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O POARTÃ SPRE CULTURÃ

Ce ghinion sã fim conduºi
de... ghinion!

Odilia ROªIANU
La peste 26 de ani de la înfiinþare, Editura Fundaþiei
România de Mâine se recomandã prin aceeaºi activitate
de înaltã calitate, datoratã atât prestanþei autorilor ale cãror
nume se regãsesc pe copertele cãrþilor publicate, cât ºi
profesionalismului echipei redacþionale.
Profilul stabilit încã de la început, cel didactic-universitar, s-a pãstrat în tot acest timp, asigurând studenþilor
de la Universitatea Spiru Haret (ºi nu numai) cursuri,
manuale, note, caiete de seminar, caiete de lucrãri practice,
culegeri pentru toate stadiile învãþãmântului universitar;
s-a considerat întotdeauna deosebit de importantã atragerea cãtre studiu, dezvoltarea profesionalã de þinutã a
noilor generaþii, precum ºi pregãtirea lor profundã, prin
metode moderne, informaþii de actualitate, explicaþii exacte,
pline de substanþã, pentru meseriile ce vor fi îmbrãþiºate.

Mioara VERGU-IORDACHE

(Continuare în pag. 3)

Mâine, 3 iunie, începe înscrierea candidaþilor
la BACALAUREAT 2020!

Metodologia de echivalare/recunoaºtere a nivelurilor de competenþã din cadrul probelor de evaluare
a competenþelor lingvistice ºi digitale
 Nivelul de competenþã lingvisticã de comunicare oralã în
limba românã/în limba maternã se stabileºte în urma echivalãrii
cu media aritmeticã, fãrã rotunjire, a mediilor anuale obþinute de
candidat pe parcursul învãþãmântului liceal, la disciplina Limba ºi
literatura românã/Limba ºi literatura maternã. Astfel, prin
recunoaºterea ºi echivalarea rezultatelor obþinute la disciplina Limba
ºi literatura românã/Limba ºi literatura maternã, în clasele a IX-a 
a XII-a, candidaþilor li se acordã urmãtoarele niveluri de competenþã
lingvisticã de comunicare oralã în limba românã/în limba maternã:
 utilizator mediu: pentru media cuprinsã între 5 ºi 6,99;  utilizator
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avansat: pentru media cuprinsã între 7 ºi 8,49;  utilizator
experimentat: pentru media cuprinsã între 8,50 ºi 10.
 Nivelul de competenþã lingvisticã într-o limbã de
circulaþie internaþionalã din cadrul probei C se stabileºte
prin echivalarea nivelului de competenþã lingvisticã cu media
aritmeticã, fãrã rotunjire, a mediilor anuale obþinute de candidat
pe parcursul învãþãmântului liceal, la limba modernã de circulaþie
internaþionalã aleasã pentru susþinerea probei. Media aritmeticã
a mediilor anuale obþinute de candidat se calculeazã pe baza
mediilor anuale la limba modernã de circulaþie internaþionalã din
anii ºcolari în care candidatul a studiat aceastã disciplinã, pe
parcursul învãþãmântului liceal. Nivelul unic de competenþã se
identificã, în raport cu nivelurile de la A1 la B2, prevãzute în
Cadrul european comun de referinþã pentru limbi ºi se acordã
conform urmãtoarei grile:  calificativul A1: pentru media cuprinsã
între 5 ºi 5,99;  calificativul A2: pentru media cuprinsã între 6
ºi 6,99;  calificativul B1: pentru media cuprinsã între 7 ºi 8,49;
 calificativul B2: pentru media cuprinsã între 8,5 ºi 10.
 Nivelul de competenþã digitalã din cadrul probei D se
stabileºte calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice,
fãrã rotunjire, a mediilor anuale obþinute de candidat la disciplina
tehnologia informaþiei ºi a comunicaþiilor în clasele a IX-a, respectiv
a X-a. Nivelul de competenþã digitalã se acordã conform urmãtoarei
grile:  utilizator începãtor: pentru media cuprinsã între 5 ºi 5,99;
 utilizator de nivel mediu: pentru media cuprinsã între 6 ºi 6,99;
 utilizator avansat: pentru media cuprinsã între 7 ºi 8,49;
 utilizator experimentat: pentru media cuprinsã între 8,50 ºi 10.
Candidaþii care au promovat, pe parcursul învãþãmântului
preuniversitar, examene cu recunoaºtere internaþionalã pentru
certificarea competenþelor lingvistice în limbi strãine sau a
competenþelor digitale au dreptul la recunoaºterea ºi echivalarea
rezultatelor obþinute la aceste examene cu proba de evaluare
C, respectiv, proba D.

Ce discuþii optimiste ºi constructive se purtau acum
ºase luni! Se puneau la cale alegeri anticipate, se fãceau
proiecte mãreþe, se preconiza stingerea pârjolului lãsat de
ciuma roºie, ce mai, se iniþia campania electoralã care ne
promitea  ce-i drept, nicio noutate!  binele pe care
aproape nici nu-l puteam duce! Toate se aºezau în matca
lor. Dar, ghinion! Nu ºtiu cum e cu planetele, retrograde
sau nu, dar numai ghinionul a fãcut sã vinã pandemia de
coronavirus, sã avem o secetã nemaivãzutã de vreo ºapte
decenii, sã ne certe natura cu fenomene extreme, sã fim
cum suntem. Cã altfel altã fãinã se mãcina la moara noastrã!
Am zis fãinã? Dar nu (prea mai) avem grâu. O discuþie care
se poartã cu graþie, fãrã soluþie.
Dar cum din daci ne tragem, ar fi ºi niºte lucruri de
apreciat. De pildã, cã am constatat cã educaþia nu mai este
nici mãcar la nivelul de dinainte de dinainte de ciuma roºie,
de când eram roºii cu totul. Acel sistem  nu mã dezic! ºi
cu lucruri foarte bune  mãcar avea predictibilitate. ªtiai
pe ce drum mergi. Când începe ºi se terminã anul ºcolar
sau universitar, când e vacanþã, când se dau examene, în
ce constau ele. Bine sau rãu, conducãtorii sistemului de
învãþãmânt nu se bâlbâiau, nu se fâstâceau, nu ne
abrambureau. Acum? V-am spus. Ghinion. A venit
pandemia ºi a scos la ivealã cã afarã-i vopsit gardul.
Învãþãmânt online? Sã nu ne amãgim! Pasiune pentru
profesie? Sigur, dar sã nu exagerãm. Copii inteligenþi? DA.
Dar au ghinion. Cum îi ajutã sistemul, societatea, sã-ºi
punã în valoare calitãþile? Ghinion. Sistemul are altã treabã.
ªi mai putem aprecia cã am constatat cum e cu sistemul de
sãnãtate. Pânã la nivel de celulã. E cum e toatã societatea.
Cu vârfuri luminoase ºi cu întunecimi, la nivel uman,
profesional, material. Dacã nu am avea ghinion, am putea
ca, fãcând constatãri, sã îndreptãm relele. Îmi pare rãu, nu
pot fi optimistã. Economia, da, economia! La televizor chiar
duduie, nu aºa tare, dar cât sã se audã cã am fost campioni
europeni în primul trimestru! Pãi, nu ajungeam campioni
mondiali dacã nu aveam ghinion cu pandemia?! Uite, de
ieri, mai relaxaþi fiind, medical, tot nu ºtim ce trebuie sã
facã mãcar proprietarii de terase! Cã noi toþi ne-am dorit,
cel mai tare ºi mai tare, sã mergem la terase. ªi mergem.
Ghinion cu datele personale, cu temperatura luatã sau nu,
cu simptome pulmonare... Mergem la serviciu, lucrãm
de acasã, mai plãtim noi, poporul, diferenþe de salarii... Eh,
nu-mi spuneþi de punerea în aplicare a legii de majorare a
pensiilor cu 40 la sutã din septembrie. Pãi, câte ghinioane
mai vreþi? Cum sã spui cinstit dacã o aplici sau nu, când ai
ghinion de pandemie în an electoral? Nu vi se pare cã pe
mãsurã ce ne relaxãm de covid ne încordãm de alegeri?
Doar din ghinion se intensificã ilustratele cu politicieni?
Sigur, ºi din ghinion. Dar ghinionul este al nostru. ªi veºti
bune nu vin nici din lume.
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Cercetarea ºtiinþificã, educaþia academicã, inovarea, dezvoltarea,
susþinerea tinerilor
 prioritãþi ale AOªR pentru intervalul 2020-2024
La încheierea mandatului 2016-2020, în data
de 26 mai 2020, a avut loc online, în sistem de
videoconferinþã, Adunarea Generalã a Academiei
Oamenilor de ªtiinþã din România. Ordinea de zi
a cuprins: prezentarea Raportului ºtiinþific al
AOSR pentru anul 2019, a Raportului financiar
pe anul 2019, prezentarea de cãtre candidatul la
funcþia de preºedinte a Planului managerial,
discuþii, vot secret pentru alegerea Prezidiului
AOSR ºi a noilor membri titulari, de onoare ºi
corespondenþi.
Activitatea ºtiinþificã a AOSR din anul 2019 a
cuprins proiecte de cercetare ºtiinþificã, Conferinþa
Naþionalã ªtiinþificã de Primãvarã 2019, Conferinþa
Naþionalã ªtiinþificã de toamnã 2019, Dezbaterile
AOSR, Seria de conferinþe lunare Valenþele
Feminitãþii, acordarea Premiilor Academiei
Oamenilor de ªtiinþã din România pe anul 2017,
studii, cercetãri ºi comunicãri ºtiinþifice realizate
de cãtre membrii AOSR ºi prezentate fie în cadrul
manifestãrilor instituþiei, fie la alte evenimente de
marcã pe plan naþional ºi internaþional. Programul
de cercetare-dezvoltare al AOSR în anul 2019 a
constat din 23 de proiecte de cercetare desfãºurate
prin secþii, care s-au concretizat prin peste 40 de
articole cotate ISI sau indexate în alte baze
ºtiinþifice internaþionale.
Recunoaºterea acestei activitãþi ºtiinþifice este
confirmatã de prestigiosul clasament internaþional SCIMAGO - Elsevier, care evalueazã la
nivel mondial universitãþile ºi instituþiile de cercetare ºi care situeazã AOSR pe locul 8 în rândul
instituþiilor de cercetare din România. De menþionat cã, în acest clasament internaþional, în
primele 800 de poziþii în lume, dintre structurile
academice, apar doar Academia Românã (locul
676) ºi AOSR (locul 794), cu toate cã AOSR a
beneficiat în fiecare an doar de sume cuprinse
între 2-3% din totalul fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finanþarea academiilor înfiinþate prin lege, iar în acest an nu are nicio finanþare
bugetarã. Raportul integral poate fi consultat
aici: http://www.aosr.ro/wp-content/uploads/
RAPORT%20AOSR%202020%20SITE%20(1)_
compressed.pdf
În cadrul Adunãrii Generale, candidatul la
funcþia de preºedinte al AOSR, prof. univ. dr. ing.
Adrian Badea  preºedinte în mandatul 2016-2020
 ºi-a prezentat Planul Managerial pentru
perioada 2020-2024. Noul Plan este structurat
pe nouã direcþii prioritare de acþiune: Viaþa
ºtiinþificã; Difuzarea cunoºtinþelor; Resursele
umane; Sprijinirea ºi atragerea tinerilor cãtre
ºtiinþã; Expertiza ºtiinþificã; Parteneriate/
colaborãri; Internaþionalizare; Baza materialã;
Management. Planul prevede dezvoltarea activitãþii ºtiinþifice, esenþialã pentru o instituþie
precum AOSR, prin conferinþe ºtiinþifice proprii,
conferinþe naþionale ºi internaþionale, dezbateri
ºtiinþifice, planuri de cercetare la nivelul secþiilor,
dezvoltarea ºi diversificarea activitãþii Institutului
de Cercetãri Avansate, Interdisciplinare Constantin
Angelescu (ICAI), prin promovarea unor parteneriate între acesta ºi alte unitãþi de cercetare
(universitãþi, institute de cercetare, agenþi economici, structuri ale administraþiei locale si centrale),
creºterea vizibilitãþii ºtiinþifice a tuturor membrilor
Academiei prin mãrirea numãrului de publicaþii
ºtiinþifice, în special în reviste de prestigiu.
Un punct important al Planului Managerial îl
reprezintã relaþia cu tinerii ºi preocuparea
asigurãrii unei educaþii de calitate pentru
aceºtia. În acest sens, se prevede cã este
necesarã o reformare a predãrii ºtiinþelor încã din
primii ani de ºcoalã, în liceu ºi apoi în universitãþi.
Sunt schiþate urmãtoarele linii de acþiune pentru
AOSR: implicarea ºi luarea de poziþie publicã la
întocmirea curriculei ºcolare de cãtre MEC pentru
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învãþãmântul preuniversitar, dar ºi la perfecþionarea tehnologiei didactice; continuarea ºi
dezvoltarea cercului de Creativitate pentru
studenþi prin extinderea lui ºi la filialele din þarã,
mai ales acolo unde existã o tradiþie recunoscutã
(Iaºi, Timiºoara, Braºov, Cluj); organizarea unor
întâlniri/conferinþe în ºcoli ºi universitãþi pentru
popularizarea unor domenii ºtiinþifice în care
AOSR are o realã expertizã; instituirea unui
Premiu de Creativitate pentru tineri (elevi sau
studenþi), care va fi acordat anual împreunã cu
Fundaþia Scientica; realizarea unor resurse
pedagogice online pentru elevi ºi studenþi, în
colaborare ºi cu alte universitãþi partenere. AOSR
doreºte sã se adreseze cu prioritate elevilor din
mediul rural, unde calitatea predãrii disciplinelor
ºtiinþifice lasã de dorit în multe cazuri, iar ºansele
de pregãtire universitarã a acestei populaþii
ºcolare, care a reprezentat în istoria modernã a
României un izvor esenþial de oameni de ºtiinþã,
au scãzut îngrijorãtor. O altã temã de preocupare,
la acest capitol, pentru AOSR o reprezintã exodul
tinerilor, exodul inteligenþei, pe care instituþia
intenþioneazã s-o abordeze în urmãtorul interval
într-o serie de manifestãri.
La capitolul prioritãþi manageriale intrã ºi
dezvoltarea de cãtre AOSR a unor parteneriate
cu universitãþi, institute ºi centre de cercetare
de prestigiu. În acelaºi cadru se înscrie internaþionalizarea activitãþii AOSR, esenþialã pentru
creºterea prestigiului ºi vizibilitãþii instituþiei.
Câteva dintre mãsurile prevãzute la aceastã
secþiune: strângerea legãturilor cu membrii de
onoare ai AOSR din strãinãtate (cca 100 de
membri); valorificarea partenariatului semnat cu
Academia de ªtiinþe din Shanghai; creºterea
numãrului de parteneriate bilaterale prin contactarea altor Academii de ªtiinþe din lume; transformarea filialei AOSR din New York în filiala AOSR
din SUA, înfiinþarea de filiale în alte þãri; strângerea
legãturilor cu filiala AOSR din Chiºinãu, care are
membri de realã valoare ºtiinþificã; iniþierea unor
demersuri pentru participarea AOSR la reþelele
internaþionale în domeniul ºtiinþei. Planul Managerial pentru mandatul 2020-2024 poate fi consultat
aici: http://www.aosr.ro/wp-content/uploads/2020/05/
Plan-Managerial-ACADEMIA-OAMENILOR-DESTIINTA-DIN-ROMANIA-2020-mai.pdf
În cadrul Adunãrii Generale, a fost votatã noua
conducere a AOSR pentru mandatul 2020-2024
ºi au fost primiþi noi membri. Votul a fost exprimat
online, pe o platformã special creatã, de înaltã
securitate, o realizare tehnologicã de top. Sistemul de vot electronic construit a asigurat
caracterul confidenþial ºi anonim al votului,
fiecare membru având un token propriu transmis
online de sistem pentru a putea avea acces la
sistemul de vot. AOSR este prima Academie din
România care a implementat acest sistem modern
de votare. În urma votului, a fost reales ca preºedinte al AOSR prof. univ. dr. ing. Adrian Badea.
Noul prezidiu ºtiinþific al AOSR este compus din:
prof. univ. dr. ing. Adrian Badea  preºedintele
AOSR, prof. univ. dr. ing. Doina Banciu  vicepreºedinte, c.s. I Doru-Sabin Delion  vicepreºedinte, prof. univ. dr. ing. Petru Andea  secretar
ºtiinþific. Au fost primiþi în AOSR noi membri la
mai multe categorii: membri de onoare, membri
titulari, membri corespondenþi. Ca membri titulari
au intrat în rândurile instituþiei personalitãþi ale
educaþiei academice ºi ºtiinþei româneºti: Vasile
Drãgan, Adrian Olimpiu Petruºel, Ioana Demetrescu, Gheorghe Oniºoru, Anton Hadãr, Sorin
Ruginã, Grigore Tinicã.
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Întãrirea rolului
agriculturii ecologice
în programul UE
De la fermã la furculiþã
 INTER-BIO, membru IFOAM EU,
salutã decizia de a pune produsele ecologice în centrul sistemului european de
alimentaþie ºi þinta de 25% adopþie terenuri ecologice la nivelul UE pânã în 2030
INTER-BIO, organizaþie a filierelor de produse ecologice, este în total acord cu
IFOAM UE, în calitate de membru al acestei organizaþii, ºi salutã iniþiativele
recente îndreptate spre întãrirea rolului agriculturii ecologice în programul UE
De la fermã la furculiþã (F2F). Obiectivul UE de a atinge 25% ratã de adopþie a
terenurilor ecologice pânã în 2030, precum ºi mãsurile de stimulare a cererii de
produse ecologice prin scheme de promovare ºi achiziþii publice sunt bine venite
ºi sperãm ca România sã se alinieze.
Jan Plagge, preºedintele IFOAM EU, a declarat recent cã stabilirea unei þinte a
UE pentru terenurile ecologice este o decizie de referinþã care pune agricultura
ecologicã în centrul tranziþiei agriculturii europene spre agroecologie. El a mai
subliniat cã trebuie sã transformãm agricultura UE dacã dorim sã abordãm criza
climaticã ºi a biodiversitãþii ºi sã facem sistemele noastre agricole mai rezistente.
Miºcarea ecologicã din UE considerã cã agricultura bio este un model
economic de succes pentru fermieri, cu beneficii dovedite pentru mediu ºi acum
viziunea este clarã la nivelul Comisiei Europene ºi þãrilor europene responsabile.
Nu ºtim cât este de clarã însã pentru noi, în România, unde adopþia agriculturii
ecologice este de numai 2% în prezent ºi unde lipsesc analizele la nivelul
autoritãþilor care sã explice cã actuala secetã se datoreazã ºi politicilor greºite în
materie de dezvoltare economicã sustenabilã ºi ecologicã. La noi discuþiile despre
un sistem alimentar durabil sunt extrem de vagi, a declarat Costin Lianu,
preºedinte Inter-Bio. Aºa cum atrage atenþia IFOAM. EU, obiectivele UE privind
biodiversitatea nu se realizeazã de la sine, ci numai dacã vor fi luate în considerare
de statele membre, inclusiv de România, în negocierile reformei în curs, de politicã
agricolã comunã (PAC). Nu ne putem plânge în continuare de secetã ºi pandemie
fãrã a lua în seamã investiþia în agricultura ecologicã drept oportunã si strategicã.
Continuãm sã neglijãm propriile noastre atuuri în ciuda avantajelor solului. Chiar
ºi în condiþiile actualei secete, terenurile cultivate bio au fost mai rezistente, din
informaþiile pe care le aveam de la fermieri, a continuat Costin Lianu
Miºcarea organicã solicitã Parlamentului European, Consiliului ºi Comisiei sã
integreze pe deplin obiectivele strategiilor F2F ºi Biodiversitate în Regulamentul
privind planurile strategice PAC, sã ridice nivelul de ambiþie ºi sã facã din PAC
un instrument eficient pentru a stimula ºi ajuta fermierii sã treacã la practici
agroecologice ºi mai durabile. UE are nevoie de o nouã PAC, care sã recompenseze
fermierii pentru contribuþia lor la bunurile publice, cum ar fi conservarea resurselor
noastre naturale, a declarat Jan Plagge.
Potrivit IFOAM UE, atingerea procentului de 25% terenuri organice în UE pânã în
2030 este realizabilã, dacã prin PAC se oferã remuneraþia necesarã pentru beneficiile
oferite de conversie ºi întreþinere ecologicã, prin politicile de dezvoltare ruralã existente
sau prin instrumente inovatoare precum ecosistemele ecologice. Includerea unor
mãsuri în ceea ce priveºte cererea, precum schemele de promovare ºi creºtere a
ponderii produselor ecologice în ºcoli ºi spitale, prin achiziþii publice ecologice, este
o alegere inteligentã, deoarece aceastã abordare push-pull s-a dovedit de succes
pentru dezvoltarea agriculturii ecologice în þãri precum Danemarca.
IFOAM.EU salutã, de asemenea, intenþia lansãrii unui plan ambiþios de acþiune
al UE pentru agricultura ecologicã, care va sprijini conversia terenurilor,
dezvoltarea lanþului de aprovizionare, cercetarea, inovarea ºi dezvoltarea pieþei.
Cu o PAC reformatã ºi un plan de acþiune solid, care sã includã obiective pe
perioade stabilite de timp ºi un buget dedicat, va exista o bazã bunã pentru
creºterea în numãr a terenurilor organice ºi atingerea þintei pentru 2030.
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 E-mail: office@ushprobusiness.ro  www.ushprobusiness.ro

Sesiune online de instruire pentru
utilizarea bazei de date
EBSCO Academic Search Complete
Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã din cadrul Universitãþii Spiru
Haret ºi ROMDIDAC a invitat cadrele didactice, bibliotecarii ºi studenþii
Universitãþii Spiru Haret sã participe joi, 21 mai 2020, de la ora 18.00, la o
sesiune online de instruire pentru utilizarea bazei de date ºtiinþifice EBSCO
Academic Search Complete.
Accesul la aceastã bazã de date este asigurat prin intermediul proiectului
Anelis Plus 2014-2020. Sesiunea de instruire a avut ca agendã:
- prezentarea bazei de date Academic Search Complete;
- prezentarea platformei EBSCOhost  facilitãþi de cãutare ºi management
al informaþiei;
- crearea contului de acces mobil (pentru accesarea din afara campusului).
Trainingul s-a desfãºurat pe platforma Webex.
Sesiunea a fost susþinutã de Robert Coravu, director  Departamentul
(https://www.youtube.com/
Resurse
Electronice
ROMDIDAC.
w a t c h ? v = B 5 M a X g b h O Tw & f e a t u r e = y o u t u . b e & f b c l i d = I w A R 2 R N 
MVnFhzPzR98CS3WnpaxhsWvJrcij3TJJZsiNbAPzYQCmwkxs08u4)

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ

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

Rãspunderea
pentru conþinutul
textelor publicate
aparþine autorilor.
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U N I VE R S I TAR IA
Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti

Cercetarea este cheia succesului în viitor.
Haideþi sã modelãm lumea împreunã!

Invitaþie de publicare în revista Analele Universitãþii Spiru Haret. Seria
Economie/Annals
of Spiru Haret University. Economic Series  ASHUES
Analele Universitãþii Spiru Haret. Seria Economie sau Annals of Spiru
Haret University. Economic Series  ASHUES, cu apariþie încã din anul
2000, este o revistã în prezent trimestrialã, atât online, cât ºi tipãritã,
care se angajeazã sã publice lucrãri de cercetare de calitate în domeniu,
rezultate ale cercetãrii originale, abordãri teoretice ºi empirice, sub forma
articolelor, studiilor de caz, eseurilor sau recenziilor. Salutãm publicarea
lucrãrilor din întreaga lume. Dorim sã servim drept forum de discuþii ºi
ghid diversificat de cunoºtinþe în domeniul economic. Cercetãtori tineri,
precum doctoranzii, masteranzii sau studenþii sunt încurajaþi sã îºi
exprime opiniile într-o secþiune specialã dedicatã lor.
ASHUES  editor Editura Fundaþiei România de Mâine: http://
www.editurafrm.ro/  este o revistã OPEN ACCESS la încãrcare ºi accesare
articole, fãrã taxe de publicare sau de consultare a articolelor; oferã acces
deschis imediat la conþinutul sãu, pe principiul cã punerea la dispoziþia
publicã a unei cercetãri libere susþine un schimb global mai mare de
cunoºtinþe. Permite autorului (autorilor) sã deþinã drepturile de autor fãrã
restricþii. Toate lucrãrile sunt autorizate sub o licenþã internaþionalã, numitã
Creative Commons Attribution-NonComercial-ShareAlike 4.0.
Sferele de cercetare acoperite de revistã includ: marketing, management,
finanþe, activitãþi bancare, contabilitate, audit, relaþii economice internaþionale, relaþii publice, comerþ, afaceri, turism, procesare administrativã a datelor, economie, drept comercial, ciberneticã, statisticã, eticã în economie ºi
afaceri, asigurãri, advocacy & lobby, filozofie economicã, econometrie etc.
Revista Annals of Spiru Haret University. Economic Series a fost
fondatã în anul 2000 la iniþiativa a doi profesori de la Universitatea Spiru
Haret: Gheorghe Zaman, prof. univ. dr., membru corespondent al
Academiei Române, ºi prof. univ. dr. Constantin Mecu.
În anul 2007, Analele Universitãþii Spiru Haret. Seria economicã a obþinut
cotaþia B + de la Consiliul Naþional al Cercetãrii în Învãþãmântul Superior
din România, devenind o publicaþie de interes ºtiinþific real. Începând cu
anul 2009, revista este indexatã în REPEC, SSRN ºi Google Scholar.
Din anul 2011, rectorul Universitãþii Spiru Haret, conf.univ.dr. Aurelian
A. Bondrea, este redactorul-ºef al publicaþiei. Revista ºi-a schimbat
formatul ºi frecvenþa de apariþie, fiind tipãritã trimestrial, exclusiv în
limba englezã, cu condiþii de redactare ºi revizuire compatibile cu cele
mai riguroase cerinþe internaþionale.
De-a lungul anilor, în paginile revistei au publicat articole ºi au
prezentat rezultatele propriei cercetãri ºtiinþifice membrii personalului
academic activi în facultãþile ºi departamente de specialitate distincte
ale USH, precum ºi cercetãtori ai Institutului Central de Cercetare
ªtiinþificã din cadrul Universitãþii Spiru Haret, dar ºi numeroºi profesori,
cercetãtori, studenþi, masteranzi, doctoranzi din alte universitãþi ºi institute
de cercetare din întreaga lume.
În materialele publicate în revistã au fost analizate, de-a lungul timpului,
aspectele teoretice ºi practice ale edificãrii ºi consolidãrii economiei
româneºti, precum ºi direcþiile fundamentale ale progresului tehnic ºi
ºtiinþific, starea realã ºi modalitãþile de promovare a economiei româneºti,
problema dezvoltãrii noii economii mondiale, direcþiile de globalizare ºi
integrare economicã contemporanã, dar ºi participarea României la aceste
procese. De asemenea, publicaþia a gãzduit articole care se referã la
fenomenele economice din întreaga lume.
Echipa editorialã ºi consilierii ºtiinþifici ai revistei sunt personalitãþi
intelectuale româneºti  academicieni, profesori, specialiºti în diferite domenii
ale activitãþii economice ºi sociale practice, atât din România, cât ºi de peste
hotare. În calitate de recenzori ai revistei sunt cercetãtori, profesori ºi
personalitãþi din domeniul economic, provenind de la instituþii economice ºi
academice din România (ASE, Universitatea de Vest din Timiºoara, Institutul
Naþional de Cercetare ªtiinþificã pentru Muncã ºi Protecþia Socialã, Corpul
Experþilor ºi Contabililor Autorizaþi din România  CECCAR, Institutul de
Economie Naþionalã ºi Departamentul de ªtiinþe Economice ºi Juridice din
Academia Românã etc.), dar ºi din strãinãtate (Regatul Unit, Franþa, Italia,
Norvegia, Irlanda de Nord, Olanda, Polonia, Rusia, Ucraina, Bulgaria, Turcia,
Slovenia, Republica Macedonia, Australia etc).
Publicaþia noastrã este indexatã actualmente în urmãtoarele baze de
date internaþionale ºi biblioteci de prestigiu din lume:

Cine doreºte sã publice în Annals of Spiru Haret University. Economic
Series  ASHUES este rugat sã transmitã mai întâi un e-mail pe adresa oficialã
a revistei ashues@spiruharet.ro, cerând crearea credenþialelor necesare logãrii
ºi încãrcãrii articolului. Articolul se va putea încãrca în platforma online a
jurnalului, accesând secþiunea de înregistrare la link-ul http://
anale.spiruharet.ro/index.php/economics/user/register. Procesul de recenzare
poate dura chiar mai mult de treizeci de zile, motiv pentru care este necesarã
transmiterea articolelor din timp. Recenzarea se face pe platforma online a
jurnalului ºi este precedatã de procesul Blind Review, recenzorii naþionali ºi
internaþionali necunoscând identitatea autorului/autorilor articolului recenzat.
Termenele de publicare în revistã, pe site-ul online al acesteia, sunt fixate la
finalul lunilor Martie, Iunie, Septembrie ºi Decembrie. Încãrcarea articolelor
pe platforma jurnalului, pentru recenzare ºi publicare, se va face cu cel puþin
20-30 de zile înaintea publicãrii volumului.
Pentru mai multe detalii referitoare la revista Annals of Spiru Haret
University. Economic Series  ASHUES, vã rugãm sã accesaþi site-ul
acesteia la adresa: http://anale-economie.spiruharet.ro/indexing.html.

Conf. univ. dr. Elena GURGU, redactor ºef adjunct al ASHUES

20-21 mai

Conferinþa Economicã Naþionalã CEN 2020

MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN ERA DIGITALÃ
 Studenþii ºi masteranzii implicaþi în cercetarea ºtiinþificã
Cercetarea ºtiinþificã reprezintã o prioritate pentru studenþii ºi masteranzii Facultãþii de ªtiinþe Economice
Bucureºti din cadrul Universitãþii Spiru Haret, fiind încurajaþi în permanenþã de cadrele didactice. Cercetarea
ºtiinþificã este un fenomen definitoriu al epocii contemporane, marcat de revoluþia ºtiinþificã fãrã precedent prin
amploarea ºi consecinþele sale. În condiþiile COVID 19, cercetarea ºtiinþificã continuã sã se dezvolte online în
mediul virtual, care permite, cu uºurinþã, schimbul de idei ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii.
Astfel, studenþii ºi masteranzii Facultãþii de ªtiinþe
Economice Bucureºti participã frecvent la evenimente
naþionale ºi internaþionale, cum ar fi conferinþe,
simpozioane, mese rotunde ºi alte evenimente cu caracter
ºtiinþific, cum a fost Conferinþa Internaþionalã ICESBA,
care s-a desfãºurat în luna noiembrie 2019, ºi, foarte
recent, 21 mai, Conferinþa Economicã Naþionalã CEN
2020 Managementul afacerilor în era digitalã. La
sesiunea care le-a fost rezervatã, au contribuit:  Valentin
Dan CHIOSEA, student anul III, program de studii
Marketing, cu lucrarea: Cercetare de piaþã privind
produsele ºi obiectele de uz sanitar la nivel naþional ºi
internaþional ºi tendinþele estimate  Diana-Claudia
CIULINARU, masterand anul II, program de master
Valorizarea patrimoniului prin marketingul proiectelor
culturale, cu lucrarea: Strategii ºi tactici de relaþii publice
în cadrul Administraþiei Naþionale a Penitenciarelor din
România  Oana Talida COSMA, masterand anul II,
program de master Marketing ºi relaþii publice în afaceri,
cu lucrarea: Sistemul comunicaþional de marketing în
cadrul Library Café Piatra Neamþ  Ana Sabina COTENESCU, masterand anul II, program de master
Valorizarea patrimoniului prin marketingul proiectelor
culturale, cu lucrarea: Valorizarea esteticã a patrimoniului cultural prin arta stradalã contemporanã
 Luminiþa DUMITRESCU, Vlad George DUMITRESCU,
masteranzi anul I, program de master Contabilitatea
agenþilor economici ºi a instituþiilor publice, cu lucrarea:
Profesia notarului public în era digitalã  Mihaela
MAXIM, student anul III, program de studii Marketing,
cu lucrarea: Analiza evoluþiei firmelor de construcþii din
România în perioada 2015-2019  Marilena Claudia
OAE (STANCU), Maria-Ioana DOBRA, masteranzi
anul II, program de master Marketing ºi relaþii publice
în afaceri, cu lucrarea: Cercetare privind respectarea
normelor etice în business, în relaþiile publice ºi în viaþa
academicã Dumitru Mario TACHE, student anul I program de studii Contabilitate ºi informaticã de gestiune,
cu lucrarea: Integrarea tehnologiei Blockchain în cadrul
firmelor prin dovada autenticitãþii produselor, Marina
Andreea VRÂNCIANU, masterand anul II, program de
master Marketing ºi relaþii publice în afaceri, cu lucrarea:
Comunicarea de marketing direct în cadrul companiei
Mediapost Hit Mail.
Au fost susþinute online în sistem Google Meet, urmãtoarele teme: Cercetare de piaþã privind produsele ºi
obiectele de uz sanitar la nivel naþional ºi internaþional
ºi tendinþele estimate, în care studentul Valentin Dan
Chiosea a prezentat cercetarea privind piaþa pentru
produsele ºi obiectele de uz sanitar, atât cu abordare
strictã pe România, cât ºi la nivelul Uniunii Europene,
dar ºi la nivelul celor mai importanþi jucãtori interna-

¨

þionali pe aceastã piaþã în perioada ultimilor cinci ani,
ºi tema Integrarea tehnologiei Blockchain în cadrul
firmelor prin dovada autenticitãþii produselor, în care
studentul Dumitru Mario Tache a prezentat tehnologia
Blockchain, care este consideratã un potenþial mijloc
de îmbunãtãþire a securitãþii ºi rentabilitãþii tranzacþiilor,
iar marile companii colaboreazã pentru a accelera
integrarea prin lanþul de aprovizionare digitalã (digital
supply chain  DSC). Adoptarea tehnologiei digitale
este unul dintre cei mai importanþi factori care vor
influenþa lumea afacerilor în urmãtorii ani.
Studenþii ºi masteranzii intenþioneazã sã îºi continue
studiile de cercetare ºi sã prezinte rezultatele cercetãrilor
cu ocazia altor evenimente care vor fi organizate în cadrul
Facultãþii de ªtiinþe Economice Bucureºti.

Prof.univ.dr. Luminiþa IONESCU
Conf.univ.dr. Raluca ZORZOLIU

O POARTÃ SPRE CULTURÃ

(Urmare din pag. 1)

Acoperind atât domeniile socio-umane, cât ºi pe cele
exacte, portofoliul Editurii Fundaþiei România de Mâine
cuprinde arii variate, precum: Jurnalism; Comunicare
ºi relaþii publice; ªtiinþele comunicãrii; Management;
Marketing; Finanþe ºi bãnci; Afaceri economice internaþionale; Matematicã; Informaticã; Drept; Administraþie
publicã; Studii culturale; Filosofie; Sociologie; Psihologie; Istorie; Geografie; Limba ºi literatura românã;
Limbi ºi literaturi strãine; Arhitecturã; Artele spectacolului în teatru; Pedagogie; Pedagogie muzicalã;
Kinetoterapie ºi motricitate specialã; Educaþie fizicã ºi
sport; Medicinã veterinarã ºi altele. În fiecare dintre
aceste domenii de activitate, studenþii beneficiazã de
toate materialele tipãrite la preþuri speciale, astfel încât
informaþiile necesare sã fie nu numai temeinice ºi de
calitate, dar ºi accesibile financiar.
Activitatea de cercetare deþine, de asemenea, un loc
important în cadrul Editurii Fundaþiei România de
Mâine, prin volume aparþinând unor nume de referinþã
în fiecare dintre specialitãþi, constituind un reper pentru
cei care se vor dedica, într-un anumit moment al vieþii
lor, cãutãrilor ºi descoperirilor din lumea academicã. În
aceastã categorie editorialã, un loc extrem de important
îl constituie Analele Universitãþii Spiru Haret, cu serii
pe fiecare domeniu studiat ºi pe fiecare specializare,
corespunzãtoare profilelor facultãþilor, anale ce apar cu
frecvenþã, în general, trimestrialã. În aceeaºi mãsurã, se
acordã o atenþie deosebitã culegerilor de comunicãri

ºtiinþifice ale cadrelor didactice, doctoranzilor,
masteranzilor ºi studenþilor.
Alãturi de publicaþiile dedicate exclusiv activitãþii
universitare ºi academice, programul editorial al Editurii
Fundaþiei România de Mâine are în vedere ºi cititorii
obiºnuiþi, pasionaþi de istorie, politicã, geografie,
memorialisticã, interviuri, artã, arhitecturã, psihologie,
eseisticã etc. Volumele aparþinând tuturor acestor sfere
de lecturã de mare interes sunt regãsite în oferta
permanentã a editurii.
Nu în ultimul rând, Editura Fundaþiei România de
Mâine creeazã legãturi, pentru iniþierea ºi dezvoltarea
unor colaborãri de duratã, cu editurile altor Universitãþi
din Europa sau din restul lumii.
Actualmente, Editura Fundaþiei România de Mâine,
membrã a Societãþii Editorilor din România, este
clasificatã de Ministerul Educaþiei, prin Consiliul
Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice, la categoria C;
precizãm cã aceste criterii de clasificare nu au mai fost
actualizate de câþiva ani, în urma demisiei ºi, ulterior, a
absenþei comisiei dedicate acreditãrilor. Suntem siguri
cã activitãþile desfãºurate de Editura Fundaþiei România
de Mâine vor fi încununate de succes ºi din acest punct
de vedere, iar el se va materializa inclusiv prin înscrierea
editurii într-o categorie superioarã.
Principalul scop al Editurii Fundaþiei România de
Mâine rãmâne diseminarea culturii ºi a cercetãrii
ºtiinþifice de la ºi cãtre oamenii valoroºi, ºtiindu-se cã,
aºa cum spunea Mircea Eliade, dintr-un popor nu
rãmâne nimic, decât cultura.
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OFERTA EDUCAÞIONALÃ A UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET BUCUREªTI
...................................................
anul universitar 2020-2021 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
BUCUREªTI
FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT
ªoseaua Berceni nr.24, sector 4 (Apãrãtorii Patriei)
telefon: 021 317 19 00; e-mail: admitere_efs@spiruharet.ro

LICENÞÃ
Educaþie fizicã ºi sportivã  IF, 3 ani, 4.300 lei/an
Sport ºi performanþã motricã  IF, 3 ani, 4.300 lei/an
Kinetoterapie ºi motricitate specialã  IF, 3 ani, 4.300 lei/an




MASTERAT
 ªTIINÞA SPORTULUI ªI EDUCAÞIEI FIZICE  Educaþie fizicã ºi
antrenament sportiv  IF, 2 ani, 4.900 lei/an
 ªTIINÞA SPORTULUI ªI EDUCAÞIEI FIZICE  Kinetoterapia în
afecþiunile locomotorii  IF, 2 ani, 4.900 lei/an
FACULTATEA DE INGINERIE ªI INFORMATICÃ
Strada Fabricii nr. 46 G, sector 6
telefon: 021 316 97 85/86  interior 144;
e-mail: admitere_iig@spiruharet.ro

LICENÞÃ
Informaticã  IF, 3 ani, 4.400 lei/an




MASTERAT
INFORMATICÃ  Tehnologii moderne în ingineria sistemelor
informatice  IF, 2 ani, 4.500 lei/an

FACULTATEA DE MEDICINÃ VETERINARÃ
Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3
telefon: 021 242 15 76; 021 455 10 79;
e-mail: admitere_mv@spiruharet.ro

LICENÞÃ
Medicinã veterinarã  IF, 6 ani, 6.100 lei/an



FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ªI ªTIINÞELE
EDUCAÞIEI

Strada Fabricii nr. 46 G, sector 6
telefon: 021 455 10 21; 021 316 97 85; fax: 021 255 60 94;
e-mail: admitere_pse@spiruharet.ro
LICENÞÃ
Psihologie  IF, IFR, ID, 3 ani, 3.900 lei/an
Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar  IF, 3 ani, 3.900 lei/an



MASTERAT
PSIHOLOGIE  Psihologie clinicã ºi intervenþie psihologicã  IF,
2 ani,
4.500 lei/an
PSIHOLOGIE  Psihologie judiciarã ºi victimologie  IF, 2 ani,
4.500
lei/an
PSIHOLOGIE  Psihologie organizaþionalã ºi managementul
resurselor
umane  IF, 2 ani, 4.500 lei/an

ADMITERE

...................................................
...................................................
...................................................

1 iulie  30 septembrie 2020
Acceseazã site-ul www.admitere.spiruharet.ro pânã pe 30 iunie 2020,
opteazã pentru un program de Licenþã, Masterat sau Colegiu
ºi trimite formularul de preînscriere completat cu datele tale.
Vei primi confirmarea pe mail.

ÎNSCRIEREA

candidaþilor se desfãºoarã online, la adresele de e-mail ale
secretariatelor facultãþilor, pe paginile web ale facultãþilor de pe site-ul universitãþii.
Candidaþii vor trimite electronic cãtre secretariatele facultãþilor, la adresele de e-mail puse
la dispoziþie de acestea ºi afiºate pe site, copii scanate ale documentelor.

ADMITEREA la Universitatea Spiru Haret se organizeazã online, pe domenii, la

specializãrile/programele de studii autorizate sã funcþioneze provizoriu sau acreditate.
În termen de douã sãptãmâni de la ridicarea restricþiilor privind adunãrile publice,
candidaþii declaraþi admiºi vor depune documentele în original la secretariatele facultãþilor.



TAXA DE ÎNSCRIERE la concursul de admitere pentru:

 studiile universitare de licenþã ºi masterat este 130 lei
 programele Colegiului universitar Spiru Haret este 120 lei

Candidaþii care au optat pentru preînscrierea online la unul dintre programele
Universitãþii Spiru Haret (licenþã sau masterat) sau pentru unul dintre programele
Colegiului universitar Spiru Haret în perioada 17 februarie  30 iunie 2020
ºi au depus documentele pânã la data de 31 iulie 2020
sunt scutiþi de achitarea taxei de înscriere.
Copiii personalului didactic aflat în activitate, copiii de pensionari ºi ºomeri, aflaþi în întreþinerea
pãrinþilor (cu vârsta de pânã la 26 de ani), sunt scutiþi de plata taxei de înscriere pentru admitere.
Aceastã facilitate se acordã în urmãtoarele condiþii:
 candidaþilor fii de cadre didactice, în temeiul unei adeverinþe eliberate de ºcoala unde
funcþioneazã pãrintele/pãrinþii;
 candidaþii fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima lunã (cu condiþia sã aibã
vârsta de pânã la 26 de ani);
 candidaþii fii de ºomeri, în baza cuponului de ºomer din ultima lunã (cu condiþia sã aibã vârsta
de pânã la 26 de ani).
Sunt scutiþi de plata taxei de înscriere pentru admitere ºi candidaþii care au obþinut în perioada
studiilor liceale distincþii (premiul I, II, III, menþiune) la olimpiadele ºcolare recunoscute de ministerul
de resort.

FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE

Strada Fabricii nr. 46 G, sector 6
telefon: 021 316 97 83; e-mail: admitere_se@spiruharet.ro
LICENÞÃ
Marketing  IF, 3 ani, 3.900 lei/an
Marketing cu predare în limba englezã  IF, 3 ani, 3.600 euro/an
Contabilitate ºi informaticã de gestiune  IF, 3 ani, 3.900 lei/an
Management  IF, IFR, ID, 3 ani, 3.900 lei/an





MASTERAT
FINANÞE  Managementul ºi finanþarea proiectelor publice ºi
private
 IF, 2 ani, 4.500 lei/an
CONTABILITATE
financiar contabil  IF, 2 ani, 4.500 lei/an
 CONTABILITATE Audit
agenþilor economici ºi a
instituþiilor publice  IF,2Contabilitatea
ani, 4.500 lei/an
MANAGEMENT  Managementul integrat al afacerilor  IF, 2 ani,
4.500
lei/an
MARKETING
4.500 lei/an  Marketing ºi relaþii publice în afaceri  IF, 2 ani,
 Marketingul ºi managementul serviciilor  IF,
2 ani,MARKETING
4.500 lei/an
 MARKETING  Valorizarea patrimoniului prin marketingul
proiectelor culturale  IF, 2 ani, 4.500 lei/an
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE ªI ªTIINÞE
ADMINISTRATIVE

ªoseaua Berceni nr. 24, sector 4; fax: 021 334 52 63;
telefon: 021 334 44 19; e-mail: admitere_sjpa@spiruharet.ro
LICENÞÃ
Drept  IF, IFR, 4 ani, 3.900 lei/an
Administraþie publicã  IF, 3 ani, 3.900 lei/an
Poliþie localã  IF, 3 ani, 3.900 lei/an




MASTERAT
DREPT  ªtiinþe penale  IF, 1 an, 4.500 lei/an
 ªTIINÞE
ADMINISTRATIVE  Administraþie publicã ºi management în
context european
 IF, 2 ani, 4.500 lei/an

COLEGIUL UNIVERSITAR DIN BUCUREªTI
ªoseaua Berceni nr. 24, sector 4, etajul 2, camera 209
telefon: 0721.808.577

Domeniul SANITAR  e-mail: sanitara.bucuresti@spiruharet.ro
Asistent medical generalist  IF, 3 ani, 2500 lei/an
Asistent medical balneofiziokinetoterapie ºi recuperare  IF, 3 ani,
2500 lei/an




Domeniul PRODUCÞIE MEDIA  e-mail: productiemedia@spiruharet.ro

regizor artistic  IF, 2 ani, 2500 lei/an
 Asistent
de imagine  IF, 2 ani, 2500 lei/an
 Editor
Cameraman  Fotoreporter  IF, 2 ani, 2500 lei/an
 Asistent
film  tv  IF, 1 an, 2500 lei/an
 Operatorproducãtor
sunet

IF,
1 an, 2500 lei/an
 Tehnician iluminare filmare
 IF, 1 an, 2500 lei/an

Domeniul INFORMATICÃ  e-mail: informatica@spiruharet.ro
Analist programator  IF, 3 semestre, 2500 lei/an
 Administrator
reþele locale ºi de comunicaþii  IF, 2 ani, 2500 lei/an
 Tehnician echipamente
calcul  IF, 2 ani, 2500 lei/an
 Tehnician infrastructurãdereþele
de telecomunicaþii  IF, 3 semestre,
2500 lei/an
Domeniul SERVICII  e-mail: colegiuluniversitar@spiruharet.ro
Detectiv particular  IF, 2 ani, 2500 lei/an
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BRAªOV
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE
ªI ªTIINÞELE EDUCAÞIEI

Strada Turnului nr. 7
telefon: 021 455 1061; e-mail: admitere_pseb@spiruharet.ro
LICENÞÃ
Psihologie  IF, 3 ani, 3.900 lei/an
Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar  IF, 3 ani, 3.900 lei/an

FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE
ªI ªTIINÞE ECONOMICE

Str. Turnului nr. 7
telefon: 021 455 1061; e-mail: secretariat_sjeab@spiruharet.ro
LICENÞÃ
Drept  IF, 4 ani, 3.900 lei/an
Management  IF, 3 ani, 3.900 lei/an



MASTERAT
 Cooperare internaþionalã în justiþie  IF, 1 an, 4.500 lei/an
 DREPT
MANAGEMENT
europeanã a managementului
organizaþiei  IF, 2 ani, Dimensiunea
4.500 lei/an
CÂMPULUNG
FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE
Strada Traian nr. 223
telefon: 0248 51 22 84; 0248 51 06 00;
e-mail: admitere_secl@spiruharet.ro

LICENÞÃ
Contabilitate ºi informaticã de gestiune  IF, 3 ani, 3.900 lei/an


MASTERAT
 CONTABILITATE  Contabilitate ºi managementul afacerilor  IF,
2 ani, 4.500 lei/an

DOCUMENTE ADMITERE



MASTERAT
PSIHOLOGIE  Psihologie clinicã ºi intervenþie psihologicã  IF,
2 ani,
4.500 lei/an
ALE EDUCAÞIEI  Consiliere educaþionalã (interdisciplinar
cuªTIINÞE
domeniul Psihologie)  IF, 2 ani, 4.500 lei/an

CONSTANÞA

LICENÞÃ

A) DOVADA ABSOLVIRII EXAMENULUI DE BACALAUREAT:
Diplomã de bacalaureat / diplomã echivalentã în original;
sau
Copie a diplomei de bacalaureat însoþitã de adeverinþã eliberatã de facultatea la care se aflã diploma
de bacalaureat, în original (pentru cei care urmeazã a doua facultate sau care au depus diploma de
bacalaureat în original la alt dosar de admitere);
sau
Adeverinþã eliberatã de liceu, în original, pentru candidaþii care au promovat examenul de bacalaureat
în anul curent; adeverinþa trebuie sã cuprindã media generalã la examenul de bacalaureat, mediile
obþinute în anii de studii, termenul de valabilitate ºi menþiunea cã nu a fost eliberatã diploma de
bacalaureat;
sau
Copie a adeverinþei 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 a cãrþii de identitate, care sã cuprindã codul numeric personal;
 Copie a certificatului de naºtere;
 Copie a certificatului de cãsãtorie (dacã este cazul).
C) ALTE DOCUMENTE:
 Adeverinþã medicalã tip (de la medicul de familie);
 3 fotografii 3/4;
 Dosar plic.
D) DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:
Fiºã  chestionar pentru admitere
(https://admitere.spiruharet.ro/public/upload/2020/02/12/2019-04-25-admitere-licenta-documente.pdf)

MASTERAT

FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE
ªI ªTIINÞE ECONOMICE

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 a cãrþii de identitate, care sã cuprindã codul numeric personal;
 Copie a certificatului de naºtere;
 Copie a certificatului de cãsãtorie (dacã este cazul).
C) ALTE DOCUMENTE
 Curriculum Vitae;
 Adeverinþã medicalã tip (de la medicul de familie);
 3 fotografii 3/4;
 Dosar plic.
D) DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:
Fisa de înscriere pentru admitere
(https://admitere.spiruharet.ro/public/upload/2020/02/12/2019-04-25-admitere-master-documente.pdf)

Strada Unirii nr. 32-34
telefon: 0241 54 50 15; 0241 54 14 90; 0241 54 14 91;
e-mail: admitere_sject@spiruharet.ro
LICENÞÃ
Drept  IF, 4 ani, 3.900 lei/an
Management  IF, 3 ani, 3.900 lei/an
Management în limba englezã  IF, 3 ani, 3.600 euro/an




MASTERAT
 MANAGEMENT  Management organizaþional ºi antreprenoriat 
IF, 2 ani, 4.500 lei/an
 Management organizaþional ºi antreprenoriat
(cuMANAGEMENT
predare în limba englezã)  IF, 2 ani, 3.600 euro/an
 ªtiinþe penale  IF, 1 an, 4.500 lei/an
 DREPT
CONTABILITATE  Contabilitate, expertizã ºi audit  IF, 2 ani,
4.500
lei/an
CRAIOVA

COLEGIU

 Formular de preînscriere (opþional)
 Cerere de înscriere (tip);
 Diplomã de bacalaureat în original ºi în copie xerox SAU certificatul de absolvire însoþit de situaþia
ºcolarã (pentru candidaþii fãrã examen de bacalaureat);
 Copie xerox CI/BI;
 Copie xerox Certificat de naºtere;
 Copie xerox Certificat de cãsãtorie
(dacã este cazul);
 Adeverinþã medicalã de la medicul de familie conform cãreia candidatul este sãnãtos clinic ºi apt
pentru studii;
 Douã fotografii tip 3/4;
 Chitanþã care atestã achitarea taxei de admitere  120 lei.

FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE,
ECONOMICE ªI ADMINISTRATIVE

Strada Vasile Conta nr. 4
telefon: 0251 42 33 95; e-mail: admitere_sjeac@spiruharet.ro
LICENÞÃ
Contabilitate ºi informaticã de gestiune  IF, 3 ani, 3.900 lei/an
Management  IF, 3 ani, 3.900 lei/an
Poliþie localã  IF, 3 ani, 3.900 lei/an
Drept  IF, IFR, ID, 4 ani, 3.900 lei/an
Administraþie publicã  IF, IFR, ID, 3 ani, 3.900 lei/an






MASTERAT
DREPT  ªtiinþe penale ºi criminalisticã  IF, 1 an, 4.500 lei/an
 ªTIINÞE
COLEGIUL UNIVERSITAR DIN CRAIOVA
ADMINISTRATIVE  Administraþie publicã ºi management
în context european
Sediul central al Universitãþii Spiru Haret
 IF, 2 ani, 4.500 lei/an
Strada Vasile Conta nr. 4
FINANÞE  Finanþe ºi administraþie publicã europeanã  IF, 2 ani,
4.500
Telefon: 0251.414.122
lei/an
SANITAR  e-mail: sanitara.craiova@spiruharet.ro
 CONTABILITATE  Audit intern în sistemul public ºi privat  IF, 2 ani, Domeniul
medical generalist  IF, 3 ani, 2500 lei/an
4.500 lei/an
 Asistent
 Asistent medical balneofiziokinetoterapie ºi recuperare 
IF, 3 ani, 2500 lei/an
IF  învãþãmânt cu frecvenþã
IFR  învãþãmânt fãrã frecvenþã
ID  învãþãmânt la distanþã

Domeniul SERVICII  e-mail: colegiuluniversitar@spiruharet.ro
Detectiv particular  IF, 2 ani, 2500 lei/an
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VITRALII

Oala cu galbeni
de la rădăcina nucului

VITRALII
Nesiguranţă, îndoială sau avariţie, nu se poate defini exact,
însă e cert că un număr din ce în ce mai mare de clienţi ai
băncilor se îndreaptă spre forme de economisire mai puţin
convenţionale. Confruntaţi cu un val de neîncredere a
cetăţenilor europeni în moneda transcontinentală sau, acolo
unde este cazul, în propria monedă a statului în care
locuiesc, oamenii apelează la forme de depozitare a
economiilor personale, pe care mulţi le credeau aparţinând
unor vremuri apuse. Luând act de scăderea continuă a valorii
şi numărului depozitelor în bani, toate băncile europene
încep să vândă aur sub formă de lingouri sau monede din
aur pur bătute în diferite forme şi valori. Ba chiar te îmbie
prin cele mai meşteşugite procedee de marketing să faci
asta. Preţiosul metal rămâne, în ciuda fluctuaţiilor de preţ,
cea mai sigură formă de conservare a avutului personal. Nu
rugineşte, nu are variaţii mari ale cotaţiilor pe gram, sau, în
orice caz mult mai mici decât cea a monedelor curente, iar
valoarea sa intrinsecă transcende epocile istorice, chiar şi

înaintea, în timpul sau ca urmare a conflagraţiilor. Aurul e
aur, iar strălucirea sa a iscat patimi, poveşti de iubire sau
cele mai odioase crime. Băncile centrale recomandă chiar,
ca măsură de precauţie, să conservaţi între 5 şi 10% din
portofoliul pe termen lung în aur sau alte metale preţioase.
Câteva bănci din Romania au început să scoată la
vânzare lingouri şi monede de aur pur. Odată ce v-aţi
hotărât şi aţi plătit, puteţi opta pentru ridicarea aurului şi
depozitarea acestuia într-un loc pe care îl consideraţi sigur
sau îl puteţi lăsa în seiful băncii. Însă, oricâte măsuri de
precauţie aţi lua, există un mare risc la transportul acestuia.
Recomandarea băncii va fi întotdeauna să lăsaţi lingourile
sau piesele de aur în custodia instituţiei. Nu trebuie să
aveţi suspiciuni: banca este, totuşi, locul cel mai sigur. În
niciun caz nu ieşiţi pe uşa sucursalei cu un aer speriat,
privind în stânga-dreapta, pentru a da apoi năvală să
îngropaţi oala cu bani în fundul grădinii sau să ferecaţi
lingourile în cufere bine ticluite în nişe şi firide. Este
important de ştiut că o bancă nu va răscumpăra decât
aurul achiziţionat din depozitele sale şi nu va accepta
niciodată aur provenind de la alte bănci, bijuterii, obiecte
de decor, bani vechi sau alte artefacte pe care le deţineţi
ca persoane private. Se pare că aurul, ca instrument de
prezervare a depozitelor pe termen lung, va deveni soluţia
preferată în viitorul apropiat.

Dragoş CIOCĂZAN

Să votăm Ambulanţa pentru monumente!
• Proiectul Ambulanţa pentru
monumente! (România) se află
printre câştigătorii Premiilor Europene
pentru Patrimoniu /
Premiilor Europa Nostra 2020
Comisia Europeană şi Europa Nostra
au anunţat câştigătorii Premiilor
Eu-ropene pentru Patrimoniu / Premiilor Europa Nostra 2020, 21 de
proiecte din 15 ţări europene. Printre
câştigătorii de anul acesta se află şi
Ambulanţa pentru Monumente (România), proiect laureat la categoria
Educaţie, Formare şi Sensibilizare, informează Reprezentanţa UE în
România.
Pasionaţii de patrimoniu, precum şi
susţinătorii acestuia, din Europa şi
din lumea întreagă, pot vota online
la: https://vote.europanostra.org/ ,
până la 1 septembrie, laureaţii prefe-

raţi pentru a decide care dintre aceştia
va câştiga Premiul Publicului.
Câştigătorul Premiul Publicului şi
căştigătorii Marilor Premii, care vor
primi şi suma de 10.000 euro fiecare,
vor fi anunţaţi public tot cu această
ocazie.
Premiile Europene pentru Patrimoniu / Premiile Europa Nostra au
fost lansate de Comisia Europeană în
anul 2002, fiind încă de atunci gestionate de Europa Nostra – Vocea
europeană a Societăţii Civile dedicate Patrimoniului Cultural. Premiile
beneficiază de sprijinul programului
Europa Creativă al Uniunii Europene.

Biblioteca Virtuală

Cea mai bună
piesă românească
• UNITER îşi restructurează proiectele şi
vine în întâmpinarea iubitorilor de teatru cu o
ofertă culturală adaptată la situaţia pe care o
traversăm zilele acestea: a lansat Biblioteca
virtuală Cea mai bună piesă românească.
Pe site-ul www.uniter.ro şi pe pagina
oficială de facebook a UNITER vor fi postate
în format digital textele pieselor din ultimele
zece ediţii ale concursului Cea mai bună
piesă românească.
Pe lângă faptul că oferă o sursă de lectură
săptămânală, Biblioteca virtuală poate fi o bază
de date extrem de utilă pentru artiştii care doresc
să abordeze în proiectele lor viitoare texte ale
dramaturgiei româneşti contem-porane.
De asemenea, se lansează o provocare
pentru artiştii din lumea teatrului! Doritorii
sunt invitaţi să se „întâlnească” în mediul
online şi să creeze un spectacol-lectură
pornind de la una din piesele postate.”

den

B

ucureşti

Sursa foto: interbelic.ro

Mofturi şi delicatese
Dacă ajungi, din întâmplare, pe una dintre străzile vechi
ale Bucureştilor nu trebuie decât să închizi ochii. Zvonuri
de flaşnetă, pocnet de castane coapte care îşi dau sufletul
pe paturi de jar, strigăte de bragagii, cântece de ursari
veniţi de departe, miros de ziduri umede, cvas, cafea şi
gogoşi aurii, toate te vor asalta. E vechiul oraş, cel mereu
viu, prins între cărămizi jilave şi stâlpi din lemn, unşi cu
catran. Poveştile nu dispar odată cu oamenii care le-au
trăit. Există o memorie a oraşelor care şi-au trăit intens
istoria, iar Bucureştii sunt unul dintre acestea. În ciuda
opiniei că este un oraş mai degrabă nou, secolele de istorie
l-au modelat şi amprentat, prelungindu-se până în zilele
noastre. Chiar şi cei mai tineri locuitori ai săi folosesc
toponimia veche a străzilor, restaurantelor, teraselor,
teatrelor, parcurilor, drept dovadă a unei netăgăduite
legături cu trecutul. De aici, o luptă a contrariilor având
ca rezultat farmecul eclectic al ambientului urban
materializat în amestecul de vechi şi nou: clădiri înalte din
oţel şi sticlă, alături de splendori arhitecturale art-nouveau
sau belle-epoque, restaurante luxoase oglindindu-se
arogant în vitrina celei mai umile gogoşerii, hypermarketuri trasate geometric acoperind cu umbra lor sfioase
băcănii şi prăvălii de cartier. Bucureştii sunt o urbe a
moftului caragialesc, dublat de pofta mic-burgheză pentru
fineţuri şi delicatese, deloc dispusă să-şi schimbe aerul
cosmopolit în care şi-a învelit întotdeauna, cu pudoare,
cupolele bizantine, bazarele, oboarele, mahalalele şi străzile
pietruite cu bolovani de râu. Un oraş de azi care trăieşte
prin ieri. O aşezare care nu se poate asemui cu nimic.
Într-o clipă de răgaz, faceţi câţiva paşi pe uliţele asfaltate
şi ascultaţi cu atenţie. Cu puţin noroc, glasuri de coşari şi
izuri de covrig copt vă vor face să vedeţi cu alţi ochi
lucrurile ascunse dincolo de realitate.

Dragoş CIOCĂZAN

Invitaţii în lumea artelor vizuale
Marioara Mititean. Pe scurt, MM. Pentru
cei care nu vă cunosc, vă rog să vă prezentaţi.
Sunt Mititean Marioara, locuiesc în Salva,
judeţul Bistriţa-Năsăud. E un loc unde arta
sălăşluieşte, într-un fel, în fiecare casă şi
măiestria localnicilor nu trece neobservată. Eu
de la mama mea am primit primul imbold legat
de creaţiile handmade. De profesie sunt
contabil, dar mi-am dedicat câţiva ani buni
copiilor, în calitate de cadru didactic. Momentan deţin o mică firmă de artă prin intermediul căreia îmi vând creaţiile. În anul 2010
am început cursurile Şcolii Populare de Artă,
secţia pictură, sub îndrumarea profesorului Bogdan Dănilă. In anul 2017
am avut o colaborare cu designerul Loredana Codruţa Chis, la parada de
modă a dânsei toate genţile unicat create de mine am avut bucuria să fie
vândute peste hotare, ajungând până în SUA. Am participat la diverse
evenimente în ţară, prin intermediul Asociaţiei Produs de Bistriţa Năsăud
şi Produs de Cluj. De curând, în 2019, am avut o miniexpoziţie personală
în Austria, în locaţia domnului Otmar Mickl, cu lăzi de zestre, pentru
comunitatea locală. În 3 octombrie 2019 am avut o expoziţie personală la
Muzeul Grăniceresc Năsăudean, intitulată Lada cu zestre verde a Ţării
Năsăudului, modera-tori Iulia Ionela Draguţ şi Menuţ Maximinian, prin
bunăvoinţa domnului director Vaida Lucian. Jurnalistul Radu Sîrbu a
fost cel care mi-a descoperit prima dată lăzile de zestre. Momentan, mă
axez mai mult pe tablouri: pictez pe lemn şi pânză, dar răspund cu interes
şi altor provocări. Lucrările mele pot fi văzute în galeria permanentă
online Atelier Art Mititean Marioara.
Pentru ce aţi ales pictura?
Provin dintr-o familie simplă în care actul de creaţie a fost prezent
mereu. Mama era croitoreasă, îşi crea singură modelele, iar tatăl meu era
constructor de case. El m-a făcut să iubesc geometria de mică, iar mama
era foarte exigentă…trebuia să ne implicăm
şi să lucrăm alături de ea, eu şi sora mea.
Sâmburele pentru frumos l-au sădit
părinţii mei şi l-am depănat cu mine mereu
într-un ghem numit „Amânare”. Pentru ce
am ales pictura? Îmi place să cred că orice
îţi face sufletul să vibreze la modul cel mai
profund, rezonează cel mai bine cu
interiorul tău. Pentru mine, natura, imaginile viu colorate sunt o hrană spirituală de

Marioara
MITITEAN
pictează
cu sufletul
şi oferă
creaţii de vis

care nu mă pot lipsi. Ani buni am fost doar
un privitor. De pictură m-am îndrăgostit
printr-o conjunctură. Într-o zi mă uitam cu
băiatul meu la televizor, era o emisiune despre
o pictoriţă şi picturile ei… M-am trezit vorbind singură: „cred că aş putea să fac şi eu
asta…”, la care, băiatul meu, care este un
perfecţionist, a spus: „DEMONSTREAZĂ!” ”Demonstrează!”, îmi sună atât de des
în urechi, mai ales când întâmpin dificultăţi…
şi de atunci pictez.
Care tehnici sunt preferatele dumneavoastră? Preferaţi suprafeţele mici sau
mari?
Fiecare lucrare a mea are amprenta sufletului
meu. Nu cred că aparţin vreunui curent artistic, şcoala nu este totul, trebuie să fii mereu
curios, să priveşti, să admiri, să te laşi dus de
val, să fii un autodidact pe viaţă şi, mai ales,
să-ţi laşi sufletul să iasă la iveală în toată
puritatea lui. Pictura este un loc în care mintea,
sufletul şi pensula pe care o ţii intre degete îşi
dau întâlnire cu acelaşi gând: să creeze. Mă
simt cel mai confortabil în lucrări de mărime
medie. Pictez în special pe lemn şi pânză,
dar şi pe alte materiale. Îmi place să experimentez. Deşi am cochetat
cu pictura pe bijuterii, decoraţiuni, mic mobilier, mese, scaune, lăzi de
zestre…tablourile pictate pe lemn şi pânză rămân prioritatea mea. Îmi
plac culorile vii şi pline de viaţă, iar temele florale se regăsesc cel mai
frecvent în tablourile mele. Cel mai mult îmi doresc să transmit o
stare, o emoţie, mai mult decât exactitatea picturii.
Unde vă vedeţi peste 10 ani?
Pe drumul visurilor mele, pe care îl văd mai clar ca oricând. Dacă
Dumnezeu îmi dăruieşte viaţă şi sănătate, aş vrea să fiu alături cât mai
mult de familia mea, de cei dragi; de soţul meu, să îi ascult seara poeziile
(şi el scrie), de băiatul meu, Adorian, acum student la IT, să vină o zi sămi ţin nepoţii în braţe…iar pentru mine nu-mi doresc decât timp, timp
cât mai mult să creez. Îmi place foarte mult să pictez, să scriu. Cred că
mai importantă este frumuseţea drumului decât ţelul final.
Mulţumim frumos pentru tot ce ne-aţi arătat!

Aristotel BUNESCU
https://agentiadepresaculturalasisportiva. wordpress.com/
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Stimularea mobilităţii forţei de muncă
Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea
forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, întro localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în
care îşi au domiciliul sau reşedinţa, pot beneficia de o primă de
încadrare, neimpozabilă.
Cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de
55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile în care persoanele în
cauză desfăşoară efectiv activitatea la angajatorul la care se
realizează încadrarea în muncă.
Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni.
Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei
de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă
localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea
în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi
schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă
sau în localităţile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de
instalare, neimpozabilă, destinată stimulării încadrării în muncă,
asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua
reşedinţă, şi/sau pentru reîntregirea familiei, după caz.
Prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, astfel:
a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile
pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă,
potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi
schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa;
b) 15.500 lei pentru persoanele prevăzute la lit. a), care îşi
schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa, în situaţia în care
sunt însoţite de membrii familiei în sensul Legii nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar în
cazul familiei monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de
copilul sau copiii aflaţi în întreţinere.
În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a
primei de instalare, unul va primi suma, iar celălalt va primi o
primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.
Prin excepţie, în situaţia în care angajatorul sau autorităţile publice
locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu ori suportarea
cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri
publice, prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, astfel:
a) 3.500 lei pentru persoana aflată în situaţia prevăzută la alin.
(2) lit. a) al art.75 al Legii 76/2002;
b) 6.500 lei pentru persoana aflată în situaţia prevăzută la alin.
(2) lit. b) al art.75 al Legii 76/2002;
c) 3.500 lei pentru fiecare soţ aflat în situaţia prevăzută la alin.
(3) al art.75 al Legii 76/2002.
Prima de instalare stabilită se acordă în două tranşe, astfel:
a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării;
b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea
perioadei de 12 luni de la angajare.
Prima de încadrare şi prima de instalare, prevăzute la art. 74 şi 75
ale Legii 76/ 2002, denumite în continuare prime de mobilitate, nu se
cumulează.
Primele de mobilitate prevăzute la art. 74 şi 75 ale Legii 76/ 2002 se
acordă persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabilesc
noul domiciliu sau noua reşedinţă în zonele prevăzute în Planul
naţional de mobilitate care se aprobă şi se actualizează prin hotărâre
a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
Prima de încadrare se acordă persoanelor care au domiciliul sau
reşedinţa în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de
mobilitate, indiferent dacă localitatea unde se încadrează în muncă
este situată sau nu în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate.
Prima de instalare se acordă persoanelor care:
a) au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele prevăzute în Planul
naţional de mobilitate şi îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă
în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate;
b) au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele prevăzute în Planul
naţional de mobilitate şi îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă
în altă zonă decât zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate;
c) au domiciliul sau reşedinţa în altă zonă decât zonele prevăzute
în Planul naţional de mobilitate şi îşi stabilesc noul domiciliu sau
noua reşedinţă în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de
mobilitate.
Beneficiază de primele de mobilitate persoanele care se încadrează
în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.
Nu beneficiază de primele de mobilitate:
a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de încadrare sau
de o primă de instalare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării
primei de mobilitate;

b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în
raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
c) persoanele care se încadrează la angajatori unde calitatea de
administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane
fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat şi la alţi
angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de
serviciu în ultimii 2 ani;
d) persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost
suspendată;
e) absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină
dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat
concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în
condiţiile legii;
f) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii
au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.
g) persoanele al/a căror soţ/soţie a beneficiat de prima de relocare
în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate.
h) persoanele care deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă
în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile
învecinate acesteia, precum şi persoanele al căror soţ, a căror soţie,
ai căror copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care împreună
cu acestea constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare, după caz, deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă
în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile
învecinate acesteia, în cazul primei de încadrare;
i) persoanele care deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă
în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile
învecinate acesteia, precum şi persoanele al căror soţ, a căror soţie,
ai căror copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care
împreună cu acestea constituie o familie în sensul art. 2 din Legea
nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, după caz,
deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în
care persoana îşi schimbă domiciliul sau îşi stabileşte reşedinţa
sau în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în
muncă, în cazul primei de instalare;
j) persoanele cărora angajatorul sau autorităţile administraţiei
publice locale sau centrale le asigură transportul sau le suportă
cheltuielile aferente acestuia, în cazul primei de încadrare;
k) persoanele cărora angajatorul sau autorităţile administraţiei
publice locale sau centrale le asigură locuinţă de serviciu sau
suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului
sau fonduri publice, în cazul primei de instalare.
Persoanele care beneficiază de primele de mobilitate au dreptul
la menţinerea acestora şi în cazul în care, în perioada de 12 luni de
la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la
angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi se încadrează în termen
de 30 de zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.
Angajaţii au obligaţia de a restitui integral sumele primite, în
situaţia în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează,
într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă,
în temeiul următoarelor prevederi:
a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) şi h), art. 61 lit. a) şi b) şi
art. 81 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care încetarea
este la iniţiativa angajatului;
c) art. 97 lit. b) şi e), art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 101 alin.
(1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Angajaţii au obligaţia de a restitui integral suma primită ca primă
de instalare în situaţia în care revin la vechiul domiciliu sau vechea
reşedinţă într-o perioadă de 12 luni de la angajare.
Recuperarea sumelor se va face pe baza angajamentelor
beneficiarilor, care constituie titluri executorii.
Prima de instalare se acordă şi persoanelor de cetăţenie română
care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul
Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de
cel puţin 36 de luni.
Dispoziţiile se aplică persoanelor în situaţia întoarcerii la domiciliul
de pe teritoriul României sau la noul domiciliu ori reşedinţă pe care
îl/o stabilesc pe teritoriul României şi se încadrează în muncă în
localitatea de domiciliu/reşedinţă sau în localităţile învecinate acesteia,
iar localitatea respectivă se află în una dintre zonele prevăzute în
Planul naţional de mobilitate.
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Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei
de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate
situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au
domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă
domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în
localităţile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare,
neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu
75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul
domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 lei.
Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare
realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau
împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună.
Persoanele singure şi familiile sunt definite în sensul art. 2 din
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările
şi completările ulterioare.
Prin sintagma cheltuieli pentru locuire se înţelege cheltuielile
necesare pentru plata chiriei şi a utilităţilor în noul domiciliu sau
noua reşedinţă.
În situaţia în care angajatorul sau autorităţile administraţiei publice
locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu sau suportarea
cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri
publice, prima de relocare nu se acordă.
Prima de relocare stabilită se acordă lunar, pe o perioadă de cel
mult 36 de luni.
Prima de relocare se acordă la cerere şi nu se cumulează cu prima de
activare, cu prima de încadrare sau cu prima de instalare.
Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în
muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.
Nu beneficiază de prima de relocare:
a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de relocare;
b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în
raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
c) persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de
administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane
fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat şi la alţi
angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de
serviciu în ultimii 2 ani;
d) persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost
suspendată, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului
individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează;
e) absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară
şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul
naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii;
f) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii
au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă;
g) persoanele care deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă
în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile
învecinate acesteia, precum şi persoanele al căror soţ, a căror soţie,
ai căror copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care împreună
cu acestea constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/
2001, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, deţin în
proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care
persoana îşi schimbă domiciliul sau îşi stabileşte reşedinţa sau în
localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.
Persoanele care beneficiază de prima de relocare au dreptul la
menţinerea acesteia şi în cazul în care, în perioada de 36 de luni de
la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la
angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi se încadrează în termen
de 30 de zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.
Angajaţii au obligaţia de a restitui integral sumele primite, în
situaţia în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează,
într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă,
în temeiul următoarelor prevederi:
a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) şi h), art. 61 lit. a) şi b) şi
art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care încetarea
este la iniţiativa angajatului;
c) art. 97 lit. b) şi e), art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 101 alin.
(1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Angajaţii au obligaţia de a restitui integral suma primită ca primă
de relocare în situaţia în care revin la vechiul domiciliu sau vechea
reşedinţă, într-o perioadă de 12 luni de la angajare.
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M anifest

pentru

Bucureşti.
BAZA. Deschidem oraşul

(https:/
/debaza.ro/) şi unul dintre membri săi fondatori,
arhitect Maria Duda, au mai fost prezenţi în
paginile revistei, implicaţi fiind în numeroase
proiecte a căror îndeplinire conduce la
schimbarea Bucureştilor. Mereu în actualitate,
au elaborat recent un excelent proiect – manifest
(Un material BAZA. Deschidem oraşul cu
sprijinul AMAIS. Autori: Maria Duda, Irina
Belenyi, Caterina Roşca, Alexandru Belenyi,
Matei Bogoescu Iris Popescu.) intitulat Oraşul,
spaţiu comun. Set de reguli post COVID. (https:/
/debaza.ro/portfolio/items/orasul-spatiu-comunset-de-reguli-post-covid/).

Întreb, mai în glumă, mai în serios, după ce l-am citit:
BAZA doreşte să participe la alegeri pentru Primăria Bucureşti?
Maria DUDA: Nu ne dorim candidatura la Primărie – dar oportunitatea de
dialog şi colaborare transparentă şi deschisă, da
Cititorii noştri, cei care nu ştiu, sigur doresc să afle despre BAZA. Cine-i
BAZA. Deschidem oraşul?
Maria DUDA: BAZA a fost fondată în 2016 de patru arhitecţi, dintre care doi
cu studii de master post grad în urbanism, şi un producător de film. Ulterior
am crescut cu un avocat, un istoric de artă şi încă o arhitectă. Asociaţia s-a
clădit în jurul a, momentan, trei scopuri principale: cercetarea activă a oraşului
şi proiectele de îmbunătăţire a lui, educaţia cu privire la designul urban,
responsabilizarea tuturor participanţilor şi utilizatorilor de oraş, şi negocierea
dezvoltărilor sustenabile şi incluzive, şi punerea în legătură a tinerilor profesionişti prin facilitarea unei reţele profesionale urbane.
Ce face BAZA?
Maria DUDA: BAZA face cercetare şi consultanţă, proiecte de regenerare
urbană, workshop-uri, dezbateri şi expoziţii, podcast-uri. Ne dorim să fim punte
activă pentru societatea civilă, administraţie şi liceeni, studenţi sau tineri
profesionişti interesaţi de implicarea în oraş.
Când acţionează?
Maria DUDA: Acţionăm la cerere, programat sau din proprie iniţiativă:
suntem deschişi colaborărilor.
Cum procedează?
Maria DUDA: Cercetăm, cercetăm, documentăm, cercetăm. Aproape toţi
avem experienţă didactică şi asta se vede în maniera în care acţionăm – mergem
pe teren, desenăm, notăm, intervievăm, consultăm, petiţionăm, configurăm,
propunem, învăţăm. Nu este un traseu singular, repetitiv, uneori ne împiedicăm,
eşuăm, o luăm de la capăt.
Aşadar, ca locuitor al urbei, cred că proiectul Oraşul, spaţiu comun. Set de
reguli post COVID ar putea fi un excelent capitol din programul unui edil al
Bucureştilor. V-a căutat vreun candidat la vreo primărie, generală sau de
sector? Dar dumneavoastră i-aţi căutat? Cum au răspuns?
Maria DUDA: Începând cu anul trecut am demarat, ca răspuns al propriilor
experienţe şi nevoi, un proiect de investigare urbană a limitei conflictuale dintre
pieton şi autoturism, care ulterior a luat amploare transformându-se într-o cercetare
de design urban şi statut cultural al străzii bucureştene: Bucureştii în detalii. Am
purtat discuţii în principal cu societatea civilă: Grupul de Iniţiativă Civică Kiseleff,
care ne-au facilitat şi întâlnirea, la faţa aglomerată a locului, cu reprezentanţi ai
Administraţiei Străzilor, Poliţiei Locale şi Primăriei sector 1, cu Grow Up Romania,
am participat la grupuri de lucru organizate de USR – Oraş prietenos cu copiii, am
avut prezentări către echipele şi unii candidaţi la alegerile locale. Acum, cu proiectul
pietonalizării a şapte zone din oraş, investigăm alături de ARCEN efectele şi încercăm
optimizarea şi armonizarea hărţilor şi comunităţilor locale vizate.
Colaboraţi cu alte asociaţii, organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale
şi la alte proiecte?
Maria DUDA: Ghidul de faţă a beneficiat de input-ul absolut necesar al
celor de la AMAis – e doza de noţiuni de design şi accesibilizare incluzivă de
care are nevoie nu doar oraşul şi spaţiul său public, ci, la nivel comportamental,
relaţional şi empatic, întreaga societate.
Împreună cu grupul de lucru din cadrul GIC Kiseleff, colega noastră Irina
Niculescu Belenyi a conceput, dezbătut şi propus pentru bugetare participativă
la Primăria Sector 1 câteva proiecte venite din partea comunităţii locale, vizând
spaţiul public, siguranţa în trafic, monitorizarea poluării.
Fundaţia Comunitară Bucureşti ne este far şi sprijin în multe abordări
asupra oraşului – ei ne-au oferit premiul şi finanţarea în cadrul Mobilizăm
Excelenţa pentru Little Improvements, o scară urbană de acces la Galeriile
Kretzulescu. Vechi prieteni şi consilieri permanenţi ne-au fost de la început
Odaia Creativă/ Urban INC.
În cadrul emisiunii şi podcast-ului Experienţa Urbană încercăm să
promovăm cât mai mulţi activatori ai societăţii civile sau ai spaţiului cultural
urban al Bucureştiului – de la iniţiatori de şcoli noi de arhitectură la manuale
de pregătire în caz de cutremur, de la apicultori urbani pasionaţi la arhitecţi şi
ilustratori în căutarea istoriilor recente şi dispărute ale Bucureştiului sau ale
oraşelor în declin, fotografi şi exploratori culturali, fundaţii ce construiesc
case pentru cei care nu mai au, şi mulţi, mulţi minunaţi alţii.
Cât de optimistă sunteţi că noi, bucureştenii, ne vom bucura de roadele
iniţiativei asociaţiei Baza. Deschidem oraşul?
Maria DUDA: BAZA a oferit prin acest ghid un pretext de discuţii – de
activare a dezbaterilor din interiorul grupurilor deja active şi preocupate de
cartierele proprii. Credem că este nevoie de explicare ilustrată a posibilităţilor
largi de îmbunătăţire – mai ales ca niciuna dintre situaţiile prezente în ghidul
nostru nu este apărută strict ca urmare a pandemiei – erau şi sunt probleme
ignorate şi tolerate de mult prea mult timp, care au căpătat acum o aură
suplimentară de urgenţă. Momentul este absolut prielnic pentru colaborare –
nici grupurile singure nu pot acţiona, nici administraţia nu dispune de personal
şi interes în sondarea individuală a problemelor locale. Împreună însă, şi ghidate
de profesionişti, grupurile pot pune la dispoziţie cunoştinţele aprofundate ale
propriilor locuri, spaţii, utilizări, rutine de folosire şi însemnătate, iar administraţia
să ofere aparatul de testare şi implementare. Nu suntem oraş cu tradiţie de
critică constructivă şi cercetare continuă – din contră, suntem deficitari la
documentare şi mentenanţă, de aceea varianta relativ hei-rupistă a testării şi
reconfigurării pe parcurs va trebui să fie atent navigată şi negociată pentru a
nu descuraja pe niciunul dintre participanţii la experimente.
Mulţumesc! Succes!

Mioara VERGU-IORDACHE

Oraşul, spaţiu comun.

Set de reguli post COVID.
”PROLOG
Principalul generator de trafic într-un oraş este
legătura casă-loc de muncă. Până acum, ideea de
work from home ca mijloc de decongestionare a
oraşului nu a fost validată. Covid s-ar putea să fi
rezolvat partea cu motivaţia, dar s-ar putea să lipsească infrastructura. Oare pentru câţi oameni este
plauzibil să lucreze de acasă? Au spaţiul necesar?
În timpul izolării, a devenit clară nevoia de spaţii
deschise, sigure, incluzive, care să permită, în

proximitatea locuirii, plimbarea, exerciţiile fizice,
mici îndeletniciri agricole, o scurtă joacă în singurătate a câte unui copil sau cu fraţii, revederea
familiei şi prietenilor de la distanţă sau un schimb
de vorbe spre un balcon sau grădină. S-au
convertit spaţii de parcare şi străzi în astfel de
zone tampon. Serviciul de livrări a arătat că nu
toate deplasările ne sunt necesare, scările de bloc
s-au dovedit posibile spaţii de minimală interacţiune, preşurile de intrare au devenit zone de
igienizare şi prag de distanţare. Această rearanjare
a spaţiului razant deschide ocazia unei renegocieri la scară mai mare: cum ne aranjăm oraşul,
relaţia privat - public, relaţia privat - privat în
noii termeni, menţinând şi protejând democraţia spaţiului în preîntâmpinarea teritorializării
sale?

• DESCONGESTIONAREA SPAŢIILOR PUBLICE DE ADUNARE (PARCURI, LOCURI
DE JOACĂ, PIEŢE AGROALIMENTARE,
SPAŢII DE EVENIMENTE)
1. Strada ca spaţiu de joacă/ de festival/ de sport/
de buchinişti/ de piaţă volantă. Strada de joacă.
Strada bazar. Strada piaţă volantă. Strada ca
supliment spaţial al şcolii, grădiniţei, cinematografului, taberei. Strada ca spaţiu de amplasare
şi participare la artă /2. Curţile şcolilor ca spaţii
de sport/ 3. Grădinile instituţiilor ca spaţii publice/
Abolirea gardului / 4. Aşezarea parazitară/
5. Adoptarea străzii: parklet /6. Pietonalizarea
străzilor de cartier
• DEGREVAREA TRANSPORTULUI ÎN
COMUN
7. Încurajarea taximetriei/ uber/ car pooling/ 8.
Simplificarea închirierii de maşini/ peer-to-peer car

sharing/ 9. Încurajarea mijloacelor de livrare bazate
pe curierat, mai ales pe curierat cu bicicletă, prin
protecţie legală /10. Transformarea transportului
public/ 11. Promovarea mersului pe jos / 12. Facilitarea mersului cu bicicleta în siguranţă
• ADAPTAREA TROTUARULUI ŞI A SPAŢIULUI STRADAL PENTRU UTILIZAREA
ZILNICĂ
13. Carosabilul ca shared space / 14. Crearea
de alveole pietonale adiacente trotuarelor
• SIGURANŢĂ ÎN SPAŢIUL DESCHIS
15. Instalarea de senzori de poluare şi monitorizarea lor permanentă, transparentă/ 16. Instalarea
cişmelelor cu posibilitate de igienizare a mâinilor şi
a toaletelor publice branşate la canalizare şi
electricitate / 17. Instalarea de automate de urgenţă
pe străzi / 18. Accesibilizarea domeniului public /
informarea corectă şi constantă a publicului

*Ca invitaţie la lectură a proiectului Oraşul,
spaţiu comun Set de reguli post COVID şi la
discuţii, vă prezentăm prologul, sumarul şi
concluziile lui, dumneavoastră urmând să-l găsiţi,
în întregime, pe pagina web a Asociaţiei Baza.
Deschidem oraşul - debaza.ro

Descongestionarea spaţiilor publice de adunare
(parcuri, locuri de joacă, pieţe agroalimentare, spaţii de evenimente)

Degrevarea transportului în comun

Siguranţă în spa ţiul deschis

Adaptarea trotuarului şi a spaţiului stradal
pentru utilizarea zilnică

CONCLUZII
Suntem adaptabili şi plini de resurse, noi toţi cei
care alcătuim publicul acestui oraş. În lipsa unor
măsuri coerente şi atent aplicate, fiecare îşi va găsi
în continuare un mod propriu de a folosi oraşul,
corect sau nu, cu grijă faţă de ceilalţi sau nu, cu
consecinţe vizibile sau nu. Manifestul de faţă,
departe de a fi exhaustiv, îşi doreşte să atragă atenţia
asupra momentului propice pentru coagularea sub
semnul responsabilităţii a tuturor celor care facem
oraşul, public, administraţie, investitori, ofertanţi,
profesionişti, critici, observatori, şi să pornim
împreună negocieri spre căi dorite de dezvoltare.”

