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Douã evenimente importante ale Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane, Bucureºti

Sesiunea ºtiinþificã anualã a studenþilor ºi Concertul Absolvenþilor

STUDENÞII HARETIªTI
PERFORMERI LA CAMPIONATUL UNIVERSITAR DE ATLETISM

Cristian RADU
- locul I în proba de alergare 400 m

Dan Claudiu LÃZÃRICÃ
- locul III în proba de sãriturã în înãlþime

Ca în fiecare an, în luna mai se desfãºoarã Campionatul
Universitar de Atletism în aer liber. Graþie condiþiilor foarte bune
pentru organizarea unui astfel de eveniment sportiv, centrul
universitar din Piteºti a fost gazda acestui campionat în perioada
23-25 mai 2019.
Organizatorii evenimentului sportiv au fost Ministerul Educaþiei
Naþionale, Federaþia Sportul ªcolar ºi Universitar ºi, mai ales,

Claudia Beatrice DINU
 locul II în proba de 10.000 m

Facultatea de ªtiinþe, Educaþie fizicã ºi Informaticã, respectiv
Departamentul Educaþie Fizicã ºi Sport, din cadrul Universitãþii
din Piteºti.
Din partea universitãþii noastre au participat ºapte studenþi ºi
masteranzi, care practicã atletismul de performanþã ºi studiazã la
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport. Studenþii au fost însoþiþi de
cãtre conf. univ. dr. Toma Petrescu.

Întreaga comunitate academicã din Facultatea de Educaþie Fizicã
ºi Sport apreciazã eforturile acestor studenþi, care se strãduiesc
sã obþinã performanþe, atât în formarea profesionalã, cât ºi în
activitatea sportivã.
În pragul sesiunii de varã, succes ºi performanþe maxime la
examene ºi competiþiile sportive!

Open Science în dezbatere academicã internaþionalã

Bucureºti, Universitatea de Stat din Baku ºi a reþelei Universitãþilor din Capitalele
Europei (UNICA), a avut loc la Bucureºti, în perioada 28-29 mai 2019,
Conferinþa Internaþionalã Inter University Cooperation for Open Science.
Evenimentul a marcat împlinirea a 100 de ani a Universitãþii de Stat din Baku,
în salã fiind prezent Excelenþa Sa domnul Huseyn N. Najafov, Ambasador
Extraordinar ºi Plenipotenþiar al Republicii Azerbaidjan în România
În centrul dezbaterii s-a situat conceptul de ºtiinþã deschisã, care vizeazã
stimularea interesului universitãþilor spre accesul liber ºi digital la date de cercetare.
Universitatea Spiru Haret a participat la dezbateri prin prof. univ. dr.
Manuela Epure, cu prezentarea lucrãrii Platforma politicã pentru ªtiinþã
Deschisã  trecut, prezent ºi muncã viitoare, ºi prorector USH, conf. univ.
dr. Costin Lianu, care a abordat tema ªtiinþa deschisã ºi Ecosisteme de
inovare. Universitatea Spiru Haret susþine conceptele de Open Science ºi
Open Innovation ºi se implicã prin USH Pro Business, prezentat ca exemplu
în cadrul conferinþei, în dezvoltarea unor modele care sã permitã
transformarea cercetãrii cãtre sisteme deschise de inovare.
Au fost prezentate activitãþile USH Pro Business, de dezvoltare a unui
ecosistem de inovare, centrat pe clustere, centru de transfer tehnologic,
centru de digitizare ºi cel de internaþionalizare - a declarat conf. univ.
dr.Costin Lianu, prorector al USH, director general USH Pro Business.

Mioara VERGU-IORDACHE

USH Pro Business  Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare  www.ushprobusiness.ro

BAFTÃ!!!

Sesiunea din varã a BACALAUREATULUI 2019 a început ieri, 3 iunie, cu probele
de competenþe lingvistice. Probele scrise au loc în luna iulie.
Ministerul Educaþiei Naþionale a publicat modele de subiecte pentru bacalaureat
pentru fiecare disciplinã în parte la subiecte.edu.ro.
Calendar - evaluarea competenþelor:
3-4 iunie
Evaluare a competenþelor lingvistice de comunicare oralã în limba românã (proba A)
5-6 iunie
Evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare oralã în limba maternã (proba B)
7, 10 ºi 11 iunie
Evaluarea competenþelor digitale (proba D)
12-13 iunie
Evaluarea competenþelor lingvistice într-o limbã de circulaþie internaþionalã (proba C)






*Candidaþii de altã confesiune decât cea ortodoxã, care sãrbãtoresc Rusaliile în data de
10 iunie, pot fi programaþi pentru susþinerea probei D în zilele de 7 ºi 11 iunie.
Calendar - probe scrise:
1 iulie - Limba ºi literatura românã  proba E. a)
2 iulie - Limba ºi literatura maternã  proba E. b)
3 iulie - Proba obligatorie a profilului  proba E. c)
4 iulie - Proba la alegere a profilului ºi specializãrii  proba E. d)
8 iulie - Afiºarea rezultatelor (pânã la ora 12:00) ºi depunerea contestaþiilor
(orele 12:00  16:00).
9-12 iulie - Soluþionarea contestaþiilor
13 iulie - Afiºarea rezultatelor finale






Prof. univ. dr. Elena SABÃU

Pentru a fi mai fericiþi

Sub egida reþelei Black Sea University Network (BSUN), Universitatea din

PREUNIVERSITARIA

Robert Giorgian NECULA
 locul II în proba de 10.000 m

Oferta educaþionalã
a Universitãþii Spiru Haret
pentru anul universitar
2019-2020
LICENÞÃ. MASTER.
COLEGIU
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Românii, în majoritate, au aplaudat vizita Sanctitãþii
Sale Papa Francisc în România, i-au admirat zâmbetul,
modestia ºi vorbele blânde ºi înþelepte. (În bunã (?!?)
tradiþie româneascã, în paralel, s-au gãsit ºi destui care
sã-l afuriseascã pe Patriarhul Daniel. Din diverse
motive. Dar, cum înþelepciunea româneascã spune cele
bune sã se-adune, cele rele sã se spele, sã ne facem cã
nu am remarcat!).
A fost o vizitã încãrcatã de emoþie, care parcã a mai
descãrcat, mãcar pentru trei zile, tensiunea din ºi dintre
noi. ªi eu mai cred cã ne-a deschis ochii asupra unei
realitãþi la care ne gândim rar: românii sunt la fel, sunt
egali, indiferent de naþionalitate ºi de religie. În Muntenia,
în Moldova, în Transilvania, ortodocºi, catolici, grecocatolici, oameni de alte confesiuni au fost la fel de
ospitalieri, au vibrat la ideea de unitate, de familie, de
modestie, de generozitate, de empatie, de iubire de
aproapele nostru, de iubire de Dumnezeu.
Duminicã, în ultima zi a vizitei, Papa Francisc a mers
la Blaj, unde a oficiat Sfânta Liturghie, pe Câmpia
Libertãþii, ºi ceremonia de beatificare a ºapte episcopi
greco-catolici români care au murit în închisorile
comuniste. A fost o lecþie de istorie înveºmântatã în
amintiri ºi lacrimi. S-au aflat acolo ºi membri ai familiilor
martirilor întru credinþã. Toþi am fost acolo, mãcar cu
gândul.
Poate am reþinut din acest eveniment cã barbaria nu
s-a petrecut în Evul Mediu, s-a petrecut acum câteva
decenii, cu mijloace de Ev Mediu! Cã în noi stã puterea
ca asemenea atrocitãþi sã nu se mai repete! Poate am
înþeles cã, purtaþi de credinþã, ne înþelegem unicitatea,
puterea ºi rolul de fãuritor de istorie, dar istorie adevãratã,
bazatã pe înþelegere, acceptarea noastrã ºi a celorlalþi, pe
iertare ºi iubire. Poate din aceastã vizitã am înþeles ºi sã
fim ospitalieri ºi bucuroºi de oaspeþi nu numai cu strãinii,
ci ºi cu noi, între noi. Cu toþii suntem recompensaþi,
suntem datori cu o naºtere, o viaþã ºi o moarte. Dacã
naºterea ºi moartea ne sunt oferite, de viaþã suntem ºi
noi responsabili! Putem sã ne-o facem frumoasã ºi bunã.
Dacã suntem buni ºi frumoºi.
Asta am înþeles eu din vizita Sanctitãþii Sale Papa Francisc
în România, dincolo de raþiuni superioare de politicã a
bisericilor, de geopoliticã. Putem spera la reunirea creºtinilor
într-o singurã bisericã? Este o aspiraþie spre care s-a fãcut,
se face vorbire, se fac paºi mici, cu grijã, pentru a nu tulbura
rânduieli ºi a rãni orgolii. Putem face aceºti paºi împreunã,
cu înþelegere, cu înþelepciune ºi acceptare.
Ceea ce ar trebui sã facem ºi în viaþa de zi cu zi. Pentru
a fi mai fericiþi.
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Sesiunea ºtiinþificã anualã a studenþilor
ºi Concertul Absolvenþilor

Sesiunea ºtiinþificã anualã a studenþilor de la
specializarea Muzicã, a Facultãþii de ªtiinþe SocioUmane a avut loc în data de 27 mai. Organizatorii
evenimentului au fost cadrele didactice ale
facultãþii: conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac,
decanul facultãþii, conf. univ. dr. Luminiþa Guþanu
- Stoian, director al Centrului de Cercetare
ªtiinþificã ºi Creaþie Artisticã, ºi lect. univ. dr.
Aurel Muraru, membru al C.C.S.C.A.
În cadrul sesiunii ºtiinþifice, au prezentat lucrãri
studenþii din anul II ºi III de studiu, pe cele mai
diverse teme: Importanþa muzicoterapiei ºi
pregãtirii muzicale în timpul sarcinii ºi în primii
trei ani de viaþã ai copilului - Elena Mihaela Bãdoi,
anul III, Aportul muzicii ºi impactul creativitãþii
asupra creierului uman - Ana Dudãu, anul III,
Primul cântec popular atestat documentar Iuliana Dana Bosnea, anul III, Muzica liturgicã
din spaþiul românesc în primele secole creºtine Ioan Davidescu, student anul III, Evoluþia harpei
de-a lungul istoriei - Alina Danciu, anul III,
Creaþia muzicalã tradiþionalã vocalã - Florentina
Voicu, anul III, Rolul audiþiei muzicale în
pregãtirea elevilor de gimnaziu - Anca Nicolette
Dincã, anul II, Mentor ºi discipol, în colaborarea
pe calea succesului - Rodica Elena Tudor, anul
III, ºi Funcþionalitatea vocii umane - Cãtãlina
Rad, anul III. Lucrãrile studenþilor au fost
coordonate de profesorii facultãþii, personalitãþi
marcante din domeniul muzicii.

La finalul fiecãrui an, noi avem douã evenimente
distincte. Primul este sesiunea ºtiinþificã anualã a
studenþilor (altãdatã, când aveam masteranzi, se
numea sesiunea ºtiinþificã a studenþilor ºi
masteranzilor  domeniul muzicã) urmatã de
Concertul absolvenþilor. Dacã acest concert este
al absolvenþilor, adicã este strict dedicat anului
III, la sesiune au putut participa toþi studenþii, însã,
ºi aici, cei mai mulþi provin din anul III de studiu,
fiindcã aceºtia au lucrãri de licenþã ºi au putut
pregãti ºi lucrãri ºtiinþifice pe care le-au prezentat
la acest eveniment, a declarat conf. univ.dr.
Luminiþa Guþanu - Stoian, director al Centrului de
Cercetare ªtiinþificã ºi Creaþie Artisticã.
Pe 28 mai a avut loc mult aºteptatul Concert
al Absolvenþilor 2019, dirijor  conf. univ. dr.
doctor Luminiþa Guþanu-Stoian, deschis, conform
tradiþiei, de Corul de Camerã al Facultãþii de
ªtiinþe Socio-Umane. Momentului, foarte bine
primit de salã, i-a urmat un alt moment de
excepþie, foarte bine receptat ºi acesta, respectiv,
micro-recitalul Grupului Psaltic Agapis. ªi-au
arãtat talentul ºi mãiestria ºi alþi studenþi ai anului
III, încântând audienþa la pian, chitarã, voce.
Evenimentul s-a încheiat cu înmânarea
diplomelor de absolvire de cãtre conf. univ. dr.
Georgeta Pinghiriac, decanul Facultãþii de ªtiinþe
Socio-Umane din cadrul Universitãþii Spiru Haret.

Ciprian C. VASILESCU

Tradiþie ºi continuitate
în cadrul Programului de mobilitãþi Erasmus+
la Facultatea de Litere

Este deja o tradiþie ca, la Facultatea de Litere,
sã avem în rândul nostru, în fiecare an, cadre
didactice de la Universitatea Naþionalã Militarã
Vassil Levski din Veliko Tarnovo (Bulgaria). În
perioada 2731 mai 2019, studenþii ºi cadrele
didactice ale Facultãþii de Litere au încheiat
cursurile ºi seminariile semestrului al doilea în
compania profesoarelor Galya Yordanova
Bliznashka, Dimitrinka Ivanova, Mariela
Tsarkova, Daniela Pavlova, cadre didactice de
limba englezã, francezã ºi germanã, sub semnul
schimbului de experienþã în ceea ce priveºte

metodele de predare a limbilor strãine în cele douã
instituþii academice, conþinuturile didactice,
cursurile de formare profesional didacticã ºi
oportunitãþile oferite de mobilitãþile studenþeºti
ºi didactice.
A fost o sãptãmânã a plurilingvismului ºi a
multiculturalitãþii, a revederii, a emoþiei intense,
dar ºi a reînnoirii promisiunii de a ne revedea ºi
în anul academic urmãtor, atât aici, la Bucureºti,
cât ºi la Veliko Tarnovo, prin intermediul
mobilitãþilor Erasmus+.

Conf. univ. dr. Daiana DUMBRÃVESCU

Facultatea de ªtiinþe Economice, Câmpulung
Conferinþa EIC 2019:

Implicaþiile noilor tehnologii asupra dezvoltãrii
potenþialului turistic din România
În data de 24 mai 2019, în sala Masterat din cadrul Facultãþii de ªtiinþe Economice din Câmpulung
s-a desfãºurat a 10-a ediþie a conferinþei anuale a cadrelor didactice The Annual National with
International Participation Conference in Economics, Informatics and Communication Field.
Deoarece turismul joacã un rol important, atât pe plan naþional, cât ºi pe plan internaþional,
datoritã potenþialului sãu economic ºi de ocupare a forþei de muncã, a implicaþiilor sociale ºi de
mediu, tema principalã a conferinþei EIC 2019 a fost: Implicaþiile noilor tehnologii asupra dezvoltãrii
potenþialului turistic din România.
La conferinþã au participat reprezentanþi ai unor pensiuni din Câmpulung ºi Rucãr, reprezentanþi
ai unor agenþii de turism, studenþi ai Facultãþii de ªtiinþe Economice Câmpulung, cadre didactice
titulare ale facultãþii, dar ºi de la Facultatea de Studii Economice din Bucureºti, reprezentanþi ai
Primãriei municipiului Câmpulung, ºi ai Agenþiei Locale pentru Ocuparea Forþei de Muncã ºi, nu
în ultimul rând, reprezentanþi mass-media.
Dupã mesajul de întâmpinare din partea decanului facultãþii, conf. univ. dr. Laurenþia Avram,
s-au derulat lucrãrile conferinþei, care au inclus prezentãri power-point ºi discuþii libere pe marginea
unor teme de interes ale fenomenului turistic, aºa cum au fost:
- Evoluþia statisticã a turismului din Uniunea Europeanã ºi din România , prezentare susþinutã
de cãtre lect.univ.dr. Cristina Nãftãnãilã  USH Câmpulung;
- Sugestii de îmbunãtãþire a imaginii României, temã susþinutã de cãtre lect.univ.dr. Loredana
Popescu  ASE Bucureºti.
Sesiunea ºtiinþificã EIC 2019 a fost moderatã de cãtre conf.univ.dr. Robert Dragomir ºi a conþinut
ºi teme din cadrul secþiunilor: tehnologicã  informaticã ºi socio-umanã.
În partea a doua a conferinþei, invitaþii au completat un chestionar, care a inclus întrebãri despre
turismul în zona Muscel, ºi s-au dezbãtut rãspunsurile completate.

Lect.univ.dr. Cristina NÃFTÃNÃILÃ
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PERSPECTIVE ALE VIITORULUI DIN PUNCT DE VEDERE INFORMATIC
Prof. univ. dr. Grigore ALBEANU,
decanul Facultãþii de Inginerie ºi Informaticã
Trãim cu frica de cutremure, cu teama de eclipse
ºi fenomene meteorologice extreme, ne confruntãm
cu tornade ale cãror mecanisme nu le-am modelat,
noi  la facultate, încã. Dar, nu suntem descurajaþi.
Colectivul de cadre didactice ºi mai ales studenþii
ºi masteranzii noºtri sunt ancoraþi în noua lume a
tehnologiilor. Prin proiectele propuse studenþilor,
colaborãrile cu partenerii naþionali (de exemplu:
Real IT Solutions ºi Yonan Research) ºi
internaþionali (parteneri ERASMUS +) participãm
la acoperirea cu specialiºti a noilor cereri ale muncii
inteligente. Munca grea (un numãr uriaº de
calcule pentru a se lua o decizie), munca soft
(tot grea, dar în context nuanþat  fuzzy), munca
ajutatã de multiprocesoare (mai multe nuclee
aritmetico-logice) sau de metodologiile inspirate
din naturã (colonii de insecte  furnici, albine etc.,
bacterii, sisteme imunitare) vor contribui, împreunã
cu lumea IoT (Internet of Things) la noi
performanþe. Sperãm cã noile descoperiri vor fi
nedistructive (uman, tehnologic, cosmic).
Reliefãm, mai departe, câteva acþiuni realizate
de Facultatea de Inginerie ºi Informaticã. Am avut
rezerve în a publica aceste informaþii, lipsite de
interes din punct de vedere socio-politic.
Matematicile aplicate, tehnologiile WEB, dar ºi
recunoaºterea meritelor unor savanþi români,
precum Marinescu Gh. ºi Pompei D., ultimul fiind
ºi conducãtorul tezei de doctorat al celui mai mare
dintre informaticienii români, pionierul informaticii româneºti, Grigore Moisil, au fãcut
obiectul unor manifestãri ºtiinþifice organizate de
Facultatea de Inginerie ºi Informaticã a Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti în luna mai,
anul 2019.
Deºi nu avem clãdiri, amfiteatre sau sãli, care,
prin denumire, sã punã în evidenþã contribuþia
unor valoroºi cercetãtori, prin indicarea numelui
acestora pe uºa de intrare, suntem fericiþi cã am
avut ºi avem numeroºi profesori, mari oameni de
ºtiinþã în cadrul colectivului de la facultatea de
Inginerie ºi Informaticã: prof. Ioan Tomescu
(Academia Românã), prof. Horia Georgescu
(Universitatea Bucureºti), prof. Florin PopenþiuVlãdicescu (Academia de Arte ºi ªtiinþe Elena
Teodorini, Londra), conf. univ. dr. Eugen
Zaharescu (Universitatea Ovidius din Constanþa),
specialiºti de la IBM, Luxoft etc.
Pentru Facultatea de Inginerie ºi Informaticã, luna
mai a fost mai bogatã în evenimente decât luna
aprilie. La egalitate se situeazã doar evenimentele
ERASMUS (internaþionale: Armenia, Bulgaria).
Evenimentele la nivelul Universitãþii Spiru
Haret sunt, efectiv, numeroase: O experienþã
deosebitã, finalizatã nu numai cu acte oficiale de
realizare a acþiunii, dar mai ales cu dezvoltarea
unor cercetãri comune în domeniul informaticii,
au adus participãrile conf. univ. dr. Iacob Nicoleta
(baze de date ºi tehnologii WEB), conf. univ. dr.
Ioan Rodica (Coduri, Criptografie, Securizare),
lector univ. dr. Defta Luminþa (Inginerie
software), lector univ dr. Ben Iorga (Infrastructuri
specifice) etc.

Workshop de Tehnologii WEB, ediþia a-III-a, 21 mai

Total numãr participanþi: 62. Numãrul total al lucrãrilor prezentate: 36.
Numãrul lucrãrilor cu autori unic: 26. Numãrul lucrãrilor cu doi autori: 8.
Numãrul lucrãrilor cu trei autori: 1. Numãrul lucrãrilor cu patru autori: 1.
Care au fost lucrãrile prezentate:  Software defined networking (lect.univ.dr.
Cristian ªtefan, conf.univ.dr. Nicoleta Iacob)  Kappa Adventure (AlexandruBogdan Vulpescu, Cãtãlin-Daniel Anghel, Rãzvan Florin Iosif, Furtunã ªtefan
Constantin)  BOR Games (Maximilian Hartung, Claudiu Perjeru)  Jocul
ªARPELE (Adrian Iulian Ilie)  Proiectarea unui joc în limbajul C++ (Alin
Andrei ªarpe)  Dicþionar & Translator online (Gheorghe Petruºel, Mihai
Cristea)  QUIZ SITE (Silvia Augustina Busu)  Calitatea ºi Cantitatea
Alimentelor  Aplicaþie Android (Mihai Gheorghe)  Multi Client Server (Ioan
Robert Popescu)  Reguli de design (Ionuþ Tãnase)  Management, Securitate,
analizã Big Data (Maria-Daniela Iancu)  Protecþia ºi securitatea datelor la un
site web (Irina Negulescu, Claudiu Marinel Bonteanu, Robert Adrian Dragomir)
 Vulnerabilitãþi web ºi metode de securizare (Laurenþiu Remus Ispas)
 Platforma Anunþuri Imobiliare (Iosif Cristian Rotaru)  Biblioteca virtualã
(Paul Agavriloae, Aurel Prichindel)  Paginã de informare Rm.Vâlcea (Reynaldo
Cãpãtinescu)  Booking Romania (Alexandru Nicolae Stancu)  Traveler
(Cristian-ªtefan Tudor)  Ghid turistic (Valentin Popa)  Depozite de date cu
aplicaþie într-o societate bancarã (Marius Negrea)  Crearea unei baze de date
pentru administrarea unui hotel (Mihai Laurenþiu Ioniþã)  Gestionare resurse
în situaþii de urgenþã (Florin Cristea Miuleþu)  Sistem de gestiune a evaluãrilor
studenþilor din cadrul unei facultãþi (Mãdãlin Miu, Florin Bãlan)
 Managementul stocului unui magazin (ªtefan-Virgil Stoica)  Site produse
Aloe Vera (Rãzvan Marius Vlãgioiu)  Magazin Online - 1 (Ioana Ovidiu)
 Magazin online - 2 (Cãlin Cristian Togan)  Platformã Online (Andrei-Cosmin
Burcea)  Online Voting (Nistor Flavius, Olaru Alexandra)  Magazin virtual
de consumabile pentru imprimante (Radu Horia Toderean)  Magazin online
de piese auto (Ionuþ-Valentin Voicu, Bogdan Mãlureanu)  Fise Auto (Cosmin
ªerban, Rareº Manguci)  Istoria Motoarelor Auto (Mihnea Pirlogea)
 Realizarea ºi implementarea unui site pe un server local (Denis Arsene)
 Dezvoltarea aplicaþiilor web  laborator integrat (Bogdan Negru Negruþiu)
 Aplicaþie web  experimente WEB (Florin Tãnase).

Seminar ªtiinþific de Istoria Matematicii, 15 mai
4 participanþi, 4 lucrãri prezentate ºi dezbateri.
Programul evenimentului:  Gheorghe Marinescu, matematician (1919-1987),
100 de ani de la naºtere. Spaþii Marinescu în matematica internaþionalã (autori:
conf. univ. dr. Ioan Rodica, prof. univ. dr. Grigore Albeanu)  Benoit Mandelbrot
(1927-2010): Opera în domeniul fractalilor (autor: conf. univ. dr. Dumitru Dan)
 Dimitrie Pompeiu (1873-1954): Meritul matematic (autor: Marin Alexandru,
student, anul I, Informaticã)  Probabilitãþi ºi triunghiul lui Pascal (autor:
Gheorghe Alexandru, student, anul I, Informaticã).

Workshop de Matematici Aplicate, prima ediþie, 8 mai
8 lucrãri prezentate, 29 de participanþi.
Programul evenimentului a inclus urmãtoarele lucrãri:  Criptarea SHA256
(student Emilian Gheonea, anul II, Informaticã)  Criptnow (studenþii
Maximilian Hartung ºi Claudiu Perjeru, anul II, Informaticã)  Criptare Cezar
ºi criptare simetricã (studenþii Alexandru Vulpescu, ªtefan Furtunã ºi Anghel
Cãtãlin, anul II, Informaticã)  GAP GUAVA (student Denis Arsene, anul II,
Informaticã)  Big Data and Everythinh you Need to Know (studenþii Isailã
David, David Chelu, Rãzvan Andreica ºi Ristea Cristian Caracaº, anul I,
Informaticã)  Ce este R? (studenþii Sorina Dobrin, Robert Fînaru ºi Abel
Mihãilescu, anul I, Informaticã)  Diagrame ENVELOPE (student Cristian
Gabriel Mitu, anul I, Informaticã)  Teoria Probabilitãþilor la Pascal ºi Fermat
(student Gheorghe Alexandru, anul I, Informaticã).

Erasmus, mai 2019, Veselka Stoyanova (https://www.facebook.com/
pg/fii.bucuresti/photos/?tab=album&album_id=1234905896673130)
Conferinþã, prelegeri ºi dezbateri în cadrul ERASMUS, invitat: dr. Veselka
Stoyanova, Universitatea Militarã Naþionalã, Facultatea de Artilerie, AAD ºi KIS,
Shumen, Bulgaria.

FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE ªI ªTIINÞE ECONOMICE, CONSTANÞA

Sesiunea de comunicãri ºtiinþifice ale studenþilor, masteranzilor ºi cadrelor didactice:

Cultura economico-juridicã. Importanþa instituþiilor naþionale ºi europene
în combaterea criminalitãþii economico-financiare transfrontaliere
Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice din
Constanþa a organizat, în perioada 24-25 mai 2019, cea
de-a IV-a ediþie a Sesiunii de comunicãri ºtiinþifice ale
studenþilor, masteranzilor ºi cadrelor didactice sub titlu
Cultura economico-juridicã. Importanþa instituþiilor
naþionale ºi europene în combaterea criminalitãþii
economico-financiare transfrontaliere.

Invitatul special la aceastã ediþie a fost prof. univ. dr. psiholog
criminalist Tudorel Butoi, care a luat cuvântul în deschiderea
lucrãrilor sesiunii.
În prima zi a lucrãrilor, cea destinatã studenþilor ºi masteranzilor,
cuvântul de deschidere i-a aparþinut decanului Facultãþii de ªtiinþe
Juridice ºi ªtiinþe Economice Constanþa, prof. univ. dr. Mihnea
Claudiu Drumea. Tot în plenara acestei sesiuni au mai luat cuvântul
ºi conf.univ.dr. Roxana Elena Topor, directorul Departamentului de
ªtiinþe Juridice, precum ºi conf.univ.dr. Iuliana Pârvu, directorul
Departamentului de ªtiinþe Economice.
Lucrãrile Sesiunii de comunicãri ºtiinþifice ale studenþilor ºi
masteranzilor s-au derulat în data de 24 mai, pe douã secþiuni 
ªtiinþe Economice ºi ªtiinþe Juridice, în cadrul cãrora au fost
prezentate 17 lucrãri  12 la secþiunea ªtiinþelor Economice, care
au aparþinut celor 10 studenþi de la programul de studii de licenþã
Management ºi celor trei masteranzi de la programul de studii
Management Organizaþional ºi Antreprenoriat participanþi la
eveniment ºi cinci la secþiunea ªtiinþe Juridice, aparþinând
studenþilor programului de studii universitare de licenþã Drept.
Cadrele didactice ale Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe
Economice din Constanþa ºi-au prezentat lucrãrile în cea de-a doua
zi a Sesiunii, într-o singurã secþiune.
Rezultatele cercetãrilor, prezentate în cele douã zile ale Sesiunii
de Comunicãri ªtiinþifice, le-au captat atenþia studenþilor ºi
masteranzilor participanþi ºi le-au permis acestora sã-ºi lãrgeascã
orizonturile de interes ºi de cunoaºtere.

Lector univ.dr. Adina TRANDAFIR
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LICEUL CULORILOR ªI ARTELOR FRUMOASE
În fiecare an, în ultima decadã a lunii mai, elevii
de clasa a XII-a ai Liceului de Arte Plastice Nicolae
Tonitza din Bucureºti se pregãtesc sã obþinã note
cât mai bune la examenul de certificare a competenþelor. În urma promovãrii acestui examen, viitorii
absolvenþi obþin un certificat, pe care ei îl numesc
atestat de competenþe ºi acesta îi va ajuta mai
departe. Examenul este opþional ºi nu are legãturã
cu Bacalaureatul, examen de maturitate, obligatoriu
în vederea accederii în învãþãmântul universitar.
Am ajuns cu uºurinþã la Liceul de Arte Plastice
Nicolae Tonitza, întrucât acesta este lipit de
spatele clãdirii Radiodifuziunii Române, unde în
anii studenþiei fusesem repartizat pentru practica
jurnalisticã obligatorie. Am intrat pe poarta
oarecum înghesuitã a liceului ºi nu am fost prea
impresionat nici de intrare, nici de cele câteva
corpuri de clãdiri, care nu atrag atenþia sub nicio
formã asupra a ceea ce se întâmplã în sãlile de
clasã. Sculptorul Cristian Pentelescu m-a
întâmpinat în calitatea domniei sale de ºef al
catedrei de Sculpturã ºi m-a întrebat dacã vreau
sã mã conducã prin câteva ateliere unde este forfotã
mare. Desigur, pentru asta venisem. Sã îi cunosc
pe profesorii acestui liceu, dar mai ales pe elevi.
Cei de clasa a XII-a erau foarte îngânduraþi ºi prinºi
în tot felul de activitãþi. La momentul vizitei mele
mai aveau doar câteva zile pânã la susþinerea
atestatului de competenþe ºi mai erau foarte multe
pregãtiri de fãcut în vederea realizãrii de expoziþii,
parte a examenului propriu-zis. Am urcat pe o
scarã semicircularã lãsând la parter atelierele de
sculpturã ºi un mic depozit al busturilor diferitelor
personalitãþi, ce aºteptau ca într-o bunã zi sã fie
turnate în bronz.
La etaj m-am întâlnit cu coordonatoarea secþiei
de Design vestimentar, profesoara Ilinca Manole,
care mi-a spus: Ceea ce vedeþi aici este zbaterea

Reporter: Ce calitãþi trebuie sã aibã elevul de
la Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza ca sã
aleagã secþia sau atelierul de specialitate - design
vestimentar?
Irina Berbeniþã, clasa a XII-a: Eu sunt
interesatã de anii 50, în care femeile dãdeau
dovadã de o feminitate aparte, rafinament ºi stil,
ceea ce astãzi nu prea se mai întâlneºte. Fiecare
generaþie vine cu ceva în plus ºi, cu toate astea, se
abate foarte mult de la istorie. Acest lucru
înseamnã ºi abaterea de la feminitate ºi stil. E
pãcat, pentru cã o femeie, prin definiþie, trebuie
sã fie rafinatã ºi elegantã mereu, iar acest lucru
nu se mai aplicã.
Reporter: Dupã ce o sã termini liceul, cãtre ce
te vei îndrepta?

Irina Berbeniþã: Mi-am schimbat mereu
opþiunile în decursul anilor. Eu sunt în acest liceu
din clasa a VII-a. Am intrat cu greu. Mi-am dorit
foarte mult sã fac asta. Presupune multã muncã.
Dupã terminarea liceului o sã mã orientez cãtre
teatru ºi film. O sã merg cãtre U.N.A.T.C.
Reporter: Sã înþeleg cã vrei sã mergi la secþia
de scenografie?
Irina Berbeniþã: Nu. Doresc sã merg la
actorie. Sã schimb complet macazul. Evident cã
în timpul liber tot de design vestimentar am sã mã
ocup, fiindcã sunt pasionatã.
Reporter: Se câºtigã mai bine, din câte ºtiu eu
din design vestimentar comparativ cu actoria.
Irina Berbeniþã: M-am gândit ºi eu, dar voiam
sã plec în strãinãtate sã profesez acolo, dar pãrinþii
mei nu îºi permit, aºa cã eu cred cã e mai bine sã
schimb macazul. Nu sunt dispusã sã fac compromisuri în þara noastrã, ca sã intru în lumea modei.
Încântat de concepþiile sãnãtoase ale elevei de
la Tonitza m-am gândit sã aflu mai multe despre
istoricul acestei ºcoli. Domnul director mi-a dat
posibilitatea sã aflu lucruri neºtiute, scoþând din
arhiva liceului documente rare.
elevilor de la Design vestimentar. Pentru unii este
Prof. dr. Adrian Brãescu, directorul liceului:
greu sã pregãteascã colecþiile vestimentare, pentru În 1866 s-a înfiinþat ºcoala secundarã de fete,
alþii, dimpotrivã, este o mare plãcere. Dorinþa de având-o ca directoare pe Paulina Zaharescu.
a lucra este pentru cei mai mulþi o pasiune.
Examenul de final, acest atestat de competenþe,
este important pentru ei, fiindcã obþin o diplomã,
cu care se pot angaja, ca absolvenþi de liceu în
domeniul creaþiei de modã. Dar ei trebuie sã
meargã mai departe la Universitatea Naþionalã
de Arte ºi sã devinã creatori de modã. În atelierul
de Design vestimentar, la acest moment, 18 elevi
se pregãtesc sã susþinã examenul de atestat. Am
fost impresionat de ceea ce vedeam. Am ºi stat de
vorbã cu una dintre eleve, care pãrea foarte
preocupatã de ceea ce face.

Liceul de Arte Plastice
Nicolae Tonitza

ADRESA
Strada General H.M.Berthelot nr. 56-58,
sectorul 1, Bucureºti
Telefon: 021 314 55 28; 021 314 55 29
Fax: 021 313 12 16
Aceastã ºcoalã a funcþionat în primii ani într-un
imobil din strada Colþei, unde a rãmas pânã în
1878-1879, când s-a transformat în ºcoalã
profesionalã cu trei clase. Atelier de croitorie,
Rufãrie ºi Flori ºi mode. În anul urmãtor s-a
introdus Broderia de lux ºi s-a transformat în
ºcoalã profesionalã de patru ani. Prima datã este
atestatã în felul acesta, dar a avut ºansa unei donaþii
din partea unui domn inginer, pe nume C.F.
Robescu. În capãtul strãzii Berthelot se afla
clãdirea aceasta. Chiar ºi acum se mai pãstreazã.
Este una dintre clãdirile din curtea noastrã. Aºadar
ªcoala Medie Tehnicã de Artã, cum s-a numit între
1949 ºi 1950, devine un an mai târziu ªcoala Medie
Tehnicã de Arte Plastice. În anii 70 liceul se mutã
aici, unde funcþiona Liceul german. Foarte mulþi
artiºti de marcã din þarã au terminat aceastã ºcoalã.
La început nu avea foarte multe locuri. S-a mers
întotdeauna pe principiul: maestru-discipol, lucru
care a fost în favoarea ºcolii. Învãþãmântul trecea
la acel moment printr-un proces de profesionalizare. La 31 mai 1970, liceului i se conferã numele
de Nicolae Tonitza. Avea la acea datã 12 specializãri, pe unele dintre acestea, precum: foto-video,
sculpturã ornamentalã, metalo-plastie, le-am
pierdut. Pe parcurs, am înfiinþat alte secþii în locul
acestora: Artã monumentalã, Ceramicã, Desen
animat, Design ambiental, Design industrial,
Design textil, Design vestimentar, Graficã,
Picturã pe ºevalet, Restaurare, Scenografie ºi
Sculpturã. Dupã anii 90, fenomenul ºcolii
vocaþionale ia amploare, în toatã þara se înfiinþeazã
39 de licee de artã, unele dintre acestea desfiinþate
la finalul anilor  70.
Lãmurit de cum stau lucrurile cu istoria liceului,
i-am cerut domnului profesor Cristian Pentelescu
sã mã lase sã îmi fac o pãrere ºi despre celelalte
secþii. Evident am intrat la Sculpturã, unde domnia
sa este ºeful catedrei, ºi am vãzut tineri atât de
talentaþi, încât nu m-am putut abþine sã nu îi cer
niºte explicaþii.
Reporter: Vã rog sã îmi vorbiþi despre felul în
care se explicã interesul acordat de tineri secþiei
de Sculpturã.
Prof. dr. Cristian Pentelescu, ºeful catedrei
de Sculpturã: Am la Sculpturã elevi de clasa a XI-a
ºi a XII-a. Înainte de a vã povesti despre aceºtia,
trebuie sã vã fac sã înþelegeþi care este mecanismul.

Elevii de clasa a VIII-a care se orienteazã spre Liceul
de Arte Plastice Nicolae Tonitza au ca variantã sã
se pregãteascã în prealabil, ori sã aibã mult talent,
fiindcã au de susþinut douã probe. Prima este studiu
desen, iar a doua studiu culoare sau modelare, la
alegere. În anul ºcolar 2018-2019 am avut 402
candidaþi pe 160 de locuri, adicã aproape trei
candidaþi pe un loc. În ultimii ºapte, opt ani a
crescut foarte mult concurenþa pe locurile de la

Tonitza. Cei care intrã la liceul nostru fac pânã în
clasa a X-a aceleaºi materii. Apoi, pe baza
rezultatelor obþinute în primii doi ani de liceu, pot
alege una dintre secþiile despre care v-a spus domnul
director. Aºadar, într-a XI-a, îi preiau eu pe cei care
s-au înscris la Sculpturã ºi au ºi reuºit sã ocupe
locurile în funcþie de rezultate. Secþia de Sculpturã
este una foarte grea, dar, ca un paradox, locurile
sunt ocupate în proporþie egalã de bãieþi ºi fete.
Într-adevãr, multe eleve talentate de clasa a XI-a
se aflau în atelierul de Sculpturã. Am întrebat cine
ocupã locurile de la celelalte secþii, dacã fetele au
început sã egaleze numãrul bãieþilor de la Sculpturã
ºi chiar sã îl depãºeascã. În clasa a XII-a, la secþia de
Sculpturã, din opt locuri, ºase erau ocupate de fete.
Profesorul Pentelescu a zâmbit ºi m-a condus cãtre
secþia Scenografie. Când am deschis uºa, o altã lume,
dintr-o altã dimensiune, a apãrut în faþa ochilor noºtri.
O lume a miniaturilor, o lume extrem de coloratã ºi
fascinantã. Evident, creatorii acestei lumi erau numai
eleve. Cine oare dintre cele douã sexe are înclinaþii
spre acest domeniu de basm? Existã ºi excepþii, dar
la Tonitza se vede azi, ca ºi în tradiþia liceului, cã
elevele sunt stãpâne de neclintit în lumea culorilor ºi
a artelor frumoase!
Am încheiat cãlãtoria în timp ºi în artele vizuale
la secþia de Graficã. Aici am avut plãcerea sã o
cunosc pe doamna profesoarã Carmen Paraschivescu,
care mi-a spus: ªi Secþia de Graficã este în febra
examenelor de competenþe, nivelul 4 european.

Trebuie sã ºtiþi cã aceste diplome de atestat sunt
recunoscute în Europa, dacã absolvenþii vor dori
sã se angajeze acolo. Examenul are douã etape:
Faza secvenþialã, o probã care constã numai în
tehnica de graficã aleasã de participanþi. Aici
vorbim despre tehnicile graficii: gravurã,
linogravurã, pirogravurã, xilogravurã, ºi faza a doua,
adicã examenul, care constã în pregãtirea unei
expoziþii ºi susþinere. Expoziþia necesitã o pregãtire
temeinicã, multã muncã fizicã, lipit, tãiat, aranjat
lucrãri mari de 50 de centimetri pe 70 de centimetri
sau chiar mai mari. Tot aici intrã realizarea unei
ilustraþii de carte, copertã, siglã, afiº, fotografie.
Sunt lucruri complicate, dar grafica este din ce în
ce mai cãutatã, fiindcã, în momentul în care au
absolvit, se pot angaja pe bani destui. Mulþi, faþã
de absolvenþii altor secþii. Cu atestatul acesta se
pot angaja în România ºi în strãinãtate, adicã nu
oriunde, ci în Europa. Mai important este cã îºi pot
completa studiile la facultate, la Grafic design sau
la secþia de Graficã. La cele douã secþii de la
Universitatea Naþionalã de Arte este bãtaia cea
mai mare, fiindcã de la Grafic design vin ºi bani
mai mulþi. Cei mai slabi elevi ai mei au fost acceptaþi
la universitãþile de artã din strãinãtate. Cei mai
buni merg la facultãþile de profil din România,
fiindcã învãþãmântul superior din România încã
este de calitate!

Ciprian C. VASILESCU
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Oferta educaþionalã a Universitãþii Spiru Haret pentru anul universitar 2019-2020
LICENÞÃ. MASTER. COLEGIU
BUCUREªTI

BRAªOV

CÂMPULUNG

CONSTANÞA

CRAIOVA

IF  învãþãmânt cu frecvenþã; IFR  învãþãmânt cu frecvenþã redusã; ID  învãþãmânt la distanþã

Documente ADMITERE
- LICENÞÃ
A) DOVADA ABSOLVIRII EXAMENULUI DE BACALAUREAT: Diplomã de bacalaureat
/ diplomã echivalentã în original sau Copie de pe diploma de bacalaureat însoþitã de adeverinþã
eliberatã de facultatea la care se aflã diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmeazã a
doua facultate sau care au depus diploma de bacalaureat în original la alt dosar de admitere) sau
Adeverinþã eliberatã de liceu, în original, pentru candidaþii care au promovat examenul de bacalaureat
în anul curent; adeverinþa trebuie sã cuprindã media generalã la examenul de bacalaureat, mediile
obþinute în anii de studii, termenul de valabilitate ºi menþiunea cã nu a fost eliberatã diploma de
bacalaureat sau Copie de pe adeverinþa eliberatã de liceu, însoþitã de o adeverinþã eliberatã de
facultatea la care se aflã adeverinþa eliberatã de la liceu în original (pentru cei care au depus adeverinþa
eliberatã de la liceu în original la alt dosar de admitere).
B) DOCUMENTE DE IDENTIFICARE:  Copie de pe cartea de identitate, care sã cuprindã codul
numeric personal;  Copie de pe certificatul de naºtere; Copie de pe certificatul de cãsãtorie (dacã
este cazul).
C) ALTE DOCUMENTE: Adeverinþã medicalã tip (de la medicul de familie);  3 fotografii 3/4;
 Chitanþa care atestã achitarea taxei de admitere  130 lei. Dosar plic.
D) DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE: Fiºã  chestionar pentru admitere
 MASTERAT
A) DOVADA ABSOLVIRII STUDIILOR ANTERIOARE:  Diploma de licenþã (în original)
sau adeverinþã de promovare a examenului de licenþã pentru promoþia curentã;  Foaia matricolã/
suplimentul la diplomã sau situaþia ºcolarã (copie xerox) pe care se certificã conformitatea cu
originalul de cãtre persoanele cu atribuþii de secretariat;  Diploma de bacalaureat (copie xerox) pe
care se certificã conformitatea cu originalul de cãtre persoanele cu atribuþii de secretariat;
B) DOCUMENTE DE IDENTIFICARE:  Copie de pe cartea de identitate, care sã cuprindã codul
numeric personal;  Copie de pe certificatul de naºtere; Copie de pe certificatul de cãsãtorie (dacã
este cazul).
C) ALTE DOCUMENTE  Curriculum Vitae;  Adeverinþã medicalã tip (de la medicul de
familie);  3 fotografii 3/4;  Chitanþa care atestã achitarea taxei de admitere  130 lei.Dosar plic.
D) DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:Fiºa de înscriere pentru admitere

TAXELE ANUALE DE STUDII
LA LICENÞÃ, MASTERAT, COLEGIU
SE POT ACHITA ÎN PATRU RATE!

 COLEGIU
 Cerere de înscriere (tip);  Diplomã de bacalaureat în original ºi în copie xerox SAU certificatul
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Accesul la justiþie

863  4 iunie 2019

OPINIA NAÞIONALÃ

ORGANIZAREA JUDICIARÃ.

Orice persoanã se poate adresa justiþiei pentru apãrarea drepturilor,
a libertãþilor ºi a intereselor sale legitime în exercitarea dreptului sãu
la un proces echitabil.
Accesul la justiþie nu poate fi îngrãdit.
Toate persoanele sunt egale în faþa legii, fãrã privilegii ºi fãrã
discriminãri.
Justiþia se realizeazã în mod egal pentru toþi, fãrã deosebire de rasã,
naþionalitate, origine etnicã, limbã, religie, sex, orientare sexualã,
opinie, apartenenþã politicã, avere, origine ori condiþie socialã sau
de orice alte criterii discriminatorii.
Justiþia se realizeazã prin urmãtoarele instanþe judecãtoreºti: a)
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie; b) curþi de apel; c) tribunale; d)
tribunale specializate; e) instanþe militare; f) judecãtorii.
Ministerul Justiþiei asigurã buna organizare ºi administrare a justiþiei
ca serviciu public.
Competenþa organelor judiciare ºi procedura judiciarã sunt stabilite
de lege.
În activitatea judiciarã, Ministerul Public reprezintã interesele
generale ale societãþii ºi apãrã ordinea de drept, precum ºi drepturile
ºi libertãþile cetãþenilor.
Parchetele funcþioneazã pe lângã instanþele de judecatã, conduc ºi
supravegheazã activitatea de cercetare penalã a poliþiei judiciare, în
condiþiile legii.
Toate persoanele au dreptul la un proces echitabil ºi la soluþionarea
cauzelor într-un termen rezonabil, de cãtre o instanþã imparþialã ºi
independentã, constituitã potrivit legii.
Activitatea de judecatã se desfãºoarã cu respectarea principiilor
distribuirii aleatorii a dosarelor ºi continuitãþii, cu excepþia situaþiilor
în care judecãtorul nu poate participa la judecatã din motive obiective.
ªedinþele de judecatã sunt publice, în afarã de cazurile prevãzute de
lege. Pronunþarea hotãrârilor se face în ºedinþã publicã, cu excepþia
cazurilor prevãzute de lege.
ªedinþele de judecatã se înregistreazã prin mijloace tehnice video
sau audio.
Procedura judiciarã se desfãºoarã în limba românã.
Cetãþenii români aparþinând minoritãþilor naþionale au dreptul sã se
exprime în limba maternã, în faþa instanþelor de judecatã, în condiþiile
prezentei legi.
În cazul în care una sau mai multe pãrþi solicitã sã se exprime în
limba maternã, instanþa de judecatã trebuie sã asigure, în mod gratuit,
folosirea unui interpret sau traducãtor autorizat.
În situaþia în care toate pãrþile solicitã sau sunt de acord sã se
exprime în limba maternã, instanþa de judecatã trebuie sã asigure
exercitarea acestui drept, precum ºi buna administrare a justiþiei, cu
respectarea principiilor contradictorialitãþii, oralitãþii ºi publicitãþii.
Cererile ºi actele procedurale se întocmesc numai în limba românã.
Dezbaterile purtate de pãrþi în limba maternã se înregistreazã,
consemnându-se în limba românã. Obiecþiunile formulate de cei
interesaþi cu privire la traduceri ºi consemnarea acestora se rezolvã
de instanþa de judecatã pânã la încheierea dezbaterilor din acel dosar,
consemnându-se în încheierea de ºedinþã.
Interpretul sau traducãtorul va semna pe toate actele întocmite,
pentru conformitate, atunci când acestea au fost redactate sau
consemnarea s-a fãcut în baza traducerii sale.
Dreptul la apãrare este garantat. În tot cursul procesului, pãrþile au
dreptul sã fie reprezentate sau, dupã caz, asistate de un apãrãtor, ales
sau numit din oficiu, potrivit legii.
Hotãrârile judecãtoreºti trebuie respectate ºi duse la îndeplinire în
condiþiile legii.
Hotãrârile judecãtoreºti pot fi desfiinþate sau modificate numai în
cãile de atac prevãzute de lege ºi exercitate conform dispoziþiilor legale.
Hotãrârile judecãtoreºti trebuie redactate în termen de cel mult 30
de zile de la data pronunþãrii. În cazuri temeinic motivate, termenul
poate fi prelungit cu câte 30 de zile, de cel mult douã ori.
În cazul completului format din 2 judecãtori, dacã aceºtia nu ajung
la un acord asupra hotãrârii ce urmeazã a se pronunþa, procesul se
judecã din nou în complet de divergenþã, în condiþiile legii.
Completul de divergenþã se constituie prin includerea, în completul
de judecatã, a judecãtorului din planificarea de permanenþã.

Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
Organizarea Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
În România funcþioneazã o singurã instanþã supremã, denumitã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, cu personalitate juridicã ºi cu sediul
în capitala þãrii.
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie asigurã interpretarea ºi aplicarea
unitarã a legii de cãtre celelalte instanþe judecãtoreºti, potrivit
competenþei sale.
Preºedintele Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie are calitatea de
ordonator principal de credite.
Cheltuielile necesare funcþionãrii se finanþeazã din bugetul de stat.
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie se compune din: preºedinte, 2
vicepreºedinþi, 4 preºedinþi de secþii ºi judecãtori.
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie este organizatã în 4 secþii - Secþia
I civilã, Secþia a II-a civilã, Secþia penalã, Secþia de contencios
administrativ ºi fiscal ºi Secþiile Unite, cu competenþã proprie.
În cadrul Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie funcþioneazã Completul
pentru soluþionarea recursului în interesul legii, Completul pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept, precum ºi completurile de 5 judecãtori.
La începutul fiecãrui an, Colegiul de conducere al Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie, la propunerea preºedintelui sau a vicepreºedintelui
acesteia, poate aproba înfiinþarea de complete specializate în cadrul
secþiilor Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, în funcþie de numãrul ºi natura
cauzelor, de volumul de activitate al fiecãrei secþii, precum ºi de
specializarea judecãtorilor ºi necesitatea valorificãrii experienþei
profesionale a acestora.
Desemnarea judecãtorilor în compunerea completelor competente
sã judece recursul în interesul legii, precum ºi a completelor competente
sã soluþioneze sesizarea în vederea pronunþãrii unei hotãrâri prealabile
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept se va realiza în funcþie de
specializarea completelor de judecatã din care aceºtia fac parte.

În cadrul Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie funcþioneazã magistraþiasistenþi, stabiliþi prin statul de funcþii.
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie cuprinde în structurã Cancelaria,
direcþii, servicii ºi birouri, cu personalul stabilit prin statul de funcþii.

Competenþa Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
Secþia I civilã, Secþia a II-a civilã ºi Secþia de contencios administrativ
ºi fiscal ale Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie judecã recursurile împotriva
hotãrârilor pronunþate de curþile de apel ºi a altor hotãrâri, în cazurile
prevãzute de lege, precum ºi recursurile declarate împotriva hotãrârilor
nedefinitive sau a actelor judecãtoreºti, de orice naturã, care nu pot fi
atacate pe nicio altã cale, iar cursul judecãþii a fost întrerupt în faþa
curþilor de apel.
Curtea Constituþionalã a admis excepþia de neconstituþionalitate ºi
a constatat cã dispoziþiile art. 21 ºi art. 24 raportate la cele ale art.
29 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ºi
funcþionarea Curþii Constituþionale sunt constituþionale în mãsura în
care nu exclud posibilitatea formulãrii recursului împotriva hotãrârii
judecãtoreºti de respingere a cererii de sesizare a Curþii Constituþionale
pronunþate de ultima instanþã în ierarhia instanþelor judecãtoreºti.
Hotãrârea de respingere a cererii de înaintare a excepþiei de neconstituþionalitate, pronunþatã de ultima instanþã, este supusã cãii de atac
a recursului.
Secþia I civilã, Secþia a II-a civilã ºi Secþia de contencios
administrativ ºi fiscal ale Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie judecã
printr-un complet diferit al acestora recursul formulat împotriva
hotãrârilor pronunþate de aceste secþii, prin care a fost respinsã
cererea de sesizare a Curþii Constituþionale.
Secþia penalã a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie judecã: a) în primã
instanþã, procesele ºi cererile date prin lege în competenþa de primã
instanþã a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie; b) apelurile împotriva
hotãrârilor penale pronunþate în primã instanþã de curþile de apel ºi
de Curtea Militarã de Apel; c) contestaþiile împotriva hotãrârilor
penale pronunþate în primã instanþã de curþile de apel, de Curtea
Militarã de Apel ºi de Secþia penalã a Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie; d) apelurile declarate împotriva hotãrârilor nedefinitive sau
a actelor judecãtoreºti, de orice naturã, care nu pot fi atacate pe
nicio altã cale, iar cursul judecãþii a fost întrerupt în faþa curþilor de
apel; e) recursurile în casaþie împotriva hotãrârilor definitive, în
condiþiile prevãzute de lege; f) sesizãrile în vederea pronunþãrii unei
hotãrâri prealabile pentru dezlegarea unei probleme de drept.
Secþiile Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, în raport cu competenþa
fiecãreia, soluþioneazã: a) cererile de strãmutare, pentru motivele
prevãzute în codurile de procedurã; b) conflictele de competenþã, în
cazurile prevãzute de lege; c) orice alte cereri prevãzute de lege.
Completele de 5 judecãtori judecã apelurile împotriva hotãrârilor
pronunþate în primã instanþã de Secþia penalã a Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie, judecã recursurile în casaþie împotriva hotãrârilor pronunþate
în apel de completele de 5 judecãtori dupã admiterea în principiu,
soluþioneazã contestaþiile împotriva încheierilor pronunþate în cursul
judecãþii în primã instanþã de Secþia penalã a Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie, soluþioneazã cauzele în materie disciplinarã potrivit legii
ºi alte cauze date în competenþa lor prin lege.
Completurile de 5 judecãtori soluþioneazã ºi recursurile împotriva
hotãrârilor de respingere a cererilor de sesizare a Curþii Constituþionale,
pronunþate de un alt complet de 5 judecãtori.
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie se constituie în Secþii Unite pentru:
a)soluþionarea, în condiþiile prezentei legi, a sesizãrilor privind
schimbarea jurisprudenþei Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie; b)sesizarea
Curþii Constituþionale pentru controlul constituþionalitãþii legilor
înainte de promulgare.
Dacã o secþie a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie considerã cã este
necesar sã revinã asupra propriei jurisprudenþe, întrerupe judecata ºi
sesizeazã Secþiile Unite ale Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, care
judecã cu citarea pãrþilor din dosarul a cãrui judecatã a fost întreruptã.
Dupã ce Secþiile Unite s-au pronunþat asupra sesizãrii privind
schimbarea jurisprudenþei, judecata continuã.
La sfârºitul fiecãrui an, Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, în Secþii
Unite, stabileºte cazurile în care este necesarã îmbunãtãþirea legislaþiei
ºi le comunicã ministrului justiþiei.
Preºedintele Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie poate încuviinþa ca
judecãtorii sã se informeze la sediul instanþelor asupra aspectelor
privind aplicarea corectã ºi unitarã a legii, fãcând cunoscutã
jurisprudenþa Înaltei Curii de Casaþie ºi Justiþie, ºi sã constate situaþii
care justificã propuneri de îmbunãtãþire a legislaþiei.

Conducerea Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
Conducerea Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie se exercitã de
preºedinte, 2 vicepreºedinþi ºi colegiul de conducere.
Preºedintele reprezintã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie în relaþiile
interne ºi internaþionale.
Preºedintele, vicepreºedinþii ºi câte 2 judecãtori de la fiecare secþie,
aleºi pe o perioadã de 3 ani în adunarea generalã a judecãtorilor,
constituie Colegiul de conducere al Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie.
Când se dezbat probleme economico-financiare ºi administrative, la
ºedinþele colegiului de conducere participã managerul economic al
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, care are vot consultativ. La ºedinþele
colegiilor de conducere pot participa ºi preºedinþii de secþii.
Colegiul de conducere al Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie are
urmãtoarele atribuþii: a) aprobã Regulamentul privind organizarea ºi
funcþionarea administrativã, precum ºi statele de funcþii ºi de personal
ale Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie; b) propune Secþiei pentru judecãtori
a Consiliului Superior al Magistraturii numirea, promovarea, transferul,
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suspendarea ºi încetarea din funcþie a magistraþilor-asistenþi; c)
organizeazã ºi supravegheazã rezolvarea petiþiilor, în condiþiile legii;
d) propune proiectul de buget al Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie; e)
exercitã alte atribuþii prevãzute în Regulamentul privind organizarea
ºi funcþionarea administrativã a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie.
Colegiul de conducere al Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie este
prezidat de cãtre preºedinte, iar în lipsa acestuia, de cãtre un vicepreºedinte.
Colegiul de conducere al Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie se întruneºte
trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preºedintelui
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, a unuia dintre vicepreºedinþi sau la
solicitarea a cel puþin 3 dintre membrii sãi.
Hotãrârile Colegiului de conducere al Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie se adoptã cu votul majoritãþii membrilor sãi.
Colegiul de conducere nu va putea adopta Regulamente sau hotãrâri
prin care sã adauge la dispoziþiile cuprinse în legi, pe motiv cã acestea
ar fi neclare sau incomplete.
Adunarea generalã a judecãtorilor Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
se întruneºte pentru: a) aprobarea raportului anual de activitate, care
se dã publicitãþii; b) aprobarea bugetului Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, cu avizul consultativ al Ministerului Finanþelor Publice; c)
alegerea celor 2 membri pentru Consiliul Superior al Magistraturii,
în condiþiile legii.
Semestrial sau ori de câte ori este nevoie, preºedintele Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie sau unul dintre judecãtorii anume desemnaþi
de cãtre acesta verificã modul de punere în aplicare în cadrul Centrului
Naþional de Interceptare a Comunicaþiilor prevãzut de art. 8 alin. 2
din Legea nr. 14/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Serviciului
Român de Informaþii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, a
supravegherilor tehnice realizate de organele de urmãrire penalã.
Verificarea se face în condiþiile prevãzute prin Regulamentul privind
organizarea ºi funcþionarea administrativã a Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie. Raportul întocmit cu ocazia verificãrilor va fi fãcut public,
prin afiºare pe site-ul oficial al Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie.

Completele de judecatã
În materie penalã, completele de judecatã se compun dupã cum
urmeazã: a) în cauzele date, potrivit legii, în competenþa de primã
instanþã a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, completul de judecatã este
format din 3 judecãtori; b) pentru contestaþiile împotriva hotãrârilor
pronunþate de judecãtorii de drepturi ºi libertãþi ºi judecãtorii de camerã
preliminarã de la curþile de apel ºi Curtea Militarã de Apel, completul
de judecatã este format din 2 judecãtori; c) pentru apelurile împotriva
hotãrârilor pronunþate în primã instanþã de curþile de apel ºi de Curtea
Militarã de Apel, completul de judecatã este format din 3 judecãtori; d)
pentru contestaþiile împotriva hotãrârilor pronunþate de judecãtorii
de drepturi ºi libertãþi ºi judecãtorii de camerã preliminarã de la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie, completul de judecatã este format din 2
judecãtori. e) pentru contestaþiile împotriva încheierilor pronunþate
în cursul judecãþii în primã instanþã de curþile de apel ºi Curtea Militarã
de Apel, completul de judecatã este format din 3 judecãtori. f) pentru
contestaþiile prevãzute în art. 250 1 alin. (1) din Codul de procedurã
penalã împotriva încheierilor pronunþate în cursul judecãþii în apel de
curþile de apel ºi Curtea Militarã de Apel, completul de judecatã este
format din 3 judecãtori. g) pentru judecarea recursurilor în casaþie
împotriva deciziilor pronunþate în apel de curþile de apel ºi de Secþia
penalã a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, dupã admiterea în principiu,
completul de judecatã este format din 3 judecãtori. h) pentru recursurile
împotriva încheierilor prin care curþile de apel ºi Curtea Militarã de
Apel resping cererile de sesizare a Curþii Constituþionale, completul de
judecatã este format din 3 judecãtori.
În celelalte materii, completele de judecatã se compun din 3
judecãtori ai aceleiaºi secþii.
Dacã numãrul de judecãtori necesar formãrii completului de judecatã
nu se poate asigura, acesta se constituie cu judecãtori de la celelalte
secþii, numiþi, prin tragere la sorþi, de cãtre preºedintele sau unul
dintre cei 2 vicepreºedinþi ai Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie.
Procedura de judecatã în camerã preliminarã se desfãºoarã de un
judecãtor.
La începutul fiecãrui an, la propunerea preºedintelui sau a
vicepreºedinþilor Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, Colegiul de conducere
aprobã numãrul ºi compunerea completurilor de 5 judecãtori.
În materie penalã, completurile de 5 judecãtori sunt formate din
judecãtori din cadrul Secþiei penale a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie.
În alte materii decât cea penalã, completurile de 5 judecãtori sunt
formate din judecãtori specializaþi, în funcþie de natura cauzelor.
Judecãtorii care fac parte din aceste completuri sunt desemnaþi,
prin tragere la sorþi, în ºedinþã publicã, de preºedintele sau, în lipsa
acestuia, de unul dintre cei 2 vicepreºedinþi ai Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie. Schimbarea membrilor completurilor se face în mod
excepþional, pe baza criteriilor obiective stabilite de Regulamentul
privind organizarea ºi funcþionarea administrativã a Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie.
Completul de 5 judecãtori este prezidat de preºedintele Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie, de unul dintre cei 2 vicepreºedinþi sau de
preºedinþii de secþie atunci când aceºtia fac parte din complet.
În cazul în care niciunul dintre aceºtia nu a fost desemnat sã facã parte
din completurile de 5 judecãtori, completul este prezidat, prin rotaþie,
de fiecare judecãtor, în ordinea vechimii în magistraturã a acestora.
Cauzele care intrã în competenþa completurilor de 5 judecãtori
sunt repartizate aleatoriu în sistem informatizat.
Preºedintele Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie sau, în lipsa acestuia,
unul dintre vicepreºedinþi prezideazã Secþiile Unite, Completul pentru
soluþionarea recursului în interesul legii, precum ºi Completul pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept, Completul de 5 judecãtori ºi orice
complet în cadrul secþiilor, când participã la judecatã.
Preºedinþii de secþii pot prezida orice complet de judecatã din
cadrul secþiei, iar ceilalþi judecãtori prezideazã prin rotaþie.
În cazul în care Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie judecã în Secþii
Unite, la judecatã trebuie sã ia parte cel puþin douã treimi din numãrul
judecãtorilor în funcþie. Decizia poate fi luatã numai cu majoritatea
voturilor celor prezenþi. (VA URMA)

Expert media, Florin FÃINIª
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DECIZII
privind numirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante
În baza prevederilor Legii nr.443/2002 privind înfiinþarea Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti;
În conformitate cu dispoziþiile Hotãrârii de Guvern nr.457/2011 privind Metodologia  cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
ºi de cercetare vacante din învãþãmântul superior, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Luând în considerare Ordinul Ministrului Educaþiei Naþionale nr.6129/20.XII.2016;
Respectând Metodologia proprie de concurs a Universitãþii Spiru Haret aprobatã în ªedinþa Senatului din data de 23.06.2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Având în vedere propunerile Consiliilor facultãþilor privind numirea comisiilor de concurs aprobate în ºedinþa Senatului Universitãþii Spiru Haret din data de 21.05.2019,

RECTORUL UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET DECIDE:

DECIZIA nr. 275 din 21.05.2019
Art.1. Având în vedere propunerea Consiliului Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei,
pentru desfãºurarea concursului pentru ocuparea postului didactic vacant din cadrul Departamentului
de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei, se constituie urmãtoarea comisie:
lector universitar, poz. 34, disciplinele: Psihiatrie (opþional); Psihologie clinicã.
Preºedintele Comisiei:
prof. univ. dr. Matei Georgescu - Universitatea Spiru Haret;
Membrii Comisiei:
conf. univ.dr. Dragoº Cârneci - Universitatea Spiru Haret;
lector univ. dr. Claudia Rusu - Universitatea Spiru Haret;
lector univ. dr. Simona Marica - Universitatea Spiru Haret;
lector univ. dr. Oana Pãnescu - Universitatea Spiru Haret;
Membrii supleanþi:
conf. univ. dr. Bogdan Danciu - Universitatea Spiru Haret;
lector univ. dr. Mihaela-Corina Þuþu - Universitatea Spiru Haret.

DECIZIA nr. 279 din 21.05.2019
Art.1. Având în vedere propunerea Consiliului Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice,
Constanþa, pentru desfãºurarea concursului pentru ocuparea postului didactic vacant de lector
universitar, poz.23, disciplinele: Dreptul comerþului internaþional; Dreptul concurenþei, Drept comercial
din cadrul Departamentului de ªtiinþe Juridice, se constituie urmãtoarea comisie:
Preºedintele Comisiei:
conf. univ. dr. Topor Roxana-Elena - Universitatea Spiru Haret;
Membrii Comisiei:
conf. univ. dr. Stoian Anca-Iulia - Universitatea Spiru Haret;
lector univ. dr. Comºa Ana-Maria - Universitatea Spiru Haret;
lector univ. dr. Nicolau Ingrid-Ileana - Universitatea Spiru Haret;
lector univ. dr. Mocanu Mihaela Cristiana - Universitatea Spiru Haret;
Membrii supleanþi:
conf. univ. dr. Lazãr Rareº-Patrik - Universitatea Spiru Haret;
conf. univ. dr. Ghencea Lucia-Flavia - Universitatea Spiru Haret.

DECIZIA nr. 276 din 21.05.2019
Art.1. Având în vedere propunerea Consiliului Departamentului pentru pregãtirea personalului
didactic, pentru desfãºurarea concursului pentru ocuparea postului didactic vacant de conferenþiar
universitar, poz.2 din Statul de funcþii al Departamentului pentru pregãtirea personalului didactic,
disciplinele: Psihologia educaþiei; Consiliere ºi orientare; Psihopedagogia adolescenþilor, tinerilor
ºi adulþilor, se constituie urmãtoarea comisie:
Preºedintele Comisiei:
conf. univ. dr. Nadia Florea - Universitatea Spiru Haret;
Membrii Comisiei:
conf. univ.dr. Roxana Enache - Universitatea Tehnicã de Construcþii, Bucureºti;
conf. univ. dr. Camelia Popa - UNATC I. L.Caragiale, Bucureºti;
conf. univ. dr. Speranþa Farca - Universitatea Naþionalã de Arte;
conf. univ. dr. Cãtãlina Cristea - Universitatea Spiru Haret;
Membrii Supleanþi:
conf. univ. dr. Camelia Stãiculescu - Academia de Studii Economice, Bucureºti;
conf. univ. dr. Bogdan Danciu - Universitatea Spiru Haret.

DECIZIA nr. 280 din 21.05.2019
Art.1. Având în vedere propunerea Consiliului Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice,
Constanþa, pentru desfãºurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul
Departamentului de ªtiinþe Economice, se constituie urmãtoarele comisii:
conferenþiar universitar, poz.7, disciplinele: Marketing; Managementul calitãþii; Analiza strategicã
a mediului concurenþial.
Preºedintele Comisiei:
conf. univ.dr. Pârvu Iuliana - Universitatea Spiru Haret;
Membrii Comisiei:
prof. univ. dr. Stanciu Ana - Universitatea Ovidius, Constanþa;
prof. univ. dr. Condrea Elena- Universitatea Ovidius, Constanþa;
prof. univ. dr. Jugãnaru Mariana - Universitatea Ovidius, Constanþa;
conf. univ. dr. Neguriþã Octav - Universitatea Spiru Haret;
Membrii supleanþi:
conf. univ. dr. Utureanu Simona-Luize - Universitatea Ovidius, Constanþa;
conf. univ. dr. Patache Laura - Universitatea Spiru Haret.
conferenþiar universitar, poz.8, disciplinele: Managementul investiþiilor; Managementul resurselor
umane; Comportament organizaþional (opþional):
Preºedintele Comisiei:
conf. univ. dr. Pârvu Iuliana - Universitatea Spiru Haret;
Membrii Comisiei:
prof. univ. dr. Stanciu Anca-Cristina - Universitatea Ovidus, Constanþa;
prof. univ. dr. Negoescu Gheorghe - Universitatea Ovidius, Constanþa;
prof. univ. dr. Popovici Norina - Universitatea Ovidius, Constanþa
conf. univ. dr. Patache Laura - Universitatea Spiru Haret;
Membrii Supleanþi:
conf. univ. dr. Utureanu Simona-Luize - Universitatea Ovidius, Constanþa;
conf. univ. dr. Neguriþã Octav - Universitatea Spiru Haret.
conferenþiar universitar, poz.9, disciplinele: Management comparat; Managementul afacerilor.
Preºedintele Comisiei:
conf. univ. dr. Pârvu Iuliana - Universitatea Spori Haret;
Membrii Comisiei:
prof. univ. dr. Stanciu Anca-Cristina - Universitatea Ovidius, Constanþa;
prof. univ. dr. Popovici Norina - Universitatea Ovidius, Constanþa;
conf. univ. dr. Bãtrînca Ghiorghe - Universitatea Maritimã din Constanþa;
conf. univ. dr. Patache Laura - Universitatea Spiru Haret;
Membrii Supleanþi:
conf. univ. dr. Utureanu Simona-Luize - Universitatea Ovidius, Constanþa;
conf. univ. dr. Neguriþã Octav - Universitatea Spiru Haret.





DECIZIA nr. 277 din 21.05.2019
Art.1. Având în vedere propunerea Consiliului Facultãþii de ªtiinþe Economice, Bucureºti, pentru
desfãºurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul Departamentului de
ªtiinþe Economice, se constituie urmãtoarele comisii: conferenþiar universitar, poz.48, disciplinele:
Managementul Serviciilor; Managementul aprovizionãrii ºi desfacerii; Managementul afacerilor.
Preºedintele Comisiei:
prof. univ. dr. Gherasim Zenovic - Universitatea Spiru Haret;
Membrii comisiei:
conf. univ. dr. Iatagan Mariana - Universitatea Spiru Haret;
prof. univ. dr. Andreica Marin - Academia de Studii Economice, Bucureºti;
conf. univ. dr. Braicu Cezar - Universitatea Hyperion Bucureºti;
conf. univ. dr. Constantinescu Liliana-Aurora - Universitatea Creºtinã Dimitrie Cantemir, Bucureºti;
Membrii Supleanþi:
conf. univ. dr. Avram Laurenþia-Georgeta - Universitatea Spiru Haret;
prof. univ. dr. Pandelicã Ionuþ - Universitatea Româno-Americanã, Bucureºti.
conferenþiar universitar, poz. 49, disciplinele: Economie; Economie monetarã.
Preºedintele Comisiei:
prof. univ. dr. Gherasim Zenovic - Universitatea Spiru Haret;
Membrii Comisiei:
conf. univ. dr. Zorzoliu Ileana-Raluca - Universitatea Spiru Haret;
prof. univ. dr. Balteº Nicolae - Universitatea Lucian Blaga, Sibiu;
conf. univ. dr. Tãnãsescu Cristina-Roxana - Universitatea Lucian Blaga, Sibiu;
conf. univ. dr. Popescu Mãdãlina-Ecaterina - Academia de Studii Economice, Bucureºti;
Membrii Supleanþi:
conf. univ. dr. Ghiorghiþã Eugen - Universitatea Spiru Haret;
conf. univ. dr. Ene Corina-Maria - Universitatea Hyperion, Bucureºti.





DECIZIA nr. 278 din 21.05.2019
Art.1. Având în vedere propunerea Consiliului Facultãþii de ªtiinþe Economice, Bucureºti, pentru
desfãºurarea concursului pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar, poz. 59,
disciplinele: Managementul întreprinderilor mici ºi mijlocii; Managementul operaþional; Management,
din cadrul Departamentului de ªtiinþe Economice, se constituie urmãtoarea comisie:
Preºedintele Comisiei:
prof. univ. dr. Gherasim Zenovic - Universitatea Spiru Haret;
Membrii Comisiei:
conf. univ. dr. Mariana Iatagan - Universitatea Spiru Haret;
conf. univ. dr. Cezar Braicu - Universitatea Hyperion, Bucureºti;
conf. univ. dr. Crãciunaº Diana-Virginia - Universitatea Spiru Haret;
lector univ. dr. Hurloiu Iulian - Universitatea Spiru Haret;
Membrii supleanþi:
prof. univ. dr. Daniela Paºnicu - Universitatea Spiru Haret;
conf. univ. dr. Daniel-Adrian Gârdan - Universitatea Spiru Haret.
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DECIZIA nr. 281 din 21.05.2019
Art.1. Având în vedere propunerea Consiliului Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Economice ºi
Administrative, Braºov, pentru desfãºurarea concursului pentru ocuparea postului didactic vacant de
conferenþiar, poz. 10, disciplinele: Drept civil. Teoria generalã; Drept procesual civil 1; Drept procesual
civil 2, din cadrul Departamentului de ªtiinþe Juridice ºi Administrative, se constituie urmãtoarea comisie:
Preºedintele Comisiei:
conf. univ. dr. Olteanu Camelia-Nicoleta - Universitatea Spiru Haret;
Membrii Comisiei:
prof. univ. dr. Ionaº Alexandru - Universitatea Spiru Haret;
prof. univ. dr. Murzea Cristinel - Universitatea Transilvania, Braºov;
prof. univ. dr. Prescure Titus - Universitatea Transilvania, Braºov;
conf. univ. dr. Nimesch Mihail - Universitatea Titu Maiorescu, Bucureºti;
Membrii Supleanþi:
conf.univ. dr. Oglindã Bazil - Universitatea Româno- Americanã, Bucureºti;
conf. univ. dr. Butculescu Claudiu - Universitatea Spiru Haret.



Art. 2. Biroul Concursuri ºi conducerea facultãþilor vor duce la îndeplinire dispoziþiile prezentelor decizii.
RECTOR,
Conf. univ. dr. Aurelian A. BONDREA
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BOOKFEST 2019

 LECTURA CA FORMÃ A LIBERTÃÞII

ª

i în acest an, aºa cum ne-a obiºnuit, Editura Fundaþiei
România de Mâine a avut un program de lansãri de carte
echilibrat ºi dedicat mai multor domenii ale cunoaºterii.
Una dintre cele mai frumoase lansãri de carte din acest an a
fost prilejuitã de reeditarea, în Colecþia Copilãrie fericitã, a
volumului Copilãria unui Icar, semnatã de Ion Dodu Bãlan,
povestea primilor ani de viaþã ai unui pionier al zborului,
Aurel Vlaicu, un basm contemporan care a bucurat generaþii
de copii. Un proiect în necesitatea cãruia editura a crezut ºi
a cãrui utilitate mi-a fost demonstratã la standul editurii,
atunci când o tânãrã mãmicã, însoþitã de fiii sãi, doi puºti de
treisprezece-paisprezece ani, s-a oprit la stand ºi, rãsfoind
cartea, i-a întrebat: Vreþi sã citiþi despre Aurel Vlaicu? Bãieþii
i-au rãspuns la unison: Dar cine a fost Aurel Vlaicu? Iatã de
ce asemenea demersuri editoriale trebuie iniþiate ºi susþinute.
Dincolo de asaltul tehnologiei, de circulaþia acceleratã a
informaþiilor, de formele moderne ale comunicãrii interumane, care presupun comprimarea cunoaºterii ºi reducerea
acesteia la un minim necesar supravieþuirii, generaþiile care
vor veni trebuie sã ºtie cã civilizaþia nu a apãrut odatã cu
tableta sau internetul, ci prin inteligenþa, efortul creativ ºi
pionieratul unor oameni de excepþie.

Seria lansãrilor a continuat, în acelaºi context, cu volumele Sfântul Ioan Paul al II-lea  Aforisme ºi cugetãri,
îngrijit ºi prefaþat de Nicolae Mareº, Centenar românopolon. Istorie-diplomaþie, al aceluiaºi autor, ºi Rostul
filosofiei, semnatã de distinsul profesor Ion Tudosescu,
lucrãri aparþinând, de asemenea, domeniului cunoaºterii
umaniste, al relaþiei acesteia cu geopoliticul ºi istoria
contrafactualã, studiatã asiduu de autori în arhivele bogate
în documente mai puþin cunoscute de publicul larg.
Bucurându-se de o numeroasã audienþã, prezentarea
volumului Eticã ºi integritate, realizat de un colectiv de
cadre didactice ale facultãþilor de ºtiinþe economice din
Bucureºti ºi Câmpulung, ale Universitãþii Spiru Haret,
colectiv coordonat de prof. univ.dr. Zenovic Gherasim, a
avut un real succes, fiind vorba despre un domeniu foarte
puþin sau deloc abordat pânã acum, care trateazã aspecte
inedite ale activitãþii academice, cum ar fi istoria eticii,
raportul dintre eticã ºi moralã, dar ºi problemele dificile
ale comportamentului etic sãnãtos aplicat si promovat în
mediul educaþional. Cu siguranþã, o lucrare despre care se
va vorbi multã vreme de acum încolo, care va isca discuþii,
întrebãri ºi polemici mai mult sau mai puþin cordiale.

Dragoº CIOCÃZAN

P

articipant la lansarea lucrãrii Rostul filosofiei (în spiritualitatea umanã) ºi identitatea filosofiei româneºti, în cadrul
Colecþiei Studii ºi eseuri de filozofie, prof. univ. dr. Ioan Roºca
ne-a spus: Plecând de la cartea recent publicatã a profesorului
Ion Tudosescu, o carte care se referã tocmai la rostul filosofiei în
general ºi în acest context ºi la specificul filosofiei româneºti, aº
spune cã filosofia este importantã, înainte de toate pentru om.

Atât ca afirmare spiritualã a omului, dar ºi în plan material. Sã
explic afirmaþia. Ideile cele mai generale ale filosofiei îi aratã
omului, cã în calitatea lui de microcosmos, racordat la Marele
Cosmos nu se reduce nici numai la dimensiunea lui materialã,
cu cerinþe biologico-materiale, nici la dimensiunea lui spiritualã
cu aspiraþii înalte. Omul este o fiinþã complexã cu trup ºi suflet.
Are ºi trebuinþe economice, dar ºi aspiraþii de ordin spiritual
cum am mai spus. Ca atare, în raport cu alte forme ale culturii,
filosofia raportându-l pe om la fondul lumii în genere, îi aratã
acestuia cã are de cultivat nu doar utilitãþile lui de zi cu zi, ci ca
sã se afirme autentic, distinct de orice altã vieþuitoare, pentru el
este necesar sã se afirme ºi în plan spiritual. Cred cã rostul
filosofiei, mai ales în lumea de azi, în care oamenii se unilateralizeazã, din pãcate ºi în plan spiritual, în mare mãsurã
tineretul, adicã activitãþile lor se restrâng la a munci , a consuma
ºi la a se distra, nu este suficient pentru o afirmare autenticã. ªi
atunci, desigur cã este nevoie de filozofie. În plus faþã de alte
forme de culturã unilaterale, cum sunt ºtiinþele particulare despre
naturã sau ºtiinþele socioumane, chiar ºi arta, morala ºi religia,
ºi, spre deosebire de ele, filosofia reuºeºte sã stabileascã o punte
de legãturã, între toate aceste forme de afirmare umanã ºi sã îi
arate omului cã realizarea sa deplinã, autenticã înseamnã
cultivarea tuturor acestor direcþii de manifestare.

A trece printre standurile unui târg de carte nu înseamnã o retrãire perpetuã
a aceloraºi stãri ºi senzaþii de preaplin cultural sau de veneraþie excentricã a
cãrþii ca vehicul iniþiatic, ci mai ales o continuã deschidere spre inedit,
pentru cã, de la o ediþie la alta, lucrurile se schimbã, evolueazã, par sã þinã
pasul.Locul de desfãºurare este acelaºi, expozanþii cam aceiaºi, atmosfera
este calmã, iar cititorii cutreierã relaxaþi spaþiile de expunere.

Deºi destul de aglomerat ºi zgomotos anul acesta, Bookfest 2019 a pãrut totuºi
varianta low-cost a ediþiei de anul trecut, pentru cã senzaþia generalã este de
oarecare reducere a activitãþii editoriale, de impas al ideilor, de alunecare în cliºeu.
Poate fi doar o reacþie de moment la perspectiva economicã alteratã de instabilitatea
politicã alimentatã, la rândul ei, de o lungã perioadã electoralã aflatã abia la
început, sau o comprimare a pieþei de carte tipãritã, în favoarea vânzãrilor online,
sau pur ºi simplu calea prin care editurile încearcã o echilibrare a bugetelor
afectate de scumpirea galopantã a hârtiei ºi a activitãþilor de distribuþie.
Nu aº vrea însã sã dau de înþeles cã ediþia din acest an a prestigiosului târg
a fost neinteresantã sau plictisitoare. Au avut loc lansãri mult aºteptate, au
fost iniþiate dezbateri ºi polemici, au fost zile ºi seri încãrcate de magia
cuvântului. Personalitãþi ºi profesioniºti ai scrisului au vorbit, spre deliciul
publicului, mult ºi consistent, alungând orice urmã de monotonie.
Invitat de onoare în acest an a fost Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de
Nord, prezent la manifestare cu un stand discret, dar realizat într-o viziune graficã
atractivã ºi cu un program de bogat de evenimente, dezbateri ºi lansãri de carte.
Printre evenimentele care au polarizat, chiar din prima zi a târgului, atenþia
unei pãrþi a publicului participant s-a numãrat ºi lansarea, la standul Editurii
Curtea Veche, a volumului EU.RO, semnat de Preºedintele României, domnul
Klaus Werner Johannis, moment finalizat cu o sesiune de autografe acordate de
distinsul autor, dar ºi prezenþa la standurile târgului a unor mari nume ale
literaturii contemporane, precum Alex ªtefãnescu, Mircea Cãrtãrescu, Gabriel
Liiceanu, Horia Gârbea, Dan C. Mihãilescu, Andrei Cornea, Alex Mihai
Stoenescu ºi mulþi alþi autori de prestigiu care au prezentat propriile creaþii
sau le-au comentat pe cele ale confraþilor de condei.

D

espre lucrarea Eticã ºi
integritate academicã, coordonatã de prof. univ. dr. Zenovic
Gherasim, decanul Facultãþii de
ªtiinþe Economice din Bucureºti
a Universitãþii Spiru Haret,
rezultatul eforturilor unui colectiv de cadre didactice din
facultãþile de ºtiinþe economice
din Bucureºti ºi Câmpulung
ale Universitãþii Spiru Haret,
respectiv: Luminiþa Ionescu,
Laurenþia Georgeta Avram,
Mariana Iatagan, Mariana
Cristina Cioponea, Elena Gurgu,
Raluca Marilena Fritzsch, Eugen
Ghiorghiþã, Mihai Andronie
ºi Constantin Mihãlcioiu, conf.
univ. dr. Eugen Ghiorghiþã, ne-a
declarat:
Lucrarea vizeazã o disciplinã nouã din planul de
învãþãmânt al facultãþilor de ºtiinþe economice ºi nu numai.
Eticã ºi integritate academicã este o lucrare realizatã în colectiv.
Fiecare dintre coautori s-a ocupat de câte o parte a manualului.
Este o lucrare care, în mod normal, în mediul academic nu ar
trebui sã existe, fiindcã este singurul mediu care ar trebui sã
fie plin de eticã ºi integritate de la sine, fãrã sã fie legat de
anumite norme exterioare sau interne. Faptul cã lucrurile nu
se întâmplã aºa a fãcut necesare ºi disciplina ºi manualul,
respectiv cartea. Fireºte, ea se adreseazã în primul rând
studenþilor. Din pãcate, avem suficiente cazuri în mediul
academic, în care anumite practici mai rele ne determinã sã
fim atenþi ºi cu colegii noºtri. Sã fim atenþi noi între noi

pentru a îndrepta pe cât posibil, cât se mai poate îndrepta
ceea ce s-a stricat pânã acum, ºi anume încrederea în
originalitate ºi în calitatea discursului. De aceea poate cã
ar trebui sã anexãm acestei lucrãri un manual de rele practici,
pentru cã bunul simþ este cel care ne dã bunele practici. Nu
existã niciun participant din mediul academic care sã nu
le cunoascã. Nu neapãrat intuitiv, ci de-a dreptul instinctiv.
Pentru cã nu are ce cãuta aici nimeni care nu le are la
degetul mic. ªi atunci, mai indicat ar fi sã învãþãm unul de
la altul niºte rele practici , cam cum se procedeazã pentru
a putea identifica rãul ºi pentru a ne putea dezbãra de el.

Ciprian C. VASILESCU

Connecting Emerging Literary Artists (CELA) a organizat o serie de ateliere
de traducere care au beneficiat de plãcuta prezenþã, în calitate de moderator, a
poetului ºi publicistului Florin Iaru.
Dezbaterile având ca temã lansarea celui de-al ºaisprezecelea volum al
Caietelor Shakespeare  Opere complete, dar ºi cele care au pus în discuþie
provocãrile traducerii din limba englezã, ambele organizate sub auspiciile
British Council, au beneficiat de moderatori pe mãsurã (George Volceanov ºi
Horia Gârbea) ºi de prezenþa unor traducãtori recunoscuþi pentru asiduitatea,
meticulozitatea, acurateþea ºi efortul imaginativ al traducerilor ºi interpretãrilor
din limba englezã pe care le realizeazã alãturi de un imens efort documentar.
Am remarcat prezenþa la aceste întâmplãri a lui Radu Paraschivescu, Veronica
D. Niculescu, Luana Schidu, Dan Croitoru, Lucia Verona.
Privirile vizitatorilor din acest an au fost atrase de o variatã ofertã de carte
pentru copii, extrem de bogatã, coloratã ºi strãlucitoare, dar mai puþin selectivã ºi
lipsitã de elemente de noutate. Aceeaºi risipã de monºtri, extratereºtri ºi super
eroi, aceleaºi cliºee. Mult abstracþionism vizual, dar foarte puþinã mãiestrie a
povestirii.
Bookfest 2019 ºi-a închis porþile. A fost un eveniment pe care unii îl vor
considera o reuºitã, alþii un eºec. Dincolo de toate însã, vom rãmâne cu
bucuria lecturii, cu aceeaºi frenezie a rãsfoirii, a trecerii la urmãtoarea paginã.
Acelaºi etern drum al cunoaºterii, care, ºerpuind printre miile de pagini ale
cãrþilor, ne va face, la un moment dat, liberi.

Dragoº CIOCÃZAN
Foto. Ciprian VASILESCU

