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29 aprilie este
Ziua europeanã a solidaritãþii între generaþii
Prin decizia Parlamentului European
din anul 2008, anual, în data de 29 aprilie
este marcatã Ziua europeanã a
solidaritãþii între generaþii, care îºi
propune sã contribuie la promovarea
înþelegerii ºi respectului între tineri
ºi persoanele în vârstã.

 Prieteni noi sã-þi faci, dar de cei bãtrâni sã nu te laºi!
 Tinerii înaintea bãtrânilor sã aibã ochi, iarã nu gurã!
 Cine nu are bãtrâni, sã-i cumpere!
 Cinsteºte-i pe bãtrâni, cãci ºi tu vei fi bãtrân!
 Sã cinsteºti pe cei bãtrâni ºi de sfat sã le mulþumeºti!

(proverbe româneºti)
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Vineri ºi sâmbãtã, 24-25 aprilie 2015, sala Studio a gãzduit

CONFERINÞA NAÞIONALÃ

 organizatã în colaborare de Universitatea Spiru Haret Facultatea de Sociologie-Psihologie ºi Asociaþia Naþionalã
pentru Copii ºi Adulþi cu AUTISM din România - ANCAAR 

Pretutindeni cu TSA

ERASMUS//Facultatea de Arhitecturã//Conferinþa

Medieval painting and street art: a comparison.
Pittura medievale e street art: un confronto

Joi, 23 aprilie 2015, la Facultatea de Arhitecturã a
Universitãþii Spiru Haret a avut loc conferinþa cu tema
Medieval painting and street art: a comparison. Pittura
medievale e street art: un confronto susþinutã de prof.
univ. dr. Fabrizio Lollini, de la Departamentul de Arte
Vizuale al Universitãþii din Bologna.
Universitatea din Bologna este o universitate care
ne-a fãcut onoarea de a semna un parteneriat
ERASMUS în 2014, prof. Lollini fiind totodatã ºi un
coordonator al relaþiilor internaþionale ale Universitãþii
din Bologna, a spus conf. univ. dr. Ileana Stãnculescu.
În cadrul acestui parteneriat, atât eu, cât ºi prof. univ.
dr. arh. Iuliana Ciotoiu am fost profesori invitaþi în
Italia, iar acum prof. Fabrizio Lollini se aflã pentru a
doua oarã la Universitatea Spiru Haret.

Participarea la acest schimb ERASMUS este o experienþã
ineditã, care te umple de energie. Universitatea din Bologna
are studenþi de diferite naþionalitãþi, iar la un curs am putut
sã le prezint un subiect destul de necunoscut pentru ei,
anume: artã bizantinã ºi post bizantinã de pe teritoriul
þãrilor române. Studenþii au fost extrem de receptivi la acest
subiect. Am încercat sã gãsesc iconografii similare ºi sã le
compar cu frescele pe care ºi ei le au pe teritoriul Italiei.
Sper ca, la rândul lor, studenþii italieni sã vinã ºi ei într-un
schimb ERASMUS la Facultatea de Arhitecturã. De cealaltã
parte, pentru studenþii haretiºti, indiferent de specializarea
lor, cel mai important lucru este sã meargã ºi sã vadã ºi sã
perceapã vizual diferite locuri. Din punctul meu de vedere,
aceste schimburi mi se par vitale, atât pentru formarea
unui student, dar ºi a cadrelor didactice. (M.E.)

Foto: Mihãiþã ENACHE
În deschiderea evenimentului, prof. univ. dr.
Laura Goran, prorector Universitatea Spiru
Haret, printre altele, a spus: Ca în fiecare primãvarã, de câþiva ani, ne reîntâlnim pentru a
marca interesul nostru pentru problematica
autismului. A devenit o tradiþie sã sãrbãtorim,
prin evenimente speciale Ziua Internaþionalã
de Conºtientizare a Autismului (2 aprilie), care
marcheazã eforturile mondiale de promovare
a unei mai bune înþelegeri a autismului ºi a
creºterii nivelului de conºtientizare, în rândul
publicului larg, a universului persoanelor cu
autism ºi a familiilor acestora.
Colaborarea dintre Universitatea Spiru
Haret ºi Asociaþia Naþionalã pentru Copii ºi
Adulþi cu AUTISM din România - ANCAAR
este bazatã pe o relaþie îndelungatã, fiind
iniþiatã din 2010 ºi având ca rezultat o serie
de evenimente, printre care conferinþele
naþionale:  2012  Trãiesc în lumea ta 
2013  Noutãþi în diversitatea autismului 
2014  Pe drumul cunoaºterii în autism ºi
acum conferinþa Pretutindeni cu TSA.
Cât priveºte implicarea Universitãþii Spiru
Haret în investigarea ºi oferirea de rãspunsuri

în problematica autismului, precizez cã, din
2012, funcþioneazã, în cadrul Facultãþii de
Sociologie-Psihologie, Centrul de Prevenire
în Autism, un alt rezultat al colaborãrii cu
ANCAAR, unde studenþii ºi masteranzii
desfãºoarã, an de an, activitãþi ºi programe 
aplicative care le dezvoltã competenþele de
viitori profesioniºti. Studenþii de ieri, pregãtiþi
în Centrul de Prevenire în Autism, au devenit
specialiºtii de astãzi, care lucreazã în cadrul
ANCAAR.
Cursul de formare Pedagog de recuperare,
tot ca urmare a colaborãrii USH 
ANCAAR, este o altã iniþiativã transformatã
în tradiþie; cursul a format numeroºi
specialiºti în autism în Bucureºti, Braºov,
Constanþa, Craiova, Galaþi.
Conferinþa de astãzi ºi de mâine
circumscrie problematica autismului la cea
a familiei persoanei cu autism. Încercãm sã
rãspundem la întrebãrile pe care orice pãrinte
ºi le pune: E bine copilul meu? Ce va fi cu
el? Cum pot sã îl ajut?
(Continuare în pag.3)

P ALTFEL DE CONSILIERE ÎN CARIERÃ
R Examenul de bacalaureat nu este un obstacol
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R O experienþã interesantã, interactivã, jucãuºã, care te transpune în situaþii
în care trebuie sã treci peste o serie de obstacole neobiºnuite.
I diverse,
Pe parcurs, realizezi cum tinzi sã abordezi obstacole ºi cum ai dori, de fapt,
le abordezi. Convingerea mea, dupã acest work-shop,
A sã
p.4
este cã felul în care te raportezi la diferite obstacole este esenþial!

De ce ne e teamã
cã îmbãtrânim
Mioara VERGU-IORDACHE

DE CE SÃ TE ÎNSCRII
la specializarea Informaticã
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Prof. Steve Keen
de la Kingston University va fi oaspetele
Universitãþii Spiru Haret
în perioada 27-28 aprilie ºi va conferenþia
despre The Monetary & Complex Systems
Approach to Macroeconomics
la Sala de Consiliu a Facultãþii de Marketing
ºi Afaceri Economice Internaþionale.
Vã aºteptãm!

Profesorul Steve Keen este deþinãtorul
Premiului Revere for Economics
pe vremea când era profesor la University
of Western Sydney. El a obþinut acest
premiul de prestigiu împreunã
cu Nuriel Roubini (New York University)
ºi Dean Baker (Center for Economic and
Policy Research) pentru rezultatele
remarcabile ale cercetãrilor sale de
excepþie în domeniul economico-financiar
ºi al pieþei imobiliare internaþionale.
Steve Keen spunea, încã din 1995, în una
din lucrãrile sale economice Finance and
economic breakdown cã dinamica haoticã
studiatã în lucrarea menþionatã reprezintã
o atenþionare asupra perioadei de acalmie
relativã a economiei capitaliste
ca început de calm desãvârºit înaintea
marii ºi adevãratei furtuni.

Truism: fiecare vârstã are frumuseþea ei! Aºa e. Atunci, de ce
ne e teamã sã îmbãtrânim?! De ce ne deranjeazã cã ºi alþii vãd
ceea noi vedem în fiecare dimineaþã, în oglindã? De ce la tinereþe,
mai ales, suntem neîndurãtori cu oamenii pe care-i considerãm
bãtrâni? De ce, mai vârstnici fiind, nu ne place sã ni se spunã cã
suntem bãtrâni? La 20 de ani, ni se pare cã oamenii de 40 de
ani sunt bãtrâni. La 40 de ani ne considerãm tineri ºi sunt
bãtrâni cei de 60 de ani. La 60 de ani suntem tineri ºi cei de
peste 70 sunt bãtrâni În sinea noastrã refuzãm sã îmbãtrânim.
Mai mult, persoanele dragi, prietenii nu-þi vãd ridurile, miºcarea
greoaie Exigenþa creºte faþã de cei pe care nu-i agreãm! Ei sunt
bãtrâni!
Nu vi se pare cã bãtrâneþea, cel puþin la noi, este consideratã
un defect? Bãtrânii trebuie sã se dea la o parte, sã lase locul
tinerilor! Bine. Dar pânã unde merge tinereþea? Unde începe
bãtrâneþea? Valoarea unui om stã în data înscrisã în certificatul
de naºtere? De ce nu pot colabora (nu generalizez, evident; nici
nu iau în discuþie cazurile particulare doar, din nefericire, de
buna cooperare între oameni de generaþii diferite) tinerii cu
bãtrânii. Unii au vigoare, alþii au înþelepciune, unii vor, alþii pot,
unii cautã, alþii au gãsit
În confruntarea cu bãtrânii, uitãm cã vom fi bãtrâni. Sau,
ºtiind cum ne raportãm la ei, cum ne purtãm cu bãtrânii, ne
speriem cã vom ajunge exact în aceastã situaþie, cã vom fi daþi la
o parte, cã vom fi ignoraþi, puºi la colþ, cã neputinþele vârstei ne
vor fi reproºate, cã ni se imputa vederea slabã, mersul molcom,
glasul ºi miºcãrile tremurate De aceea ne e teamã cã
îmbãtrânim, de aceea urâm bãtrâneþea.
Pe repede-nainte funcþionând, ne ia valul! Trãim clipa fãrã sã
þinem seama cã fiecare are clipa lui. Când vrem sã jignim o
persoanã, rezumãm: boºorog! o babã, un moº! Uitãm cã
boºorogul este imaginea noastrã din viitor.
Dar nu e totul pierdut! Mai este o speranþã! Speranþa cã,
înþelegând de ce ne e teamã sã îmbãtrânim, vom privi cu mai multã
înþelegere, mai multã dragoste, mai multã compasiune ºi, de ce nu,
cu mai mult respect ºi mai multã preþuire la cei care astãzi ne
deranjeazã cã sunt înceþi, cã sunt pisãlogi, cã nu mai vãd ºi nu
mai aud bine, cã sunt bolnavi, cã sunt speriaþi Dar, nici bãtrânii
nu trebuie sã uite cã au fost tineri ºi, poate, la fel de neînduplecaþi.
Pe vremea mea este pe vremea mea, fiecare are o vreme
a lui, ce nu trebuie sã se împiedice de vremea altei generaþii. ªi
sã nu ne temem sã îmbãtrânim. Sã îmbãtrânim frumos!
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CONFERINÞA DE CONªTIENTIZARE
ªI SENSIBILIZARE PRIVIND
EGALITATEA DE GEN ªI DE ªANSE
- REGIUNEA NORD-EST -

706  27 aprilie 2015

În luna aprilie, în cadrul proiectului PreFemin (POSDRU/144/6.3/S/126567), proiect implementat de cãtre Universitatea
Spiru Haret, în parteneriat cu Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus) Spania
ºi Uniunea Naþionalã pentru Drepturile Femeii din România, s-au desfãºurat urmãtoarele

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALÃ DE CALIFICARE

Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Servicios Integrales de
Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus) Spania ºi Uniunea
Naþionalã pentru Drepturile Femeii din România, va organiza marþi, 28 aprilie,
ora 14.00, Conferinþa regionalã (Nord-Est) de conºtientizare ºi sensibilizare
privind egalitatea de gen ºi de ºanse din cadrul proiectului ProFemin (POSDRU/
144/6.3/S/126567). Evenimentul se va desfãºura la Suceava, cu sprijinul
Universitãþii ªtefan cel Mare, la sediul acesteia din strada Universitãþii nr.13.
În cadrul conferinþei se va dezbate tema: Egalitatea între sexe ºi emanciparea
femeilor în cadrul cooperãrii pentru dezvoltare. educaþia ºi pregãtirea
profesionalã continuã a femeilor.
Experþii invitaþi ºi participanþii vor aborda subiecte privind egalitatea de
gen ºi de ºanse, cum este aceasta reflectatã în documente oficiale ale Comisiei
Europene ºi ale UNESCO - Divizia pentru egalitatea de gen  Platforma de
Acþiune Beijing. De asemenea, se vor pune în discuþie subiecte legate de
îmbunãtãþirea eficienþei abordãrii integratoare a aspectelor care privesc
egalitatea de ºanse între femei ºi bãrbaþi pe plan politic, în cadrul cooperãrii
pentru dezvoltare, în planul consolidãrii capacitãþilor instituþionale,
reorientarea acþiunilor specifice pentru a favoriza emanciparea femeilor ºi
recomandãri de promovare a egalitãþii de gen ca mecanism de sprijinire a
economiei în vederea depãºirii crizei ºi dezvoltarea unei cariere de succes.
Proiectul are ca obiectiv general îmbunãtãþirea accesului egal pe piaþa muncii
cu scopul de a creºte oportunitãþile de angajare a femeilor prin conºtientizarea
ºi sensibilizarea publicului larg ºi a factorilor de decizie referitor la egalitatea
de ºanse ºi de gen ºi prin formarea profesionalã a 3.500 de femei, într-o
perioadã de 18 luni, în vederea creºterii încrederii în sine, a abilitãþilor ºi a
nivelului de calificare al acestora pentru adaptarea ºi integrarea pe o piaþã a
muncii modernã, flexibilã ºi incluzivã, la nivelul tuturor regiunilor de
dezvoltare: Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest
Oltenia, Vest, Bucureºti-Ilfov.

De asemenea, EXAMENELE se desfãºoarã conform programãrii afiºate:

Pentru detalii suplimentare puteþi accesa pagina web a proiectului,
www.profemin.ro sau ne puteþi contacta la tel. 021.455.19.42,
adresa de e-mail: profemin@spiruharet.ro
Proiect finanþat de Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeºte în Oameni! Axa prioritarã 6

Proiectul este implementat de Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion
Dominus s.l. (SICI Dominus) Spania ºi Uniunea Naþionalã pentru Drepturile Femeii din România, ºi are ca obiectiv general
îmbunãtãþirea accesului egal pe piaþa muncii cu scopul de a creºte oportunitãþile de angajare a femeilor prin conºtientizarea ºi
sensibilizarea publicului larg ºi a factorilor de decizie referitor la egalitatea de ºanse ºi de gen ºi prin formarea profesionalã a
3.500 de femei, într-o perioadã de 18 luni, în vederea creºterii încrederii în sine, a abilitãþilor ºi a nivelului de calificare al acestora
pentru adaptarea ºi integrarea pe o piaþã a muncii modernã, flexibilã ºi incluzivã, la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare:
Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Bucureºti-Ilfov.
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 Investeºte în Oameni! Axa prioritarã 6

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

TVA-ul nostru, astãzi, numai semne bune are!

Ceea ce a fãcut guvernul Boc în momentul izbucnirii crizei financiare internaþionale (octombrie
2008, la noi), creºterea TVA de la 19% la 24%, a avut un efect mai mult decât negativ asupra
economiei: falimente ºi insolvenþe în lanþ, reducerea numãrului de agenþi economici la jumãtate
etc. Ceea ce vrea sã facã acum guvernul Ponta (cam târziu, dar mai bine mai târziu decât
niciodatã!) s-ar putea sã aibã, în sfârºit, efecte benefice asupra economiei, deºi neîncredere
existã încã ºi în acest moment. Teoretic, efectele reducerii TVA la alimente la 9% vor duce la
scãderea preþurilor, relansarea consumului ºi la colectarea mai bunã la buget.
Guvernul a arãtat cã reducerea TVA la 9% la produse alimentare are un cost anual estimat la
5 miliarde lei, din care 3,3 miliarde lei au fost deja încasaþi suplimentar la buget în primul
trimestru al anului. Totodatã, premierul a argumentat faptul cã aplicarea cotei reduse este uºor
de administrat, printr-o aplicare generalã la toate alimentele ºi bãuturile nealcoolice, precum ºi
la serviciile de alimentaþie publicã, având efecte în reducerea evaziunii, creºterea competiþiei,
ponderea cheltuielilor cu alimente în veniturile populaþiei, siguranþa alimentarã, locurile de
muncã fiscalizate în agriculturã, industria agroalimentarã ºi alimentaþia publicã. Guvernul
estimeazã cã reducerea TVA la 9% pentru produse agro-alimentare, bãuturi nealcoolice, sectorul
de restaurante ºi catering va avea un impact asupra bugetului de 18,25 miliarde lei cumulat pânã
în 2018, acoperit prin veniturile suplimentare încasate de ANAF ºi prin efectul multiplicator.

Statul pierde 2,4 mld,
dar sperã în suplimentarea veniturilor bugetare
cu 1 mld lei
Astfel, pentru a doua jumãtate a acestui an, când
va fi aplicatã cota redusã de TVA, impactul asupra
bugetului va fi de aproape 2,44 miliarde lei, pentru
anul viitor de 5,17 miliarde lei, pentru 2017 de circa
4,78 miliarde lei, iar pentru 2018 de 5,86 miliarde
lei. Se estimeazã cã obligaþiile ºi încasãrile la bugetul
general consolidat se vor majora ca urmare a efectelor
de multiplicare economicã determinate de reducerea

TVA, transpuse în creºterea investiþiilor ºi a
locurilor de muncã. Prin valorificarea de cãtre
sectorul privat a disponibilitãþilor bãneºti
rezultate, se vor obþine venituri suplimentare
de circa 1 miliard lei în anul 2015 ºi în jur de
1,8 miliarde lei în perioada 2016-2018, se aratã
în Nota de fundamentare a proiectului de
modificare a Codului Fiscal privind reducerea TVA
de la 1 iunie. Pentru anul urmãtor, ANAF ar urma
sã încaseze venituri suplimentare de 14 miliarde
lei, iar, în perioada 2017-2019, de 18 miliarde lei,
ca un efect cumulat al mai multor mãsuri ºi acþiuni.

Având în vedere ponderea mare pe care o au
alimentele în coºul de consum zilnic, scãderea
preþului acestora va face ca, pe termen limitat, inflaþia
sã scadã, în timp ce consumul gospodãriilor ar primi
un stimul prin creºterea venitului disponibil,
estimeazã economistul ºef al BCR, Radu Crãciun.
Dincolo însã de aceste evoluþii pozitive, pãstrarea
echilibrului bugetar va rãmâne o provocare, în
condiþiile în care, raportat la PIB, România are cel
mai sãrac buget din UE, iar investiþiile publice sunt
în suferinþã, mai spune Crãciun.

Reduceri de preþ de minimum 10% ºi
creºtere economicã de 1,5% doar din TVA
De altfel, majoritatea oamenilor de afaceri sunt
de pãrere cã, fãrã acþiuni concertate ale Fiscului,
controale repetate ºi o disciplinã de fier a firmelor,
efectele acestei mãsuri benefice, per ansamblu,
nu vor deveni vizibile.
România practicã deja aceeaºi cotã (de 9%)
pentru cãrþi, produse farmaceutice, servicii
medicale, ziare, activitãþi culturale ºi de
divertisment sau cazare la hoteluri. Totodatã, în
România se aplicã o cotã de TVA de 5% pentru
unele achiziþii imobiliare. În UE sunt, însã, þãri
care nu aplicã deloc TVA la produse alimentare,
cum sunt Malta sau Marea Britanie, dar ºi state
care nu au cotã redusã pentru niciun produs sau
serviciu, cum este Danemarca. Majoritatea þãrilor

UE au TVA redus la alimente, însã, în unele
cazuri, sunt incluse doar unele produse alimentare
de bazã, cum este ºi cazul Ungariei.
Oamenii de afaceri din România, unii încrezãtori,
alþii nu, sunt de pãrere cã reducerea TVA va fi una
dintre cele mai importante mãsuri cu implicaþii
directe asupra veniturilor cetãþeanului, creºterii
consumului, diminuãrii evaziunii fiscale ºi chiar a
creºterii economice. Astfel, majoritatea acþionarilor
din industria cãrnii preconizeazã cã reducerile de
preþ la raft pentru produsele comercializate de ei
vor scãdea cu procente cuprinse între 10% ºi 12%
cel puþin. Cei din industria bãuturilor rãcoritoare
sunt mai reticenþi ºi spun cã aceastã diminuare va
avea loc dupã ce va trece o perioadã de timp. Sunt
ºi voci care spun cã, în primã etapã, va exista o
perioadã de nivelare a preþurilor, o perioadã în
care, cei care mergeau pânã acum în pierdere vor
avea timp sã micºoreze pierderile prin practicarea
preþurilor de dumping de pânã acum, în timp ce,
marii producãtori îºi vor reduce preþurile pânã la
nivelul lor, reducând, astfel, din pierderi.
Pachetele turistice, la rândul lor, vor scãdea cu
minimum 10%, iar contribuþia unei creºteri a
consumului, de 15%-30%, generatã de reducerea
preþurilor la produsele agroalimentare, se poate
cuantifica într-o creºtere a PIB-ului de 1,5% - 2% ,
dupã cum apreciazã Radu Timiº, preºedintele Cristim.

Gabriela MOLDOVEANU

Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri întâmpinate în lumea economico-financiarã,
ne puteþi scrie la: opinia@spiruharet.ro
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Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Sociologie-Psihologie,
Fundaþia Inimã Iubitoare Universalã, Cercul holistic de cercetare transdisciplinarã
pentru dezvoltare personalã  SNSPA, Facultatea de Administraþie Publicã,
organizeazã marþi, 28 aprilie 2015, orele 18.00 - 20.45,
Universitatea Spiru Haret, str. Ion Ghica nr. 13, Sala STUDIO, parter

Conferinþa internaþionalã:

Cunoaºterea
spiritualã în
mediul academic
 o perspectivã
universalã
Invitat special: Master Karma Tanpai
Gyaltshen
Acharya originar din Tibet,

Proiectul POSDRU Femei active pentru integritate ºi responsabilitate
 oportunitãþi de dezvoltare profesionalã pe piaþa forþei de muncã
persoane, am cunoscut un profesor minunat: doamna
Luminiþa Pistol. Apreciez, de asemenea, faptul cã modulele
de teorie s-au intercalat cu cele de practicã.  Gabriela
Stoica: A fost o ocazie sã îmi însuºesc o serie de cunoºtinþe
teoretice ºi practice necesare desfãºurãrii corecte a activitãþii
de lucrãtor în comerþ. Trebuie sã precizez pe aceastã cale cã
mulþumesc tuturor persoanelor implicate în acest proiect:
lect. univ. dr. Petronela Gârdan, care m-a anunþat în cadrul
unei sesiuni de informare despre existenþa acestor cursuri,
prof. univ. dr. Luminiþa Pistol, care ne-a tutorizat pe durata
celor 120 de ore de teorie ºi 240 de ore de practicã, lect.
univ. dr. Daniel Gârdan, care ne-a ajutat de-a lungul orelor
de practicã ºi, nu în ultimul rând, întregii echipe, pentru cã
m-au selectat, oferindu-mi, astfel, oportunitatea absolvirii
unor cursuri foarte interesante ºi utile.

Proiectul POSDRU/144/6.3/S/134919 Femei active
pentru integritate ºi responsabilitate, proiect cofinanþat din
Fondul Social European prin Programul Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
implementat de cãtre Asociaþia Românã pentru
Transparenþã (Transparency International Romania), în
parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, se aflã în plinã
derulare.
În cadrul proiectului, se desfãºoarã cursurile de calificare
lucrãtor în comerþ nivel 1 (COR 5220.1.1) precum ºi cursuri
de antreprenoriat integru.
O a II-a grupã din cadrul proiectului, aferentã regiunii
Bucureºti-Ilfov, a încheiat cursurile de calificare lucrãtor
în comerþ nivel 1. Formatorul acestei grupe a fost, pe
parcursul celor 120 de ore de teorie, prof. univ. dr. Luminiþa
Pistol, un specialist cu o vastã experienþã, atât didacticã,
cât ºi profesionalã în domeniul comerþului interior ºi al
tranzacþiilor comerciale internaþionale. Cursantele au putut
sã se familiarizeze cu ultimele tendinþe ºi evoluþii referitoare
la conceptele de bazã ale activitãþii comerciale, principiile
care stau la baza competenþelor cerute lucrãtorilor
comerciali sau noþiunile atât de interesante referitoare la
amenajarea spaþiilor de vânzare moderne.
În urma interacþiunii cu cadrul didactic ºi colegele, unele
cursante FAIR au dorit sã-ºi facã cunoscute impresiile dupã
terminarea acestui modul de curs:  Daniela Calea:
Participarea la acest proiect a însemnat pentru noi o
oportunitate de a ne dezvolta profesional, mai ales cã acest
curs se continuã cu dezvoltarea competenþelor
antreprenoriale.  Daniela Ortansa Petrescu: A fost o
experienþã plãcutã, interesantã, am interacþionat cu noi

speaker: conf. univ. dr. Aurel Mircea NIÞÃ, SNSPA
 Keynote
Din partea USH participã: prof. univ. dr. Carmen Costea,
prof. univ. dr. Laura Goran, prof. univ. dr. Matei Georgescu
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Pretutindeni cu TSA

Cursurile vor continua în perioada urmãtoare cu alte serii
de cursante în regiunile de dezvoltare aferente judeþelor:
Bacãu, Botoºani, Iaºi, Neamþ, Suceava, Vaslui, Brãila,
Buzãu, Constanþa, Galaþi, Tulcea, Vrancea, Argeº, Cãlãraºi,
Dâmboviþa, Giurgiu, Ialomiþa, Prahova, Teleorman, Dolj,
Gorj, Mehedinþi, Olt, Vâlcea, Bucureºti, Ilfov.
Pentru toate doamnele ºi domniºoarele interesate sã
participe la aceste cursuri, este important de ºtiut cã sunt
vizate preponderent tinerele pânã în 25 de ani ºi femei peste
40 de ani, cu studii minime obligatorii de opt ºi, respectiv,
zece clase. Pentru înscrierea în cadrul proiectului este
necesarã trimiterea unui email la adresa: fair@spiruharet.ro
ºi completarea tuturor documentelor cerute de cãtre echipa
de implementare.
Specialist informare ºi comunicare,
lector univ. dr. Iuliana Petronela GÂRDAN
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URBANISM PARTICIPATIV ÎN DRUMUL TABEREI
Spaþiu public de cartier: Drumul Taberei, 2015
URBOTECA, Facultatea de Arhitecturã a
Universitãþii Spiru Haret, CeRe ºi Grupul de
Iniþiativã Favorit au fost prezenþi duminicã,
26 aprilie 2015, între orele 12:00-16:00,
în zona Cinema Favorit, pentru a discuta despre
Urbanism participativ în Drumul Taberei.
Cetãþenii cartierului Drumul Taberei se confruntã
cu o serie de probleme generate de derularea
concomitentã a douã ºantiere de amploare: metroul
ºi reabilitarea fostului parc Moghioroº, dispariþia
spaþiului verde (fie din cauza apariþiei unor
construcþii noi, fie din cauza extinderii parcãrilor),
deteriorarea constantã a traseelor pietonale pânã la
dispariþia lor, lipsa infrastructurii pentru biciclete,
scãderea importanþei centrelor de cartier, printre care
ºi Cinematograful Favorit. În ultimii ani au apãrut o
serie de iniþiative civice care nu numai cã semnaleazã
aceste probleme, ci propun ºi posibile variante de
rãspuns. Comunitãþile reunite în jurul aceloraºi cauze
au devenit astfel, din spectatori, participanþi.
Evenimentul Urbanism participativ în Drumul Taberei
ºi-a propus sã creeze contextul pentru dialog între
actori urbani implicaþi în dinamica acestui cartier,
cei mai importanþi actori fiind chiar locuitorii!
Toþi cei interesaþi au putut sã vadã prezentãrile
proiectelor studenþilor Facultãþii de Arhitecturã USH,
realizate în cadrul work-shop-ului Scenarii urbane,
pentru Bulevardul Drumul Taberei, sã înveþe despre
urbanism participativ, prin jocuri facilitate de voluntarii
URBOTECA ºi sã rãspundã la un chestionar legat de
modul în care sunt informaþi ºi consultaþi locuitorii
asupra proiectelor ce se desfãºoarã la ei în cartier.

fondatorul Mânãstirii Regale Albe,
Kathamandu, Nepal

Pentru aceastã a 6-a ediþie, Scenariile Urbane iau forma unui
atelier de semestru, dedicat studenþilor de anul 5: ATELIER
ALTERNATIV DE URBANISM ªI ARHITECTURÃ PARTICIPATIVÃ ÎN DRUMUL TABEREI. Urmând aceeaºi metodologie
dezvoltatã în ediþiile anterioare, ne propunem abordarea unui plan
integrat de dezvoltare urbanã a spaþiilor publice din Drumul Taberei: Ho ºi Min, Orizont, Favorit, Drumul Taberei 34 ºi Piaþa Moghioroº,
cu aplicaþie arhitecturalã asupra ansamblului Favorit.
Studenþii analizeazã, propun ºi prezintã public soluþii plecând de
la un scenariu care surprinde particularitãþile funcþionale ale
cartierului, dorinþele ºi observaþiile locuitorilor: reorganizarea pieþei,
amenajarea de spaþii comericale, de socializare, de joacã, terenuri
de sport, trasee pietonale, transformarea cinematografului într-un
centru comunitar autosustenabil. Expunerea soluþiilor realizate prin
intermediul machetelor, urmãresc stimularea dialogului între
toþi participanþii implicaþi în producerea spaþiului urban al cartierului
Drumul Taberei. (lect.univ. dr. arh. Maria DUDA, fondator al workshop-ului de Scenarii Urbane pentru Bucureºti)

(Urmare din pag. 1)

Din programul conferinþei:
Vineri, 24 aprilie:  Cuvinte de
deschidere: prof. univ. dr. Laura Goran,
prorector Universitatea Spiru Haret,
Georgeta Criºu, preºedinte ANCAAR,
ºi Justina Radu, director executiv
CNDR  Prezentare RESPIRO manager proiect RESPIRO Georgeta
Criºu  Prezentare Velux Foundations
- Max Madsen  Lect. univ. dr. Simona
Marica: Profesor ºi mamã: între
teoretizarea ºi trãirea autismului
 Psiholog Paul Moroºanu: Familia
copilului cu autism între gestionarea
autonomã ºi nevoia de consiliere
 Discuþii libere: persoane cu TSA,
pãrinþi  Eveniment cultural susþinut de
persoane cu autism  Workshop Psiholog Sanda Groºanu: Repere,
limite, resurse în cadrul familiilor
copiilor cu autism  În timpul unei
ºedinþe de consiliere psihologicã mama
unui bãiat de 5 ani diagnosticat de la
vârsta de 3 ani cu tulburare de spectru
autist mi-a relatat cã: la comunicarea
diagnosticului de cãtre medic am avut
impresia cã timpul a stat în loc preþ de
câteva minute ºi atunci acolo am
conºtientizat cã viaþa noastrã s-a
schimbat cu 360 de grade cã nimic
nu va mai fi ca înainte.
Sâmbãtã, 25 aprilie:  Workshop asistent univ. drd. Loredana Bãnicã:
Cãlãtorie cu surprize  A fi pãrinte
este cea mai grea meserie mai ales cã

nici un copil nu vine pe lume însoþit de
manualul de instrucþiuni. ªi atunci când
copilul este altfel decât alþii, este ºi mai
dificil. Cum gestionãm neprevãzutul
propriului copil? Cum ne putem adapta
la o situaþie complet diferitã fatã de ce
ne-am fi aºteptat ca pãrinte? O
incursiune psihodramaticã în provocarea de a fi pãrintele unui copil cu
autism.  Workshop - psiholog
Andreea ªtefiuc & pedagog de
recuperare Adelina Ilie: Familia
copilului cu autism între blocaj ºi
acceptare  Implicarea familiei are un
rol esenþial în evoluþia ºi atingerea
independenþei de cãtre copilul cu
autism. Acest workshop va explora
modurile în care pãrinþii reuºesc sã facã
faþã unui astfel de diagnostic ºi ce
anume influenþeazã adecvarea acestor
mecanisme la nevoile copilului. De
asemenea vor fi punctate recomandãri
pentru o mai bunã înþelegere ºi
adaptare într-o astfel de situaþie, dar ºi
pentru îmbunãtãþirea ºi întãrirea
legãturilor familiale.  Workshop
- echipa ANCAAR: Ce face copilul
tãu? - Modificarea percepþiei ºi
evitarea subiectivismului asigurã o
abordare corectã asupra unei situaþii.
Atunci când situaþia este chiar copilul
tãu, persoana pe care o vei sprijini
necondiþionat, în faþa oricui ºi când
toatã lumea din jur tinde sã judece orice
micã greºealã a lui, alegi! Alegi sã te
minþi sau sã te ascunzi Ce face
copilul tãu, mami?

Foto: Mihãiþã ENACHE
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ALTFEL DE CONSILIERE ÎN CARIERÃ

Examenul de bacalaureat
nu este un obstacol
Primele zile ale lui aprilie au fost
pentru liceeni un prilej de a vedea ºcoala
cu alþi ochi  Sãptãmâna Altfel a deschis
porþile Centrului de Consiliere ºi
Orientare în Carierã din cadrul
Universitãþii Spiru Haret încã o datã,
pentru a veni în întâmpinarea
întrebãrilor pe care orice elev ºi le poate
pune în prag de bacalaureat. Pe 7 aprilie,
elevi de la Colegiul Naþional George
Coºbuc au pãtruns în lumea consilierii
în carierã altfel decât prin intermediul
discuþiilor, întrebãrilor sau prezentãrilor:
Centrul de Consiliere ºi Orientare în
Carierã le-a propus o incursiune în
propriile trãiri legate de examenul care îi
aºteaptã. În contact direct, permanent,
cu realitatea liceenilor, Centrul de
Consiliere ºi Orientare în Carierã ºi-a
propus, în aceastã perioadã, sã le arate
elevilor cã Examenul de bacalaureat nu
este un obstacol.
Un examen reprezintã o situaþie de
evaluare, de confruntare a cerinþelor ºi

aºteptãrilor, pe de o parte, ºi a
cunoºtinþelor acumulate, pe de altã parte.
Dincolo de dificultatea obiectivã a
examenului de bacalaureat, este
important modul în care fiecare elev
percepe aceastã dificultate. Supraaprecierea dificultãþii examenului atrage
supramotivarea - este foarte greu,
trebuie sã mã pregãtesc peste
puterile mele  conduce la mobilizarea
de resurse mult mai mari decât ar fi
necesar ºi urmarea este cã apar stresul,
oboseala sau panica. Supraaprecierea
dificultãþii poate avea ºi un alt efect,
opus: demotivarea. Examenul pare atât
de dificil, la un standard atât de greu de
atins, încât motivaþia scade drastic, iar
mobilizarea resurselor pentru învãþare nu
se mai realizeazã.
Subaprecierea dificultãþii examenului  o sã trec eu cumva ºi de asta,
nu o fi aºa greu cum spun alþii atrage submotivarea ºi, în acest caz,
elevul nu va fi pregãtit suficient.

La aceasta se adaugã ºi o altã faþetã a
obstacolului. Bacalaureatul implicã
trecerea cãtre o nouã etapã de viaþã,
creºterea responsabilitãþii, stabilirea
opþiunilor profesionale. Asemenea
schimbãri în identitate ºi statut pot
fi stresante ºi reprezintã un motiv în
plus pentru a pune semnul egal între
Bacalaureat ºi obstacol.
Participanþilor la work-shop-ul
propus de specialiºtii Centrului de
Consiliere ºi Orientare în Carierã li s-a
propus un exerciþiu de clarificare a
trãirilor ºi percepþiilor legate de examen.
Ei ºi-au exprimat aceste realitãþi interioare
printr-un simbol grafic ºi printr-un
cuvânt scris. A fost de ajutor prezenþa
studenþilor de la Facultatea de SociologiePsihologie (Gabriela Ivãnescu, anul I, Ana
Sanda ºi Mircea Gall, anul III), care au
trecut recent prin examenul de
bacalaureat sau urmeazã sã se confrunte
ºi ei cu un examen important  examenul
de licenþã. Participanþii ºi-au împãrtãºit
trãirile ºi apoi, pe echipe, au construit
un obstacol simbolic ºi au cãutat strategii
de trecere peste acel obstacol. Astfel, au
experimentat confruntarea, ºi-au
clarificat trãirile ºi percepþiile ºi au
recalibrat reprezentarea pe care o aveau
despre bacalaureat.
Iatã câteva impresii ale elevilor, la finalul
work-shop-ului:  Mulþumim pentru
invitaþie-iniþiativã. Mi-a plãcut foarte mult
faptul cã a fost o activitate interactivã,
care punea accent ºi pe reflecþie.  A fost
o experienþã folositoare, care chiar ne-a
ajutat sã schimbãm felul în care privim
examenele, obstacolele ºi dificultãþile, în
general. O experienþã plãcutã, care m-a
ajutat sã-mi dau seama cã am tendinþa
de a percepe obstacolele ca fiind mai grele
decât sunt ele, de fapt, în realitate.
 Mulþumesc pentru experienþa de astãzi.
Am vãzut cã un obstacol poate fi vãzut ºi
abordat din mai multe perspective ºi am
învãþat cã totul depinde de mine.  Aceastã

activitate a avut un caracter revelator
pentru mine, mi-am reamintit ºi mi s-a
întãrit credinþa cã un examen este, în
mare mãsurã, atât de dificil pe cât îl vedem
noi. Modul de lucru a creat o atmosferã
destinsã ºi confortabilã de învãþare ºi
mulþumesc!  O experienþã interesantã,
interactivã, jucãuºã, care te transpune în
situaþii diverse, în care trebuie sã treci
peste o serie de obstacole neobiºnuite. Pe
parcurs, realizezi cum tinzi sã abordezi
obstacole ºi cum ai dori, de fapt, sã le
abordezi. Convingerea mea, dupã acest
work-shop, este cã felul în care te raportezi
la diferite obstacole este esenþial. Pe
parcursul acestei activitãþi, am descoperit
diferite metode de abordare a examenelor.

Am realizat cã noi suntem cei care
stabilesc, într-o oarecare mãsurã, nivelul
de dificultate a unui examen.
Work-shop-ul a fost un moment de
învãþare, în egalã mãsurã, pentru elevi,
studenþi ºi coordonatorii activitãþii. Elevii
ºi studenþii au învãþat noi lucruri despre
realitate interioarã ºi confruntarea cu
examenele, iar specialiºtii CCOC ºi-au
îmbogãþit experienþa de lucru.
Chiar dacã Sãptãmâna Altfel a trecut,
Centrul de Consiliere ºi Orientare în
Carierã al Universitãþii Spiru Haret îºi
pãstreazã porþile deschise cãtre toþi
liceenii, în dorinþa de a-i sprijini pentru o
carierã de succes.

Loredana BÃNICÃ

CONFERINÞÃ DE INCHIDERE PROIECT

COMPUTER BASED FASHION DESIGN TRAINING

În cadrul Colegiului Tehnic Gh. Asachi, Bucureºti, a avut loc
Conferinþa de închidere a proiectului COMPUTER BASED
FASHION DESIGN TRAINING/ ERASMUS+, KA1/2014-1TR01-KA102-001546, demarat în 21.01.2015. Proiectul a avut ca
scop dezvoltarea abilitãþilor practice, specifice designului vestimentar,
bazat pe tehnologii moderne, cu implicare a 12 elevi din Turcia (Elif
Demircan; Döndü Kiliç; Hasibe Þahan; Merve Kiliç; Edanur Durmaz;
Hande Nur Arslan; Kübra Dogrul; Burcu Demir; Pinar Utkucu; Ayºe
Ýrem Aktaº; Rumeysa Yentürk; ªuheda Çevik), coordonaþi de: profesor
Osman Nuri ÜNLÜ (manager); profesor Atila KAYA (manager).
La Conferinþa de închidere a proiectului, în Bucureºti - România,
s-au adus mulþumiri reprezentanþilor instituþiilor tehnice ºi economice
(Institutul Naþional de Dezvoltare Cercetare Textile Pielãrie Bucureºti,
S.C. Condor  Bucureºti, Faberrom SA- Bucureºti, S.C Prodin SA
Bucureºti, Gironde Conf SRL- Bucureºti, MONICA SRL Bucureºti,
S.C. Meºteºugãreascã ARTIM- Bucureºti, Limarom - Bucureºti,
S.C. Magnum S.R.L Bucureºti, Cantina ASE ºi Cãmine MOXA_D,
Bucureºti), instituþiilor cu valoare sportivã ºi culturalã: (Liceul
Teoretic Mircea Eliade, Aerobic Stay Fit Gym Titulescu, Muzeul
Naþional de Istorie a României, Muzeul Naþional de Artã al României,
Muzeul Naþional al Þãranului Român, Muzeul de Istorie Naturalã
Grigore Antipa, Muzeul Naþional Tehnic Dimitrie Leonida, Muzeul
Theodor Pallady, Muzeul Naional de Geologie, Muzeul Naþional al
Satului Dimitrie Gusti, Muzeul Municipiului Bucureºti - Palatul
ªuþu, Castelul Bran, Castelul Peleº, Gradina Botanicã, Biserica Izvorul
Tãmãduirii - Bucureºti ºi Moschee - Crângaºi), care, prin valoarea
tehnicã, economicã, sportivã ºi culturalã, au sprijinit: buna desfãºurare
a proiectului, promovarea ºi încurajarea dezvoltãrii competenþelor
interculturale în rândul elevilor, printr-o abordare a asemãnãrilor ºi
diferenþelor între culturi ºi modul de utilizare a tehnologiilor, încât
elevii implicaþi, au atins starea de VALOARE, ca finalitate a educãrii.
Prin intermediul imaginilor s-a confirmat desfãºurarea activitãþilor: de învãþare (fig.1), relaxare prin sport ºi în natura (fig. 2),
informare tehnicã (fig.3), respectiv vizitele culturale ºi activitãþile
artistice (fig. 4), ale elevilor implicaþi în proiect.

Fig.1. Activitãþi de învãþare
Laborator informaticã Colegiul Tehnic Gh. Asachi Bucureºti

Fig.2. Activitãþi sportive ºi de relaxare în aer liber

Fig.4. Vizite culturale ºi activitãþi artistice
Rezultatele obþinute în cadrul proiectului, coordonat de Turcia în
parteneriat cu România, sunt:
12 certificate de confirmare abilitãþi formare fashion design
bazat pe computer;
1 eveniment de tip concurs - Cele mai bune modele de produse
vestimentare realizate în 3 D;
14 diplome de participare elevi în concurs;
Premii;
1 eveniment de tip Conferinþã de lansare proiect;
1 eveniment de tip Conferinþã încheiere proiect în România.
Proiectul are continuitate în Italia, Franþa ºi Bulgaria. La acest
moment, proiectul se desfãºoarã în Italia, cu o a douã grupã, formatã
din elevii: Büºra Küçükoral, Merve Özer, Rabia Ergin, Büºra
Demiray, Gamze Elif Ünder, Esra Erin, Özlem Yilmaztürk, Fatma
Nur Ediz, Hilal Nur Altin; Öznur Akgün; Damla Avcu; Burcu
Özyurt, dupã care urmeazã Franþa ºi Bulgaria, sub coordonarea
profesorului Osman Nuri Ünlü.
Urãm succes grupelor de elevi ºi cadrelor didactice implicate în proiect!

*
*
*
*
*
*

Fig.3. Activitãþi de informare tehnicã

Prof. dr. ing. mat. Vica MOISA
Manager - prof. Osman Nuri ÜNLÜ
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Mogoºoaia 
templu al culturii
muzicale
Festivalul
Serile Filmului Românesc

TIMPUL

- dedicat actorului George Mihãiþã

Cea de-a ºasea ediþie a festivalului Serile
Filmului Românesc TIMPUL, eveniment organizat
în perioada 6-10 mai, va fi dedicatã actorului
George Mihãiþã, în semn de recunoºtinþã pentru
toate rolurile de pe platourile filmelor româneºti.
Filmele româneºti vor prinde viaþã la Iaºi, unde
vor veni actori, regizori ºi personaje din lumea
cinematografiei. Cu acest prilej, actorul George
Mihãiþã va fi însoþit de personaje alãturi de care-ºi
va reaminti momentele frumoase ale carierei sale
cinematografice. Ediþia a VI-a a festivalului are
peste 20 de invitaþi de marcã din lumea filmului
românesc. Anul acesta, Irina Margareta Nistor va
fi consultantul cinematografic al proiectului.

Fã-mi loc!
la Palatul
Naþional
al Copiilor

Fã-mi loc! spune povestea a doi tineri ce se regãsesc
în ajunul Crãciunului în cuºeta unui tren de noapte.
Ea, o fatã singurã, ºarmantã, aventurierã, el, un bãrbat
cu principii, pus în faþa unui eveniment neprevãzut
ce-i va rãsturna întreaga existenþã. Amândoi cautã sã
înþeleagã ºi sã se înþeleagã, amândoi au nevoie sã se
destãinuie ºi, mai mult, amândoi au nevoie de a se
vindeca de singurãtate. Fã-mi loc! este un spectacol
care ne invitã sã reflectãm asupra propriei noastre
existenþe dincolo de orice convenienþã socialã.
Spectacolul are premiera pe 27 aprilie, la ora 20.00,
la Teatrul Tineretului, Palatul Naþional al Copiilor.

Mogoºoaia ClasicFest ediþia a IV a
se desfãºoarã pânã pe 31 mai 2015,
transformând Palatul Brâncovenesc de
la Mogoºoaia într-un templu al
excelenþei sonore. Mogoºoaia
ClasicFest va numãra 10 evenimente,
10 manifestãri inedite, 10 întâlniri cu
artiºti de mare valoare. Din acest an,
organizatorii - Primãria Municipiului
Bucureºti, prin Centrul Cultural
Palatele Brâncoveneºti, Asociaþia Pro
Valores, Radio România Cultural ºi
ExcesMusic - preiau moda englezeascã
a concertelor de prânz. Astfel, sâmbãtã,

Valori româneºti

2 mai, vor fi aniversaþi 330 de ani de la
naºterea lui Johann Sebastian Bach,
printr-un recital Integrala Sonatelor
pentru Vioarã Barocã ºi Clavecin,
susþinut de Melinda Bereº la vioarã
barocã ºi Raluca Enea la clavecin.

Pe 27 aprilie 2015, bucureºtenii au ocazia sã
vadã live spectacolul Rhythm Of The Dance, oferit
de Compania Naþionalã de Dansuri a Irlandei.
Spectacolul se va desfãºura la Teatrul Naþional,
Sala Mare, ºi este organizat de Project Events.
Rhythm Of The Dance este un poem epic ce descrie
cãlãtoria celþilor de-a lungul timpului

 un român copiat de francezi,
americani ºi egipteni
Târgul Internaþional de Carte de la
Londra, la care România este, de opt ani,
o prezenþã constantã, a avut loc la
Centrul Expoziþional Olympia (14-16
aprilie 2015), situat în cartierul rezidenþial Kensington. Târgul londonez
este un veritabil forum de afaceri al
profesioniºtilor industriei mondiale a
cãrþii, organizat pentru a pune în contact
ºi a facilita relaþiile comerciale între cei

Steaua
întunecatã
a dansului
la TNB
Fundaþia Art Production anunþã cea
de-a ºaisprezecea ediþie a Întâlnirilor
JTI. Akram Khan Company va susþine
pe 8 ºi 9 mai, începând cu ora
20:00, spectacolul Kaash, pe scena Sãlii

aproximativ 25.000 de editori, agenþi
literari, tipografi, producãtori de carte
electronicã ºi echipamente din domeniu,
librari ºi distribuitori de carte, provenind din peste 120 de þãri. 15 edituri din
þara noastrã ºi reprezentanþii lor au fost
prezenþi la standul României. Conceptul
programului românesc a gravitat în jurul
ideii de autor-punte. Invitatã specialã a
fost poeta Ana Blandiana.
Mari a Teatrului Naþional Bucureºti.
Este vorba despre noua versiune, care a
avut premiera internaþionala anul
trecut. Când a fost lansat iniþial, în 2002,
Kaash (cuvântul hindus pentru dacã)
a fascinat deopotrivã publicul ºi criticii.
Un spectacol care a zguduit lumea,
titra The Daily Star, în timp ce Times
of London sublinia expresivitatea
superb sincronizatã, iar Daily
Telegraph nota inspirat: Kaash te face
sã tremuri de emoþie. The Guardian a
vãzut Kaash ca pe o explorare a
Universului în 55 de minute,
caracterizându-l pe Akram Khan drept
o stea întunecatã a dansului.

Muzeul de Artã Timiºoara a deschis, pe
16 aprilie, expoziþia de litografii Lair du cirque,
organizatã în cooperare cu Euro Art Luxembourg,
cu sprijinul Consiliului Judeþean Timiº; cuprinde
80 de lucrãri semnate de 21 dintre cei mai
importanþi artiºti francezi din secolele al XIX-lea
ºi al XX-lea ºi rãmâne deschisã publicului pânã la
data de 1 iunie. Sunt prezentate, în premierã pentru
publicul din România, litografiile fotografului
lituanian Izis Biedermanas. Alte 15 litografii sunt
semnate de Camille Hilaire, ilustrând cartea Circul lui Francoise
Maillet Joris, apãrutã la Editions Robert Mauret, Paris, 1974. Cel mai important segment al expoziþiei prezintã creaþia lui Henri de Toulouse-Lautrec: este
vorba de 39 de facsimile în grand-technique, realizate de Andre Sauret.
Expoziþia reprezintã universul uman vãzut prin lumea circului.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Maestrul coregraf al culorilor
Mihai Olteanu s-a nãscut în 1962, la data
de 19 aprilie, în localitatea Rediu, comuna
Bira, judeþul Neamþ. În 1980 absolvã Liceul
de Artã ,George Apostu din Bacãu, clasa
prof. Gheorghe Velea ºi prof. Pinca Petru.
A avut expoziþii personale la Muzeul de
Artã Român, Galeriile de Artã Alfa din Piatra
Neamþ, Seminarul Franciscan Roman. La
expoziþii de grup a participat, în perioada
1981-1989, la Anualele de picturã, graficã
ºi sculpturã de la Muzeul de Artã Roman,
în 1982-1984, la Anualele de picturã, graficã

Medicului expert i se cer douã mari însuºiri morale:
o complectã dezinteresare de persoane
sau de obiectul acþiunii judecãtoreºti;
o conºtiinþã neclintitã în serviciul ºtiinþei.

Mina MINOVICI

Toulouse-Lautrec,
la Muzeul de Artã
din Timiºoara

Campionii mondiali ai dansurilor
irlandeze vin la Bucureºti!
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ºi sculpturã la Galeriile de Artã Bacãu, în
1984, la Salonul Artelor la Casa Armatei
Bucureºti (locul II la concursul de picturã 
faza pe þarã), în 1988, la Salonul Artelor la
Galeriile Venus Bucureºti (locul I la concursul de graficã  faza pe þarã), în 1998, la
Salonul de primãvarã de la Muzeul de Artã
Piatra Neamþ etc. A fost prezent la taberele
de picturã ale Cenaclului Pro-Arte. Are
lucrãri în colecþii particulare din þarã: Roman, SUA, Belgia, Suedia, Irak, Franþa, Germania,
Piatra Neamþ, Bacãu, Bucureºti, Timiºoara, Grecia, Israel, Spania. Adevãrat maestru
Galaþi, Cluj, Iaºi ºi din strãinãtate: Canada, coregraf al culorilor, Mihai Olteanu
sensibilizeazã privitorul prin fiecare tablou,
prin efectele de relaxare, de eliberare ºi
pace interioarã, pe care tablourile sale le
emanã. Criticul de artã Valentin Ciucã îl
caracterizeazã drept un artist aflat în plenitudinea forþei creatoare, care are o privire
demnã de un toreador intrat în arenã, unde
în luptã dreaptã trebuie sã ucidã taurul. Pare
sã rosteascã, dupã fiecare tablou realizat,
un «ole» definitiv ºi dramatic, deoarece a
sacrificat ceva spre a obþine zâmbetul unei
infante. Infanta pare a fi chiar pictura ºi
dãruirea artistului este inechivocã. Alãturi
de un apetit pentru portret, este remarcabil
interesul pentru configurarea spaþiului
din perspectiva peisajului. Mihai Olteanu
are acces la culoare ºi, prin aceasta, la
reinventarea lumii formelor sensibile.

Cunoscut pentru studiile aprofundate despre alacaloizii cadaverici,
putrefacþie, simularea bolilor mintale ºi antropologie medico-legalã,
Mina Minovici, cel mai important descendent al unei familii de învãþaþi,
este fondatorul ºcolii române de medicinã judiciarã ºi a fost directorul
primului Institut de Medicinã Legalã din România ºi din lume, construit
în 1892. Dupã institutul de la Bucureºti, au fost construite unele
identice la Paris, Pennsylvania (SUA) ºi Cairo. Fondator al sistemului
medico-legal modern, a fost una dintre cele mai proeminente personalitãþi din acest domeniu din Europa timpurilor sale.
Mina Minovici s-a nãscut, la 30 aprilie 1858, în familia Minovicilor,
o familie de vlahi macedonieni (aromâni) originari din orãºelul Tetovo
din Macedonia sârbeascã. Studiile primare ºi gimnaziul le-a urmat în
Brãila. Din cauza situaþiei materiale defavorabile a familiei, Minovici a
fost nevoit sã-ºi întrerupã gimnaziul ºi sã se înscrie la ªcoala superioarã
de Farmacie a lui Carol Davila, unde a urmat trei ani de practicã
farmaceuticã ca bursier, apoi un stagiu de doi ani de practicã la farmacia
Petuzalis din Brãila. În 1878, a obþinut certificatul de asistent în farmacie,
care îi dãdea dreptul sã urmeze cursurile academice de doi ani pentru a
obþine licenþa în farmacie. Anul urmãtor, Mina Minovici este numit de
Davila preparator al cursului de chimie, iar în iunie a obþinut, prin
concurs, postul de farmacist extern al Eforiei Spitalelor Civile, fiind
clasificat al ºaptelea. Pânã în 1885, urmeazã cursurile Facultãþii de
Medicinã, lucrând, în acelaºi timp, ºi ca diurnist auxiliar în laboratorul
ªcolii Naþionale de Medicinã ºi Farmacie. Timp de trei ani se
specializeazã în toxicologie ºi medicinã legalã la Paris. Mina Minovici
ºi-a susþinut teza de doctorat în medicinã la 7 iunie 1888 cu lucrarea
Étude medico-legale sur la mort subite à la suite de coups sur labdomen
et le larynx. În acelaºi an a fost ales membru al Societãþii de Medicinã
Legalã din Franþa. De altfel, multe dintre obiectele de studiu ale lui Mina
Minovici pot fi vãzute astãzi în Muzeul din cadrul IML: craniile
bandiþilor vremii sau ale victimelor unor accidente sau împuºcãri,
omucideri, schelete ale unor copii mutilaþi, sãbii, arme ale crimei sau
chiar tatuaje desprinse de pe trupurile cadavrelor studiate de profesor.
În 1892, s-a întors în þarã ºi a inaugurat un institut medico-legal,
care îi poartã, ºi în zilele noastre, numele. Numit iniþial Morga
oraºului, aceastã clãdire a fost primul institut medico-legal din
lume. Paul Brouardel, un celebru profesor de medicinã legalã din
Franþa, a vizitat institutul lui Mina Minovici, apoi a ridicat la
Paris un institut aproape identic cu cel din Bucureºti. Dupã
planurile româneºti au fost construite, de asemenea, institute de
medicinã legalã în Pennsylvania (SUA) ºi la Cairo (Egipt). La
începutul secolului al XX-lea, Mina Minovici era considerat cel
mai mare specialist în conservarea corpului uman. Din acest motiv,
el a fost invitat la decesul multor membri ai caselor regale din
Europa. Reþeta lui Mina Minovici are în componenþã douã formule:
una de îmbãlsãmare ºi una de mumifiere. Prin aceastã reþetã, Mina
Minovici reuºea sã conserve corpurile fãrã sã extragã organele din
interior. În muzeul din cadrul IML, existã ºi astãzi o mumie
conservatã în acest mod ºi care are toate organele pãstrate.
Începând din 1896, Mina Minovici a fost autorizat sã þinã un
curs liber de medicinã legalã la Facultatea de Drept din Bucureºti.
Un an mai târziu, a fost numit suplinitor al catedrei de medicinã
legalã, iar în 1899 a fost definitivat pe acest post. În 1890, Minovici
a devenit membru fondator al Societãþii de ºtiinþe fizice, iar în
1909 a fost numit membru în Consiliul Sanitar Superior. Din 1912
a îndeplinit funcþia de director general al Serviciului Sanitar.
În timpul Primului Rãzboi Mondial a primit ordin sã rãmânã în
Bucureºti, pe lângã Crucea Roºie ºi Institutul Medico-Legal. Pe
15 iunie 1919 a fost ales decan al Facultãþii de Medicinã din Bucureºti,
demnitate pe care o va onora încã de trei ori (1923, 1925 ºi 1930).
La numai un an dupã pensionare, în ziua de 25 aprilie 1933,
Mina Minovici a încetat din viaþã, la vârsta de 75 de ani.

Aurul ºi argintul antic
al României
a ajuns la Târgu Mureº
Expoziþia-eveniment itinerantã Aurul ºi
argintul antic al României poate fi admiratã
pânã pe 16 mai 2015, la sediul Palatului
Culturii din Târgu Mureº. Organizatã de
Muzeul Naþional de Istorie a României în
colaborare cu Muzeul Judeþean Mureº,
expoziþia reprezintã un eveniment cultural
de excepþie. Sala de Oglinzi a Palatului
Culturii din Târgu Mureº este înnobilatã în perioada 8 aprilie  16 mai
2015 de piesele excepþionale prezente în expoziþia Aurul ºi argintul antic al
României, care reuneºte unele dintre cele mai importante capodopere ale
orfevrãriei pre- ºi protoistorice, ale antichitãþii clasice ºi perioadei migraþiilor.
Unele dintre obiectele incluse în tematica expoziþiei se aflã în colecþia
Tezaurului Istoric a MNIR ºi, prin urmare, pot fi vãzute doar la Bucureºti,
altele sunt expuse în diferitele muzee de istorie ºi arheologie din þarã, în
timp ce o parte dintre acestea nu au mai fost prezentate publicului în
trecut. Din Mureº, expoziþia va pleca la Alba Iulia, Buzãu, Craiova.
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Studenþii de azi, profesioniºtii de mâine

Contribuþii mai mici
la bugetul UE în 2015

Managementul de proprietate
al condominiului (II)

 Iniþiativã legislativã pentru modificarea ºi completarea Legii 230/2007
privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea asociaþiilor de proprietari
Urmare din nr. 700
În opinia mea, Legea 230/2007 privind înfiinþarea,
organizarea ºi funcþionarea asociaþiilor de
proprietari ar trebui sã suporte anumite completãri,
specifice unei societãþi democratice. Din pãcate, de
vreme ce Parlamentul se dovedeºte a fi tot mai greoi,
ca sã nu spun insensibil, în misiunea sa legiuitoare, o
eficientizare a misiunii legiuitoare a instituþiilor
publice locale l-ar determina ºi pe acesta la emanarea
de legi, cu deplinã celeritate.
În domeniul managementului de proprietate al
condominiului, se impune inclusiv o modificare ºi o
completare a prevederilor Legii 230/2007,
propunerile vizând definiþiile, înfiinþarea ºi
înregistrarea asociaþiei de proprietari/locatari,
drepturile ºi obligaþiile proprietarilor/locatarilor,
organizarea ºi funcþionarea asociaþiei de proprietari/
locatari, administrarea asociaþiei de proprietari/
locatari ºi cheltuielile asociaþiei de proprietari/locatari
ºi, dacã acest lucru se dovedeºte a fi mult mai greu
realizat, o astfel de iniþiativã legislativã poate fi luatã
de autoritãþile publice locale, aºa cum întâlnim în cazul
Hotãrârii nr. 363/2013 a Consiliului Local al
Municipiului Craiova, privind aprobarea
Regulamentului de înfiinþare, organizare ºi funcþionare
a asociaþiilor de proprietari/locatari din municipiul
Craiova, exercitarea controlului de cãtre compartimentele specializate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului asupra activitãþii acestora ºi
stabilirea metodologiei de repartizare a consumurilor
de energie termicã ºi apã între consumatorii din
condominiile din municipiul Craiova.
În consecinþã, cred cã la capitolul I, intitulat
Dispoziþii generale. Definiþii, ar mai trebui adãugaþi
doi termeni, ºi anume certificatul de absolvire ºi
sãvârºirea infracþiunii, termeni ce consider cã au
un rol foarte important, atât pentru buna desfãºurare
a activitãþii de administrare, cât, mai ales, pentru
aplicarea rãspunderii celor implicaþi în managementul de proprietate al condominiului.

Cu privire la capitolul al II-lea, intitulat Înfiinþarea ºi înregistrarea asociaþiei de proprietari/
locatari, consider cã nu este destul de lãmuritor,
Legiuitorul având obligaþia sã completeze actualele
dispoziþii legale cu alte dispoziþii privind fuziunea,
divizarea ºi chiar constituirea asociaþiei de proprietari/locatari, expunând exact mãsurile de implementare a proiectelor de fuzionare, divizare sau
constituire a asociaþie de proprietari/locatari.
Iniþiativa legislativã, pe care o propun, are în vedere
ºi completãri aduse capitolului al III-lea, intitulat
Drepturile ºi obligaþiile proprietarilor/locatarilor,
completãri ce consider cã au un rol deosebit de
important în transparenþa managementului de
proprietate al condominiului, vizându-se obligaþia
oricãrui proprietar/locatar de a nu avea niciun fel de
interes contrar aceluia al asociaþiei de proprietari/
locatari, în sens contrar proprietarul/locatarul vizat
devenind rãspunzãtor, inclusiv sub suspiciunea de
fraudã. Completãrile la acest capitol vizeazã inclusiv
acþiunea în rãspundere contra preºedintelui,
membrilor Comitetului Executiv, administratorului,
casierului, contabilului sau cenzorului, cu toate
procedurile legale specifice.
Referitor la capitolul al IV-lea, intitulat
Organizarea ºi funcþionarea asociaþiei de proprietari/
locatari, respectiv capitolul al V-lea, intitulat
Administrarea asociaþiei de proprietari/locatari,
atenþia se îndreaptã asupra aspectelor ce vizeazã
modul de recrutare a membrilor Comitetului Executiv,
a preºedintelui, a cenzorului, precum ºi modul de
reglementare a activitãþii lor, la care se adaugã
dispoziþii cu privire la domeniul administrãrii
proprietãþii comune, cu trimitere clarã la administratorul de imobile, contabilul ºi casierul asociaþiei
de proprietari/locatari. În opinia mea, Legea 230/
2007 ar trebui sã conþinã dispoziþii clare cu privire la
calitatea de membru al Comitetului Executiv, de
preºedinte, cenzor ºi administrator, precum ºi

dispoziþii clare cu referire la sfera activitãþii lor ºi la
aplicarea rãspunderii pentru activitatea de
management de proprietate al condominiului.
Iniþiativa legislativã pentru modificarea ºi
completarea Legii 230/2007 privind înfiinþarea,
organizarea ºi funcþionarea asociaþiilor de
proprietari se încheie cu capitolul al VI-lea, intitulat
Cheltuielile asociaþiei de proprietari/locatari,
capitol ce vizeazã, dimpreunã cu actualele prevederi
legale, obligaþia proprietarilor/locatarilor de a-ºi
achita cotele de contribuþie la plata cheltuielilor
asociaþiei de proprietari/locatari, precum ºi modul
în care persoanele vulnerabile social sã poatã fi
protejate pânã la soluþionarea situaþiei lor
economico-financiare.
Prin urmare, în opinia mea, actuala situaþie, ce se
înregistreazã la nivelul managementului de
proprietate al condominiului, trebuie sã înceteze,
dat fiind ºi consecinþele socio-economice rãsfrânte
asupra comunitãþilor locale ºi, implicit, asupra
bugetului consolidat al þãrii, situaþie ce nu poate fi
remediatã decât printr-o modificare ºi completare
a Legii 230/2007, modificare ºi completare ce
trebuie sã eficientizeze, sã transparentizeze ºi sã
responsabilizeze pe cei ce se implicã în actul
administrativ al asociaþiei de proprietari/locatari.
De asemenea, rãmân la convingerea cã
implementarea unor strategii de înalt standard
european în ceea ce priveºte eficientizarea serviciilor
de utilitãþi publice, în special cele de alimentare cu
energie termicã produsã prin cogenerare de înaltã
eficienþã sau prin valorificarea resurselor regenerabile
locale, ar avea un impact deosebit, atât la nivelul
pieþei muncii, cât ºi la nivelul managementului de
proprietate al condominiului.

Eduard Traian POPESCU,

anul III, Facultatea de Drept, Craiova,
Universitatea Spiru Haret

XXI (IV)
O Profitul, nodul gordian al secoluluiprofitului
din þãrile sãrace în þãrile bogate, care nu
trecut prin sau desãvârºit revoluþia industrialã
aritmeticã ºi decizie fundamentatã economic auºi unde
P Între
mâna de lucru este ieftinã ºi bogãþiile naturale
Introducerea ºi menþinerea în noul Cod fiscal a cotei unice, ca mãsurã beneficã sistemului
neexploatate. Aceste realitãþi ridicã urmãtoarele
românesc, reprezintã, în fapt, o egalizare a impozitãrii capitalului ºi a forþei de muncã cu
întrebãri legitime. Unde este ºi cum se rãsfrânge
I fiscal
16 la sutã, care se aplicã însã la baze de calcul diferite în conþinutul lor economic: a) salariul 
eficienþa modelului economic capitalist în societate?
reprezintã venitul necesar refacerii capacitãþii de muncã, fizicã ºi intelectuale, ca expresie a
ce se neagã rolul statului ºi se solicitã statelor sã
N preþului forþei de muncã; b) profitul  reprezintã efectul, uzufructul capitalului investit stabilit De
abandoneze o parte din suveranitate ºi sã accepte
ca diferenþa între veniturile realizate ºi cheltuielile efectuate pentru realizarea veniturilor.
intruziunile în economie ºi nu numai? Cum se
I Impozitul pe salarii - sursã pentru
justificã subvenþionarea mascatã a industriei prin
Profitul ºi impozitul pe profit - sursã
programe de tipul rabla, prima casã etc? Unde
educaþiei, cercetãrii ºi culturii
la buget ºi stimularea iniþiativei private
este eficienþa industriei ºi a înzestrãrii tehnice ºi
I finanþarea
tehnologice a producãtorului agricol ºi crearea
Impozitul pe salarii reprezintã un impozit pe
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venituri, în timp ce impozitul pe profit se aplicã
asupra surplusului rãmas investitorului sub
formã de profit, ca uzufruct dupã deducerea
cheltuielilor eligibile din veniturile realizate. Deºi
se acceptã unele deduceri ºi din veniturile
salariale, acestea reprezintã contribuþii ale
salariatului pentru constituirea fondului pentru
pensii, încasat ca pensie de stat ºi/sau privatã,
bani albi pentru zile negre, fondul pentru
sãnãtate, pentru a beneficia de asistenþã medicalã
gratuitã, ºi fondul de ºomaj, ca formã de prevedere ºi solidaritate între categoriile socio-profesionale. Salariul net, încasat cash, este destinat
pentru refacerea forþei de muncã ºi a dorinþelor
sale, în creºtere perpetuã.
Impozitul pe salarii se încaseazã global, fãrã o
utilizare prestabilitã. În opinia noastrã, impozitul
pe salarii se poate justifica pentru recuperarea
cheltuielilor ºi finanþarea educaþiei, obligatorie ºi
gratuitã, necesarã formãrii de buni cetãþeni,
conform rãspunderii date ºcolii de Spiru Haret. În
aceste condiþii, nu se justificã plata impozitului
pe salarii numai de cãtre salariat ºi cu atât mai
mult unul progresiv, care poate inhiba dorinþa de
cunoaºtere, perfecþionare ºi formare a carierei
profesionale. De aceea, propunem regândirea
sistemului de impozitare a veniturilor din salarii,
astfel: a) ca sursã de finanþare distinctã în bugetul
de stat, pentru formarea ºi dezvoltarea
personalitãþii umane prin educaþie, învãþãmânt,
cercetare-inovare ºi culturã, ºi b) constituirea
surselor de finanþare, prin cota suportatã, atât de
salariat, cât ºi de cãtre operatorii economici, care
sã asigure cota de 6% din PIB ºi, în perspectivã,
pânã la necesarul sistemului de educaþie ºi
cunoaºtere. Dupã revoluþia agrarã, a coºului de
fum ºi tehnico-ºtiinþificã, ca vectori ai dezvoltãrii,
a venit timpul revoluþiei în educaþie, a investiþiilor
masive în OM, prevãzutã ºi de programul Europa
Orizont 2020. Educaþia, învãþãmântul, cercetarea,
cultura nu reprezintã un lux, ci o necesitate.

Teoria profitului trebuie abordatã în alþi termeni,
care sã þinã cont de realitãþile etapei actuale de
dezvoltare a societãþii umane, de mutaþiile survenite
în structura populaþiei ºi ocupaþionalã a persoanelor
active, creºterea ponderii sectorului terþiar în PIB,
pânã la 60% ºi peste, în detrimentul sectorului
primar ºi al agriculturii, expresie a progresului prin
eliberarea ºi reducerea consumului de forþã de muncã
fizicã, pe fondul globalizãrii, dezvoltarea
multinaþionalelor ºi monetizarea economiei.
Prin noul Cod fiscal se prevede o reducere ºi
determinare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor în funcþie de numãrul de angajaþi.
Astfel, impozitul este 1% pentru IMM-urile
care au peste doi salariaþi, inclusiv, 3% pentru
IMM-uri cu un salariat ºi 3% plus 1530 lei pentru
cele fãrã angajaþi. START-UP-urile se impoziteazã
cu 1% în primii doi ani de activitate. Se pãstreazã
cota de 16% pentru impozitarea profitului în sistem
real, aplicatã nedifereniat în raport de ciclul
producþiei ºi timpul socialmente necesar operatorilor
economici, pe filiera sector primar, secundar sau
terþiar, în vederea realizãrii bunurilor ºi /sau prestarea
serviciilor, a vitezei de rotaþie ºi ratei profitabilitãþii
capitalului investit. Propunerile din noul Cod au
creat dispute ºi opinii critice în mediul de afaceri ºi
ale unor economiºti, în special pentru defavorizarea
capitalului autohton, prin migraþia profitului de la
producãtor la comerciant ºi/sau sistemul financiar.
Profitul, în fapt, reprezintã simplist, aritmetic,
diferenþa dintre ce se încaseazã de la consumator
ºi costurile realizate. Chiar dacã este limitat de
concurenþã, profitul tinde sã devinã un drept
nealterat al capitalului, prin concentrarea
producþiei, acapararea ºi dominarea singularã a
pieþei. Are loc o acumulare de capital, încasatã
prin preþ de la cetãþean, în calitatea sa de
consumator ºi contribuabil, ºi nu numai ca efect al
concurenþei sau cea definitã ºi limitatã de Marx la
exploatarea omului de cãtre om în procesul
producþiei. În acelaºi timp, are loc o migraþie a
capitalului din þãrile bogate în þãrile sãrace, dar ºi a

pilonului II pentru dezvoltarea ruralã?! Cum se
explicã crizele ºi intervenþia statului în susþinerea
de la buget a sistemului financiar în diversitatea sa:
bãnci, instituþii de asigurãri etc, prin cumpãrarea de
acþiuni neperformante. Criza sistemului financiar,
urmatã de cea economicã, scoate în evidenþã
incapacitatea pieþei de a soluþiona disfuncþionalitãþile, necesitatea reglementãrii ºi dimensionãrii
activitãþilor economico-financiare pe baza utilizãrii raþionale a resurselor naturale ale planetei, cu
scopul satisfacerii bunurilor de primã necesitate,
dar ºi a dorinþelor perpetue a speciei umane, crearea locurilor de muncã ºi combaterea ºomajului,
în special în rândul tinerilor, combaterea abandonului ºcolar ºi a analfabetismului, dezvoltarea
cercetãrii ºi inovãrii etc.

Propuneri pentru o nouã abordare
a profitului ºi a impozitului pe profit
Teoria economicã a dezvoltat ºi pus la îndemâna
întreprinzãtorilor o gamã largã de indicatori pentru
mãsurarea ºi calcularea efectelor economice ale
capitalului investit, iar o parte sunt raportaþi ca
anexã la situaþiile financiare, introduºi prin OMFP
nr 1752/2005, urmare a Directivei IV a Comitetelor
Economice. Atât profitul, cât ºi impozitul pe
profit, pe lângã funcþia de câºtig pentru investitor
ºi de formare a veniturilor bugetului de stat, trebuie
sã constituie ºi un instrument pentru aplicarea
principiilor statului de drept ºi a unei economii
sociale de piaþã funcþionale, care sã asigure
progresul, sã stimuleze producþia autohtonã a
bunurilor ºi serviciilor de strictã necesitate ºi
sã combatã tendinþa de polarizare a societãþii
prin speculã, evaziune fiscalã, fraudã ºi corupþie.
De aceea, propunem schimbarea metodologiei
de determinare ºi impozitare a profitului astfel:
a) garantarea unei cote neimpozabile, deductibilã
din profitului brut, aplicatã asupra capitalului
propriu net, în limita ratei dobânzii de referinþã a
BNR; b) impozitarea diferenþiatã a profitului

Una dintre cele douã propuneri de rectificare
bugetarã, prezentate recent de Comisia
Europeanã, informeazã reprezentanþa UE
la Bucureºti, are în vedere România ºi încã
douã state membre (Bulgaria ºi Italia). Ea se
referã la sprijinul acordat din Fondul de
solidaritate acestor state membre în urma
inundaþiilor din 2014.

Cea de a doua are în vedere faptul cã,
datoritã veniturilor suplimentare obþinute în
2014, toate statele membre vor contribui la
bugetul UE cu 1,4 miliarde de euro mai puþin
în anul 2015, comparativ cu 2014. Veniturile
menþionate provin, în principal, din amenzi
date în domeniul concurenþei ºi din taxele
vamale percepute la importurile din afara UE,
încasate în ultima parte a anului trecut.
*Prin definiþie, orice buget (fie cã este vorba
de cel al UE, al unui stat membru, al unei
companii private sau al unei gospodãrii) se
întemeiazã pe prognoze ºi estimãri. Prin
urmare, el se modificã frecvent în concordanþã
cu cheltuielile ºi veniturile reale.
Propunerile de rectificare bugetarã
reprezintã cereri de modificare a bugetului
deja adoptat, iar unele dintre ele, cum ar fi
cea referitoare la soldul pozitiv din anul
precedent, sunt prezentate în mod regulat în
fiecare an. Numãrul de propuneri prezentate
de cãtre Comisie variazã de la un an la altul,
iar un numãr anual de 8-10 propuneri nu
reprezintã o situaþie neobiºnuitã.

realizat de operatorii economici, care sã asigure o
realã egalitate de ºansã în obþinerea profitului pe
filiera agriculturã, sectorul primar-extractiv,
secundar-manufacturier, terþiar-servicii, þinând
cont de viteza de rotaþie a capitalului ºi timpul
socialmente necesar obþinerii producþiei; c) condiþionarea încasãrii dividendelor, acordãrii de
premii ºi bonusuri, efectuãrii sponsorizãrilor ºi
reclamelor de inexistena datoriilor restante la
bugetul de stat ºi al asigurãrilor sociale, salariaþilor
ºi furnizorilor; d) limitarea deductibilitãþii
cheltuielilor de administraþie ºi desfacere, în
continuã creºtere, pentru determinarea profitului
impozabil, prin aplicarea unei cote asupra
cheltuielilor directe (10-15%), diferenþiatã în raport
de complexitatea activitãþii (microîntreprinderi,
IMM-uri, întreprinderi mari).
O dezbatere aparte o reprezintã menþinerea
sau eliminarea amortizãrii ca o cheltuialã
deductibilã, în condiþiile dezvoltãrii instrumentelor de asigurare a capitalului ºi neplata sau
plata unor impozite modice pe imobilizãrile
corporale. Astfel, întreprinzãtorii au posibilitatea
sã fructifice cunoºtinþele intelectuale cumulative,
dobândite în secole, în domeniul economic,
utilizarea capitalului în condiþii de predictibilitate
ºi raþionalitate economicã. Garantarea unui profit
net comparabil la 1000 lei capital investit trebuie
sã se realizeze în condiþii de performanþã, care
înseamnã eficienþã + eficacitate + economicitate.
Fãrã a nega rolul cererii ºi ofertei, performanþa
trebuie stimulatã prin mecanismul procedurilor
de determinare ºi impozitare a profitului, fãrã
ingerinþa statului ºi perturbarea pieþei prin
subvenþii, multiplicarea birocraþiei, abuzului ºi a
corupþiei, reproºate economiilor planificate. Se
realizeazã o concurenþã realã, pe orizontalã, între
operatorii economici, bazatã pe progresul
tehnologic ºi limitarea migraþiei profitului pe
verticalã, între sectoarele economiei, primarsecundar-terþiar, intrarea în insolvenþã ºi/sau
faliment, reducerea ºomajului, a tensiunilor
sociale ºi ariei evaziunii fiscale. Se eliminã
iraþionalitatea economicã: o activitate sã fie subvenþionatã, iar, pe de altã parte, sã fie impozitatã,
cum este activitatea agricolã (!). De aceea,
reiterãm necesitatea unei dezbateri publice, la
care sã participe nu numai experþi, care sã ne
permitã regândirea conþinutului ºi rolului
profitului în societate, care a adâncit inechitatea,
a produs ºi produce revolte, lovituri de stat,
rãzboaie, foamete, migraþii forþate ale forþei de
muncã, creºterea birocraþiei ºi corupþiei în þãrile
dezvoltate.

Ec. dr. Mircea M TOMA

706  27 aprilie 2015

pag. 7
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PROGRAMUL TVH
MARÞI  28 aprilie 2015

MIERCURI  29 aprilie 2015

JOI  30 aprilie 2015

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte
06:30 Preuniversitaria*
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
08:00 Interviurile TVH (r)
09:00 Curs de limba englezã.
Realizator lect.univ.dr. Sebastian Chirimbu
09:30 Film artistic  Legenda lui Nethiah
(SUA, 2012, aventuri) Regia Russ Emanuel
11:00 Viral online (r)
11:30 Ochiul de veghe (r)
12:00 Film documentar Discovery
Stalin, viaþa personalã (I)
12:40 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
13:00 Film serial  Mara Clara (r)
14:00 Film serial  Dragoste oarbã (r)
15:00 Ceas de voie bunã  program folcloric
16.00 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop  Drãgoi
17:00 Film serial  Mara Clara (Filipine)
18:00 Film serial  Dragoste oarbã (Filipine)
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc - Racolarea (1985,
acþiune) Regia Mircea George Cornea
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar  Cinemania
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
03:30 Istoria cu învãþãturã.
Realizator Valeriu Râpeanu
04:30 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
05:00 De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ. dr. Diana Artene

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte
06:30 Preuniversitaria*
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Curs de limba englezã.
Realizator lect.univ.dr. Sebastian Chirimbu
09:30 Film artistic românesc - Racolarea (1985,
acþiune) Regia Mircea George Cornea
11:00 Viral online (r)
11:30 Ochiul de veghe (r)
12:00 Film documentar Discovery
Stalin, viaþa personalã (II)
12:40 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
13:00 Film serial  Mara Clara (r)
14:00 Film serial  Dragoste oarbã (r)
15:00 Ceas de voie bunã  program folcloric
16.00 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop  Drãgoi
17:00 Film serial  Mara Clara
18:00 Film serial  Dragoste oarbã
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc  Moara lui Cãlifar
(1984, dramã) Regia ªerban Marinescu
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar  Cinemania
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
03:30 Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
04:30 Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
05:00 Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte
06:30 Preuniversitaria*
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Curs de limba englezã.
Realizator lect.univ.dr. Sebastian Chirimbu
09:30 Film artistic românesc  Moara lui Cãlifar
(1984, dramã) Regia ªerban Marinescu
11:00 Viral online (r)
11:30 Ochiul de veghe (r)
12:00 Film documentar Discovery
Stalin, viaþa personalã (III)
12:40 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
13:00 Film serial  Mara Clara (r)
14:00 Film serial  Dragoste oarbã (r)
15:00 Ceas de voie bunã  program folcloric
16.00 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop  Drãgoi
17:00 Film serial  Mara Clara
18:00 Film serial  Dragoste oarbã
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Secrete spulberate  relity-show
21:30 Film documentar  Superstaruri
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar  Cinemania
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
03:30 Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
04:30 Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
05:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte
06:30 Preuniversitaria*
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Curs de limba chinezã
09:30 Film documentar  Suspinul elefantului
(SUA, 2012, comedie) Regia Ed Simpson
11:00 Viral online (r)
11:30 Ochiul de veghe (r)
12:00 Film documentar Discovery 
Criminalii de rãzboi: Henrich Himmler
12:40 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
13:00 Film serial  Mara Clara (r)
14:00 Film serial  Dragoste oarbã (r)
15:00 Ceas de voie bunã  program folcloric
16:00 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop  Drãgoi
17:00 Film serial  Mara Clara
18:00 Film serial  Dragoste oarbã
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Crezi cã ºtii?
Realizator Tina Toma
21:30 Cheia Sol (episodul 4)
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar  Cinemania
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 ONG Mania.
Realizator Ana Maria Stancu
03:30 Ce citim astãzi.
Realizator lector univ.dr. Florin Pâtea
04:00 Istoria cu învãþãturã.
Realizator Valeriu Râpeanu
05:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

VINERI  1 mai 2015

SÂMBÃTÃ  2 mai 2015

DUMINICÃ  3 mai 2015

PROGRAMUL
RADIO HFM

LUNI  27 aprilie 2015

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte
06:30 Preuniversitaria*
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Curs de limba francezã.
Realizator lect.univ.dr. Dan Sterian
09:30 Film artistic românesc  Tinereþe
fãrã bãtrâneþe (1969, fantastic)
Regia Elisabeta Bostan
11:00 Viral online (r)
11:30 Ochiul de veghe (r)
12:00 Film documentar Discovery 
Vechea gardã. Veteranii de la Stalingrad
12:40 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
13:00 Film serial  Mara Clara (r)
14:00 Film serial  Dragoste oarbã (r)
15:00 Ceas de voie bunã  program folcloric
16.00 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop  Drãgoi
17:00 Film serial  Mara Clara
18:00 Film serial  Dragoste oarbã
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic  Extraterestrele din Beverly
Hills (SUA, 2009) Regia Tim Colceri
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar 
Cinemania
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
00:30 Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
01:30 Dicþionar cultural.
Realizator prof.univ.dr. Ioan Roºca
02:00 Universitaria*
02:30 Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
03:00 De fapt ºi de drept.
Realizator Diana Artene
04:00 Preuniversitaria*
* Emisiuni realizate în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

06.00
07:00
08:00
09:00
09:30
10:15
11:00
12:00
13:00
13:30
16:30
17:30
18:00
19:00
20:00
22:30
00:00
00:30
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00
05:00

Preuniversitaria*
Universitaria*
Cafe-concert (r)
Univers Shakespeare.
Realizator conf.univ.dr. George Volceanov
Film documentar Discovery
Stalin, viaþa personalã (I)
Film documentar Discovery
Vechea gardã. Veteranii de la Stalingrad
Film documentar Discovery
Criminalii de rãzboi. Henrich Himmler
Academia veterinarã.
Realizator conf. univ. dr. Violeta Simion
Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
Gala cântecului românesc (r)
Secrete spulberate (r)
Cheia Sol  episodul 4 (r)
Crezi cã ºtii? (r)
Cafe-concert. Realizator Sorin Petre
Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc
Faimosul Paparazzo (1999, dramã)
Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
Grãdina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
Univers Shakespeare.
Universitaria*
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept.
Realizator Diana Artene
Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu
Preuniversitaria*

06.00 Preuniversitaria*
07:00 Universitaria*
08:00 Film documentar Discovery
Ucigându-l pe Hitler (partea II)
09:00 Film documentar Discovery
Adventure Camp (sezonul 1)
09:30 Ecumenica. Realizator Sorin Bejan
11:30 Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
13:00 Film documentar
Curtis, bucãtarul tãu personal
13:30 Gala cântecului românesc.
Realizator Georgel Nucã
16:30 Doctor H.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
18:00 Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
19:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
20:00 Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
22:30 Film artistic  O zi însoritã (SUA, 2010,
comedie) Regia Maggie Rowe
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria. Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 ONG Mania.
Realizator Ana Maria Stancu
03:30 Ce citim astãzi.
Realizator lector univ. dr. Florin Pâtea
04:00 Dicþionar cultural.
Realizator prof.univ.dr. Ioan Roºca
04:30 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
05:00 De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ.dr. Diana Artene

Hit the morning (07:00-10:00  luni-vineri)
Realizatori: Alina Toma & Alex Crãciun
Light Zone (10:00-13:00  luni-vineri)
Realizator: Robert Tache
Dupã-amiaza devreme (13:00-16:00/luni-vineri)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Ambuteiaj (16:00-19:00/luni-vineri)
Realizator: Iuliana Mardare
Ultima Ediþie (19:00-22:00/luni-joi)
Realizator: Maria Ilie
Cafe Nocturn (22:00-23:00/luni-joi)
Realizator: Luminiþa Bondrea
Sportlife (19:00-22:00/vineri)
Realizator: Claudiu Giurgea
Sinteza sãptãmânii (12:00-13:00/sâmbãtã)
Realizator: Ioana Babu
80 Remember (17:00-19:00/sâmbãtã)
Realizator: Robert Tache
Ocolul Pãmântului în 60 minute
(19:00-20:00/sâmbãtã)
Realizator: Maria Ilie
Hit Hours (20:00-22:00/sâmbãtã)
Realizator: Alex Camburu
În sfârºit week-end (08:00-12:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Marcel Vicol
Week-end activ (13:00-17:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Alex Camburu
Tech News (12:00-13:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Top 20 (17:00-19:00/duminicã)
Realizatori: Alina Toma, Alex Craciun
Nume: Printre rânduri (19:00-20:00/duminicã)
Realizator: Iuliana Mardare
Poveºti Nespuse (20:00-22:00/duminicã)
Realizator: Echipa HFM
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Oferta educaþionalã pentru anul universitar 2015-2016

 Studii universitare de licenþã în Informaticã -3 ani, 180 de credite transferabile
 Studii universitare de licenþã în Tehnologia Informaþiei 4 ani, 240 de credite transferabile
 Studii universitare de Masterat în Informaticã - Tehnologii Moderne
în Ingineria Sistemelor Informatice - 2 ani, 120 de credite transferabile
amãnunte la: http://fmi.spiruharet.ro/
Date de contact: str. Ion Ghica nr. 13, Sector 3, Bucureºti
Telefon/fax: 0213140075 sau 0213140076, interior 121
Email: ushmi@spiruharet.ro
Facebook: http://www.facebook.com/fmi.spiruharet.ro
Twitter: http://twitter.com/fmispiruharetro
Studenþii Facultãþii de Matematicã ºi Informaticã din cadrul Universitãþii Spiru Haret beneficiazã
de planuri de învãþãmânt aprobate de ARACIS, ale cãror conþinuturi sunt puternic corelate cu
cerinþele pieþei muncii. Beneficiind de acces gratuit la tehnologiile informatice Microsoft (programul
Dream Spark Premium), de programe internship (prin intermediul parteneriatelor cu agenþi economici) ºi
de programe extracurriculare propuse de angajatori ºi de certificate profesionale în domeniu (MTAMicrosoft Technology Associates etc.), absolvenþii programelor de studii deþin un evantai de competenþe ºi
abilitãþi, care faciliteazã angajarea în domeniu.
Cadre didactice de prestigiu, doctori în ºtiinþe cu titluri obþinute la instituþii de prestigiu din þarã ºi
strãinãtate (SUA, Franþa), cu bogatã experienþã didacticã ºi de cercetare, oferã cursuri, seminarii ºi
consultanþã (mentorat), care asigurã calea spre o carierã de succes în domeniu.
Cei mai buni licentiaþi ºi masteranzi ai facultãþii ocupã poziþii profesionale în firme de renume, ca IBM,
Oracle, Axway, It Smart Systems, unitãþi de învãþãmânt ºi cercetare, unii sunt masteranzi la universitãþi
din þarã ºi strãinãtate, sunt doctori sau doctoranzi.
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PAVEL ALEXANDRU,
absolvent, promoþia 2013,
freelancer, Freelance Software Tester:

O idee de business, concretizatã într-o aplicaþie

Consider cã cei trei ani de licenþã au fost mai mult decât suficienþi
pentru a crea bazele necesare reuºitei în domeniul IT. Conþinutul
cursurilor fiind la curent cu tendinþele actuale, pot spune cã o mare
parte din ele mi-au fost de folos în dezvoltarea cunoºtinþelor necesare
în domeniu. De asemenea, consider cã materiile ce puneau accentul
pe programare mi-au fost de ajutor în dezvoltarea gândirii analitice,
atât de necesarã în dezvoltarea ºi testarea aplicaþiilor de orice fel.
Calitatea procesului de învãþãmânt ºi profesorii dedicaþi m-au determinat sã continui studiile
Mã numesc Silviu-Ionuþ Carp ºi am absolvit
în cadrul programului de Masterat TMISI, iar acum, aproape de finalizarea studiilor, pot spune
Facultatea de Matematicã ºi Informaticã a
cã nu regret decizia luatã în urmã cu aproape doi ani.
Universitãþii Spiru Haret, Bucureºti,
specializarea informaticã, promoþia 2011-2014.
M-am nãscut pe 12 octombrie 1988 în localitatea
Tecuci, judeþul Galaþi. Personal, mã consider o fire
ambiþioasã, capabilã de a face faþã condiþiilor de stres.
Muncitor ºi sociabil, consider cã aceste douã calitãþi,
deºi comune mai multor indivizi, se completeazã
Dacã eºti pasionat de informaticã, citeºti ºi
una pe cealaltã, atât pe plan profesional, cât ºi pe
studiezi zilnic, fiindcã tehnologiile IT evolueazã
plan personal. Am considerat din totdeauna cã pot
cu o vitezã uluitoare ºi trebuie cunoscute ºi
face ca unele lucruri sã conteze. M-am implicat în
folosite, altfel, simþi acel sentiment neplãcut de
mai multe proiecte, care, cred eu, chiar au adus un
am pierdut trenul. În acest domeniu cum teplus de importanþã în viaþa studenþeascã.
ai oprit cum ai murit, deci foarte rar trece o zi
Douã dintre ultimele proiecte, mai de actualitate
fãrã sã foloseºti laptop-ul.
ºi mai importante, sunt urmãtoarele:
Informatica m-a cucerit din cel puþin douã
1. Student în cadrul Consiliului Facultãþii. Dorinþa
motive: posibilitãþile extinse de gestionare a
de a face ceva în privinþa comunicãrii dintre
informaþiei ºi rezolvarea extrem de rapidã a unor
studenþii ºi cadrele didactice ale facultãþii ºi
experienþa de trei ani într-un mediu universitar
probleme complexe cu ajutorul calculatorului.
de stat m-au determinat sã particip la selecþia
În 2010 m-am înscris la Facultatea de
Matematicã ºi Informaticã din douã motive: asta, ba dimpotrivã! Am avut acces la resurse pentru postul de Student în cadrul Consiliului
dorinþa de a progresa din punct de vedere Microsoft ºi Oracle, licenþe pentru diferite Facultãþii. Aceasta oportunitatea s-a dovedit de
profesional ºi pentru a obþine o nouã calificare pachete software, examinãri gratuite pentru bun augur, constatând pe parcursul a doi ani cã
pentru cea de a doua mea pasiune, informatica. diferite certificãri ºi multe alte resurse materiale poþi face lucruri minunate ºi la o facultate privatã,
Anii au trecut, iar acum, licenþiat în informaticã, disponibile în laboratoarele special amenajate lucruri constructive, mai ales atunci când
încerc sã privesc înapoi spre facultate ca sistem: pentru studiu ºi cercetare. Este minunat faptul receptivitatea din partea studenþilor este
cu profesori, colegi, bazã materialã, ore de studiu cã am putut avea cãrþile în format pdf. Pe mine alimentatã ºi de dorinþa de comunicare pe teme
în afara celor obligatorii etc.
m-a încântat lucrul acesta, eu vreau sã am totul variate, atât personale, cât ºi profesionale.
2. O idee mai mult decât o idee... Se spune cã
Pe ansamblu, a fost o afacere bunã, am învãþat în format electronic.
foarte multe lucruri noi, într-un timp relativ
Ca student, sub îndrumarea profesorului ideile dau naºtere la soluþii de business eficiente.
scurt; n-aº fi putut învãþa atât de multe lucruri Alexandru Averian, am elaborat Biblioteca 2.0, Aºa a luat naºtere ºi se dezvoltã în continuare
acasã, pe cont propriu, chiar dacã sunt un un software complex, extrem de inovator ºi ideea de business online, atât pentru persoane
autodidact. Profesorii sunt de nota 11. Sistemul performant. Programul a fost descris ca fiind fizice, cât ºi pentru persoane juridice, cu
fiind privat, studentul este mereu în centrul cel mai bun sistem de gestionare a cunoºtinþelor precãdere PFA-uri ºi IMM-uri.
O idee de business, ce vine în ajutorul tuturor celor
atenþiei, fiindcã el aduce bãnuþii. Nimic rãu în / informaþiilor.
care privesc businessul nu ca o mãrire substanþialã
ºi rapidã a veniturilor, ci ca o modalitate de dezvoltare prin calitatea serviciilor oferite, seriozitate,
promptitudine, bun gust ºi corectitudine.
O idee de business, concretizatã într-o aplicaþie,
ce are ca scop dezvoltarea IMM-urilor ºi a PFA-

COSTEL PÎªLAC,
absolvent, promoþia 2013,
cadru didactic:

SERGIU GAINA,
absolvent, promoþia 2013,
gameloft, programator:

Au fost trei
ani în care am
învãþat foarte
multe,
mai
multe decât mã
aºteptam, atât
teorie, cât ºi
practicã. Cele mai relevante cursuri, pentru
mine, au fost PPOO, Tehnologii web, Reþele de
calculatoare, Arhitectura sistemelor de calcul,
Sisteme de operare, Structuri de date,
Limbaje formale. Cadre didactice preferate:
Alexandru Averian, dar nu numai.

Viaþa de student a fost una frumoasã, mai ales
când stãteam zile ºi nopþi ºi fãceam PPOO, când
descopeream chestii noi pentru mine la Sisteme
de operare, când greºeam ºi apoi aflam rãspunsul
pe care nu îl mai uitam apoi ºi se imprima în
minte. Toate aceste lucruri, ºi nu doar cele
menþionate mai sus (aº putea sã povestesc o zi
în continuu câte întâmplãri ºi experienþe plãcute
am avut), acum mã ajutã sã progresez ºi mai
mult ºi þin sã ºi mulþumesc cadrelor didactice
pentru asta. Sunt deschis sã menþin legãtura
cu facultatea ºi sã ajut cu plãcere ori de câte
ori este nevoie ºi pot sã fac asta. Mulþumesc!

SILVIU-IONUÞ CARP,
absolvent, promoþia 2014

urilor, prin simpla lor disponibilitate la
contracte noi ºi colaborãri, ce le va facilita
dezvoltarea afacerii, direct sau indirect.
Dezvoltarea afacerii se poate realiza pe trei axe:
1. Axa anunþurilor. Oricine, persoanã fizicã sau
persoanã juridicã, poate adãuga anunþuri, anunþuri
prin care se pot face cunoscute businessurile.
2. Axa solicitaþiilor. Oricine, persoanã fizicã sau
persoanã juridicã, poate adãuga solicitãri (articole
adãugate de utilizatori, ce fac referire la dorinþa
acestuia de a beneficia de diverse servicii oferite
de utilizatorii care le presteazã, contra-cost).
3. Axa licitaþii. O axã ce derivã din dorinþa
utilizatorilor de a beneficia de anumite servicii,
contra cost. Aceastã dorinþã se concretizeazã
prin adãugarea de licitaþii la solicitaþiile prezente.
Licitaþiile se împart în douã categorii:
a. licitaþia publicã  permite o dezbatere publicã
a cererii, o soluþionare cât mai compatibilã cu
cerinþele solicitantului. De aici deducem cã nu
cea mai micã/cea mai mare sumã oferitã va câºtiga
licitaþia, ci solicitantul îºi va alege oferta cea mai
compatibilã cu cerinþele lui. O licitaþie poate fi
influenþatã (direct sau indirect), una de cãtre
cealaltã, tot acest proces ducând, în final, la un
preþ cât mai avantajos pentru solicitant;
b. licitaþia privatã  permite solicitantului o
obþinere rapidã de servicii, cât mai compatibilã
cu cerinþele lui. Ofertanþii nu vor putea sã vadã
ofertele concurenþilor lor direcþi. Acest tip de
licitaþii este orientat direct cãtre solicitant.
Licitaþiile nu vor putea fi influenþate în mod direct
sau indirect una de cãtre cealaltã, solicitantul
fiind singurul care poate lua decizia dacã aceasta
îi este sau nu în avantaj.
Folosirea aplicaþiei este reglementatã de
Termenii ºi Condiþiile licitatiioferte.ro.

Datele personale sunt protejate în temeiul
Legii 677/2001 (privind prelucrarea datelor
cu caracter personal ºi libera circulaþie a acestor
date).
Aplicaþia este disponibilã la adresa:
http://licitatiioferte.ro/

