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UNIVERSITATEA SPIRU HARET
organizeazã PREÎNSCRIERI ONLINE
în perioada 1 februarie-30 iunie 2018
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

Ce slobozi la gurã suntem când înjurãm, când criticãm, ce de
cuvinte descoperim în vocabular, cât de plastic ne exprimãm, ce
de metafore, subtilitãþi, cum ne strãlucesc ochii Dar remarcaþi ce
puþine cuvinte folosim pentru a ne exprima bucuria?! Ce reþinuþi,
ce sfioºi Avem frânã la laudã, la admiraþie, mai ales când e vorba
de conaþionali, de apropiaþi.
Toate acestea în formula individual. În formula grup ne
strãduim sã fim political correctness, sã afiºãm o obiectivitate
ce ar trebui sã ne evidenþieze superioritatea intelectualã, capacitatea
de a ne situa deasupra evenimentelor zilnice. Fals. Nu suntem.
Nici obiectivi, nici superiori, nici deasupra evenimentelor!
Ne otrãvim fiecare zi mimând sentimente, atitudini, judecãþi de
valoare, încercând sã fim aºa cum ne imaginãm cã ne-ar fi/sta bine.
Jucãm un rol pe care ni-l scriem în fiecare zi, scenariºti bolnavi de
suspiciune, bazaþi pe informaþii falsificate, închipuite, în orice
caz în acord cu ceea ce ni se pare nouã cã ar fi, cã ar trebui sã fie.
Refuzãm sã vedem realitatea. Refuzãm sã ne bucurãm de
succese ºi sã discutãm despre eºec! Când ni se pare cã orgoliul
nostru este atins, cu intenþie sau nu, ne simþim exagerat miºcaþi,
obligaþi sã reacþionãm de cele mai multe ori deºãnþat, fãrã legãturã
cu dimensiunea prejudiciului. N-am depãºit psihologia împãrþirii
în hoþi ºi vardiºti, în alb ºi negru, în pozitiv ºi negativ...
Eliminãm nuanþele, ignorãm argumentele contrare pãrerii noastre,
afurisim sau binecuvântãm. Cine nu e cu noi e împotriva noastrã!
Mitinguri, marºuri, proteste... Dacã suntem atenþi la ceea ce se
vede ºi se aude, nu e nicio diferenþã pe fond în dorinþele
participanþilor! Dreptate, adevãr, justiþie, libertate, drepturile
omului... Cine doreºte altceva?!? ªi atunci? De ce nu suntem toþi
în aceeaºi barcã? De ce înjurãm ºi lãudãm, în acelaºi timp,
reclamãm, protejãm, dupã interese nu bine descifrate!
Nu am impresia cã se doreºte sã se vorbeascã limpede, clar, nu
trebuie sã ne înþelegem între noi. O pãturã subþire, conducãtoare
pe baza voturilor românilor, de aproape trei decenii, vrea sã ne
þinã îndoctrinaþi, neinformaþi, înverºunaþi, înfrânaþi în a ne informa
corect, a ne exprima opiniile, criticile ºi laudele. Ni se induce o
fricã nejustificatã. Suntem speriaþi cu cãtuºe, cu procese, cu
închisoare... Dacã eºti cinstit, de ce sã-þi fie fricã? ªi dacã se
întâmplã, nu suntem noi mai mulþi, nu noi trebuie sã facem ordine
în societatea noastrã? Nu noi trebuie sã-i dãm jos pe cei care
trãdeazã încrederea noastrã? Ba da! Dar pentru aceasta nu mai
trebuie sã facem frumos în faþa nimãnui, trebuie sã ne spunem
pãrerea, cã-i de bine, cã-i de rãu, despre tot ce se întâmplã ºi ni se
întâmplã. Trebuie sã eliminãm frâna din exprimarea entuziasmului
ºi încrederii în conaþionalii noºtri de succes!
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România luptã sã aibã,
prin agricultura ecologicã,
un loc cât mai bun
în noul model agricol european

Produs românesc pe piaþa irlandezã

USH Pro Business, prin centrele sale de afaceri de export ºi de transfer tehnologic,
susþine inovarea ºi internaþionalizarea firmelor româneºti pe piaþa irlandezã
În perioada 2-3 iunie a.c. USH Pro
Business a participat la prima ediþie a
Târgului internaþional Produs
românesc pe piaþa irlandezã, o
iniþiativã lãudabilã a unui grup de
oameni de afaceri români din diaspora
irlandezã. În cadrul evenimentul a fost
organizat un stand comun USH Pro
Business împreunã cu clusterele Bio
Concept Valea Prahovei, Danube
Engineering Hub ºi Bio Danubius unde
au expus firmele care beneficiazã de
expertiza Centrului de Afaceri de
Export USH pentru dezvoltarea ºi
accelerarea strategiilor de export. Au
fost expuse ofertele clusterelor în
domeniul produselor ecologice, mobilã,
IT&C, servicii GIS, precum ºi oferta
educaþionalã a Universitãþii Spiru
Haret, cea a Premium Wellness Institute
ºi alte start up-uri ale universitãþii.
Participarea USH Pro Business a
ridicat calitatea participãrii româneºti
prin profesionalism ºi spirit inovator
întrucât a adus împreunã ofertele
educaþionale cu cele ale incubatorului
de export ºi start up-urile universitãþii,
ceea ce a lãsat o impresie deosebitã întro þarã în care universitãþile sunt extrem
de bine orientate spre zona interacþiunii
cu mediul de afaceri  a declarat Victor
Matase, organizatorul evenimentului.

În aceiaºi perioadã, delegaþia USH
Pro Business a avut întâlnirii de lucru la
Centrul de Comercializare al
Universitãþii Maynoouth, ca o
continuare a schimbului de experienþã
început în urmã cu un an între cele doua
entitãþi universitare antreprenoriale,
precum ºi la Irish Management
Institute (IMI) ºi Forumul Inovãrii.
În cadrul discuþiilor avute s-au
conturat mai multe posibilitãþi de
cooperare în domeniul managementului
inovãrii ºi internaþionalizãrii atât sub
aspectul ofertei educaþionale cât ºi al
cercetãrilor aplicate în domeniu, a
declarat conf. univ. dr. Costin Lianu,
director general USH Pro Business ºi
prorector Relaþii Internaþionalele
Universitatea Spiru Haret.
De asemenea, acesta a apreciat iniþiativa
Produs românesc în Irlanda, care a oferit
pentru firmele din incubatorul de export
USH Pro Business posibilitatea afirmãrii
pe piaþã. În perioada urmãtoare, USH Pro
Business va organiza un workshop de
transfer de cunoºtinþe în cadrul cãruia
firmele interesate pot afla mai multe detalii
ºi market intelligence despre piaþa irlandezã, rezultate în urma evenimentului.
Pentru cei interesaþi sã fie membri
activi ale centrelor noastre de export ºi
de transfer tehnologic îi invitãm sã

aplice pentru aceasta prin discuþii
iniþiale cu staff-ul nostru.
Urmãtorul eveniment despre pieþele
internaþionale va avea loc la data de 25
iunie ºi va viza piaþa chinezã.

Workshop pentru lansarea clusterului

Workshop privind analiza strategiei clusterului

Danube Furniture Cluster

Bio Concept Valea Prahovei

În data de 5 iunie, în cadrul Programului de Cooperare
Elveþiano  Român vizând reducerea disparitãþilor
economice sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, USH
Pro Business a gãzduit prima întâlnire a membrilor
clusterului Bio Concept Valea Prahovei, întâlnire la care au
fost trecute în revistã realizãrile de pânã în prezent ale
acestuia.
Au fost analizate participãrile unor membri la activitãþi
comune de promovare la export (Conferinþa internaþionalã
The 10th International Symposium on Geography/Cheia ºi



În data de 5 iunie, în cadrul Programului de Cooperare Elveiano  Român
vizând reducerea disparitãþilor economice sociale în cadrul Uniunii Europene
extinse, USH Pro Business a gãzduit primul workshop de constituire a
clusterului Danube Furniture Cluster.
La eveniment au participat firme producãtoare ºi exportatoare de mobilã din
cadrul programului, care au fost instruite în ceea ce priveºte avantajele unui
cluster regional în industria mobilei.
Având în vedere acceptul firmelor de a continua acest proces, în perioada
urmãtoare vor avea loc întâlniri care sã conducã la lansarea acestui cluster.

participarea la expoziþia internaþionalã Produs românesc
pe piaþa irlandezã/Dublin).
De asemenea, în cadrul întâlnirii, membrii clusterului au
beneficiat de un instructaj privind modalitãþile de întãrire a
coeziunii membrilor ºi a managementului organizaþiei în
vederea obþinerii Certificatului de Bronz, atribuit clusterelor
de performanþã.
S-a convenit ca activitãþile din cluster sã fie orientate, ºi
în viitor, în special spre promovarea ofertei membrilor pe
pieþe internaþionale.

USH Pro Business Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare

 Tel: +40 216 500 014  E-mail: office@ushprobusiness.ro  www.ushprobusiness.ro
Concert simfonic omagial
Workshop Scopus
Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã al Universitãþii
Sorin Lerescu
Spiru Haret ºi Elsevier invitã bibliotecarii, cadrele didactice,

Str. Nicolae Iorga nr. 34-36, Bucureºti, sector 1

Compozitorul Sorin Lerescu, conf. univ. dr. la Universitatea Spiru
Haret, Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane, programul de studii Muzicã, a
fost invitat la Chiºinãu, Republica Moldova, la Festivalul Internaþional
Zilele Muzicii Noi, ediþia 2018.
Compozitorul Sorin Lerescu a susþinut la Academia de Muzicã, Teatru
ºi Arte Plastice din Chiºinãu, miercuri, 6 iunie a.c., ora 13,30, o prelegere
cu tema: Idei de compoziþie-modalitãþi de structurare a unui discurs muzical.
Joi, 7 iunie, a avut loc un portret componistic simfonic la Filarmonica
din Chiºinãu, la ora 19. Concertul va fi susþinut de Orchestra Naþionalã
a Companiei Tele-Radio Moldova, dirijor Gheorghe Mustea, compozitor,
profesor universitar doctor, academician. Solistã: pianista Lidia Ciubuc
(Republica Moldova). Se vor interpreta în primã audiþie absolutã (p.a.a.)
lucrãrile compozitorului Sorin Lerescu: Piano Concerto Nr.1 ºi Simfonia
VI-a (comandã UCMR)
Deplasarea domnului profesor la Chiºinãu a fost susþinutã de Institutul
Cultural Român (ICR).

comunitatea academicã ºi studenþii Universitãþii Spiru
Haret sã participe joi, 21 iunie 2018, începând cu ora
10:00, la workshopul având ca temã utilizarea bazei de
date bibliografice ºi bibliometrice Scopus.
Workshopul, ce va avea loc la sediul central al
Universitãþii Spiru Haret din str. Ion Ghica nr. 13, sector
3, Bucureºti, Sala Senatului, va fi susþinut de doamna
Mãdãlina Butuc, Trainer Elsevier B.V. Pentru a confirma
participarea la acest eveniment este necesarã completarea
formularului de înregistrare disponibil la rubrica Evenimente
din cadrul website-ului Universitãþii Spiru Haret,
www.spiruharet.ro.
Mai multe detalii gãsiþi pe pagina Institutului Central
de Cercetare ªtiinþificã, http://cercetare.spiruharet.ro/
sau pe https://www.facebook.com/
cercetare.spiruharet.ro.

decan, Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane

Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã

Conf. univ. dr. Georgeta PINGHIRIAC,
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Agricultura ecologicã a fost tema dezbãtutã în cadrul celei de-a ºasea ediþie a
Forumului EUROSFAT 2018 - Dezbatere privind Viitorul Europei, eveniment
ce a avut loc pe 8 iunie.
În cadrul Forumului Anual de Dezbateri Europene, USH Pro Business a readus
în discuþie problematica agriculturii ecologice, la Panel nr. 1  Viitorul agriculturii
europene post 2020 - cum creºtem noua generaþie de tineri fermieri, în numele
clusterelor Bio Danubius ºi Bio Concept Valea Prahovei ºi a fermierilor care
þintesc pãtrunderea pe pieþe externe prin Centre de Afaceri pentru Export teritoriale,
Ploieºti (CAE Ploieºti), Bacãu (CAE Bacãu), precum ºi din alte zone ale României.
Dezbaterea declanºatã în jurul acestui subiect a evidenþiat faptul cã modelul
agricol european va lãsa libertate statelor membre pentru a dezvolta eco-scheme
bazate pe sustenabilitate ºi agriculturã ecologicã, dincolo de un standard minimal
al certificatelor ecologice existente în acest moment.
Dupã 2020 este foarte probabil sã avem un grup de þãri avansate din
punct de vedere al standardelor ecologice, care vor înainta ºi mai rapid, ºi o
categorie de þãri ce va aplica doar standarde minimale. Va depinde foarte mult
de strategia noastrã în domeniu, pentru a înainta sau a sta pe loc, a declarat
Costin Lianu, director general USH Pro Business, expert în agriculturã ecologicã.
Satul românesc se confruntã cu o populaþie îmbãtrânitã dar ºi cu 18% tineri,
din zona ruralã, care sunt ºomeri, conform datelor furnizate de Centrul Român
de Politici Europene.
De asemenea, existã un numãr mic de licee agricole, dintre care doar unul
singur specializat exclusiv pe agriculturã ecologicã, ceea ce îngusteazã ºansele
tinerilor sã devinã fermieri ecologici.
O razã de speranþã pentru fermierii în sistem de agriculturã ecologicã vine
dinspre Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, printr-un instrument ce
va fi lansat în cursul acestui an, privind susþinerea financiarã a certificãrilor
celor ce vor sã treacã în regim de conversie.
USH Pro Business are un program permanent de activitãþi de susþinere a
agriculturii ecologice, program axat pe training, cercetare, inovare ºi export.
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UNIVERSITARIA
ERASMUS +

Proiectul Universitate ºi Spiritualitate

International Staff Week

 Lectori dr. ai Facultãþii de Litere au efectuat un stagiu de mobilitate Erasmus+
la Universitatea Militarã Vasil Levski, Veliko Tarnovo, Bulgaria
În perioada 28.05-01.06.2018, lectorii univ. dr. Raluca Burcea
ºi Valentina Bianchi au participat la International Staff Week,
eveniment organizat de Vasil Levski National Military University
din Veliko Tarnovo, Bulgaria, printr-un stagiu de mobilitate
(training) Erasmus+.
Vizita la Universitatea Militarã V.
Levski a însumat un
bogat program de
schimburi academice. În prima zi a
mobilitãþii, cadrele
didactice au participat la workshopul
Erasmus+, care a
avut ca scop prezentarea universitãþilor
partenere ale V.
Levski NMU participante la International
Staff Week
ºi,
implicit, a universitãþii gazdã. Lector
univ. dr. Valentina
Bianchi ºi lector univ. dr. Raluca Burcea au realizat o prezentare,
în limbile englezã ºi francezã, atât a USH, cât ºi a Facultãþii de
Litere, comunicarea suscitând cel mai mare interes în rândul
participanþilor La workshop au mai luat parte reprezentanþi ai
altor douã universitãþi militare din Polonia, respectiv membrii
instituþionali Erasmus+ din partea V. Levski NMU. Rectorul
universitãþii V. Levski, general de brigadã Plamen Nikolov
Bogdanov, a rostit un cald cuvânt de întâmpinare ºi a mulþumit
tuturor pentru participare, declarând deschisã sãptãmâna
academicã internaþionalã.
În cea de a doua zi, programul academic a început prin cuvântul
de deschidere al decanului Land Forces Faculty a V. Levski NMU
ºi prin prezentarea facultãþii. S-au vizitat centre de simulare de
operaþiuni militare ºi alte centre specializate. Programul a cuprins,
de asemenea, vizitarea Departamentului de Limbi Strãine al
Facultãþii de Language and Physical Training, precum ºi a
laboratoarelor specializate pentru studiul limbilor strãine. De
remarcat cã în cadrul V. Levski NMU se studiazã intensiv limbile
strãine, cursurile fiind destinate atât studenþilor civili, cât ºi
cadeþilor. În afara limbilor principale de studiu - engleza, franceza
ºi germana, existã ºi posibilitatea de a opta pentru studiul limbilor
balcanice (greaca, turca, sârba, româna). În cea de-a doua parte a
zilei a avut loc întâlnirea cu profesorii de limbi strãine ai
Departamentului, participanþilor la programul de mobilitate
oferindu-li-se astfel oportunitatea de a realiza un fructuos schimb
de idei, de a-ºi împãrtãºi experienþele didactice, de a purta discuþii
referitoare la metodele de predare a limbilor strãine (în principal
engleza ºi franceza, datã fiind specializarea profesorilor prezenþi
la ISW), de a propune soluþii pentru o mai bunã receptare ºi
asimilare a limbilor strãine în general ºi a cunoºtinþelor vehiculate
prin intermediul acestora. Lector univ. dr. Valentina Bianchi ºi
lector univ. dr. Raluca Burcea au luat parte, de asemenea, ºi la o

sesiune de lucru cu profesorii de limba francezã, unde s-au abordat
probleme de didacticã specifice studiului acestei limbi,
participanþii beneficiind astfel din plin de schimbul de experienþã
academic dintre Universitatea Spiru Haret ºi Universitatea
Militarã Vasil Levski. Programul academic al zilei s-a încheiat cu
o masã rotundã care i-a reunit pe toþi participanþii la mobilitate,
dar ºi pe reprezentanþii Erasmus+ din partea V. Levski NMU.
Temele principale ale acestei întâlniri au fost discutarea
beneficiilor programelor de mobilitate de training ºi de teaching,
precum ºi a importanþei acestora atât pentru profesori, cât ºi pentru
studenþii ºi masteranzii participanþi.
În a treia zi a mobilitãþii, cadrele noastre didactice au avut prilejul
de a descoperi oraºul Veliko Tarnovo, o capitalã veche, încãrcatã
de istorie, centru economic, cultural ºi spiritual în timpul celui de
al doilea arat vlaho-bulgar (sec.XII-XIV): gazdele V. Levski NMU
au introdus participanþii la International Staff Week în atmosfera
vechii cetãþi a oraºului, fortãreaþa Tsaravets, ºi a împrejurimilor
acesteia (satul Arbanassi, vechi loc de comerþ internaþional ºi de
vilegiaturã a unor familii aparþinând aristocraþiei balcanice, precum
cea a Cantacuzinilor, Brâncovenilor, ºi nu numai).

Vizita academicã la V. Levski NMU a continuat în zilele de joi,
31.05 ºi vineri, 01.06.2018, cu o conferinþã cu participare
internaþionalã ºi cu alte întâlniri de lucru între participanþii prezenþi
la International Staff Week.
Lector univ. dr. Valentina Bianchi ºi lector univ. dr. Raluca
Burcea au avut bucuria sã constate marele interes cu care a fost
întâmpinatã participarea USH ºi a Facultãþii de Litere, aflatã pentru
primã oarã la V. Levski NMU Veliko Tarnovo. Stagiul de mobilitate
Erasmus+ la Universitatea Militarã Vasil Levski a fost deosebit
de rodnic, atât prin posibilitatea de a face cunoscute prestigiul ºi
excelenþa de care se bucurã Universitatea Spiru Haret, cât ºi prin
deschiderea pe care acest stagiu o reprezintã, în vederea unei
colaborãri academice viitoare (proiecte didactice legate de studiul
limbilor strãine, proiecte de cercetare, etc.).
Mulþumim, la rândul nostru, reprezentanþilor V. Levski NMU,
pentru profesionalismul, ospitalitatea ºi cãldura cu care au ºtiut
sã-i întâmpine pe toþi participanþii la International Staff Week!

Autoarea bestselerului mondial
Cãlãtoria
la Universitatea Spiru Haret
Miercuri, 6 iunie, sala Studio a fost plinã  ºi de vibraþia
transmisã de Brandon Bays, autor ºi practician de anvergurã în
câmpul abordãrilor holistice.

Conferinþa a fost deschisã, ca de obicei, de cãtre organizator,
prof. univ. dr. Matei Georgescu, iar cuvântul de bun venit ºi
introducerea în temã au fost susþinute de prof. univ. dr. Petru
Lisieveci, director de Departament.
Beandon Bays deþine competenþã în varii domenii, precum,
Filozofie, Religii comparate, Kinesiologie, Fitoterapie,
Nutritionism, Programare Neuro-Lingvistica, Masaj terapeutic,
Body electronics etc. Brandon Bays este unul dintre cei mai
cunoscuti vorbitori în domeniul vindecãrii emoþionale ºi al
creºterii ambitusului de conºtientizare, þinând anual conferinþe
în 46 de þãri din întreaga lume. Cartea sa, Cãlãtoria, fost tradusã
în 22 de limbi. În cei peste 20 de ani de când a fost conceputã,
metoda sa a ajutat mii de oameni sã se elibereze de varii
probleme, precum anxietate, depresie, problematici ale câmpului
identiþiar, atacuri de panicã, maladii psihosomatice, dependenþe,
abuz sau probleme relaþionale în genere.
Urmãtorul eveniment al proiectului Universitate ºi
Spiritualitate va avea loc joi, 21 iunie, de la ora 18.30, când va
conferenþia prof. dr. Regina U. Hess, Germania, psiholog
clinician, cercetãtor, membru în Consiliul Director al Asociaþiei
Europene Transpersonale  EUROTAS ºi Asociaþiei
Internaþionale Transpersonale  ITA
Vã aºteptãm!

Lect. univ. dr. Valentina BIANCHI
Lect. univ. dr. Raluca BURCEA
Facultatea de Litere, USH

În spiritul recunoºtinþei

DESPRE PATRIE ªI CONªTIINÞA IUBITOARE
Conf.univ.dr. Vasile Miltiade STANCIU
Miercuri, 23 mai 2018, Facultatea de
ªtiinþe Economice, în parteneriat cu
Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane, a
organizat evenimentul intitulat: Despre
patrie ºi conºtiinþa iubitoare. Manifestarea ºtiinþificã transdisciplinarã a adus
sub aceeaºi cupolã, din incinta campusului Didactica, situat în str. Fabricii
nr. 46G, momente de poezie, muzicã,
un nou mod de a înþelege ºi interpreta
viaþa, modul ecolonomic de gândire
etc., toate pe fondul înþelegerii mai
profunde a ceea ce este patria ºi
conºtiinþa iubitoare a acesteia.
În acelaºi spirit al recunoºtinþei, dar
de data aceasta faþã de cei fãrã de care
evenimentul nu ar fi putut avea loc, au
fost premiate instituþiile care l-au
facilitat, respectiv: Editura ºi Tipografia
Fundaþiei România de Mâine, Opinia
naþionalã, Tvh, precum ºi toþi vorbitorii.

Evenimentul a fost deschis de cãtre
conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã, titular în
cadrul Facultãþii de ªtiinþe Economice,
prin intervenþia intitulatã Reidentificarea
identitãþii, cãutându-se rãspunsuri la
problema identitarã, în noul context
naþional, integrat în cel mondial.
Studenta Facultãþii de Litere a
Universitãþii Spiru Haret, Andreea
Boºneag, a susþinut cu sensibilitate un
microrecital de poezie din creaþia a
patru minþi luminate ale României:
Mihai Eminescu, Lucian Blaga,
Grigore Vieru ºi Adrian Pãunescu.
Transpunerea în acte ºi fapte artistice
a patriotismului românesc a fost
realizatã de cãtre conf.univ.dr. Andrei
Pãunescu, titular al Facultãþii de ªtiinþe
Socio-Umane, printr-un recital muzical
integrat organic în programul manifestãrii. Participarea de suflet a lui Andrei

Pãunescu a sensibilizat participanþii,
care au vibrat la propriu cu mesajele
transmise prin intermediul poeziei ºi
cântecului de cãtre fiul marelui patriot
român Adrian Pãunescu.
Valentin Calinovici, absolvent al
studiilor de licenþã, specializarea
Marketing, ºi al programului de
masterat, Marketing ºi Relaþii Publice
în afaceri, din cadrul Facultãþii de
ªtiinþe Economice, în prezent director
vânzãri la OLX Group, a prezentat
viziunea sa, numitã Patriotismul între
memoria trecutului ºi bucuria
viitorului, prilej cu care l-a premiat pe
cel care a reuºit sã câºtige un concurs
interactiv online cu tema Patria mea.
Unul dintre momentele cele mai
aºteptate ale evenimentului, Dialogurile dintre prof.univ.dr. Constantin
Popescu (Costicã) ºi prof.univ.dr.
Alexandru Taºnadi (Sandu), de la
Academia de Studii Economice din

Bucureºti, au prezentat auditoriului
noua viziune despre modul ecolonomic
de gândire, bazat pe cultura dialogului
vieþii în armonie, ca întregi vii integraþi. Societatea viitorului, numitã de
cei doi profesori ecolonomicã, presupune respiritualizarea cugetãrii de la
cunoaºterea înseamnã putere cãtre
cunoaºterea înseamnã înþelepciune,
adicã a face bine pentru oameni ºi
familiile lor, pentru comunitãþi ºi
popoare, pentru lumea vie a planetei
Pãmânt din care facem parte organicã.
În argumentarea rãspunsurilor referitoare la necesitatea tranziþiei spre
societatea ecolonomicã, profesorii au
rãspuns cã nu poþi trãi de unul singur,
nu poþi fi sãnãtos de unul singur, dar nici
bolnav de unul singur, nu poþi fi fericit
sau nefericit de unul singur, pentru cã
viaþa este existenþã în relaþie.
O completare la ceea ce profesorii
Popescu ºi Taºnadi au spus a venit din

partea prof.univ.dr. Emil Dinga, de la
Centrul de Cercetãri Financiare ºi
Monetare Victor Slãvescu, din cadrul
Academiei Române, care a demonstrat
cã Omul este ceea ce gândeºte,
împletind armonios argumentaþia
ºtiinþificã cu poezia.
Manifestarea s-a încheiat cu un
concurs cu premii pentru studenþi, cu
tema Patriotismul, jurizat de vorbitori,
care au stabilit ºi ierarhia finalã,
respectiv: locul III - Andrei Puiu,
Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele
Educaþiei, locul II - Rãzvan Chiriþã,
Facultatea de ªtiinþe Economice, locul
I- Alexandra Cristina Cristea, Facultatea
de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei.
La finalul unui maraton ºtiinþific de
cca. patru ore, am învãþat cu toþii cã,
de fapt, Patria este Mama, iar recunoºtinþa faþã de aceasta nu trebuie sã se
consemneze doar la momente
aniversare, ci Mereu!
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 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 *

 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

Vrei sã fii student

PROBE PRACTICE
de admitere

la Educaþie fizicã ºi sportivã,
Kinetoterapie ºi motricitate specialã,
Sport ºi performanþã motricã,
Poliþie localã sau la Muzicã?

Aflã în ce constã proba practicã de admitere pentru programul ales !

Facultatea de ªTIINÞE JURIDICE, POLITICE
ªI ADMINISTRATIVE - Poliþie localã
Descriere traseu aplicativ: https://efs.spiruharet.ro/images/secretariat/
efs-kin/Admitere/Admitere_Licenta/DescriereTraseuAplicativ2018.pdf
Schemã traseu aplicativ: https://efs.spiruharet.ro/images/secretariat/
efs-kin/Admitere/Admitere_Licenta/SchemaTraseuAplicativ2018.jpg
Când susþii proba practicã?
30 iulie 2018  prima sesiune
17 septembrie 2018  a doua sesiune

Facultatea de ªtiinþe SOCIO-UMANE  Muzicã
Concurs de aptitudini artistice (auz, ritm, calitãþi vocale
ºi interpretative) ºi scurt interviu de testare a cunoºtinþelor generale.

Facultatea de EDUCAÞIE FIZICÃ ºi SPORT
 Educaþie fizicã ºi sportivã, Kinetoterapie ºi motricitate specialã,
Sport ºi performanþã motricã
Descriere traseu aplicativ: https://efs.spiruharet.ro/images/secretariat/
efskin/Admitere/Admitere_Licenta/DescriereTraseuAplicativ2018.pdf
Schemã traseu aplicativ: https://efs.spiruharet.ro/images/secretariat/
efs-kin/Admitere/Admitere_Licenta/SchemaTraseuAplicativ2018.jpg
Pentru înscrierea la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport,
candidaþii trebuie sã depunã la dosar adeverinþa medicalã
tip cu specificaþia apt pentru efort fizic.

Când susþii proba practicã?

Când susþii proba practicã?

26  27 iulie 2018  prima sesiune
13  14 septembrie 2018  a doua sesiune

30 iulie 2018  prima sesiune
17 septembrie 2018  a doua sesiune

* 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.

EDUCAÞIA ESTE VALOAREA TA!
Admis pentru viitor !

ÎNSCRIE-TE LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET!

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

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENÞÃ
 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 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

 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 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 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 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

 Facultatea de ªtiinþe Economice Câmpulung
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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

EDUCAÞIA
ESTE
VALOAREA
TA!

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

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

Admis
pentru viitor !

ÎNSCRIE-TE
LA UNIVERSITATEA
SPIRU HARET !
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Colocviul Internaþional

LATINITATE  ROMANITATE  ROMÂNITATE
În perioada 24-28 mai a.c. a avut loc cea de-a
XVII-a ediþie a Colocviului Internaþional Latinitate Romanitate - Românitate, la Universitatea Valahia
din Târgoviºte, organizat de Catedra de Litere, în parteneriat cu Asociaþia Culturalã DICE, Inspectoratul
ªcolar Dâmboviþa ºi Uniunea Latinã  Antena
Târgoviºte.
Colocviul a fost organizat de cãtre domnul prof.
univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea, pãrintele acestuia.
Domnia Sa l-a organizat prima datã în 2001, în cadrul
Zilelor Latinitãþii ºi a devenit o tradiþie ca în aceste
zile sã se desfãºoare în fiecare an acest Colocviu.
În prima zi a Colocviului au susþinut alocuþiuni de
bun venit participanþilor: prof. univ. dr. Petre Gheorghe
Bârlea, drd. Ionuþ Lãscaie, manager - Centrul Judeþean
de Culturã Dâmboviþa, conf. univ. dr. Tomiþã Ciulei,
decanul Facultãþii de ªtiinþe Politice, Litere ºi Comunicare, care a dat citire ºi mesajului rectorului Universitãþii Valahia din Târgoviºte ºi doamna prof. Tatiana
Ghiþã, inspector ºcolar de specialitate, ISJ Dâmboviþa.
A fost ºi o intervenþie pe skype a domnului acad.
Baudouin Decharneux de la Université Libre
de Bruxelles/ Académie Royale de Belgique/ Maître
de Recherches du FRS-FNRS.
Lucrãrile prezentate au avut în vedere ºi teme legate
de Centenarul Marii Uniri.
Ca în fiecare an, manifestarea a avut invitaþi de marcã,
cu comunicãri deosebit de interesante, þinute în plenul
conferinþei. Dintre aceºtia amintim: acad. Gheorghe
Chivu, prof. univ. dr. Maria Sanz Casares,
Universitatea din Valladolid, Spania, prof. univ. dr.
Cristina Tamaº, decanul Facultãþii de Litere, Universitatea Ovidius Constanþa, prof. univ. dr. Lucian
Chiºu, Institutul G. Cãlinescu al Academiei Române/
Universitatea Valahia Târgoviºte, prof. univ. dr.
Alexandru Gafton, Universitatea Al. I. Cuza Iaºi,
prof. univ. dr. Ana-Maria Minuþ, Universitatea Al. I.
Cuza Iaºi, prof. univ. dr. ªtefan Gãitãnaru,
Universitatea din Piteºti, conf. univ. dr. Mioara
Codleanu, Universtitatea Ovidius Constanþa,
conf. univ. dr. Alice Toma, Universitatea din Bucureºti
/ Université Libre de Bruxelles cu lucrarea 100 de ani
de terminologie ºtiinþificã ºi prof. univ. dr. Petre
Gheorghe Bârlea, Universitatea Valahia din Târgoviºte/
Universitatea Ovidius Constanþa. Domnia Sa a
prezentat lucrarea intitulatã Limba românã la 1918.
În a doua parte a zilei au avut loc lucrãrile pe secþiuni,
susþinute atât de invitaþi, cât ºi de cadre didactice de
la universitate ºi din învãþãmântul preuniversitar.

Una dintre aceste comunicãri care ne-a impresionat
prin seriozitate ºi acribie a fost cea a doamnei Simona
Popescu Cãucã, profesor titular gradul I ºi doctorand.
Aceasta a vorbit despre Explicaþia în textele didactice
cu caracter filologic. Explicaia didacticã  aratã autoarea
- este în primul rând un discurs ºtiinific, deoarece definirea obiectelor, fenomenelor, proceselor ºi stabilirea
conexiunilor cauzale, ale relevanþei ºi inferenþelor sunt
operaþiuni care respectã modelele ºtiinþifice ale unei explicaþii, cu toate particularitãþile strategice ale acesteia:
raþionamente logice, demonstraþii, o anumitã dinamicã
imprimatã raportului dintre ipoteze ºi concluzii etc.
Suprapunerea unor modele explicative este normalã
în discursul didactic, deoarece amplitudinea ºi eterogenitatea subiectului dezvoltat în actul explicativ impun
trecerea de la o strategie la alta, în demersul argumentativ.
De altfel, ºi în planul filosofiei ºtiinþelor, cele cinci
direcþii de teoretizare a structurilor explicative se reduc
la douã mari grupe: realism ºi anti-realism, tipologia
internã (teologicã, funcþionalã, reductivã, psihologicã,
istoricã) fiind departajatã tot binar (deductiv ºi inductiv;
raþionamente abstracte logice  experimente concrete;
demonstraþie retoricã  naraiune etc.). Modelele din
curentele moderne ale gândirii nu reprezintã neapãrat
formele explicative noi, ci nuanþãri, detalieri ºi aprofundãri
ale modelelor clasice, de tipul analizei cauzale sau al
deducþiei nomologice. În discursul didactic scris,
asemenea particularitãþi se realizeazã mai ales prin
operaþii de schematizare sau de amplificare.
Explicaþiile de tip didactic se încadreazã în modelele
explicative din teoria generalã a ºtiinelor, cu simplificãrile de rigoare, dar ºi cu elemente de creativitate
specificã stilului didactic. Evident, sub-modelele
convingãtoare sau, dimpotrivã, mostrele de vizibilã
inadecvare a explicaþiei didactice depind de calitãþile
individuale ale autorilor de manuale ºcolare.
Ne-au mai atras atenþia lucrãrile domnului prof.
drd. Georgel Stoica despre Structuri cu valoare eroteticã
în practica maualelor ºcolare, a doamnei Georgiana
ªtefãnescu  Moralitatea  destinul nostru personal
ºi a doamnei Oana Popa despre Complimentul stereotip
ºi complimentul ornant. O lucrare deosebit de interesantã
a fost ºi cea susþinutã de doamna prof. univ. dr. Tatiana
Fluieraru despre Picturile din Evul Mediu.
Ca în fiecare an, participanþii au plecat mulþumiþi de înalta
þinutã ºtiinþificã a colocviului aºteptând urmãtoarea ediþie.

Maria Andreia FANEA

Flacãra
Centenarului
României
a fost aprinsã
în comuna Lereºti
Duminicã, 27 mai 2018, comuna Lereºti
din jud. Argeº ºi-a cinstit eroii cãzuþi în
Primul Rãzboi Mondial. Cu acest prilej,
localnicii împreunã cu reprezentanþii administraþiei publice locale ºi judeþene, s-au
adunat la Monumentul eroilor unde a avut
loc ceremonia de aprindere a Flacãrei
Centenarului. Numele tuturor eroilor au
fost citite în cadrul slujbei de pomenire
oficiate de un sobor de preoþi.
Primarul Marian Toader a prezentat
Onorul, la faþa locului fiind prezenþi
militari de la Garnizoana din Câmpulung,
dar ºi de la Detaºamentul Mateiaº.
La acest eveniment, cel mai important
din acest an - Centenarul României - au
fost prezenþi primarii din nordul judeþului
alãturi de autoritãþile locale.
Flacãra Centenarului a fost aprinsã la
Monumentul de lângã Cãminul Cultural
din Voineºti, la Monumentul din Valea
Foii, la Monumentul din curtea primãriei,
la monumentul din curtea bisericii ºi
la Cimitirul Eroilor din Þarina.
Pentru cã a fost un eveniment important
pentru comunitatea lereºteanã, participanþii,
printre care ºi cadre didactice ºi studenþi de
la Facultatea de ªtiinþe Economice din
Câmpulung, cu steagul României fluturând
în mâini, au fost cu trup ºi cu suflet alãturi
de organizatori pânã seara târziu.

Cristina NÃFTÃNÃILÃ

Bãncile practicã acum cea mai mare marjã netã de dobândã din ultimii 12 ani.
Creditul în euro a ajuns cel mai ieftin împrumut
Marja netã de dobândã a ajuns la cel mai mare nivel din
decembrie 2006 pânã în prezent, pe fondul majorãrii accelerate a dobânzii la creditele în sold faþã de ritmul de creºtere a dobânzilor la depozite. În cazul raportului credite/
depozite noi marja de dobândã este ºi mai ridicatã pe fondul
unei evoluþii negative a dobânzilor la depozite. Creditul în
euro a ajuns la cea mai micã dobândã din istoria sa în România,
2,39%. Acestea sunt câteva aspecte pe care le aratã Andrei
Rãdulescu, economistul ºef al Bãncii Transilvania.
Creditul neguvernamental a ajuns la un nivel record în martie,
de 236,7 miliarde de lei, dupã a treia lunã consecutivã de creºtere,
într-un ritm de 1,4%, conform datelor BNR. Creditul în monedã
naþionalã a crescut cu 2.6% lunã/lunã la 150.6 miliarde lei, evoluþie
susþinutã de nivelul redus al costurilor reale de finanþare
(accelerarea inflaþiei a contrabalansat creºterea ratelor nominale
de dobândã). Creditul acordat populaþiei a urcat cu 3.5% lunã/
lunã la 84.3 miliarde lei, iar componenta companii a consemnat
un avans lunar de 1.4% la 66.3 miliarde lei. Aºa cum aratã Andrei
Rãdulescu, dinamica an/an a soldului creditului neguvernamental
s-a consolidat la 6.1% în martie. Creditul denominat în lei a urcat
cu 15.9% an/an, pe fondul evoluþiei economiei la un ritm peste
potenþial ºi nivelului redus al costurilor reale de finanþare: creditul
acordat populaþiei a crescut cu 23.3% an/an (cel mai bun ritm din
februarie 2017), dar componenta companii a decelerat la 7.8% an/
an (cel mai redus ritm din mai 2017). Pe de altã parte, soldul
creditului denominat în valutã s-a redus cu 7.7% an/an în martie:
componentele populaþie ºi companii s-au ajustat cu 11.3% an/an,
respectiv cu 4.1% an/an., precizeazã acesta. La final de martie,
creditul denominat în lei reprezenta 63.6% din totalul creditului
neguvernamental (cea mai ridicatã pondere din ultimele decenii).

Românii încep sã prefere economisirea în valutã

Conform datelor publicate de BNR, soldul depozitelor
neguvernamentale a scãzut cu 0.7% lunã/lunã la 303.7 miliarde lei
în martie. Evoluþia a fost determinatã îndeosebi de declinul
depozitelor denominate în lei cu un ritm lunar de 1% la 206 miliarde
lei, pe fondul nivelului redus al ratelor reale de dobândã (în contextul
accelerãrii inflaþiei): componenta populaþie s-a diminuat cu 0.1%
lunã/lunã la 113.6 miliarde lei, iar segmentul companii a scãzut cu o
dinamicã lunarã de 2.1% la 92.4 miliarde lei. Pe de altã parte,
soldul depozitelor denominate în valutã s-a consolidat la 97.7
miliarde lei în martie: creºterea înregistratã pe segmentul populaþie
cu 1.1% lunã/lunã la 68.9 miliarde lei a contrabalansat ajustarea

componentei companii cu un ritm lunar de 2.6% la 28.8 miliarde
lei, spune Andrei Rãdulescu. Dinamica an/an a soldului depozitelor
neguvernamentale s-a temperat de la 12.9% în februarie la 10.8% în
martie: depozitele în lei au urcat cu 10.2%, iar cele în valutã s-au
majorat cu 11.9%. În abordarea alternativã soldul total al depozitelor
companiilor s-a ajustat cu 2.7% în ultimele 12 luni la 121.2 miliarde
lei, în timp ce componenta populaþie a crescut cu 2.3% la 182.5
miliarde lei în primul trimestru al anului curent, dacã luãm în calcul
evoluþia ultimelor 12 luni. Prin urmare, raportul credite-depozite a
crescut de la 76.1% în februarie la 77.9% în martie, evoluþie determinatã
de majorarea înregistratã pe segmentul lei (de la 70.4% la 73.1%),
spune Rãdulescu. El precizeazã cã raportul credite-depozite în valutã
a stagnat la 88.1% în martie, nivelul minim din ultimele decenii. În
dinamicã an/an raportul credite-depozite a scãzut cu 3.3 puncte
procentuale în martie, evoluþie determinatã de ajustarea componentei
valutare cu 18.7 puncte procentuale, parþial contrablansatã de
creºterea din sfera segmentului lei cu 3.8 puncte procentuale.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
Marja netã de dobândã a ajuns la 6,36% - cel mai mare
nivel din decembrie 2006
Statisticile BNR indicã ºi evoluþia divergentã a marjelor nete de
dobândã aplicate în sectorul bancar intern în luna martie: creºtere
pe segmentul lei versus scãdere în sfera valutarã.
Considerãm cã aceastã evoluþie a fost determinatã, în principal,
de divergenþa de politicã monetarã pe termen scurt: ciclul monetar
post-crizã din România lansat de BNR încã din toamna anului
trecut (prin îngustarea coridorului format de ratele de dobândã în
jurul ratei de dobândã de referinþã, urmatã de majorarea ratei de
dobândã) vs. continuarea politicii monetare relaxate în Zona Euro,
spune economistul. Pe segmentul credite-depozite în sold în lei
marja netã de dobândã a crescut cu 21 puncte bazã lunã/lunã la
6.36 puncte procentuale în martie, cel mai ridicat nivel din
decembrie 2006. Evoluþia a fost determinatã de creºterea ratei de
dobândã la credite cu un ritm lunar de 22 puncte bazã la 7.87%
(maximul din iulie 2013). Rata de dobândã la depozite a urcat cu
douã puncte bazã lunã/lunã la 1.51% (cel mai ridicat nivel din
ianuarie 2016), explicã Rãdulescu. Totodatã, marja netã de
dobândã la creditele-depozitele noi denominate în moneda
naþionalã s-a majorat cu o dinamicã lunarã de 32 puncte bazã la
7.0 puncte procentuale în martie (maximul din aprilie 2006). Rata
de dobândã la credite a urcat cu 27 puncte bazã lunã/lunã la

8.44% (cel mai ridicat nivel din martie 2011), în timp ce rata de
dobândã la depozite s-a redus cu cinci puncte bazã faþã de februarie
la 1.44% (nivelul minim din decembrie 2017). În schimb, la creditele
în euro, rata de dobândã la depozite s-a consolidat la 0,16%, în
timp ce la credite a urcat cu doar 6 puncte de bazã aducând marja
netã de dobândã pânã la nivelul de 2,39%, minim istoric. Totodatã,
dobânda împrumuturilor în euro a atins un nivel minim record, de
2,55%. Mai exact, în timp ce creditele în euro se ieftinesc, cele în
lei se scumpesc, iar profiturile bancare sunt ghidate dupã
împrumuturile majoritare în lei. Conform statisticilor BNR, rata
creditelor neperformante s-a consolidat la 6.2% în februarie, nivelul
minim din ultimii nouã ani (în scãdere cu 3.3 puncte procentuale
an/an). În ceea ce priveºte performanþa financiarã a sectorului
bancar intern se observã continuarea tendinþei de ameliorare în
2017, evoluþie susþinutã de: accelerarea economiei, majorarea marjei
nete de dobândã, nivelul redus al costurilor reale de finanþare,
gradul ridicat de concurenþã din sectorul bancar ºi tendinþa de
scãdere a ratei creditelor neperformante., aratã Andrei Rãdulescu.
Ne aºteptãm la creºteri ale creditului neguvernamental cu ritmuri
medii anuale în decelerare de la 4.7% în 2017 la 3.9% în 2018, 2.2%
în 2019, respectiv 0.2% în 2020, într-o evoluþie influenþatã atât de
factori externi (maturitatea ciclului post-crizã ºi normalizarea politicii
monetare în SUA, cu impact asupra costurilor de finanþare în plan
global, dar ºi la nivelul percepþiei de risc investiþional pe pieþele
emergente), precum ºi de elemente interne (rebalansarea politicii
economice, în contextul acumulãrii de dezechilibre macroeconomice,
cu impact asupra ratelor de dobândã). Economistul ºef apreciazã
cã raportul credite-depozite îºi va continua tendinþa de scãdere pe
termen mediu, pânã la un nivel inferior pragului de 70% (ca medie
anualã) în 2020. În ceea ce priveºte sectorul bancar subliniem o
serie de provocãri în trimestrele urmãtoare: creºterea costurilor
(reglementare ºi personal); intensificarea volatilitãþii ºi tendinþa de
majorare a ratelor de dobândã la titluri de stat, cu impact asupra
valorii portofoliilor de obligaþiuni; excesul de lichiditate; concentrarea
economisirii; maturitatea ciclului economic ºi lipsa de marjã de
manevrã de intervenþie pentru politica economicã; accelerarea
concurenþei exercitatã de Fintech.
Într-o analizã recentã, Ernst & Young evidenþiazã principalele
aspecte cu care se confruntã sectorul bancar (global) în 2018:
securitatea ciberneticã; implementarea transformãrii digitale;
recrutarea, dezvoltarea ºi reþinerea talentelor; ameliorarea eficienþei prin adoptarea de noi tehnologii; gestiunea riscurilor reputaþionale; respectarea reglementãrilor; optimizarea structurii
bilanþiere; ameliorarea managementului riscului.

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
Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
O lume în 30 de minute (r)
Film documentar
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film serial  Destine furate
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  Dragoste oarbã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic  Morgen - (2010).
Genul: dramã
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Mont Oriol p. 2  (1980)
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
O lume în 30 de minute (r)
Film serial (r)
Film documentar (r)
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
04:00
04:30
05:00

MIERCURI  13 iunie 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  16 iunie 2018
ªtiri + Meteo (r)
Film pentru copii
România spiritualã
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Film documentar
Crezi cã ºtii?
Film artistic  ªtefan Luchian (r)
Film documentar (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Petrecere la han  Emisiune de folclor
Jurnal Viral
Film artistic  Rocker (2012).
Film artistic (r)
Film documentar
Film documentar
România spiritualã (r)

07:00
07:30
09:00
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

JOI  14 iunie 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 
Divorþ din dragoste (1991).
Regia: Andrei Blaier; Genul: comedie
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Suspinul elefantului
(2012)
ªtiri (r)
Film serial  Desrine furate (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  15 iunie 2018

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film documentar
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film serial  Destine furate
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  Dragoste oarbã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic  Întoarcere la dreagostea
dintâi. Regia: Mircea Mureºan.
Genul: dramã
Film artistic  Cavalerii cerului
Film artistic  Domnia lui Ludovic
al XIV-lea (1966)
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (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

LUNI  18 iunie 2018

DUMINICÃ  17 iunie 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

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

Film pentru copii
România spiritualã
Film documentar
Film documentar (r)
Petrecere la han (r)
Crezi cã ºtii?
Poveºti franceze
Ochiul de veghe
Film documentar
O lume în 30 de minute
Film artistic  Sparkle ºi Tooter (2009)
Film artistic  Scene de viaþã (2012)
Film documentar
Film documentar
Poveºti franceze (r)
Petrecere la han (r)
România spiritualã (r)
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103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

Radio Seven

Boookfest

noutãþile pe care Editura Fundaþiei România de Mâine
le-a prezentat la Târgul de Carte Bookfest, care a avut loc în sãptãmâna
30 mai - 3 iunie 2018, s-a numãrat ºi cartea realizatã de prof. univ.
dr. Ion Tudosescu, intitulatã Acþiune umanã ºi existenþã. În actuala
carte, urmare a altora de meditaþie asupra omului ºi societãþii, autorul
coreleazã, în cele aproape 300 de pagini, cele douã concepte care
pe care le-a pus în conjuncþie prin chiar titlul lucrãrii.
În ce priveºte acþiunea umanã, spre deosebire de accepþiunile
cumva oficiale ale filosofiei materialist-istorice de dinainte
de 1990, care se refereau mai mult la determinarea omului
de cãtre societate, d-l profesor subliniazã cã omul devine prin faptele
sale ºi detaliazã aceste înfãptuiri. Astfel, aratã cã acþiunile umane nu sunt doar cauzate de diferite cerinþe din exteriorul subiectivitãþii, ci au ºi o multipã motivaþie:
nomologicã, psihologicã, axiologicã, societarã ºi teleologicã, omul fiind impulsionat
de interesul de a cunoaºte obiectul acþiunii, de trãirile legate de acþiune, de valoarea rezultatului acþiunii sale, de importanþa ei pentru societate, de scopul acþiunii
sau idealul vizat. Acþiunea presupune, de asemenea, libertatea umanã, iar libertatea angajeazã rãspunderea, atunci când omul acþioneazã în virtutea regulilor ºi
normelor existente ºi îºi propune sã le respecte, sau responsabilitatea, când iese
din normele prestabilite, cu riscul de a fi sancþionat în caz de eºec. Existã ºi acþiunea
ca nonacþiune sau, se poate spune, nonacþiunea ca acþiune, atunci când nonintervenþia
este mai favorabilã omului decât intervenþia, ca în cazul ocrotirii naturii sau al
neparticipãrii la o acþiune beligerantã a altor state. În fine, acþiunea e creativã, aduce
un novum la datele nude ale mediului natural, fie cã este vorba de creaþie în
planul material, al vieþii de producere de bunuri materiale sau în plan spiritual, al
creãrii de bunuri spirituale.
Prin acþiune, prin atributele amintite ºi, mai ales, prin caracterul ei creativ, omul
îºi creeazã existenþa sa umanã ºi existenþa societãþii. Prin crearea de bunuri materiale
ºi spirituale, omul nu este pur ºi simplu dat de la naturã, ca celelalte vieþuitoare, ci
existã, în sensul cã vieþuirea sa nu decurge din raporturi strict naturale, instinctuale
cu natura ºi semenii, ci se constituie ca distinctã de lumea bioticã ºi nevie, care doar

PROGRAMUL

22:30
23:00

Acþiune umanã ºi existenþã

Printre

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Film documentar
Film artistic (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Film documentar
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film serial  Destine furate
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  A fost odatã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic  ªtefan Luchian (1981)
Regizor: Nicolae Mãrgineanu.
Genul: dramã
Film serial 
Cavalerii cerului
Film artistic  Mysteria, între vis
ºi realitate (2001)
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar (r)
Film artistic (r)

Bucureºti, Editura Fundaþiei România de Mâine, 2018

este. Tototdatã, prin acþiunile lor, oamenii intrã în relaþie unii cu alþii ºi creeazã
existenþa socialã ca sistem de relaþii diferite de toate conexiunile naturale. Existenþa
socialã este formatã atât din relaþiile de producþie, care formeazã structura economicã
a societãþii, cât ºi din relaþiile structurale ºi cele suprastructurale. Ideile ºi celelalte
elemente subiective prin care oamenii reflectã existenþa lor umanã ºi socialã constituie conºtiinþa, cu cele douã dimensiuni ale sale: individualã ºi socialã. Una din
ideile subliniate de autor afirmã cã, în constituirea existenþei, este indispensabilã deschiderea omului spre transcendent, fie acesta conotat religios sau laic,
pentru cã, fiinþe imperfecte, oamenii nu pot sã-ºi stabilizeze conduita ºi, în genere,
raporturile reciproce decât presupunând cã ele se întemeiazã pe ceva perfect ºi,
deci, pe ceva transcendent, absolut, situat dincolo de limitãrile relativului. Acest
dincolo poate fi plasat imaginar fie în afara omului ºi a lumii sale, fie în fondul
comun ºi imanent oricãrei conºtiinþe umane. Pentru cã acþiunile sunt nu numai
individuale, ci ºi colective, d-l profesor Tudosescu se referã ºi la persoana colectivã,
care este statul, ºi detaliazã componentele statului democratic ºi raporturile dintre
acestea. De asemenea, se referã ºi la devenirea existenþei umane ºi sociale, inclusiv
la raporturile intrastatale ºi interstatale din lumea de azi. În acest context, în
legãturã cu anumite imperfecþiunii ale societãþii contemporane, sunt formulate
multe remarci ºi sugestii care, dacã ar fi luate în considerare de cãtre factorii de
decizie, ar duce la perfecþionarea existenþei umane ºi sociale.
Cartea se încheie cu unele consideraþii despre destin, predestinare, autodestinare,
inclusiv cu unele secvenþe autobiografice. Este o încheiere strãbãtutã de optimism, ca, de altfel, întreaga carte. Concluzia finalã a autorului este aceea cã
realizarea românilor, ca persoane individuale, ca ºi devenirea existenþei lor sociale,
depinde de ei înºiºi, de propria lor activitate, iar nu de factori externi, care pot
fi mai mult sau mai puþin favorabili, dar nu decisivi.
În final, sã-i dorim d-lui profesor Ion Tudosescu multã sãnãtate ºi putere de
muncã, mai ales cã a anunþat deja o nouã carte, despre Rostul filosofiei
ºi identitatea axiologicã a filosofiei româneºti.

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

Film documentar
Jurnal Viral (r)
Film documentar
Ochiul de veghe (r)
Film artistic (r)
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
Film serial  Dragoste oarbã (r)
Film serial  Destine furate
Film serial  Alesul inimii (r)
Film artistic (r)
Film serial  Dragoste oarbã
Vremea Live
Filmul de colecþie
ªtiri
Vremea Live
Film artistic  Inelul nibelungilor, p. 1.
Genul: acþiune, SF.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Belca ºi Strelka (2010).
Genul: animaþie.
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Film documentar (r)
Film artistic (r)

Odilia Roºianu, Ion Tudosescu, Virgil Constantinescu
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Miercuri

Joi

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

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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EDUCAÞIA ESTE VALOAREA TA!
Admis pentru viitor !

ÎNSCRIE-TE LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET!

CONTABILITATE
ªTIINÞE
ALE COMUNICÃRII
Comunicare
internaþionalã ºi
diplomaþie publicã
Mass-media
ºi comunicarea
în sport

MARKETING
Marketingul
ºi managementul
serviciilor
Marketingul
ºi managementul
operaþiunilor
logistice
Marketing
ºi relaþii publice
în afaceri
Valorizarea
patrimoniului
prin marketingul
proiectelor
culturale

Telefon informaþii
(021) 455 10 00

INFORMATICÃ
Tehnologii
moderne
în ingineria
sistemelor
informatice

ªTIINÞA
SPORTULUI
ªI EDUCAÞIEI
FIZICE
Educaþie fizicã
ºi antrenament
sportiv
Kinetoterapia
în afecþiunile
locomotorii
Activitãþi
motrice
curriculare
ºi extracurriculare

Audit
financiar contabil

PSIHOLOGIE

FILOLOGIE
Limbã
ºi literaturã
românã 
modernizare
ºi modernitate
Traducere
în domenii
de specialitate

Psihologie
judiciarã
ºi victimologie
Psihologie clinicã
ºi intervenþie
MUZICÃ
psihologicã
Psihologie
Artã muzicalã
organizaþionalã
ºi managementul
resurselor umane

DREPT
 ªtiinþe penale

www.admitere
spiruharet.ro

DREPT

Cooperare
internaþionalã
în justiþie

ªtiinþe penale
ºi criminalisticã

MANAGEMENT

Contabilitatea
ºi gestiunea
fiscalã a firmei

Contabilitatea
agenþilor
economici
ºi a instituþiilor
publice

DREPT

Dimensiunea
europeanã
a managementului
organizaþiei
Managemntul
strategic
al organizaþiei

ªTIINÞE
ALE EDUCAÞIEI
 Consiliere
educaþionalã
(Interdisciplinar
cu domeniul
Psihologie)

PSIHOLOGIE
Educaþia timpurie
ºi învãþãmânt primar
(interdisciplinar
cu domeniul
ªtiinþe ale educaþiei)
Psihologie clinicã
ºi intervenþie
psihologicã

facebook.com /
Universitatea Spiru Haret

CONTABILITATE
DREPT

Audit intern
în sistemul public
ºi privat

ªtiinþe penale
Dialogul social
ºi comunicarea
în relaþiile
de muncã

MANAGEMENT
Management
organizaþional
ºi antreprenoriat
Management
organizaþional
ºi antreprenoriat  cu predare

FINANÞE
 Finanþe
ºi administraþie
publicã
europeanã

în limba englezã

CONTABILITATE
 Contabilitate
ºi managementul
afacerilor

