarea la export a
produselor ecologice provenite din România, considerând
cã acest cluster are un rol esenþial în dezvoltarea agriculturii

ecologice în România, atât prin ponderea sa la export, cât
ºi prin experienþa acumulatã în managementul calitãþii
produselor. Au fost discutate aspecte referitoare atât de
trasabilitatea producþiei, cât ºi legate de modul de utilizarea
a noilor tehnologii în procesele de producþie ºi de procesare.
Prin preocuparea permanentã pentru calitate ºi
trasabilitate, clusterul Bio Danubius a devenit un etalon al
unor standarde avansate în agricultura ecologicã iar
legãturile acestuia cu experþii Bio Suisse se vor intensifica
- a declarat Costin Lianu, director general USH Pro
Business ºi membru fondator al clusterului Bio Danubius.

USH Pro Business Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare

 Str. Nicolae Iorga nr. 34-36, Bucureºti, sector 1  Tel: +40 216 500 014  E-mail: office@ushprobusiness.ro  www.ushprobusiness.ro

Mobilitãþi
ERASMUS
Parteneriatul indelungat dintre
Universitatea Spiru Haret,
România, ºi Universidad Católica
San Antonio (UCAM) de Murcia,
Spania, s-a materializat într-o
vizitã de predare în cadrul UCAM
a unui cadru didactic din
universitatea noastrã, lect. univ. dr.
Rocsana B.-Manea-Þoniº.
UCAM este o universitate catolicã,
privatã, fondatã în locul Mãnãstirii
Jerónimos, cu 2o de ani de
experienþã, 16.000 de studenþi
ºi cu 32 de programe de studiu
pentru ciclul I Bologna.
În domeniul Psihologiei ºi al
Ingineriei ºi ºtiinþelor tehnice se
aflã pe primul loc în Europa,
iar în domeniul Administrãrii
afacerilor ºi Managementului pe
locul 4 în topul celor mai bune
universitãþi din Spania.
Rocsana B.-Manea-Þoniº
a susþinut cursurile de webmarketing ale profesorului Josep
M. Martinez Polo, de la Facultatea
de ªtiinþe Sociale ºi Comunicare, în
prezenþa prodecanului facultãþii,
profesor univ. dr. Jesús Martínez
Sanchez. Cursurile au avut un
caracter interactiv pregnant, cu
foarte multe întrebãri ºi aprecieri
din partea studenþilor, cu analize
detaliate pe studii de caz.
Studenþii sunt foarte bine informaþi
privind noile tehnologii de
web-marketing ºi asupra celor
privind social media.
Universitatea oferã o infrastructurã
modernã, cu laboratoare
profesionale cu echipamente de
ultimã orã, care permit accesul la
informaþie ºi analiza pe studii de
caz în timp real.
Bibliotecile lor sunt foarte
frecventate, reprezentând
modalitatea de studiu individual
cea mai frecvent utilizatã de cãtre
studenþi, în afara orelor de curs.
Profesorii ºi personalul din cadrul
departamentului de cercetare
se vor implica în viitorul apropiat
în activitãþi de scrierea articolelor ºi
proiectelor de cercetare împreunã
cu cadrele didactice din
Universitatea Spiru Haret
ºi în organizarea de conferinþe
ºtiinþifice internaþionale.

Lect. univ. dr.
Rocsana B.- MANEA-ÞONIª

Elevii de la Liceul Dan Barbilian din Câmpulung la ªcoala altfel

Marþi, 15 mai 2018, la ora 10, în cadrul sãptãmânii ªcoala altfel, douã clase de elevi de la Liceul
Dan Barbilian, sub îndrumarea prof. Florentina Dragomir - clasa a IX-a A ºi sub îndrumarea prof.
Gabriela Bãdescu  clasa a X-a, au participat, la Facultatea de ªtiinþe Economice din Câmpulung,
la câteva activitãþi pregãtite de cãtre cadrele didactice din facultate, în sala 1.1. Masterat.
Elevii au completat doua chestionare. Primul chestionar a vizat pãrerea elevilor cu privire la
învãþãmântul nonterþiar iar al doilea chestionar a constat într-un test de personalitate, care a
putut fi accesat pe calculator, în Laboratorul de informaticã .
Cadrele didactice implicate în aceastã activitate  lect.univ.dr. Robert Dragomir, lect.univ.dr.
Daliana Tascovici ºi lect.univ.dr. Cristina Nãftãnãilã  au stat de vorbã cu elevii ºi le-au prezentat
oferta educaþionalã a Universitãþii Spiru Haret ºi a Facultãþii de ªtiinþe Economice din Câmpulung,
iar în încheiere s-au purtat discuþii ºi s-au formulat concluzii în Clubul Studenþesc din incinta
facultãþii

Lect.univ.dr. Cristina NÃFTÃNÃILÃ

Opinia
naþionalã

ISSN 1221-4019
ISSN 1841-4265 (online)
www.opinianationala.ro
www. facebook.com/opinianationala
Strada Fabricii nr. 46G, sector 6, Bucureºti
Telefon/fax: 021 316 97 91
Centralã: 021 316 97 85, 021 316 97 86, 021 316 97 87,
interioare 168 ºi 143
e-mail: opinia@spiruharet.ro; on@spiruharet.ro

REDACÞIA:

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ
Mioara Vergu-Iordache, Gabriela Moldoveanu
Mihãiþã Enache (fotoreporter),
este editatã de
Vasilichia Dinu, Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP).
FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE
Stimaþi cititori,
Tiparul executat de
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii, TIPOGRAFIA FUNDAÞIEI
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
ROMÂNIA DE MÂINE
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.

Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat
poºtal sau dispoziþie
de platã, se pot adresa
serviciului de difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.

pag. 3

OPINIA NAÞIONALÃ

821  21 mai 2018

UNIVERSITARIA
FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE BUCUREªTI
Conferinþa Economicã Naþionalã cu tema:

REALITÃÞI ECONOMICE ªI SOCIALE ALE ROMÂNIEI
ÎN CONDIÞIILE UNEI EUROPE ÎN SCHIMBARE

În perioada 16-17 mai 2018 la
sediul Facultãþii de ªtiinþe Economice
Bucureºti s-a desfãºurat CONFERINÞA
ECONOMICÃ NAÞIONALÃ CEN
2018, cu tema Realitãþi economice ºi
sociale ale României în condiþiile
unei Europe în schimbare. Aceasta a
constituit un eveniment deosebit, la
care au participat specialiºti în
economie, profesori, cercetãtori,
oameni de ºtiinþã ºi culturã, dar ºi
studenþi sau masteranzi cercetãtori
care sunt interesaþi de schimbul
benefic de idei în mediul academic.
Invitaþi de onoare la eveniment au
fost academician prof.univ.dr.
Gheorghe Zaman, DHC, preºedinte
al AGER ºi director al Institutului de
Economie Naþionalã, Academia
Românã, precum ºi dr. Aurel Andrei,
preºedintele Corpul Experþilor
Contabili ºi Contabililor Autorizaþi
din România (CECCAR)  Filiala
Bucureºti. Academician prof.univ.dr.
Gheorghe Zaman înpreunã cu
prof.univ.dr. Zenovic Gherasim,

decanul Facultãþii de ªtiinþe Economice Bucureºti, au prezentat în plen
comunicarea Tendinþe ºi provocãri
ale circulaþiei monetare în România,
comparativ cu alte state membre ale
Uniunii Europene, demonstrând
importanþa zonei Euro ºi consecinþe
ale adoptãrii monedei unice europene
asupra sistemului financiar-bancar
din România.
Prof.univ.dr. Luminiþa Ionescu,
directorul Departamentului de ªtiinþe
Economice Bucureºti, a prezentat, tot
în plen, lucrarea Contabilitatea ºi
managementul riscurilor financiare
la instituþiile publice, ce a declanºat
dezbateri cu privire la gestionare
riscurilor în sistemul public ºi modul
în care acestea pot fi prevenite la

nivelul fiecãrei instituþii publice.
Managementul riscurilor necesitã
implicarea tuturor factorilor, atât a
celor cu responsabilitãi decizionale, cât
ºi a celor cu atribuii executive din
cadrul entitãii publice ºi stabilirea de
linii clare de responsabilitate la nivelul
tuturor structurilor organizatorice ºi
decizionale.
Deosebitã a fost tema susþinutã de
cãtre prof.univ.dr. Manuela Epure:
Fericit la locul de muncã ºi succesul
unei afaceri, ce a generat comentarii ºi
observaþii din partea participanþilor. O
altã temã interesantã, susþinutã în plen,
a fost prezentatã de cãtre prof.univ.dr.
Dumitru Nica, director al Departamentului de ªtiinþe Economice
Câmpulung Muscel, care a descris noi
abordãri pentru evaluarea proprietãþilor
imobiliare în sectorul public ºi privat.
Prof.univ.dr. Ilie Mihai a susþinut o
temã deosebit de interesantã cu privire
la Evoluþii structurale în masa creditului neguvernamental, generând o
amplã dezbatere cu privire la situaþia
creditelor la nivel naþional, locul ºi
rolul IFN-urilor în finanþarea firmelor,
dar ºi a persoanelor fizice, precum ºi
tendinþe sau evoluþii cu privire la
creditarea pe termen scurt ºi mediu.
Lucrãrile Conferinþei CEN 2018 au
fost detaliate pe secþiuni, secþiunea
1: FINANÞE ªI CONTABILITATE,
secþiunea 2: MANAGEMENT ªI
MARKETING, unde au fost prezentat
lucrãri ºi cercetãri privind studii de caz
referitoare la noutãþi fiscale, orientãri
în activitatea bancarã, dezvoltarea
sistemului de control intern în sprijinul
managementului public, PR ºi managementul comunicãrii în situaþii de
crizã, risc ºi de urgenþã etc.
Între lucrãrile cele mai importante, de
la secþiunea 1: FINANÞE ªI CONTABILITATE, putem menþiona: 1. De la
revoluþia keynesianã la revoluþia
fiscalã, conf. univ. dr. Mariana-Cristina
Cioponea 2. Noi orientãri în reglementarea activitãþii bancare dupã criza
financiarã globalã,
conf. univ. dr. Claudia
Baicu 3. Dezvoltãri
privind consolidarea
conturilor. Aspecte
comparative privind
metodele de consolidare, conf. univ. dr.
Lucian-Dorel Ilincuþã
4. Consideraþii privind
eficientizarea sistemului de audit instituþional în România,
prof. univ. dr. Cornel

Preºedintele CECCAR - Filiala Bucureºti, invitat la CEN 2018
Cu ocazia lucãrilor CONFERINÞEI ECONOMICE
NAÞIONALE CEN 2018, cu tema Realitãþi economice ºi
sociale ale României în condiþiile unei Europre în
schimbare, a fost invitat dr. Aurel Andrei, preºedintele
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din
România (CECCAR)  filiala Bucureºti. Cu aceastã ocazie
a avut loc întâlnirea dintre profesori, studenþi ºi masteranzi
cu dr. Aurel Andrei, ceea ce a favorizat discutarea accesului
la profesia contabilã ºi legãturile strânse care existã între
Universitatea Spiru Haret ºi Corpul Experþilor Contabili
ºi Contabililor Autorizaþi din România (CECCAR).
Preºedintele CECCAR  filiala Bucureºti, ec. dr. Aurel
Andrei, a prezentat cum funcþioneazã CECCAR ca o
platformã de comunicare, între mediul de afaceri ºi
instituþiile statului, precum ºi între experþii contabili,
contabilii autorizaþi ºi cercetãtorii din domeniul financiarcontabil. Conform viziunii CECCAR, viitorul profesiei
contabile este orientarea profesioniºtilor contabili cãtre
consultanþã de specialitate în domeniul financiar-contabil
ºi fiscal, precum ºi domeniul informatic, deoarece toate
declaraþiile fiscale sunt transmise prin intermediul
sistemelor informatice, pe bazã de fiºiere inteligente.
CECCAR este membru activ pe plan naþional ºi
internaþional, ajutã la promovarea profesiei contabile pe
plan european ºi internaþional, dezvoltând legãturile cu
Federaþia Internaþionalã a Contabililor (IFAC), Federaþia
Experþilor Contabili Francofoni (FIDEF), Federaþia
Experþilor Contabili Mediteraneeni (FCM) etc. Pe plan
naþional CECCAR se implicã în modificãrile legislative
ºi în special cele cu caracter fiscal pentru clarificarea ºi
simplificarea legislaþiei fiscale ºi contabile, fiind un
partener activ în dezbaterile publice, dar ºi cele organizate
în cadrul Ministerului Finanþelor Publice sau ANAF.
Ionescu 5. Tendinþe actuale în
raportarea non-financiarã ºi aplicarea
acestora în România, lect. univ. dr.
Liana Gãdãu 6. Globalizarea ºi sistemul
financiar internaþional, lect. univ. dr.
Petre Deaconu, Plata defalcatã a TVA mãsurã obligatorie pentru companiile
care au datorii la plata acestei taxe sau
se aflã în insolvenþã, conf.univ. dr.
Floarea Georgescu 7. Agenda digitalã
pentru Europa 2020 ºi creºterea
economicã a României prin utilizarea

Preºedintele CECCAR- filiala Bucureºti a reamintit cã
absolvenþii programului de studii universitare de masterat
C.A.E.I.P. ºi ai programului de studii universitare de
masterat A.F.C. beneficiazã de echivalarea programului
de studii universitare de masterat cu examenul de admitere
la stagiu în vederea obþinerii calitãþii de expert contabil.
Absolvenþii programului de studii universitare de masterat
C.A.E.I.P. promoþia 2017 sunt deja înregistraþi la
CECCAR  filiala Bucureºti ºi se pregãtesc alãturi de
profesioniºtii contabili.
Mesajul transmis de ec. dr. Aurel Andrei cãtre studenþii
ºi masteranzii de la Facultatea de ªtiinþe Economice
Bucureºti este urmãtorul: Sã continue pregãtirea lor în
domeniul financiar-contabil ºi sunt aºteptaþi cu plãcere
la sediul CECCAR pentru a continua pregãtirea ºi a
deveni profesioniºti contabili.
La CECCAR- filiala Bucureºti, în fiecare an, sunt un
numãr de 300 de stagiari care se pregãtesc pentru a deveni
experþi contabili.

Prof.univ.dr. Luminiþa IONESCU,

director al Departamenului de ªtiinþe Economice Bucureºti

tehnologiei 5G  conectarea la Internetul tuturor lucrurilor, prof. univ. dr.
Daniel Marius Mareº ºi conf. univ. dr.
Valerica Mareº  ASE Bucureºti
8. Eroarea ºi frauda în auditul statutar,
conf. univ. dr. Lãcrãmioara Hurloiu,
prof. univ. dr. Doina Dascãlu, conf. univ.
dr. Bianca Rusu, iar de la secþiunea
2: MANAGEMENT ªI MARKETING,
putem menþiona: 1. Realizarea unui site
de prezentare în Wordpress pentru IMMurile din România, prof. univ. dr. Maria
Andronie, lect. univ. dr. Rocsana BuceaManea-Þoniº 2. Bune practici în
managementul instituþiilor de învãþãmânt preuniversitar, conf. univ. dr.
Mariana Iatagan ºi prof. Nicoleta
Negoianu, Colegiul Economic Costin C.
Kiriþescu 3. Rolul motivaþiilor de
consum în cadrul procesului decizional
aferent serviciilor de învãþãmânt
superior, lect. univ. dr. Cristian Uþã,

conf. univ. dr. Iuliana Petronela
Gârdan, conf. univ. dr. Daniel Gârdan,
asist. univ. dr. Raluca Creþoiu 4. Eticã,
moralitate ºi responsabilitate sociala
în marketing ºi în business, conf. univ.
dr. Elena Gurgu 5. PR ºi managementul comunicãrii în situaþiile de
crizã, de risc ºi de urgenþã, conf. univ.
dr. Elena Gurgu 6. Focalizarea managementului asupra tratãrii complexe a
cunoºtinþelor în cadrul organizaþiei, lect.
univ. dr. Iulian Hurloiu, prof. univ. dr.
Eduard Ionescu, ec. Alexandrina Meruþã,
lect. univ. dr. Rodica Dragomiroiu.
CONFERINÞA ECONOMICÃ
NAÞIONALÃ se desfãºoarã în
fiecare an la Facultatea de ªtiinþe
Economice Bucureºti ºi se bucurã de
un succes deplin în rândul cadrelor
didactice, profesorilor, cercetãtorilor,
dar ºi practicienilor din domeniul
economic.

Prof.univ.dr. Luminiþa IONESCU
Conf.univ.dr. Lucian ILINCUÞÃ

FACULTATEA DE MEDICINÃ VETERINARÃ

Sesiune ºtiinþificã a cadrelor didactice ºi a studenþilor
Joi, 10 mai 2018, Facultatea de
Medicinã Veterinarã din Universitatea
Spiru Haret a organizat cea de-a 18-a
Sesiune ºtiinþificã a Cadrelor Didactice,
în cadrul cãreia au fost susþinute 25 de
lucrãri ºtiinþifice  din domeniile: ªtiinþe
fundamentale (Anatomie, Biochimie ºi
Biologie Molecularã, Geneticã,
Histologie, Cell Biology, Embriologie,
Fiziologie, Patologie, Farmacologie,
Microbiologie, Imunologie), ªtiinþe
clinice (Medicinã Legalã Veterinarã,
Boli infecþioase, Medicinã Internã,
Chirurgie, Imagisticã, Obstetricã ºi
Reproducere, Parazitologie, Toxicology,
Oncologie Comparatã, clinici Animals
Farm, Case Reports în toate domeniile
clinice), Producþii animale ºi sãnãtate
publicã (Producþii animale, bunãstarea
animalelor, igiena veterinarã ºi protecþia
mediului, igienã, siguranþã alimentarã
ºi inspecþie), One health (Siguranþa
mediului ºi sãnãtatea, Managementul ºi
comunicarea riscului, Rezistenþa
antimicrobianã) , elaborate de cãtre

cadre didactice ale facultãþii ºi de
colaboratori în cercetare, specialiºti din
instituþii de profil din Bucureºti (Institutul
de Diagnostic ºi Sãnãtate Animalã,
DSVSA Bucureºti, Institutul Cantacuzino
Bucureºti, Laboratorul pentru Controlul
Calitãþii Medicamentelor).
În cadrul manifestãrii ºtiinþifice s-au
remarcat unele comunicãri, atât prin
calitatea ridicatã a informaþiei din
domeniul medical veterinar, prezentate
 dr. COMAN CRISTIN cu prezentarea
Influenþa luminii asupra rezultatelor
experimentale pe animale/Influence of
light on the reproducibility of experimental results on animals, colectivul

coordonat de dr. LECA F., MIHAI A-S.,
PLATON B.V. cu prezentarea Corelarea
valorii hipertensiunii pulmonare
arteriale (H.T.A.P) sistolice, cu stadiul
clinic al dirofilariozei, prin metodã
neinvazivã-Ecografie Doppler Spectral/
Correlations between systolic pulmonary
arterial hypertension (P.A.H) with the
clinical stadialization of dirofilariosis,
through echocardiographic messurement
 Spectral Doppler, cât ºi prin originalitate  dr. Karla RADI  CIUPERCA cu
prezentarea FACEBOOK: prieten sau
duºman/FACEBOOK: friend or enemy ºi
rolul reþelelor de socializare în activitatea
medical veterinarã.
Sesiunea a fost urmatã în data de 11
mai 2018 de Sesiunea ºtiinþificã a
Studenþilor din cadrul Facultãþii de
Medicinã Veterinarã din Universitatea
Spiru Haret, la care 17 studenþi din anul
VI au prezentat cercetãrile proprii pe
care le vor susþine în cadrul licenþei din
acest an.

Violeta Elena SIMION

OPINIA NAÞIONALÃ

ADMITERE Universitatea Spiru Haret
2 iulie  30 septembrie 2018

pag. 4

821  21 mai 2018

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENÞÃ
 Facultatea de Arhitecturã Bucureºti

Programul Arhitecturã; durata studiilor: 6 ani;
numãr de locuri: 90 locuri  IF; taxã: 6.000 lei/an
Programul Arhitecturã cu predare în limba englezã;
durata studiilor: 6 ani; numãr de locuri: 50 locuri  IF;
taxã: 3.150 euro/an
Adresa: Str. Ion Ghica 13, sector 3, 030045,
Bucureºti, România; http://www.arh.spiruharet.ro
Date de contact: tel:. 021 455 10 93;
e_mail: admitere_arh@spiruharet.ro

 Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport Bucureºti

Programul Educaþie fizicã ºi sportivã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 150 locuri  IF; taxã: 3.400 lei/an
Programul Sport ºi performanþã motricã;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 60 locuri  IF;
taxã: 3.400 lei/an
Programul Kinetoterapie ºi motricitate specialã;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 150 locuri  IF /
50 locuri  IFR; taxã: 3.400 lei/an
Adresa: ªoseaua Berceni, nr.24, S4 (Apãrãtorii Patriei),
Bucureºti; http://efs.spiruharet.ro/
Date de contact: tel:. 021 317 19 00;
e_mail: admitere_efs@spiruharet.ro

 Facultatea de Litere Bucureºti

Programul Limba ºi literatura românã ºi o limbã ºi literaturã
modernã (englezã/francezã); durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 150 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Limba ºi literatura englezã  Limbi ºi literaturi
moderne (francezã, germanã, spaniolã, italianã, rusã) /
clasicã (latinã); durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 50 locuri  IF; taxã: 3.200 lei/an
Programul Limbi moderne aplicate (englezã  francezã/
spaniolã/italianã/germanã); durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 75 locuri  IF; taxã: 3.200 lei/an
Adresa: Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucuresti,
Date de contact: tel.: 021 314 00 75; 021 314 00 76;
e_mail: admitere_lit@spiruharet.ro

 Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
Bucureºti

Programul Psihologie; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 200 locuri  IF / 125 locuri  IFR
/ 75 locuri  ID; taxã: 3.000 lei/an
Programul Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 100 locuri  IF;
taxã: 3.000 lei/an
Adresa: Strada Fabricii nr. 46 G, Sector 6, Bucureºti
Date de contact: Tel.: 021 455 10 21; 021 316 97 85;
Fax : 021 255 60 94; e_mail: admitere_pse@spiruharet.ro

 Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti

Programul Marketing; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 250 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Marketing cu predare în limba englezã;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri:
100 locuri  englezã, IF; taxã: 1.980 euro/an
Programul Management; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF / 75 locuri  IFR / 75 locuri 
ID; taxã: 3.000 lei/an
Programul Contabilitate ºi informaticã de gestiune;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 120 locuri  IF;
taxã: 3.000 lei/an
Adresa: Str. Fabricii nr. 46 G, Sector 6, Bucureºti
Date de contact: tel.: 021 316 97 83;
e_mail: admitere_se@spiruharet.ro

 Facultatea de ªtiinþe Juridice,
Politice ºi Administrative Bucureºti

Programul Drept; durata studiilor: 4 ani; numãr de locuri:
300 locuri  IF / 100 locuri  IFR; taxã: 3.000 lei/an
Programul Administraþie Publicã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 50 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Poliþie Localã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 50 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Adresa: ªoseaua Berceni, nr. 24, sector 4, Bucureºti
Date de contact: tel.: 021 334 44 19 ; Fax: 021 334 52 63;
e_mail: admitere_sjpa@spiruharet.ro

 Facultatea de Medicinã Veterinarã Bucureºti

Programul Medicinã Veterinarã; durata studiilor: 6 ani;
numãr de locuri: 50 locuri  IF; taxã: 5.200 lei/an
Programul Medicinã Veterinarã cu predare în limba englezã;
durata studiilor: 6 ani; numãr de locuri: 15 locuri  IF;
taxã: 2.880 euro/an
Adresa: Bulevardul Basarabia nr. 256, Sector 3, Bucureºti
Date de contact: Tel.: 021 242 15 76 ; 021 455 10 79;
e-mail: admitere_mv@spiruharet.ro

TAXÃ DE ÎNSCRIERE  110 lei*
*Candidaþii care opteazã pentru preînscrierea online
la unul dintre programele Universitãþii Spiru Haret
(licenþã sau masterat) în perioada 1 februarie  30 iunie
2018 ºi îºi depun documentele pânã la data de 31 iulie
2018 sunt scutiþi de achitarea taxei de înscriere.

Pentru informaþii suplimentare accesaþi site-ul www.admitere.spiruharet.ro

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENÞÃ
 Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane Bucureºti
Programul Jurnalism; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Muzicã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 60 locuri  IF; taxã: 3.200 lei/an
Adresa: ªoseaua Berceni, nr. 24, sector 4, Bucureºti
Date de contact Jurnalism: tel.: 021 334 01 02 sau 021
334 44 19, 021 334 47 23  int. 151;
e_mail: admitere_ssu@spiruharet.ro
Date de contact Muzicã: tel.: 021 317 19 01, 021 455 10
33; e_mail: admitere_ssu@spiruharet.ro

 Facultatea de Psihologie
ºi ªtiinþele Educaþiei Braºov

Programul Psihologie; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 75 locuri  IF;
taxã: 3.000 lei/an
Programul Pedagogie; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF / 50 locuri  ID;
taxã: 3.000 lei/an
Adresa: Str. Turnului nr. 7, Braºov
Date de contact: tel.: 021 455
1061; e_mail: admitere_pseb@spiruharet.ro

 Facultatea de Inginerie, Informaticã
ºi Geografie Bucureºti

Programul Informaticã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.500 lei/an
Adresa: Str. Fabricii nr. 46 G, Sector 6, Bucureºti
Date de contact: tel.: 021 314 00 75  interior 121;
e_mail: admitere_iig@spiruharet.ro

 Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice
ºi Administrative Braºov
Programul Management; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Drept; durata studiilor: 4 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Adresa: Str. Turnului, nr. 7, Braºov
Date de contact Drept: tel.: 021 455 1061;
e_mail: secretariat_sjeab@spiruharet.ro
Date de contact Management: tel.: 021 455 1061;
e_mail: admitere_sjeab@spiruharet.ro

Documente
necesare
pentru
înscrierea
la
programele
de studii
universitare
de licenþã:

 Facultatea de ªtiinþe Economice Câmpulung
Programul Contabilitate ºi informaticã de gestiune;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 125 locuri  IF;
taxã: 3.000 lei/an
Adresa: Str. Traian, nr. 223, Câmpulung
Date de contact: tel.: 0248 51 22 84 ; 0248 51 06 00;
e_mail: admitere_secl@spiruharet.ro

 Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe
Economice Constanþa

Programul Management; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Organizational management and
entrepreneurship  study in english
(cu predare în lb. englezã); durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 60 locuri  IF; taxã: 1.980 euro/an
Programul Drept; durata studiilor: 4 ani;
numãr de locuri: 175 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Adresa: Str. Unirii, nr. 32-34, Constanþa
Date de contact: Tel.: 0241 54 50 15; 0241 54 14 90;
0241 54 14 91; e_mail: admitere_sject@spiruharet.ro

 Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice
ºi Administrative Craiova

Programul Management; durata Studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 75 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Contabilitate ºi informaticã de gestiune;
durata studiilor: 3 ani; numãr de locuri: 150 locuri  IF;
taxã: 3.000 lei/an
Programul Finanþe ºi Bãnci; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 100 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Programul Drept; durata studiilor: 4 ani; numãr de locuri:
150 locuri  IF / 75 locuri  IFR / 75 locuri  ID;
taxã: 3.000 lei/an
Programul Administraþie Publicã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 60 locuri  IF / 50 locuri  IFR /
50 locuri  ID; taxã: 3.000 lei/an
Programul Poliþie Localã; durata studiilor: 3 ani;
numãr de locuri: 50 locuri  IF; taxã: 3.000 lei/an
Adresa: Str. Vasile Conta, nr. 4, Craiova
Date de contact ªtiinþe Juridice ºi Administrative:
Tel.: 0251 42 33 95; e_mail: admitere_sjeac@spiruharet.ro
Date de contact ªtiinþe Economice: Tel.: 0251 59 82 65;
e_mail: admitere_sjeac@spiruharet.ro

a) Dovada absolvirii examenului de bacalaureat:
§ Diplomã de bacalaureat / diplomã echivalentã în original;
sau
§ Copie a diplomei de bacalaureat însoþitã de adeverinþã
eliberatã de facultatea la care se aflã diploma
de bacalaureat, în original (pentru cei care urmeazã
a doua facultate sau care au depus diploma de bacalaureat
în original la alt dosar de admitere);
sau
§ Adeverinþã eliberatã de liceu, în original, pentru candidaþii
care au promovat examenul de bacalaureat în anul curent;
adeverinþa trebuie sã cuprindã media generalã la examenul
de bacalaureat, mediile obþinute în anii de studii, termenul
de valabilitate ºi menþiunea cã nu a fost eliberatã diploma
de bacalaureat;

sau
§ Copie dupã adeverinþa eliberatã de liceu,
însoþitã de o adeverinþã eliberatã de facultatea la care se aflã
adeverinþa eliberatã de liceu în original
(pentru cei care au depus adeverinþa eliberatã de liceu
în original la alt dosar de admitere);
b) Documente de identificare:
§ Copie dupã cartea de identitate, care sã cuprindã
codul numeric personal;
§ Copie dupã certificatul de naºtere;
§ Copie dupã certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul).
c) Alte documente:
§ Adeverinþã medicalã tip (de la medicul de familie);
§ 3 fotografii 3/4;
§ Dosar plic.
d) Documente de înscriere: Fiºa  chestionar pentru admitere

Pentru informaþii suplimentare accesaþi site-ul www.admitere.spiruharet.ro
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaþional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritarã 3 Locuri de muncã pentru toþi
Cod apel: POCU/82/3/7/Creºterea ocupãrii prin susþinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbanã
Titlul proiectului: Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes
Beneficiar: Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
Cod SMIS: 104098
Aria de implementare: Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia

FORMARE ANTREPRENORIALÃ 
fundament în demersul de a crea noi antreprenori

Consecvenþi obiectivului general al proiectului, care constã în
susþinerea antreprenoriatului ºi a ocupãrii pe cont propriu prin
furnizarea de programe de formare profesionalã în vederea
înfiinþãrii de întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban ºi
crearea de noi locuri de muncã, Asociaþia Societatea Naþionalã
Spiru Haret pentru Educaþie, tiinþã ºi Culturã, în calitate de
beneficiar al proiectului Antreprenori SMART - Tineri Responsabili,
Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes  cod SMIS: 104098, cofinanþat din
Fondul Social European prin Programul Operaþional Capital Uman
2014-2020, furnizeazã în regiunea Sud Muntenia cursul de
COMPETENÞE ANTREPRENORIALE, începând din data de
24 martie 2018.
Cursul de COMPETENE ANTREPRENORIALE se desfãºoarã
în cadrul Activitãþii 3: Formare antreprenorialã, Subactivitatea 3.1:
Furnizare curs Competenþe Antreprenoriale, în conformitate cu
Diagrama de activitãþi din cadrul proiectului, perioada de implementare
pentru aceastã activitate fiind martie 2018 - august 2018.
Cursul de COMPETENE ANTREPRENORIALE se încadreazã
la nivelul PERFECIONARE, are o duratã de 60 de ore (30 de ore
teorie ºi 30 de ore practicã  studii de caz), fiind structurat pe 5
module, dupã cum urmeazã:
Modul 1  Utilizarea sistemelor informatice în business;
Modul 2  Management operaþional ºi resurse umane;
Modul 3  Comunicare, negociere în afaceri ºi elemente de
marketing;
Modul 4  Management financiar ºi elaborare Plan de Afaceri;
Modul 5  Managementul mediului ºi dezvoltãrii durabile.
Activitatea de predare a cursului de COMPETENE ANTREPRENORIALE se desfãºoarã timp de 5 weekend-uri consecutive,
câte 6 ore pe zi, creând premisa unei participãri cât mai consistente
din partea membrilor Grupului intã.
Cursul este susþinut de un numãr de zece Experþi Formatori,
câte doi pentru fiecare dintre cele 5 module de mai sus. Experþii
Formatori sunt în proporþie de 90% cadre universitare, care deþin
ºi experienþã practicã pe domeniile pentru care susþin formarea
antreprenorialã.
Formarea Antreprenorialã contribuie în mod determinant la
dezvoltarea culturii antreprenoriale, reprezintã o componentã
importantã a proiectului, iar prin conþinuturile celor 5 (cinci) module
iºi propune sã furnizeze ºi sã dezvolte competenþe complexe ºi
integrate necesare iniþierii de noi afaceri ºi, implicit, crearea de noi
locuri de muncã în judeþele aferente regiunii de implementare.
Pânã la data apariþiei articolului, predarea cursului de
COMPETENÞE ANTREPRENORIALE se desfãºoarã cu 12 grupe
de formare antreprenorialã, din cele 14 grupe prevãzute a fi create în
proiect în toate judeþele din Regiunea Sud Muntenia. Astfel, activitatea
de predare se derulezã pentru grupele G1 - G12, dupa cum urmeazã:
· Grupa 1 Argeº, în localitatea Câmpulung Muscel, strada Traian
nr. 223, la sediul Facultãþii de tiinþe Economice, din cadrul

Universitãþii Spiru Haret.
· Grupa 2 Argeº, în localitatea Piteºti,strada Zimbrului nr.3, în
sediul ªcolii Gimnaziale Mircea cel Bãtrân .
· Grupa 3 Dâmboviþa, în localitatea Târgoviºte, strada Justiþiei
nr.32, în sediul colii Postiliceale Sanitare Carol Davila.
· Grupa 4 Cãlãraºi, în localitatea Cãlãraºi, strada Sloboziei nr.28,
în sediul Casei Corpului Didactic Calaraºi.
· Grupa 5 Prahova, în localitatea Ploieºti, strada Democraþiei
nr.17, în sediul Universitãþii Spiru Haret.
· Grupa 6 Ialomiþa, în localitatea Slobozia, strada Lacului nr. 10,
în sediul Liceului Al. I. Cuza.
· Grupa 7 Argeº, în localitatea Câmpulung Muscel, strada Traian
nr. 223, sediul Facultãþii de tiinþe Economice, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret.
· Grupa 8 Teleorman, în localitatea Alexandria, strada Negru
Vodã nr.99, în sediul Colegiului Naþional Pedagogic Mircea Scarlat.
· Grupa 9 Prahova, în localitatea Ploieºti, strada Democraþiei
nr.17, în sediul Universitãþii Spiru Haret.
· Grupa 10 Giurgiu, în localitatea Giurgiu, strada Tineretului
nr.5, în sediul colii Gimnaziale nr.5.
· Grupa 11 Argeº, în localitatea Câmpulung Muscel, strada
Traian nr. 223, în sediul Facultãþii de tiinþe Economice Câmpulung
Muscel din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
· Grupa 12 Argeº, în localitatea Câmpulung Muscel, strada
Traian nr. 223, în sediul Facultatãþii de tiinþe Economice din
cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Participanþii la formarea antreprenorialã semneazã un Contract
de Formare Profesionalã în vederea participãrii la cursul de
COMPETENÞE ANTREPRENORIALE, document pe baza cãruia
aceºtia îºi iau angajamentul de a respecta condiþiile privind
participarea la curs, precum ºi respectarea condiþiilor de obþinere a
Certificatului de absolvire a cursului de Competenþe Antreprenoriale,
eliberat de Autoritatea Naþionalã pentru Calificãri.
Dupã încheierea activitãþii de predare a Modulelor cursului de
COMPETENÞE ANTREPRENORIALE se deruleazã activitatea
de îndrumare pentru elaborarea de Planuri de Afaceri, în vederea
pregãtirii Planurilor de Afaceri de cãtre cursanþii din grupele de formare
pentru susþinerea Examenului Final al cursului de COMPETENÞE
ANTREPRENORIALE în vederea dobândirii Certificatului de
absolvire a cursului de Competenþe Antreprenoriale.
În acest sens, în vederea elaborãrii de Planuri de Afaceri de cãtre
cursanþii pentru susþinerea Examenului Final, urmeazã activitatea de
îndrumare din partea Expertilor Formare, plecând de la ideile de
afaceri ale participanþilor la formare în vederea dobân-dirii Certificatului

Telefon: 021.312.23.01;
E-mail:officeantreprenorismart@gmail.com

de absolvire a cursului de Competenþe Antreprenoriale ºi cu care,
ulterior, se pot înscrie în Competiþia pentru Selecþia Planurilor de
Afaceri organizatã în cadrul proiectului.
Examenul Final pentru dobândirea Certificatului de absolvire a
cursului de Competenþe Antreprenoriale este alcãtuit din douã
probe. Prima probã presupune un Test scris de tip grilã, care va
cuprinde întrebãri din materia tuturor celor 5 module, iar cea de-a
doua probã va consta în susþinerea unui Plan de Afaceri în faþa unei
comisii de examinare formatã din membrii ai Autoritãþii Naþionale
pentru Calificãri. Aceastã activitate va începe din 14.07.2018 cu
G1_Campulung, judeþul Argeº ºi G2_Piteºti, judeþul Argeº ºi se va
finaliza cu Grupa_14 Cãlãraºi în data de 25.08.2018.
Pânã în prezent, grupele de formare G1_ Argeº, localitatea
Câmpulung, ºi G2_ Argeº, localitatea Piteºti, care au început
programul de formare antreprenorialã din weekendul 24  25 martie,
în data de 13.05.2018 au încheiat activitatea de predare a Modulelor,
în cadrul cursului de COMPETENÞE ANTREPRENORIALE.
Din analiza chestionarelor de satisfacþie, se poate concluziona faptul
cã informaþiile prezentate le-au fost utile membrilor Grupului intã,
suportul de curs a fost bine structurat, iar majoritatea informaþiilor
prezentate au fost clare ºi îi ajutã pe viitor la realizarea Planurilor de
Afaceri, o dovadã în acest sens fiind ºi prezenþa la cursuri, ce depãºeºte
95%. În zilele de curs, membrii Grupului intã beneficiazã de hranã, iar
cei care provin din alte localitãþi decât localitatea unde se desfaºoarã
cursul beneficiazã ºi de decontarea cheltuielilor de transport.
Suntem bucuroºi cã am întâlnit tineri ambiþioºi care cred în ideile
lor de afaceri ºi care doresc sã-ºi îmbunãtãþeascã competenþele
antreprenoriale, dar ºi care doresc sã se pregãteascã ºi sã beneficieze
de oportunitatea reprezentatã de Competiþia pentru Selecþia
Planurilor de Afaceri organizatã în cadrul proiectului.
Mult succes în continuare!

Manager Proiect
Marin CRUCERU

Expert PR
Loredana POPESCU

https://www.facebook.com/antreprenorismart
https://www.linkedin.com/company/antreprenori-smart/
http://antreprenorismart.ro

Majorãrile de dobândã de politicã monetarã stabilite de BNR
se transmit mult mai târziu în piaþã
Transmisia efectelor asupra pieþei a mãsurilor de politicã
monetarã adoptate în lunile anterioare nu s-a epuizat încã,
conform minutei ultimei ºedinþe de politicã monetarã a
Consiliului, publicatã pe site-ul Bãncii Naþionale a României.
La ultima ºedinþã, BNR a majorat pentru a treia oarã dobânda
de politicã monetarã, pânã la nivelul de 2,5%, fapt care a antrenat
ºi creºterea ROBOR, indicele luat în calcul în formarea
dobânzilor aferente creditelor acordate zonei de retail, dar ºi
persoanelor juridice. Rata inflaþiei în schimb a ajuns la cel mai
înalt nivel, 5,2% (aprilie 2018 versus aprilie 2017).
În ceea ce priveºte condiþiile monetare, membrii Consiliului au
apreciat cã acestea au continuat sã-ºi atenueze caracterul acomodativ
în luna aprilie. S-au fãcut referiri la creºterea ºi menþinerea
principalelor cotaþii ale pieþei monetare interbancare deasupra ratei
dobânzii de politicã monetarã ulterior iniþierii de cãtre BNR a
operaþiunilor de atragere de depozite la termen cu alocare integralã,
precum ºi la relativa stabilitate manifestatã de cursul de schimb al
leului. A fost evidenþiatã ºi tendinþa de mãrire în primul trimestru a
ecartului dintre rata dobânzii la creditele noi ºi cea aferentã
depozitelor noi la termen, anticipându-se însã cã aceasta se va
inversa, pe mãsura consolidãrii efectelor întãririi de cãtre BNR a
controlului exercitat asupra lichiditãþii de pe piaþa monetarã,
implicând ºi o creºtere a competiþiei între bãnci pentru atragerea de
rezerve, eventual potenþatã de iniþiativa Ministerului Finanþelor
Publice de a emite titluri de stat pentru populaþie. Din aceastã
perspectivã, s-a considerat cã transmisia efectelor asupra pieþei a
mãsurilor de politicã monetarã adoptate în lunile anterioare nu s-a
epuizat încã, se spune în minuta BNR.
Creºterea economicã
în decelerare versus consumul privat
Potrivit documentului, în discuþia privind poziþia ciclicã a
economiei, membrii Consiliului au remarcat cã datele statistice
revizuite indicã o decelerare a creºterii economice în trimestrul IV
2017 doar uºor mai pronunþatã decât cea estimatã anterior,
dinamica ei anualã menþinându-se robustã, la 6,7 %. Totodatã,
structura generalã a determinanþilor sãi a cunoscut ajustãri minore,
în condiþiile în care contribuþia majoritarã, dar în diminuare, a
consumului gospodãriilor populaþiei a fost uºor revizuitã în jos,
la fel ca ºi aportul pozitiv în creºtere al formãrii brute de capital
fix, concomitent cu reconfirmarea valorii negative mãrite a
exportului net; aceasta reflectã accentuarea ecartului negativ dintre

dinamica anualã a exporturilor ºi cea a importurilor, contribuind
la accelerarea adâncirii deficitului de cont curent, care pe ansamblul
anului 2017 a ajuns la 3,4% din PIB. În acelaºi timp, s-a arãtat cã
decelerarea expansiunii economice este aºteptatã sã cunoascã o
relativã temperare în semestrul I 2018 în raport cu trimestrul IV
2017, datã fiind previzibila reintensificare sensibilã a ritmului ei
trimestrial în intervalul ianuarie-martie, succedatã doar de o uºoarã
încetinire a acestuia în trimestrul II. S-a observat cã un asemenea
context face probabilã prelungirea trendului lent crescãtor al
excedentului de cerere agregatã în prima parte a anului curent ºi cã
reevaluarea consistentã în jos a amplitudinii lui estimate pentru
anul 2017 ºi în perspectivã este consecinþa revizuirii ample de
cãtre INS a seriei istorice de date privind PIB. S-a apreciat cã,
potrivit datelor cu frecvenþã ridicatã, consumul privat a constituit
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probabil ºi în trimestrul I motorul creºterii economice încã robuste,
dar ºi principalul determinant al încetinirii acesteia, în timp ce un
aport pozitiv în creºtere la dinamica PIB este posibil sã-l fi adus
formarea brutã de capital fix, sub impulsul înviorãrii construcþiilor
nerezidenþiale ºi a celor inginereºti , se spune în minuta BNR.
Exporturile, investiþiile directe
ºi creditul neguvernamental continuã sã scadã
În schimb, în cazul exportului net e posibilã menþinerea sau chiar
mãrirea contribuþiei negative, membrii Consiliului considerând
preocupantã dinamica anualã în continuã creºtere a importurilor de
bunuri ºi servicii ºi accelerarea în primele luni din acest an a creºterii
deficitului de cont curent în raport cu perioada similarã din 2017.
De asemenea, a fost remarcatã scãderea în termeni anuali a volumului
investiþiilor strãine directe. Membrii Consiliului au evidenþiat
tensiunile ridicate de pe piaþa muncii, anticipate sã persiste, date
fiind inclusiv cele mai recente date ºi rezultate ale unor sondaje de
specialitate, indicând totuºi o moderare uºoarã a aºteptãrilor privind
angajãrile în perspectivã apropiatã. Nu în ultimul rând, membrii
Consiliului au observat cã avansul în termeni anuali al creditului
acordat sectorului privat s-a menþinut în martie constant, la 6,1%,
în condiþiile accelerãrii uºoare a creºterii creditului acordat populaþiei,
compensatã ca impact de decelerarea dinamicii împrumuturilor
societãþilor nefinanciare. Creºterea creditului a continuat sã fie
antrenatã doar de componentã în lei, a cãrei pondere în total a urcat

la 63,6%. În discuþiile referitoare la evoluþiile viitoare, membrii
Consiliului au remarcat cã noua prognozã pe termen mediu
reconfirmã în linii generale coordonatele prognozei publicate în
Raportul asupra inflaþiei din februarie 2018, traiectoria previzionatã
a ratei anuale a inflaþiei fiind doar uºor revizuitã în sus pe termen
scurt ºi marginal în sens descendent pe orizontul mai îndepãrtat de
timp. Astfel, dupã o nouã previzibilã creºtere în luna aprilie, rata
anualã a inflaþiei este aºteptatã sã rãmânã timp de mai multe luni în
jurul nivelului înalt astfel atins, pentru ca la finele anului curent sã
revinã în proximitatea limitei de sus a intervalului þintei, la 3,6%, iar
apoi sã coboare, dar sã se ºi cantoneze în jumãtatea lui superioarã,
ajungând la finalul orizontului prognozei la nivelul de 3%, marginal
inferior celui anticipat anterior, de 3,1%, conform minutei BNR.
Majorarea dobânzii cheie a fost ºi un sprijin
în favoarea credibilitãþii BNR
Totodatã, documentul precizeazã cã în urma analizei membrii
Consiliului au considerat cã actualul context reclamã continuarea
ajustãrii conduitei politicii monetare prin creºterea cu încã 0,25
puncte procentuale a ratei dobânzii de politicã monetarã. În sprijinul
abordãrii au fost invocate ºi riscurile în sens ascendent la adresa
perspectivei inflaþiei induse de gradul înalt de tensionare a pieþei
muncii ºi de deficienþele ei structurale, cu potenþial impact peste
aºteptãri asupra dinamicii salariilor, implicit asupra costurilor
firmelor. Au fost semnalate ºi caracteristicile execuþiei bugetare din
primul trimestru al anului, precum ºi eventuala creºtere relativ mai
solidã a economiei zonei euro ºi a celei globale în 2018, în contextul
expansiunii sincronizate peste trend a economiilor dezvoltate ºi a
celor emergente, favorizatã ºi de prelungirea caracterului relaxat al
condiþiilor financiare, precum ºi de stimulul fiscal aplicat economiei
americane. Unii membri ai Consiliului au subliniat cã ridicarea ratei
dobânzii de politicã monetarã este necesarã ºi pentru a proteja
credibilitatea bãncii centrale în contextul actual, se menþioneazã în
document. Potrivit minutei BNR, membrii Consiliului au apreciat
aceste riscuri ca fiind dominante în actualul context. Au fost însã
remarcate ºi incertitudinile legate de realizarea investiþiilor publice
ºi a programului de atragere de fonduri europene. S-au fãcut, de
asemenea, referiri la tendinþa încrederii populaþiei ºi a companiilor,
precum ºi la potenþialul impact mai mare exercitat asupra venitului
disponibil real al populaþiei de majorarea preþului combustibililor ºi
a tarifelor unor utilitãþi.

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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PROGRAMUL TVH
MARÞI  22 mai 2018
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30
22:30
23:00
01:00
01:30
02:30
03:30
04:00
04:30
05:00

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
O lume în 30 de minute (r)
Film documentar
Film serial  A fost odatã (r)
Film serial  Arsene Lupin
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc  Buletin
Bucureºti (1983). Regia: Virgil
Calotescu; Genul: comedie
Film serial 
Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Istoria Dinastiei Han
(2005)  partea 17
ªtiri (r)
Film serial  Arsene Lupin (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
O lume în 30 de minute (r)
Film serial (r)
Film documentar (r)
Film artistic (r)

MIERCURI  23 mai 2018
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30

22:30
23:00
01:00
01:30
02:30
03:30
04:30
05:00

SÂMBÃTÃ  26 mai 2018
07:00
07:30
09:00
11:00
11:30
12:00
13:00
15:00
16:00
17:00
18:30
19:00
20:00
23:00
23:30
01:30
03:30
04:30
05:00

ªtiri + Meteo (r)
Film pentru copii
România spiritualã
Film documentar
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Sitcom  Secrete spulberate
Crezi cã ºtii?
Cabaret Show (r)
Film documentar (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Petrecere la han  Emisiune de folclor
Jurnal Viral
Film artistic  Un secret întunecat 
(2012). Regizor: Aleksander Nordaas
Dream star (r)
Secrete spulberate (r)
Film documentar
România spiritualã (r)

JOI  24 mai 2018

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Poveºti franceze (r)
Film documentar
Film serial  A fost odatã (r)
Film serial  Arsene Lupin
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc 
Cãsãtorie cu repetiþie (1985).
Regizor: Virgil Calotescu.
Genul: comedie
Film serial 
Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Istoria Dinastiei Han
(2005)  partea 18
ªtiri (r)
Film serial  Arsene Lupin (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Poveºti franceze (r)
Film documentar
Film artistic

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30
22:30
23:00
01:00
01:30
02:30
03:30
04:30
05:00

VINERI  25 mai 2018

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film documentar
Film serial  A fost odatã (r)
Film serial  Arsene Lupin (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Cabaret Show
 emisiune de divertisment
Film serial Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Istoria Dinastiei Han
(2005)  partea 14
ªtiri (r)
Film serial  Arsene Lupin (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar
Film artistic (r)

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30
22:30
23:00
01:00
01:30
02:30
03:30
04:30
05:00

DUMINICÃ  27 mai 2018
07:30
09:00
11:30
12:00
13:00
16:00
17:00
18:00
18:30
19:00
20:00
22:00
00:00
00:30
01:00
02:00
05:00

LUNI  28 mai 2018

Film pentru copii
România spiritualã
Film documentar
Sitcom  Secrete spulberate (r)
Petrecere la han (r)
Crezi cã ºtii?
Poveºti franceze
Ochiul de veghe
Film documentar
O lume în 60 de minute
Film artistic 
Boamna Bovary(1966)
Film artistic
 ªarpele alb (2004)
Film documentar
Film documentar
Poveºti franceze (r)
Petrecere la han (r)
România spiritualã (r)

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30

22:30

Concursul Naþional de Interpretare Solfegisticã
ºi Compoziþie Muzicalã Ion Dumitrescu
 ediþia I, 22 - 24 mai 2018,

23:00
01:00
01:30
03:00
03:30
04:30
05:00

organizat de ªcoala Gimnazialã de Arte nr. 3 din Bucureºti sub egida Inspectoratului ªcolar al
Municipiului Bucureºti (inspector de specialitate prof. dr. Georgeta Aneta Bãcioiu) ºi cu deosebitul
sprijin al doamnei dr. Ilinca Dumitrescu  preºedinte de onoare al concursului.
Concursul este deschis participãrii elevilor ºcolarizaþi în sistemul
preuniversitar.
Concursul este structurat pe douã secþiuni:
1. interpretare solfegisticã
2. compoziþie muzicalã
ºi douã categorii:
A. elevi care sunt înscriºi la ºcoli sau licee cu profil vocaþional - muzicã
(de stat sau particulare)
B. elevi care nu sunt înscriºi la ºcoli sau licee cu profil vocaþional muzicã (de stat sau particulare).
Programarea probelor concursului este stabilitã de organizator ºi va fi
afiºatã dupã finalizarea înscrierilor.
Înscrierea în concurs se va face pe bazã de tabel care va conþine Numele
ºi Prenumele candidatului, Clasa, ªcoala, Profesorul.
Premiile vor fi acordate de un juriu alcãtuit din profesori de specialitate
ai ºcolilor ºi liceelor de muzicã. Deciziile Juriului sunt definitive ºi
incontestabile.

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro
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Concursul cuprinde douã secþiuni: solfegiu (clasele I-VIII) ºi
compoziþie muzicalã (clasele I-XII). Câºtigãtorii vor fi desemnaþi de
un juriu alcãtuit din profesori de specialitate ai ºcolilor ºi liceelor de
muzicã din Bucureºti, prezidat de conf.univ.dr. Laura Manolache,
Universitatea Naþionalã de Muzicã Bucureºti.
Sponsorii concursului vor decerna premiile Mihail Jora,
Paul Constantinescu, Marþian Negrea, Mansi Barberis,
Theodor Grigoriu, Ion Dumitrescu º.a.
Editura Muzicalã GRAFOART (director Matei Bãnicã) oferã
concurenþilor vouchere.
Vã aºteptãm cu drag !
prof. Grigorie Miron, ºeful Catedrei de Teorie-Solfegiu-Dicteu,
Iniþiator al proiectului  Director executiv
Tel.: 0726 256 596 / E-mail: concurs.ion.dumitrescu@gmail.com
ªcoala Gimnazialã de Arte nr. 3
Bucureºti, Str. ªtirbei Vodã nr. 101, sector 1
Tel./fax. : 021  3142361

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film documentar
Film serial  A fost odatã (r)
Film serial  Arsene Lupin
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc 
Iancu Jianu Zapciul (1981).
Regizor: Dinu Cocea. Genul: dramã.
Film serial 
Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic 
Istoria Dinastiei Han (2005)
- partea 20
ªtiri (r)
Film serial  Arsene Lupin (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar (r)
Film artistic (r)

Miercuri

Joi

CONTACT:
Facebook: HTTPS://FB.ME/
CONCURSULIONDUMITRESCU
Email:
CONCURS.ION.DUMITRESCU@GMAIL.COM
Prof. Grigorie Miron - tel. 0726 256.596
ªcoala Gimnazialã de Arte nr. 3
- Tel./Fax. 021/314.23.61

Ora

Luni

7-10

7 Dimineaþa. Realizatori: Mihai Cioceanu, Alex Crãciun
emisiune live

10-13

Morning After. Realizator: Tiberiu Ursan. emisiune live

13-16

Light Zone. Realizator: Robert Tache. emisiune live

16-19

Pâine ºi Kirk. Realizator: Kirk. emisiune live

19-22

7 Music. Realizator: Cãlin Gheorghe. emisiune live

Marþi

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Ochiul de veghe (r)
Film artistic (r)
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
Film serial  A fost odatã (r)
Film serial  Arsene Lupin
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic românesc 
Pistruiatul 1 (1986).
Regizor: Francisc Munteanu
Genul: aventuri
Film serial 
Anii de liceu la vârsta a doua
Film artistic  Istoria Dinestiei Han
(2005)  partea 21
ªtiri (r)
Film serial  Arsene Lupin (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Film documentar (r)
Film artistic (r)

Vineri

Duminicã

Sâmbãtã
Happy Weekend.
Realizator:
Liviu Damian
Experienþa
Urbanã.
Realizator:
Maria Duda

8-12

-//-

12-13
13-14
Tech News
Tibi Ursan

7 la Seven.

Realizator:
Echipa
Radio Seven

15-16
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