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Premiile Nobel 2018

MANIFESTÃRI ªTIINÞIFICE
World Food Day
 Ziua Internaþionalã a Alimentaþiei
Conferinþa Anualã de
Matematicã Aplicatã ºi
Informaticã  CAMAI

MEDICINÃ 2018: James P. ALLISON, SUA, ºi
Tasuku HONJO, Japonia, pentru descoperirea unei FIZICÃ 2018: Arthur ASHKIN, SUA, Gerard MOUROU, Franþa, ºi
terapii împotriva cancerului prin inhibarea reglãrii Donna STRICKLAND, Canada. Jumãtate a fost acordatã lui Arthur
Ashkin pentru pensetele optice ºi aplicaþia lor în sistemele biologice, iar
negative a sistemului imunitar.
cealaltã jumãtate a fost acordatã lui Gerard Mourou ºi Donna Strickland
pentru metoda lor de generare a impulsurilor optice ultra-scurte de
intensitate mare.
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Conferinþa internaþionalã
Psihologie, educaþie ºi dezvoltare
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Conferinþa internaþionalã
ªtiinþa minþii ºi cultivarea virtuþilor
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PACE 2018: doctorul Denis MUKWEGE,
Republica Democraticã Congo, ºi Nadia MURAD,
Irak, pentru eforturile de a pune capãt violenþei
CHIMIE 2018: Frances H. ARNOLD, SUA; George P. SMITH, SUA,
sexuale ca armã de rãzboi.
ºi Sir Gregory P. WINTER, Marea Britanie, pentru studiile care folosesc
evoluþia în scopurile benefice pentru omenire, enzime care combat bolile
autoimune ºi cancerul.
Premiile Nobel sunt decernate din 1901, cu excepþia celui pentru
economie, instituit în 1968 de Banca centralã din Suedia, cu ocazia
împlinirii a 300 de ani de la fondarea acestei instituþii. Premiile au fost
create dupã moartea inginerului sudez Alfred Nobel (1833-1896),
inventatorul dinamitei, conform voinþei sale din testament.
Laureaþii îºi vor primi Premiile Nobel în timpul unor ceremonii oficiale
organizate la Stockholm ºi la Oslo, pe 10 decembrie, ziua în care se
comemoreazã moartea fondatorului premiilor, Alfred Nobel, decedat
în 1896. Laureatul va primi o medalie din aur ºi un premiu în valoare
ECONOMIE 2018: William NORDHAUS, SUA,
de 9 milioane de coroane suedeze (circa un milion de euro).
ºi Paul ROMER, SUA, pentru cercetãrile lor în
domenii care implicã dezvoltarea sustenabilã pe Premiul pentru LITERATURÃ nu a fost atribuit, intenþia Academiei Regale
termen lung în economia globalã ºi bunãstarea Suedeze fiind ca laureatul Premiului Nobel pentru Literaturã pe 2018 sã fie
anunþat odatã cu cel din 2019.
populaþiei la nivel mondial.

Un sfert dintre angajatori cautã sã recruteze studenþi pânã la finalul anului
În prezent, 58% dintre angajatori declarã cã pânã la 5% dintre angajaþii
lor se aflã încã pe bãncile facultãþilor, în timp ce, la polul opus, în cazul
a 22% dintre angajatori, unul din cinci angajaþi este student.
Jumãtate dintre angajatori estimeazã cã vor scoate la concurs pânã
la 10 poziþii noi pentru care vor recruta exclusiv studenþi pânã la
finalul anului, iar alþi 23%, între 10 ºi 20 de poziþii noi pentru studenþi,
conform studiului desfãºurat de BestJobs pe un eºantion de 320 de
companii mici, medii ºi mari din România. Pentru fiecare poziþie
deschisã, companiile cautã sã angajeze între 1 ºi 5 studenþi, iar cele mai
multe job-uri vor fi în domenii precum customer service (25%), logisticã
ºi producþie (16%), vânzãri (10%), marketing ºi comunicare (8%), dar
ºi domenii mai complexe, precum inginerie (9%) ºi IT (9%).
Pe o piaþã a forþei de muncã tot mai sãracã în specialiºti, recrutarea
de studenþi reprezintã o soluþie care aduce multiple avantaje pe
termen lung. În primul rând, ei vor dobândi abilitãþi practice încã
de pe bãncile facultãþii ºi astfel vor avea aptitudinile necesare dupã
absolvire. Tinerii sunt dornici sã înveþe, sunt deschiºi la nou ºi au o
putere de adaptare foarte ridicatã. În plus, competenþele lor digitale
sunt mult mai ridicate decât la generaþia anterioarã, ceea ce
reprezintã iar un avantaj, într-un mediu economic tot mai
tehnologizat. Pe de altã parte, existã ºi dezavantaje, precum interesul
lor fluctuant pentru un anumit domeniu sau angajator, lipsa
maturitãþii care sã ducã la asumarea unor decizii profesionale,
ceea ce poate conduce la o reticenþã din partea companiilor de a-i
recruta, dar, în definitiv, toþi am trecut prin asta ºi e bine sã privim
mai ales avantajele, care sunt mai importante, spune Mãdãlina
Dan, Clients Manager în cadrul BestJobs.

În perspectivã, chiar dacã angajatorii îºi doresc forþã de muncã
tânãrã, aceºtia nu sunt dispuºi sã ofere neapãrat un program de
lucru flexibil celor care vor totuºi sã-ºi continue studiile. Cei mai
mulþi angajatori (62%) spun cã recruteazã studenþi pe un program
de lucru full-time ºi doar 19% dintre companii menþioneazã un
program flexibil sau part-time (19%).
În ceea ce priveºte formarea profesionalã a noilor candidaþi, cele
mai multe companii (60%) aleg sã le ofere angajaþilor studenþi
training-uri cu specialiºti din cadrul companiei, în timp ce 16%
oferã cursuri de specializare mai complexe, în afara companiei.
Doar 1% dintre angajatori oferã angajaþilor lor oportunitãþi de a-ºi
completa studiile cu programe de masterat, doctorat sau cursuri de
management plãtite.
Pachetul salarial pentru studenþi, similar celui oferit
angajaþilor cu studii finalizate
Cei mai mulþi angajatori (44%) spun cã pretenþiile salariale ale
studenþilor variazã între 2.000 ºi 3.000 de lei pentru un job full-time
ºi fãrã experienþã anterioarã în domeniu. Alte 36% dintre companii
declarã cã studenþii aºteaptã salarii cuprinse între 1.000 ºi 2.000 de
lei. Despre pachetul salarial oferit candidaþilor studenþi, peste
jumãtate dintre angajatori (51%) spun cã acesta este la acelaºi nivel
cu pachetul salarial al unui angajat cu o poziþie similarã, dar cu
studiile finalizate. În acelaºi timp, 19% dintre companii spun cã
oferã un salariu cu pânã la 10% mai mic studenþilor, în timp ce 13%
oferã chiar ºi cu 25% mai puþin decât în cazul unui angajat cu studii
finalizate. (https://www.forbes.ro/studiu-bestjobs-un-sfert-dintreangajatori-cauta-sa-recruteze-studenti-pana-la-finalul-anului-127385)

Nu mai vreau sã fiu doar
cap de locuitor!
Mioara VERGU-IORDACHE
Ce este dincolo de neparticiparea la referendumul aºa zis pentru
familie? Ce concluzii tragem, dincolo de hiperbolizarea urii drapatã
în iubirea de aproapele? Dincolo este nimic. Declarãm cã suntem
sãtui de politicã, declarãm cã dispreþuim clasa politicã, dar ne
învârtim în jurul ei ca dupã soare. Facem sau nu facem, raportat la
o figurã politicã sau alta. Niciodatã din iubire sau admiraþie, mereu
din urã ºi dispreþ. N-ar fi prima datã când aleºii noºtri  da, chiar
aºa, aleºii noºtri!  hotãrãsc sã arunce cu niºte bani pe geam. Are
balta peºte! Câþi dintre cei care au decis cã este momentul acestui
referendum au vorbit cu alegãtorii din propria circumscripþie
electoralã ºi i-au întrebat/consultat despre oportunitatea lui? Câþi
ne cer pãrerea, în general, asupra ceea ce voteazã ei în forumul
legiuitor?! Bãnuiesc cã foarte puþini sau niciunul. De ce? Pentru cã
odatã aleºi se cred stãpânii noºtri. Pentru cã au înþeles cã prea lesne
ne cuprinde lehamitea ºi-i lãsãm în plata Domnului! ªi ei profitã.
Noi îi considerãm incompetenþi ºi hoþi, folosind, în general, ironii
fine, inteligente, încondeindu-i, ei ne considerã proºti în tuºe groase
de sfidare ºi dispreþ. Avantaj  ei. Noi interpretãm absenteismul ca
o palmã datã clasei politice, ei îl interpreteazã ca dezinteres ºi
acceptare. Nepotrivire de caracter!
De câte ori trebuie sã merg la vot, eu am în minte imaginea
morþilor ºi rãniþilor din decembrie 1989, mulþimea de oameni
ieºiþi în stradã, zâmbetul  prea lesne stins  de pe chipul oamenilor
în acele zile, speranþa noastrã într-o lume mai bunã în care sã
decidem noi pentru noi. ªi profit de dreptul meu de a fi sau nu de
acord. ªtiu, am auzit de multe ori zilele acestea, Dacã votul
nostru ar conta, nu ne-ar mai lãsa sã votãm. Nu vreau sã cred
acest lucru. Am fost prea mulþi ani doar cap de locuitor pe
creºtetul cãruia se aflau tone de oþel, de grâne, de carne, de
Vreau sã fiu om întreg. Vreau sã particip în mod real la viaþa mea,
a familiei mele, a þãrii acesteia. Vreau sã vãd tinerii implicându-se. Vreau ca fiecare dintre noi sã facã ce ºtie ºi ce poate la
un nivel cât mai înalt. Vreau ca oamenii care înþeleg sã facã
apostolat, sã-i informeze, sã-i educe pe cei care nu pot sau nu
vor, încã, sã înþeleagã. Dincolo de politicã.
Mãrturisesc, în aceste ultime sãptãmâni mi-a fost fricã. De
urã, de minciunã, de manipulare, de agresivitate, de victimele
dintr-un rãzboi care nu este al nostru. Am vãzut înrolaþi pe unii
dintre cei mai valoroºi oameni pe care poate conta azi România.
Am vãzut cum politicul a scos din ei partea pe care, cred, nu
doreau sã o scoatã la vedere! Pentru cã înverºunarea cu care s-a
jucat piesa referendumului a depãºit normalitatea. De ambele
pãrþi ale beligeranþilor. ªtiu, nicio parte nu va recunoaºte. Dar toþi
ºtim! Democraþia agresivã este extrem de periculoasã. M-aº bucura
dacã acest referendum ar fi ultimul exerciþiu democratic eºuat.
Pentru cã absenteismul, izvorât din indiferenþã sau fricã, va genera
noi deziluzii pe termen scurt, mediu ºi lung, o clasã politicã
dezechilibratã ºi noi revãrsãri de nemulþumire.
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UNIVERSITARIA

Fostul primar general al municipiului Bucureºti, Rãzvan Sava, a fost prezent la deschiderea anului
universitar la Universitatea Spiru Haret, Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti, în calitate de om
de afaceri cu activitãþi inovative în domeniul energiei. Cu aceastã ocazie, s-a adresat studenþilor ºi
cadrelor didactice prezente cu urmãtorul mesaj:

Voi trebuie sã fiþi parte a soluþiei!

Facultatea de Medicinã Veterinarã din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
Centrul de Cercetare pentru ªtiinþe Medicale Veterinare
vã invitã sã participaþi la evenimentul

World Food Day
 Ziua Internaþionalã a Alimentaþiei

ce se va desfãºura luni, 15 octombrie 2018, între orele 9 ºi 15

Tema: A#ZeroHungher world by 2030 is possible.

Deºi se produc suficiente resurse pentru a hrãni
populaþia Terrei, totuºi sunt încã sute de milioane
de oameni la limita înfometãrii. În urma Revoluþiei
Industriale de la sfârºitul secolului al XIX-lea,
populaþia Pãmântului a fost într-o continuã expansiune. Nevoia primarã a omului pentru a supravieþui
este, fãrã îndoialã, alimentaþia. Astãzi, peste 820 de
milioane de persoane suferã de subnutriþie cronicã,
potrivit ultimului raport al FAO (FAO 2018 State
of Food Security and Nutrition in the World).
Conflictele internaþionale, fenomenele meteorologice extreme legate de schimbãrile climatice,
încetinirea economicã ºi creºterea rapidã a nivelului
de obezitate inverseazã progresele înregistrate în
lupta împotriva foametei ºi a malnutriþiei. Acum
este momentul sã revenim pe drumul cel bun. Lumea
poate atinge Zero Hunger dacã se unesc forþele
între naþiuni, continente, sectoare ºi profesii ºi se
acþioneazã pe baza dovezilor. 70% din populaþia
sãracã din lume trãieºte în zonele rurale unde viaþa
oamenilor depinde de agriculturã, pescuit sau
silviculturã. De aceea, conceptul de Zero Hunger
cere o transformare a economiei rurale. Guvernele
trebuie sã creeze oportunitãþi pentru o mai mare
investiþie a sectorului privat în agriculturã, stimulând
în acelaºi timp programele de protecþie socialã
pentru cei vulnerabili ºi care leagã producãtorii de
alimente cu zonele urbane. În timp ce milioane de
oameni sunt înfometaþi, 672 milioane de oameni
suferã de obezitate, iar alte 1,3 miliarde sunt
supraponderali. Putem schimba asta!
În acest context ºi în tematica World Food
Day, în cadrul Facultãþii de Medicinã Veterinarã
sunt organizate o serie de evenimente care marcheazã aceastã zi internaþionalã.

Program



Campania umanitarã Nu risipim, dãruim!, la
care suntem aºteptaþi, cu donaþii în alimente
neperisabile ºi produse de igienã, la sediul
Facultãþii de Medicinã Veterinarã a Universitãþii
Spiru Haret din B-dul Basarabia nr. 256, sector
3, Bucureºti. Produsele vor fi donate Asociaþiei
Pavel cu care colaboreazã facultatea în cadrul
acestui eveniment. Campaniile din anii anteriori
au bucurat multe suflete ºi suntem aºteptaþi cu
nerãbdare ºi de data aceasta, pentru a le fi
aproape.



O serie de prezentãri în tematica evenimentului vor fi susþinute de cãtre cadre didactice ale
facultãþii ºi invitaþi ai acestora, cu competenþe în
domeniul alimentar. Prelegerile pot fi urmãrite
în intervalul 9  11 în clãdirea B101, în data de
15.10.2018.
Pe parcursul întregii zile (915), suntem
aºteptaþi în holul Facultãþii de Medicinã
Veterinarã din B-dul Basarabia nr. 256, pentru
un eveniment culinar care doreºte sã marcheze
100 de ani de tradiþie gastronomicã româneascã,
unde, atât studenþii, cât ºi cadrele didactice, sunt
invitate sã participe cu câte un preparat culinar
tradiþional românesc, fãcut chiar de ei.
Comitetul de organizare:
Conf. univ. dr. Violeta-Elena SIMION
Lector univ. dr. Mãdãlina BELOUS
Lector univ. dr. Adriana AMFIM
Asociaþia studenþilor de Medicinã Veterinarã
Spiru Haret: Andreea LUPOAIE

Au fost aprobate standardele naþionale
minimale pentru acordarea titlului de doctor
Ministrul Educaþiei Naþionale a aprobat setul de standarde minimale pentru acordarea
titlului de doctor prin ordinul nr. 5.510/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 817/24.09.2018,
Partea I. Acest tip de reglementare reprezintã o premierã în legislaþia din domeniul învãþãmântului
superior din România, oferind un sistem standardizat de asigurare a calitãþii în privinþa acordãrii
titlurilor de doctor.
Prin aprobarea acestui ordin, Ministerul Educaþiei Naþionale urmãreºte creºterea calitãþii
învãþãmântului universitar românesc ºi fundamentarea unor repere clare pentru sistemele de
evaluare la nivelul ciclului de studii universitare de doctorat. În acest mod, este asiguratã
trasabilitatea ciclului de pregãtire pentru studenþii doctoranzi, în vederea obþinerii titlului
universitar de doctor.
Standardele minimale pentru acordarea titlului de doctor au fost elaborate în baza propunerilor
înaintate de comisiile de specialitate ale Consiliului Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor
si Certificatelor Universitare (CNATDCU) ºi au în vedere specificitatea domeniilor acoperite
de aceste comisii, conform nomenclatorului domeniilor de studii universitare de doctorat.
Totodatã, aceste standarde minimale asigurã ºi omogenizarea sistemelor de evaluare la nivelul
comisiilor de specialitate din CNATDCU.
Subliniem faptul cã instituþiile de învãþãmânt superior, în baza autonomiei universitare, pot
aproba standarde specifice, dar acestea trebuie sã includã criterii superioare celor stipulate în
acest ordin. Acelaºi lucru este valabil ºi în cazul Academiei Române.
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În cele douã minute cât va
dura intervenþia mea, unul din
cinci români se gândeºte sã plece
din þarã, iar pe durata acestei
ceremonii, de deschidere a anului
universitar 2018-2019, un român
chiar emigreazã legal pe o
perioadã nedeterminatã.
Anul trecut au plecat din þarã
circa 210.000 persoane, din care
30% sunt de vârsta voastrã. Cu
alte cuvinte, din România
dispare, anual, ca populaþie, un
oraº cam cât Ploieºtiul.
Sunt cifre dramatice. Suntem
demult trecuþi de al 12-lea ceas.
Se impun mãsuri urgente, iar voi

trebuie sã fiþi parte a soluþiei.
Orice decident responsabil
trebuie sã vã asculte.
Parafrazându-l pe Spiru
Haret, care în urmã cu peste 130
de ani spunea Cum aratã azi
ºcoala, va arãta mâine þara, vin
ºi vã spun: ºcoala aratã bine,
profesorii sunt model de
excelenþã academicã, voi vã
pregãtiþi sã porniþi în viaþã având
atuul educaþiei solide, dar
România nu se simte bine deloc.
De ce nu se simte bine
România? De ce vã gândiþi sã
plecaþi din þarã? De ce nu gãsiþi în
þarã acele motive pentru a rãmâne?

Cine este responsabil de îndepãrtarea voastrã de acele motive
care v-ar face sã rãmâneþi?
Dupã ce vã veþi rãspunde la
aceste întrebãri, aveþi de luat o
decizie grea: fie plecaþi pur ºi
simplu, fie rãmâneþi ºi luptaþi
pentru viitorul vostru în þarã.
Luptaþi sã îndepãrtaþi acele
malformaþii ale societãþii care vã
fac sã plecaþi.
Pentru a avea succes în acest
demers sunt necesare douã
atuuri: educaþie solidã ºi o
dorinþã de implicare dusã pânã
la limita încãpãþânãrii.
Sunt convins cã având alãturi
corpul profesoral de elitã al
Universitãþii Spiru Haret veþi
dobândi cele douã atuuri ºi vã
veþi distanþa de acea parte a
societãþii care încearcã sã vã tragã
în jos, de acea parte a societãþii
care aºteaptã ca altcineva sau
altceva sã vinã ºi sã îi rezolve
problemele sau de acea parte
a societãþii care alege doar sã
plece.
Cu alte cuvinte, sunt convins
cã veþi fi cetãþeni buni pentru
cetatea noastrã numitã România.
Mult succes ºi La Mulþi Ani
România!

Bucureºti, 9-10 noiembrie 2018

Annual Conference On Applied Mathematics
And Informatics  CAMAI/
Conferinþa Anualã de Matematici Aplicate
ºi Informaticã
Conferinþa Anualã de Matematicã Aplicatã ºi Informaticã  CAMAI
este organizatã de Facultatea de Inginerie, Informaticã ºi Geografie
de la Universitatea Spiru Haret ºi de Centrul de Cercetare în
Matematicã ºi Informaticã, afiliat la Institutul Central de
Cercetare ªtiinþificã din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Conferinþa se adreseazã în principal cercetãtorilor din domeniul
matematicii, informaticii ºi tehnologiilor informaþionale ºi include
teme teoretice ºi aplicate în materie de matematicã ºi informaticã.
Conferinþa are loc la Bucureºti, str. Fabricii
46 G, campusul Didactica, sediul Facultãþii de
Inginerie, Informaticã ºi Geografie. În fiecare
an, conferinþa este dedicatã unui important
eveniment local, naþional sau internaþional. 2018
este Anul Internaþional al Biologiei Matematice.
Organizatorii doresc ca aceastã conferinþã sã
fie un eveniment internaþional important în
matematicã ºi calculul aplicat.
Prima ediþie a conferinþei a avut loc în 2007.
Din 2013, conferinþa include o secþiune specialã
pentru istoria ºi pedagogia matematicii ºi
informaticii.
Comitetul de organizare: prof. univ. dr.
Iordan Gheorghe DUDA, preºedinte, prof. univ.
dr. Grigore ALBEANU, preºedinte executiv,
conf. univ. dr. Rodica IOAN, membru, conf.
univ. dr. Nicoleta IACOB, editor Web, lect.
univ. dr. Dana VÎLCU, membru, lect. univ. dr.
Dan DUMITRU, membru
Comitetul ºtiinþific: Vasile STAICU,
Departamentul de Matematicã, Universitatea
din Aveiro, Portugalia; Gregory MAKRIDES,
Universitatea din Cipru; Alain SOMBARDIER,
Universitatea Pierre Mendes, Grenoble, Franþa;
Veturia CHIROIU, Institutul de Mecanica
Solidelor al Academiei Române; Ligia
MUNTEANU, Institutul de Mecanica Solidelor
al Academiei Române; Vasile PREDA, Facultatea

de Matematicã ºi Informaticã, Universitatea
Bucureºti; Ion CHIÞESCU, Facultatea de
Matematicã ºi Informaticã, Universitatea
Bucureºti; Tudor BÃLÃNESCU, Facultatea de
Matematicã ºi Informaticã, Universitatea din
Piteºti; Mihai TÃLMACIU, Facultatea de
ªtiinþe, Universitatea din Bacãu; Rodica IOAN,
Universitatea Spiru Haret, Bucureºti; Grigore
ALBEANU, Universitatea Spiru Haret,
Bucureºti; Luminiþa DEFTA, Universitatea Spiru
Haret, Bucureºti
CAMAI 2018 este organizat în
urmãtoarele secþiuni:
 Istorie ºi pedagogie de matematicã ºi
informaticã
 Matematicã - teorie ºi aplicaþii
 Informaticã - teorie ºi aplicaþii
 Biologia matematicii
Lucrãrile pentru secþiunea Istoria ºi pedagogia matematicii ºi informaticii vor fi scrise în
limba românã; lucrãrile selectate vor fi publicate
într-un volum special sau vor fi scrise în limba
englezã ºi vor fi publicate în Analele Universitãþii
Spiru Haret, seria Matematicã ºi informaticã.
Lucrãrile pentru secþiunea Matematicã teorie ºi aplicaþii ºi Informaticã - teorie ºi
aplicaþii vor fi scrise în limba englezã ºi lucrãrile
selectate vor fi publicate în Analele Universitãþii
Spiru Haret, seria Matematicã ºi informaticã.

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.
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Gânduri la început de nou an universitar
Luni, 1 octombrie 2018, încãrcaþi de emoþii, bobocii din anul I au asistat alãturi de colegii din anii II, III ºi de la master
la festivitatea dedicatã începerii anului universitar 2018-2019. Alãturi de studenþii haretiºti, în campusul Didactica,
s-au aflat ºi prof. univ. dr. Maria Andronie, prorector, ºi prof. univ. dr. Gheorghe Duda, coordonator instituþional
Erasmus. Înaintea începerii festivitãþii, domniile lor au declarat pentru cititorii noºtri:

În fiecare an îmi aduc aminte de
vremea când eram studentã, iar emoþiile
sunt la fel de mari, acum ca ºi atunci 
spune prof. univ. dr. Maria Andronie. Sunt
convinsã cã ºi studenþii noºtri simt la fel.
Din acest motiv le transmit sã fie mai cu

curaj, sã comunice cu profesorii, sã
încerce sã se împartã eficient între
activitãþile de zi cu zi, viaþa de familie,
locul de muncã pe scurt, sã îºi facã un
asemenea program astfel încât sã poatã
face faþã tuturor responsabilitãþilor pe care
le au pe toate planurile. Acest lucru este
posibil, cu excepþia domeniilor de studii
care implicã abilitãþi fizice; toate celelalte
domenii  socio-umane, socio-economice
 domenii pentru care Universitatea Spiru
Haret are programe de studii de licenþã ºi
masterat în implementare, absolut toate
au componentã didacticã majoritarã.
Concret, pot învãþa folosind baze de
cunoºtinþe printr-o relaþie apropiatã cu
profesorul ºi îi sfãtuiesc sã acþioneze în
aceastã direcþie. Fiecare persoanã care
doreºte sã îºi completeze studiile, chiar
dacã a terminat liceul mai de mult ºi este
o persoanã adultã mai ocupatã decât copiii
care vin direct de la ºcoalã, este invitatã
sã se înscrie la unul dintre programele

Prof. unif. dr. Gheorghe Duda a vorbit
despre una dintre facilitãþile pe care
studenþii ºi masteranzii o au la dispoziþie
în cadrul Universitãþii Spiru Haret: programul Erasmus: Universitatea Spiru
Haret intrã în cel de-al 28-lea an de
existenþã ºi în cel de-al 16-lea an de când
desfãºoarã programe de tip Erasmus mobilitãþi studenþi, atât pentru învãþare,
cât ºi pentru practicã, mobilitãþi pentru
cadrele didactice, predare sau documentare. De-a lungul anilor, foarte mulþi
studenþi au participat la aceste programe,
motiv pentru care îi invit pe boboci,
precum ºi pe ceilalþi studenþi, sã ia legãtura

cu coordonatorii programului Erasmus
de la fiecare facultate, sã afle care sunt
facilitãþile ºi unde pot sã îºi desfãºoare
activitatea în cadrul unui program
Erasmus. Spre exemplu, în acest an, în
vacanþa de varã, 15 studenþi de la
Facultatea de Inginerie, Informaticã ºi
Geografie au participat la training în locuri
din strãinãtate ºi au avut rezultate foarte
bune  s-au documentat, au participat la
diferite programe care au fost organizate
la locurile unde ºi-au desfãºurat aceste
training-uri. Sperãm ca în noul an
universitar, numãrul studenþilor care vor
participa la astfel de programe sã fie mai

noastre de studiu, deoarece componenta
ID în Universitatea Spiru Haret este foarte
puternic dezvoltatã. Avem o platformã
e-learning dintre cele mai performante cu
ajutorul cãreia le punem la dispoziþie baze
de cunoºtinþe care se adreseazã nu numai
studenþilor care învaþã la distanþã, ci ºi
studenþilor adulþi ocupaþi, care sunt înscriºi
la o formã de zi. Pentru cã studentul sau
masterandul nu se aflã faþã în faþã cu cadrul
didactic, cãruia îi poate pune pe loc o
întrebare pentru a-ºi lãmuri problemele,
materialele didactice care se încarcã pe
platforma e-learning sau într-o bazã de
date virtualã trebuie sã vorbeascã singure.
De ce? Fiind singur cu materialul
respectiv, studentul trebuie sã capete toate
rãspunsurile numai citind respectivul
document. La final, nu-mi rãmâne decât
sã le urez, tuturor bobocilor, precum ºi
celorlalþi studenþi ºi masteranzi ai
Universitãþii Spiru Haret, mult succes în
noul an universitar!

mare, în acelaºi timp ºi cadrele didactice
care se vor deplasa la diferite universitãþi
cu care noi avem colaborãri pe linie
Erasmus sã fie din ce în ce mai mare ºi sã
avem rezultate foarte bune. În acelaºi timp,
avem studenþi ºi cadre didactice care vin
la noi la universitate, la diferite facultãþi,
pentru a învãþa, pentru a se documenta,
sau pentru a þine conferinþe. Doresc sã
urez succes, atât cadrelor didactice, cât ºi
studenþilor, în noul an universitar!

Mihãiþã ENACHE

UNIVERSITARIA
Orizonturi antreprenoriale
studenþeºti la USH Pro Business
Festivitatea de deschidere a anului universitar 2018-2019, organizatã de
Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti, în data de 1 octombrie 2018, a
reprezentat pentru Centrul antreprenorial USH Pro Business un bun prilej de
conectare a resurselor ºtiinþifice, academice, din cadrul Universitãþii Spiru Haret
cu resursele mediului de afaceri, în condiþiile în care se constatã cã cel mai mare
deficit pentru punerea în valoare a potenþialului inovativ al României este, în
prezent, cooperarea în condiþii de piaþã, între cele douã categorii de resurse.
În acest sens, mesajul de încurajare, susþinere ºi implicare activã în activitãþile
centrului USH Pro Business, alãturi de partenerii sãi din mediul de afaceri,

este adresat întregii comunitãþi studenþeºti a Universitãþii Spiru Haret, tuturor
studenþilor ºi masteranzilor care doresc sã dezvolte ºi abilitãþi antreprenoriale,
pe lângã competenþele profesionale dobândite în timpul formãrii lor
profesionale, în cadrul unor proiecte concrete, alãturi de reprezentanþi de firme,
cadre didactice ºi cercetãtori din universitate.
Propuneri concrete de colaborare cu studenþii ºi cadrele didactice ale Facultãþii
de ªtiinþe Economice au venit din partea reprezentanþilor membrilor Clusterului
Bucureºtiul Creativ, cluster dezvoltat de USH Pro Business în cadrul
activitãþilor Centrului de Transfer Tehnologic CTT Pro Transfer.
Astfel, ªtefan Emil Ionescu, reprezentant LEICHMANN WEIFERT
GROUP ROMÂNIA, (domeniul IT) ºi Bogdan Mihalcea, reprezentant
ARHIBOX (S.C. MBM ARHIVARE S.R.L.), (domeniul serviciilor de arhivare),
au lansat invitaþia de colaborare în echipe mixte, formate din studenþi, cadre
didactice, cercetãtori, tutori desemnaþi ai firmelor, în cadrul unor proiecte
inovative cu componentã de cercetare ºtiinþificã importantã, pentru realizare
de modele experimentale ºi prototipuri în vederea dezvoltãrii de produse noi.
De asemenea, mesaje de încurajare a spiritului antreprenorial în rândul
studenþilor au venit din partea reprezentanþilor autoritãþilor publice prezenþi la
festivitate: Rãzvan Sava, fost Primar General al Municipiului Bucureºti ºi
reprezentant de firme inovative din domeniul energiei, colaborator al postului
TVH, partener al Universitãþii Spiru Haret în proiecte din Subprogramul Cecuri
pentru inovare; Cristian Ilie, director general al Direcþiei Generale Afaceri
Europene din cadrul Ministerului Economiei, Comerþului ºi Mediului de Afaceri
(MECMA); Mihai Barbu, reprezentant MIBA (domeniul sistemelor de
iluminat inteligent), partener al Universitãþii Spiru Haret; Cristina Pastramã
Mavrodin, consultant de Ministru, Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei
Sociale, reprezentant firme din domeniile energie, servicii medicale ºi colaborator
în proiecte ale Editurii Fundaþiei România de Mâine.
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Universitatea Spiru Haret, prin Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice ºi
Administrative Craiova, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociaþia Engage
in Education, a lansat proiectul Pregãtiþi pentru viitor, numãr de identificare
POCU/90/6.13/6.14  107375. Conferinþa de lansare a proiectului a avut loc în
data de 1 octombrie 2018 la sediul Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Economice ºi
Administrative Craiova, str. Vasile Conta nr. 4, sala 400, începând cu ora 13.

PREGÃTIÞI PENTRU VIITOR
proiectului, prof. univ. dr. Gheorghe Bicã,
 Interviu cu managerul
prorector al Universitãþii Spiru Haret
pentru calitate, politici educaþionale ºi strategii instituþionale

Domnule prorector Gheorghe Bicã,
odatã cu deschiderea noului an
universitar, aþi demarat punerea în
practicã a unui proiect adresat
studenþilor Universitãþii Spiru
Haret, Pregãtiþi pentru viitor. Despre
ce este vorba?
Într-adevãr, am calitatea de manager
într-un proiect cofinanþat din fonduri
europene, Pregãtiþi pentru viitor, în
care Universitatea Spiru Haret, prin
Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice ºi Administrative Craiova, este
beneficiar. Menþionez cã desfãºurãm
acest proiect în parteneriat cu Asociaþia
Engage in Education.
Cui se adreseazã proiectul ºi ce
presupune acesta?
De beneficiile acestui proiect se vor
bucura studenþii noºtri. Astfel, grupul
þintã va fi alcãtuit din 250 de studenþi
(dintre care 10 vor proveni din mediul
rural) din cadrul Universitãþii Spiru
Haret, Facultatea de ªtiinþe Juridice,
Economice ºi Administrative Craiova.
Aceºtia vor efectua stagii de practicã ºi

vor participa la activitatea unor firme de
exerciþiu, profitând de servicii de
informare ºi consiliere profesionalã, de
subvenþii, precum ºi de numeroase premii.
Cine finanþeazã acest proiect ºi ce
costuri presupune?
Proiectul este cofinanþat din Fondul
Social European prin Programul
Operaþional Capital Uman, Axa
prioritarã nr. 6 Educaþie ºi competenþe.
Valoarea totalã eligibilã a proiectului
este de 2.094.054,25 lei, din care
2.055.390,91 lei reprezintã asistenþa
financiarã nerambursabilã.
Care este perioada de derulare a
acestui proiect?
Proiectul Pregãtiþi pentru viitor se
va desfãºura pe o perioadã de un an,
cuprinsã între 5 septembrie 2018 ºi
4 septembrie 2019.
Ce obiective v-aþi stabilit sã atingeþi
prin aplicarea acestui proiect?
Obiectivul principal al proiectului îl
constituie dezvoltarea competenþelor
profesionale ºi creºterea gradului de
angajare pentru viitorii absolvenþi ai

Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Economice
ºi Administrative Craiova, din cadrul
Universitatii Spiru Haret. Astfel, studenþii
implicaþi în proiectul nostru vor efectua
stagii de practicã la unitãþi competitive,
ceea ce îi va ajuta sã-ºi dezvolte
aptitudinile ºi competenþele profesionale,
pregãtindu-i pentru inserþia pe piaþa
muncii. De asemenea, vor beneficia de
servicii de consiliere ºi orientare în carierã,
care îi vor pregãti, spre exemplu, pentru
susþinerea unui interviu sau pentru
identificarea unui job. În concluzie,
experienþa dobânditã în cadrul proiectului
nostru poate sã uºureze tranziþia de la
ºcoalã la viaþa activã, o perioadã destul de
complicatã pentru un tânãr absolvent de
facultate. În cadrul proiectului vom crea
ºi un sistem de informare în domeniul
ocupãrii ºi formãrii profesionale, vizând
intensificarea angajãrii absolvenþilor cu
studii superioare din cadrul Universitãþii
Spiru Haret.
Unde vor efectua studenþii implicaþi
în proiect stagiile de practicã despre
care aminteaþi?
În primul rând, studenþii Facultãþii
de ªtiinþe Juridice, Economice si
Administrative Craiova, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, vor efectua
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stagii de pregãtire practicã la unitãþi de
prestigiu din Craiova, din sectoare
economice de specializare inteligentã,
respectiv Turism ºi Ecoturism,
Industrii creative, Tehnologia informaþiilor ºi comunicaþiilor, precum ºi în
firme de exerciþiu. Astfel, studenþii vor
putea participa la activitãþile din douã
firme de exerciþiu, unde vor simula
procesele economice ºi de afaceri care
au loc în cadrul firmelor-mamã din
domeniile de specializare inteligente.
Prin participarea la aceste activitãþi,
studenþii vor avea ocazia sã facã ºi
vizite de job-shadowing, pentru
conºtientizarea importanþei iniþiativelor
de inovare socialã, vor participa la
workshop-uri ºi vor face vizite de
studiu în sediul firmelor-mamã, pentru
a aplica cele învãþate.
Ce rezultatele vã aºteptaþi sã
obþineþi la finalizarea proiectului?
Pe termen lung, avem ca finalitate
dezvoltarea calitãþii pregãtirii profesionale a absolvenþilor Universitãþii Spiru
Haret, aspect care se va oglindi în creºterea
numãrului de absolvenþi cu studii
superioare care reuºesc sã-ºi
gãseascã un loc de muncã la
finalizarea studiilor. Vizãm,

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Capital Uman 2014- 2020



totodatã, ºi creºterea productivitãþii
muncii în întreprinderile care vor angaja
studenþi participanþi la activitãþile din
prezentul proiect. E evident cã, graþie
deprinderilor de muncã obþinute prin
participarea la proiectul Pregãtiþi pentru
viitor, absolvenþii noºtri vor putea sãri
peste stagiile de instruire care se impun
de cele mai multe ori dupã angajare.
Creºterea numãrului de persoane cu un
traseu profesional optim va fi posibilã
ºi datoritã faptului cã studenþii din grupul
þintã vor beneficia, aºa cum spuneam, de
servicii de orientare în carierã efectuate
de profesioniºti în domeniu.
Concret, studenþii vor deprinde
abilitãþi necesare pentru îmbinarea teoriei
cu practica, aspect deosebit de relevant
în momentul tranziþiei de la ºcoalã la viaþa
activã. Astfel, ei vor avea posibilitatea
sã intre în dialog interactiv cu partenerii
noºtri de practicã, sens în care bazele de
practicã pot sã devinã chiar primul lor
job. În acelaºi timp, vor fi consiliaþi de
profesioniºti în domeniu pentru a-ºi
putea alege un loc de muncã. ªi, nu în
ultimul rând, vor primi subvenþii în
valoare de 900 de lei/student, aspect care
nu poate decât sã-i cointereseze sã intre
în grupul þintã. Mai trebuie sã vã spun
cã vom organiza ºi un concurs cu premii,
în cadrul cãruia studenþii pot sã-ºi etaleze
abilitãþile practice dobândite în urma
participãrii la proiect.
Domnule prorector Gheorghe Bicã,
vã mulþumesc pentru amabilitate
ºi vã doresc mult succes în implementarea proiectului pe care îl
coordonaþi!
Vã mulþumesc ºi eu!

Daniela STÃNCIULESCU
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PREUNIVERSITARIA
BINE AÞI VENIT ÎN NOUL AN PREªCOLAR ªI ªCOLAR!

Iatã cã, dupã binemeritata vacanþã de
varã, pentru prichindeii noºtri, a sosit
unul dintre cele mai iubite anotimpuri.
Observãm cum frunze ruginii se aºtern
ca un covor peste pãmântul rece ºi
umed. Pare cã timpul s-a oprit în loc.
Anotimpul belºugului ºi al recoltei a
sosit cu paºi repezi. Fãrã sã dea seama
nimãnui, a treia fiicã a anului, toamna, a
alungat în doar câteva zile, de pe
crengile pomilor, frunzele îngãlbenite
de vreme. Rãmaºi golaºi, pomii sunt
totuºi mândri cã în ramurile lor troneazã
un rod bogat.
Toamna mai înseamnã, însã, ceva la
fel de frumos ºi de important: revenirea
copiilor la grãdiniþe ºi ºcoli. Grãdiniþa
Prietenii Mei, intratã în cel de-al
patrulea an al sãu de activitate (20182019), ºi-a deschis larg porþile, luni, 3
septembrie 2018, primindu-i pe micuþii
noºtri copii. Cei mai mulþi au frecventat
ºi anul trecut Grãdiniþa, însã ne bucurã
foarte mult faptul cã, pe lângã aceºtia,
noi prichindei ni s-au alãturat. Ei, toþi,
vor beneficia de o multitudine de
activitãþi recreative ºi didactice, specifice
vârstei lor. ªi suntem siguri cã atât ei,
cât ºi pãrinþii lor vor fi foarte încântaþi
de ceea ce se va petrece aici, întrucât
personalul didactic ºi auxiliar este
excepþional pregãtit pentru a le asigura
celor mici toatã dragostea ºi priceperea.
Va fi o toamnã bogatã, plinã de surprize
minunate, care cu siguranþã îi vor face
pe copiii noºtri sã doreascã, cu
zâmbetul pe buze, sã revinã zilnic aici.
Pentru cei mai puþin familiarizaþi cu
Grãdiniþa noastrã, vom face câteva
precizãri. Grãdiniþa cu program
prelungit Prietenii Mei este o instituþie
de învãþãmânt complexã, competitivã,
creatã de specialiºti în educaþia
timpurie, cadre didactice în învãþãmântul preºcolar ºi universitar.
Grãdiniþa noastrã oferã o educaþie prin
care urmãrim dezvoltarea factorilor
afectiv-motivaþionali ºi a aptitudinilor

creative, corelate cu potenþialul de
dezvoltare al fiecãrui copil în parte.
Pornind de la premisa cã educaþia
preºcolarã se realizeazã prin activitãþi
instructiv-educative variate ºi atractive,
ne centrãm susþinut pe stimularea
curiozitãþii ºi dorinþei copiilor de a
învãþa, spontan, dar ºi dirijat. Tocmai
de aceea, nu mã feresc sã afirm cu
convingere cã, în Grãdiniþa noastrã,
copiii trãiesc lumea ce-o numim
copilãrie, o lume de poveste ºi plinã de
magie, în care fericirea se citeºte pe
chipul copiilor zi de zi, o lume în care
cei mici învaþã sã se bucure de fiecare
moment de joacã ºi sã se joace la fiecare
pas al învãþãrii.

Deviza noastrã este sã-i învãþãm pe
cei mici sã descopere singuri, sã asculte,
sã înveþe, sã aplice, sã cunoascã ºi sã
exploreze nu numai la nivel cognitiv, ci ºi
la nivel emoþional prin dezvoltarea
abilitãþilor de învãþare, de comunicare ºi
relaþionare, de empatie ºi inteligenþã
socialã ºi emoþionalã, toate prin suportul
ºi dragostea oferite de întregul personal
implicat în procesul devenirii copiilor
preºcolari.
Odatã cu noul an ºcolar 2018-2019,
cel de-al patrulea de când Grãdiniþa
funcþioneazã, ne propunem o perioadã
plinã de evenimente organizate cu ºi
pentru copii, urmând aceleaºi principii
legate de centrarea asupra copilului ºi
respectarea nevoilor lui educaþionale
ºi a ritmului propriei dezvoltãri.
Experienþa pe care deja am acumulat-o
reprezintã temelia unei oferte
educaþionale în continuã creºtere
calitativã, care sã rãspundã cerinþelor ºi
exigenþelor pãrinþilor ºi copiilor. Vocaþia
noastrã transpusã în idealuri ºi dorinþe
educaþionale ne face sã ne aplecãm cu
maximã responsabilitate asupra fiecãrui
copil, atât de preþuit.
Începem un nou an ºcolar cu încredere
în capacitatea noastrã de a oferi tot ce
este mai bun în domeniul educaþiei
preºcolare ºi, mai ales, cu entuziasmul
pe care ni-l insuflã spontaneitatea ºi
capacitatea celor mici de a se implica

cu bucurie în activitãþile pe care le
organizãm special pentru ei. Desigur,
învãþarea nu are loc numai în Grãdiniþã,
astfel încât, dacã ne dorim o maximã
implicare în întregul proces instructiveducativ, cu rezultate performanþiale,
este recomandat sã trezim interesul
pentru cunoaºtere, pentru lucruri noi,
începând chiar cu noi, ca adulþi.
Încheiem aceastã succintã prezentare
a Grãdiniþei cu program prelungit
Prietenii Mei cu Structura Anului
ªcolar 2018-2019.
Semestrul I
3 septembrie  7 septembrie:
Activitãþi ludice ºi de acomodare
10 septembrie  26 octombrie:
Activitãþi didactice
29 octombrie  2 noiembrie:
Activitãþi ludice ºi recreative
5 noiembrie  21 decembrie:
Activitãþi didactice
24 decembrie  4 ianuarie: Vacanþã
de iarnã ( Crãciun ºi Anul Nou )
7 ianuarie  11 ianuarie: Activitãþi
ludice ºi recreative
14 ianuarie  1 februarie:
Activitãþi didactice
4 februarie  8 februarie:
Activitãþi ludice ºi recreative
Semestrul II
11 februarie  19 aprilie:
Activitãþi didactice
22 aprilie  25 aprilie:
Activitãþi ludice ºi recreative
26 aprilie  3 mai: Vacanþã de Paºte
6 mai  14 iunie: Activitãþi
didactice
* Programul Naþional ªcoala Altfel
se va desfãºura în perioada
13 mai  17 mai
Programul de varã
17 iunie  16 august:
Grãdiniþa de Varã
19 august  30 august:
Grãdiniþã închisã pentru igienizare
2 septembrie: Reluarea activitãþilor
educaþionale pentru anul ºcolar
2019  2020

Vã readucem în atenþie un lucru deosebit de important. Proiectul
Grãdiniþa Prietenii Mei s-a extins cãtre vârsta ºcolarã, începând chiar cu
luna septembrie a acestui an, prin deschiderea ªcolii Gimnaziale
International Premium School of Bucharest, prima ºcoalã premium
din þarã, o continuare fireascã ºi necesarã a principiilor ºi legilor
educaþionale ce ne conduc, în armonie perfectã ºi echilibru cu pasiunea
pentru profesia de dascãl (ªoseaua Berceni nr.24, sector 4, Bucureºti;
www.scoalapremium.ro; internationalpremiumschool@gmail.com;
0213344419, 0745028876; punct de orientare  staþia de Metrou
Apãrãtorii Patriei).

* Zile de sãrbãtori legale:
30 noiembrie 2018; 1 decembrie 2018;
24 ianuarie 2019; 1 mai 2019; 1 iunie
2019; 17 iunie 2019; 15 august 2019.

V
ã dorim ºi ne dorim tuturor o toamnã superbã ºi un nou an ºcolar de excepþie!
Vã aºteptãm cu mare drag sã legaþi noi prietenii la Grãdiniþa Prietenii Mei!
Manager coordonator,
Prof.univ.dr. Laura Oana GORAN
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Juriul Astra Film
Festival 2018

Rencontres Musicales
Internationales

Georges Enesco

Valori româneºti

Concurs Internaþional
de Canto Georges Enesco

Cea de-a 25-a ediþie a Festivalului Internaþional Astra Film Sibiu, care va avea loc
între 15 ºi 21 octombrie, a dezvãluit
numele personalitãþilor din lumea filmului
care vor alcãtui juriile celor cinci secþiuni
competiþionale: Internaþional, Europa
Centralã ºi de Est, România, Scurtmetraj
ºi Student. Cei 13 membri ai juriului au
misiunea de a decide câºtigãtorii premiilor
puse în joc dintr-un total de 55 de
producþii din 30 de þãri, selecþionate din
cele peste 3000 de filme înscrise, din 93
de þãri. Valoarea totalã a premiilor acordate
se ridicã la peste 25.000 de euro.
Legendara Ally Derks, fondator ºi
director timp de 30 de ani al Festivalului
Internaþional de Film Documentar
Amsterdam (IDFA), primul festival
internaþional dedicat genului, face parte
pentru prima datã din juriul Astra Film
Festival. Ei i se alãturã Haruka Hama,
coordonator al Festivalului Internaþional
de Film Documentar Yamagata
(YIDFF), Japonia; Michael Stewart,
director al Festivalului de Film Documentar London Open City, profesor la
University College London, Marea
Britanie; Cristi Puiu, regizor, România;
Marin Martschewski, regizor, fost
profesor la Deutsche Film-und
Fernsehakademie Berlin ºi la Béla Tarr
Film School Sarajevo; Alexandru
Solomon, regizor, director fondator al
Festivalului de Film One World
Romania (OWR); Dina Iordanova,
profesor de Film la University of St.
Andrews, Marea Britanie; Cristian
Tudor Popescu, critic de film, doctor în
Cinematografie ºi Media, România;
Simon Kilmurry, director executiv al
Asociaþiei Internaþionale a Documentarului (IDA), SUA; Adina Popescu,
scriitor, realizator de film documentar,
România; Ruben Vermeersch, regizor,
Belgia; Liviu Tipurita, regizor, Marea
Britanie, ºi Vintilã Mihãilescu, scriitor,
profesor de antropologie culturalã, România. Regizori, producãtori, critici de
film, directori de festival, profesori,
scriitori  cei 13 membri aleºi ai juriului
reprezintã toate faþetele industriei filmului de non-ficþiune. Fiecare dintre ei
aduce în jurizarea AFF 2018 criterii
noi, unghiuri de vedere ºi perspective
personale, dedicaþie ºi experienþã în domeniu. Câºtigãtorii secþiunilor competiþionale vor fi anunþaþi sâmbãtã, 20 octombrie. (https://www. ziarulmetropolis.ro/)
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A V-a ediþie a Întâlnirilor Muzicale
Internaþionale Georges Enesco /Rencontres
Musicales Internationales Georges
Enesco, sub conducerea artisticã a pianistei Alina Pavalache, se va desfãºura la
Paris între 8 ºi 17 octombrie 2018, cu
susþinerea Institutului Cultural Român ºi a
Societãþii de Editori ºi Autori de Muzica
din Franþa. Aceastã ediþie este dedicatã, în
mod natural, Centenarului Unirii României
ºi Comemorãrii Marelui Rãzboi. Din 8 în

12 octombrie are loc Concursul internaþional de Canto Georges Enesco. Un
numãr important de participanþi (60 ) sunt
înscriºi anul acesta. Gala Laureaþilor,
prezentatã de Marius Constantinescu, va
avea loc pe 12 octombrie, la ora 19:30 , la
Teatrul Bizantin al Ambasadei României
în Franþa (Hôtel de Béhague).

Octombrie 

Luna Literaturii
Europene
ªi în acest an, EUNIC România (Reþeaua
Europeanã a Institutelor Culturale Naþionale)
organizeazã în octombrie Luna Literaturii
Europene, un proiect amplu ce însumeazã
peste 50 de evenimente. Programul este unul
extrem de divers, reunind evenimente
adresate tuturor categoriilor de public: de la
ateliere pentru copii, la dezbateri, conferinþe,
concursuri ºi adaptãri teatrale. Luna
Literaturii Europene este o ocazie de a aduce
împreunã activitãþile literare ale membrilor
EUNIC România într-un program care
sãrbãtoreºte diversitatea culturalã europeanã, dar ºi intersecþiile dintre culturile ºi
literaturile europene. Programul evenimentelor din Luna Literaturii Europene este
ºi el unul divers, care integreazã activitãþi

distractive pentru copii ºi pãrinþi, evenimente
tradiþionale de lecturi ºi traduceri, precum ºi
campanii digitale., spune Nigel Bellingham,
Director British Council România.
În agenda evenimentelor din acest an, un
proiect special îl constituie seria de întâlniri
#EUcitesc European Book Club. Gândit sub
forma unui club de carte, proiectul propune
spre dezbatere patru romane, care, prin
tematicã, marcheazã diversitatea literaturii
contemporane: Povestea slujitoarei de
Margaret Atwood, Femeia cu Pãrul Roºu
de Orhan Pamuk, Frica de Stefan Zweig ºi
Loveºte-þi inima de Amélie Nothomb 
în fiecare zi de vineri, începând cu data de
12 octombrie, de la ora 19.00, la sediul
Muzeului Naþional al Literaturii Române.

Les Films de Cannes a Bucarest
ºi Festivalul Naþional de Teatru
îl omagiazã pe Lucian Pintilie
Desfãºurate în aceeaºi perioadã în acest an, festivalurile
Les Films de Cannes a Bucarest (19-28 octombrie) ºi
Festivalul Naþional de Teatru (19-29 octombrie) îi vor
aduce un omagiu lui Lucian Pintilie  realizatorul român
care a marcat cu personalitatea ºi viziunea sa atât teatrul
cât ºi filmul românesc în ultimii 50 de ani.

Generaþia Marii Uniri.
Repere istorice
Fundaþia Europeanã Nicolae Titulescu organizeazã
miercuri, 10 octombrie 2018, la Casa Titulescu (ªos. Kiseleff
nr. 47, sector 1, Bucureºti) lansarea cãrþii Generaþia Marii
Uniri. Repere istorice (Editura Fundaþiei România de Mâine,
2018), volum coordonat de prof. univ. dr. Viorica Moisuc.
La eveniment vor participa: Odilia Roºianu, directorul
Editurii Fundaþiei România de Mâine ºi jurnalist cultural,
prof. univ. dr. Viorica Moisuc, col. prof.univ.dr. Dorel
Buºe, dr. Valentin Fuºcan.
Dupã lansare, va avea loc o sesiune de autografe.
Intrarea este liberã.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Diverse forme de artã:
de la matematicã, la poezie, prozã ºi picturã
Victoriþa Duþu, absolventã a facultãþilor de
Matematicã, în 1995, ºi Filozofie, în 1999,
Universitatea Al. Ioan Cuza Iaºi, s-a nãscut la
12 august 1971, la Podriga, Botoºani Este profesor
de matematicã, titular, la Liceul teoretic Traian
din Bucureºti. A câºtigat premii naþionale ºi
internaþionale de poezie ºi a avut expoziþii de
picturã în þarã ºi strãinãtate. În matematicã este
pasionatã de spaþiile infinit dimensionale.
Ambasadoare a Pãcii, în cadrul Organizaþiei
Internaþionale The Universal Circle of the
Ambassadors of Peace din 8 ianuarie 2011.

Membrã de onoare a Casei de Culturã Naji
Naaman din Liban ºi a mai multor societãþi de
poezie din strãinãtate, printre care Poetry Society
of America, la New York. A expus la New York
Artexpo Pier 94, unul dintre cele mai mari târguri
de artã din lume, în 2015, la Oxford International
Art Fair, 2015, la Brick Lane Gallery Londra, la
Berlin, Germania, la Casino Velden, Austria, Viena,
la Time Gallery în centrul Franþei la Chouzy-surCisse, muzeul Matra ºi Biblioteca JacquesThyraud. A expus ºi la Sanremo, Italia, în timpul
Festivalului de muzicã, la Galeria
La Bonbonnire 2013; Polonia ºi
Elveþia 2007. La început a fost
matematica ºi este ºi acuma preocuparea de bazã ºi îmi pare foarte
rãu cã nu pot sã fac cercetare
matematicã de înalt nivel. Deºi sunt
preocupatã de un capitol din
geometriile neeuclidiene ºi de
geometriile diferenþiale, nu stau
foarte mult timp aplecatã asupra
lor. Pictura ºi poezia mã atrag ca
un magnet. Sunt atrasã de o formã
de cãutare ºi de exprimare a minþii
ºi a trãirilor, declarã artista
într-un interviu recent, acordat unei
reviste din comunitatea de români
din SUA. (G.M.)

Ion
LAPEDATU
 economist
ºi bancher
care a contribuit
la realizarea
Marii Uniri

Economistul Ion Lapedatu, guvernator al Bãncii Naþionale
a României, a fãcut parte din generaþia celor care au
contribuit la conturarea destinului României Mari, având
meritul de a ridica standardele economice ale statului
român în perioada interbelicã.
Ion Lapedatu s-a nãscut la 14 septembrie 1876 în satul Cernatu,
comuna Sãcele, judeþul Braºov, aflat atunci în graniþele AustroUngariei. Fiu al intelectualului Ion Alexandru Lapedatu ºi frate
geamãn al istoricului ºi politicianului Alexandru Lapedatu, Ion
Lapedatu a urmat liceul la ªcoala Comercialã Superioarã din Braºov,
unde a obþinut bacalaureatul cu distincþie, ºi apoi cursurile
universitare în cadrul Universitãþii din Budapesta (Facultatea de
Drept ºi ªtiinþe Politice). În paralel, Ion Lapedatu a frecventat ºi
Seminarul Economic, care asigura pregãtirea profesorilor pentru
ºcolile comerciale. În 1904, la terminarea facultãþii, lui Ion Lapedatu
i s-a oferit o catedrã la o ºcoalã comercialã superioarã din Budapesta,
însã a refuzat, preferând sã revinã în Ardeal, la Sibiu, unde a fost
numit secretar al Asociaþiei Transilvane pentru Literatura Românã
ºi Cultura Poporului Român (ASTRA). Ulterior, s-a remarcat ca
director al unor importante instituþii de credit: Banca Ardeleanã
din Orãºtie (1905); Banca Generalã de Asigurare din Sibiu  prima
instituþie româneascã de acest tip (1911) ºi Banca Albina (1914). În
calitate de membru al Partidului Naþional Român, Ion Lapedatu a
participat la Adunarea Naþionalã de la Alba Iulia, pe 1 decembrie
1918, alãturi de oameni politici importanþi, precum Iuliu Maniu,
Al. Vaida-Voevod, Vasile Goldiº etc. De altfel, economistul român
scria în Revista Economicã, cu o zi înainte de realizarea Marii
Uniri, cã aceastã dezrobire politicã va însemna în acelaºi timp ºi
dezrobirea economicã a poporului român, oferindu-i acestuia
posibilitatea de a se dezvolta liber, în conformitate cu aptitudinile
pe care le are, spre un viitor mai bun ºi mai fericit.
Economistul a fost numit secretar general pentru Resortul Finanþe
în Consiliul Dirigent, organism desemnat de Marele Sfat Naþional,
pe 2 decembrie 1918, pentru administrarea provizorie a
Transilvaniei. În perioada în care a ocupat aceastã funcþie, Lapedatu
a propus proiectul unei bãnci agrare care sã acorde credite cu dobândã
scãzutã cu scopul de a sprijini reforma agrarã. Banca a fost înfiinþatã
în 1919 ºi a început sã funcþioneze un an mai târziu.
În 1921, Ion Lapedatu a fost desemnat preºedinte al Comisiei
Române de la Budapesta pentru rezolvarea problemelor
economico-financiare dintre România ºi Ungaria ºi a primit misiuni
speciale pe lângã Delegaþia românã la Conferinþa reparaþiilor de
rãzboi de la Paris. De asemenea, în perioada 1919-1931, Lapedatu
a fost ales de douã ori deputat ºi tot de atâtea ori senator, aceasta
fiind o etapã în care a adus o contribuþie semnificativã la elaborarea
legislaþiei economice ºi financiare a vremii. A fost Ministru al
Finanþelor în Guvernul generalului Alexandru Averescu.
În martie 1926, Ion Lapedatu a fost numit director la Banca
Naþionalã a României, însã ocuparea acestei funcþii a fost amânatã
întrucât a coincis cu desemnarea sa ca Ministru al Finanþelor. Doi
ani mai târziu, economistul a revenit la BNR, fiind ales director prin
votul Adunãrii generale a acþionarilor. În 1929, au fost modificate
Statutele BNR, iar vechii directori au devenit administratori. Reales
administrator BNR de cãtre acþionari în perioada 1932-1936,
Lapedatu a fost membru al Comitetului executiv al BNR. Au urmat
alte douã realegeri ca administrator ºi ocuparea funcþiei de
viceguvernator în timpul celui de Al Doilea Rãzboi Mondial. În
acea perioadã dificilã din istoria poporului român, Ion Lapedatu a
fost implicat în: susþinerea efortului de rãzboi al þãrii cu ajutorul
creditelor acordate statului; finanþarea acestuia prin dezvoltarea
producþiei în sectoarele industrial ºi agricol; desfiinþarea sau mutarea
temporarã a 24 dintre sucursalele ºi agenþiile BNR, dupã pierderile
teritoriale din vara lui 1940; salvarea bãncilor comerciale româneºti
din Ardealul de Nord. În calitate de viceguvernator, Lapedatu a luat
parte la toate deciziile privind evacuarea serviciilor bãncii, a colecþiei
numismatice a BNR, a celei de picturã ºi mai ales a stocului de aur,
care a fost adãpostit, la sfârºitul lunii mai 1944, la Mãnãstirea
Tismana, evitându-se astfel transformarea acestuia în capturã de
rãzboi. La 30 septembrie 1944, Ion Lapedatu a fost numit guvernator
al Bãncii Naþionale a României, poziþie pe care a ocupat-o într-un
context politic ºi economic complicat. Mandatul sãu la conducerea
BNR poate fi caracterizat prin: continuarea susþinerii efortului de
rãzboi al þãrii, îndeplinirea obligaþiilor rezultate din Convenþia de
armistiþiu (încheiatã de România cu Puterile Aliate ºi Asociate, la
Moscova), retragerea din circulaþie a banilor emiºi de Armata
Sovieticã, creºterea circulaþiei monetare ºi devalorizarea leului. Nevoit
sã demisioneze din funcþia de guvernator la 14 martie 1945, ca
urmare a instalãrii guvernului Petru Groza, Ion Lapedatu a continuat
sã deþinã funcþia de director în BNR pânã la 1 ianuarie 1947.
Ultimii ani ai vieþii au fost pentru Ion Lapedatu marcaþi de durerea
pierderii fratelui sãu Alexandru, decedat în 1950 în închisoarea de la
Sighet, precum ºi de persecuþiile materiale ºi morale la care a fost
supus de regimul comunist: calitatea de membru al Academiei
Române i-a fost retrasã în august 1948, iar pensia pentru anii cât
s-a aflat în slujba BNR a încetat sã-i fie plãtitã încã din luna mai a
aceluiaºi an. A încetat din viaþã la 24 martie 1951.

Cristina MOLDOVEANU
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Proiectul UNIVERSITATE
ªI SPIRITUALITATE

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Psihologie
ºi ªtiinþele Educaþiei, Braºov, vã invitã în perioada 23-25 noiembrie 2018,
la Braºov, la Conferinþa Internaþionalã

Conferinþa
internaþionalã
ªtiinþa minþii
ºi cultivarea virtuþilor

Psihologie, educaþie ºi dezvoltare umanã,
cu tema:

Abordãri în traumã, supervizarea ºi practica reflexivã.

Cu prilejul acestei manifestãri, ca ºi la celelalte ediþii,
valorificarea experienþei specialiºtilor, atât din strãinãtate, cât
ºi din þarã, reprezintã scopul principal al conferinþei. Lucrãrile
propuse spre publicare vor fi analizate de cãtre comitetul
ºtiinþific ºi publicate în volumul conferinþei. Workshopurile
din cadrul conferinþei vor aborda problematica specificã
Psihologiei clinice ºi Psihoterapiei, Psihologiei educaþionale,
consilierii ºcolare ºi vocaþionale, Psihologiei pentru apãrare,
ordine publicã ºi siguranþã naþionalã.
Conferinþa se adreseazã psihologilor, consilierilor, terapeuþilor, supervizorilor, specialiºtilor în educaþie ºi dezvoltare umanã, cadrelor didactice din învãþãmântul universitar
ºi preuniversitar, studenþilor ºi masteranzilor din domeniul,
psihologie, ºtiinþele educaþiei ºi medicinã.
Conferinþa este acreditatã de Colegiul Psihologilor din
România.
Invitaþi de onoare:
Kyle Hardcastle, Counter Terrorism Specialist London
Metropolitan Police, Police Educators Secretary International Police Association, Section UK, Ph.D.
Candidate of Psychology in Grief Counselling
Nicola Massie, Consultant Psychologist, Past Chair of
the Division Counselling Psychology Wales, British
Psychological Society, Lead Psychologist Adult Mental
Health, Swansea Locality, NHS Wales (Welsh National
Health Services)
Nistor Becia - Disability Network Coordinator, DCoPW
from the British Psychological Society, Practitioner Psychologist
(HCPC) at the Stroke/NeuroRehabilitation Team, Brecon,
NHS Wales (Welsh National Health Services), Registered
Psychotherapist & Founder at Thinking Connections
Counselling & Psychotherapy Services (TCCPC), Wales United
Kingdom,Publicity Officer at the Police Educators group,
International Police Association (IPA), Section UK.

PROGRAMUL CONFERINÞEI
Vineri, 23.11.2018
12.00-14.00
Deschiderea oficialã ºi prezentãrile
în plen
14.00-20.00
Cuvânt de deschidere
Reprezentanþi ai Universitãþii Spiru Haret,
Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei,
Braºov, Colegiului Psihologilor din România
ºi ai instituþiilor partenere
Keynote speakers
Nicola Massie - The Value of Reflective
Practice
Kyle Hardcastle - IPA Police Educators:
Understanding the importance of knowledge
transfer and shared learning between
emergency services and other professions
Nestor Becia - A Relational Approach to
Clinical Supervision
Workshopuri:
Nicola Massie - Reflective Team Formulation
Nestor Becia - Introduction to Clinical
Supervision
Niculina Gheorghiþã - Dialogul vindecãtor
prin terapia Imago

Sâmbãtã, 24.11.2018
14.00-20.00
SECÞIUNEA I  moderator: conf.univ.dr.
Anca-Olga Andronic - Perspective
moderne asupra educaþiei (Psihologia
educaþiei, Consiliere educaþionalã,
Psihopedagogie speciala)
SECÞIUNEA a II-a  moderator: lect.univ.dr.
Alexandra Cristina Gologan  Sãnãtatea
mintalã între normal ºi patologic (Psihologie
medicalã, Psihologie clinicã, Psihoterapie)
Înscrierile pentru conferinþã
SECÞIUNEA
a III-a  moderator: conf.univ.dr.
se fac pe site-ul conferinþei
Ciprian Rãulea - Psihologie aplicatã
sau la adresa de e-mail: pseduc@spiruharet.ro
(Psihologia muncii ºi organizaþionalã,
Plata se face în cont bancar
Psihologia transporturilor, Psihologie
Raiffeisen Bank: RO52 RZBR 0000 0600 0510 1851
aplicatã în apãrare ºi siguranþã naþionalã)
Înscrierile pentru cina festivã se fac la telefon 0744246382 SECÞIUNEA a IV-a  moderator:
 dr. Gabriela Cornea, iar costul acesteia
prof.univ.dr. Rãzvan-Lucian Andronic se va achita în prima zi a conferinþei.
Om ºi societate (Psihologie socialã, PsihoPersoane de contact:
logie judiciarã ºi victimologie)
Psiholog dr. Gabriela Cornea - 0744246382
Lect.univ.dr. Monica Gomoescu -0723631760
WORKSHOPURI:  Otilia Todor  Rolul
Lect. univ.dr Alexandra Gologan  0745 631077
Metodei Feuerstein în ameliorarea tulburãrilor
Locul de desfãºurare: Universitatea Spiru Haret,
cognitive ºi de comportament  Cãtãlin
str. Turnului nr. 7, Braºov
Gherasim - Abordarea tulburãrilor anTaxe: 150 lei (fãrã credite de la Colegiul Psihologilor din Romania), xios-depresive în psihologia clinicã
250 lei (cu credite de la Colegiul psihologilor din România);
 Ciprian Rãulea  Problematica actualã în
125 lei cina festivã.
domeniul Psihologiei muncii ºi organizaþionale

 Rãzvan-Lucian Andronic - Grupuri
defavorizate în contextul POCU  Kiss Csaba
 Problematica actualã în domeniul
Psihologiei judiciare  Ion Duvac  Aspecte
deontologice specifice profesiei de psiholog
 Adriana Gabriela Samson - Conduita
toxicomanicã  teoria eºecului în trauma
instituþiei penitenciare  Florin Vancea Mindfulness în psihoterapia corporalã
 Veronica Jardan - Psihodiagnostic clinic ºi
intervenþie psihoterapeuticã în psihotraume
 Cristiana Bãlan - Eficienþa combinãrii
tehnicilor psihoterapeutice în dezvoltarea
personalã  Anca-Olga Andronic - Inteligenþele multiple în proiectarea didacticã
 Adina Babonea - Emoþiile ºi bolile lor
 Alexandra Cristina Gologan - Devianþa
ºcolarã, dependenþe ºi comorbiditatea la
adolescenþi ºi tineri  Elena Hurjui - Metode
de predare moderne  Ioana Lepãdatu - Frica
 parte componentã a naturii umane
 Marilena Ticuºan - Stiluri ºi modele în
relaþionarea cu copiii  Monica Gomoescu Pedagogia Franz Kett - abordarea omului ca
întreg.

Duminicã, 25.11.2018
12.00-16.00
Masa rotundã  specialiºti ºi reprezentanþi
ai instituþiilor în domeniu
Moderator: Kyle Hardcastle - Understanding the importance of knowledge transfer
and shared learning between emergency
services and other professions.
Workshop  moderator: Kyle Hardcastle
- Case Study of the London Terror Attacks:
PTSD & Critical Incident Debriefings
16.00-18.00 Închiderea conferinþei

Decan ,
conf. univ. dr. Otilia TODOR

Universitatea Spiru Haret, Asociaþia
Prietenii Editurii Rabten ºi TVH organizeazã
vineri, 19 octombrie, ora 19:00, în compania de
excepþie a Venerabilului Maestru buddhist
Jampa Lungtok, conferinþa internaþionalã publicã cu tema ªtiinþa minþii ºi cultivarea virtuþilor.
Participã: Vlad Doroican, Darie Nicolae 
traducãtor, prof. univ. dr. Petru Lisievici,
director Departament Psihologie ºi ªtiinþele
educaþiei USH, prof. univ. dr. Matei Georgescu,
psihanalist.
Conferinþa va avea loc în sala Studio a Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti (zona Universitate, intrarea din strada Doamnei nr. 13).
Intrarea la conferinþã este liberã.

Jampa Lungtok (Helmut Gassner) a fost prezent
de mai multe ori în România ºi este una dintre
prezenþele buddhiste care susþin o continuã predare a Învãþãturii buddhiste în România ºi în
Europa. Absolvent de studii superioare tehnice la
ETH Zurich, în 1977, îºi începe cursurile de limbã
tibetanã ºi Dharma la mãnãstirea budistã Rabten
Choeling din Elveþia, situatã în apropierea lacului
Geneva sub îndrumarea Venerabilului Maestru
Geshe Rabten Rinpoche, mãnãstire care a sãrbãtorit recent 40 de ani de la înfiinþare.
Jampa Lungtok (Helmut Gassner) a desfãºurat
activitãþi de traducere pentru o seamã de
importanþi Lama, inclusiv pentru Sanctitatea Sa
Dalai Lama, în perioada 1979-1995. În 1981 s-a
implicat activ în deschiderea mãnãstirii buddhiste
Tashi Rabten din Austria. În prezent, este
traducãtorul ºi unul dintre discipolii apropiaþi ai
Venerabilului Maestru Gonsar Tulku Rinpoche.

Legea distribuþiei de asigurãri desfiinþeazã produsul de bancassurance.
Ca sã-l vândã, bãncile pot deveni ºi agenþi.
Prevederile Legii privind distribuþia de asigurãri (Legea IDD
- insurance distribution directive) au intrat teoretic în vigoare de
la 1 octombrie (acum legea se aflã la promulgare). Dacã bãncile
vor dori sã vândã în continuare produsele de bancassurance, pe
care le au în portofolii de minimum zece ani, instituþiile de credit
vor trebui sã creeze un departament separat, autorizat de
Autoritatea de Supraveghere Financiarã (ASF), cu un capital
social de 150.000 lei, ºi sã ofere personalului 15 ore de formare
sau dezvoltare profesionalã specializatã, anual.
Legea care stabileºte transparenþa distribuirii produselor de
asigurare stabilite de UE ar trebui sã fie promulgatã ºi apoi publicatã
în Monitorul Oficial. Indiferent de când apare efectiv legea, prevederile
ei se aplicã de la 1 octombrie, potrivit convenþiilor cu Uniunea
Europeanã. În mod normal, Legea IDD trebuie sã aibã ºi Norme
metodologice. Conform unor surse din piaþã ºi acestea sunt gata, dar
nu pot fi puse în dezbatere publicã pânã la apariþia legii, iar în
maximum o lunã de la intrarea în vigoare a legii sã devinã aplicabile.
Pânã atunci vor avea, probabil, o aplicabilitate tranzitorie.

Sunt necesari 150.000 de lei capital
pentru societatea nou înfiinþatã
Practic, Legea IDD stabileºte noi reguli de vânzare a poliþelor
de asigurare. Potrivit acesteia, bãncile comerciale vor putea deveni
intermediari principali în asigurãri, cu autorizarea ASF, iar agenþiile
de turism, dealerii auto, IFN ºi firmele de rent a car intermediari
secundari auxiliari. Toþi vor putea vinde asigurãri în condiþii
similare cu cele ale brokerilor de asigurare.
Dupã cum aratã Normele pânã acum, bãncile vor avea practic
o identitatea separatã, aºa cum în prezent au Piraeus Bank, BCR,
Unicredit, BRD ºi Transilvania, care au în subordine un fel de

broker de asigurare. Aceste identitãþi separate trebuie sã aibã un
capital social de 150.000 de lei, sã fie autorizate de ASF ºi sã aibã
un numãr de 20 de credite obþinute anual, credite care sã dovedeascã
existenþa a 15 ore de formare ºi dezvoltare profesionalã a
personalului angajat în aceste entitãþi.
Bãncile, prin entitãþile lor vor deveni astfel intermediari
principali de asigurãri, iar intermediarii secundari vor fi doar avizaþi
de ASF, dar rãmân în autoritatea intermediarului principal.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
La intermediari principali intrã brokerii din asigurãri, ca ºi pânã
acum, dar ºi o categorie nouã: bãncile comerciale. Bãncile comerciale
vor putea vinde toate tipurile de asigurãri, ceea ce va majora
substanþial canalele de distribuþie ºi va creºte competiþia în piaþã.
Bãncile vor trebui totuºi sã se autorizeze la ASF pentru a putea
vinde ºi CASCO ºi RCA ºi Unit Linked. La rândul lor, brokerii de
asigurãri vor putea vinde credite sau alte produse specifice bancare,
dupã obþinerea avizelor de la autoritãþile competente.

În câte clase sunt împãrþiþi distribuitorii în asigurãri
Intermediarii secundari vor fi agenþii (de asigurãri, pregãtiþi de
ASF, dar fãrã sã fie angajaþi ai asiguratorilor) ºi auxiliarii secundari.
În aceastã categorie vor intra agenþiile de turism, IFN-urile, dealerii
auto ºi firmele de rent a car. Intemediarii auxiliari nu vor avea
nevoie de autorizarea, avizarea ASF, dacã asigurarea vândutã de
aceste categorii este complementarã bunului oferit de un furnizor
sau serviciului oferit de un prestator. Mai exact, agenþia de turism
poate vinde asigurare de cãlãtorie ºi asigurare medicalã fãrã avizul
ASF, dacã poliþa este emisã pe o perioadã de sub trei luni, iar
valoarea primei plãtite nu depãºeºte 200 de euro. La fel, în cazul

unui dealer auto, de exemplu, vânzarea de poliþe CASCO sau
RCA va fi posibilã fãrã avizarea ASF dacã valoarea poliþei emise
pe un an de zile nu depãºeºte 600 de euro.

Efectele Legii IDD pentru piaþã: mai puþini brokeri
ºi preþuri ceva mai mari la poliþele de asigurare
Directiva IDD aduce beneficii importante în ceea ce priveºte
protecþia consumatorilor, însã, în acelaºi timp, vor creºte costurile
suportate de brokeri. Cum peste 70% dintre poliþele de asigurare
din România sunt vândute de cãtre intermediari, o bunã parte a
românilor va suporta o majorare de preþ. Cel mai important cost
pe care brokerii vor trebui sã îl acopere este cel cu pregãtirea
agenþilor. IDD impune ca agenþii sã fie formaþi continuu ºi sã dea
examene de certificare mult mai des decât în prezent. Este foarte
probabil ca Legea IDD sã conducã ºi la dispariþia unor brokeri
din piaþã, care fie vor fi înghiþiþi de brokerii mai mari, fie îºi vor
închide porþile pur ºi simplu.
Amânatã de la aplicare din luna februarie, Legea privind distribuþia
de asigurãri, cunoscutã sub denumirea de IDD (insurance
distribution directive), a fost adoptatã pe 12 septembrie de plenul
Camerei Deputaþilor, care este for decizional. Cel mai probabil,
curând va fi ºi promulgatã de cãtre preºedintele Klaus Iohannis.
Brokerii ºi asigurãtorii vor trebui sã se conformeze la noile reguli
privind vânzarea poliþelor de asigurare de la 1 octombrie 2018.
Legea votatã de Camera Deputaþilor este o transpunere în
legislaþia naþionalã a unei directive a UE adoptate la finalul anului
2015. Scopul legii este acela de a permite clientului sã încheie
o poliþã de asigurare în mod deplin informat; totodatã, legea obligã
distribuitorii sã vândã clienþilor doar acele poliþe care se potrivesc
nevoilor acestora. În plus, distribuitorul va trebui sã aducã la
cunoºtinþa asiguratului toate clauzele de excludere existente în
contract.

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  9 octombrie 2018

SÂMBÃTÃ  13 octombrie 2018
07:00
07:30
09:00
11:30
12:00
13:00
15:00
16:00
17:00
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 artistic (r)
Film documentar
Crezi cã ºtii?
Film artistic (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Petrecere la han  Emisiune de folclor
Jurnal Viral
Film artistic  Autoportretul unei fete
cuminþi (2015). Regia: Ana Lungu.
Genul: dramã
Film artistic (r)
Film documentar
Film documentar
România spiritualã (r)

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

JOI  11 octombrie 2018

Film documentar
ªtiri + Meteo (r)
Film documentar
Film documentar
România spiritualã  live
Film documentar
Poveºti franceze (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 românesc  Puºtiul
(1962). Regia: Elisabeta Bostan;
Genul: dramã.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Defcon 2012 (2010).
Regia: Christian Andersen; Genul: SF.
ªtiri (r)
Film serial  Destine 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  12 octombrie 2018

Film documentar
ªtiri + Meteo (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 românesc  ªtefan
Luchian (1981). Regia: Nicolae
Mãrgineanu; Genul: biografie.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Vikingdom: Eclipsa
însângeratã (2013). Regia: Genul: SF.
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

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

Film pentru copii
România spiritualã
Film documentar
Film documentar (r)
Petrecere la han (r)
Crezi cã ºtii?
Poveºti franceze
Ochiul de veghe
O lume în 30 de minute
Film documentar
Film artistic  Suspinul elefantului (2012)
 Genul: comedie
Film artistic  Domnia lui Ludovic
al XIV-lea  ecranizare dupã opera
lui Philippe Erlanger. Genul: istoric.
Film documentar
Film documentar (r)
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
23:00

Festivalul Internaþional al Orchestrelor Radio RadiRo
 Cea de-a IV-a
ediþie a Festivalului
Internaþional
al Orchestrelor Radio
RadiRo reuneºte în acest
an orchestre europene
de prestigiu precum BBC
Philharmonic Orchestra
(Marea Britanie)
sau Orchestra Simfonicã
a Radiodifuziunii MDR
din Leipzig (Germania),
dirijori ºi soliºti
de primã mãrime ai
scenelor internaþionale
într-un program încãrcat
de emoþie cu lucrãri
de la Mozart la Ravel
ºi de la Debussy
la Ceaikovski susþinut
în 8 concerte simfonice
ºi 4 concerte de jazz.

RadiRo este singurul festival dedicat orchestrelor
radio din Europa ºi din lume, eveniment produs ºi
organizat de Radio România. Cea de-a IV-a ediþie a
festivalului se va desfãºura între 18 ºi 25 noiembrie
2018 ºi va cuprinde douã secþiuni: concerte simfonice  derulate la Sala Radio ºi, în premierã la
aceastã ediþie, concerte de jazz  prezentate la
Sala Auditorium - MNAR (Muzeul Naþional de Artã
al României).
Organizat o datã la doi ani (alternat cu Festivalul
Internaþional George Enescu), începând din anul
2012, RadiRo a reuºit performanþa de a aduce în faþa
publicului din România orchestre de primã mãrime
ale radiourilor publice din Europa ºi Asia.
Ediþia 2018 RadiRo aduce la Sala Radio orchestre
europene de prestigiu, ce aparþin unora dintre cele
mai importante posturi publice de radio: BBC
Philharmonic Orchestra (Marea Britanie), Orchestra
Simfonicã a Radiodifuziunii MDR din Leipzig
(Germania), Orchestra Simfonicã a Radioteleviziunii
Irlandeze (RTÉ National Symphony Orchestra),
Orchestra Radiodifuziunii Elveþiei Italiene (Orchestra
de la Svizzera Italiana) din Lugano, alãturi de gazda
evenimentului, Orchestra Naþionalã Radio România.

Film documentar
ªtiri + Meteo (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 românesc 
Instanþa amânã pronunþarea (1976).
Regia:Dinu Cocea; Genul: dramã
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Secretul de la Arrow
Lake 2001). Genul: dramã.
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Crezi cã ºtii (r)
Film documentar (r)
Film artistic (r)

LUNI  15 octombrie 2018

DUMINICÃ  14 octombrie 2018

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

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

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
10:30
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
20:00
20:25
20:30

Radio Seven

22:30
23:00

Film documentar
ªtiri + Meteo (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  Acasã la tata (2015)
Regia: Andrei Cohn; Genul: comedie
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Protectorii (2010).
Regia: Chris Hummel; Genul: acþiune/
comedie
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)

PROGRAMUL

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

MIERCURI  10 octombrie 2018

Seria de concerte de jazz va fi susþinutã de
Big Band-uri ale radio-difuziunilor publice din Danemarca, Croaþia ºi, bineînþeles, România. Vedeta acestei
serii de concerte va fi Aura Urziceanu, care va reveni
în România dupã mai mulþi ani, special pentru a
cânta în faþa publicului Festivalului RadiRo, alãturi
de Big Band-ul Radio România.
Printre invitaþii care vor concerta în Festivalul RadiRo
se numãrã dirijori ºi soliºti de primã mãrime ai scenelor
internaþionale: dirijorii Vladimir Ashkenazy, Nathalie
Stutzmann, pianiºtii Mihai Ritivoiu  laureat al Concursului Internaþional George Enescu, David Fray, Javier
Perianes, violoncelistul Andrei Ioniþã  una dintre
vedetele tinerei generaþii, câºtigãtor al Marelui Premiu
la Concursul Internaþional Ceaikovski (Moscova).
Prin aceastã ediþie a festivalului, Radio România
marcheazã ºi cele douã evenimente importante ale
acestui an  aniversarea împlinirii a 90 de ani de
existenþã a postului public de radio (1 noiembrie) ºi
aniversarea Centenarului României (1 decembrie).
Toate concertele festivalului sunt transmise live de
Radio România, înregistrate ºi difuzate ulterior de
Televiziunea Românã ºi difuzate, de asemenea, de toate
radiodifuziunile membre ale Uniunii Europene de Radio.

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

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

Vineri

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  Black Beauty.
Genul: acþiune.
Film serial  Cavalerii cerului
Film artistic  Skills: pariu radical.
Genul: acþiune.
ªtiri (r)
Film serial  Destine furate (r)
Film serial  Alesul inimii (r)
Interviurile lui Matei Georgescu
Film documentar (r)
Film artistic (r)

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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Andrada Paul:
Viaþa mea-i tare frumoasã !
Cu numele real Ramona Paul, interpreta de muzicã
popularã Andrada Paul s-a nãscut în oraºul Vulcan din
judeþul Hunedoara. Încã de micã ea a îndrãgit folclorul
românesc autentic, astfel cã de la vârsta de 12 ani a început
sã participe la diverse spectacole organizate în zonã. Dupã
terminarea liceului, tânãra interpretã s-a întrebat ce poate
face pentru cariera sa, pentru viitorul sãu ºi astfel, sfãtuitã
de apropiaþi, a ajuns la Bucureºti unde s-a înscris la
Facultatea de Muzicã, specializarea Pedagogie muzicalã,
din cadrul Universitãþii Spiru Haret. Pe tot timpul facultãþii,
în afarã de studiul aprofundat necesar, Andrada Paul a avut
posibilitatea sã cânte ºi muzicã clasicã, muzicã care are un
efect mai special asupra ei, respectiv o liniºteºte ºi o
relaxeazã.
Odatã luat examenul de licenþã din cadrul Facultãþii de
Muzicã, specializarea Pedagogie muzicalã, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, interpreta noastrã de muzicã
popularã a cântat la diferite concerte, rãspunzând la
solicitãrile ce au venit din þarã, pânã când, peste câþiva ani,
l-a întâlnit pe cel ce urma sã-i devinã soþ, Marinicã Paul,
solist instrumentist la taragot ºi, împreunã, cei doi ºi-au
împlinit visele în ceea ce priveºte muzica. Pentru ca succesul
lor sã fie chiar total, Dumnezeu i-a binecuvântat cu un
minunat bãieþel.
Interpreta Andrada Paul îºi aminteºte cu nostalgie de una
dintre colaborãrile de succes pe care a avut-o în vara anului
1995 cu Adrian Pãunescu ºi Cenaclul Flacãra, pe care îl
conducea acesta, când a fost ofertatã pentru a participa
împreunã cu aceºtia la un turneu prin þarã. Solicitatã sã
participe la diferite emisiuni culturale la radio ºi televiziune,
Andrada Paul reþine dintre colaborãrile cu aceste posturi
de televiziune si radio urmãtoarele: EtnoTV, Favorit TV,
Hora TV, TV Lugoj, TV Timiºoara, TV Sibiu, TV Hunedoara
ºi Radio Caransebeº, Timiºoara, Sibiu ºi Valea Jiului.
Ca realizãri profesionale putem menþiona apariþia pe piaþa
discograficã a celor ºapte albume de muzicã (C.D.), precum
ºi a mai multor selecþii. A colaborat în mod fructuos cu
casele de productie: Audio TM, Profesional audio, General
Music, Hobby Music, Costy de la Sighet, etc.
Dintre melodiile cunoscute ºi recunoscute ale interpretei
amintim: Tineretea mea cum sã te pãstrez (Andrada ºi
Marinicã Paul), Am un bade gugulan (Andrada ºi Marinicã
Paul), Pãtimaºã-i inima (Andrada Paul), Mãruleþ cu floare
albã (Andrada ºi Marinicã Paul), Jurã-mi iubire (Mihai
Iancu & Andrada Paul), Pe cer mii de stele s-au aprins
(Andrada & Marinicã Paul), Ai intrat în viaþa mea (Andrada
& Marinicã Paul), Ioane cu casa mare (Andrada & Marinicã
Paul), Nu-i sãrac cine nu are (Andrada), Nu ºtiu bade
(Andrada), De s-ar gândi omul bine (Andrada), Am o mândrã
ºtrengãriþã (Andrada Paul ºi Ionicã Ardeleanu), La crama la
Melisa (Andrada & Marinicã Paul), Grea ai viaþa pe pãmânt
(Andrada & Marinicã Paul), În grãdina vieþii mele (Andrada
ºi Marinicã Paul), Nu pot fãrã tine (Andrada), N-am uitat de
unde am plecat (Andrada ºi Marinicã Paul). Alte melodii
cunoscute ºi chiar devenite ºlagãre, sunt urmãtoarele: Mãruleþ
cu floare albã, De s-ar gândi omul bine, Doamne mult am
aºteptat, Dacã-ai nevastã frumoasã, Trece vremea,
îmbãtrânim, Tot pe drumuri zi ºi noapte, Nicolaie om bogat,
Cântã bade cântã, þine-o tot aºa, Dragu-mi bage de tine, Pe
cer mii de stele s-au aprins, Viaþa mea-i tare frumoasã ºi
Viaþa asta meritã trãitã.
În prezent, absolventa noastrã, Andrada Paul, activeazã
ca solist vocal în cadrul Formaþiei Andrada & Marinicã Paul
din Cluj-Napoca (Lugoj-Timiº). Aceasta este recomandatã
pentru diferite petreceri ºi evenimente (nunþi, botezuri,
aniversãri). Principalele genuri muzicale abordate sunt muzica
popularã ºi muzica de petrecere. Din componenþa formatiei
fac parte cinci membri, dintre care patru sunt instrumentiºti
care cântã la orgã, saxofon, clarinet ºi acordeon.

Succesul organizãrii unui eveniment deosebit implicã pe
lângã profesionalism ºi o prezenþã artisticã deosebitã.
Formaþia Andrada & Marinicã Paul este deja o formaþie cu
tradiþie în muzica uºoarã, popularã ºi de petrecere pentru
toate evenimentele ºi pentru toate gusturile. Pe parcursul anilor
de activitate formaþia de muzicã a susþinut multe recitaluri la
diferite evenimente mondene: recepþii, nunþi, botezuri, petreceri
private, onomastici. Prin tot ceea ce fac, artiºtii din aceastã
formaþie încearcã sã aducã bucurie ºi voie bunã în rândul
melomanilor, adaptându-se cu uºurinþã printr-un repertoriu
variat de cântece, interpretat cu profesionalism de Andrada
Paul, absolventa Facultãþii de Muzicã, specializarea Pedagogie muzicalã, din cadrul Universitãþii Spiru Haret din
Bucureºti, care astfel ºi-a gãsit împlinirea ºi fericirea.

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE

