
 Dezvoltare continua si adaptare la nevoile contemporane ale elevilor. 

Un grup de profesori de la Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu din Cluj-Napoca in calitate de 
gazde , impreuna cu colegii lor din Italia, Slovacia si si Cehia au avut cea de a treia intalnire 
din cadrul proiectului European Erasmus + „Networking of schools as a wey towards a 
common solution to support pupils in education”. Workshop-ul a avut loc in perioada 02.-
06.10.2018. 

Activităţile au fost structurate pe patru module: Modulul I: Cunoaşterea strategiei 
naţionale şi regionale din România privind creşterea atractivităţii învăţământului profesional 
şi tehnic, Modulul II: Metode de promovare a ofertei educaţionale, Modulul III: Prezentarea 
de noi abordări didactice în scopul reducerii abandonului şcolar şi finalizării studiilor, Modulul 
IV: Modalităţi de abordare integrată a abandonului şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii. 

Pe lângă activităţile de învăţare, au avut loc şi activităţi culturale şi de recreere: turul 
ghidat al municipiului Cluj-Napoca,  vizită la Salina Turda si la „Delta Transilvaniei” Sic. 
 „Credem ca astfel de programe vor avea un efect benefic pe termen mediu si lung in ceea 
ce priveste cresterea numarului de elevi in invatamantul profesional dual si integrarea lor pe 
piata muncii.De asemenea si adaptarea profesorilor la nevoile contemporane ale tinerei 
generatii este esentiala” –a conchis coordonatoarea proiectului din Romania, 
dir.ing.prof.Olimpia Mera.  
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Farmec, cel mai mare 
producător român de 
cosmetice, anunţă finali-
zarea litigiului cu 
Agenţia Naţională pen-
tru Administrare Fiscală 
privind impunerea unei 
sancţiuni în valoare de 
aproximativ 15 milioane 
euro. Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie a 
României a decis în 
favoarea companiei clu-
jene în ceea ce priveşte 
obligaţiile fiscale, pre-
cum accize suplimentare 
şi accesorii.

Pr in  Dec iz ia  nr. 
3921/14.11.2018, Înalta Cur-

te a admis în parte acţiunea 
formulată de societatea FAR-
MEC SA, anulând parţial De-
ciziile nr. 223/15.07.2015 şi 
D e c i z i a  F - M C 1 6 61 / 
15.12.2014, precum şi Rapor-
tul de inspecţie fi scală care 
le-a precedat. În pronunţa-
rea acestei soluţii, Instanţa 
Supremă a analizat condui-
ta fi scală a societăţii Farmec 
şi a apreciat-o ca fi ind în per-
fectă armonie cu prevederi-
le legale, sens în care socie-
tatea a fost exonerată de pla-
ta oricăror obligaţii acceso-
rii. Acestă analiză a Înaltei 
Curţi a limpezit şi clarifi cat 
o serie de prevederi ambi-

gue din legislaţia internă, as-
pect care va permite pe vii-
tor, atât organelor fi scale abi-
litate, cât şi agenţilor econo-
mici cu probleme similare o 
conduită clară, coerentă şi 
în acord cu interpretarea pe 
care instanţa a realizat-o prin 
prezenta decizie.

Farmec continuă să re-
prezinte simbolul excelen-
ţei în materie de produse 
cosmetice fabricate în Ro-
mânia, depunând eforturi 
consistente de a aduce ca-
litate prin produse eficien-
te şi inovatoare, adaptate 
la nevoile consumatorilor 
şi trendurile pieţei.

Decizie favorabilă pentru Farmec 
în procesul cu ANAF, după patru ani

Un grup de profesori de 
la Liceul Tehnologic Aurel 
Vlaicu din Cluj-Napoca 
în calitate de gazde , 
împreuna cu colegii lor 
din Italia, Slovacia și 
Cehia au avut cea de a 
treia întalnire din cadrul 
proiectului European 
Erasmus + „Networking 
of schools as a wey 
towards a common soluti-
on to support pupils in 
education”. Workshop-ul 
a avut loc în perioada 
02.-06.10.2018.

Activităţile au fost struc-
turate pe patru module: Mo-
dulul I: Cunoaşterea strate-
giei naţionale şi regionale 
din România privind creşte-
rea atractivităţii învăţămân-
tului profesional şi tehnic, 
Modulul II: Metode de pro-
movare a ofertei educaţiona-
le, Modulul III: Prezentarea 
de noi abordări didactice în 

scopul reducerii abandonu-
lui şcolar şi fi nalizării studi-
ilor, Modulul IV: Modalităţi 
de abordare integrată a aban-
donului şcolar şi părăsirea 
timpurie a şcolii.

Pe lângă activităţile de în-
văţare, au avut loc şi activi-
tăţi culturale şi de recreere: 
turul ghidat al municipiului 
Cluj-Napoca, vizită la Salina 
Turda si la „Delta Transilva-
niei” Sic.

„Credem ca astfel de pro-
grame vor avea un efect bene-
fi c pe termen mediu si lung in 
ceea ce priveste cresterea nu-
marului de elevi in invataman-
tul profesional dual si integra-
rea lor pe piata muncii.De a-
semenea si adaptarea profeso-
rilor la nevoile contemporane 
ale tinerei generatii este esen-
tiala” –a conchis coordonatoa-
rea proiectului din Romania, 
dir.ing.prof.Olimpia Mera.

Dezvoltare continuă și adaptare 
la nevoile contemporane ale elevilor

Liderul PSD Cluj, Horia 
Nasra, atrage atenţia asu-
pra defi citului de creşe 
care rămâne una dintre 
problemele nesoluţionate 
importante din 
Cluj-Napoca, peste 900 
de copii rămânând fără 
loc în creşe în acest an.

Preşedintele PSD Cluj le atra-
ge atenţia primarului Emil Boc 
şi viceprimarului Dan Tarcea că 
defi citul de creşe putea fi  rezol-
vat prin construcţia de creşe cu 

bani obţinuţi din fonduri euro-
pene şi fonduri proprii.

„Emil Boc şi Dan Tarcea au 
fugit de responsabilitatea solu-
ţionării defi citului de creşe, or-
ganizând un grup de lucru pen-
tru a găsi soluţii la această pro-
blemă. Soluţiile concrete, după 
cinci luni, lipsesc cu desăvârşi-
re. Guvernul PSD a alocat anul 
trecut 17 milioane lei pentru 
construirea a două creşe în car-
tierul Grigorescu din Cluj-Na-
poca şi alte două în comunele 

Baciu şi Gilău, ambele în valoa-
re de 7,5 milioane lei, însă este 
nevoie şi de implicarea prima-
rului Emil Boc în această spe-
ţă. Îi sugerez primarului să se 
apuce de treabă şi să rezolve 
problema creşelor pentru ca în 
vara lui 2019 să nu ne mai con-
fruntăm cu această problemă”, 
a declarat Nasra.

Primarul Emil Boc a pro-
mis că alte 320 de noi locuri 
în creşe vor fi  date în folosin-
ţă până în 2020.

Deficitul de creşe din Cluj-Napoca, 
o problemă nesoluţionată

Sociologul Barbu 
Mateescu publică, pe 
blogul său, o analiză a 
opţiunilor PSD pentru 
bătălia electorală de 
anul viitor. Prima vari-
antă ar fi tocmai recto-
rul UBB Cluj, Ioan Aurel 
Pop, care ar avea susţi-
nerea lui Adrian Năstase 
şi liderilor BOR.

„Ion Aurel Pop, rector al 
UBB şi preşedinte al Acade-
miei Române. La nivel de 
discurs reprezintă pentru 
candidatura lui Ponta din 
2014 ce a reprezentat «În-
toarcerea Jedi-ului» (Star 
Wars VI) pentru «O nouă 
speranţă» (Star Wars IV), 
adică aceleaşi teme livrate 
însă mai puternic şi mai co-
erent. Nu vor exista glumi-
ţe cu popcorn. Campania va 
fi morocănoasă şi sobră. Nu 
e timp de confetti şi de op-
timism, România suferă sub 
asediul hoardelor moderni-
zării. Trebuie să ne apărăm 
fiinţa naţională străveche, 
nu să zâmbim în timp ce 
păpăm mici cu muştar”, 
scrie sociologul.

Mateescu continuă:
„Punct tare: ardelean, 

poate sparge nişte fronturi 
electorale străvechi. Perso-
nal bănuiesc că PSD alear-
gă după oamenii veniţi acum 
50-60 de ani din ruralul pur 
românesc în oraşele pur ma-
ghiare sau săseşti, şi care 
n-au uitat sau iertat vreoda-
tă şocul civilizaţional, de 
exemplu votând PUNR, Fu-
nar şi Vadim fără oprire. În-
să de vreo zece ani aceşti 
oameni încep să nu mai fi e. 

Punct slab: (în cazul în ca-
re se confi rmă) e greco-ca-
tolic. O linie mare de atac la 
adresa lui Iohannis, din per-
spectiva nu electoratului PSD 
cât a membrilor PSD, e ar-
şice. Mai important: omul 
nu e din partid şi al parti-
dului. Va trebui socializat... 
Semnale: Plecăciuni şi dia-
loguri cu toate entităţile CRIB 
în stilul CRIB (alocuţiuni pu-
blice formale, interviuri pre-
gătite cu grijă), în special 
BOR, probabil pentru a se 

contracara punctul slab. Ur-
mează a se accelera prezen-
ţele televizate. Nu-i de mi-
rare: Academia Română în-
săşi este CRIB! Cine-l susţi-
ne: percep stilul lui Adrian 
Năstase. Şanse: Iohannis e 
vulnerabil în genere vorbind, 
deci (şi) Pop are o şansă”, 
este de părere sociologul.

A doua opţiune a PSD pen-
tru prezidenţiale, în opinia 
lui Mateescu, ar fi  Viorica 
Dăncilă, prim-ministru şi pre-
şedinte executiv al PSD.

„Punct tare: om autentic 
din partid, foarte plăcută de 
membrii şi votanţii PSD. E 
acea tanti de la ghişeu ca-
re nu e foarte pricepută dar 
e drăguţă cu toată lumea, 
cu care se poate vorbi des-
pre boli, seriale şi copii, ca-
re nu condiţionează nimic 
de şpagă şi care în genere 
e inofensivă dar te face să 
te simţi bine când pleci din 
sediul acelei instituţii. Adi-
că nu te face să înjuri în ne-
ştire, ca alte tanti. Punct 
slab: Nu e la nivelul func-
ţiei actuale, darămite a u-
nei candidaturi. Cine o sus-
ţine: Liviu Dragnea. Dacă 
ea pierde, e vina ei. Dacă 
ea câştigă, e merită parti-
dului şi preşedintelui său 
care au făcut o campanie 
foarte bună şi demnă de lă-
udat. Element neaşteptat: 
Din ura oponenţilor nu-ţi 
poţi reveni. Din ridicol în-
să da, prin mecanisme sim-
ple – poţi fi umanizat”, ara-
tă Mateescu.

A treia opţiune, potrivit 
sociologului, ar fi  chiar Liviu 
Dragnea, preşedintele parti-

dului. „Întotdeauna preşedin-
tele PSD a fost candidatul 
PSD la prezidenţiale...”, no-
tează Mateescu.

„Punct tare: controlează 
partidul mai bine decât con-
trola Stalin Uniunea Sovietică 
în vremurile lui bune. Punct 
slab: Mai nepopular decât Bă-
sescu în mijlocul austerităţii. 
Semnale: Ar fi  o dovadă de 
slăbiciune să nu candideze. 
Cumulează deja atâta forţă în 
partid şi stat că ar fi  un pas î-
napoi şi o cedare substanţială 
să nu încerce să asume cât mai 
multă putere cât mai repede. 
Punctul de referinţă pentru ce-
le două fraze anterioare este 
nu societatea sau clasa politi-
că, ci el însuşi. Cine-l susţine: 
destinul. Şanse: este cam sin-
gurul candidat în faţa căruia 
Iohannis sau un alt candidat 
al opoziţiei de azi ar avea pri-
ma şansă în mod explicit. În-
trebarea concretă: dacă Gabri-
ela Firea şi Călin Popescu Tă-
riceanu candidează de aseme-
nea la prezidenţiale, va fi  oa-
re prima dată când candidatul 
ofi cial al PSD ratează turul 
doi?”, mai spune sociologul.

Rectorul UBB Cluj, Ioan Aurel Pop, 
opțiunea PSD pentru prezidențiale?
Niciodată în istoria acestui partid nu s-a întâmplat să se ajungă atât de aproape de momentul scrutinului 
fără a fi evident (măcar neoficial) cine va fi candidatul, scrie sociologul Barbu Mateescu.

Adrian Năstase și Ioan Aurel Pop s-au afi șat împreună la Festivalul Internațional de Carte Transilvania


