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ªi în acest an, profesorii de la Universitatea Spiru Haret
acordã meditaþii gratuite la Limba Românã ºi Matematicã
Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Inspectoratul
ªcolar al Municipiului Bucureºti, continuã, pentru al ºaselea an,
Proiectul Liceenii. (În anul ºcolar 2017  2018, Proiectul
Liceenii s-a desfãºurat în perioada ianuarie  iunie 2018 ºi au
fost vizitate 69 de licee.)
Proiectul se adreseazã elevilor din clasele a XI-a ºi a XII-a din
instituþiile de învãþãmânt liceal din Bucureºti ºi din Ilfov.
Reprezentanþi ai Departamentului de PR & Marketing ºi
profesori universitari din cadrul Universitãþii Spiru Haret merg
în licee ºi poartã cu elevii discuþii libere, interactive, privind
traseul profesional pe care vor sã-l urmeze.
Ulterior, profesorii de la Facultatea de Litere ºi de la Facultatea
de Informaticã ºi Inginerie vin în sprijinul elevilor cu meditaþii

gratuite la Limba Românã ºi Matematicã, la sediul central al
USH din strada Ion Ghica nr. 13: luni, 14-15,30  Limba Românã,
ºi vineri, 14-17,00  Matematicã.
Elevii beneficiazã, de asemenea, de o întâlnire cu specialiºti
de la Centrul de Consiliere ºi Orientare în Carierã. Pentru
programare, elevii vor trimite un e-mail la ccoc@spiruharet.ro
În cadrul întâlnirilor, elevii au posibilitatea sã vadã un film de
prezentare a Universitãþii Spiru Haret, cu structurile conexe ale
acesteia. La final, dupã întrebãrile pe care le adreseazã ºi la care
primesc rãspunsuri, liceenii vor completa un chestionar care
vizeazã opþiunile pe care le au în ceea ce priveºte: profilul facultãþii
pe care doresc sã-l urmeze, criteriile dupã care îºi aleg facultatea,
forma de învãþãmânt pentru care opteazã.

În pagina 3, OFERTA EDUCAÞIONALÃ A UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET  programele de Licenþã
ºi a COLEGIULUI UNIVERSITAR SPIRU HARET
pentru anul universitar 2019-2020
 PUNCTE DE VEDERE  PUNCTE DE VEDERE  PUNCTE DE VEDERE

Regulile managementului privat aplicabile
într-o disputã dintre Parlament ºi Preºedinte

Un mãrþiºor uriaº
la Fãgãraº

Conf. univ. dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ
În disputa dintre Preºedintele României ºi Parlament referitoare la Bugetul de stat m-am
gândit sã prezint argumente din managementul privat.
Pentru adoptarea Bugetului de stat este nevoie de voinþa a douã pãrþi: Parlamentul României
ºi Preºedintele României. Seamãnã foarte mult cu ceea ce în dreptul privat se numeºte un act
bilateral. Bugetul nu poate sã fie adoptat numai prin votul Parlamentului.
(Continuare în pag. 7)
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Echipa naþionalã de roboticã a României AutoVortex s-a întors
câºtigãtoare ºi de la Hong Kong! FELICITÃRI!

Conf. univ. dr.
George V GRIGORE
Printre alte evenimente demne
de a fi menþionate pentru data de
1 martie, zi cu rezonanþe primãvãratice, un mãrþiºor uriaº a fost
creat, în incinta Cetãþii Fãgãraº, de
cãtre sute de tineri. ªnurul tradiþional al mãrþiºorului, în culorile alb
ºi roºu, fotografiat cu o dronã, a
fost recreat din pancarte colorate.
365 de elevi ai Colegului Naþional
Radu Negru din oraºul Fãgãraº au
participat la aceastã acþiune ineditã.
Este pentru prima datã când tinerii
sãrbãtoresc astfel venirea primãverii. Unele tradiþii spun cã firul
mãrþiºorului, o funie de 365 sau 366
de zile, ar fi fost tors de cãtre Baba
Dochia, în timp ce urca cu turma
de oi la munte. Asemãnãtor cu actul
Ursitoarelor, care torc firul vieþii
copilului la naºtere, Dochia torcea
firul anului primãvara, la naºterea
timpului calendaristic. Acesta este
ºi motivul pentru care mãrþiºorul
mai este numit de etnologul Ion
Ghinoiu ºi funia zilelor, sãptãmânilor ºi lunilor anului, adunate
într-un ºnur bicolor. Cele douã
culori combinate în acest ºnur
împletit sunt deschise interpretãrilor, ca simbolisticã: roºul poate
semnifica vitalitatea femeii, iar
albul  înþelepciunea bãrbatului.
Astfel, ºnurul mãrþiºorului exprimã
împletirea inseparabilã a celor douã
principii.
Evenimentul ce a avut loc în
Cetatea Fãgãraºului a fost organizat
de Colegiul Naþional Radu Negru,
în parteneriat cu Muzeul Þãrii
Fãgãraºului, Casa municipalã de
Culturã, echipa Dãruieºte Bucurii
ºi Red Video Fãgãraº. Astfel,
ºnurul alb-roºu al mãrþiºorului,
încadrat de zidurile cetãþii, a cãpãtat
noi valenþe ºi noi dimensiuni, având
o mult mai amplã vizibilitate.
(Foto: Red Video Fãgãraº.
Surse:bunaziuafagaras.ro;
cunoastelumea.ro)

Pe 8 Martie, sãrbãtorim
sensibilitatea, dragostea, truda
ºi ardoarea, femeii/ mamei
Cel puþin de 1 ºi de 8 Martie, EA, FEMEIA, primeºte sau ar
trebui sã primeascã recunoºtinþa meritatã pentru sensibilitatea,
eleganþa, bunãtatea, sacrificiul, perseverenþa, tenacitatea,
devotamentul, dragostea ºi lupta ei de zi cu zi pentru ºi spre
binele aproapelui ºi al semenilor.
ªi cum peste tot omul sfinþeºte locul ºi în spatele oricãrui
bãrbat de succes stã  se ºtie  tot EA, FEMEIA, în fiecare
domeniu de activitate cheia este la doamne!
De peste 28 de ani, nici la Fundaþia România de Mâine ºi,
implicit, la Universitatea Spiru Haret, lucrurile nu pot sta altfel.
De la conducerea Universitãþii la doamnele manager de proiecte,
pe Universitate, la cele implicate direct în procesul de conducere
ºi/sau organizaþional al structurilor conexe (postul TVRM/TVH,
Radio Seven, revista Opinia Naþionalã, Editura Fundaþiei
România de Mâine) ºi, mai recent, al Premium Wellness Institute,
Grãdiniþa Prietenii Mei, ªcoala Gimnazialã International
Premium School of Bucharest sau Colegiul Universitar Spiru
Haret, toate ºi-au adus o contribuþie importantã în dezvoltarea
ºi modernizarea activitãþilor respective. Vizionare, cu spirit
întreprinzãtor ºi gândire limpede, ºi-au fãcut pe deplin datoria
ºi mai mult decât atât. Doamnele decan ale facultãþilor,
directoarele de departamente din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
doamnele profesoare, de-a lungul timpului, au pregãtit generaþii
de studenþi, le-au îndrumat paºii spre cariere de succes.
La fel de importantã a fost ºi este ºi activitatea doamnelor din
sectorul administrativ, a acelora care asigurã curãþenia spaþiilor
sau a celor care, cu zâmbetul pe buze, dau bineþe, dimineaþa,
fiecãrui om intrat pe poarta Universitãþii Spiru Haret ºi a
structurilor conexe ºi vegheazã ca activitatea lor ºi a studenþilor
sã se desfãºoare în siguranþã.
Toate meritã un gând de recunoºtinþã ºi o floare. ªi, este
evident, dupã serviciu îºi iau, mereu ºi mereu, în primire menirea
de mamã, de soþie, fiicã, sorã, iubitã etc.
(Continuare în pag. 7)

Ghiocei
Mioara VERGU-IORDACHE
E vremea lor, a ghioceilor! Îi aºteptãm ºi-i iubim pentru cã ei,
aºa fragili cum sunt, anunþã ieºirea naturii din iarnã. Îi dãruim cu
bucurie, ca simbol al puritãþii, al dragostei.
Supranumiþi vestitorii primãverii, ghioceii  cunoscuþi, în
diferite zone ale þãrii, ºi ca aiºori, clopoþei, coconei, cocorei,
primãvãriþe, primãvãruþe, puri, tontoroºei, luºce, noduþe, omãtue,
narcise, roºãþele  par modeºti, dar sunt perseverenþi, cuceritori,
ar putea fi oricând imaginea cugetãrii lui Napoleon Bonaparte:
Orice soldat poartã în raniþã bastonul de mareºal. Ei sunt chiar
mareºalul care învinge iarna!
ªi totuºi
Poate sarcasmul, râsu- plansu, hazul de necaz, scepticismul,
caracteristici ale poporului nostru pus pe perpetuã cârcotealã,
au pus în cârca sensibilei plante defectele noastre ºi proastele
deprinderi. Nu de puþine ori auzim spunându-se despre oameni
cã iau poziþia ghiocel - adicã stau cu capul în pãmânt/cu bãrbia în
piept (a supunere sau resemnare), cã stau ghiocel  sunt mustraþi,
certaþi cu asprime, cã pun (cuiva) ghiocei la ureche  cã înºealã
pe cineva.
Mi se pare nedrept. Nedrept pentru cã, din pãcate, mulþi
oameni ºi-au pierdut dreptul la comparaþia cu splendorile naturii.
Pe de altã parte, nu caracteristicile din zicalele de mai sus ne
determinã sã dãruim ghiocei celor mai dragi fiinþe din viaþa noastrã:
mame, bunici, surori, soþii, iubite, educatoare, învãþãtoare,
profesoare, colege, prietene. Ci frumuseþea ºi tot ceea ce
simbolizeazã ei. Îndrãznealã, renaºtere, puritate, speranþã. Nimic
nu sensibilizeazã mai mult o femeie decât un bucheþel de ghiocei
legaþi cu un ºnur alb-roºu. Valoreazã mai mult decât orice alt
cadou, mai ales dacã vine din partea celor cãrora le-a dat viaþã,
celor cãrora le hrãneºte spiritul, le dau aripi pentru a zbura pe
cât mai susul posibilei lor deveniri. Este buchetul care deschide
inimi ºi minþi. Este un cadou care, în modestia lui, este inestimabil,
este cadoul care nu simbolizeazã a avea, ci a fi ºi a a simþi.
Bogat nu-i numai cel care primeºte, ci, mai ales, cel care dãruieºte.
Numai dacã ne gândim la drumul lung ºi anevoios al
ghiocelului din primãvarã în primãvarã, traversând iarna,
strãbãtând solul, uneori îngheþat, frunze moarte sau zãpezi,
tremurând de multe ori sub un soare cu dinþi, cred cã el ar trebui
asociat cu lupta, cu victoria, cu demnitatea. Asocierea cu un
ghiocel ar trebui sã fie motiv de mândrie, de bucurie.
Pe de altã parte, înþelepþi, am putea ºi sã învãþãm umilinþa
învingãtoare de la ghiocel.
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Asociaþia Inter-Bio ºi USH Pro Business
împreunã cu Clusterele Bio Danubius,
Bio Concept Valea Prahovei, BioNEst, ACEX
organizeazã workshop-ul

DEZBATERE POST-BIOFACH 2019
Cum recalibrãm strategiile de export
pe baza noilor informaþii din piaþã
- 5 martie 2019, Bucureºti -

Urmare participãrii firmelor româneºti producãtoare de
produse ecologice la Biofach 2019, fiecare dintre dvs a
înþeles mai bine cerinþele pieþelor externe. O concluzie
conturatã este aceea cã drumul spre comenzi externe este
mai uºor de parcurs dacã vom continua astfel de acþiuni,
cu recalibrarea unor eforturi de promovare ºi marketing.
Din acest motiv, vizãm din nou importanþa brandurilor
individuale ºi modul de încadrare într-un brand colectiv,
conjugarea eforturilor individuale cu cele ale clusterelor ºi alte alianþe de afaceri,
inovarea ºi transferul tehnologic de cunoºtinþe, listarea pe pieþele unor þãri
precum Marea Britanie etc
SPEAKERI:
 Conf. univ. dr. Costin LIANU, director general USH Pro Business,
preºedinte Inter-Bio, prorector Relaþii Internaþionale Universitatea Spiru Haret
A iniþiat ºi a contribuit la înfiinþarea Consiliului Naþional de Export în România,
coordonând elaborarea ºi implementarea a trei Strategii Naþionale de Export (SNE) în
perioada 2004-2015, când a avut ºi rolul de expert internaþional al Centrului
Internaþional de Comerþ de la Geneva. A coordonat activitãþi de branding ºi
promovare externã pentru sectoarele exportatoare din SNE contribuind la promovarea în cadrul SNE a tuturor afacerilor inovatoare cu potenþial de export. Este
expert în Programul Elveþiano  Român de Promovare a Exporturilor în perioada
2017-2019. Preºedintele Asociaþia Centrelor de Afaceri pentru Export (ACEX).
 Luciana PETROIU, Operations Manager
Experienþã în managementul operaþiunilor financiare, în gestionarea echipelor
mari care acoperã procesele de platã, cotaþia în numerar ºi înregistrarea proceselor
de raportare. Punctele forte includ gestionarea operaþiunilor (prin gestionarea
performanþei operaþionale vs. aºteptãrile pãrþilor interesate, îmbunãtãþirea
procesului ºi a strategiei locale), experienþã în desfãºurarea de training-uri ºi
prezentãri în diverse domenii. Cursant MBA, UNESCO Chair MBA Program.
 Nichifor BOCA, managing director Fresh Organic Products Ltd
Din dorinþa de a oferi la export produse organice româneºti ºi branduri premium,
în 2013 Nichifor Boca a pus bazele unei noi companii în Marea Britanie - Fresh
Organic Products Ltd. Au început cu miere adusã din România, care a fost deja
premiatã de britanici cu Great Taste Awards. Acum brandurile pe care le reprezintã
în UK & Irlanda sunt branduri premium româneºti, care deja cuceresc insulele
britanice. Firma iniþiatã este focalizatã pe crearea de branduri organice proprii ºi
importuri din România de branduri premium ºi produse organice.
AGENDA evenimentului
Costin LIANU:  Rezultatele participãrii firmelor româneºti din sectorul
bio la târgul BIOFACH 2019  Avantajele promovãrii firmelor sub brand colectiv,
de cluster  Surse de finanþare din fonduri naþionale ºi europene pentru clustere
 Sprijinirea ºi orientarea sectorului ecologic cãtre inovare ºi transfer tehnologic
- prin dezvoltarea unui pol de competitivitate  Perspectivele participãrii
clusterelor ecologice din România la BIOFACH 2020. Modalitãþi de organizare
a pavilionului naþional pentru ediþia BIOFACH 2020
Luciana PETROIU:  Comunicarea mãrcii (brand-ului) în producþia de
produse organice  Analiza brandurilor operatorilor din sectorul ecologic
efectuate pe brandurile din Programul Elveþiano - Român
Nichifor BOCA:  Exportul produselor bio în UK & Irlanda - prezentarea
Fresh Organic Products Ltd (evolutie 2013-2019); prezentarea pieþei bio din
UK & Irlanda (Key Facts); prezentarea principalilor distribuitori bio (Tree of
Life, THS, CLF, Wholefoods Ireland); prezentarea oportunitãþii de parteneriat
cu Fresh Organic Products Ltd; exclusiv partner for UK & Ireland & other
markets; brand propriu umbrela Carpathian Treasure.
INVITAÞI:  Firme participante la expoziþiile Biofach Nuremberg ºi Menope
Dubai  Clustere din domeniu  Membri ºi manageri de clustere  Alte firme în
domeniul agriculturii ecologice (producãtori, procesatori, comercianþi)  Mediul
academic  Reprezentanþi ai infrastructurii de cercetare

Proiectul ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice
prin FORMare continuã vizeazã dezvoltarea competenþelor profesionale

ºi transversale ale personalului didactic ºi managerilor ºcolari la nivelul judeþelor
implicate în proiect, creºterea motivaþiei ºi a stabilitãþii pe post a acestora, în
vederea asigurãrii îmbunãtãþirii calitãþii educaþiei, a accesului echitabil la educaþie,
a prevenirii ºi reducerii fenomenului de pãrãsire timpurie a scolii.
Beneficiarul acestui proiect este
Efectul pozitiv generat prin atingerea
obiectivului general al proiectului constã Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru
în echiparea cadrelor didactice ºi a Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
managerilor ºcolari cu seturi de compePartenerii proiectului sunt:
tenþe specifice, necesare optimizãrii
Inspectoratul
ªcolar Judeþean
procesului educaþional ºi managerial,
BOTOªANI
astfel încât în ºcolile þintã sã fie atrase/
menþinute cadre didactice calificate, care 1. ªcoala Gimnazialã nr.1 Albeºti
sã asigure incluziunea ºcolarã ºi 2. ªcoala Gimnazialã nr.1 Manoleasa
sustenabilitatea intervenþiilor de 3. ªcoala Gimnazialã nr.1 Mihãlãºeni
4. Liceul ªtefan D. Luchian ªtefãneºti
creºtere a calitãþii educaþiei.
Pe termen lung, eficacitatea interven- 5. ªcoala Gimnazialã nr.1 Mileanca
þiilor asupra membrilor grupului þintã 6. ªcoala Gimnazialã nr.2 Tudor
formaþi prin proiect se va regãsi la ni- Vladimirescu, Albeºti
velul creºterii motivaþiei cadrelor didac- 7. Liceul Demostene Botez Truºeºti
Inspectoratul ªcolar Judeþean
tice, îmbunãtãþirii vizibile a rezultatelor
GIURGIU
elevilor, reducerii pãrãsirii timpurii a
1. Liceul Tehnologic Ticu Dumitrescu
ºcolii ºi creãrii unei ºcoli incluzive.
Mihãileºti
2. Liceul Tehnologic nr.1 Comana
3. ªcoala Gimnazialã nr.3 Comana
4. ªcoala Gimnazialã nr.1 Gãiseni
5. ªcoala Gimnazialã Elina Basarab
Herãºti
6. ªcoala Gimnazialã nr.1 Singureni
7. ªcoala Gimnazialã nr.1 Stoeneºti
8. ªcoala Gimnazialã nr.1 Izvoarele
9. ªcoala Gimnazialã St. Constantin
Cantacuzino Isvoarele
10. ªcoala Gimnazialã Dinu Nicolae Vlaºin
11. ªcoala Gimnazialã Drãghici Davila
Gãujani.
Grupul þintã
Dintre categoriile de grup þintã
prevãzute în ghidul solicitantului
aplicabil, grupul þintã al proiectului
vizeazã 2 categorii distincte, stabilite
în concordanþã cu obiectivele, activitãþile
ºi indicatorii proiectului, respectiv:
personal didactic din învãþãmântul
preuniversitar ºi manageri ºcolari.
Ca dimensiune, grupul þintã al
proiectului este format din 360 (100%)
cadre didactice din învãþãmântul

preuniversitar, din 2 judeþe (175 din
Giurgiu, 185 din Botoºani).
Cadrele didactice menþionate sunt
repartizate pe categorii de grup þintã,
dupã cum urmeazã:  343 -95,28 % în
categoria personal didactic din învãþãmântul preuniversitar (164 din Giurgiu,
179 din Botoºani);  17-4,7% în
categoria manageri ºcolari (11 din
Giurgiu, 6 din Botoºani).
În cadrul proiectului se realizeazã
urmãtoarele activitãþi:
A1. Management proiect;
A1.1. Management proiect;
A2. Dezvoltare competenþe de instruire
ºi/ sau transversale prin programe
de formare ºi dezvoltare profesionalã
continuã;
A2.1. Campanie de informare, conºtientizare, sensibilizare ºi motivare pentru
atragerea ºi menþinerea resurselor umane
calificate în ºcoli defavorizate;
A2.2. Identificare, constituire ºi
menþinere grup þintã;
A2.3. Organizare/ desfãºurare programe de formare ºi monitorizare stagii
de practicã;
A2.4. Evaluare ºi mecanisme/
instrumente de monitorizare/evaluare;
A3. Schimb de experienþã ºi reþele
de sprijin profesional;
A3.1. Mentorat didactic ºi coaching
cognitiv-comportamental pentru dezvoltarea personalã ºi profesionalã a resurselor umane din ºcolile þintã;
A3.2. Identificare/dezvoltare/ schimb
de bune practici pentru asigurarea
calitãþii în educaþie, dezvoltare profesionalã ºi pentru facilitarea dialogului
ºcoalã  familie  comunitate;
A3.3. Platformã educaþionalã online
pentru sprijin profesional;
A3.4. Centre de sprijin pentru
dezvoltare profesionalã.

Lect. univ. dr. Sorin BEJAN

Expert media  Proiect PROFORM

Proiectul QualForm

 un demers prin care se asigurã mentoratul
cadrelor didactice din ºcolile defavorizate
POCU/73/6/6/107134

Evenimentul are loc la sediul USH Pro Business, str. Nicolae Iorga nr.34-36,
Sector 1, Bucureºti azi, 5 martie 2019, începând cu ora 10.00
Pentru informaþii suplimentare:
office@ushprobusiness.ro sau la telefon 021.650.00.14 /021.794.35.18

Managementul riscurilor valutare
în comerþul exterior
În data de 21 februarie 2019, USH Pro Business în parteneriat cu Ebury România
a organizat evenimentul Soluþii pentru exportatori ºi importatori: protecþia împotriva riscului valutar ºi finanþarea exporturilor, la care au participat companii
din domeniul industriei textile, tâmplãrie termoizolantã ºi produse educaþionale.
Subiectele dezbãtute au vizat plãþile primite de cãtre exportatori, atât în
valutã comunã Euro, cât ºi valute mai riscante (USD, GPB); importatorii care
plãtesc în USD; exportatorii care doresc sã îºi asigure ºi finanþeze exporturile
în Olanda, Polonia, Franþa, Elveþia, Italia, Spania, Belgia, Portugalia, Germania,
UK ºi Canada cu o facilitate competitivã celei oferite de cãtre bãncile comerciale,
pe partea de preþ ºi condiþii, precum ºi aspecte legate de protejarea clienþilor
împotriva fluctuaþiilor valutare.
Invitaþii acestui eveniment au fost experþii Ebury România, profesioniºti cu
o experienþã bogatã, atât în domeniul financiar ºi gestionarea riscului valutar,
cât ºi în finanþarea afacerilor.
USH Pro Business
Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare
www.ushprobusiness.ro
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Activitatea depusã de cãtre cadrele
didactice în cadrul ºcolilor defavorizate
se caracterizeazã printr-o complexitate
sporitã, situaþiile întâlnite si problemele
curente necesitând din partea acestora
tact, implicare ºi profesionalism.
În acest context, atât mentoratul
didactic, cât ºi coaching-ul sunt binevenite pentru a oferi posibilitatea cadrelor didactice sã-ºi îmbunãtãþeascã
tehnicile de predare sau modalitãþile
practice de comunicare ºi empatizare
cu copiii.
Sesiunile de mentorat didactic ºi
coaching cognitiv comportamental din
cadrul Proiectului QualForm reprezintã, lunã de lunã, ocazii ideale pentru
participanþi, de a-ºi lãrgi orizontul de
cunoºtinþe ºi informaþii în domeniul
didactic ºi de a identifica soluþii

practice pentru problemele ºi provocãrile cotidiene.
Conþinutul temelor abordate în cadrul
sesiunilor reflectã preocupãrile experþilor din cadrul proiectului menite sã
identifice soluþii cât mai la îndemâna ºi
informaþii cât mai valoroase care sã
rãspundã necesitãþilor care apar în activitatea cadrelor didactice participante.
ªi în aceastã lunã, temele propuse au
fost extrem de interesante, participarea
cadrelor didactice concretizându-se
într-un intens schimb de idei. S-au abordat urmãtoarele teme: rolul poveºtilor
în stimularea creºterii copilului la
diferite vârste pentru Judeþul Dolj ºi
managementul schimbãrii individuale ºi
organizaþionale, relaþia dintre încrederea
în sine, climatul ºcolar ºi performanþa
ºcolarã în cazul judeþului Gorj.

Mioara Vergu-Iordache, Ciprian C. Vasilescu
Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP)
Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.

Implicarea cadrelor didactice în
cadrul discuþiilor indicã faptul cã
sesiunile de mentorat ºi coaching
reuºesc sa-si atingã obiectivele propuse, reprezentând o activitate de
succes din cadrul proiectului.
Proiectul POCU QualForm Asigurarea CALitãþii educaþiei prin
FORMare profesionalã continuã este
finanþat din Fondul Social European
prin Programul Operaþional Capital
Uman 2014  2020. Acesta este implementat de cãtre Asociaþia Societatea
Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, în parteneriat
cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean Gorj.

Conf. univ. dr. Daniel GÂRDAN,

Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti
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Oferta educaþionalã pentru anul universitar 2019-2020
UNIVERSITATEA SPIRU HARET

 42 de programe de LICENÞÃ în cadrul facultãþilor din
BUCUREªTI:
 Educaþie fizicã ºi sport - ªoseaua Berceni nr.24, sector 4
(Apãrãtorii Patriei)
- Educaþie fizicã ºi sportivã IF
- Kinetoterapie ºi motricitate specialã IF, IFR
- Sport ºi performanþã motricã - IF
 Litere - strada Ion Ghica nr. 13, sector 3
- Limba ºi literatura englezã - Limba ºi literatura modernã: francezã
- Limba ºi literatura englezã - Limba ºi literatura modernã: germanã
- Limba ºi literatura englezã - Limba ºi literatura modernã: spaniolã
- Limba ºi literatura englezã - Limba ºi literatura modernã: italianã
- Limba ºi literatura englezã - Limba ºi literatura modernã: rusã
- Limba ºi literatura englezã - Limba ºi literatura clasicã: latinã
- Limba ºi literatura românã - Limba ºi literatura modernã:
englezã
- Limba ºi literatura românã - Limba ºi literatura modernã:
francezã
- Limbi moderne aplicate: englezã-francezã
- Limbi moderne aplicate: englezã-spaniolã
- Limbi moderne aplicate: englezã-italianã
- Limbi moderne aplicate: englezã-germanã
 Inginerie ºi Informaticã  strada Fabricii nr. 46 G, sector 6
- Informaticã - IF
 Medicinã Veterinarã - Bulevardul Basarabiei nr. 256, sector 3
- Medicinã veterinarã - IF
- Medicinã veterinarã (în limba englezã) - IF
 Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei - strada Fabricii nr. 46 G,
sector 6
- Psihologie - IF, IFR, ID
- Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar - IF
 ªtiinþe Economice - strada Fabricii nr. 46 G, sector 6
- Marketing - IF
- Marketing - limba englezã - IF
- Contabilitate ºi informaticã de gestiune - IF
- Management  IF, IFR, ID
 ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative - ªoseaua Berceni
nr. 24, sector 4
- Drept - IF, IFR
- Poliþie localã - IF
- Administraþie publicã - IF

BRAªOV, strada Turnului nr. 7
 ªtiinþe Juridice, Economice ºi Administrative
- Management - IF
- Drept - IF
 Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
- Psihologie - IF
- Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar - IF
CÂMPULUNG, strada Traian nr. 223
 ªtiinþe Economice
- Contabilitate ºi informaticã de gestiune - IF
CONSTANÞA, strada Unirii nr. 32-34
 ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice
- Management - IF
- Management (în limba englezã) - IF
- Drept - IF
CRAIOVA, strada Vasile Conta nr. 4
 ªtiinþe Juridice, Economice ºi Administrative
- Contabilitate ºi informaticã de gestiune - IF
- Management - IF
- Drept - IF, IFR, ID
- Administraþie publicã  IF, IFR, ID
- Poliþie localã - IF
IF - învãþãmânt cu frecvenþã
IFR - învãþãmânt cu frecvenþã redusã
ID - învãþãmânt la distanþã
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Au început preînscrierile on-line!

(https://www.spiruharet.ro/facultate-preinscriere)
Candidaþii care utilizeazã formularul de preînscriere on-line sunt scutiþi de plata taxei de înscriere,
dacã s-au înscris pânã la data de 28.06.2019. Candidaþii care se înscriu on-line vor prezenta la secretariatul facultãþii,
pânã la 28 iunie 2019, documentele necesare pentru înscriere.

Mobilitate Erasmus +
În perioada 27 februarie  3 martie,
Facultatea de ªtiinþe Economice a Universitãþii Spiru Haret gãzduieºte mobilitatea de
predare Erasmus + a domnului conf. univ.
dr. Canko Stefanov, de la St.Cyril and St.
Methodius University of Veliko Tarnovo,
Bulgaria. Domnia sa efectueazã mobilitatea,
atât in calitate de cadru didactic al universitãþii
din Veliko Tarnovo, cât ºi în calitate de coordonator departamental Erasmus+ pentru
Facultatea de ªtiinþe Economice din cadrul
aceleaºi universitãþi.
Universitatea Spiru Haret, ca urmare a
preocupãrilor pentru dezvoltarea propriei
strategii de internaþionalizare, a încheiat în

ultimii 5 ani peste 65 de acorduri bilaterale
de colaborare în cadrul programului
Erasmus+ pentru efectuarea de mobilitãþi,
atât pentru studenþi, cât ºi pentru cadrele
didactice. Cu Universitatea St. Cyril and St.
Methodius din Veliko Tarnovo, universitatea
noastrã are încheiat un acord pentru
mobilitãþile Erasmus încã din anul 2014,
pentru specializarea Geografie ºi Pedagogie,
urmat în 2017 de specializarea Administrarea Afacerilor.
De-a lungul timpului, între cele douã
universitãþi au existat schimburi ºi mobilitãþi efectuate de cãtre studenþii ºi masteranzii universitãþii din Veliko Tarnovo,

pentru specializãrile Geografie ºi ªtiinþe
economice.
Mobilitatea efectuata de cãtre domnul
conf. univ. dr. Canko Stefanov a reprezentat
prima mobilitate efectuata de cãtre un cadru
didactic din domeniul economic. Domnia
sa predã discipline specifice domeniului
marketing, precum Bazele marketingului ºi
Politici de marketing.
Obiectivele mobilitãþii au vizat efectuarea unui numãr de opt ore de predare,
precum ºi îmbunãtãþirea relaþiilor dintre
cele douã instituþii, atât în plan didactic, cât
ºi al cercetãrii ºtiinþifice. Astfel, oaspetele
bulgar a realizat o prezentare a instituþiei
partenere, a istoricului acesteia ºi a ofertei
sale educaþionale, prezentare completatã cu
informaþii referitoare la dezvoltarea socioeconomicã a Bulgariei ºi, în special, a zonei
Veliko Tarnovo.
În cadrul discuþiilor avute cu directoarea
de departament al Facultãþii de ªtiinþe
Economice, doamna prof. univ. dr. Luminiþa
Ionescu, s-a evidenþiat disponibilitatea
colaborãrii în ceea ce priveºte cercetarea
ºtiinþificã prin participarea cadrelor didactice bulgare în cadrul viitoarei Conferinþe
Economice Naþionale Provocãri actuale
ale economiei româneºti: creºtere, competitivitate ºi inovare, organizatã de Facultatea de ªtiinþe Economice din cadrul
Universitãþii Spiru Haret în perioada 1516 mai 2019.
De asemenea, în discuþiile purtate cu
coordonatorul central în cadrul Biroului
Erasmus+ al Universitãþii Spiru Haret,
conf.univ.dr. Gârdan Daniel, oaspetele
bulgar s-a arãtat deosebit de interesat nu
numai de colaborarea pe planul cercetãrii
ºtiinþifice, ci ºi a consolidãrii colaborãrii
în planul schimburilor Erasmus+ .

Conf. univ. dr. Daniel GÂRDAN

Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã al Universitãþii
Spiru Haret ºi S.C. E-nformation S.R.L. vã invitã
joi, 7 martie, începând cu ora 12,

în Campusul Didactica al Universitãþii Spiru Haret, Corpul A,
amfiteatrul A3, str. Fabricii nr. 46G, sector 6, Bucureºti,
la Sesiunea de instruire despre conþinutul, modul de utilizare ºi
resursele electronice de documentare oferite prin intermediul
proiectului Acces Naþional Electronic la Literatura ªtiinþificã
pentru Susþinerea Sistemului de Cercetare ºi Educaþie din
România ANELIS PLUS 2020, proiect cofinanþat din Fondul
European de Dezvoltare Regionalã prin Programul Operaþional
Competitivitate 2014  2020:

Acces electronic la literatura ºtiinþificã
pentru susþinerea ºi promovarea
sistemului de cercetare ºi educaþie
din România
Asociaþia Universitãþilor, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare
ºi Bibliotecilor Centrale Universitare din România Anelis Plus,
în calitate de beneficiar, ºi S.C. E-nformation S.R.L., în calitate
de furnizor, anunþã continuarea accesului la literatura ºtiinþificã
de cercetare pentru perioada 2018-2019.
Universitatea Spiru Haret a cofinanþat ºi beneficiazã de acces
online ºi în anul 2019 la urmãtoarele baze de date, având ca scop
susþinerea activitãþii de informare ºi documentare necesarã realizãrii temelor de cercetare-dezvoltare:  ProQuest Central  Clarivate
Analytics: Web of Science, Journals Citation Reports, Derwent
Innovation Index  SCOPUS  CABI VetMed.

Sesiunea de instruire despre conþinutul, modul de utilizare ºi
instrumentele oferite de fiecare resursã electronicã de documentare.va
fi susþinutã de domnul Vasilicã Rareº din partea S.C. E-nformation
S.R.L., în calitate de reprezentant în România al editurilor ºtiinþifice
ce produc bazele de date prezentate mai sus.
Cadrele didactice, cercetãtorii, doctoranzii, bibliotecarii, masteranzii ºi studenþii din Universitatea Spiru Haret din Bucureºti
sunt invitaþi sã participe la aceastã prezentare interactivã.
Persoanele care participã la training au posibilitatea de a
descãrca Certificatul de participare la eveniment din contul
personal de pe portalul www.e-nformation.ro.

Cãtãlin Marius RADU

Proiectul de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare
SPIRITUALITATE ªI UNIVERSITATE

Documentarul Secretul

 premierã naþionalã, în prezenþa realizatorului,
dr.Vladimir Maykov, Federaþia Rusã

Joi 21 februarie 2019, a avut loc, în sala Studio, evenimentul
internaþional dedicat lui Carlos Castaneda, susþinut de dr. Vlamidir
Maykov, pionier al cercetãrii transpersale în Federaþia Rusã,
fondator al Asociaþiei Ruse pentru Psihologie ºi Psihoterapie
Transpersonalã. Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu
Asociaþia Românã de Psihologie Transpersonalã.

Dr. Maykov a susþinut în deschiderea evenimentului o
conferinþã dedicatã vieþii lui Carnos Castaneda în context
transpersonal, urmatã de vizionarea, în premierã naþionalã, a
documentarului Secretul, pe care l-a realizat. Seara s-a încheiat
cu o sesiune de întrebãri.
Vladimir Maykov se aflã în conducerea Departamentului de
Psihologie Transpersonalã a Institutului Psihanalitic din Moscova,
este autorul a patru volume ºi iniþiatorul unei serii de proiecte de
cercetare din domeniul transpersonal.
Proiectul de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare Spiritualitate ºi
Universitate continuã în data de 8 martie, ora 19, cu un eveniment
susþinut de Ven. Markus, de la Centrul de Înalte Studii Tibetane
din Elveþia.
Vã aºteptãm în sala Studio!
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Cine ne va mai repara maºinile?

Pentru viitorul acestei þãri,
ar trebui sã învãþãm o meserie încã din ºcoalã!
Lucia MOCANU, director al Liceului Tehnologic Dacia
În România se vorbeºte foarte mult despre drumuri. O statisticã recentã
spune cã existã aproximativ 11.000 km de drumuri de pãmânt în þara noastrã.
Un lucru îngrozitor pentru ºoferi ºi pentru maºinile acestora. Se ºtie cã la
service-urile auto este aproape întodeauna plin de maºini, ce aºteaptã sã fie
reparate ºi întotdeauna este nevoie de mai multã forþã de muncã. Aºa cã m-am
întrebat cine sunt viitorii mecanici, mecanici electricieni ºi electroniºti auto?
Am ales sã aflu rãspunsuri de la directorul Liceului Tehnologic Dacia,
doamna Lucia Mocanu. Liceul este situat în Sudul Bucureºtiului, mai exact în
zona staþiei de metrou Apãrãtorii Patriei, iar imaginea pe care o oferã este una
frumoasã.

Reporter: Vã rog sã îmi spuneþi dacã
Liceul Tehnologic Dacia continuã tradiþia altui liceu tehnologic, având în
vedere cã dateazã din 1925, iar primul
celebru autoturism românesc a ieºit pe
porþile Uzinei de Autoturisme Piteºti
pe 20 august 1968?

Lucia Mocanu: Da, este adevãrat.
A fost înfiinþat în 1925, dar în decursul
anilor a fost cunoscut sub mai multe
denumiri. Totuºi, profilul liceului a
rãmas neschimbat, respectiv liceu
tehnologic din domeniul transporturilor
auto. A fost grup ºcolar, ºcoalã de artã

ºi meserii. În prezent, avem clase IX XII pe transporturi, dar sunt ºi clase al
cãror profil este protecþia mediului, ºi
clase sportive. Adicã profil tehnologic,
servicii ºi vocaþional. Nu în ultimul
rând, pot sã vã spun cã avem ºi secþie
de real, dar la forma de învãþãmânt cu
frecvenþã redusã. Din Sectorul 4
suntem singura instituþie cu aceastã
formã de învãþãmânt pentru licee.
Pentru noi este foarte importantã
practica, care se realizeazã la agenþii
economici.
Reporter: În general, absolvenþii
liceului cãtre ce se îndreaptã?
Lucia Mocanu: În general, absolvenþii noºtri se angajeazã într-un procent
foarte mare, doar o parte dintre ei se
orienteazã cãtre studii superioare. Cei
mai mulþi sunt angajaþi din ultimul an de
liceu sau de ºcoalã profesionalã, ca mecanici electricieni ºi electroniºti auto, dar,
deºi cele douã meserii pentru care noi îi
pregãtim au foarte mare cãutare pe piaþa
muncii, pe absolvenþii de gimnaziu nu îi
mai tenteazã aceste specializãri ca în
trecut. La ºcoala profesionalã ºcolarizãm
ºi tinichigii auto, iar, la liceu, tehnicieni
în transporturi, tehnicieni electricieni,
electroniºti auto, dar, aºa cum am spus
mai devreme, avem ºi specializãri în
protecþia mediului, începând cu anul
ºcolar 2018-2019. Trebuie sã menþionez
cã liceul nostru s-a unit, la 1 septembrie
2018, cu Colegiu Tehnic Miron Nicolescu
ºi am preluat clasele de la acest liceu,
ceea ce înseamnã cã în afarã de clasele
noastre în domeniul transporturilor sunt
aceste clase de protecþie a mediului, cele
vocaþionale ºi cele tehnologice, de unde
ies tehnicieni mecatroniºti ºi tehnicieni
prelucrãri la cald, la forma de învãþãmânt
seral. La profilul protecþia mediului
avem clase de la a IX-a pânã la a XII-a.
La profilul vocaþional, clase sportive gen
mozaic. Acesta sunt pregãtite de FCSB,
cu care avem o colaborare foarte bunã.
Reporter: Când sãrbãtoriþi Ziua
liceului?
Lucia Mocanu: În fiecare an, în luna
mai, dar nu avem o zi fixã. Mai mult de
atât, pot sã vã spun cã este un eveniment
în viaþa liceului, dar nu singurul. Profesorii noºtri merg în judeþele Ilfov ºi

Giurgiu cu scopul de a
promova liceul, în ºcolile generale din aceste
judeþe.
Reporter: ªcolile de
meserii au cam dispãrut în România,
mai vin elevii de gimnaziu la ºcolile
profesionale?
Lucia Mocanu: Da, este o mare
problemã. Elevii de gimnaziu, în loc sã
se îndrepte spre ºcolile profesionale,
sfãtuiþi prost de pãrinþi, merg cãtre licee
de matematicã-informaticã. Ori nu toatã
lumea poate face matematicã sau informaticã la nivel intensiv! În ultimii ani,
ºcoala noastrã profesionalã s-a dezvoltat. Anul trecut am avut doar o clasã,
cu 38 de elevi, lucru care ne-a determinat
sã solicitãm înfiinþarea, pentru anul viitor,
a douã clase de profesionalã. O clasã de
mecanici auto ºi o clasã de tinichigii.
Agenþii economici ne solicitã tinichigii.
Este o meserie foarte cãutatã, bine plãtitã,
iar pe piaþa muncii nu sunt suficienþi
specialiºti. Clasele acestea de profesionalã merg bine ºi calitatea elevilor este
bunã. Nu este adevãrat cã cei de la profesionalã nu ºtiu sã scrie ºi sã citeascã,
cei de la noi sunt foarte bine pregãtiþi.
Fac matematicã, fizicã, limbi strãine,
limba românã, biologie. Fac toate aceste
materii în clasa a IX-a. Din clasa a X-a
au douã zile de practicã pe sãptãmânã.
Fac practica obligatorie la agenþii economici, iar într-a XI-a au mai multe
sãptãmâni de practicã; dupã ce terminã
ºcoala profesionalã se pot angaja sau pot
urma liceul tot la noi, la seral. Ca exemplu,
amintesc cã în clasa a XI-a, la liceu, avem
36 de elevi, care provin de la profesionalã.
Un elev, care începe cu profesionala,
poate continua doi ani ºi jumãtate la seral
ºi, dupã aceea, poate sã facã, tot la noi,
ºcoala postlicealã de maistru electromecanic auto. Specializarea asta e foarte
cãutatã. Suntem singurul liceu de stat
din Bucureºti care are ºcoalã postlicealã
cu aceastã specializare acreditatã.
Reporter: Vã gândiþi sã înlocuiþi o parte
dintre specializãrile actuale cu altele?
Lucia Mocanu: Noi, profesorii ºcolii,
ne gândim ca în anii urmãtori sã avem în
continuare clase de tehnician electrician,
electronist auto, reintroducând aceastã

specializare, fiind singura ºcoalã din
Bucureºti acreditatã pe acest domeniu.
Vin elevi din tot Bucureºtiul sã dea
examen aici, iar clasa noastrã cu acest
profil este pe terminate, respectiv mai
avem jumãtate de clasã la a XI-a ºi
jumãtate de clasã la a XII-a. Totul
depinde de deschiderea elevilor ºi a
profesorilor, dar nu ar trebui sã ajungem
în situaþia de a comasa licee tehnologice,
ci sã le promovãm în aºa fel încât sã
avem efective la clasã!

Ciprian C. VASILESCU

Un proiect e-twinning în care datina se îmbinã cu tehnologia

TRADIÞII ªI OBICEIURI  PUNÞI DE LEGÃTURÃ ÎNTRE PRIETENI
Tradiþiile ºi obiceiurile strãmoºeºti sunt moºtenirea noastrã culturalã ºi avem datoria moralã
de a le da mai departe generaþiilor viitoare. De-a
lungul timpului, poporul român a fost preocupat
de a-ºi transmite gândurile, sentimentele, emoþiile
cu fiecare etapã din viaþa lui (naºtere, nunta,
botez, moarte), dând astfel naºtere unui bogat
patrimoniu cultural manifestat în diferite forme:
proverbe, zicãtori, basme, legende, mituri,
strigãturi, oraþii de nuntã etc.
Proiectul e-twinning Tradiþii ºi obiceiuri punþi de legãturã între prieteni, care se desfãºoarã
în anul ºcolar 2018 -2019, iniþiat de profesoara
pentru învãþãmânt primar Adina Veronica Godja
de la ªcoala Gimnazialã Onceºti din judeþul
Maramureº, la care au aderat Cristina Stan,
profesor de limba franceza, ºi Simona Moldoveanu
de la ªcoala Gimnazialã Grigore Moisil din
Ploieºti, precum ºi Olga  Maria Ciucã  educatoare la Grãdiniþa cu Program Prelungit nr.111
Bucureºti, îºi propune redescoperirea frumuseþii
tradiþiilor româneºti, atât prin pãrþile lor comune
în spaþiul românesc întreg, cât ºi diferenþele lor
locale, valorificarea acestor tradiþii, sãdind în
sufletul tinerelor generaþii dragostea ºi respectul
faþã de aceastã formã de manifestare artisticã.
Activitãþile proiectului au ca scop promovarea
dialogului ºi a comunicãrii între elevii din ºcolile
participante din zone diferite ale þãrii, prezentarea
tradiþiilor din diferite zone locuite de români;
realizarea unui schimb de experienþã, de informaþii
despre tradiþiile ºi obiceiurile populare.
În cadrul proiectului, elevii vor învãþa cum sã
colecteze, sã compare ºi sã clasifice informaþiile,

sã împãrtãºeascã cunoºtinþele, sã colaboreze
pentru a crea resurse digitale ºi cum sã utilizeze
instrumentele TIC.
Încã de la început, fondatorii proiectului au
stabilit procedura de lucru ºi calendarul activitãþilor
folosind spaþiul de comunicare eTwinning.
Comunicarea se realizeazã ºi prin intermediul
emailului, al jurnalului de proiect, facebook-ului.
Fiecare profesor a creat o paginã cu numele sau ºi
mai multe subpagini care denumesc activitãþile
desfãºurate: prezentarea elevilor ºi a ºcolii,
sãrbãtorile ºi tradiþiile specifice zonei din care
provine fiecare partener.
Cu ocazia Centenarului Marii Uniri, preºcolari,
elevi ºi profesori ºi-au unit sufletele ºi minþile ºi,
simþind româneºte, au cinstit þara ºi poporul prin
cântece, joc ºi expoziþii de desen. Cei mai mici
dintre participanþii la proiectul e-twinning,
preºcolarii de la GPP nr. 111 Bucureºti, au învãþat
sã joace Cãluºarul ºi au cântat alãturi de colegii

din alte grupe Treceþi batalioane române Carpaþii!
stârnind emoþia pãrinþilor ºi a celorlalþi invitaþi. La
ªcoala Gimnazialã Grigore Moisil Ploieºti s-a
cântat în cor Imnul Centenarului, s-au înãlþat spre
cer baloane tricolore, iar elevii coordonaþi de prof.
Simona Moldoveanu au realizat expoziþii de
picturã ºi desen în care au surprins momente

istorice ale poporului român. Nu a lipsit parada
costumelor populare specifice zonei Muntenia.
În Maramureº, elevii cei mici au recitat poezii
patriotice, au realizat desene ºi machete cu simbolurile naþionale. Peste tot s-a simþit o puternicã
vibraþie de unitate ºi de românism!
Celor douã mari sãrbãtori religioase, Crãciunul
ºi Pastele, le sunt dedicate pagini speciale, care
vor trebui completate pe parcursul desfãºurãrii
activitãþilor. Pentru prezentarea acestora, elevii
mai mari au învãþat sã foloseascã diferite aplicaþii
precum: Padlet, Thinglink, Tricider, iar cei mici
au editat fotografii, au învãþat sã filmeze mici
secvenþe din activitãþi.
Toate materialele realizate în cadrul acestor
activitãþi au fost postate în jurnalul proiectului de
pe platforma e-twinning, astfel încât partenerii au
putut sã vadã ce au realizat colegii lor mai mari sau
mai mici. La finalul proiectului se preconizeazã
realizarea unei cãrþi electronice ilustrate în care sã
fie cuprinse descrierea activitãþilor ºi fotografii de
pe parcursul acestora, precum ºi un calendar al
sãrbãtorilor ºi tradiþiilor româneºti, care sã fie tipãrit
ºi distribuit tuturor participanþilor.
Tradiþiile ºi obiceiurile româneºti îmbinã datina
strãveche cu instrumentele moderne de comunicare ºi prezentare oferite de spaþiul e-twinning,
reuºind astfel sã fie nu doar punþi între trecut ºi
prezent, între zonele þãrii, ci devenind, astfel,
punþi de legãturã între prieteni.

prof. dr. Cristina STAN  ªcoala Gimnazialã Grigore Moisil Ploieºti
prof. înv. preºcolar Olga-Maria CIUCÃ  GPP nr. 111 Bucureºti
prof. înv. primar Adina Veronica GODJA  ªcoala Gimnazialã Onceºti, Maramureº
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Avatar. Aºii cinematograifiei
lu
Fãrã efecte speciale. ºi audiomveiz, ualu

VITRALII
Este omniprezentã. Umple sticla televizoarelor, gazetele, sufocã spaþiul virtual, pãtrunde peste tot ca o ceaþã lipicioasã. A cucerit cotidianul, l-a ocupat cu
aura sa fals providenþialã, luându-l în
stãpânire, pânã la ultimul crâmpei. A nãscut polemici furtunoase, convulsii violente,
a generat pasiune, admiraþie ºi, în egalã
mãsurã, urã convulsivã. A rãscolit deopotrivã inimi ºi viscere. I s-au presãrat
flori în cale pe aeroporturi, la conferinþe
de presã ºi la porþile instituþiilor pe unde
este, zadarnic, chematã. I s-au dedicat ode
siropoase, dar ºi, cu asupra de mãsurã,
imprecaþii de o rarã hâdoºenie. A fost
Slujirea, dar ºi Gheena pe Pãmânt.
Chip cioplit idolatric de mâini mai
degrabã strãine ºi oarbe, a generat un cult
al persoanei absurd ºi faraonic, un rãzboi
inegal, ilogic ºi stupid, o vâltoare întu-

necatã, nãucitoare, mãcinând ca un vortex
energii demne de o cauzã mai bunã. A
înghiþit ºi devorat orice posibilã dezbatere
aºezatã, a suprimat forþa ideilor generatoare
de consens. A împãrþit naþiunea în douã
pãrþi de neconciliat, pe care nimic nu le
mai poate acum opri sã se ia de guler, de
gât, sã se încaiere, sã urle idealuri despre
care fiecare crede cã reprezintã Calea.
Soclul i-a fost înãlþat cu osârdie, transformând-o într-o hologramã proiectatã de
departe, ca un deget punctând nemilos
eterul, spre învãþãtura de minte a norodului,
care nu ar ºti ce e mai bine pentru el, dacã
nu i-ar spune alþii. Se pare cã, tuturor, ne
scapã ceva. Suflând în ceaþa care ne abureºte ºi ne face hãbãuci, frecându-ne la
ochi, parcã realitatea se limpezeºte: nu, nu e
o zeitate, ci un simplu funcþionar, puþin cam
mediocru ºi autosuficient, arogant ºi obraznic
ca mai toþi purtãtorii de mânecuþe din spatele
ghiºeului. Mintea cea de pe urmã va veni.
Din colþul sãu întunecat de Astral,
bãtrânul Kim surâde invidios. Avatarul sãu
e foarte, foarte reuºit.

Dragoº CIOCÃZAN

Calea Griviþei, mon amour

(II)

Ar mai fi de zis în aceastã istorie tristã a Cãii
Griviþei. Undeva în proximitatea ei, mai exact în
dreptul fostei Hale Matache, dispãrutã prematur în urmã cu câþiva ani, dupã ce Ordinul
Arhitecþilor ºi un ONG, care se luptau pentru
salvarea monumentelor istorice din zonã,
câºtigaserã un proiect de reabilitare a acesteia,
se aflã bustul doctorului Haralambie Botescu.
Piaþeta poartã numele medicului. Chiar dacã
poziþionarea bustului a fost schimbatã în
decursul anilor, în spatele monumentului se aflã
acum fostul Cinema Griviþa. Acesta a purtat ºi
numele de Model ºi Cultural. Ca o ironie a sorþii,
nimic din zonã nu poate fi luat drept model
sau reper cultural actual.
În anii interbelici, aici juca trupa lui Vasile
Tomas, Care mai
spre bãtrâneþe ºi-a
spus Tomazian. El
ºi fratele sãu, ani de
zile, au tropãit pe
podeaua scenei ridicatã în faþa galeriei, unde se înghesuiau cei cu
parale mai puþine.
Azi avem parale mai multe ºi cinematografe mai puþine. Mergem cu banii la mall îi aruncãm
pe te miri ce. Nu ne mirãm însã când vedem turnuri de oþel ce
ameninþã perspectiva ºi îngroapã istoria Bucureºtiului. Nu
avem nicio strângere de inimã când arhitectura antebelicã ºi
interbelicã se prãvãlesc ajutate de autoritãþi, iar în locul vechii
ºi frumoasei arhitecturi se construiesc penibile monstruozitãþi.
Totul cade ºi se surpã pe Calea Griviþei, mon amour!

Ciprian C. VASILESCU

Invitaþii în lumea artelor plastice

între

Profesioniºti din domeniul cinematografiei ºi audiovizualului, experþi, reprezentanþi
ai instituþiilor publice naþionale ºi europene
îºi dau întâlnire, în perioada 18-19 martie, la
Bucureºti, anunþã Ministerului Culturii ºi
Identitãþii Naþionale. Pe ordinea de zi a discuþiilor figureazã teme majore precum reevaluarea modelelor de coproducþie cinematograficã ºi prezentarea instrumentelor
financiare specifice pieþei internaþionale a
filmului.
În cadrul conferinþei vor fi abordate aspecte
ce þin de intersecþia modelului consacrat al
coproducþiilor cinematografice cu noile provocãri tehnologice, complementaritatea cu
programele de finanþare existente, precum ºi
impactul acestora în ceea ce priveºte promovarea identitãþii culturale europene în interiorul Uniunii ºi în acþiunile externe.
Evenimentul este organizat de Ministerul
Culturii ºi Identitãþii Naþionale, prin Unitatea
de Management a Proiectului cu sprijinul
Comisiei Europene, în contextul Preºedinþiei
României la Consiliul UE, ºi se adreseazã
profesioniºtilor din industria cinematograficã internaþionalã. (G.M.)

În premierã naþionalã,

Curs dedicat
Revoluþiei Române

Pentru a marca 30 de ani de la Revoluþia
din 1989, Universitatea de Vest din Timiºoara a lansat, recent, programul aniversar intitulat Timiºoara, trei decenii de
libertate. În cadrul acestuia, a fost introdus,
în premierã naþionalã, un curs dedicat
Revoluþiei de la Timiºoara din 1989, la care
sunt aºteptaþi sã se înscrie studenþi ºi elevi.
Cursul Revoluþia de la Timiºoara din
1989 a debutat în acest semestru, are un
orar sãptãmânal de douã ore ºi va fi punctat
prin douã credite de studiu la examinarea
finalã. La curs se pot înscrie studenþi de la
toate universitãþile din Timiºoara, precum
ºi elevi care doresc sã afle mai multe despre
ce s-a întâmplat în urmã cu 30 de ani. Cursul
este susþinut de o echipã de profesori, care
au publicat de-a lungul timpului cãrþi, studii, eseuri ºi interviuri pe aceastã temã.
Reprezentanþii Universitãþii de Vest anunþã
cã în cadrul cursului vor fi abordate
teme precum elemente cronologice ale
Revoluþiei din decembrie 1989; miºcãri de
protest, rezistenþã ºi dizidenþi în România;
de la revoltã localã la revoluþie naþionalã;
figuri importante ale Revoluþiei din 1989;
piramida structurilor de represiune; morþi,
rãniþi ºi salvatori; vinovaþi, inculpaþi ºi
procese; suferinþã ºi speranþã în unitãþile
sanitare; anchetarea rãniþilor în spitale;
cãutarea morþilor ºi a celor dispãruþi; cazuri
controversate de morþi în spitale; sindromul
Timiºoara: anatomia unei mistificãri; noile
structuri ale puterii; de la Revoluþie la Proclamaþia de la Timiºoara. (G.M.)

Explozii de culoare

Pictorul Petru Damir s-a nãscut la
16 martie 1949 în Zahorna, judeþul Iaºi. Dupã
o copilãrie trãitã în mediul natural al satului
românesc, preocupat de timpuriu de existenþa
formelor ºi culorilor în armonie cu trãirile
sale interioare, este îndrumat spre Liceul de
Arte Plastice Octav Bãncilã din Iaºi, pe
care îl absolvã în 1968. Continuã apoi
desãvârºirea studiilor de picturã în atelierele
maeºtrilor locali, unde existã o efervescenþã
culturalã cu o ºcoalã de picturã recunoscutã
pentru valoarea ei încã de la începutul
secolului XX. În 1975 devine ºeful cenaclului
Culoare, suflet ºi idei, al Centrului Universitar
Iaºi, Casa Tineretului. În 1976, ºeful Grupului
de Picturã PG  Plastic Grup. Din 1990 este
membru titular al UAP filiala Iaºi. Din 1991

este membru al Asociaþiei Pictorilor Medici
din Elveþia. Din 2000 este membru titular al
UAP Bucureºti, secþia picturã.
În paralel cu activitatea artisticã bogatã,
cu multe participãri expoziþionale locale ºi
naþionale se îndreaptã ºi spre o carierã
medicalã cu studii profunde în domeniu.
Aceastã apropiere între cele douã profesii,
cea artisticã ºi cea medicalã, nu este
singularã în peisajul plastic românesc,
acestea, potenþându-se ºi armonizându-se
reciproc, cã în final sã ducã la o aprofundatã
trãire umanã, atât de pregnant exprimatã
în opera picturalã a lui Petru Damir, fapt
sesizat ades de criticã de specialitate.
Abordând arta, de la pictura de ºevalet
pânã la spaþii vaste, monumentale, pe edificii

publice, Petru Damir, aºa cum semnala un
critic de artã, este întotdeauna vivace ºi
deseori impetuos, iar febrilitatea cu care
mânuieºte uneltele, evidenþiind o inteligenþã
activã, mereu în alertã, astfel cã prin lucrãrile
sale, în fapt explozii de culoare, artistul ne pro- pune o sublimã armonie între eul profund
ºi miracolul existenþei. Petru Damir, un
pictor ajuns la maturitatea artisticã, o evidentã
personalitate artisticã ºlefuitã în marile
muzee, în stagiile realizate cu ocazia cãlãtoriilor de studii în Franþa, Italia,
S.U.A., Elveþia, Grecia etc. continuã
sã creeze anual picturã, din zona unei
meditaþii expresionist moderate cu accente liric magice, ajunsã la
un grad de acutã profesionalitate a limbajului plastic.
(sursa:
www.damir.
ro/) (C.M.)

Microcosmosul
românesc
ºi Satul-Muzeu

Nerej-Vrancea, 1927
- profesorul Gusti, de vorbã cu sãtenii

Satul este sanctuarul unde s-au refugiat ºi unde se pãstreazã
manifestãrile vieþii unui popor [ ] cum întruchipeazã el o viaþã
naþionalã într-un colþ minuscul al omenirii.
Datoritã unei tenacitãþi panteiste, satul este paznicul raporturilor
metafizice ale Naþiunii cu eternitatea.
(Dimitrie Gusti, Opere, vol. I, Editura Academiei).

S-au împlinit 139 de ani de la naºterea lui Dimitrie Gusti
(Iaºi, 13 februarie 1880). Sociolog, filosof ºi om politic român,
cunoscut ca profesor-mentor al ªcolii sociologice de la Bucureºti,
D. Gusti este iniþiatorul ºi coordonatorul celui mai mare program
ºtiinþific de sociologie ruralã româneascã ºi primul creator de imagine
a satului românesc, ca fondator al Muzeului Satului din Bucureºti.
A studiat la Universitatea din Iaºi (1898-1899), apoi la Berlin
ºi Leiptzig, avându-l ca profesor pe Wilhem Wundt. Între 1909 ºi 1910
pleacã la Paris, unde studiazã cu Emil Durkheim. Dupã 1910 devine
profesor de eticã ºi sociologie la Universitatea din Iaºi, iar din 1920
predã la catedra de sociologie, eticã ºi esteticã a Universitãþii din
Bucureºti. Creator de sistem sociologic, viziunea sa asupra realitãþii
sociale are drept concept-cheie voinþa socialã, manifestatã prin forme
ale activitãþilor colective (culturale, economice, politice ºi juridice) în
interiorul unitãþilor sociale concrete  (sat, oraº, familie), care sunt
condiþionate de acþiunea simultanã a mai multor factori (cadrul
cosmologic, biologic, psihologic ºi istoric.) ºi guvernate de legea
paralelismului sociologic.
Cu Dimitrie Gusti se deschide cea mai vie paginã din istoria
sociologiei româneºti, o perioadã în care ºtiinþele socio-umane ºi-au
gãsit împlinirea, atât prin contribuþia la cunoaºterea realitãþii, cât ºi
prin misiunea propusã. Dimitrie Gusti credea în rolului activ al ºtiinþei
 act de credinþã, ce trebuie sã aibã o misiune socialã, orientatã pe
probleme imediate, cum sunt cele ale populaþiei rurale, preponderente
în societatea româneascã, înscriindu-se din acest punct de vedere pe
linia înaintaºilor Ion Ionescu de la Brad, Dobrogeanu-Gherea sau
Spiru Haret. Aºezarea ruralã, ca unitate fundamentalã ce conþine toate
elementele existenþei sociale, este privitã ca microcosmos naþional.
Concepþia sa despre societate ºi rolul ºtiinþelor în viaþa socialã ºi-au
gãsit aplicabilitatea în campaniile monografice realizate cu echipe
interdisciplinare, pe care le-a coordonat în perioada 1925-1939. De
referinþã sunt cercetãrile monografice din satele: Goicea Mare (Dolj,
1925), Ruºeu-Brãila (1926), Nerej-Vrancea (1927), Fundu-Moldovei
(1928), Drãguº-Fãgãraº (1929), Runcu (1930), Cornova-Orhei (1931).
Enormul material etnografic adunat de Gusti ºi discipolii sãi constituie
un adevãrat tezaur documentar, reflectând realitãþile lumii rurale.
Acum sunt realizate ºi primele filme-documentar despre tradiþiile
folclorice româneºti. Experienþa de teren a cercetãtorilor ªcolii monografice a fost sintetizatã în mai mai multe studii metodologice:
Tipologia satelor ºi monografierea satelor reprezentative pentru
fiecare tip (60 de sate românesti cercetate de echipele studeneºti în
vara anului 1938, (Anton Golopenþia ºi D.C, Georgescu, 1941-1943),
Studiu intensiv (monografie multilateralã) a unui sat pilot
ºi monografierea sumarã a celorlalte sate din regiune (H.H. Stahl,
Nerej, un village dune region archaique, 1939).
Remarcându-se ca unul dintre cei mai energici animatori ai comunitãþii
ºtiinþifice, personalitatea carismaticã a profesorului a coagulat în jurul
sãu o întreagã generaþie de tineri intelectuali, cercetarea monograficã
cãpâtând dimensiunile unui adevãrat curent ºtiinþific în mediul
universitar, promovând totodatã cercetarea sociologicã româneascã
în lumea academicã internaþionalã. Printre reprezentanþii de seamã ai
ªcolii Sociologice se numãrã Anton Golopenþia, Mircea Vulcãnescu,
Henri H. Stahl, Traian Herseni, Ernest Bernea, Ion I. Ionicã, Vasile V.
Caramelea, Ion Cornea, Gheorghe Focºa, Mihai Pop, Xenia Costafloru,
Valer Butura, Ovidiu Bârsea, Constantin Brãiloiu, Floria Capsali.
Cu conºtiinþa sociologului militant, activitatea de profesor ºi cercetãtor a lui Dimitrie Gusti a fost fundamentul ºtiinþific pentru acþiunile sale de reformator social, cãutând proiecte ºi soluþii pentru
dezvoltarea societãþii româneºti, în special a celei rurale, ridicarea
calitãþii vieþii prin programe culturale ce includeau sãnãtatea, munca,
igiena, programe de alfabetizare ºi activitãþi spirituale. A fondat ºi
condus Asociaþia pentru ªtiinþã ºi Reformã Socialã, Institutul Social
Român ºi a fost iniþiatorul Legii serviciului social (1938-1939). A
condus revistele Arhiva pentru ºtiinþa ºi reforma socialã (1919-1943)
ºi Sociologia româneascã (1936-1944) .
Sunetul trist al clopotelor României, cum D. Gusti numea metaforic
Muzeul Satului, face trimitere la istoria românilor ºi la semnificaþia
simbolicã a acestui proiect. La crearea ºi constituirea Muzeului
Satului ºi-au adus contribuþii personalitãþi culturale ºi ale ºtiinþelor
socioumane, cum sunt: Henri H. Stahl, Victor Ion Pop, Mac
Constantinescu, Mihai Pop, Alexandru Odobescu, Traian Herseni,
Alexandru Tzigara-Samurcaº. Având sprijinul Fundaþiei Culturale
Regale Principele Carol, muzeul a fost inaugurat la 10 mai 1936,
în prezenþa regelui Carol al II-lea al României.
Pornind de la modurile de locuire ºi arhitectura casei þãrãneºti ca
elemente ale culturii materiale, România tãcutã este reprezentatã
aici în diversitatea existenþei sale  Satul ca o enciclopedie de vieþi.
O Românie arhaicã, pãstratã ºi valorizatã ca matrice identitarã,
reflectând moduri de a fi ale românilor, cu particularitãþile etnicitãþii
lor: inventivitate, rãbdare, legãtura cu Dumnezeu ca fundament
spiritual, panteismul, creativitatea. Un spaþiu întreg, edenic, dintre
zãplazurile cãruia ne priveºte prin lumina cerului ºi în duratã eternã
Bãtrânul suflet românesc.
Dedicându-ºi întreaga viaþã preocupãrilor ºtiinþifice ºi sociale,
Dimitrie Gusti rãmâne alãturi de mari patrioþi români, ca Ion HeliadeRãdulescu, Spiru Haret, Mihai Eminescu, Constantin RãdulescuMotru, I.L. Caragiale, Lucian Blaga, Mircea Eliade, ziditori ai
conºtiinþei de neam, înþeleasã ca treaptã ºi reper pe scara întregii lumi.

Cornelia Demetra PRODAN
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Lansarea consultãrilor cu stakeholderii
din domeniul maritim ºi al dezvoltãrii macro-regionale

CETÃÞEAN EUROPEAN
Comisia Europeanã informeazã:

Comerþul online: Comisia ºi autoritãþile
de protecþie a consumatorilor solicitã informaþii clare cu privire la preþuri ºi la reduceri

Ziua Maritimã Europeanã în România,
ediþia 2019

Comisia Europeanã, prin Directoratul General MARE, marcheazã ºi
în acest an Ziua Maritimã Europeanã, nu doar în cadrul conferinþei
centrale de la Lisabona, ci ºi printr-o serie de peste 100 de evenimente
locale, ce se vor desfãºura de-a lungul întregii Uniuni Europene. În
România, a fost selectat evenimentul internaþional High Level
Stakeholders Event, propus de un consorþiu de parteneri, sub genericul
Boosting transnational cooperation through the Black Sea - Danube
Macro-Regional Hub (Stimularea cooperãrii transnaþionale prin Hubul Macro-Regional Dunãre-Marea Neagrã), la Bucureºti, în data de
31 mai 2019.
Din acest consorþiu fac parte: Hub-ul Macro-Regional Dunãre-Marea
Neagrã, sub Preºedinþia Cluj IT Cluster; Catedra Internaþionalã Onorificã
Jean Bart în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii (CIOSUERD), proiect fondat de Fundaþia EUROLINK - Casa Europei în
parteneriat cu Academia Românã, Asociaþia Comunitãþile Locale
Riverane Dunãrii (CLDR - membrã CoDCR), sub preºedinþia
Universitãþii Maritime din Constanþa.
Obiectivele-cheie ale acestui eveniment internaþional sunt destinate:
sã interconecteze, pe de-o parte, componentele-cheie referitoare la Bleu
Entrepreneurship, Innovation and Investments (antreprenoriat, inovare
ºi investiþii albastre), iar, pe de altã parte, sã ofere posibilitatea reactivãrii/
dinamizãrii unor noi platforme de cooperare în zonã; sã fructifice
potenþialului noului Hub Macro-Regional Dunãre-Marea Neagrã, care,
prin serviciile ºi parteneriatele activate, sã ofere soluþii ºi aplicaþii
inovative pentru cele mai variate domenii.
Evenimentul include urmãtoarele secþiuni:
 Sesiune Practicã de Dezbateri ºi Workshop-uri
 Expoziþie incluzând cele mai bune practici ºi poveºti de succes
 Networking ºi Matchmaking pe tot parcursul evenimentului
 Decernarea Diplomelor de Excelenþã Inovare socialã ºi economicã
în Bazinul Mãrii Negre - Regiunea Dunãrii
 Vizitã de Documentare la Universitatea Maritimã din Constanþa ºi
Baza Nauticã Lacul Mamaia

Printre speakerii invitaþi se vor numãra reprezentanþi ai Comisiei
Europene, Consiliului Oraºelor ºi Regiunilor Dunãrii (CoDCR),
Ministerului Afacerilor Externe, Senatului României, Academiei
Române, alte instituþii ºi organizaþii profesionale relevante în domeniu,
precum ºi jurnaliºti ºi observatori specializaþi.
Reuniunea este deschisã unor grupuri largi de deþinãtori de interese,
experþi ºi specialiºti în diverse domenii conexe creºterii albastre, dar ºi
liderilor ºi decidenþilor din toate sectoarele de activitate care sprijinã
inovarea tehnologicã ºi urbanã, precum ºi promovarea unor domeniicheie precum: conservarea biodiversitãþii, turismul dunãrean ºi maritim,
digitalizarea transformativã, acvacultura, pescuitul, etc.
În vederea unei focalizãri cât mai pragmatice ºi a închegãrii unui Plan de
Acþiune comun privind implicarea tuturor responsabililor ºi inovatorilor în
sens larg din Macro-Regiunea Dunãrii ºi Bazinul Mãrii Negre, organizatorii
lanseazã din acest moment ºi o Consultare Publicã asupra domeniilor de
interes care vor face obiectul workshop-urilor, ca de pildã: foaia de parcurs
strategicã asupra energiei marine; îmbunãtãþirea politicilor integrate ºi
guvernanþei maritime la nivel UE, inclusiv strategiile de securitate aferente;
stimulente privind dezvoltarea turismului nautic, costier ºi ecologic, inclusiv
crearea de noi locuri de muncã; modalitãþile de promovare a acvaculturii
sustenabile în zona Litoralului, Deltei, ca ºi a afluenþilor Dunãrii, conform
Strategiei de Dezvoltare Sustenabilã a Acvaculturii Europene.
Mai multe informaþii privind modalitãþile de înscriere ºi participare
la Expoziþia din cadrul evenimentului sunt disponibile, începând cu 1
martie 2019, pe site-urile www.houseofeurope.ro ºi www.cldr.ro .
Parteneri Media Asociaþi: Agenþia Naþionalã de Presã AGERPRES,
Radio7, 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 conformitate,

EUROLINK  Casa Europei

Social Impact Award
lanseazã în România ediþia cu numãrul 8!
Joi, 28 februarie 2019, a avut loc lansarea ediþiei cu numãrul 8 a
Social Impact Award România, un program ce are misiunea de a promova
educaþia ºi punerea în practicã a ideilor ºi a afacerilor sociale printre
tinerii cu vârste între 14 ºi 30 de ani, care vor sã producã o schimbare
în comunitate. În cadrul proiectului, participanþii au acces la o comunitate
internaþionalã de antreprenori sociali, premii în valoare totalã de 5000
de euro, spaþiu de lucru ºi mentorat alãturi de antreprenori sociali români
cu experienþã.
Social Impact Award este o competiþie internaþionalã de idei de afaceri
sociale pentru tineri, fiind prezentã în peste 17 þãri ºi de 8 ani în România.
Scopul principal al programului este de a dezvolta tineri antreprenori ºi
de a pune antreprenoriatul social pe harta oportunitãþilor de carierã.
Aºadar, tinerii antreprenori, studenþii ºi liceenii care îºi doresc sã schimbe
problemele sociale curente într-un mod inovator pot primi contextul ºi
resursele necesare pentru a creºte de la idee la afacere socialã.
În România, pentru cea de-a opta ediþie, echipa din spatele Social
Impact Award a pregãtit o experienþã educaþionalã complexã, care îºi
propune sã transforme ideile de afaceri sociale în proiecte concrete.
Totul începe cu evenimentul de lansare, unde a fost dat startul oficial al
competiþiei de anul acesta. Evenimentul a avut loc joi, 28 februarie, la
Maastricht School of Management (Bulevardul Dacia nr. 99). În
cadrul acestuia, participanþii au descoperit care este legãtura dintre

felul în care privim societatea ºi motivaþia de a porni pe drumul
antreprenoriatului social. Patru invitaþi de seamã, cu experienþã în
antreprenoriatul social, le-au oferit detalii: Ana Janosev, Community
Manager, Social Impact Award, Zoltan Bereczki, membru în board-ul
NESsT România, Irina Anghel-Enescu, preºedinte Triple Helix, ºi Alessio
Menegazzo, Head of Sustainability and Institutional Affairs la Enel
România. Evenimentul a fost moderat de Ciprian Stãnescu, Partnerships
Manager la Ashoka România ºi membru în juriul Social Impact Award
România. Totodatã, participanþii au avut ocazia sã afle mai multe detalii
despre cum se va desfãºura competiþia de anul acesta.
***
Social Impact Award este o competitie internaþionalã de idei de afaceri
sociale care promoveazã antreprenoriatul social în rândul tinerilor. În
România, proiectul se aflã la cea de-a opta ediþie ºi este co-organizat de
Universitatea Alternativã, Social Innovation Solutions ºi Global Shapers
Bucharest Hub, cu susþinerea Enel România ºi BCR.

 În urma verificãrii unor site-uri destinate consumatorilor din UE reiese cã mulþi consumatori se confruntã
cu informaþii neclare cu privire la preþuri ºi la reduceri
atunci când fac cumpãrãturi online.
În data de 22 februarie 2019, Comisia Europeanã ºi
autoritãþile naþionale pentru protecþia consumatorilor a
publicat rezultatele unei verificãri efectuate la nivelul
UE a 560 de site-uri de comerþ electronic care oferã o
gamã largã de bunuri, servicii ºi conþinut digital, de la
îmbrãcãminte sau încãlþãminte la programe informatice
sau bilete la spectacole. Aproximativ 60 % dintre aceste
site-uri au prezentat nereguli în ceea ce priveºte
respectarea normelor UE în materie de protecþie a
consumatorilor, în special în ceea ce priveºte modul în
care sunt prezentate preþurile ºi ofertele speciale.
Vìra Jourová, comisarul pentru justiþie, consumatori
ºi egalitate de gen, a declarat: Comerþul online le oferã
consumatorilor numeroase oportunitãþi. Cu toate
acestea, mai mult de jumãtate dintre site-uri prezintã
nereguli, în special cu privire la modul în care sunt
afiºate preþurile ºi reducerile. Acest lucru trebuie sã
înceteze, deoarece consumatorii sunt adesea induºi în
eroare ºi plãtesc mai mult decât îºi propun. Sunt
consternat de numãrul mare de site-uri care au aceste
probleme  sper cã acestea sunt neintenþionate. Comercianþii online trebuie sã respecte pe deplin
normele UE în materie de protecþie a consumatorilor.
Autoritãþile naþionale pentru protecþia consumatorilor,
cu sprijinul Comisiei, urmeazã sã ia mãsurile necesare
pentru a pune capãt acestor practici comerciale neloiale.
Pentru mai mult de 31 % dintre site-urile care ofereau
reduceri, autoritãþile de protecþie a consumatorilor suspecteazã cã ofertele speciale nu erau autentice sau
au constatat cã modalitatea de calcul al preþului redus nu
era clarã.
Pe 211 site-uri, preþul final care trebuia plãtit era mai
mare decât preþul oferit iniþial. 39% dintre aceºti
comercianþi nu incluseserã informaþii adecvate cu privire
la taxele suplimentare care nu pot fi evitate la livrare, la
metodele de platã, la taxele de rezervare ºi la alte suprataxe
similare. Legislaþia UE privind protecþia consumatorilor
îi obligã pe comercianþi sã prezinte preþuri care sã includã
toate costurile obligatorii ºi, în cazul în care aceste costuri
nu pot fi calculate în avans, consumatorul trebuie sã fie
informat în mod clar de existenþa lor.
Alte nereguli în ceea ce priveºte cerinþele în materie
de informare:
În 59 % dintre cele 560 de site-uri verificate,
comercianþii au încãlcat obligaþia de a oferi un link uºor
accesibil cãtre Platforma de soluþionare online a
litigiilor (SOL), prevãzutã de legislaþia UE. Platforma
SOL le permite consumatorilor ºi comercianþilor sã
soluþioneze litigiile fãrã a apela la instanþã.
În cazul a aproape 30 % dintre site-uri, s-au constatat
nereguli în legãturã cu prezentarea informaþiilor cu privire
la dreptul de retractare al consumatorilor. În conformitate
cu legislaþia UE, consumatorii trebuie sã fie clar informaþi
despre dreptul lor de retractare atunci când fac
cumpãrãturi online.
Etapele urmãtoare
Autoritãþile de protecþie a consumatorului (CPC)
se vor asigura cã normele sunt respectate pe deplin de
cãtre comercianþii respectivi prin activarea procedurilor
naþionale de asigurare a respectãrii legislaþiei, în caz de
nevoie.

Românii se întorc cãtre investiþiile în dolari.
Moneda americanã oferã acum cele mai mari câºtiguri
Dupã ce investiþiile românilor în 2018, atât pe lei, cât ºi pe
euro, atât în zona de depozite bancare, cât ºi în cea de fonduri
de investiþii cu risc scãzut, au arãtat preponderent randamente
negative, iar sentimentul general al pieþei anticipeazã
probabilitatea apariþiei unei crize financiare, o nouã direcþie
de plasamente financiare se contureazã: fondurile de investiþii
în dolari. În 2018, aprecierea dolarului faþã de leu a fost de
8,02%., iar, randamentele, de pânã la 1,44%, în timp ce pe
euro au fost negative. Rata anualã a inflaþiei a crescut la 3,32%
în ianuarie 2019.
În 2018, cele mai bune randamente le-au avut fondurile de
investiþii în dolari. În plus, se câºtigã ºi din diferenþele de curs ºi,
în condiþiile unor dobânzi în creºtere ale FED, existã ºi protecþie
faþã de inflaþie. Toate cele trei fonduri de investiþii în dolari existente
pe piaþa româneascã au avut randamente pozitive. Este ºi motivul
pentru care, din aceastã lunã, martie, pe piaþã va apãrea ºi fondul
de investiþii în dolari deþinut de Banca Transilvania prin BT Asset
Management SAI.
Preºedintele societãþii de administrare a BT Fix Dolar, Aurel
Bernat, motiveazã astfel decizia de înfiinþare a fondului în dolari:
Rapoartele privind creºterea soldului la depozitele populaþiei
indicã o bunã predispoziþie la economisire, iar dacã acest trend se
va menþine, clienþii vor dori sã poatã alege dintr-o gamã cât mai
mare de produse. Pe de altã parte, BT Asset Management SAI nu
avea pânã acum un produs denominat în dolari. Simþim cã numeroºi
clienþi îºi doresc sã economiseascã în dolari, ca modalitate de
dispersie a plasamentelor, fiind, în acelaºi timp, o categorie de
investitori cu angajament pe termen lung.

Într-adevãr, dacã facem o comparaþie între randamentele
obþinute de fondurile în lei sau euro ºi cele în dolari, vom constata
cã cele în dolari au randamente exclusiv pozitive, iar cele în euro
preponderent negative. Astfel, cei trei jucãtori pe dolar deþinuþi
de BRD, OTP ºi Raiffeisen Bank au avut în ultimele 12 luni un
randament de 0,44%, 0,32 ºi 1,44%., în ordinea enumerãrii
fondurilor, conform http://www.smartfin.ro. Toate cele trei
fonduri de investiþii în dolari se bazeazã pe investiþii în instrumente
cu venit fix ºi grad scãzut de risc, bonduri ºi depozite bancare.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ
Spre comparaþie, pe piaþa din România existã 23 de fonduri de
investiþii în euro. În timpul celor 12 luni din 2018, 17 fonduri au
avut randamente negative, cuprinse între minus 15, 09% ºi minus
0,26%. Celelalte ºase fonduri au avut randament zero. Nici în cazul
fondurilor de investiþii în lei nu avem o evoluþie mai spectaculoasã.
Dintr-un total de 65 de fonduri de investiþii în lei cu diverse profiluri
de risc, doar 23 au avut randamente pozitive, cuprinse între plus
3,85% ºi plus 0,29%, 7 cu randamente zero ºi restul cu randamente
negative, cuprinse între minus 14,89% ºi minus 0,27%. Dar leul a
avut de pierdut din cursul de schimb ºi din creºterea inflaþiei.
Potrivit statisticilor BNR, aprecierea dolarului faþã de moneda
naþionalã a fost de 8,02% medie în luna ianuarie 2019 faþã de
media lunii ianuarie 2018. Astfel, cursul mediu calculat de BNR
în luna ianuarie 2019 a fost de 4,1179 lei pentru un dolar american
faþã de 3,8121 lei, media din ianuarie 2018. Rata anualã a inflaþiei
a crescut la 3,32% în ianuarie 2019.

Nici în cazul depozitelor bancare situaþia nu este foarte strãlucitã.
Dobânzile la depozitele în euro pe 12 luni sunt cuprinse între 1,05%
ºi 0,1%. Problema este cã bãncile mari au dobânzi de la 0,15%, nivel
de la care începe randamentul negativ pentru client. În plus, aici este
vorba despre câºtiguri care se vor încasa la sfârºitul lui 2019. În cazul
fondurilor de investiþii, câºtigurile s-au încasat deja. Pentru depozitele
în dolari dobânzile ºi implicit câºtigurile sunt ceva mai mari. Dobânzile
la 12 luni încep de la 1,85% ºi merg pânã la 0,1%, iar în jurul
dobânzii de 0,5% randamentele devin, de asemenea, negative.
Principalii jucãtori din piaþã se aºteaptã ca acest trend sã continue,
motiv pentru care Banca Transilvania a decis cã din aceastã lunã,
martie, îºi va îmbunãtãþi ºi ea portofoliul cu un astfel de produs. În
prima etapã lansãm un fond de venit fix denominat în USD, fiind
preponderent axat pe depozite bancare negociate. Ajutãm astfel
clienþii sã obþinã randamente mai bune, cu minim de efort. Dacã ne
uitãm la cei peste 40.000 de clienþi activi pe care îi avem considerãm
cã 10-15% dintre aceºtia, ºi anume 4.000  5.000, vor avea înclinaþia
de a investi în dolari, spune Aurel Bernat. Piaþa þintã a acestor
produse sunt în general clienþii de retail, investitori individuali, dar
ºi clienþii de Private Banking.
Activele nete ale celor 206 fonduri deschise ºi închise, locale ºi
strãine, s-au diminuat în luna decembrie cu 2,5%, pânã la nivelul
de 41,9 miliarde de lei (9 miliarde de euro), în timp ce, pe întregul
an 2018, au înregistrat o scãdere cu 8,3%, potrivit datelor
Asociaþiei Administratorilor de Fonduri (AAF). Valoarea totalã a
activelor nete ale celor trei fonduri de investiþii în dolari existente
pe piaþã a fost de 676,41 milioane de dolari, iar valoarea unitãþii
de fond, de la 11,05 dolari la 1.253 de dolari.

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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REVISTA MAMIS

Regulile managementului privat aplicabile
într-o disputã dintre Parlament ºi Preºedinte
(Urmare din pag. 1)

În managementul privat, când o parte are nevoie de consimþãmântul
alteia, poartã o discuþie cu aceasta. În situaþia în care nici una dintre
pãrþi nu poate impune celeilalte pãrþi voinþa sa, aºa cum este cazul
raportului dintre Parlament ºi Preºedinte, partea care iniþiazã un raport
juridic nou se adreseazã celeilalte pãrþi ºi poartã discuþii cu aceasta. În
cazul în care una dintre pãrþi are obiecþii la raportul juridic, cealaltã
face concesii pentru a ajunge la consens. În cazul imposibilitãþii unui
consens nu se încheie tranzacþia sau dacã este un parteneriat de tip
captiv (pãrþi în relaþii impuse una cu cealaltã din motive obiective) se
ajunge la instanþa de judecatã.
Sã luãm un exemplu concret!
O firmã de comerþ cu amãnuntul care vrea sã cumpere o marfã de la
un depozit (firmã de comerþ cu ridicata) trimite mai întâi o comandã.
Numai dacã primeºte confirmarea cã îi poate fi livratã marfa se
deplaseazã la sediul depozitului sã plãteascã ºi sã ridice marfa. Se poate
deplasa direct la depozit dacã firma de comerþ cu ridicata (en-gros) a
comunicat cãtre terþi sub orice formã (site propriu, anunþuri în media,
pliante etc) faptul cã are stoc suficient de mare ºi livrarea se face fãrã
programare. Nu vom întâlni în relaþiile din mediul privat, ca în cazul
relatat, firma de comerþ cu amãnuntul sã trimitã reprezentant la sediul
depozitului fãrã accept prealabil. Dacã totuºi, din eroare, firma de
vânzare cu amãnuntul trimite o maºinã la depozit fãrã confirmare
prealabilã ºi este refuzatã, nu dã în judecatã firma de comerþ cu ridicata.
În cazul Bugetului de stat pe anul 2019, având în vedere cerinþa
ca Preºedintele sã-l promulge, era firesc sã existe o consultare
prealabilã a sa de cãtre coaliþia majoritarã din Parlament.
Reprezentanþii forului legislativ ar fi aflat observaþiile Preºedintelui

ºi ar fi discutat modul în care cerinþele sale pot fi transpuse în
Bugetul de stat. Este firesc ca atunci când Parlamentul nu ia în
calcul punctul de vedere al Preºedintelui, divergenþa sã fie soluþionatã de Curtea Constituþionalã, ceea ce se va întâmpla. Managerii
din mediul privat ºtiu cã soluþia unei instanþe presupune timp, iar
timpul costã bani. Pentru a nu-l irosi, managerii privaþi negociazã
din timp tranzacþiile, astfel încât sã nu se ajungã la blocaje. Se
pare însã cã reprezentanþii coaliþiei majoritare nu înþeleg cã ºi în
managementul public soluþia unei instanþe, oricare ar fi ea, presupune costuri ataºate timpului pierdut. De asemenea, aceeaºi lideri
politici cred cã un act pe care trebuie sã aparã aprobãrile a douã
instituþii, Parlamentul ºi Preºedintele, este suficient sã conþinã
acordul numai al uneia dintre acestea, cealaltã parte fiind obligatã
sã-l aprobe aºa cum l-a primit.
Vorbind despre întârzierea Bugetului de stat nu trebuie uitatã data
la care proiectul sãu a fost adoptat de Guvern ºi data votului în
Parlament. Între termenul limitã cerut de lege pentru adoptarea Legii
Bugetului de stat ºi cel la care a avut loc efectiv aprobarea acestuia
pentru anul 2019 a fost o bine-meritatã vacanþã parlamentarã!
Peste normele legale se aflã cele morale. Este firesc ca în cazul
întârzierii intrãrii în vigoare a Bugetului de stat pe anul 2019 sã se
plângã cei vinovaþi? Da, în politicã este posibil. Se aplicã formula lui
Lenin hoþii strigã hoþii! Aici are înþelesul cã cei vinovaþi fac de regulã
cel mai mare zgomot pentru o eroare pe care chiar ei au comis-o.
Formularea respectivã este perfect valabilã în cazul întârzierii
Bugetului de stat al României pe anul 2019: coaliþia majoritarã nu
l-a întocmit ºi aprobat la timp, nu a þinut cont de observaþiile
Preºedintelui, dar ar fi vrut sã intre în vigoare cât mai repede.

EA, FEMEIA,
centrul
universului nostru.

Pe 8 Martie,

sãrbãtorim sensibilitatea,
dragostea, truda ºi ardoarea,
femeii/ mamei

(Urmare din pag. 1)

Soarele îºi revarsã raze din ce în ce mai blânde ºi calde, semn cã
primãvara îºi intrã pe deplin în drepturi. Vegetaþia renaºte ºi trimite
practic semnalul cã viaþa îºi urmeazã cursul firesc. Ghioceii ºi
zambilele îºi croiesc tot mai evident calea spre maturitate ºi umplu
grãdinile, iar mireasma lor ne îmbatã sufletele. Întreaga societate
se dezmorþeºte, pregãtind asaltul proiectelor în aºteptare ºi al
aspiraþiilor care îºi gãsesc concretizare.
În tumultul cotidian, zumzetul copiilor din ºcoli ºi licee rãzbate
pretutindeni, iar în universitãþi studenþii  scãpaþi de grija examenelor
de iarnã  îºi creioneazã viitorul prin prezentul combinat al studiului
cu activitãþile recreativ-distractive specifice vârstei.
Dar peste tot ºi toate, cineva vegheazã ca acasã sã fie armonie,
mâncare, copiii sã fie hrãniþi, spãlaþi, sãnãtoºi ºi educaþi, totul sã
fie lunã, lucrurile sã rãmânã în ordine, iar gestiunea familiei sã-ºi
arate roadele. Tot cineva se asigurã de carierã, fie ea în þarã sau
strãinãtate, se zbate pentru cele necesare celor de acasã. Se sacrificã
ori de câte ori este cazul ºi îºi neglijeazã sau îºi promoveazã cariera
în funcþie de prioritãþi. În doar câteva cuvinte, creeazã ºi procreeazã,
ducând mai departe aceastã naþie.
Este EA, FEMEIA, mamã, soþie, iubitã, bunicã, fiicã, sorã, colegã.
Face afaceri, stabileºte strategii, este dascãl, contabil, este artist,
este coafezã, vânzãtoare, muncitoare în fabricã sau pe ogoare, ºtie
sã manevreze la o adicã utilaje, proiecteazã clãdiri, conduce avioane,
este prezentã chiar pe front. ªi lista poate continua! Nu se dã în
lãturi de la nimic ºi se zbate cu ardoare de la egal la egal cu
reprezentanþii sexului tare. Nu stã locului o clipã ºi trebuie sã
aloce timp pentru fiecare. Gospodinã acasã, doamnã în societate,
afectuoasã cu partenerul, înþelegãtoare cu copiii ºi nepoþii. Are
responsabilitãþi ºi îndatoriri incomensurabile ºi, poate, bucurii ºi
aprecieri limitate. Are menirea de a duce mai departe viaþa pe
pãmânt. Este specialã! Dar EA, FEMEIA, primeºte respectul ºi
iubirea cuvenite? În ochii unora, da, în al multora, ba!

Repere istorice. 8 Martie, acum ºi în timp

Radio Seven

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

8 Martie este cunoscutã în întreaga lume ca Ziua Internaþionalã
a Femeii. Semnificaþiile acestei zile sunt, însã, strâns legate de lupta
femeilor pentru dobândirea unor drepturi în þãri în care stau în umbra
bãrbatului.

PROGRAMUL

la a VI-a Ediþie

Ziua Mamei se sãrbãtorea încã de pe vremea zeilor din Olimp, în
cadrul festivalurilor dedicate zeitãþilor pe nume Rhea în Grecia Anticã.
Dupã Primul Rãzboi Mondial s-a fixat data de 8 martie ca Ziua
Internaþionalã a Femeii, dar procesul de emancipare a femeii nu s-a
încheiat.
Ziua Femeii a fost recunoscutã ca sãrbãtoare internaþionalã în 1977,
printr-o rezoluþie a Adunãrii Generale a Organizaþiei Naþiunilor Unite,
devenind o tradiþie în majoritatea þãrilor din Europa ºi în Statele Unite.
Ziua de 8 Martie este pe plan internaþional Ziua Femeilor Militante,
a celor datoritã cãrora femeile au drept de vot, dreptul la proprietate,
dreptul la educaþie, la divorþ, la asistenþã medicalã, la contracepþie.
În România, pe 8 Martie se sãrbãtoreºte Femeia, bucuria vieþii ºi
motivaþia de a trãi. Pânã în decembrie 1989, era mai mult cunoscutã
ca Ziua Mamei. În ºcoli ºi grãdiniþe aveau loc diferite evenimente
dedicate mamelor, iar copiii erau nerãbdãtori sã le ofere celor care
le-au dat naºtere creaþiile lor, fãcute cu migalã ºi multã dragoste.
Dupã Revoluþia din 1989, noþiunea de Ziua Mamei a fost
înlocuitã, treptat, cu Ziua Femeii. De la tradiþionalele flori s-a
ajuns la cadouri costisitoare ºi extravagante: bijuterii, parfumuri,
excursii ºi sejururi în strãinãtate prin care bãrbaþii încearcã sã-ºi
exprime dragostea faþã de femeia din viata lor.
8 Martie este sãrbãtoare oficialã în þãri precum: Afganistan,
Angola, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Burkina Faso, Cambodgia,
Camerun, China, Croaþia, Cuba, Georgia, Guinea, Eritrea,
Kazakhstan, Kîrgîzstan, Laos, Macedonia, Madagascar, Moldova,
Mongolia, Muntenegru, Nepal, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan,
Uganda, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam ºi Zambia, însã este
sãrbãtoritã ºi în alte state, precum Chile, Serbia sau Bulgaria.
Spalã, calcã, face curãþenie, merge la piaþã, face de mâncare,
naºte copii, îi creºte, are carierã, se sacrificã, se face frumoasã, este
elegantã ºi sensibilã, iartã ºi o ia mereu de la capãt, zi de zi, atâtea
câte îi sunt date! Este EA, FEMEIA! Preþuiþi-o, iubiþi-o, admiraþio, adulaþi-o, respectaþi-o!
Pe 8 Martie, fiecare femeie meritã sã fie ridicatã pe piedestalul
unei regine, în semn de mulþumire pentru menirea ei în lume!
LA MULTI ANI, MAMÃ! LA MULTI ANI, FEMEIE!

Revista Management, Accounting and Management
Information Systems (MAMIS) este o publicaþie de
prestigiu, fondatã de cãtre colectivul de cadre didactice
al Facultãþii de Management Financiar-Contabil
Bucureºti din cadrul Universitãþii Spiru Haret în anul
2013, cu sprijinul Centrului de Cercetãri în Domeniile
Managementului, Contabilitãþii ºi Informaticii de
Gestiune (CCDMCIG).
Prima ediþie a Revistei MAMIS a lansat tema Criza
Economiei sau Economia de Crizã. Oportunitãþi ºi provocãri ale pieþei româneºti, în cadrul cãreia au fost prezentate
cele mai recente studii ºi idei cu privire la managementul ºi contabilitatea în condiþii de crizã, dar ºi soluþii pentru
gestionarea eficientã a resurselor sau optimizarea
cash-flowului afacerilor, concomitent cu provocãrile
comportamentului organizaþional în era informaticii.
La cea de a VI-a ediþie,
Revista MAMIS promoveazã Realitãþi economice
ºi sociale ale României în
condiþiile unei Europe în
schimbare, temã dezbãtutã în cadrul Conferinþei
Economice Naþionale CEN 2018. În prezent,
Revista MAMIS beneficieazã de sprijinul Institutului Central de Cercetare
ªtiinþificã (ICCS) ºi Centrului de Cercetãri Aplicate
în Economice (CCAE). Din
consiliul ºtiinþific ºi editorial al Revistei MAMIS fac
parte personalitãþi de prestigiu ale mediului academic,
profesori universitari, cercetãtori de la Academia
Românã, Universitatea Spiru Haret Bucureºti, Academia
de Studii Economice Bucureºti, Universitatea din
Craiova, dar ºi alte instituþii de învãþãmânt.
În acest ultim numãr sunt prezentate aspecte cu privire
la tendinþe ºi provocãri ale circulaþiei monetare în
România comparativ cu alte þãri membre ale Uniunii
Europene, liberalism pentru societatea cunoaºterii în
România, PR în managementul comunicãrii în situaþiile
de crizã, contabilitatea ºi managementul riscurilor financiare la instituþiile publice,dezvoltarea sistemului de
control intern în sprijinul managementului public etc.
Au fost prezentate aspecte specifice contabilitãþii
societãþilor cu capital privat, cum ar fi: consideraþii privind
tendinþe actuale în modelarea informaþiilor contabile,
aspecte comparative privind metodele de consolidare ale
conturilor anuale, precum ºi dezvoltãri privind fuziunea
societãþilor comerciale, inclusiv aspecte comparative
privind metodele de fuziune.
Revista MAMIS este publicatã anual la Editura
Universitarã Bucureºti, iar lucrãrile publicate cuprind
cele mai recente studii de specialitate ºi speþe în domeniul
contabilitãþii, informaticii de gestiune, managementului
financiar sau marketingului. Apariþia anualã a revistei
MAMIS a fost posibilã ca urmare a eforturilor depuse de
cãtre Centrul de Cercetãri Aplicate în Economice (CCAE)
din cadrul Facultãii de ªtiine Economice Bucureºti.
Cu ocazia apariþiei ediþiei a VI-a a Revistei MAMIS
s-a publicat ºi anunul Conferinei Economice Naþionale CEN
2019 cu tema Provocãri actuale ale economiei româneºti:
creºtere, competitivitate ºi inovare, care va avea loc în luna
mai 2019. Tema conferinþei invitã la o radiografiere de
ansamblu a economiei româneºti din ultimul sfert de secol
pentru a detecta evoluþia viitoare a acesteia.
Scopul Conferinþei Economice Naþionale CEN 2019
este de a oferi o oportunitate mediului academic ºi
profesioniºtilor din domeniul economic de a se întâlni
ºi de a schimba idei ºi expertizã în probleme legate de
economie, dezvoltare durabilã, management, contabilitate ºi informaticã economicã, finanþe, bãnci, asigurãri,
marketing ºi afaceri economice internaþionale.
Prof. univ. dr. Luminiþa IONESCU
Conf.univ.dr. Lucian ILINCUÞÃ
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OPINIA NAÞIONALÃ

ªcoala Gimnazialã
International Premium
School of Bucharest

Adevãrul este cã atunci când o femeie îºi pune ceva în minte  ºi spun asta nu pentru
cã se apropie Ziua Internaþionalã a Femeii!  existã cea mai mare ºansã sã se ºi
împlineascã. ªi nu oricum! Ci la nivel de excelenþã! Fi-voi iertatã dacã rãzbate un pic de
feminism în rândurile urmãtoare. Dar 80 la sutã din echipa de conducere a ªcolii
Gimnaziale International Premium School of Bucharest este alcãtuitã din femei.
Citiþi ce promoveazã aceastã echipã, prin managerul coordonator prof. univ, dr. LauraOana Goran: Niciun gând ºi nicio viziune nu se pot transforma într-un vis împlinit decât
cu o echipã de profesioniºti alãturi, care sã-þi înþeleagã esenþa viziunii, în cazul nostru
sã înþeleagã conceptul educaþional promovat, care dã un nou sens învãþãrii.

851  5 martie 2019

Au început înscrierile pentru anul ºcolar 2019-2020

Aºa cã, pe ªoseaua Berceni nr. 24, sector 4, Bucureºti
(date de contact: tel. 021 334 5324; 0728 241 073;
e-mail: office@scoalapremium.ro; comunicare@scoalapremium.ro;
www.scoalapremium.ro; Fb / scoalapremium), sunteþi aºteptaþi sã o vizitaþi
ºi apoi sã vã înscrieþi copiii la o instituþie privatã de învãþãmânt de excepþie.
Reþin din prezentarea instituþiei de învãþãmânt: ªcoala Gimnazialã International
Premium School of Bucharest pregãteºte ºi formeazã elevi pentru viaþã ºi viitor, în
armonie cu ei ºi valorile lor, elevi care sã poatã da sens propriei persoane ºi lumii
înconjurãtoare; promoveazã dragostea pentru învãþare ºi bucuria autoafirmãrii; oferã
noi dimensiuni actului pedagogic prin implicare, determinare, respect ºi mentorat.
Dorim sã susþinem evoluþia elevilor, oferindu-le posibilitatea de a învãþa ºi de a se
dezvolta în concordanþã cu particularitãþile lor individuale ºi în funcþie de cerinþele actuale
ºi viitoare ale societãþii, pornind de la premisa cã, aºa cum spune Ellen G. White, adevãrata
educaþie nu ignorã valoarea cunoaºterii ºtiinþifice sau a realizãrilor literare; însã, mai
mult decât informaþia, ea preþuieºte puterea; mai mult decât puterea, bunãtatea; mai mult
decât realizãrile intelectuale, caracterul.

Sã facem o scurtã incursiune:
ªcoala Gimnazialã International Premium School of Bucharest
este o ºcoalã prietenoasã pentru elevi, de încredere pentru pãrinþi,
o instituþie ºcolarã care oferã cadrelor didactice permanentã
dezvoltare profesionalã. O instituþie de învãþãmânt preuniversitar
ce promoveazã valorile democraþiei, ale egalitãþii de ºanse ºi
spiritului civic în structura unui demers educativ centrat pe copil,
în vederea integrãrii sale sociale, în context european.
Programul zilnic al fiecãrui ciclu de învãþãmânt (primar,
respectiv, gimnazial) cuprinde atât activitãþile didactice prevãzute
în Curricula Naþionalã (inclusiv Curriculum la Decizia ªcolii),
activitãþi de aprofundare, consolidare ºi efectuare de teme, cât ºi
activitãþi vocaþionale opþionale (la solicitarea pãrinþilor) ºi douã
mese (gustarea de fructe ºi masa de prânz).
Astfel, programul rãspunde solicitãrilor pãrinþilor cu un
program de lucru prelungit ºi, mai ales, nevoilor educaþionale
ale ºcolarilor, raportate inclusiv la echilibrul dintre activitate
intelectualã  activitate fizicã  relaxare.
ªcoala Gimnazialã International Premium School of Bucharest
oferã învãþãmânt de calitate prin:
educaþie multi ºi interdisciplinarã ºcolarã ºi extraºcolarã;
activitãþi instructiv-educative, prevãzute în Curriculum Naþional;
activitãþi extracurriculare ºi extraºcolare;
pachet de activitãþi educaþionale vocaþionale opþionale prin
care se urmãreºte dezvoltarea fondului aptitudinal, precum ºi a
factorilor cognitivi, afectiv-motivaþionali ºi creativi (Limbi moderne, Matematicã - Informaticã, Ramuri sportive);
echipã de profesioniºti formatã din cadre didactice calificate,
cu experienþã în învãþãmântul preuniversitar, profesori cu
competenþe în arii vocaþionale, personal auxiliar;
metode ºi tehnici de predare-învãþare-evaluare moderne ºi
creative;
materiale ºi mijloace didactice suport de cea mai bunã calitate
(de exemplu: manuale ºi auxiliare ºcolare avizate de MEN,
smartboard, laptop, personal computer);
activitãþi de consiliere ºcolarã ºi logopedie;
bazin de înot, sãli de sport indoor ºi outdoor;
bibliotecã ºi salã de lecturã;
salã de mese ºi meniu zilnic diversificat, avizat de cãtre medic
pediatru specialist;
siguranþã, pazã ºi protecþie, asistenþã medicalã ºi transport.














Predarea se face în limba romanã.
Preocuparea pentru dezvoltarea personalã, socialã ºi
emoþionalã constituie arii esenþiale în dezvoltarea fiecãrui elev,
preocupare care se regãseºte în cadrul activitãþilor curriculare ºi
extracurriculare.

Oferta educaþionalã mai cuprinde:



rechizite (manuale ºcolare ºi auxiliare, caiete tip), material
didactic ºi logistic necesar desfãºurãrii procesului instructiveducativ;
uniformã ºcolarã personalizatã;
personal didactic, auxiliar ºi nedidactic calificat/specializat;
platformã on-line de comunicare cu pãrinþii, comunitatea, elevii
ºi întreg corpul profesoral (24edu.ro);
supraveghere video ºi control permanent;
asistenþã medicalã; controale medicale de specialitate, periodice:
stomatologie, oftalmologie etc.
psiholog ºcolar ºi logoped;
transport cãtre ºi de la ªcoalã;
bibliotecã ºi salã de lecturã; salã de lecturã pentru pãrinþi;
curte interioarã modernã, cu spaþii cu destinaþie sportivã (o
bazã sportivã ºi de agrement compusã din S+D+P+2E - structurã
metalicã arce cu prelatã 20x34), precum ºi spaþii de joacã/relaxare
(nisipar, bãnci, mese, complex de joacã multifuncþional);
bazin de înot semiolimpic, indoor ºi outdoor, terenuri de tenis
acoperite ºi teren de fotbal, situate în cadrul Premium Wellness Institute
(cu care ªcoala are Contract de colaborare); acest complex este situat
la distanþã de aprox. 2 km faþã de ªcoalã, iar transportul elevilor de la
ºi cãtre ªcoalã este asiguratã de cãtre instituþia de învãþãmânt).












BENEFICIILE INCLUSE
ÎN TAXA ªCOLARÃ:

· Activitãþile didactice curente stabilite conform
Programului zilnic pentru ciclul primar ºi gimnazial
· Activitãþile de aprofundare/consolidare ºi
efectuare a temelor primite
· Manualele ºi auxiliarele didactice corespunzãtoare ariilor curriculare ºi alte materiale
didactice necesare desfãºurãrii întregului proces
instructiv-educativ
· Contravaloarea meniului zilnic, diversificat,
constând în 3 mese asigurate: masa de fructe, masa
de prânz ºi gustarea de dupã-amiazã
· Transportul elevilor cãtre ºi de la baza sportivã
Premium Wellness Institute
· Servicii de suport ºi consiliere educaþionalã ºi
de dezvoltare personalã a elevilor de la ambele
cicluri de învãþãmânt în cadrul Departamentului
de Consiliere ºi Mediere ªcolarã
· Pazã ºi protecþie permanentã
· Asistenþã medicalã pediatricã.

Doar în puþine cuvinte,
ce nu sunt suficiente
pentru a acoperi
realitatea,
v-am prezentat
o unitate de învãþãmânt
care cu adevãrat meritã
numele de ªCOALÃ.
Vizitaþi-o!
Este o ºcoalã care
inspirã, un spaþiu
în care copiii
sunt educaþi ºi fericiþi!
Mioara VERGU-IORDACHE

