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La sfârºitul sãptãmânii avem douã situaþii:
pleacã în vacanþã cine-a fost harnic, a învãþat ºi a promovat examenele din sesiunea de iarnã.
DISTRACÞIE PLÃCUTÃ!
intrã în sesiune (iarnã) absolvenþii care au de susþinut examenele de finalizare studii
 licenþã ºi disertaþie. BAFTÃ ªI NOTE MARI!




Campionatul Universitar de Atletism  salã

STUDENÞII HARETIªTI din nou PE PODIUMUL DE PREMIERE SPORTIVÃ

Dan Claudiu Lãzãricã
- locul I în proba de sãriturã în înãlþime

Radu Cristian
- locul I în proba de alergare 400 m

Cristina Gabriela Iacoban
- locul III în proba de alergare 60 m
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Spectaculoºii Cuci din Brãneºti
au participat la
Festivalul Internaþional  Surva
din Pernik (Bulgaria)

Comitetul de organizare

 prof. univ. dr. Sorin Gadeanu,
prof. univ. dr. Ruxandra Vasilescu,
prof. univ. dr. George Volceanov,
conf. univ. dr. Denisa Drãguºin,
lector univ. dr. Daiana Dumbrãvescu 
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a pregãtit

A V-a ediþie a
ªcolii Internaþionale
de Iarnã
Evenimentul, intrat în tradiþia Universitãþii Spiru Haret,
Facultatea de Litere, are loc în perioada 4-9 februarie la
sediul central al USH, strada Ion Ghica nr. 13, etaj 4,
cam. 400. Anul acesta, în cadrul ªcolii Internaþionale de
Iarnã, cursuri intensive de limba germanã sunt oferite
de vorbitori nativi de limba germanã de la Universitatea
din Viena. Cursurile au loc în fiecare zi, între orele 9 ºi
12 ºi 14 ºi 17; sâmbãtã, 9 februarie, între orele 9 ºi 12,
are loc evaluarea cunoºtinþelor dobândite.

PR E U N I V E R S I TAR IA
Nimic nu-i mai tonic decât chipul
unui copil sãnãtos ºi vesel! Nimic
nu-i mai dãtãtor de speranþã decât
un copil curios care primeºte
rãspunsuri ºi experimenteazã!
Un copil fericit te umple de
energie ºi de optimism. Râsul de
copil aduce primãvara în cea mai
geroasã zi de iarnã. Dar când la un
loc sunt o sutã de copii sãnãtoºi,
veseli, curioºi, fericiþi, care se
joacã, învaþã ºi râd? Atunci ai
ajuns pe Bulevardul Metalurgiei
nr.87, sector 4, Bucureºti, tel.
0745.028876 sau 021.2224642,
la Grãdiniþa Prietenii mei,
un tãrâm al poveºtilor adevãrate.

Prietenii mei
pot fi
ºi prietenii tãi!
Mai multe amãnunte în pagina 8

Nu ne mai suntem stãpâni!
Mioara VERGU-IORDACHE
Suntem înconjuraþi de violenþã. De la violenþa verbalã la violenþa
fizicã.
Copiii pot fi violenþi pentru cã nu ºtiu cum sã se manifeste
altfel, nu ºtiu sã vorbeascã, sã argumenteze, sau aºa au vãzut în
familie. Maturii violenþi sunt proºti sau sunt bolnavi; la rândul
lor, ca ºi copiii, nu ºtiu cum sã se manifeste altfel pentru a-ºi
demonstra puterea. ªi pentru unii ºi pentru ceilalþi, cred cã existã
o singurã soluþie: educaþia. Pentru copii, în familie ºi în instituþiile
de învãþãmânt, pentru maturi, în unitãþile de reeducare, ceea ce ar
trebui sã fie închisorile, atunci când alte soluþii au fost epuizate.
Pare simplu, dar este foarte dificil!
La toate nivelurile, nimeni nu mai are rãbdare sã asculte
argumentele celuilalt. Toatã lumea eticheteazã pe toatã lumea.
Totul este luat personal. Fiecare se considerã a fi în tranºee ºi
acþioneazã în forþã pentru a se apãra de un glonþ virtual ce pare
a-l lovi iminent.
Isteria s-a înstãpânit. Nu ne mai suntem stãpâni. Rar mai vezi
un zâmbet. Toatã lumea e pusã pe replicã arþãgoasã, condimentatã
cu gest violent. Bãtaie, tentativã de omor în ºcoli, crime pe
stradã, corecþii fizice în familii, explozii de brutalitate pe
eºichierul politic Violenþa a devenit cool. Rar auzi vã rog,
mulþumesc, scuzaþi Tot mai des înjurãturi, fie cã e vorba
de trafic, de stradã, de unitãþi de învãþãmânt, fie cã este vorba de
unitãþi ale administraþiei publice locale sau centrale, fie cã este
un studio de televiziune. Înjurãtura ºi pumnul au luat locul
comportamentului civilizat.
Se bat copiii, se bat aleºii, se bat soþii, prietenii, se furã, se
violeazã, se minte. De ce? Devenim tot mai triºti ºi mai rãi.
Aceasta este structura umanã? Este lipsa de educaþie? Dar ºi
oameni foarte educaþi  în sensul ºcolilor multe ºi înalte absolvite
 sunt violenþi! Evident, cuvintele folosite nu sunt aceleaºi, dar
sunt echivalente ca duritate a mesajului.
Toþi  bãrbaþi ºi femei  se vor mascul alfa, vor sã-ºi impunã
punctul de vedere, nu cu argumente, ci cu forþa pumnului, prin
intimidarea rivalului. ªi, pânã la urmã, nici nu conteazã dacã este
vorba de un rival. Fiecare vrea sã aibã ultimul cuvânt, sã se audã
cel mai mult ºi mai tare, sã-l umileascã pe celãlalt, nu sã câºtige
la puncte. Ci prin KO, sã-l punã pe partener la pãmânt ºi, dacã
se poate, acesta sã nu se mai ridice.
A dispãrut simþul umorului?! A dispãrut umorul? Inteligenþei
i s-a atrofiat aceastã calitate? Exacerbãm ironia ºi limitãm
autoironia. Zâmbetul este rânjet. Suntem patetici. Tânjim dupã
nu ºtim ce într-o Poianã a lui Iocan desþelenitã din propriul
areal. Tânjim ºi urâm. Dar ca într-o glumã proastã. Nu ne luãm
în serios. Nici nu ne mai sperie propria violenþã. Doar ocãrâm
violenþa altora. ªi aºteptãm ca oficialii, violenþi ºi ei, sã ia mãsurile
necesare. Fãrã violenþã! Din pãcate  mi-aº dori sã mã înºel! 
aºteptãm de la alþii ceea ce noi parcã nu mai putem sã oferim:
raþiune, educaþie, liniºte, înþelegere, empatie, compasiune, iubire
ºi calm. ªi nu, nu cred cã sãrãcia materialã este cauza.
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La Bucureºti, reprezentanþii
macro-regiunilor Europei cautã soluþii strategice
de depistare a decalajelor de inovare la nivel european
Pornind de la harta europeanã
a inovãrii, care demonstreazã
adânci decalaje între þãri ºi
regiuni, reprezentanþii macroregiunilor balticã, dunãreanã,
adriaticã ºi a zonei Alpilor au
dezbãtut intens, în cadrul unui
seminar al coordonatorilor
naþionali, macro-regionali,
organizat la Bucureºti în 23 ºi
24 ianuarie, modalitãþile prin
care strategiile macro-regionale
vor acþiona mai eficient în viitor
în vederea depãºirii decalajelor
regionale de inovare. Pentru
România, membru important al
SUERD, Strategia UE pentru
Regiunea Dunãrii, care se aflã
pe ultimul loc în ierarhia UE a
inovãrii, subiectul este de mare
actualitate.
Un element important în
discuþii a fost legat de rolul ºi
implicarea universitãþilor în
procesele de inovare ºi specializare inteligentã regionalã,
prin interacþiunea complexã cu
mediul de afaceri, scoþându-se în
evidenþã potenþialul mare pe care

acestea îl au pentru a deveni
vectori regionali cheie ai inovãrii.
O concluzie a evenimentului
este cã infrastructura cercetãrii,
mai ales din regiunile rãmase în
urmã, suferã în special sub
aspectul calitãþii reþelelor ºi
ecosistemului, de sprijin antreprenorial ºi nu sub aspectul
numãrului de entitãþi de sprijin.
Calitatea interacþiunii dintre
centrele de infrastructurã a
cercetãrii ºi mediul de afaceri,
lasã de dorit în multe regiuni.
Lipsesc atât experþii specializaþi
pe servicii de inovare dedicate,
cât ºi þinte manageriale de soluþii
inovative. La acestea se adaugã
nevoia de a spori abilitãþile
manageriale de conducere a unui
ecosistem de inovare eficient.
Mai mult, þintele de specializare
inteligentã regionalã, ar trebui
revizuite ºi conectate cu experienþele antreprenoriale în
domeniu. Un motiv al stagnãrii
noastre inovative este lipsa
interesului pentru comunitãþi de
practicã, cu implicare pe termen

lung a actorilor din ecosistemul
inovãrii. Acesta este elementul
calitativ.  a declarat conf. univ.
dr. Costin Lianu, director general
USH Pro Business ºi membru în
Consiliul Consultativ SUERD,
participant la eveniment.
Dezbaterea a vizat ºi viitorul
finanþãrii inovãrii în macroregiuni precum SUERD ºi, în
general, în UE. Preocuparea
principalã a viitoarelor programe
de finanþare este sã se adreseze
diferenþiat nevoilor regionale, de
la o regiune la alta, în funcþie de
capabilitãþile existente ºi de
nivelul de inovare atins de fiecare
în parte, evitând soluþiile
generale, aplicabile tuturor.
UE are în vedere în prezent
strategii macro-regionale pentru:
Marea Balticã, regiunea Dunãrii,
regiunea Mãrii Adriatice ºi zona
Alpilor. Existã preocupãri de
revizuire a acestor strategii.
România, pe perioada asigurãrii
preºedinþiei UE, va continua sã
fie activã în Strategia UE pentru
Regiunea Dunãrii.

Consorþiile de export
devin atractive pentru exportatorii români
În cadrul seminarului Consorþii de export - Pledoarie pentru
alianþe între exportatori cu
obiective comune, organizat de
USH Pro Business ºi Asociaþia
Centrelor de Afaceri pentru
Export (ACEX) în data de 21 ianuarie 2019 la sediul USH Pro
Business, firmele prezente, reprezentând domenii precum: agricultura ecologicã, cosmetice ecologice ºi materiale de construcþii,
au fost extrem de deschise la
ideea iniþierii unui consorþiu de
export.
În cadrul evenimentului,
participanþii s-au familiarizat cu
conceptul de consorþiu de export
ca o alianþã strategicã a unui grup
de firme dornice sã pãtrundã pe
pieþele externe. Au fost reliefate
diferenþele dintre consorþii de
export ºi alte alianþe strategice
sau reþele colaborative, precum
clusterul sau cooperativele.

De asemenea, au fost analizate
experienþele exportatorilor din
alte þãri în afirmarea ºi dezvoltarea
acestor tipuri de alianþe.
România are o serioasã
rãmânere în urmã în afirmarea
consorþiilor de export comparativ
cu Italia, Spania, Polonia ºi alte
þãri în care putem vorbi de o
tradiþie în dezvoltarea acestui fel
de alianþe. Existã puþinã experienþã în domeniu, o lipsã de

Agricultura ecologicã  în centrul atenþiei
Contribuþiei elveþiene
pentru reducerea disparitãþilor economice ºi sociale
în cadrul Uniunii Europene extinse

România ºi Europa de Est pot deveni viitorul
centru regional al expansiunii în industria mobilei
Ahmed Gulec, preºedintele Federaþiei Industriilor de Mobilã din Turcia, este încrezãtor cã
România, alãturi de Polonia ºi alte þãri est-europene
pot domina piaþa mobilei pe continentul european
ºi zona Orientului Apropiat, putând fi competitive pe termen mediu în competiþia cu China ºi
alte þãri asiatice. Aceasta a fost una dintre
concluziile întâlnirii reprezentanþilor industriei
mobilei din România la conferinþa þinutã la
Istanbul, în data de 25 ianuarie 2019, în cadrul
târgului internaþional IMOB 2019 Istanbul  unul
dintre cele mai mari târguri specializate în industria
mobilei din lume.
Deocamdatã însã România nu este un important
exportator în zona þãrilor Mãrii Negre, comparativ
cu Polonia, exportul românesc pe piaþa turcã fiind
de doar 25 milioane de euro. Industria mobilei
din Turcia este remarcabil de competitivã, chiar
ºi în lipsa materiei prime ºi a investitorilor strãini.
Modelul turcesc de dezvoltare a industriei
mobilei se bazeazã pe douã elemente strategice
însuºite de actorii de pe piaþã: orientarea
puternicã spre marketing ºi tendinþe de consum

ºi cooperare a actorilor din piaþã, la care se
adaugã sprijinul pe care statul îl acordã
exportatorilor, nu numai la nivelul asociaþiilor
patronale, dar ºi la nivelul grupãrilor de firme
constituite, fie în clustere, fie în consorþii de
export. Susþinerea exportului prin grupãri de
firme constituite în alianþe pentru inovare ºi
internaþionalizare nu este specific turcesc, ci mai
degrabã Turcia a asimilat atent practici
internaþionale de acest gen din Europa ºi SUA.
Turcia beneficiazã de peste 30 de clustere ºi
consorþii în industria mobilei, organizate
teritorial ºi pe profile de afaceri care sunt susþinute
de stat ºi universitãþi. În România, acest proces
este rãmas în urmã  a declarat conf. univ. dr.
Costin Lianu, director general USH Pro Business
ºi preºedinte ACEX.
Danube Furniture Cluster este o platformã
colaborativã cu participarea USH Pro Business
în calitate de facilitator ºi are potenþial de
dezvoltare a unei alianþe strategice de export în
cazul în care firmele vor gãsi cele mai bune opþiuni
de colaborare ca grupare de export.

încredere în astfel de formule, o
insuficientã implicare academicã în a le explica, precum ºi o
lipsã de suport a statului în acest
domeniu. Cu toate acestea,
credem cã prin evenimentul de
astãzi punem bazele lansãrii
consorþiilor de export  a declarat
Costin Lianu, director general
USH Pro Business, preºedintele
Asociaþiei Centrelor de Afaceri
pentru Export.

În data de 30 ianuarie 2019, în cadrul a douã
evenimente organizate la USH Pro Business, au
fost abordate elementele de sustenabilitate privind
exportul de produse ecologice. Astfel, în cadrul
primului eveniment, a fost analizatã participarea
firmelor româneºti la ediþia trecutã a târgului
internaþional Middle East Natural&Organic
Product Expo (MENOPE) ºi au fost fãcute
propuneri de continuare a acestei participãri la
ediþia din decembrie 2019.
În acest context, a fost subliniat faptul cã,
urmare Contribuþiei elveþiene la nivel asociativ,
s-a constituit Asociaþia Interprofesionalã InterBio
a filierelor de produse ecologice, precum ºi
Asociaþia Centrelor de Afaceri pentru Export a
profesioniºtilor în domeniul dezvoltãrii
exporturilor. Cei prezenþi ºi-au exprimat interesul
pentru participarea la Târgul internaþional
MENOPE, mandatând InterBio sã solicite la
Ministerul Economiei finanþarea participãrii la
acest târg, ca element de sustenabilitate a
programului. Un numãr de cel puþin 10 firme
ºi-au manifestat interesul de participare.
În cadrul celui de-al doilea eveniment, dedicat
clusterului BioConcept Valea Prahovei, a fost
prezentat raportul de activitate al clusterului,
precum ºi intenþiile privind activitãþile din anul 2019.
Ca element de sustenabilitate în cadrul acestui
cluster, experþii Clustero prezenþi au indicat consolidarea echipei de management, conectarea clusterului
la platformele colaborative europene, întãrirea
relaþiilor cu sectorul financiar-bancar, realizarea

specializãrii inteligente între clustere ºi dezvoltarea de obiective cu domenii de activitate conexe.
USH Pro Business a prezentat strategia de
dezvoltare a unui ecosistem de inovare în Regiunea
Sud-Muntenia ºi includerea clusterului în acest
sistem prin componenta de transfer tehnologic a
centrului.
Ca elemente de sustenabilitate a Contribuþiei
elveþiene, dar ºi a finanþãrii de la bugetul de stat a
centrelor de afaceri pentru export, s-au fãcut
urmãtoarele recomandãri:
 continuarea participãrii la târgurile internaþionale alese prin Proiectul Servicii Integrate
de Export pentru IMM din România prin
programe naþionale pentru încã cel puþin 3 ani;
 susþinerea structurilor asociative create prin
Programul Elveþiano-Român, clustere ºi asociaþii
interprofesionale;
 revizuirea ºi adaptarea manualelor de training
dupã încheierea programului, pe baza analizelor
ex-post;
 introducerea de noi domenii de training vizând
consorþiile de export, managementul inovãrii,
dezvoltarea de servicii dedicate în Centrele de
Afaceri pentru Export Bacãu ºi Ploieºti ºi
extinderea acestora în alte regiuni;
 introducerea de activitãþi de cercetare ºi de
evaluare a stadiului de dezvoltare cãtre piaþa
firmelor (SMART ASSESSMENT) în colaborare
cu institutul FIBL Elveþia.
Constatãm cã Programul Contribuþiei Elveþiene
este un succes prin prisma aprecierilor elogioase
ºi a rezultatelor IMM din program. Pe lângã
atingerea þintelor din program, se dovedeºte cã
acesta are un efect de multiplicare greu de anticipat
la lansarea acestuia. Ne referim în special la
dobândirea unor abilitãþi manageriale ºi a unor
atitudini deschise spre alianþe de export,
coagularea unor structuri asociative noi ºi
indispensabile României, precum filierele de
produse ecologice, coagularea unor activitãþi de
profesionalizare a centrelor de afaceri pentru
export ºi de îmbunãtãþire a serviciilor acestora,
de revizuire ºi îmbogãþire a manualelor de export,
toate reflectând introducerea unei noi culturi de
export în România.  a declarat domnul Costin
Lianu, director general USH Pro Business.
În salã au fost prezenþi reprezentanþi ai mediului
de afaceri, ai Ambasadei Elveþiei la Bucureºti, cadre
didactice din cadrul Facultãþii de Medicinã Veterinarã
a Universitãþii Spiru Haret ºi din cadrul Universitãþii
Petrol ºi Gaze Ploieºti, reprezentanþi ai Clustero,
ACEX, InterBio ºi BioConcept Valea Prahovei.
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UNIVERSITARIA

STUDENÞII HARETIªTI
din nou PE PODIUMUL DE PREMIERE SPORTIVÃ
Luna ianuarie a fiecãrui an este cea în care debuteazã întrecerile
de atletism în noul sezon. Ca de obicei, prima competiþie
importantã este cea a studenþilor care îºi disputã locurile pe
podiumul de premiere în cadrul Campionatului Universitar de
Atletism - salã.
Tradiþional, acest concurs s-a desfãºurat în centrul universitar
Bacãu, în perioada 25-27 ianuarie 2019.
Organizatorii evenimentului sportiv au fost Ministerul Educaþiei
Naþionale, Federaþia Sportul ªcolar ºi Universitar ºi Universitatea
Vasile Alecsandri din Bacãu  prin Facultatea de ªtiinþe ale
Miºcãrii, Sportului ºi Sãnãtãþii.
Echipa Universitãþii Spiru Haret a fost compusã din studenþi
practicanþi ai atletismului de performanþã, care studiazã la
programele universitare de licenþã ºi master, din Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport.

Cele mai importante rezultate au fost obþinute de:
 masterand Dan Claudiu Lãzãricã, de la Programul de studii
universitare de Master: Educaþie Fizicã ºi Antrenament Sportiv,
care a ocupat locul I în proba de sãriturã în înãlþime.
 masterand Radu Cristian, de la Programul de studii
universitare de Master: Educaþie Fizicã ºi Antrenament Sportiv,
care a ocupat locul I în proba de alergare 400 m.
 Studenta Cristina Gabriela Iacoban, de la Programul de studii
universitare de Licenþã: Educaþie Fizicã ºi Sportivã, care a urcat pe
treapta a III-a a podiumului de premiere în proba de alergare 60 m.
Este de apreciat ºi respectat munca studenþilor care practicã
sporturi de performanþã ºi se strãduiesc sã îmbine educaþia personalã cu efortul de antrenament ºi competiþie.
Fiind în plinã sesiune de iarnã, le dorim succes ºi la examenele
ce îi aºteaptã!

Întâlnirea de lucru a membrilor Clusterului

Danube Furniture Cluster

USH Pro Business vã invitã sã participaþi, pe data de 8 februarie 2019, ora 13, 00, la
Întâlnirea de lucru a membrilor Clusterului Danube Furniture Cluster pentru activitãþi
specifice clusterului.
În deschiderea evenimentului va fi prezentatã importanþa brandingului în mediul business,
pentru pieþele de export, precum ºi importanþa brandului de cluster, urmatã de prezentarea
evaluãrii brandurilor producãtorilor de mobilã, branduri dezvoltate cu sprijinul Contribuþiei
Elveþiene pentru reducerea disparitãþilor economice ºi sociale în cadrul Uniunii Europene
extinse acordate României, în cadrul Programului de cooperare Elveþiano - Român:
Euphoria, Chameleon, Tapisal, Lemnarium, Spiral Wood, Mark Oliver, Amy White, Arta
Lemnului. Pornind de la aceste prezentãri, organizatorii intenþioneazã sã aducã argumente
legate de avantajele unei promovãri colective, atât pentru piaþa internã, cât ºi pentru piaþa
externã.
Vor vorbi: conf. univ. dr. Costin Lianu, director general USH Pro Businesss, ºi ing. ec.
Andrei Dicher
Agenda de lucru cuprinde:
Prezentarea Strategiei de comunicare ºi branding a clusterului DFC
Constituirea Asociaþiei Danube Furniture
EMC - constituirea entitãþii de management a clusterului DFC
Stabilirea ariilor tematice de cercetare-inovare pentru valorificarea capacitãþii de
colaborarea a membrilor clusterului
Politica de marketing a clusterului
Prezentare Platformã online - Amenajãri interioare
Aderare de noi membri
Întâlnirea va avea loc la sediul USH Pro Business, str. Nicolae Iorga nr. 34-36, etaj 1,
sector 1, Bucureºti (fosta Ambasadã a Canadei, zona Piaþa Romanã).
Confirmarea de participare la întâlnirea de lucru se face la adresa de e-mail
office@ushprobusiness.ro sau la tel. 021.650.00.14/ 021.794.35.18
Data limitã de confirmare a participãrii: 7 februarie 2019









POATE VÃ INTERESEAZÃ!

Pentru alte detalii: telefon: 021.650.00.14/ 021.794.35.18
e-mail: office@ushprobusiness.ro
www.ushprobusiness.ro
Academia Bulgarã de ªtiinþe, Uniunea
Oamenilor de ªtiinþã din Bulgaria, Fundaþia
pentru ªtiinþã ºi Educaþie împreunã cu
parteneri din spaþiul universitar internaþional
organizeazã o serie de conferinþe, parte a
evenimentelor ºtiinþifice internaþionale 2019,
care vor avea loc în Centrul Flora Expo din
Burgas, pe coasta bulgarã a Mãrii Negre:
a 7-a Conferinþã Internaþionalã
Agriculturã&
Alimentaþie (25-29 iunie)
a 28-a Conferinþã Internaþionalã
Ecologie
ºi siguranþã (28 iunie - 2 iulie)
a
21-a
Conferinþã
Materiale, metode ºiInternaþionalã
tehnologii (1-5 iulie)
a
18-a
Conferinþã
Internaþionalã
Economie ºi afaceri (20-24 august)
a 10-a Conferinþã Internaþionalã
Educaþie,
cercetare ºi dezvoltare (23-27 august)
a
13-a
Conferinþã
Internaþionalã
Limbaj, individ ºi societate
(26-30 august)
Lucrãrile prezentate vor apãrea în publicaþii
ºtiinþifice internaþionale.
(https://www.sciencebg.net/en/)
RSEP invitã specialiºtii în ºtiinþe sociale
ºi interdisciplinare incluse cu studii tematice
ºi prezentãri la a 12-a Conferinþã internaþionalã a ºtiinþelor sociale RSEP, care va avea
loc în perioada 23-25 aprilie 2019, la
Barcelona. Participanþii îºi pot pregãti lucrãrile
din domeniile:
ªtiinþe Sociale
 Afaceri
 Economie
 Învãþãmânt
 Educaþie
 Lege
 Istorie
 Sociologie
 Psihologie
 Literaturã
(https://inomics.com/conference/)

Prof. univ. dr. Elena SABÃU

Organic policy
and sector
development in
Central-Eastern
Europe
USH Pro Business ºi Inter-Bio,
organizaþie interprofesionalã a
sectorului bio, organizeazã, pe data
de 13 februarie 2019, evenimentul
Organic policy and sector
development in Central Eastern
Europe, în cadrul Târgului
Internaþional BIOFACH din
Nuremberg, sala Budapesta.
Reprezentanþii ministerelor
agricole ale Republicii Cehe,
Ungariei, Lituaniei, Moldovei,
României ºi Ucrainei vor oferi o
imagine de ansamblu asupra
dezvoltãrii producþiei ecologice,
comerþului ºi pieþelor din þãrile
reprezentate ºi vor rãspunde
întrebãrilor participanþilor.
Suntem mândri cã România ia
parte la acest eveniment, deoarece
ºi în România sectorul ecologic se
întãreºte ºi se dezvoltã.
Pentru informaþii suplimentare,
contactaþi USH Pro Business la
adresa: office@ushprobusiness.ro

Facultatea de Economie, Afaceri ºi Turism, Split organizeazã în
Bol (Insula Braè), Croaþia, a 13-a Conferinþã Internaþionalã:
Provocãrile Europei: Creºtere, Competitivitate, Inovare ºi Bunãstare
(22-24 mai 2019).
Încã de la prima ediþie, Conferinþa încearcã sã abordeze problemele
economice relevante. Conferinþa din 2019 vizeazã în special studierea
diferitelor provocãri economice ºi economice importante, nu numai
pentru economia europeanã, ci ºi pentru economia globalã în
ansamblu.
Vor conferenþia:
Maskin (laureat al Premiului Nobel, 2007)
 Eric
Oliver Hart (laureat al Premiului Nobel, 2016)
 Olivier
(Institutul Peterson pentru Economie Internaþionalã)
 EdwardBlanchard
Glaeser (Universitatea Harvard)
 Koen Pauwels
de Nord-Est)
 Serghei Guriev(Universitatea
ºef al BERD).
 Existã mai multe(economist
posibilitãþi de participare cu:
 Lucrãri Referate (R-TIP)
 Lucrãri în progres (S-TIP)
 Lucrãri pentru teza de doctorat (P-TIP)
 Participanþi tineri
 Lucrãri speciale de sesiune (X-TIP).
În plus, vor fi organizate mai multe evenimente speciale, cum ar fi:
întâlniri cu profesori, întâlniri cu editori, sfaturi pentru tineri
cercetãtori ºi un atelier de doctorat.
Astfel, aceasta este o oportunitate excepþionalã de a înþelege în
detaliu cum lucreazã oamenii, de a crea reþele ºi de a vã îmbunãtãþi
abilitãþile de prezentare. Participanþii vor beneficia de sesiuni plenare
ºi de alte sesiuni în care vorbitorii principali ºi economiºti de vârf vor
prezenta cele mai recente contribuþii.
Unul dintre obiectivele conferinþei este de a încuraja expunerea
internaþionalã a cercetãrilor prezentate la locul de desfãºurare, oferind
o oportunitate pentru publicare în diferite jurnale. Astfel, lucrãrile
selectate vor fi luate în considerare pentru a fi publicate în Jurnale
indexate / abstracte în: ªtiinþe sociale ºi comportamentale, Index de
citate al ºtiinþelor sociale, Rapoarte de citare în jurnal (Thomson
Reuters), IBSS - Bibliografie internaþionalã a ºtiinþelor sociale (LSE);
Scopus (Elsevier), ProQuest LLC., EBSCO Publishing baze de date
bibliografice ºi de cercetare. De asemenea, lucrãrile care îndeplinesc
standardele recenzorilor vor avea posibilitatea de a fi ulterior publicate
prin intermediul sistemelor de publicare EBSCO, Scopus ºi ProQuest
ABI Inform. ( https://conference.efst.hr/)

SESIUNEA DE IARNÃ

Se spune despre studenþie cã este cea mai frumoasã perioadã
din viaþa unui om. Dar foarte rar se aminteºte de perii albi pe
care îi poate scoate o sesiune de examene! Evident, dacã studentul
ºi-a însuºit cunoºtinþe pe tot parcursul semestrului, sesiunea de
iarnã nu mai este o piatrã de moarã! Este o etapã necesarã în
dezvoltarea adultului, o pregãtire pentru viitoarea profesie, în
care cu siguranþã va avea termene limitã ºi predãri de proiecte
ample într-un timp foarte scurt. Pornind de la aceastã idee,
sesiunea nu mai este asociatã cu o corvoadã, dimpotrivã, este un
moment important în fixarea cunoºtinþelor, dar ºi o simulare
pentru stresul de mai târziu. Învãþãm practic cum sã ne
comportãm într-o situaþie agitatã, pe care reuºim sã o gestionãm.
Satisfacþia este foarte mare atunci când rezultatele examenelor
sunt bune ºi foarte bune! Astfel înþelegem cã sintagma dupã
muncã ºi rãsplatã nu este una golitã de sens sau coloratã politic.
A învãþa este munca sau contribuþia studentului la bunul mers al
cetãþii. Evident, or sã întrebe domnii studenþi, mai mult interesaþi
de privilegiile vieþii studenþeºti, cum este posibil acest lucru. Dacã
avem conºtiinþa cã învãþãm pentru noi, iar cunoºtinþele vor fi
solide, acest lucru va cântãri greu în viitorul profesional, nu doar
al nostru, ci al unei întregi generaþii. Ori se ºtie cã generaþiile
foarte bine pregãtite au putut muta munþii din loc! Eu nu vreau
sã amãgesc pe nimeni, cred doar cã a trata cu responsabilitate
sesiunea de examene este o dovadã a maturitãþii studentului, care
are, fãrã doar ºi poate, dreptul de a se distra, de a socializa, de a
se exprima liber ºi de a se comporta în consecinþã. Vacanþa de
dupã aceastã sesiune are tocmai acest rol, de a-l trimite pe student
în zona libertãþilor, drepturilor ºi relaxãrii! Îmi amintesc cu
plãcere de prima sesiune, dar ºi cu strângere de inimã, fiindcã nu
este uºor sã treci cu bine de ea. Semestrul doi vine însã cu noi
motivaþii ºi cu noi prioritãþi! Apoi, a doua sesiune ºi iar vacanþã!
Ritmul pare simplu, din afarã, dar cine a trecut prin facultate are
ºi amintiri plãcute ºi nopþi nedormite ºi ore pierdute ºi sacrificii
de toate felurile la activ! E ºi grea e ºi frumoasã viaþa de student,
ca sã parafrazez un cântec de pe la noi, dar în final realizezi cã
nimic nu este în zadar: poþi sã profesezi în domeniul ales ºi poþi
sã fii cel mai bun!

Ciprian C. VASILESCU
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Designthinking: social entrepreneurship
between european schools
În perioada 21-25 ianuarie 2019 a avut loc în Bucureºti, România, reuniunea
C4 a proiectului cu numãrul 2017-1-ES01-KA219-038420_2 din cadrul
Programului ERASMUS+, Acþiunea Cheie 2 - Cooperare pentru inovare
ºi schimb de bune practici, cu titlul: Designthinking: social
entrepreneurship between european schools.
Reuniunea a avut loc la ªcoala Superioarã Comercialã Nicolae Kretzulescu,
Bucureºti, echipa organizatoare fiind formatã din:
 prof. ec. Mirela Nicoleta Dinescu, directorul ºcolii, expert coordonator al
proiectelor si programelor educative;
 prof. dr. Maria Ionescu, director adjunct, expert monitorizare;
 prof. Luminiþa Dominica Moise, coordonatorul proiectului la nivelul ºcolii;
 prof. Ruxandra Cristea, responsabil promovare ºi diseminare;
 prof. dr. Teodora Valentina Chiac, prof. Maria Vasilescu, prof. drd. Cãtãlin
Hãnþulie, profesori experþi în activitãþi de antreprenoriat ºi activitãþi de educaþie
financiarã;
 prof. Valentina Nina Barabaº, prof. Laura Zoe Stanciu  expert coordonator
al activitãþilor de incluziune ºi interculturalitate ºi responsabil comunicare.
Au mai participat din partea ºcolii, cu susþinerea unor lucrãri, prof.dr. Manuela
Mocanu Jaber  diseminarea proiectului NETINVET, prof. Daniela Paraschiv,
împreunã cu un grup de elevi participanþi la proiectul Erasmus+ KA1 VET
BENCHMARKING INOVATIV în învãþãmântul tehnologic ºi turism pentru o
cooperare europeanã durabilã, ºi elevi coordonaþi de cãtre prof. dr. Teodora
Valentina Chiac.
Ne-am bucurat de prezenþa în ºcoala noastrã a d-nei conf. univ.dr. Elena Gurgu
ºi a d-lui conf. univ. dr.Miltiade Stanciu de la Universitatea Spiru Haret, precum
ºi a d-nei Cristina Alice Duþu, Senior Manager la Junior Achievement Romania.
Am avut plãcerea de a urmãri un seminar la Autoritatea de Supraveghere
Financiarã, insituþie care îºi propune asigurarea stabilitãþii, competitivitãþii ºi
bunei funcþionãri a pieþelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în
aceste pieþe ºi în investiþiile în instrumente financiare, precum ºi asigurarea
protecþiei operatorilor ºi investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive ºi
frauduloase.
Partenerii din acest proiect sunt:
 I.E.S. Playamar, Torremolinos, Spania
 BHAK/BHAS Weiz, Austria
 Mendelova støedni kola, Novy Jièin, Republica Cehã
 I I S G.A. PISCHEDDA, BOSA, Italia
 ªcoala Superioarã Comercialã Nicolae Kretzulescu, Bucureºti, România
 BGSZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma, Budapest, Ungaria
Prin acest proiect ne propunem
transformarea problemelor sociale în
oportunitãþi de angajare pentru tinerii
noºtri, prin promovarea spiritului
antreprenorial bazat pe utilizarea în
comun a TIC în centrele educaþionale
europene.
Obiectivele acestei reuniuni au fost:
 Cercetarea legãturii dintre competenþele formate în ºcoli ºi cerinþele din
mediul de afaceri.
 Investigarea competenþelor necesare
pentru învãþarea bazatã pe probleme.
 Cum sã se creeze reþele de parteneri în
antreprenoriatul social.
 Diseminarea ºi prezentarea unitãþilor
didactice.
 Învãþarea utilizãrii programului de
eXeLearning pentru a realiza resurse
educaþionale.
 Însuºirea unor tehnici de analizã din
mediului de afaceri.

 Prezentarea unor exemple de bunã
practicã în domeniul antreprenoriatului
din fiecare þarã.
 Pregãtirea ºi propunerea de activitãþi
pentru urmãtoarea reuniune C5 din
Bucureºti.
 Crearea de oportunitãþi pentru
dezvoltarea abilitãþilor antreprenoriale
ale elevilor în cadrul parteneriatului
internaþional.
 Îmbunãtãþirea cooperãrii ºi a
prieteniei dintre centrele noastre.
 Împãrtãºirea unor metodologii de
lucru, experienþe ºi idei.
 Îmbunãtãþirea formãrii în domeniul TIC.
 Dobândirea unor informaþii despre
reþeaua europeanã de afaceri.
 Analiza rezultatelor evaluãrii întâlnirii C3.
 Aprofundarea tehnicilor de colaborare
a tinerilor în domeniul antreprenorial.
Dupã prezentarea ºcolii ºi a invitaþilor, activitãþile primei zile - luni,

21 ianuarie - au continuat cu Analiza
SWOT a antreprenoriatului social,
material realizat de echipa României, care
a constituit o bazã de discuþii pentru
partenerii noºtri dar ºi pentru invitaþi.
Aceºtia au exemplificat cu activitãþile
derulate de cãtre fiecare în completarea
uneia dintre pãrþile analizei.
Echipa din Republica Cehã a
coordonat un work-shop de iniþiere în
utilizarea programului eXeLearning, un
instrument software gratuit pentru a
crea conþinut educaþional. Acesta
permite crearea unor pagini Web uºor
navigabile, inclusiv text, imagini,
activitãþi interactive, galerii de imagini
sau clipuri multimedia. Toate materialele educaþionale generate cu
eXeLearning pot fi exportate în diferite
formate digitale utilizate în mod
independent sau integrate într-un
sistem de management al învãþãrii
(LMS), cum ar fi Moodle, acesta fiind
motivul pentru care se doreºte utilizarea
sa pentru a continua realizarea manualului de antreprenoriat, de data acesta
în formã digitalã.
Ne-a bucurat susþinerea pe care am
avut-o din partea d-nei prodecan al
Facultãþii de ªtiinþe Economice
Bucureºti din cadrul Universitãþii Spiru
Haret, conf. dr. Mariana Iatagan, ºi
prezenþa în ºcoala noastrã a carului de
reportaj al televiziunii TVH KIDS
CHANNEL  o televiziune dedicatã
copiilor ºi pãrinþilor.
Am completat informaþiile zilei cu
introducerea în istoria locului, ºcoala
noastrã aflându-se în vecinãtatea
kilometrului zero al capitalei, astfel cã
din Piaþa Bisericii Sfântul GheorgheNou am pornit cãtre Ansamblul
centrului istoric, înscris de altfel în
Lista monumentelor istorice din anul
2010. Într-un decor de epocã, pãstrând
ascunsã multã istorie a Bucureºtiului
de altãdatã, Curtea Veche, Hanul lui
Manuc, bisericile Stavropoleos ºi Sfântul
Anton, ca ºi numeroase alte clãdiri vechi
au fost în atenþia invitaþiilor noºtri.
Clãdirile de pe strada Lipscani ridicate
preponderent în sec. al XIX-lea în stilul
neoclasic ºi neobaroc au completat
istoria mutã a Bucureºtiului.
Ziua de marþi a debutat cu o alocuþiune incitantã Conexiuni între competenþele formate în ºcoalã ºi cerinþele
mediului de afaceri, susþinutã de cãtre
dl. conf. univ.dr. Miltiade Stanciu de la
Universitatea Spiru Haret, care a provocat la reflexie asupra unor teme
conexe precum viitorul educaþiei. Dl.
profesor a propus chiar ºi soluþii radicale în reforma educaþiei pentru a putea

adapta educaþia la cerinþele omului
modern ºi ale societãþii contemporane.
Elevii coordonaþi de cãtre d-na prof.
Daniela Carmen Paraschiv au oferit un
exemplu de bune practici, dovedind
competenþele dobândite prin practica
efectuatã în cadrul proiectului Erasmus+
BENCHMARKING INOVATIV în învãþãmântul tehnologic ºi turism pentru o
cooperare europeanã durabilã .
Prin vizita efectuatã la Autoritatea
de Supraveghere Financiarã am fost
informaþi asupra modului în care se
realizeazã în România dezvoltarea,
însuºirea ºi aprofundarea unor elemente
ale educaþiei financiare la nivelul
învãþãmântului primar, gimnazial, liceal,
universitar ºi al persoanelor adulte în
conformitate cu Strategia Naþionalã de
Educaþie Financiarã ºi s-a fãcut un
schimb de opinii asupra modului în care
sunt atinse obiectivele acestui tip de
educaþie în þãrile participante la proiect.
Am continuat sã le oferim invitaþilor
noºtri momente de delectare însoþite de
informaþii legate de istoria þãrii prin
vizita la Muzeul Naþional Cotroceni,
muzeu de patrimoniu cu specific
memorialistic, deschis acum 27 de ani,
unul dintre cele mai interesante muzee
din þarã ºi unul dintre cele mai bine
pãstrate monumente din Bucureºti.
Ansamblul Cotroceni este cea mai
importantã ctitorie a domnitorului
ªerban Cantacuzino din a doua jumãtate
a sec. al XVII-lea, dar istoria palatului
poartã amprentele a multor personalitãþi
dintre care îi amintim pe ªerban
Cantacuzino, Constanin Brâncoveanu,
Ioan ºi Constantin Mavrocordat, Tudor
Vladimirescu, domnitorul Unirii,
Alexandru Ioan Cuza, Carol I ºi prinþul
moºtenitor, ulterior regele Ferdinand.
Muzeul este amenajat în cadrul unui
monument istoric reprezentativ pentru
arhitectura româneascã de la sfârºitul
secolului al XIX-lea, Palatul Regal
Cotroceni, care a integrat remarcabil o
parte din arhitectura medievalã a
mãnãstirii ctitorite de domnul Þãrii
Româneºti, ªerban Cantacuzino, cãtre
finele veacului al XVII-lea.
Miercuri, 23 ianuarie 2019, am primit
informaþii privitor la proiecte de antreprenoriat social din partea d-nei
Cristina Alice Duþu, Senior Manager la
cea mai mare organizaþie internaþionalã
de educaþie economicã ºi antreprenorialã, Junior Achievement  România.
Am observat procuparea care existã în
acest sens pentru derularea acestor
tipuri de proiecte ºi gama diversã a
preocupãrilor. De exemplu, SOCIAL
INNOVATION RELAY este un proiect
sustinut de JA în cadrul cãruia elevii de
liceu din diferite þãri participã la o
competiþie de concepte de afaceri
inovatoare, care au la bazã nevoi sau
probleme sociale. Proiectul urmãreºte
sã le ofere elevilor de liceu accesul la
experienþa practicã ºi expertiza
antreprenorialã necesare pentru a începe
o carierã de succes ºi le faciliteazã
comunicarea cu profesioniºti din mediul
de afaceri, astfel încât ei:
 sã dobândeascã o mai bunã înþelegere a
conceptelor de inovare ºi antreprenoriat
social într-un mod interactiv ºi practic;
 sã devinã mai conºtienþi de problemele
sociale existente la nivel local ºi global;

 sã-ºi dezvolte abilitãþile de lucru în
echipã, gândirea creativã, capacitatea de
rezolvare a problemelor ºi de luare a
deciziilor.
Aceastã experienþã practicã îi ajutã
sã realizeze conexiuni între teorie ºi
cerinþele vieþii cotidiene.
Un exemplu de Reþele parteneriale
în domeniul antreprenoriatului a fost
prezentat în continuare de prof.dr.
Manuela Mocanu Jaber, prin diseminarea proiectului NETINVET.
Cum creãm reþele parteneriale cu
mediul de afaceri al antreprenorilor? 
au fost experienþe împãrtãºite de cãtre
elevii liceului nostru ºi de cãtre coordonatorii lor în urma realizãrii stagiilor
de practicã în þarã ºi în afara þãrii.
Opera Naþionalã Românã ne-a oferit
spectacolul Spãrgãtorul de nuci, un
balet la superlativ, plin de magie,
culoare, fascinaþie ºi dinamism pe
muzica lui Piotr Ilici Ceaikovski, o
poveste între realitate ºi visul unei
fetiþe.Am trãit povestea alãturi de
personaje, martori fermecaþi ai acestui
balet feeric pe tãrâmurile magiei.
Joi am poposit, de asemenea, în lumea
poveºtilor ºi a tãrâmurilor de vis prin
vizitarea a douã castele: Castelul Bran ºi
Castelul Peleº, dar ºi prin admirarea
peisajului mirific al arcului Carpatic. Am
vãzut totodatã ºi antreprenori în
domeniul turismului la ei acasã, un
subiect de reflexie asupra provocãrilor
turismului românesc. Ploaia în plinã iarnã
peste stratul de zãpadã sau chiar ploaia
îngheþatã ºi poleiul nu au diminuat
fascinaþia colegilor în faþa frumuseþilor
oferite de Valea Prahovei.
Competenþele dezvoltate prin
învãþarea bazatã pe proiecte sunt un
subiect de reflexie pe baza materialelor
puse la dispoziþie de cãtre organizatori
pentru ziua de vineri, iar chestionarul de
feedback completat online oferã un
material de analizã pentru echipa noastrã
de organizatori pentru a vedea gradul de
îndeplinire a obiectivelor reuniunii în
opinia participanþilor la reuniune.
În urma discuþiilor purtate s-au stabilit
sarcinile de lucru pentru pregãtirea
urmãtoarei reuniuni C5, care va avea loc
în martie la Bucureºti, precum ºi
activitãþile elevilor în cadrul proiectului
etwinning asociat proiectului Erasmus+.
În concluzie, a fost o sãptãmânã în
care au avut loc multe activitãþi atribuite
acestei mobilitãþi conforme cu calendarul
proiectului, completate cu activitãþi
culturale care sã-i aducã pe parteneri în
atmosfera Bucureºtiului de azi ºi de ieri,
am trãit experienþa beneficiarului
activitãþilor de antreprenoriat în turism.
Ne pregãtim sã fim gazde, tot la
Bucureºti, ale urmãtoarei reuniuni ºi sã
oferim noi experienþe de învãþare, dar ºi
de explorare a frumuseþilor þãrii noastre.
Aºteptãm cu interes ºi emoþie
urmãtoarea reuniune.

Director, prof. ec. Mirela Nicoleta DINESCU
Coordonator proiect prof. Luminiþa MOISE
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VITRALII
Îl întâlnesc zilnic. A intrat în obiºnuinþa
curgerii timpului. Cu fiecare zi care trece
devine, ireversibil, monoton, banal, un loc
comun. Personajul face parte din showul
burlesc contemporan, uºor ridicol ºi falsmuzical, ca o operã bufã scrisã plictisit,
cu o palidã ºi obositã strãlucire barocã.
Ea are o minã artificial preocupatã, o
acrealã atent studiatã, un mers prudent
condiþionat de tocurile exagerat de înalte,
în general un aer afectat, de coafezã infatuatã care soarbe cu lãcomie poveºtile lumii
mondene. Dacã doamna sau domniºoara
e politician, mai ales undeva mai sus în
ierarhia unui partid, mai mult sau mai puþin
istoric, atunci obligatoriu geanta va atârna
ritualic de cotul mâinii ridicate cu degetul
mic în sus, faþa va afiºa un zâmbet arogant, condescendent, iar discursul va
deveni redundant ºi totuºi minimalist, ca

Clubbing
o conversaþie urlatã în atmosfera unei
obiºnuite ºi zgomotoase seri de clubbing.
El va fi întotdeauna pus la patru ace,
cu mers þeapãn, legãnat, cu acelaºi aer
contrafãcut, neautentic, plãsmuit,
acþionând mimetic, disimulând ºi imitând
aiurea apucãturile celor asemenea lui. Dacã
e politician, atunci se va face remarcat cu
siguranþã prin platitudinea exprimãrii,
obtuzitatea ºi autosuficienþa gândirii ºi,
mai ales, prin cantitatea uriaºã de gel din
pãr. Dacã e ceva mai copt, pãrul rar, ca
de marionetã, va fi neapãrat vopsit negruroºiatic. Posesorii de autoturisme vor
opta, invariabil, pentru mãrci germane
scumpe, prin portiera cãrora se vor
revãrsa aproape întotdeauna ritmuri
manelizante ºi efluvii vitriolante de
parfumuri scumpe ºi odorizant ieftin.
ªi Ea ºi El vor practica un limbaj
simplu, lemnos, necomplicat, bazat pe
un vocabular de aproximativ o sutã de
cuvinte formate din puþine litere ºi stâlcite
în prescurtãri traumatizante, pe care sã
ºi le poatã zbiera în urechile epuizate de
ritmul searbãd ºi uniformizant al clubului.
Lumea lor. Zi de zi, fãrã scãpare.

Dragoº CIOCÃZAN

Despre lumea
în care trãim
 Marile provocãri ale lumii contemporane
discutate la a doua ediþie a conferinþelor
A doua ediþie a seriei de conferinþe Despre
lumea în care trãim, un festival de conferinþe
ºi dialoguri culturale ºi ºtiinþifice pe teme de
actualitate, susþinute de specialiºti ºi oameni
de culturã de prestigiu, va avea loc la Ateneul
Român în perioada 2327 februarie 2019.
Potrivit organizatorilor, invitaþi de la marile
universitãþi din Marea Britanie ºi Statele
Unite, cunoscuþi oameni de culturã români
ºi partenerii lor de dialog vor discuta despre
dereglãri ale lumii contemporane ºi sinuciderea Europei, populism în epoca digitalã,

 Muzeul Naþional de Artã al României
lanseazã o nouã provocare
În perioada 6-9 februarie 2019, oferta
educativã clasicã, adresatã profesorilor ºi
elevilor din toate ciclurile, este completatã de
Vacanþa (ART)fel, un nou program pentru
familii ai cãror copii au vârste între 7 ºi 12 ani.
Plecând de la trei expoziþii temporare inedite
deschise pe perioada vacanþei inter-semestriale, Vacanþa (ART)fel se adreseazã copiilor
jucãuºi, inteligenþi, sensibili, dornici sã îºi
exerseze imaginaþia prin jocuri inspirate de
artã, pe parcursul a patru programe interactive cu durata de circa trei ore.
 Miercuri, 6 februarie, orele 10-13:
Oameni, roluri, personaje
 Joi, 7 februarie, orele 10-13: Poveºti
din Þara Soarelui Rãsare
 Vineri, 8 februarie, orele 10-13: O reginã,
câþiva artiºti, multe forme ºi culori
 Sâmbãtã, 9 februarie, orele 10-13: De la
pasãrea pictatã la miºcarea ascunsã în piatrã
Pe parcursul atelierelor, copii, pãrinþi, bunici
învaþã dintr-o privire, îºi antreneazã imaginaþia
ºi deprind noi tehnici de creaþie împreunã cu
educatori muzeali ºi artiºti jucãuºi. Inspiraþi
de gravuri japoneze, picturi de Corneliu Baba
sau ceramicã româneascã interbelicã apreciatã de Regina Maria, deseneazã, modeleazã, povestesc ºi cutreierã astfel lumea, din
România pânã în Japonia cea îndepãrtatã,
trecând prin Parisul lui Brâncuºi.

Frumoasa
din pãdurea adormitã
povestea ºtiinþificã a creãrii Universului
ºi a vieþii inteligente, cum aratã cei 50 de
ani de explorãri spaþiale ºi la ce ne putem
aºtepta mai departe, precum ºi multe
alte teme de actualitate.

Turneu naþional
cu Perfect compus
Teatrul Naþional Radu Stanca,
Sibiu va prezenta
în perioada 4  21
februarie 2019,
în ºapte oraºe din
România: Arad,
Timiºoara, Bucureºti, Galaþi,
Brãila, Râmnicu
Vâlcea ºi Sibiu, spectacolul Perfect compus, de Alexandra Badea, în cadrul turneului
naþional Manifest pentru dialog, susþinut
de BRD  Groupe Société Générale.
Toate spectacolele din cadrul turneului
vor fi urmate de o întâlnire între spectatori
ºi actorii TNRS ºi de sesiuni de discuþii
cu publicul. Turneul se va încheia joi,
21 februarie 2019, cu o reprezentaþie
susþinutã pentru publicul din Sibiu. Dupã

De la ªcoala altfel
la Vacanþa
(ART)fel!

primii trei ani, în care publicul din þarã s-a
putut bucurat de spectacolele Familii, de
Eugen Jebeleanu, Antisocial ºi #minor, de
Bogdan Georgescu, în acest an, TNRS
prezintã în cadrul turneului naþional Manifest
pentru dialog creaþia uneia dintre cele mai
importante voci regizorale ºi artistice ale
Franþei: Alexandra Badea. Spectacolul
Perfect compus, scris ºi regizat de Alexandra
Badea, a avut premiera la Sibiu, în data de
17 aprilie 2018, fiind primul text al autoarei
scris în limba românã, ºi îi are în distribuþie
pe Ioana Cosma, Ali Deac, Iustinian Turcu,
Gabriela Pirliþeanu, Fabiola Petri, Alexandru
Malaicu, Oana Martin, ªtefan Tunsoiu,
Alin Turcu, Emanuel Antonescu / Cristian
Timbuº. Conceptul scenografic al
spectacolului este realizat de Alexandra Badea,
costumele ºi decorurile de Ana Ienaºcu, iar
muzica este creaþia originalã a lui Claudiu Urse.

- spectacol de caravanã
în premierã la Gong

Teatrul pentru
Copii ºi Tineret
Gong, Sibiu prezintã joi, 14 februarie,
de la ora 18:00, premiera spectacolului
Frumoasa din pãdurea adormitã,
o adaptare liberã
dupã Fraþii Grimm.
Producþia Teatrului
Gong din Sibiu este
una de tip caravanã,
în sensul cã a fost
conceputã pentru a fi jucatã în deplasare, în
sãlile de clasã. Spectacolul a avut deja douã
reprezentaþii, în avanpremierã, la începutul
lunii decembrie, anul trecut. Dupã câteva
retuºuri în urma vizionãrilor cu public, suntem
gata sã ne deplasãm prin grãdiniþe! Acest
proiect e cu bucurie, fiindcã ne aduce mai
aproape de copiii care nu reuºesc sã se
deplaseze, în mod obiºnuit, în sala de spectacole. E o abordare puþin diferitã, pentru cã
nu mai invitãm publicul la teatru, ci ne
deplasãm noi acolo unde sunt spectatorii., a
declarat Adrian Tibu, managerul teatrului.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Pictura ca o a doua identitate a artistului
Liviu Lãzãrescu s-a nãscut la 1 aprilie 1934, la Mãrtineºti în
judeþul Hunedoara. A absolvit Colegiul Naþional Decebal din Alba
Iulia în 1953 ºi Institutul de Arte Plastice N. Grigorescu din
Bucureºti, la clasa profesorului Corneliu Baba, în 1963. Dupã
absolvire avea sã devinã asistent universitar la catedra de Picturã,
apoi din 1968 lector, din 1991 conferenþiar, iar din 1992 profesor
universitar. În 2004 a fost distins cu titlul de Profesor Honoris
Causa al Academiei Naþionale de Artã Bucureºti. Membru al
Uniunii Artiºtilor Plastici din România, începând cu anul 1968.
A fost un fervent promotor al învãþãmântului de specialitate,
unde a susþinut cursuri de cromatologie, tehnici artistice, conservare
ºi restaurare a picturii în ulei ºi a icoanelor bizantine. Este coautor
al unor lucrãri de artã monumentalã ºi colaborator la realizarea unor

filme documentare de artã. Este autor
al monografiei Mãrtineºti, vechiul
meu sat transilvan ºi al volumului
Maestrul meu, Corneliu Baba 
pagini de memorialisticã. A semnat
de asemenea numeroase eseuri,
recenzii ºi articole în revistele Arta
ºi Contemporanul.
Liviu Lãzãrescu picteazã cu distincþie ºi demnitate. Capabil sã
surprindã cu mãiestrie asemãnarea fizicã, el vede însã dupã aparenþe,
pãtrunde în sufletul ºi gândul omului, descifrându-i psihologia.
Modelul lui este uneori o personalitate, un om de culturã,
dar poate fi ºi bãrbatul anonim sau femeia mamã, chipul unei
necunoscute. Galeria de portrete pictate de Liviu Lãzãrescu
respinge poza, expresia superficialã Pictorul cautã atitudinea fireascã, sugereazã mobilitate, expresivitate. Nu poþi
reda adevãrata personalitate a
celui pictat, dacã nu surprinzi
bogãþia vieþii lui interioare ºi
valorile sale morale. Pictorul se
ataºeazã modelului, se identificã
cu personalitatea acestuia, uneori
cu biografia acestuia sau cu
idealurile sale, cu sentimentele
sale cele mai intime. (G.M.)
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Valori româneºti
Dumitru
DRÃGHICESCU
- unul dintre
marii psihologi
ºi sociologi
ai poporului român

Dumitru Drãghicescu (1875-1945), autor al cãrþii
Din psihologia poporului român (1907), sociolog, om politic
ºi diplomat, este o personalitate remarcabilã a culturii române,
puþin cunoscutã sau, oricum, mult mai puþin cunoscutã decât
meritã sã fie. Ignorarea lui îºi are rãdãcinile în perioada
comunistã, care nu avea cum sã gãseascã în opera lui puncte
de sprijin pentru simplismul frazeologiei marxiste.
S-a nãscut la 4 mai 1875, în comuna Zãvoieni (Vâlcea), într-o
familie de boieri mãrunþi, gospodari ºi cu dragoste pentru culturã.
Dupã absolvirea ºcolii primare din comunã, a urmat studii
liceale la Craiova, unde l-a avut ca profesor, printre alþii, pe
George Constantinescu, tatãl savantului Gogu Constantinescu, a
cãrui influenþã a fost hotãrâtoare pentru orientarea tânãrului
Drãghicescu spre studiile sociologice. Dupã bacalaureat, a urmat
studii universitare în Drept ºi în Filosofie la Bucureºti, finalizate
în 1901 cu lucrarea de licenþã intitulatã Influenþa lui Kant asupra
lui Auguste Comte. ªi-a continuat apoi studiile în Franþa, la École
des Hautes Études Morales et Sociales ºi la College de France.
La Paris, împreunã cu alþi studenþi români (printre care Nicolae
Titulescu ºi I. G. Duca), precum ºi cu studenþi bulgari ºi sârbi, a pus
bazele unei societãþi intitulate Union des pays danubiens, orientatã cãtre promovarea intereselor naþionale ale þãrilor lor. A
urmãrit prelegerile unor mari gânditori ºi sociologi (Henri Bergson,
Emile Durkheim, Gabriel de Tarde) ºi a obþinut doctoratul în
Sociologie în 1904, sub conducerea lui Emile Durkheim, cu lucrarea
Despre rolul individului în determinismul social. Era primul
ºi deocamdatã unicul român cu studii de sociologie complete.
Dupã întoarcerea în þarã, a fost conferenþiar (1905-1910) la
catedra de Sociologie a Universitãþii din Bucureºti. În 1910 a
candidat pentru un post de titular la catedra de Eticã, esteticã ºi
sociologie la aceeaºi universitate, dar câºtigãtor a fost declarat  în
urma unor aranjamente în culise, conduse de Titu Maiorescu 
Ion Rãdulescu-Pogoneanu, un cãrturar merituos, desigur, dar
care nu avea o formaþie sociologicã. Era, în schimb, apropiat de
cercurile junimist ºi conservator. Tot aspecte colaterale, politicianiste, au determinat ºi al doilea eºec la concursul din acelaºi an
de la Universitatea din Iaºi, când i s-a întocmit un referat negativ,
pe seama unor presupuse idei socialiste din lucrãrile sale,
care ar avea o influenþã negativã asupra studenþilor.
Însã mult mai mult succes a avut Drãghicescu în politicã. În
timpul Primului Rãzboi Mondial a fost trimis de guvernul român
la Paris spre a promova drepturile României asupra teritoriilor
locuite în majoritate de români  Transilvania ºi Basarabia. A
participat la lucrãrile Comitetului Naþional al Românilor din
Transilvania, condus de Traian Vuia, care, apoi, a trecut sub
conducerea lui Take Ionescu, sub numele de Comitetul Naþional al
Unitãþii Române. La Congresul naþionalitãþilor, care s-a þinut
la Roma, între 9  12 aprilie 1918, Dumitru Drãghicescu, împreunã
cu dr. Nicolae Lupu, Simion Mândrescu ºi Gh. G. Mironescu a
desfãºurat o activitate prodigioasã, obþinând din partea tuturor
naþiunilor participante acordul ferm de a se recunoaºte românilor
dreptul la unitatea în graniþele lor etnice ºi de a fi în continuare
consideraþi ca parteneri ai coaliþiei beligerante.
Dupã rãzboi, a fost activ ca deputat ºi senator liberal. Când
naziºtii au venit la putere în Germania, a fãcut parte dintr-o delegaþie
româneascã trimisã la Liga Naþiunilor, care a avertizat comunitatea
internaþionalã despre pericolul nazist pentru pacea mondialã. Între 1935 ºi 1937 a fost ministru plenipotenþiar în Mexic,
unde, în 1937, preºedintele Mexicului l-a decorat cu Ordinul Aztec,
gradul Mare Ofiþer.
Dumitru Drãghicescu a sfârºit trist: s-a sinucis la 14 septembrie
1945, iar biografii lui sunt discreþi în privinþa motivelor care au dus
la aceastã decizie. A lãsat în urmã o valoroasã operã scrisã, dar ºi
manuscrisul unei trilogii, din care au apãrut primele douã volume
în limba francezã ºi care, de fapt, sunt necunoscute publicului
românesc:  Le probleme du déterminisme social, Paris, 1903
 Raporturile dintre drept ºi sociologie, Bucureºti, 1904  Du rôle
de lindividu dans le déterminisme social, Paris, 1904  Din
psihologia poporului român (Introducere), Bucureºti, 1907
 Creºtinism ºi democraie, 1909  Înþelesul jertfei pentru patrie,
Bucureºti, 1916  Le Renouveau religieux et la guerre mondiale,
Bucureºti, 1916  La Transylvanie: esquisse historique,
ethnographique et statistique, prefaþã de Emile Boutroux,
Paris,1918  Les Problémes nationaux de l Autriche-Hongrie,
Paris, 1918  La Bessarabie et le droit des peuples. Préface de
Etienne Fournol, Paris, 1918  La lutte sociale et politique en
Transylvanie, 1918  Les Roumains de Serbie, Paris, 1919
 Evoluþia ideilor liberale, Bucureºti, 1921  Partidele politice
ºi clasele sociale, 1922  Problema monetarã din punct de vedere
social, 1924  Lintervention roumaine dans la guerre mondiale,
Paris, f. an  Reforma electoralã, 1926  La réalitë de l Esprit,
Paris, 1928  Verité et révélations: vers une nouvelle idée
de Dieu, 2 volume, 1934.

Cristina MOLDOVEANU
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Strategia UE pentru Regiunea Dunãrii
(SUERD)

Cuci în Bulgaria
 Spectaculoºii
Cuci din Brãneºti
au participat
la Festivalul Internaþional
- Surva
din Pernik (Bulgaria)
Tradiþia milenarã nepieritoare îºi duce mai departe
mesajul de tainã ºi suflet prin obiceiuri strãvechi. Astfel
cã, ºi în acest an, celebrii Cuci din Brãneºti (jud. Ilfov)
au fost invitaþi ºi au participat la Festivalul Internaþional
Surva de la Pernik (Bulgaria), în perioada 25  27 ianuarie
2019. Întâmpinaþi de cãtre primarul oraºului Pernik,
echipa de cuci din România a fost bine primitã ºi gãzduitã,
iar apoi pusã în valoare în cadrul alaiului de mascaþi care
a strãbãtut bulevardele oraºului, alungând spiritele rele.
Cunoscut ca Festivalul mãºtilor din Pernik, aceastã
manifestare este una dintre cele mai mari festivitãþi de
acest gen din Balcani ºi are loc în fiecare an între 25 ºi 30
ianuarie. Autoritãþile locale din Pernik au organizat pentru
prima datã acest festival în anul 1966. În 1985, festivalul
a intrat în circuitul internaþional, având participanþi din
majoritatea þãrilor balcanice, iar astãzi este un simbol al
culturii tradiþionale din Bulgaria ºi o oportunitate pentru
marile ansambluri folclorice din Balcani de a-ºi promova
valorile, dar ºi de a se cunoaºte între ele.
Luna ianuarie este o lunã plinã de încãrcãturã spiritualã
ºi mitologicã, atât la noi, cât ºi la vecinii de peste Dunãre,
toþi trebuind sã îndeplinim anumite ritualuri pentru fiecare
sãrbãtoare, fie cã, uneori, bãrbaþii erau cei care se luptau
cu spiritele, fie cã erau femeile (de Babinden). Tradiþiile
erau foarte importante, iar semnele erau cele care le arãtau
þãranilor dacã vor avea o recoltã bunã (în funcþie de
grosimea zãpezii din preajma zilei Sfântului Atanas).
Principala atracþie a festivalului este parada mãºtilor,
care þine douã zile ºi la care participã companii din
Bulgaria, Europa, Asia ºi Africa. Un juriu format din
specialiºti în culturã, etnografie ºi folclor decide câºtigãtorii
concursurilor ºi spectacolelor. România, invitatã pentru
prima datã la aceastã manifestare în anul 2011, a fost
reprezentatã de grupul Cucilor din Brãneºti-Ilfov.
Datoritã prestaþiei sale, grupul Cucilor din Brãneºti a
fost invitat ºi la ediþiile urmãtoare.
Mii de dansatori îmbrãcaþi în costume colorate au
participat la acest unic festival tradiþional din micul orãºel

În contextul fondãrii
Hub-ului Macroregional Dunãrean,
a fost lansat cursul
bulgar Pernik, aflat în apropierea capitalei Sofia. Artiºti
din toate colþurile þãrii, dar ºi din strãinãtate, au venit sã se
îmbrace în legendarii eroi kukeri, care alungã spiritele rele
pentru ca localnicii sã aibã un an cât mai liniºtit. Bãrbaþii,
îmbrãcaþi în costume ºi cu mãºti care mai de care mai
înfricoºãtoare, ºi-au pus cingãtoare cu clopoþei ºi au sãrit
ca sunetele sã alunge duhurile. Artiºtii, care îºi fac singuri
veºmintele, spun cã participã în fiecare an la sãrbãtoarea
care dateazã încã din vremurile pãgâne pentru cã este o
tradiþie frumoasã. Este ceva magic în a participa la acest
carnaval. Nu pot sã gãsesc cuvinte sã descriu cât de
entuziasmat sunt, este un sentiment foarte plãcut - spune
un participant. Surva este o sãrbãtoare pe care orãºelul
nostru o aºteaptã tot anul. Dansatorii survakari merg
din casã în casã, danseazã ºi binecuvânteazã oamenii. Ei
poartã mãºti înfricoºãtoare ºi au cingãtori cu clopoþei,
care sunt foarte grele, unele chiar de 50-60 de kilograme
- mai adaugã un localnic. Pentru valoarea sa, ca tradiþie
nepieritoare, Festivalul Surva de la Pernik (Bulgaria) a
fost inclus în patrimoniul cultural al UNESCO.
Pe 11 martie 2019, va avea lor, la Brãneºti, Festivalul
Cucilor de la Brãneºti, cu invitaþi din întreaga Românie,
din Bulgaria, Ucraina, Italia etc., acesta fiind singurul
festival mascat din apropierea capitalei noastre, la care
sunteþi aºteptaþi cu drag!

Managementul Bioeconomiei,
Inovãrii ºi Guvernanþei

În urma concluziilor ºi recomandãrilor Forumului Naþional al Strategiei
UE pentru Regiunea Dunãrii (SUERD), precum ºi drept urmare a iniþiativei
de internaþionalizare educaþionalã ºi de business - Academia Dunãreanã a
Inovãrii Macroregionale, un consorþiu extins format din Cluj IT Cluster,
Asociaþia Comunitãþile Locale Riverane Dunãrii (CLDR), membrã CoDCR,
ºi Catedra Internaþionalã Onorificã Jean Bart în sprijinul Strategiei UE
pentru Regiunea Dunãrii (CIO-SUERD), proiect fondat de Fundaþia
EUROLINK - Casa Europei în parteneriat cu Academia Românã prin Centrul
de Biodiversitate, Acad. David Davidescu au decis constituirea Hub-ului
Macroregional Dunãrean la Constanþa, în data de 1 februarie 2019. De
menþionat, în acest context, este faptul cã deja Cluj IT Cluster grupeazã
principalele forþe ale inovãrii din spaþiul academic ºi de afaceri din
Transilvania ºi orchestreazã, de asemenea, cooperarea transnaþionalã cu
alte 30 de clustere din zona balcanicã a Mãrii Negre ºi a Regiunii Baltice.
Scopul central este de a coagula energiile plecând de la oportunitãþile
pe care le deschide digitalizarea transformaþionalã pentru dezvoltarea ºi
promovarea competitivitãþii în domenii-cheie, precum: agriculturã, turism,
prezervarea biodiversitãþii, buna guvernanþã etc. La eveniment printre
participanþi s-au numãrat reprezentanþi din partea urmãtoarelor instituþii:
Universitatea de Vest din Timiºoara, Universitatea din Craiova,
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Universitatea Spiru Haret,
Fundaþia Acþiunea Ecologicã Românã, Agenþia URBASOFIA º.a.
Cu aceeaºi ocazie, drept un exemplu de bune practici ºi promovare
concretã a formãrii expertizei în România a celor care sunt deja implicaþi
sau vor dori sã se implice în cele mai diverse domenii ale inovãrii
macroregionale, la evenimentul gãzduit de Universitatea Maritimã din
Constanþa a fost prezentat ºi promovat cursul de tip postuniversitar
online Managementul Bioeconomiei, Inovãrii ºi Guvernanþei, aflat deja
la a patra serie (perioada februarie  mai 2019) ºi care furnizeazã un
ghidaj practic, pas cu pas, pentru cei care vor sã realizeze o carierã în
domeniul programelor ºi proiectelor transnaþionale în plan macroregional,
cât ºi sã-ºi perfecþioneze experienþa necesarã pentru a activa în cadrul
Hub-ului Macroregional Dunãrean, care va fixa, cu acel prilej, ºi proiectele
mari în care membrii sãi fondatori se vor implica. Abordarea tematicã este
inspiratã, în bunã mãsurã, de modelul dezvoltat de Universitatea Dunãreanã
din Krems (Austria), la recomandarea Coordonatorului SUERD din cadrul
EU Science Hub - Comisia Europeanã. Pentru mai multe informaþii, cei
interesaþi pot consulta siteul http://ciosuerd.houseofeurope.ro/
managementul-bioeconomiei-inovarii-guvernantei/
Parteneri Media Asociaþi: Agenþia Naþionalã de Presã AGERPRES,
TVH, Opinia Naþionalã, Juridice.ro. Parteneri Media: Finantare.ro,
CaleaEuropeana.ro, Comunicaþii Mobile, CalendarEvenimente.ro,
ComunicateMedia.ro, Tribuna Economicã, PRwave.ro, BrandInfo.ro,
SmartFinancial.ro, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, Buletin Dunãrean.

Pentru confirmate, Asociaþia CLD

Populaþia a anticipat încã din 2018 deprecierea leului.
Economiile populaþiei s-au mutat pe valutã în 2018
Cu sau fãrã rãzboiul Guvern-BNR, populaþia României a
dat încã de anul trecut vot de blam actualei conduceri politice:
pentru prima datã în ultimii zece ani, depozitele în valutã au
crescut cu 13,6% în anul 2018, în timp ce depozitele în lei au
consemnat o creºtere de doar 6,8%. Cea mai mare creºtere, de
16,8%, au înregistrat-o depozitele în valutã ale gospodãriilor
populaþiei. Instinctiv, populaþia a simþit cã trebuie sã-ºi
protejeze economiile, apelând la prietenul din anii 1997-1998:
valuta. Riscurile re-euroizãrii economiei? Creºterea inflaþiei
ºi a dobânzilor ºi bineînþeles deprecierea cursului de schimb.
Creºterea inflaþiei, dupã majorarea veniturilor salariale, a
determinat populaþia sã prefere economisirea în valutã în ultimul an,
semn cã, din punct de vedere al economiei comportamentale, populaþia
se aºteaptã la o depreciere mai accentuatã a monedei naþionale în
urmãtoarea perioadã de timp - este una dintre declaraþiile fãcute de
Horia Braun, economistul ºef al BCR în toamna anului trecut.
Tot atunci, Asociaþia Analiºtilor din Fondurile de Investiþii
atrãgea atenþia asupra faptului cã tot mai mulþi investitori ºi-au
retras banii din fondurile de investiþii, în ciuda randamentelor de
circa 4%, comparativ cu dobânzile de sub 1,5%. Banii retraºi au
fost transformaþi în valutã sau investiþi în zona imobiliarã. Un alt
semn clar cã investitorii se aºteptau încã de pe atunci la deprecierea
leului, creºterea dobânzilor ºi escaladarea inflaþiei.

Riscurile valutizãrii economiei
Ultimele date statistice prezentate de BNR indicã o majorare a
depozitelor persoanelor rezidente (neguvernamentale) cu 13,6%
pânã la 109,3 miliarde de lei (depozite în valutã denominate în lei),
ajungând sã reprezinte aproape jumãtate din totalul depozitelor în
lei (220,4 miliarde de lei). Apelul la economiile în valutã este un
semnal clar de fugã a investitorilor din faþa unei deprecieri a monedei

naþionale. De obicei, valutizarea unei economii are loc, pe lângã
deprecierea leului, în condiþii de inflaþie ridicatã ºi este urmatã
infailibil de majorarea dobânzilor.
Nu a fost nevoie nici de taxa pe activele bancare, nici de
declaraþiile unor lideri PSD care sã le atragã atenþia asupra faptului
cã economia româneascã o ia în jos, în mare parte din motive
fiscale! Ceea ce este impresionant este viteza cu care s-a întâmplat
acest lucru, cu mai mult de 1% pe lunã, semn cã deteriorarea
economiei a fost resimþitã cu mult înainte ca actualul guvern sã
rãmânã fãrã venituri la buget. Deja, economisirea în valutã a ajuns
sã reprezinte jumãtate din totalul economisirii din România.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
Depozitele în valutã ale rezidenþilor, exprimate în lei, s-au
majorat cu 0,7 la sutã faþã de luna noiembrie 2018, pânã la nivelul
de 109,3 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele în valutã s-au
majorat cu 0,5 la sutã, pânã la 23,4 miliarde euro). Comparativ cu
aceeaºi lunã a anului precedent, depozitele în valutã ale rezidenþilor
exprimate în lei au crescut cu 13,6 la sutã (exprimate în euro,
depozitele în valutã ale rezidenþilor s-au majorat cu 13,5 la sutã).
La 31 decembrie 2018, depozitele în valutã ale gospodãriilor
populaþiei, exprimate în lei, au înregistrat o creºtere de 1,7 la sutã (1,5
la sutã în termeni reali) faþã de luna noiembrie 2018 (exprimate în euro,
depozitele în valutã ale gospodãriilor populaþiei s-au majorat cu 1,5 la
sutã). La 31 decembrie 2018, depozitele în valutã ale gospodãriilor
populaþiei exprimate în lei au crescut cu 16,8 la sutã (exprimate
în euro, depozitele în valutã ale gospodãriilor populaþiei s-au majorat
cu 16,7 la sutã) faþã de 31 decembrie 2017.
Depozitele în valutã ale altor sectoare (societãþi nefinanciare ºi
instituþii financiare nemonetare), exprimate în lei, au înregistrat o

scãdere de 1,8 la sutã (-2,0 la sutã în termeni reali) faþã de luna
noiembrie 2018 (exprimate în euro, depozitele în valutã ale altor
sectoare s-au diminuat cu 2,0 la sutã). Comparativ cu aceeaºi lunã
a anului precedent, depozitele în valutã ale altor sectoare (societãþi
nefinanciare ºi instituþii financiare nemonetare) exprimate în lei
s-au majorat cu 6,4 la sutã (exprimate în euro, depozitele în valutã
ale rezidenþilor din alte sectoare au crescut cu 6,3 la sutã).
Totalul depozitelor din sectorul neguvernamental a fost
de 329,7 miliarde de lei, din care 220,4 miliarde lei ºi
109,3 miliarde de lei (depozite în valutã exprimate în lei).
Companiile au început sã prefere din nou creditele în valutã, în
special în euro, dupã aproximativ ºapte ani de scãderi, perioadã
în care împrumuturile în moneda naþionalã au dominat
peisajul creditãrii în contextul scãderii dobânzilor.

ªi companiile preferã împrumuturile în valutã
Ritmul anual de creºtere a împrumuturilor corporate în valutã a
ajuns la sfârºitul anului 2018 la 7,1%, depãºind avansul creditelor
corporate în lei, de 6,2%, însã volumul cel mai mare rãmâne în
continuare pe palierul finanþãrilor în moneda naþionalã, dupã cum
reiese din datele BNR.
Începând de anul trecut, costul finanþãrii în moneda naþionalã a
revenit însã pe o pantã ascendentã, odatã cu creºterea dobânzilor
ROBOR pe piaþa interbancarã, în timp ce costul finanþãrilor
în euro a rãmas la niveluri scãzute. Dobânzile au ajuns
sã fie duble în cazul finanþãrilor în lei faþã de cele în euro.
Împrumuturile corporate în valutã înregistrau în decembrie 2018
un ritm anual de creºtere de 7,1% comparativ cu aceeaºi lunã din
2017, în timp ce creditele pentru companii în lei aveau un avans de
6,2%. Soldul creditelor, pentru companii, în valutã a ajuns la
48,08 mld. lei, fiind în continuare mai mic comparativ cu soldul
împrumuturilor corporate în lei, care s-a apropiat de 70 mld. lei.

Gabriela ÞINTEANU

Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri întâmpinate în lumea economico-financiarã, ne puteþi scrie la: opinia@spiruharet.ro

OPINIA NAÞIONALÃ

847  5 februarie 2019

pag. 7

P R O G R A M U L T V H KIDS CHANNEL
MARÞI  5 februarie 2019
07:00 Program muzical Videoclipuri
08:00 ªtiri
08:30 Micul bucãtar
08:45 Junior Talent
09:00 TOP Happy Music
09:30 JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
10:00 Move UP
10:15 Atelier Creativ
10:30 Music Time
11:00 Andra Show
11:30 Video Creator
11:45 Move UP
12:00 Music Time
13:00 Junior Talent
13:15 Micul bucãtar
13:30 TOP Happy Music
14:00 Micul bucãtar
14:15 Atelier Creativ
14:30 JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
15:00 Andra Show
15:30 Video Creator
15:45 Atelier Creativ
16:00 Music Time
16:30 Move UP
16:45 Junior Talent
17:00 Film serial - Grachy
17:30 Atelier Creativ
17:45 Junior Talent
17:45 Move UP
18:15 Junior Talent
18:30 Micul bucãtar

JOI  7 februarie 2019

MIERCURI  6 februarie 2019

18:45 Atelier Creativ
19:00 Music Time
19:30 JR. Quiz  Concurs de
culturã generalã pentru copii
20:00 Andra Show
20:30 Video Creator
20:45 Povestea de searã
21:00 Film serial
22:00 ªtiri
22:30 Music Time
23:00 Atelier Creativ
23:15 Junior Talent
23:30 Move UP
23:45 Video Creator
00:00 Povestea de searã
00:15 Music Time
00:30 Move UP
00:45 Junior Talent
01:00 ªtiri
01:30 Music Time
02:00 Video Creator
02:15 Micul bucãtar
02:30 Atelier creativ
02:45 ªtiri
03:15 Atelier Creativ
03:30 Junior Talent
03:45 Move UP
04:00 Music Time
04:30 Atelier Creativ
04:45 ªtiri
05:15 Video Creator
05:30 Povestea de searã
05:45 TOP Happy Music
06:15 Atelier Creativ
06:30 Video Creator
06:45 Micul bucãtar

07:00
08:00
08:30
08:45
09:00
09:30
10:00
10:15
10:30
11:00
11:30
11:45
12:00
13:00
13:15
13:30
14:00
14:15
14:30
15:00
15:30
15:45
16:00
16:30
16:45
17:00
17:30
17:45
17:45
18:15
18:30

Program muzical Videoclipuri
ªtiri
Micul bucãtar
Junior Talent
TOP Happy Music
JR. Quiz 
Concurs de culturã
generalã pentru copii
Move UP
Atelier Creativ
Music Time
Andra Show
Video Creator
Move UP
Music Time
Junior Talent
Micul bucãtar
TOP Happy Music
Micul bucãtar
Atelier Creativ
JR. Quiz 
Concurs de culturã
generalã pentru copii
Andra Show
Video Creator
Atelier Creativ
Music Time
Move UP
Junior Talent
Film serial - Grachy
Atelier Creativ
Junior Talent
Move UP
Junior Talent
Micul bucãtar

18:45 Atelier Creativ
19:00 Music Time
19:30 JR. Quiz  Concurs de
culturã generalã pentru copii
20:00 Andra Show
20:30 Video Creator
20:45 Povestea de searã
21:00 Film serial
22:00 ªtiri
22:30 Music Time
23:00 Atelier Creativ
23:15 Junior Talent
23:30 Move UP
23:45 Video Creator
00:00 Povestea de searã
00:15 Music Time
00:30 Move UP
00:45 Junior Talent
01:00 ªtiri
01:30 Music Time
02:00 Video Creator
02:15 Micul bucãtar
02:30 Atelier creativ
02:45 ªtiri
03:15 Atelier Creativ
03:30 Junior Talent
03:45 Move UP
04:00 Music Time
04:30 Atelier Creativ
04:45 ªtiri
05:15 Video Creator
05:30 Povestea de searã
05:45 TOP Happy Music
06:15 Atelier Creativ
06:30 Video Creator
06:45 Micul bucãtar

07:00 Program muzical Videoclipuri
08:00 ªtiri
08:30 Micul bucãtar
08:45 Junior Talent
09:00 TOP Happy Music
09:30 JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
10:00 Move UP
10:15 Atelier Creativ
10:30 Music Time
11:00 Andra Show
11:30 Video Creator
11:45 Move UP
12:00 Music Time
13:00 Junior Talent
13:15 Micul bucãtar
13:30 TOP Happy Music
14:00 Micul bucãtar
14:15 Atelier Creativ
14:30 JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
15:00 Andra Show
15:30 Video Creator
15:45 Atelier Creativ
16:00 Music Time
16:30 Move UP
16:45 Junior Talent
17:00 Film serial - Grachy
17:30 Atelier Creativ
17:45 Junior Talent
17:45 Move UP
18:15 Junior Talent
18:30 Micul bucãtar

SÂMBÃTÃ  9 februarie 2019

VINERI  8 februarie 2019
07:00 Program muzical Videoclipuri
08:00 ªtiri
08:30 Micul bucãtar
08:45 Junior Talent
09:00 TOP Happy Music
09:30 JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
10:00 Move UP
10:15 Atelier Creativ
10:30 Music Time
11:00 Andra Show
11:30 Video Creator
11:45 Move UP
12:00 Music Time
13:00 Junior Talent
13:15 Micul bucãtar
13:30 TOP Happy Music
14:00 Micul bucãtar
14:15 Atelier Creativ
14:30 JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
15:00 Andra Show
15:30 Video Creator
15:45 Atelier Creativ
16:00 Music Time
16:30 Move UP
16:45 Junior Talent
17:00 Film serial - Grachy
17:30 Atelier Creativ
17:45 Junior Talent
17:45 Move UP
18:15 Junior Talent
18:30 Micul bucãtar
18:45 Atelier Creativ

19:00 Music Time
19:30 JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
20:00 Andra Show
20:30 Video Creator
20:45 Povestea de searã
21:00 Film serial
22:00 ªtiri
22:30 Music Time
23:00 Atelier Creativ
23:15 Junior Talent
23:30 Move UP
23:45 Video Creator
00:00 Povestea de searã
00:15 Music Time
00:30 Move UP
00:45 Junior Talent
01:00 ªtiri
01:30 Music Time
02:00 Video Creator
02:15 Micul bucãtar
02:30 Atelier creativ
02:45 ªtiri
03:15 Atelier Creativ
03:30 Junior Talent
03:45 Move UP
04:00 Music Time
04:30 Atelier Creativ
04:45 ªtiri
05:15 Video Creator
05:30 Povestea de searã
05:45 TOP Happy Music
06:15 Atelier Creativ
06:30 Video Creator
06:45 Micul bucãtar

07:00 Program muzical Videoclipuri
08:00 ªtiri
08:30 Micul bucãtar
08:45 Junior Talent
09:00 TOP Happy Music
09:30 JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
10:00 Move UP
10:15 Atelier Creativ
10:30 Music Time
11:00 Andra Show
11:30 Video Creator
11:45 Move UP
12:00 Music Time
13:00 Junior Talent
13:15 Micul bucãtar
13:30 TOP Happy Music
14:00 JR News
14:30 JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
15:00 Andra Show
15:30 Video Creator
15:45 Atelier Creativ
16:00 Junior Talent
16:30 Move UP
17:00 Music Time
17:30 Atelier Creativ
17:45 Junior Talent
17:45 Move UP
18:15 Junior Talent
18:30 Micul bucãtar
18:45 Atelier Creativ
19:00 Music Time

DUMINICÃ  10 februarie 2019

19:30 JR. Quiz  Concurs de
culturã generalã pentru copii
20:00 Andra Show
20:30 Video Creator
20:45 Povestea de searã
21:00 Junior Talent
21:15 Atelier Creativ
21:30 JR. Quiz
22:00 JR. News
22:30 Music Time
23:00 Atelier Creativ
23:15 Junior Talent
23:30 Move UP
23:45 Video Creator
00:00 Povestea de searã
00:15 Music Time
00:30 Move UP
00:45 Junior Talent
01:00 JR. News
01:30 Music Time
02:00 Video Creator
02:15 Micul bucãtar
02:30 Atelier creativ
02:45 JR. News
03:15 Atelier Creativ
03:30 Junior Talent
03:45 Move UP
04:00 Music Time
04:30 Atelier Creativ
04:45 JR. News
05:15 Video Creator
05:30 Povestea de searã
05:45 TOP Happy Music
06:15 Move UP
06:30 Video Creator
06:45 Micul bucãtar

Radio Seven

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

PROGRAMUL

Joi

Ora

Luni

7-10

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

Miercuri

07:00
08:00
08:30
08:45
09:00
09:30
10:00
10:15
10:30
11:00
11:30
11:45
12:00
13:00
13:15
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
15:45
16:00
16:30
17:00
17:30
17:45
17:45
18:15
18:30
18:45
19:00

Program muzical Videoclipuri
ªtiri
Micul bucãtar
Junior Talent
TOP Happy Music
JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
Move UP
Atelier Creativ
Music Time
Andra Show
Video Creator
Move UP
Music Time
Junior Talent
Micul bucãtar
TOP Happy Music
JR News
JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
Andra Show
Video Creator
Atelier Creativ
Junior Talent
Move UP
Music Time
Atelier Creativ
Junior Talent
Move UP
Junior Talent
Micul bucãtar
Atelier Creativ
Music Time

19:30 JR. Quiz  Concurs de
culturã generalã pentru copii
20:00 Andra Show
20:30 Video Creator
20:45 Povestea de searã
21:00 Junior Talent
21:15 Atelier Creativ
21:30 JR. Quiz
22:00 JR. News
22:30 Music Time
23:00 Atelier Creativ
23:15 Junior Talent
23:30 Move UP
23:45 Video Creator
00:00 Povestea de searã
00:15 Music Time
00:30 Move UP
00:45 Junior Talent
01:00 JR. News
01:30 Music Time
02:00 Video Creator
02:15 Micul bucãtar
02:30 Atelier creativ
02:45 JR. News
03:15 Atelier Creativ
03:30 Junior Talent
03:45 Move UP
04:00 Music Time
04:30 Atelier Creativ
04:45 JR. News
05:15 Video Creator
05:30 Povestea de searã
05:45 TOP Happy Music
06:15 Move UP
06:30 Video Creator
06:45 Micul bucãtar

LUNI  11 februarie 2019

TVH KIDS Channel  TVH KIDS Channel  TVH KIDS Channel 
Marþi

18:45 Atelier Creativ
19:00 Music Time
19:30 JR. Quiz  Concurs de
culturã generalã pentru copii
20:00 Andra Show
20:30 Video Creator
20:45 Povestea de searã
21:00 Film serial
22:00 ªtiri
22:30 Music Time
23:00 Atelier Creativ
23:15 Junior Talent
23:30 Move UP
23:45 Video Creator
00:00 Povestea de searã
00:15 Music Time
00:30 Move UP
00:45 Junior Talent
01:00 ªtiri
01:30 Music Time
02:00 Video Creator
02:15 Micul bucãtar
02:30 Atelier creativ
02:45 ªtiri
03:15 Atelier Creativ
03:30 Junior Talent
03:45 Move UP
04:00 Music Time
04:30 Atelier Creativ
04:45 ªtiri
05:15 Video Creator
05:30 Povestea de searã
05:45 TOP Happy Music
06:15 Atelier Creativ
06:30 Video Creator
06:45 Micul bucãtar

Vineri

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

Sâmbãtã

Duminicã

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

07:00 Program muzical Videoclipuri
08:00 ªtiri
08:30 Micul bucãtar
08:45 Junior Talent
09:00 TOP Happy Music
09:30 JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
10:00 Move UP
10:15 Atelier Creativ
10:30 Music Time
11:00 Andra Show
11:30 Video Creator
11:45 Move UP
12:00 Music Time
13:00 Junior Talent
13:15 Micul bucãtar
13:30 TOP Happy Music
14:00 Micul bucãtar
14:15 Atelier Creativ
14:30 JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
15:00 Andra Show
15:30 Video Creator
15:45 Atelier Creativ
16:00 Music Time
16:30 Move UP
16:45 Junior Talent
17:00 Film serial - Grachy
17:30 Atelier Creativ
17:45 Junior Talent
17:45 Move UP
18:15 Junior Talent
18:30 Micul bucãtar
18:45 Atelier Creativ

19:00 Music Time
19:30 JR. Quiz  Concurs
de culturã generalã
pentru copii
20:00 Andra Show
20:30 Video Creator
20:45 Povestea de searã
21:00 Film serial
22:00 ªtiri
22:30 Music Time
23:00 Atelier Creativ
23:15 Junior Talent
23:30 Move UP
23:45 Video Creator
00:00 Povestea de searã
00:15 Music Time
00:30 Move UP
00:45 Junior Talent
01:00 ªtiri
01:30 Music Time
02:00 Video Creator
02:15 Micul bucãtar
02:30 Atelier creativ
02:45 ªtiri
03:15 Atelier Creativ
03:30 Junior Talent
03:45 Move UP
04:00 Music Time
04:30 Atelier Creativ
04:45 ªtiri
05:15 Video Creator
05:30 Povestea de searã
05:45 TOP Happy Music
06:15 Atelier Creativ
06:30 Video Creator
06:45 Micul bucãtar
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Prietenii mei pot fi ºi prietenii tãi!

Î

ntr-o zi atipicã de iarnã, ce semãna mai mult a primãvarã, am avut curiozitatea sã merg
la un eveniment important în viaþa comunitãþii din Sudul Bucureºtiului, mai exact din Sectorul
4, pe Bulevardul Metalurgiei la numãrul 87: Ziua Porþilor Deschise la Grãdiniþa cu program
prelungit Prietenii Mei. Am mers cãtre aceastã grãdiniþã privatã, deoarece reprezintã o
alternativã la grãdiniþele de stat. Momentul este unul prielnic, pentru a pune în balanþã
argumentele pro ºi contra, având în vedere marile probleme cu care învãþãmântul românesc
se confruntã dupã 89, printre care ºi criza locurilor din creºele ºi grãdiniþele bucureºtene.
Ziua Porþilor Deschise la aceastã unitate de învãþãmânt preºcolar a devenit o tradiþie, în
cei aproape patru ani de existenþã. Evenimentul, ce dã dovadã de multã transparenþã ºi bun
gust, se desfãºoarã de douã ori pe an ºi este dedicat, atât vechilor prieteni  pãrinþii copiilor
înscriºi la Grãdiniþa Prietenii Mei, care, cu aceastã ocazie, pot fi alãturi de copii în orice
moment al zilei, la orice tip de activitate, cât ºi noilor prieteni  pãrinþii ºi copiii care doresc
sã cunoascã grãdiniþa ºi sã i se alãture.
Înfiinþatã în anul 2015, Grãdiniþa cu program prelungit Prietenii Mei se bucurã astãzi de
aprecierea multor pãrinþi, bunici, rude ºi prieteni, dar, mai ales, se poate lãuda cu peste o
sutã de copii fericiþi. O lume coloratã, plinã de chipuri senine: copii pe feþele cãrora am vãzut
lumina bucuriei, managerul coordonator prof. univ. dr. Laura Goran, educatoarele, profesorii
de limbi strãine, profesorii de pian ºi canto, instructorii de înot, dans ºi gimnasticã, personalul
auxiliar!
Dincolo de cei peste 7000 metri pãtraþi de spaþii indoor ºi outdoor, special amenajate
pentru a veni în întâmpinarea nevoilor educaþionale ºi de dezvoltare ale celor mici: sãli de
clasã cu dormitor ºi grupuri sanitare, sala de mese, laboratoarele de ªtiinþe, de Limbi moderne,
de Informaticã, de cabinetul medical ºi cel de Consiliere ºi Logopedie, de Sala de spectacole,
de cele douã sãli de sport, de piscinã, de spaþiul verde cu pomi fructiferi, de complexul de
joacã cu tobogane, leagãne, trambuline ºi terenuri de sport, am descoperit o lume idealã, în
care un copil se poate juca, dar, totodatã, este pregãtit pentru viitor!
În grãdiniþã funcþioneazã grupe mici (2-4 ani), mijlocii (3-4 ani) ºi mari (5-6 ani), oferind
program normal/scurt (8.00-13.00) sau prelungit (8.00-18.00), cu posibilitatea supravegherii
suplimentare pânã la ora 19.00.
Procesul instructiv-educativ respectã Curriculum Naþional pentru Educaþie timpurie,
vizând domeniile experienþiale (Limbã ºi comunicare, ªtiinþe  Cunoaºterea mediului ºi
Matematicã, Estetic-creativ, Om ºi societate, Psihomotric  Educaþie fizicã). În plus, în
programul zilnic sunt incluse una sau douã activitãþi suplimentare educative de tipul: Limba
englezã, Lego, Origami, Art&Crafts, Cãsuþa cu poveºti, Sport ºi sãnãtate.
Întâmplarea face ca Ziua Porþilor Deschise la Grãdiniþa Prietenii mei sã fi coincis cu Ziua
Internaþionalã a Puzzle-ului. Atunci am realizat cã viaþa viitorului adult este ca un joc de
puzzle, dacã îþi lipseºte o piesã din copilãrie nu poþi reîntregi imaginea niciodatã! Nu este
însã cazul la Grãdiniþa Prietenii Mei! Aici, activitãþile didactice ºi cele ludice-recreative sunt
completate, în Oferta educaþionalã a grãdiniþei, de activitãþile opþionale (la solicitarea
pãrinþilor) - cluburi, care se desfãºoarã dupã-amiaza, sub coordonarea profesorilor de
specialitate (Limbi moderne, Picturã, Micii bucãtari, Picturã cu praf de marmurã Sabbiarelli,
Înot, Minifotbal, Karate, Dans, Pian ºi Canto, Logopedie).
Lunar, se desfãºoarã activitãþi extracurriculare, în afara grãdiniþei: spectacole de circ,
teatru pentru copii, vizite la Muzeul Antipa, Ciocolateria, Fabrica de globuri, Ferma
animalelor, Grãdina Zoologicã, excursii la Comana. Tot în categoria activitãþilor extracurriculare
se înscriu vizitele invitaþilor speciali, precum Teatrul Zburdãlici sau Magicianul Dodo.
Semestrial, se desfãºoarã activitãþi interactive cu pãrinþii, pentru a susþine parteneriatul
grãdiniþã-familie: crearea decoraþiunilor pentru bradul de Crãciun al grãdiniþei, sculptarea
dovlecilor decorativi, pregãtirea torturilor-surprizã pentru mãmici, cã tot se apropie cu paºi
repezi primãvara, iar 1 martie ºi 8 martie sunt evenimente tratate cu toatã seriozitatea la
Grãdiniþa Prietenii Mei.
Am plecat încântat de la Grãdiniþa Prietenii Mei având convingerea cã toate activitãþile care
se desfãºoarã în grãdiniþã sunt centrate pe nevoile educaþionale ale copilului ºi respectã interesele
ºi ritmul sãu de dezvoltare, într-un climat emoþional care susþine echilibrul dintre autonomie ºi
independenþã, pe de-o parte, ºi adaptarea la cerinþele grupului, pe de altã parte
ªi încã ceva! Am plecat cu imaginea unor copii fericiþi, care învaþã, se joacã ºi se pregãtesc
pentru viitor. Vreau sã cred cã micii cetãþeni ai României de Mâine chiar sunt prietenii mei,
pot deveni prietenii tãi ºi acest lucru va conta pentru noi toþi!

Ciprian C. VASILESCU
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