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Studenþii arhitecþi din promoþia 2016-2017 ºi-au prezentat proiectele lucrãrilor de diplomã
În sediul central al Universitãþii
Spiru Haret, viitorii arhitecþi,
studenþii din anul VI, într-o etapã
preliminarã a lucrãrii de licenþã,
ºi-au prezentat (30-31 martie)
proiectele în faþa comisiei de
specialitate, care le-a evaluat munca
depusã pânã în acest moment.
Este un moment de notare a unui
proiect de diplomã care se va finaliza
peste aproximativ douã luni. Este o prejudecatã a acestui proiect de diplomã.
Studenþii vin ºi îºi prezintã în mare parte
ideile ºi conceptele legate de subiectul
ales. Este un moment ce finalizeazã o
perioadã de câteva luni de pregãtire a
acestui proiect de diplomã. Peste o lunã
urmeazã examenul de prediplomã ºi,
dupã aceea, examenul final, examenul de
diplomã. Dupã care, drumul în viaþã este
deschis pentru fiecare absolvent în parte.
a declarat prof.univ.dr. Emil Creangã,
decanul Facultãii de Arhitecturã.
Studenþii, în urma discuþiilor avute
cu specialiºtii, au înþeles ce mai trebuie
îmbunãtãþit. Etapa este foarte
importantã pentru noi, pentru cã este
proiectul de final, pentru cã este
proiectul care încheie cei ºase ani de

facultate. Ai lucrat, ai tras din greu ºi
acum se vãd roadele.
Anii de studenþie sunt, poate, cea mai
frumoasã perioadã din viaã. Facultatea
de Arhitecturã a fost o provocare. A fost
o provocare în sensul sã-mi ating
anumite limite, provocare pe care
apoi sa ºtiu sã o pun în practicã.
Consider cã a fost cea mai frumoasã
perioadã din viaþa mea, deoarece am
învãþat foarte multe lucruri, am cunoscut

Participarea profesorilor
de la Facultatea de ªtiinþe
Economice Bucureºti
la Conferinþa Naþionalã CECCAR

oameni minunaþi, care m-au ajutat sã
mã dezvolt în viitoarea mea carierã de
arhitect.
Absolvenþii sunt cea mai bunã carte
de vizitã a unei facultãþi. Peste doar
câteva luni tinerii arhitecþi haretiºti vor
deveni ambasadori ai Universitãþii Spiru
Haret ºi astfel vor duce numele
instituþiei, cu mândrie, mai departe. Deja
am recomandat facultatea altor
cunoºtinþe, care sunt la liceu ºi vor sã

urmeze o facultate. Este o atmosferã
diferitã. Profesorii interacþioneazã cu noi
la un alt nivel. Pe lângã faptul cã sunt
profesori, sunt ºi prietenii noºtri. Ne dau
sfaturi nu numai de arhitecturã, dar ºi de
viaþã. Aº recomanda facultatea pentru

Evenimente de impact academic
în Universitatea Spiru Haret

cã mai mult decât numele facultãþii
conteazã foarte mult dedicaþia ta. Cu cât
te dedici mai mult, cu atât înveþi mai mult,
ºi cu cât vrei sã înveþi mai mult, cu atât
ajungi sã progresezi ºi, ulterior, sã fii
bun în ceea ce faci. (dupã TVH)

Despre credinþã
Mioara VERGU-IORDACHE
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Pentru cã veþi intra în vacanþã, aveþi timp
sã vã hotãrâþi, dacã nu aþi fãcut-o încã,
spre ce specialitate, la ce facultate sã
vã înscrieþi. Vã prezentãm:

Oferta educaþionalã
pentru
studii de licenþã
la Universitatea
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INVITAÞIE LA LECTURÃ!

Rezultate superioare (comparativ cu 2016)
înregistrate la simularea examenului de Bacalaureat
În urma simulãrii naþionale a examenului de Bacalaureat, datele statistice transmise de
inspectoratele ºcolare judeþene relevã cã
 ponderea elevilor de clasa a XII-a cu medii care le asigurã promovarea (6 ºi peste 6) este
de 38,23% (43.978 de elevi din 115.022 de elevi prezenþi);
 la clasa a XI-a, rata de promovare este de 29,85%. Altfel spus, dintre cei 121.003 elevi
participanþi la simulare, 36.125 de elevi au obþinut medii peste 6.
Pe tranºe de medii, situaþia cumulatã (clasa a XI-a ºi clasa a XII-a) aratã astfel:
 29.496 de elevi au obþinut medii între 6 ºi 6,99,
 27.633 de elevi - medii între 7 ºi 7,99,
 17.577 de elevi - medii între 8 ºi 8,99 ºi
 5.366 de elevi - medii între 9 ºi 9,99.
 31 de elevi au obþinut media 10.
 15.023 de medii au fost cuprinse între 5 ºi 5.99, însã conform metodologiei de desfãºurare a
Bacalaureatului, nota minimã pentru fiecare disciplinã în parte este 5, iar media finalã a notelor la
toate disciplinele, necesarã pentru promovarea examenului, este minimum 6.
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Sigur, mãcar de douã ori pe an, majoritatea ne activãm credinþa
în Dumnezeu. Adicã, în numele credinþei, ieºim la... cumpãrãturi:
mâncare, bãuturã, cadouri, vacanþe exotice, chiar ºi pelerinaje la
locurile sfinte: Naºterea Domnului stã sub semnul tãierii porcului
ºi al lui Moº Crãciun, Învierea Domnului sub semnul ouãlor
roºii, mielului, cozonacului ºi al Iepuraºului. Postul, ce precede
sãrbãtorile, este prilej de detoxifiere, de curã de slãbire, pentru a
arãta bine la... petrecerile de Naºterea ºi Învierea Domnului. Aþi
remarcat?!, câte doamne ºi câþi domni se amestecã laolaltã cu
norodul? I-aþi vãzut pe aleºi pogorâþi în circumscripþiile electorale?
Aþi simþit parfumurile de marcã? Þinutele, coafurile acoperite
discret de þesãturi preþioase?! Dar mãrcile automobilelor din care
coboarã... credincioºii? Dar, mai ales, i-aþi privit în ochi?
ªtiu, sunt cârcotaºã. Nimic din ceea ce spun nu-i real. Poporul
nostru este un popor credincios! Dar nici eu nu spun altceva!
Este, suntem un popor credincios. Dar în ce credem? Cine (sau
care?!) este Dumnezeul nostru? Mi se va explica cã din cauza
celor câteva decenii de comunism... Dar cele aproape trei decenii
de dupã comunism? Ele nu au nicio influenþã?
Ce se întâmplã cu rolul bisericii noastre? Cine accede la
învãþãmântul teologic? De ce îºi doresc tinerii sã ajungã preoþi, sã
facã parte din cler? Devin ei popi sau pãrinþi?! Sunt ei modele în
comunitate pentru respectul datorat credinþei strãbune? Sunt ei
educatori de suflete? Ce înseamnã (ºi) pentru ei taina spovedaniei?
Care este pentru ei valoarea supremã? Sunt funcþionari sau oameni
dãruiþi întru credinþã? La ce ne îndeamnã ei? În sfântul lãcaº,
încotro se îndreaptã privirea lor? Cãtre icoane, cãtre enoriaºii
sfielnici ºi sãrmani sau... (Doamne, iartã-mã!). Sigur sunt preoþi
cu har, preoþi care respectã din convingere, din credinþã,
prescripþiile religioase. Aceºtia ºtiu sã acorde iertarea, ºtiu sã
aducã spre sau sã întoarcã spre credinþã omul care calcã sau nu
pragul bisericii. Sunt preoþii care nu pun note, nu pedepsesc,
pentru cã nu acesta e rolul lor. Sunt cei care au grijã de hrana
sufletului nostru, nu de meniul nostru. Sunt cei care au înþeles cã
fãrã suflet suntem doar o halcã! Da, e adevãrat!, acordãm mai
mare atenþie trupului decât sufletului. Pentru cã trupul se vede ºi
avem impresia cã sufletul nu se vede!
De fapt, despre ce vorbesc? Despre ipocrizie. Despre acest
pãcat în care, mi se pare, ne afundãm tot mai mult. Este preferabil
un ateu, un sceptic decât un credincios de faþadã. Credinþa în
Dumnezeu este intimã. În rugãciune cerem ajutorul lui Dumnezeu.
Cu faptele, gândurile ºi vorbele bune îl slãvim. Nu trebuie sã ne
simþim obligaþi sã facem frumos, sã fim în rândul lumii. Primenirea
sufletului este mai de folos decât primenirea hainelor. Pentru cã
sufletul e primordial. De el nu ne putem deroba. Nu putem fugi.
Doar el ne pãzeºte când suntem singuri. Poate, în aceastã Sãptãmânã
a Patimilor, ne gândim cum putem sã avem, cu adevãrat,
Sãrbãtori Pascale fericite!
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UNIVERSITARIA
Apariþia
ºi dezvoltarea
omului
pe Terra.
Evoluþie
sau creaþie?
Facultatea de Psihologie
ºi ªtiinþele Educaþiei
din cadrul Universitãþii
Spiru Haret,
Cercul de Pedagogie,
Cercul de Geografie
ºi Societatea pentru Culturã
ºi ªtiinþã, TOTEM,
a organizat luni, 4 aprilie,
întâlnirea cu tema
Apariþia ºi dezvoltarea
omului pe Terra.
Evoluþie sau creaþie?

DRUMUL SPRE SUCCES
ÎN AGRICULTURÃ
ªI PRODUCÞIA ALIMENTARÃ
Cum ne asociem? De ce ne asociem?
Ce valorificãm?

România, deºi deþine un potenþial ridicat în ceea ce priveºte dezvoltarea industriei
agroalimentare prin numãrul mare de producãtori agricoli, fertilitatea ºi calitatea solului,
condiþiile pedoclimatice, biodiversitate, nu valorificã acest potenþial imens, rãmânând, în
continuare, în special un furnizor de materii prime.
Soluþii existã, iar cei care le-au aplicat din timp au fost mai avantajaþi.
Unul dintre secrete este cel de asociere agricolã, valorificarea brandurilor, dezvoltarea
lanþurilor de aprovizionare, a indicaþiilor geografice, a sistemelor de certificare agricolã solicitate
de pieþele internaþionale, precum ºi accesarea de fonduri europene.
Un sat inteligent este cel care valorificã toate aceste oportunitãþi!
TEMATICA:
- PNDR 2014-2020. Mãsura 16  Cooperarea  mãsura ce acordã o atenþie deosebitã sprijinirii
proiectelor de tip lanþ scurt, pentru a facilita cooperarea între actorii implicaþi în dezvoltarea
ruralã, pentru a-i ajuta sã depãºeascã ºi sã aplaneze problemele specifice de naturã socioeconomicã legate de dezvoltarea afacerilor ºi de asigurarea de servicii în zonele rurale
- Branduri ºi scheme de calitate  factor de competitivitate pentru fermierii români
- Ce înseamnã satul inteligent? Ce impact are comunitatea satelor inteligente asupra viitorului României?
- Forme de organizare în agriculturã
- Produse ecologice
- Constituirea unui cluster pe regim de certificare Halal. Avantaje.
GRUP ÞINTÃ:
 Fermieri, asociaþii de fermieri, producãtori din industria agroalimentarã, grupuri de acþiune
localã, certificatori
 Comunele ºi asociaþiile acestora
 Autoritãþi publice locale
 IMM-uri, manageri, directori de investiþii, departamente de investiþii, factori de decizie
interesaþi în accesare de fonduri europene
Evenimentul va avea loc în data de 24 aprilie 2017  începând cu ora 13.00, la sediul USH
Pro Business din strada Nicolae Iorga nr.34-36, etaj 1, sector 1, Bucureºti.

MEGA-TRENDURILE
TEHNOLOGICE ªI VIITORUL
AFACERILOR / Inovez, deci exist!
USH Pro Business & INACO vã invitã sã
participaþi la evenimentul MEGA-TRENDURILE
TEHNOLOGICE ªI VIITORUL AFACERILOR /
Inovez, deci exist! în data de 25 aprilie 2017.
Economia mondialã a intrat într-o fazã acceleratã de transformãri
tehnologice, care vor modifica într-o manierã greu previzibilã, atât
procesele industriale ºi activitãþile economice, cât ºi modelele de afaceri.
Pe de o parte, vom avea domenii noi de afaceri, iar, pe de altã parte,
modalitãþi noi de a le derula. Pe baza unor analize ºi simulãri complexe,
experþii încearcã sã previzioneze mega-tendinþele, pentru a oferi mediului
de afaceri un minim de ghidaj într-o ,,croazierã de mare vitezã.
TEMATICA EVENIMENTULUI:
- Mega-trenduri tehnologice
- Convergenþe ºi divergenþe tehnologice
- Activitãþi de previzionare la nivel de firmã (corporate foresight). Ce ºi
cum pot face?
- Ecosisteme antreprenoriale ºi specializare inteligentã
- Abilitãþi cheie pentru antreprenor pentru a se adapta la noile tehnologii
- Ecosisteme de inovare ale viitorului în Europa
- Specializarea inteligentã în România
CUI NE ADRESÃM:
 Directori generali, manageri de top, antreprenori, proprietari de
companii, team leaderi sau liber profesioniºti care vor sã conducã prin
exemplul lor, rãspunzând provocãrilor zilnice din business
 Angajaþii din domeniul previzionãrii (foresight)
 Lideri în devenire
 Celor pasionaþi de domeniul dezvoltãrii personale
Evenimentul va avea loc la sediul USH Pro Business din strada Nicolae
Iorga nr.34-36, etaj 1, sector 1, Bucureºti (fosta Ambasada a Canadei 
zona Piaþa Romanã).
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UNDE NE SUNT ABSOLVENÞII

VIOLENÞA DOMESTICÃ, CAUZA ªI SOLUÞIA REALÃ
O femeie este omorâtã în bãtaie o datã la douã zile.

Cãtãlina NICOI  32 de ani,
absolventã a programelor masterale:
Psihologie Clinicã ºi Intervenþie
Psihologicã ºi Psihologie
Judiciarã ºi Victimologie
de la Facultatea de Psihologie
ºi ªtiinþele Educaþiei din cadrul
Universitãþii Spiru Haret.
Are un cabinet individual de
psihologie în judeþul Bacãu.
Are atestat de liberã practicã cu
dublã specializare sub supervizare.
În familiile din România, subiectul violenþei conjugale are loc de
obicei cu ,,uºile închise. Mai ales în judeþul Bacãu, locul naºterii
mele, întotdeauna auzeai sau observai o vecinã, o rudã, care era
victima abuzurilor partenerului sãu.
Cazul pe care vi-l prezint astãzi este al unei doamne, care mi
s-a adresat, la cabinet, pentru consiliere, ºi a dorit sã îºi
împãrtãºeascã povestea cu dumneavoastrã, pentru a avertiza ºi
alte potenþiale victime. Cazul acesta este unul nefericit, dar care
sper sã trezeascã multe doamne sau domniºoare sã ia mãsuri asupra
agresorului lor, pânã nu este prea târziu.
Istoria a trei victime din judeþul Bacãu
Un caz de violenþã familialã, terminatã cu o tragedie, în satul
Plopul din judeþul Bacãu. Un bãrbat de 28 de ani, tâmplar în sat,
sare în ajutorul surorii sale, care este agresatã de partenerul de
viaþã, ºi terminã omorându-l cu un cuþit pe cumnatul sãu.
S-a întâmplat într-o sâmbãtã seara, atunci când cuplul, de-abia
ajuns de la discotecã, începe sã se certe; femeia de 27 de ani este
victima agresiunii bãrbatului de 30 de ani, proaspãt concediat de la
spãlãtoria auto unde lucra. Fratele femeii ascultã discuþia ºi
intervine; îl omoarã cu 41 de lovituri de cuþit pe cumnatul sãu, aºa
cum relateazã inspectorul de poliþie. Tânãrul este reþinut ºi dus la
secþia de poliþie. Femeia, casnicã, cu doi copii minori, s-a ales cu o
furculiþã în mânã, ranã pe care i-a fãcut-o soþul ei.
Familia spune cã certurile erau obiºnuite ºi cã poliþia ºtia de
acest lucru, dar, nu a luat mãsuri, deoarece femeia l-a denunþat pe
acesta de mai multe ori, a vrut sã îl pãrãseascã plecând cu copiii la
pãrinþii ei, însã, de fiecare datã, se împãcau ºi aceasta îºi retrãgea
plângerea.
Femeia este victima violenþei fizice, verbale ºi psihologice,
agresorul este mort, iar fratele este o victimã moralã ºi emoþionalã.
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Recunoaºterea ºi informaþii privind violenþa
În fiecare minut, în aproape orice colþ din lume, în familie, o
femeie, un copil, o sorã, un frate este supusã/supus violenþelor
fizice sau psihice din partea unei rude, a unui membru de familie.
Creºterea alarmantã a victimelor de violenþã conjugalã se datoreazã
lipsei de educaþie, eºecului în viaþa profesionalã, disfuncþiilor
economice, consumului de alcool ºi a tot ceea ce înseamnã viciu.
Teama victimelor de a cere ajutorul autoritãþilor statului sau a
unui profesionist este un factor care favorizeazã creºterea
fenomenului de violenþã conjugalã, astfel, victimele, fãrã sã vrea,
încurajând agresorii.
România s-a adaptat la legislaþia internaþionalã privind violenþa
în familie ºi, astfel, a apãrut principalul act normativ, ºi anume
Legea 217/2003 pentru prevenirea ºi combaterea violenþei în familie.
Care sunt tipurile de violenþã conjugalã:
- Violenþa verbalã ºi psihologicã (ºantaj, injurii, insulte, jigniri)
- Violenþa fizicã (bãtãi, leziuni, bruscare)
- Violenþa sexualã (act sexual fãrã voie, obligarea participãrii la
perversiuni sexuale)
- Violenþa economicã (unul dintre parteneri deþine controlul
tuturor cheltuielilor din cadrul familiei, indiferent dacã celãlalt este
sau nu finanþator)
Legislaþia în vigoare privind violenþa conjugalã:
 Legea nr. 217 din 22.05.2003 pentru prevenirea ºi combaterea
violenþei în familie (Monitorul Oficial. nr. 367 din 29.05.2003)
 Legea nr. 61 din 27.09.1991 pentru sancþionarea faptelor de
încãlcare a unor norme de convieþuire socialã, a ordinii ºi liniºtii
publice (Monitorul Oficial nr. 387 din 18.08.2000)
 Legea nr. 211 din 27.05.2004 privind unele mãsuri pentru
asigurarea protecþiei victimelor infracþiunilor (Monitorul Oficial
nr. 505 din 04.06.2004)
Judeþul Bacãu a fost declarat ca fiind zonã defavorizatã; de
asemenea, în ultimii ani a fost înregistrat ca fiind judeþul cu cel mai
mare procentaj de cazuri de violenþã domesticã.
Factori care determinã violenþa domesticã
Existã o multitudine de factori care determinã fenomenul violenþei
domestice. Astfel, majoritatea factorilor declanºatori sunt de ordin
psihologic care conduc apoi, în ultimã instanþã, la manifestãri
patologice ºi, implicit, la violenþa domesticã.
Spre exemplu, un potenþial agresor deþine o istorie personalã cu
abuz. Mai concret, în copilãrie a fost agresat sau maltratat de cãtre
mama lui, iar aceastã traumã a declanºat o atitudine general negativã
pentru femei ºi o repulsie faþã de acestea. Un astfel de bãrbat este
REDACÞIA:
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predispus unor comportamente violente la adresa femeilor pe care
le asociazã cu imaginea mamei lui, care nu numai cã l-a privat de
afecþiune, dar i-a produs un complex de inferioritate ºi o traumã
definitivã.
Un alt profil al agresorului este cel al bãrbatului nesigur pe sine,
instabil din punct de vedere emoþional ºi afectiv, foarte gelos ºi
posesiv, care vede în orice atitudine, gest sau comportament al
partenerei un semn de trãdare. Aceste trãsãturi, la care se adaugã,
de cele mai multe ori, ºi o paranoia, declanºeazã comportamente
foarte violente la adresa femeii.
Astfel, în lipsa unui loc de muncã bine plãtit ºi asigurarea cel
puþin a mijloacelor de subzistenþã, bãrbatul, care are o familie de
întreþinut nemaisuportând presiunea cauzatã de nesatisfacerea
mãcar a trebuinþelor vitale, se refugiazã de cele mai multe ori în
bãuturã ºi femeia sau partenera ajunge sã devinã asemenea unui
,,paravan în care sunt descãrcate toate insatisfacþiile ºi tensiunile
bãrbatului.
Un alt factor care determinã violenþa domesticã este lipsa
educaþiei, mai ales în mediul rural. Astfel, aici, numãrul femeilor
agresate este mult mai mare, deoarece bãrbaþii nu deþin conºtiinþa
egalitãþii între sexe ºi, cu atât mai puþin, respectul pe care trebuie
sã-l datoreze genului frumos.
Mai existã ºi alþi factori care conduc la agresiunea asupra femeii.
Spre exemplu, bãrbaþii care suferã de anumite boli psihice pot avea
un comportament foarte agresiv, dar acestea sunt cazuri izolate.
Cauzele specifice agresorului sunt multiple ºi constau în:
Istorie personalã de abuz, nemulþumiri la locul de muncã, consum
de alcool sau alte substanþe, neîncredere în sine, inabilitate de a-ºi
identifica sentimentele, schimbãri de atitudine, imaturitate
emoþionalã, temperament violent, stare de sãnãtate, gelozie/spirit
posesiv, abilitãþi scãzute în viaþa intimã, atitudine negativã faþã de
femeie (culturã/educaþie rigidã), tradiþionalism privind rolul
bãrbatului/femeii.
Soluþii în caz de violenþã
1. În caz de agresiune fizicã este necesarã solicitarea medicului
de familie, raportul de expertizã medico-legalã.
2. Începerea unei proceduri penale sau contravenþionale împotriva
agresorului, prin scrierea unei plângeri la Comisariatul de Poliþie.
3. Adresarea cãtre centrul de adãpostirea a victimelor din judeþ,
în caz de lipsã a unei locuinþe, care are regim non-stop ºi oferã
gãzduire pe o perioadã de 3 luni, pânã la depãºirea situaþiei de
crizã.
4. ªi, nu în ultimul rând, solicitarea de asistenþã psihologicã,
unde se va beneficia de consilierea psihologicã individualã.

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

Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat
poºtal sau dispoziþie
de platã, se pot adresa
serviciului de difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.
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Evenimente de impact academic în Universitatea Spiru Haret
Primele trei evenimente internaþionale ale primãverii din cadrul proiectului Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele
Educaþiei au indicat, din nou, efectele ºi importanþa proiectelor dedicate valorilor perene în educaþie  sala
Studio arhiplinã, cuvinte de laudã ºi mulþumire generate de deschiderea Universitãþii Spiru Haret cãtre întâlniri
esenþiale formative ºi nu doar informative, pentru iniþierea, dar mai ales menþinerea USH în circuitul de
întâlniri internaþionale.
Luni, 3 aprilie, marþi, 4 aprilie, ºi joi, 6
aprilie, s-au desfãºurat conferinþele
internaþionale Creând succesul ºi
abundenþa, Psihologie climaticã Rezilienþa emoþionalã în contextul
schimbãrilor climatice ºi Aplicaþii Clinice
ale Imaginaþiei Profunde, susþinute de
reputaþii clinicieni ºi pionieri dr. Menis
Yousry ºi prof. dr. Leslie Davenport.
Dr. Menis Yousry este un renumit
psiholog ºi psihoterapeut cu o experienþã
de excepþie în domeniul schimbãrii
fundamentale. Este specializat în
psihoterapia sistemicã de familie ºi
lucreazã cu mii de oameni anual, peste
tot în lume, susþinând anual aproximativ
40 de evenimente în capitale ale lumii. A
lucrat timp îndelungat în sistemul de
sãnãtate din Marea Britanie ºi a fondat
un sistem unic Essence Process despre
care am putea spune cã este efectul unui
demers remarcabil de psihologie
integrativã ºi în special psihodinamicã.
Experienþa ºi cercetarea academicã i-au
facilitat conceperea unor cursuri de
autodezvoltare unice ºi cu deosebire
practice, care produc transformãri
vizibile în sfera conºtienþei.
Prof. dr. Leslie Davenport este psihoterapeut ºi membru fondator al
Institutului Health & Healing, unul dintre
primele ºi cele mai mari programe de
medicinã integrativã bazate în spitalele
din SUA. Pentru 25 de ani, ea a iniþiat ºi
a contribuit la dezvoltarea procesului de
imagerie ghidatã în contextul psihoterapiei, fãcând progrese în domeniul
sãnãtãþii. Este autoarea a trei cãrþi, printre
care se numãrã Vindecarea ºi Transformarea prin Imageria Auto-ghidatã,
precum ºi Imageria Transformativã:
Cultivarea Imaginaþiei pentru Vindecare,
Schimbare ºi Dezvoltare. În prezent, ea
îºi desfãºoarã activitatea în cadrul
Institutului California de Studii Integrale
ºi a Universitãþii John F. Kennedy.
Urmãtoarele evenimente:  joi, 27 aprilie  un eveniment dedicat fericirii în cea mai aplicatã dimensiune, cu vizionarul
ºi fondatorul Dante Stein  30 aprilie, eveniment dedicat Sistenului Pneuma, ºi joi, 4 mai, textelor budhiste decriptate în
cheia psihologiei transpersonale, cu fondatorul Juan Ruiz Naupari  joi, 17 mai, un eveniment dedicat teoriei lui Jose
Silva în domeniul educaþiei cu Rajko Kuzmanovoci, director metoda Silva România  joi, 25 mai, evenimentul Valori
ale tradiþiei SunDo în educaþie, susþinutã de dr. Hyunmoon Kim, directorul programului de studii în Sundologie din
cadrul Universitãþii Hanseo din Seul.
Matei GEORGESCU
Vã aºteptãm! Intrarea liberã!

Participarea profesorilor de la Facultatea de ªtiinþe
Economice Bucureºti la Conferinþa Naþionalã CECCAR
Anual, se organizeazã Conferinþa
Naþionalã a Corpului Experþilor
Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din
România (CECCAR), unde participã
profesioniºti contabili din întreaga þarã,
reprezentanþi ai unor instituþii ºi ai
conducerii CECCAR de la nivel
naþional. În luna aprilie 2017, Conferinþa CECCAR 2017 a reunit un numãr
de peste 680 de experþi contabili ºi
contabili autorizaþi din toatã þara, care
au dezbãtut problematica complexã a
profesiei contabile, dar ºi provocãrile
profesioniºtilor contabili în era digitalã,
urmare a evoluþiei tehnologiei ºi

sistemelor informatice pe plan naþional
ºi internaþional.
Provocãrile profesiei contabile în
viitorul apropriat sunt în legãturã cu
dezvoltarea abilitãþilor digitale în
spaþiul virtual ºi inteligenþa artificialã.
Viitorii profesioniºti contabili,
absolvenþi ai facultãþilor economice,
trebuie sã fie bine pregãtiþi din punct
de vedere al sistemelor informatice,
concomitent cu cunoaºterea legislaþiei
fiscale ºi contabile, pentru a deveni
consultanþi de specialitate pentru
antreprenori ºi investitori. Având un
numãr de peste 40.000 de experþi
contabili ºi contabili autorizaþi, CECCAR este organismul care gestioneazã profesia
contabilã din România ºi
urmãreºte constant perfecþionarea continuã ºi dezvoltarea
profesionalã a membrilor
CECCAR.
Cu ocazia conferinþei au
fost dezbãtute Raportul de
activitate al CECCAR pentru
anul 2016, Programul de
activitate pentru anul 2017,
Raport privind activitatea desfãºuratã de cãtre Comisiile de
disciplinã de pe lângã consiliile filialelor ºi Comisia
Superioarã de disciplinã de pe
lângã Consiliul Superior al
CECCAR în anul 2016. Cu
acelaºi prilej, a fost ales ºi preºedintele Consiliului Superior
al CECCAR pentru mandatul
2018-2022. Din partea Univer-

sitãþii Spiru Haret Bucureºti au
participat conf.univ.dr. Luminiþa
Ionescu ºi conf.univ.dr. Lucian
Ilincuþã, experþi contabili.
Universitatea Spiru Haret prin
Facultatea de ªtiinþe Economice
Bucureºti a încheiat douã protocoale cu
CECCAR pentru abilitatea programelor
de master: Contabilitatea agenþilor
economici ºi a instituþiilor publice
(CAEIP) ºi Audit financiar-contabil
(AFC), astfel încât absolvenþii programelor de master se pot înscrie la
CECCAR fãrã a mai susþine examen de
admitere la stagiu. În mod concret,
absolvenþii programelor de studii
universitare de masterat, persoane cu
studii superioare economice, pot solicita,
în condiþiile legii ºi ale prezentului
protocol, în termen de un an de zile de la
absolvire, echivalarea programelor de
masterat cu examenul de admitere la
stagiu în vederea obþinerii calitãþii de
expert contabil prevãzut de Hotãrârea
Guvernului nr. 227/2008 privind accesul
la profesia de expert contabil ºi contabil
autorizat, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Pentru înscrierea la stagiu în
vederea obþinerii calitãþii de expert
contabil a absolvenþilor programului de
studii universitare de masterat prevãzute
în prezentul protocol, C.E.C.C.A.R. va
echivala diploma de master cu examenul
de admitere la stagiu, cu condiþia ca
media disciplinelor echivalate, din
programul de învãþãmânt, sã fie de cel
puþin 7 (ºapte), iar nota de promovare
pentru fiecare disciplinã echivalatã sã fie
cel puþin 6 (ºase).

Conf.univ.dr. Luminiþa IONESCU

Quality Assurance Of Career Services In
Higher Education - QAREER



Serviciile de consiliere ºi orientare în carierã intrã într-o nouã fazã!

Universitatea Spiru Haret implementeaza proiectul cu titlul Quality
Assurance Of Career Services In Higher Education - QAREER, cod 2015-1RO01-KA203-014972, prin intermediul cãruia serviciile de consiliere ºi
orientare în carierã sunt abordate dintr-o nouã perspectivã.

Perioada de derulare a proiectului: 1 octombrie 2015  30 septembrie 2017.
Instituþii partenere în proiect:
 Universitatea Spiru Haret  România (coordonator proiect);
 Melius  Italia;
 The National Unions of Students in Europe (ESIB)  Belgia;
 Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)  Spania;
 Wroclaw University of Environmental and Life Sciences (WUELS)  Polonia;
 University of Padova (UNIPD)  Italia.
Scurtã descriere a proiectului
celor interesaþi de aplicarea acestora,
Proiectul QAREER are ca obiectiv prin dezvoltarea unei platforme de
principal dezvoltarea unor standarde de suport online, care va fi disponibilã ºi
consiliere ºi orientare în carierã dupã încheierea proiectului.
aplicabile în cadrul instituþiilor de învãþãmânt superior ºi a unor ghiduri de
Stadiul actual de implementare a
implementare a acestora. Atât standar- proiectului ºi activitãþile care
dele de consiliere ºi orientare în carierã, urmeazã sã se desfãºoare:
cât ºi ghidurile de implementare a
Pânã în prezent, în cadrul proiectului
acestora, sunt dezvoltate þinând cont de au fost colectate informaþii relevante
opiniile principalelor pãrþi interesate privind activitãþile de consiliere ºi
(specialiºti din cadrul centrelor de orientare în carierã ºi a fost finalizat un
consiliere ºi orientare în carierã din studiu în acest sens, disponibil pe siteuniversitãþi, manageri de calitate, ul proiectului. De asemenea, au fost
reprezentaþi ai angajatorilor, studenþi), dezvoltate standardele de consiliere ºi
fiind concretizate într-un studiu privind orientare în carierã ºi ghidurile de
calitatea standardelor de consiliere ºi implementare a acestora, urmând a
orientare în carierã existente în prezent. începe etapa de testare a acestora în
Dupã elaborarea acestora, standardele instituþii de învãþãmânt superior din
de consiliere ºi orientare în carierã ºi þãrile parteneriatului. Dupã testare, va
ghidurile de implementare a acestora urma o revizuire finalã a standardelor
vor fi testate în mediul real în instituþii ºi a ghidurilor de implementare, urmând
de învãþãmânt superior din þãrile ca acestea sã fie fãcute cunoscute cât
parteneriatului, urmând a fi apoi mai multor pãrþi interesate, inclusiv prin
îmbunãtãþite în conformitate cu desfãºurarea a patru evenimente de
observaþiile primite. Standardele ºi multiplicare în România, Italia, Spania
ghidurile de aplicare dezvoltate în ºi Polonia. Totodatã, o platformã online
cadrul proiectului urmeazã sã fie fãcute accesibilã prin intermediul site-ului
cunoscute experþilor din domeniu din proiectului va oferi suport tuturor
diferite þãri europene, fiind oferit suport pãrþilor interesate.

Mai multe informaþii despre stadiul implementãrii proiectului
se pot gãsi pe site-ul acestuia http://qareer.ro/

Conferinþa BuzzCamp Braºov
Joi, 6 aprilie, la Conferinþa BuzzCamp Braºov au fost prezente companii
importante de pe piaþa muncii, care au susþinut oferta lor de carierã.

Universitatea Spiru Haret s-a implicat
în aceastã acþiune ca partener. Facultatea
de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
Braºov, prin reprezentanþii sãi, cadre
didactice, studenþi ºi masteranzi, a fost
parte activã la întregul eveniment.
Astfel, masteranzii noºtri, cu care ne
mândrim, s-au implicat pentru ca
organizarea acþiunii sã se desfãºoare
perfect, iar unele dintre cadrele didactice
ale facultãþii noastre au fost prezente ca
speakeri la aceastã manifestare.

Lect. univ. dr. Cristiana BÃLAN
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PREUNIVERSITARIA
Universitatea Spiru Haret
te pregãteºte pentru BACALAUREAT!

Dacã eºti clasa a XII-a ºi vrei sã promovezi examenul cu note mari, Universitatea
Spiru Haret îþi pune la dispoziþie cursuri gratuite de pregãtire la Limba Românã,
Limba Englezã ºi Matematicã.
PROGRAM:
 Limba ºi literatura românã - miercuri, ora 16:00-18:00
 Limba ºi literatura englezã - joi, ora 16:00-18:00
Cursurile se desfãºoarã la sediul central al universitãþii - str. Ion Ghica 13, et.4,
sala 400 (Piaþa Universitãþii).
 Matematicã - luni, ora 16:00-18:00. Cursurile se desfãºoarã la sediul din campusul
Didactica  str. Fabricii 46G, corp C, et.2, sala 211.
Pentru a te înscrie, trimite printr-un mesaj privat, la pr@spiruharet.ro, urmãtoarele
informaþii: - numele tãu complet; - adresa de e-mail ºi numãrul de telefon; - materia
/ materiile la care vrei sã participi.
Te aºteptãm!
În cadrul proiectului Vine primãvara în ºcoala mea, la Liceul
VINE PRIMÃVARA Sportiv
nr. 1 din Clinceni, am decis sã subliniem importanþa
curãþeniei ºi a desfãºurãrii activitãþii educaþionale într-un mediu
care sã întreþinã o stare de bine. Arta ºi creativitatea
ÎN ªCOALA MEA curat,
trebuie promovate cu orice ocazie posibilã, motiv pentru care,
inspiraþi de Primãvarã, am decis sã organizãm o expoziþie de
picturã cu tema Vine primãvara în ºcoala mea. Toate tablourile
expoziþie au fost create special pentru acest eveniment al cãrui
vernisaj a avut loc în data de 10 aprilie 2017 în clãdirea liceului.
Tablourile expuse la acest eveniment au fost pictate de elevi
din clasele I-X. Talentul lor ne-a impresionat, atât pe noi, cadrele
didactice, cât ºi pe invitaþii noºtri: pãrinþi, membri ai comunitãþii
locale, oficialitãþi locale ºi reprezentanþi ai Inspectoratului ªcolar
Ilfov. Îmbinarea culorilor, formele ºi tema aleasã sunt exprimãri
sincere ale trãirilor micuþilor pictori ºi reprezentãri voluntare
sau involuntare ale felului în care ei privesc viaþa. Aflaþi ei înºiºi
în vâltoarea ºi efervescenþa primãverii vieþii lor, micii noºtri
pictori ne transmit mesajul plin de entuziasm al unui început
perpetuu pe care fiecare dintre noi avem obligaþia sã îl trãim,
deºi uneori uitãm sã o facem. Picturile lor transcend simþul
vizual, transmiþându-ne sentimente pline de luminã ºi uneori
creându-le iluzia de stimuli olfactivi atunci când privim
reprezentãri atât de frumoase ale florilor pe care le cunoaºtem.
Expoziþia de picturã a fost completatã de decoraþiuni florale
artificiale, create de elevii claselor IX-XII cu sprijinul Primãriei
locale, sub atenta îndrumare a prof. de desen Mihaela Mocanu,
director adjunct, prof. Elena ªtefan, ºi a altor cadre didactice
active ale ºcolii.
Alãturi de comunitatea localã ºi de conducerea liceului, a fost,
ca de fiecare datã, unul dintre cei mai importanþi agenþi economici
locali, Fabrica de dulciuri Chipita.
Evenimentul a avut ºi o parte muzicalã, bucurându-ne de prezenþa
corului condus de prof. Eugenia Niculae, compus, de asemenea,
din elevii talentaþi ai ºcolii, care ne-au introdus în atmosfera
Sãrbãtorilor Pascale, prin interpretarea unor melodii specifice.

Director, prof. dr. Ioana RÃDULESCU

Oferta educaþionalã
pentru studii de licenþã
la Universitatea Spiru Haret
FACULTATEA DE ARHITECTURÃ BUCUREªTI
Arhitecturã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 5.200 lei
Arhitecturã (limba englezã)  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 3.150 euro
FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT BUCUREªTI
Educaþie fizicã ºi sportivã  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR  Taxã: 2.900 lei
Sport ºi performanþã motricã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.900 lei
Kinetoterapie ºi motricitate specialã  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR 
Taxã: 2.900 lei
FACULTATEA DE LITERE BUCUREªTI
Limba ºi literatura englezã  Limbi ºi literaturi moderne (francezã,
germanã, spaniolã, italianã, rusã)/clasicã (latinã)  Forma de
învãþãmânt: IF  Taxã: 2.750 lei
Limba ºi literatura românã  O limbã ºi literaturã modernã (englezã,
francezã)  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR  Taxã: 2.600 lei
Limbi moderne aplicate (englezã  francezã / spaniolã / italianã /
germanã)  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.750 lei
FACULTATEA DE INGINERIE, INFORMATICÃ ªI GEOGRAFIE
BUCUREªTI
Informaticã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 3.300 lei
FACULTATEA DE MEDICINÃ VETERINARÃ BUCUREªTI
Medicinã veterinarã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 5.000 lei
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ªI ªTIINÞELE EDUCAÞIEI
BUCUREªTI
Psihologie  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR/ ID  Taxã: 2.600 lei
Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar  Forma de învãþãmânt: IF 
Taxã: 2.600 lei
FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE BUCUREªTI
Marketing  Forma de învãþãmânt: IF/ ID  Taxã: 2.600 lei
Marketing cu predare în limba englezã  Forma de învãþãmânt: IF 
Taxã: 1.980 euro
Contabilitate ºi informaticã de gestiune  Forma de învãþãmânt: IF 
Taxã: 2.600 lei
Management  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR / ID  Taxã: 2.600 lei
Finanþe ºi bãnci  Forma de învãþãmânt: IF/ ID  Taxã: 2.600 lei
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE, POLITICE ªI ADMINISTRATIVE
BUCUREªTI
Drept  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR  Taxã: 2.600 lei
Administraþie Publicã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Poliþie Localã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Relaþii internaþionale ºi studii europene  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR/
ID  Taxã: 2.600 lei
FACULTATEA DE ªTIINÞE SOCIO-UMANE BUCUREªTI
Jurnalism  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Arhivisticã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Resurse umane  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Muzicã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.750 lei
Muzicã  Forma de învãþãmânt: IFR  Taxã: 2.600 lei
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ªI ªTIINÞELE EDUCAÞIEI BRAªOV
Psihologie  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR  Taxã: 2.600 lei
Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar  Forma de învãþãmânt: IF 
Taxã: 2.600 lei
Pedagogie  Forma de învãþãmânt: IF/ ID  Taxã: 2.600 lei

Rezultate superioare (comparativ cu 2016)
înregistrate la simularea examenului de Bacalaureat
Ministerul Educaþiei Naþionale a centralizat rezultatele
înregistrate la simularea probelor scrise din cadrul examenului
de Bacalaureat, desfãºuratã în perioada 13-17 martie.
În urma simulãrii naþionale a examenului de
Bacalaureat, datele statistice transmise de inspectoratele ºcolare judeþene relevã cã ponderea elevilor de
clasa a XII-a cu medii care le asigurã promovarea (6 ºi
peste 6) este de 38,23% (43.978 de elevi din 115.022 de
elevi prezenþi). Rezultatul este aproape la acelaºi nivel cu
cel din anul trecut (38,39%.)
La clasa a XI-a, rata de promovare este de 29,85%
în creºtere cu aproape 4 procente, comparativ cu 2016,
când s-a situat la valoarea de 25,76%. Altfel spus,
dintre cei 121.003 elevi participanþi la simulare, 36.125
de elevi au obþinut medii peste 6.
Pe tranºe de medii, situaþia cumulatã (clasa a XI-a
ºi clasa a XII-a) aratã astfel: 29.496 de elevi au obþinut
medii între 6 ºi 6,99, 27.633 de elevi - medii între 7 ºi 7,99,
17.577 de elevi - medii între 8 ºi 8,99 ºi 5.366 de elevi medii între 9 ºi 9,99. 31 de elevi au obþinut media 10.
15.023 de medii au fost cuprinse între 5 ºi 5.99, însã
conform metodologiei de desfãºurare a Bacalaureatului,
nota minimã pentru fiecare disciplinã în parte este 5, iar
media finalã a notelor la toate disciplinele, necesarã pentru
promovarea examenului, este minimum 6.
Pe probe, situaþia cumulatã (clasa a XI-a ºi a XII-a)
a notelor mai mari sau egale cu 5 este urmãtoarea: 59,4%
la proba E)a) - Limba ºi literatura românã, 74,1% la proba
E)b) - Limba maternã ºi 52,1% la proba obligatorie a
profilului E)c) - Matematicã sau Istorie, La proba la
alegere a profilului E)d), susþinutã doar de elevii clasei

a XII-a, rata notelor peste 5 a fost de 60,4%. În raport cu
anul 2016 se constatã o scãdere, în medie, cu 5%.
În 6 judeþe, rata de promovare la clasa a XII-a a fost de
peste 45%: Sibiu (47,9%), Cluj (46,9%), Brãila (46,5%),
Alba (46,3%), Iaºi (46,1%) ºi Galaþi (45,5%). Procente de
promovare sub 25% s-au înregistrat în judeþele Giurgiu
(24,5) ºi Ilfov (18,9). În ceea ce priveºte rezultatele elevilor
de clasa a XI-a, procente de promovare de peste 35% s-au
înregistrat în judeþele Iaºi (35,3), Galaþi (35,8), Suceava
(36,6) ºi Cluj (41,8). Sub pragul de 20% figureazã judeþele
Giurgiu (16,6%), Ilfov (17,9%) ºi Cãlãraºi (19,1%).
Notele de la simulare se trec în catalog doar la solicitarea
scrisã a elevului.
Reamintim cã obiectivele simulãrilor, atât la Evaluarea
Naþionalã, cât ºi la Bacalaureat, sunt familiarizarea elevilor
cu rigorile pe care le presupun examenele în cauzã, respectiv
identificarea nevoilor acestora pentru a conºtientiza nivelul
de pregãtire ºi pentru a lua mãsuri în vederea îmbunãtãþirii
rezultatului final.
Din aceastã perspectivã, simularea este un mecanism
reglator, în sensul identificãrii de cãtre elevi, profesori ºi
pãrinþi, a nivelului real de pregãtire atins pânã la momentul
susþinerii testelor pentru ca, mai apoi, sã se poatã stabili
planuri remediale adecvate. Mai precis, rezultatele trebuie
analizate la nivelul fiecãrei unitãþi de învãþãmânt, prin discuþii
individuale cu elevii ºi ºedinþe cu pãrinþii, precum ºi la nivelul
consiliului profesoral, în vederea adoptãrii unor mãsuri care
sã genereze optimizarea performanþelor ºcolare.
____________________________________
BIROUL DE COMUNICARE
MINISTERUL EDUCAÞIEI NAÞIONALE

FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE, ECONOMICE ªI
ADMINISTRATIVE BRAªOV
Contabilitate ºi informaticã de gestiune  Forma de învãþãmânt: IF 
Taxã: 2.600 lei
Management  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR  Taxã: 2.600 lei
Drept  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE CÂMPULUNG MUSCEL
Contabilitate ºi informaticã de gestiune  Forma de învãþãmânt: IF 
Taxã: 2.600 lei
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE ªI ªTIINÞE ECONOMICE
CONSTANÞA
Management  Forma de învãþãmânt: IF/ ID  Taxã: 2.600 lei
Drept  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR  Taxã: 2.600 lei
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE, ECONOMICE ªI
ADMINISTRATIVE CRAIOVA
Contabilitate ºi informaticã de gestiune  Forma de învãþãmânt: IF 
Taxã: 2.600 lei
Finanþe ºi bãnci  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Management  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Drept  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR/ ID  Taxã: 2.600 lei
Administraþie publicã  Forma de învãþãmânt: IF/ IFR / ID  Taxã: 2.600 lei
Poliþie localã  Forma de învãþãmânt: IF  Taxã: 2.600 lei
Taxele (în lei sau euro) sunt anuale.

http://admitere.spiruharet.ro/admitere/
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Concert de pian
in memoriam Dinu Lipatti,
la Istanbul

Dansul - în viziunea lui
Eric Perjovschi,
la Muzeul Municipal
Curtea de Argeº

O searã muzicalã în memoria lui Dinu Lipatti, la
100 de ani de la naºterea pianistului ºi compozitorului
român (19 martie 1917, Bucureºti - 2 decembrie 1950,
Geneva) va fi organizatã de ICR la Istanbul. Recitalul va
fi susþinut de pianistul Toma Popovici, câºtigãtor al
Marelui Premiu la Concursul inter-naþional Dinu Lipatti,
Bucureºti (1997) ºi se va desfãºura în data de 12 aprilie
2017, la Centrul Cultural Yeldegirmeni, Kadikoy, Istanbul.
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PÃRINTELE
CLEOPA

Festivalului Euroregional
de Teatru Timiºoara

Muzeul Municipal Curtea de Arger gãzduieºte
expoziþia Dansul, semnatã de artistul basarabean Eric Perjovschi. Expoziþia Dansul însumeazã lucrãri realizate în diferite tehnici mixte,
o serie realizatã din ceramicã, metal ºi sticlã,
dar ºi piese stilizate, realizate tridimensional,
redând expresiv miºcãrile graþioase ale dansului.
Cu o deosebitã mãiestrie, artistul, care modeleazã cu uºurinã ceramica, sticla, emailul,
metalul stãpânind pânã ºi focul în creaþiile sale,
aduce acum, în premierã, la Curtea de Arger expoziþia Dansul, care reprezintã, de fapt, teza
de doctorat în artele vizuale susþinutã de curând
de Eric la Universitatea din Timiºoara.
Diferitele reprezentãri ale dansului încadreazã
aceastã expoziþie între sculpturã ºi statutul artelor decorative. Publicul va putea admira diferite balerine modelate cu mãiestrie ºi talent din
metal, dar ºi lucrãri în care sunt redate sugestiv,
cele patru anotimpuri calendaristice.
Expoziþia va putea fi vizitatã pânã în data
de 21 aprilie.

Poems in the City
/ Poezia în oraº
Poeta Rita Chirian participã la promovarea
poeziei europene contemporane, la Varºovia
Pe tot parcursul lunii aprilie, în capitala
Poloniei se va desfãºura un eveniment dedicat
promovãrii poeziei contemporane europene
în mediul urban. Poems in the City / Poezia în
oraº le va fi alãturi locuitorilor Varºoviei, în
fiecare zi, în drumul cãtre serviciu sau ºcoalã,
în acþiunile cotidiene sau aºteptând în staþie
autobuzul. Între cei ºaisprezece poeþi europeni, care participã cu poeme la acest eveniment, se numãrã ºi poeta românã Rita Chirian,
ale cãrei versuri au fost traduse de Joanna
Kornas-Warwas.

TESZT, Festivalul Euroregional de Teatru Timiºoara,
organizat de Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely,
îºi sãrbãtoreºte cea de-a zecea ediþie, între 20 ºi
28 mai. Festivalul a fost fondat în 2008 cu scopul de
a iniþia un dialog între creatorii de teatru din regiune,
care, în contextul TESZT, pot face cunoºtinþã cu munca
celorlalþi ºi au posibilitatea de a lucra împreunã.

Pãrintele Cleopa este considerat, pe drept cuvânt, unul dintre cei
mai iscusiþi duhovnici, sfetnici ºi predicatori ai monahismului
românesc contemporan. Credincioºii îl socotesc ca fiind o binecuvântare a lui Dumnezeu pentru Biserica Ortodoxã Românã.

Geta Brãtescu, celebratã într-unul
din marile spaþii expoziþionale londoneze

Geta Brãtescu. The Studio:
A Tireless, Ongoing Space

Deschisã pânã în 18 iunie 2017, Geta Brãtescu. The Studio: A Tireless,
Ongoing Space este prima expoziþie majorã a unui artist român gãzduitã de
celebrul spaþiu expoziional londonez.
Dupã cum îi spune ºi numele, proiectul plaseazã în centrul sãu ideea atelierului,
vãzut ca spaþiu de meditaþie, de reflecþie criticã ºi de practicã performativã, ca
loc privilegiat prin intermediul cãruia artista se raporteazã la lumea exterioarã. Expoziþia cuprinde o selecþie de peste 40 de lucrãri, selectate împreunã cu Geta
Brãtescu ºi cu galeristul acesteia, Marian Ivan.
Proiectul Camden Arts Centre, una dintre cele mai importante galerii publice
londoneze, cu un program internaþional de expoziþii, dezbateri ºi rezidenþe recunoscut în mediul artistic, este curatoriat de Sophie Williamson ºi realizat în
parteneriat cu Muzeul de Arte Frumoase din Gent ºi cu sprijinul asociaþiei
Geta Brãtescu Exhibition Circle.
Nãscutã în 1926 ºi supranumitã marea doamnã a artei conceptuale româneºti,
Geta Brãtescu este o reprezentantã importantã a avangardei postbelice, a cãrei
contribuie artisticã foarte complexã este rezultatul studiilor în literaturã ºi filosofie,
urmate în paralel cu cele de artã. Scriitoare, ilustratoarea, printre altele, a traducerii
lui Faust, semnate de ªtefan Augustin Doinaº, director artistic al revistei Secolul
20, Geta Brãtescu s-a remarcat în cele mai diverse medii expresive, printre care
grafica, gravura, ilustraþia de carte, desenul ºi colajul textil, tapiseria, obiectul,
performance-ul, fotografia, foto-instalaþia ºi filmul. În 2008, a fost distinsã cu
titlul de Doctor Honoris Causa al Universitãþii Naþionale de Artã din Bucureºti
pentru contribuþia sa la dezvoltarea artei contemporane româneºti. În 2016,
Hamburger Kunsthalle i-a dedicat o amplã retrospectivã. Printre proiectele sale
recente, trebuie menþionate expoziþiile de la Berkeley Art Museum and Pacific
Film Archive, SUA, participãrile la Bienala de la Istanbul, 2011, Trienala de
la Paris, 2012, ºi Bienala de la Veneþia, 2013, precum ºi expoziþia personalã de
la Tate Liverpool, din 2015. În acest an, expoziþia româneascã de la Bienala de la
Veneþia este centratã pe opera sa. Lucrãrile Getei Brãtescu se regãsesc în colecþii
importante precum cele ale MoMA, New York; Centre Georges Pompidou,
Paris; Tate Modern, Londra; Hammer Museum, Los Angeles; Museum of Modern
Art, San Francisco; Muzeul de Artã Modernã, Varºovia; Muzeul Naþional de
Artã Contemporanã, Bucureºti; MAK, Viena, MUMOK, Viena, Kontakt
Collection, Viena; Moderna Galerija, Ljubljana ºi FRAC Lorraine, Franþa.

Invitaþii în lumea artelor plastice
Imaginaria 
ascultând Pãsãrile Mãiastre
ale lui Tudor G. Meiloiu

Tudor George Meiloiu ne propune în sala de la Galeria
Centrului de Arte Vizuale o expoziþie surprinzãtoare, în care
decorativul ºi cromaticul capãtã vibraþii sonore.
Aºa cum artistul mãrturiseºte, punctul de plecare ºi laitmotivul
întregii sale simeze îl reprezintã Pasãrea mãiastrã a lui Brâncuºi 
un simbol al artei plastice româneºti. Pãsãrile sale  fantastice,
multicolore, devin un pretext pentru ca artistul sã mãrturiseascã
privitorului bucuria contemplãrii naturii ºi vieþii. Un univers artistic
ce integreazã ºi valorificã simboluri din zona imaginarului ºi a fantasticului popular. Motivele ornamentale, liniare sau geometrice,
contribuie la sugerarea unui univers de basm, în care personaje
fabuloase pot face minuni de naturã spritualã. În basmele româneºti,
Pasãrea mãiastrã poate lua diferite chipuri, e înzestratã cu darul
vorbirii ºi are un viers fermecãtor. Ea are însuºiri miraculoase, îi
ocroteºte pe cei nefericiþi, pe cei nedreptãþiþi. De la acest sens a
pornit ºi Brancuºi în reprezentãrile sale sculpturale, ºi, de asemenea,
artistul expoziþiei Imaginaria în reprezentãrile sale picturale.
De o expresivitate aparte, Pãsãrile sale prind viaþã prin jocurile
decorative, transfigurând lumi fantastice, încãrcate de motive
vegetale, florale sau geometrice. Metafore vizuale ale Cântãrilor
naturii, Pãsãrile sale reprezintã tot atâtea poeme vizuale ale
cãror partituri vibreazã prin forme, tonuri ºi contraste cromatice,
ce ne surprind prin efect sinestezic. Aºa cum pentru Brâncuºi,

materia sculpturalã era filozoficã, el doar interogând-o socratic,
dãltuind-o, cioplind-o, punând-o, în starea de a se rosti, tot
astfel, artistul Meiloiu îºi pune Pãsãrile sã vorbeascã, sã cânte
în tonuri ºi unde de formã ºi culoare. Remarcãm în creaþiile sale
tendinþa de esenþializare. Un artist de esenþã liricã, ce oscileazã
între simbolic ºi sensibil. Sã rezumi toate formele într-o formã,
ºi s-o faci vie, iatã un deziderat al artistui Tudor George Meiloiu.
Artistul propune o nouã manierã de interpretare ºi valorificare
a esteticului din matca tradiþionalã a artei plastice, o încununare
a multor ani de experienþã printr-un stil bine elaborat tehnic ºi
conceptual, o etapã de sintezã a creaþiei sale. Stilizarea artei
populare a constituit un izvor puternic pentru artiºtii plastici
care au ºtiut sã-i surprindã esenþa ºi sã extragã sensurile sale
profunde, oferind privitorilor un spectacol înalþãtor. Expoziþia
este uimitoare prin aceastã împletire de simboluri, prin paleta
nuanþatã de culori ºi prin nota de inefabil.
Simbolul Pasãrei Mãiastre este un elogiu adus capodoperei
brâncuºiene ºi, totodatã, artei româneºti. Un simbol reînviat astfel,
prin Pãsãrile Mãiastre care prind glas pe pânzele sale. Vedem în
acest demers nevoia de definire, de afirmare a crezului sãu artistic.
Fiecare Pasãre mãiastrã reprezintã tot atâtea
glasuri ale creatorului, mãrturisind lumii
frumuseþea naturii, aducând-o în zona
sensibilului, tot atâtea chei prin care artistul ne
dezvãluie undele estetice ale sufle-tului sãu.
Un suflet eflorescent, Pasãre Mãiastrã în
grãdinile luxuriante ale Frumosului. Prin
cromatica echilibratã, cu dominante ale culorilor
calde, expoziþia sa aduce acel optimism
purificator, bucurându-ne în adevãratul sens
al cuvântului.

Speranþa ªTEFÃNESCU

Viitorul arhimandrit Cleopa, pe numele de botez Constantin Ilie,
s-a nãscut în comuna Suliþa, judeþul Botoºani, la 10 aprilie 1912, fiind al
cincilea copil din cei zece ai familiei Alexandru ºi Ana Ilie. Pãrinþii sãi,
Alexandru ºi Ana Ilie, i-au fost exemplu viu de trãire creºtinã, fiind
iubitori de Dumnezeu, de bisericã ºi de copii. Urmeazã cursurile ºcolii
primare din satul natal, fãcând apoi trei ani de ucenicie duhovniceascã
la schimonahul Paisie Olaru, pustnic în Schitul Cozancea. În iarna
anului 1929, dupã sãrbãtoarea Sfântului Ierarh Nicolae, Constantin ºi
fratele sãu Vasile s-au hotãrât sã plece la Schitul Sihãstria - Neamþ
pentru a sluji, toatã viaþa, lui Hristos. Dupã ºase ani de ucenicie, în
1937, la sfârºitul lunii iulie, a fost fãcut cãlugãr. În data de 30 mai 1941,
un incendiu devasteazã incinta schitului, arzându-i chiliile de lemn,
acoperiºul bisericii ºi paraclisul. Dupã incendiu, Schitul Sihãstria
supravieþuia din ce în ce mai greu. Bãtrânul stareþ Ioanichie, în vârstã
de 82 de ani, era tot mai bolnav ºi aproape orb, drept care, în iunie
1942, la numai 30 de ani, pãrintele Cleopa este adus în schit ºi numit
locþiitor de egumen. În anul 1944, la 27 decembrie, monahul Cleopa
este hirotonit ierodiacon, iar, la 23 ianuarie 1945, ieromonah, de
Episcopul Galaction Cordun, pe atunci stareþ al Mãnãstirii Neamþ.
Dupã aceastã datã este numit oficial egumen al Schitului Sihãstria.
Între anii 1945-1946, schitul se reînnoieºte, reconstruindu-se o mare
parte dintre chilii ºi o trapezã de peste 100 de persoane.
În anul 1947, pentru cã numele ºi activitatea duhovniceascã ºi administrativã a Protosinghelului Cleopa Ilie, egumenul Schitului Sihãstria,
deveneau tot mai cunoscute, Patriarhia Românã, care a observat eforturile
de înnoire generalã a acestui sfânt aºezãmânt monahal, a propus ridicarea
Schitului Sihãstria la rang de mãnãstire independentã ºi de sine stãtãtoare. Patriarhul României, Nicodim Munteanu, a aprobat ridicarea
Schitului Sihãstria la rang de mãnãstire, în 30 iunie 1947, precum ºi
ridicarea Protosinghelului Cleopa Ilie la rang de Arhimandrit. Hirotesia
sa s-a fãcut la 19 septembrie 1947. Aceasta s-a hotãrât întrucât Pãrintele
Cleopa reuºise ca numai în cinci ani de zile sã facã dintr-un schit ars
integral, aproape în paraginã ºi cu monahii risipiþi pe la alte mânãstiri,
o mãnãstire renumitã ºi bine organizatã.
Odatã cu venirea comuniºtilor la putere, urmeazã o perioadã nefastã
pentru pãrinte. Ceea ce avea sã îl aducã în vizorul autoritãþilor a fost o
predicã pe care a rostit-o la sãrbãtoarea Sfinþilor Împãraþi Constantin ºi
Elena, spunând: Sã dea Dumnezeu ca ºi conducãtorii noºtri de acum sã
fie ca Sfinþii Împãraþi, ca sã-i pomeneascã Biserica în veac! ºi lãudând
râvna marilor împãraþi, care au dat libertate creºtinilor ºi au construit
numeroase biserici. Cineva din cei prezenþi l-a denunþat, astfel cã a fost
arestat ºi anchetat pentru cinci zile la Târgu Neamþ. A fost eliberat la fel
de repede cum fusese ºi arestat. Pãrintele Cleopa ºi-a fãcut atunci un
bordei din lemn, în pãmânt, la 6 km de mânãstire, în adâncul pãdurii.
Monahii din mânãstire îi mai duceau din când în când câte ceva de mâncare. Dupã ºase luni de retragere în munþi, Arhimandritul Cleopa a fost
readus ca stareþ în obºtea Mãnãstirii Sihãstria.
În anul 1949, la 30 august, Arhimandritul Cleopa Ilie este numit
stareþ al Mãnãstirii Slatina - Suceava ºi se transferã acolo împreunã
cu 30 de cãlugãri din obºtea Mãnãstirii Sihãstria, în urma deciziei
Patriarhului Justinian. În locul sãu este numit stareþ, la Sihãstria,
Protosinghelul Ioil Gheorghiu. La Mãnãstirea Slatina întemeiazã o
obºte care avea sã ajungã la peste 80 de vieþuitori. Pânã în primãvara
anului 1952, Mãnãstirea Slatina a înflorit, ajungând sã se numere
printre cele mai bine organizate mãnãstiri din þara noastrã. Un nou
raid al Securitãþii se terminã cu reþinerea pãrintelui Cleopa, a tânãrului
Ieromonah Arsenie Papacioc ºi a fratelui Constantin Dumitrescu.
Din nou, Pãrintele Cleopa s-a retras în tainã, împreunã cu Ieromonahul
Arsenie Papacioc, în Munþii Stâniºoarei, pânã s-au liniºtit tulburãrile
de la Slatina. Pãrinþii Cleopa ºi Arsenie au stat în Munþii Stâniºoarei
pânã în vara anului 1954, când Patriarhul Justinian a obþinut aprobarea
ca cei doi sã se reîntoarcã la mãnãstire sau sã vinã la Patriarhie. Pãrinþii
Cleopa ºi Arsenie s-au reîntors la Mãnãstirea Slatina. Dupã revenirea
din 1956, viaþa duhovniceascã de la Sihãstria s-a întãrit ºi mai mult.
Pãrintele Cleopa spovedea ºi povãþuia pe credincioºi ºi monahi la
chilia sa din deal. Spre sfârºitul anului 1959 s-a votat un decret special
(Decretul 410/1959) prin care erau excluºi din mãnãstiri toþi cãlugãrii
mai tineri de 55 de ani ºi maicile de pânã în 50 de ani. Pãrintele Cleopa
a fost ºi el vizat, dispoziþia autoritãþilor fiind sã fie dezbrãcat de haina
monahalã ºi sã aibã domiciliu forþat în satul sãu natal. Ca mulþi alþi
cãlugãri, a refuzat sã pãrãseascã haina monahalã ºi sã pãrãseascã
mãnãstirea. Dupã acest eveniment, Pãrintele Cleopa s-a retras din
nou - pentru a treia oarã - în Munþii Moldovei, la mult iubita sa
liniºte. Acum au fost scrise Predici pentru monahi, numitã ºi Urcuº
spre înviere; Spovedania arhiereilor, Spovedania stareþilor,
Spovedania duhovnicilor, Spovedania preoþilor de mir, Spovedania
monahilor, Despre vise ºi vedenii, precum ºi Minunile lui Dumnezeu
din zidiri. În toamna anului 1964, când tulburãrile ºi prigonirile Bisericii
s-au mai liniºtit, pãrintele revine în Mãnãstirea Sihãstria, ca duhovnic
al întregii obºti, ºi povãþuieºte fãrã întrerupere, atât cãlugãri, cât ºi
mireni, timp de 34 de ani. Cuvântul sãu ajungea în toatã þara ºi peste
hotare, numele sãu fiind vestit, cunoscut ºi iubit de toþi. Era cãutat de
zeci de oameni zilnic, pentru sfat, povaþã, îndrumare
Pe 2 decembrie 1998, pãrintele Cleopa trece la cele sfinte. La sfârºitul
anului 2005, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat cã
se are în vedere deschiderea procesului de canonizare a Pãrintelui
Cleopa ºi trecerea sa în rândul sfinþilor, în calendar, cu numele: Cuviosul
Cleopa de la Sihãstria.

Cristina MOLDOVEANU
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COLECÞIA  PROBLEME ECONOMICE FUNDAMENTALE

Mircea COªEA

CRÂMPEIE DE ECONOMIE.
Articole ºi comentarii.

Mircea Coºea este profesor universitar, doctor în ªtiinþe Economice.
În calitatea pe care a deþinut-o,
de prim vive prim ministru, preºedinte al Consiliului pentru Reformã
ºi Strategie economicã (1993-1996),
a avut un rol hotãrâtor în punerea bazelor economiei de piaþã în
România prin crearea pieþei de capital.
A reprezentat Romania în negocierile cu Banca Mondialã ºi
Fondul Monetar Internaþional; a
fost observator ºi deputat în Parlamentul European.
Fost deputat în Parlamentul
României, membru al Comisiei
pentru Muncã ºi Protecþie Socialã;
a fost preºedinte al Institutului
Naþional de Administraþie.
A publicat manuale de economie,
volume de scrieri ºi studii economice, precum ºi numeroase articole
în publicaþii româneºti ºi strãine.
Este preºedintele Fundaþiei pentru
Studii de Prognozã ºi Strategie
Economicã. Preºedinte de onoare al
Partidului Ecologist Român.
A primit titlul de Personalitatea
anului 2013 pentru o Românie
Europeanã.
De acelaºi autor:
Jurnal în tranziþie I (1995);
Jurnal în tranziþie II (2001);
România subteranã (2002);
Macroeconomie (2002);
Economie integrãrii europene
(2003);
Economia de cuvinte (2007);
Prea târziu, prea puþin, prea încet
(2009);
România dupã douãzeci de ani
(2011);
Arta combinãrii. Secvenþe din cotidianul economiei chinezeºti (2013);
Criza noastrã cea de toate zilele
(2013).

Ne place sau nu, perioada pe care o trãim
este o ºansã istoricã de a martorii unor
profunde transformãri.
România a progresat enorm în ultimile
decenii ºi continuã sã facã paºi uriaºi în direcþia modernizãrii ºi civilizãrii ei. Desigur, nu
întotdeauna progresul este liniar ºi nici
uºor de asimilat. Dificultãþile materiale ºi instituþionale , întârzierile, neprofesionalismul
ºi chiar rea voinþa nu au dispãrut din societatea româneascã dar nu o mai caracterizeazã,
rãmânând din ce în ce mai mult ca un balast
de care generaþiile tinere se vor debarasa cu
siguranþã.
Prin meseria, cariera ºi mai ales prin
temperamentul meu m-am simþit permanent

pãrtaº la acest proces de emancipare a naþiei
române ºi aproape zilnic m-am implicat în
dezbaterea celor mai importante probleme de
politicã economicã. Pe unele le-am criticat,
pe altele le-am susþinut dar am vegheat
permanent sã nu mã transform din economist
în propagandist.
Tot ceea ce am publicat pe parcursul anului 2013 se regãseºte în aces volum. Este o
trecere în revistã, apoape ca într-un proces
verbal a unor evenimente ºi probleme
economice, a unor crâmpeie de economie
dar care, puse cap la cap,sper sã arate cititorului ce s-a facut, ce nu s-a fãcut ºi ce ar
mai fi de fãcut pentru ca sã trãim mai bine.

Cartea profesorului Mircea Coºea reprezintã un set de
lecþii scurte de economie ºi politicã economicã. Referitor la
temele economice importante dezbãtute în media româneascã
în anul 2013, autorul exprimã puncte de vedere bazate pe
rigoare ºtiinþificã ºi raþionament eliberat de prejudecãþi
doctrinare. Argumentele sunt formulate într-un limbaj clar.
Lucrarea este o culegere de articole ºi interviuri, realizate
între 2013 ºi 2014, care reflectã preocupãrile autorului, reputat
profesor ºi analist economic, în legãturã cu evoluþiile recente
ale complexelor relaþii economico-sociale la nivel atât naþional
cât ºi internaþional. Demn de remarcat este faptul cã profesorul Mircea Coºea nu se limiteazã la o analizã, de altfel
pertinentã, a situaþiei economiilor ºi societãþilor contemporane
de pe întreg mapamondul, autorul ofe-rind totodatã publicului
cititor soluþii bine argumentate ºtiinþific ºi ingenioase, privind
redresarea economiei naþionale ºi ameliorarea performanþelor acesteia, în conformitate cu tendinþele actuale de reaºezare
a centrilor de interes ºi a sferelor de influenþã.
Din problematica abordatã, spicuim: reformarea
structuralã a economiei naþionale, valorificarea factorilor de
avantaj comparativ, politica bugetarã, investiþii strãine ºi
privatizãri, politicile de regionalizare, convergenþa culturilor, independenþa energeticã, reindustrializarea, meritocraþia, economia artei etc.
Opiniile reputatului profesor Mircea Coºea sunt fundamentate pe o expertizã solidã în domeniul economiei
naþionale ºi internaþionale, rod al preocupãrilor constante
de a fi la curent atât cu cele mai noi teorii în domeniu, cât ºi
cu diversitatea aplicabilitãþii lor în practicã, de la o þarã la
alta, de la un sistem la altul. Iatã câteva nume de referinþã:
Adam Smith, Alain Caille ºi Christophe Fourel,
Alfred Marshall, Annie Jolivet, W.J. Baumol, W.G. Bowen,
G.S. Becker, G.J. Stigler, Françoise Benhamou,
Emanoil Bãbuº, Bogdan Murgescu, E. Stãnescu, J. Buchanan,
Michel Godet, A. Peacock º.a. În ansamblu, cartea este un
model de abordare a problemelor fierbinþi din istoria
recentã economicã a þãrii noastre, în strânsã corelaþie
cu realitãþile ºi procesele economice contemporane.

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Mircea COªEA

Argumente solide.
Sinceritate.
Curaj. Adevãr
Am plãcerea sã prezint cititorilor cartea domnului profesor Mircea Coºea
Crâmpeie de economie. Articole ºi comentarii. Este
un adevãrat set de lecþii scurte pentru înþelegerea
economiei în ge-neral ºi a politicilor economice în
special. Valoa-rea didacticã este ridicatã deoarece
sunt analizate probleme economice din istoria
recentã a României, mai exact din 2013 ºi primele
luni ale anului 2014. Temele respective au fost
prezente în dezbateri publice ºi ne sunt familiare.
Cunoaºtem, de asemenea, diferite puncte de
vedere faþã de aceste probleme. Cei avizaþi sau
interesaþi de mersul problemelor economice din
România vor gãsi în cartea profesorului Mircea
Coºea argumente solide, bazate pe ºtiinþa
economicã actualã, explicate într-un limbaj clar ºi
adecvat unor categorii largi de persoane. Sinceritatea este o altã calitate a articolelor ºi
comentariilor din aceastã carte. Profesorul Coºea
are curajul sã spunã lucrurilor pe nume. Probabil
cã dupã citirea cãrþii nu ne vom mai teme nici noi,
cititorii, sã spunem ce este de fãcut în þara noastrã.
Ca orice economist format la ºcoala naþionalã de
gândire, Mircea Coºea nu face rabat de la adevãr,
chiar dacã acesta supãrã ºi nu este în asentimentul
majoritãþii. Exprimã idei curajoase, uneori în
contradicþie cu opinia dominantã, dar de fiecare
datã în concordanþã cu interesul naþional.
Cartea are un pronunþat caracter practic. La
sfârºitul fiecãrui articol sau comentariu, vom gãsi
soluþii bazate pe experienþa relevantã a altora,
aplicabilã ºi la noi. Dacã am avea puterea necesarã,

am ºti ce-i de fãcut pentru rezolvarea marilor
probleme de astãzi ale României sau, cel puþin, am
avea la dispoziþie un Ghid de orientare, o busolã.
Cu siguranþã, cartea poate sã intre în patrimoniul
naþional de gândire fie ºi numai din punctul de vedere
al ariei de investigaþie. Dacã urmaºii noºtri vor dori
sã ºtie cum arãta România în anii 2013 ºi 2014 vor
gãsi în aceastã carte o listã destul de cuprinzãtoare
de probleme, dar ºi de soluþii. Vor gãsi imaginea
României de astãzi vazutã prin lupa unui specialist în economie, care a trãit pe viu evenimentele.
Poate cã nu vom accepta chiar toate concluziile
de la finalul fiecãrui articol, dar vom avea un reper
ºtiinþific solid ºi o bazã de pornire pentru a formula
alte soluþii concrete. Unele articole reprezintã
deschideri largi pentru noi dezbateri, care sã ne
conducã spre soluþii mulþumitoare. Profunzimea
textului ºi actualitatea sa ne va face sã citim atent
acestã carte, dupã care sã înþelegem altfel þara ºi
lumea în care trãim. Acolo unde nu suntem
mulþumiþi suficient de soluþiile profesorului
Mircea Coºea urmeazã sã proiectãm noi înºine o
alternativã credibilã.
În calitate de absolvent al Academiei de Studii
Economice din Bucureºti, promoþia 1985, mã
consider încã un student al domnului profesor
Mircea Coºea, având totodatã bucuria de a
gestiona apariþia acestei cãrþi de excepþie a
unuia din dascãlii sãi.

Conf. univ. dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ

Ce cumpãrã românii cu tichetele cadou de Paºte

Hainele ºi electronicele sunt printre principalele achiziþii vizate de angajaþii care primesc tichete cadou de Paºte.
Aproape o treime (31,5%) dintre angajatii care vor primi
tichete cadou de Paºte intenþioneazã sã le utilizeze pentru a
cumpãra decoraþiuni pentru casã, în timp ce peste 26% îºi
doresc sã cumpere obiecte vestimentare ºi aproape 25% opteazã
pentru echipamente electronice ºi electrocasnice, reiese
dintr-o analizã publicatã de compania Sodexo.
Sodexo, unul dintre cei mai mari emitenþi de tichete de masã ºi
tichete cadou din România, estimeazã cã va emite cu 10% mai

Ce cumpãrã românii cu tichetele cadou de Paºte
de la Sodexo
Aproximativ 31,5% dintre angajaþii care vor primi de Paºte
tichete Cadou Pass Sodexo vor sã cumpere cu ele obiecte din
categoria home & deco. De asemenea, 26% dintre salariaþi îºi
doresc sã cumpere haine, fiind binecunoscutã tradiþia ca, de Paºte,
sã ai mãcar un obiect de îmbrãcãminte nou, de obicei pantofi.
Dintre intervievaþi, aproape 25% opteazã pentru echipamente
electronice ºi electrocasnice, în timp ce aproximativ 6,5% dintre
salariaþii care primesc tichete cadou de Paºte de la Sodexo cumpãrã
produse de înfrumuseþare ºi pentru sãnãtate. Alte categorii: 4,5%
dintre ei opteazã pentru produse gourmet, circa 4% dintre angajaþi
pentru produse destinate lucrului la birou, ºi doar 1,5% dintre ei
le folosesc pentru plata meselor la restaurant.
Spre deosebire de un bonus la salariu, acordat la finalul lunii
sau al anului, tichetele cadou oferã un stimulent imediat pentru
angajaþi, acestea fiind utilizate pentru o achiziþie specialã,
a declarat directorul departamentului de marketing si dezvoltare
al Sodexo România, Adina Popa.

multe tichete cadou de Paºte în acest an decât anul trecut. Cei
mai mulþi angajaþi care primesc în acest an tichete cadou de Paºte
emise de Sodexo vor cumpãra cu ele decoraþiuni pentru casã,
haine ºi electronice, conform unei analize a companiei. Numãrul
de tichete cadou de Paºte emise de Sodexo a crescut cu 25% faþã
de cel din perioada Sãrbãtorilor Pascale din anul 2015, a anunþat
compania. În acest an, Sodexo estimeazã cã va emite cu 10%
mai multe tichete cadou de Paºte decât anul trecut.

Cât valoreazã un tichet cadou
ºi care sunt avantajele sale fiscale
În prezent, tichetele cadou, în cuantum de pânã la 150 de lei
per eveniment, oferite angajaþilor ºi copiilor minori ai acestora,
beneficiazã de deductibilitate ºi exceptare de la plata taxelor ºi
impozitelor. Cele mai multe companii care îºi recompenseazã
angajaþii cu tichete cadou oferã valoarea maximã deductibilã,
potrivit estimãrilor Sodexo.
Companiile pot acorda tichete cadou cu urmãtoarele ocazii:
8 Martie, Paºte, 1 Iunie ºi Crãciun, precum ºi la alte evenimente
care pãstreazã încadrarea de cheltuieli cu caracter social. Fondul
de cheltuieli sociale pentru companii este de 5% din valoarea
cheltuielilor cu salariile personalului.
Sodexo este în continuare emitentul de tichete cadou cu cea mai
mare reþea naþionalã în care acestea pot fi utilizate, cu 67.000 de
magazine partenere. Printre magazinele la care pot fi folosite tichetele
Cadou Pass de la Sodexo se numãrã: Flanco, Media Galaxy, Altex,
Inmedio, Cãrtureºti, Humanitas, Cellini, Swarovsky, Diverta,
Noriel, Toyplex, Otter, Ecco, Aldo, Guban, Bata, Sensiblu, Help
Net, Dona, Catena, Lidl, Mega Image, Carrefour, Kaufland, Penny.

Cercetarea prin care Sodexo a determinat ce vor cumpãra
salariaþii cu tichetele cadou de Paºte a fost realizatã pe un eºantion
de aproximativ 1.500 de companii ºi pe baza informaþiilor
comerciale Sodexo, în perioada 27 martie  3 aprilie 2017. Marja
de eroare a analizei este de +/-4%, iar eantionul reprezentativ
din punct de vedere cantitativ reflectã caracteristicile universului
de companii din România, fiind abordate companii din domenii
diverse, cu numãr divers de angajaþi ºi respectând aria geograficã.
*Sodexo este prezentã în România din anul 1998 ºi numãrã astãzi
1.141 de angajaþi. Compania Sodexo a fost înfiinþatã de cãtre Pierre
Bellon, în 1966, în Marsilia. Sodexo opereazã în 80 de þãri, unde
are peste 425.000 de angajaþi.

Gabriela ÞINTEANU
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PROGRAMUL TVH
MIERCURI  12 aprilie 2017

MARÞI  11 aprilie 2017
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
22:30
23:30
01:30
02:30
03:30
06:00

ªtiri (r)
Film documentar
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial (r)
Film artistic românesc 
Ion  blestemul pãmântului (1980) (r)
Film serial
Film de colecþie
Crezi cã ºtii?
Film serial
ªtiri
Film serial
Film artistic românesc 
Ion  blestemul iubirii (1980).
Regia: Mircea Mureºan. Genul: dramã
ªtiri
Film documentar
Film de colecþie
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial (r)
Videoclipuri
Film serial (r)

SÂMBÃTÃ  15 aprilie 2017
07:00 ªtiri (r)
08:00 Film documentar
09:00 Film pentru copii 
Aurora, doctorul pãdurii
10:00 România spiritualã
Prezentator Sorin Bejan
12:00 Film documentar
13:00 Weekend show (r)
14:00 Sfântã Luminã  Transmisiune
directã de la Ierusalim
15:00 Film documentar
16:00 Docudramã  Istoria dragonilor (r)
18:00 ªtiri
19:00 Televiral
20:00 Docudramã  Mormântul lui Iisus
22:00 ªtiri
22:30 Pricesne
23:30 Slujba Învierii 
Catedrala Episcopalã din Giurgiu
01:30 Film artistic (r)
03:30 Videoclipuri
05:00 România spiritualã (r)

07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
22:30
23:30
01:30
02:30
03:30
06:00

ªtiri (r)
Film documentar
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial (r)
Film artistic românesc 
Ion  blestemul iubirii (1980) (r)
Film serial
Film de colecþie
Crezi cã ºtii?
Film serial (r)
ªtiri
Film serial
Film artistic românesc  Moromeþii,
partea I (1988). Regia: Stere Gulea.
Genul: dramã.
ªtiri
Film documentar
Film de colecþie
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial (r)
Videoclipuri
Film serial (r)

DUMINICÃ  16 aprilie 2017
07:00
08:00
09:00
10:00
12:00
16:00
18:00
19:00
22:00
22:30

00:30
01:30
03:00
05:00

ªtiri (r)
Film documentar
Film pentru copii 
Aventurile Micilor Vedete în parc
România spiritualã
Prezentator Sorin Bejan
Din darurile Paºtilor
Docudramã  Mormântul lui Iisus (r)
ªtiri
Din darurile Paºtilor
ªtiri
Film artistic românesc Moartea domnului Lãzãrescu (2005).
Regia: Cristi Puiu. Genul: dramã
Televiral (r)
Videoclipuri
Film artistic (r)
România spiritualã (r)

JOI  13 aprilie 2017
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
22:30
23:30
01:30
02:30
03:30
06:00

VINERI  14 aprilie 2017

ªtiri (r)
Film documentar
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial (r)
Film artistic românesc 
Moromeþii , partea I (1988) (r)
Film serial (r)
Film de colecþie
Crezi cã ºtii?
Film serial (r)
ªtiri
Film serial
Film artistic românesc  Moromeþii,
partea a II-a (1988).
Regia: Stere Gulea. Genul: dramã.
ªtiri
Film documentar
Film de colecþie
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial (r)
Videoclipuri
Film serial (r)

13:00
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
22:30
23:30
01:30
02:30
03:30
06:00

ªtiri (r)
Film documentar
Crezi cã ºtii? (r)
Film serial (r)
Film artistic românesc,
Moromeþii, partea a II-a (1988) (r)
Film serial
Film de colecþie
Interviurile lui Matei Georgescu
Film serial
ªtiri
Film serial
Docudramã  Istoria dragonilor
ªtiri
Weekend Show (r)
Film de colecþie
Interviurile lui Matei Georgescu (r)
Weekend Show (r)
Videoclipuri
Film serial (r)

Biologii români
au descoperit o nouã specie de plantã

LUNI  17 aprilie 2017
07:00 ªtiri (r)

Aerelul dobrogean

08:00 Film documentar
09:00 Crezi cã ºtii?
10:00 Din darurile Paºtilor
13:00 Film serial
14:00 Film de colecþie
16:00 Vina Mea  Live concert Iuliana Beregoi
18:00 ªtiri
19:00 Din darurile Paºtilor
22:00 ªtiri
22:30 Film documentar
23:30 Film de colecþie
01:30 Vina Mea  Live concert Iuliana Beregoi
03:30 Videoclipuri
06:00 Film serial (r)

Radio România prezintã nominalizãrile celei de-a XV-a ediþii a Premiilor Muzicale
Nominalizãrile
Radio România, eveniment ce va avea loc luni, 24 aprilie, ora 19:00. Ca în fiecare an,
public va rãsplãti, în cadrul unui concert-spectacol la Sala Radio, performanþele
la Premiile muzicale radioul
deosebite în muzica româneascã pop, pop-dance, folk ºi pop-rock a anului anterior.
Trofeele încrustate cu argint, realizate de artistul plastic Ioan Tãmâian, vor fi
Radio România
acordate la ediþia din acest an la 15 categorii, pentru care au fost nominalizaþi 35
de artiºti ºi 32 de piese ºi albume.
2017

Lista nominalizãrilor la Premiile muzicale Radio România 2017:

* Titlul pentru Piesa anului va fi disputat de Iubirea schimbã tot, interpretatã
de Andra, Heaven - Inna, Gura ta - Delia & Deepcentral, Moment of silence Ovidiu Anton ºi Sub pielea mea - Carlas Dreams.
* Pentru titlul de Cea mai bunã voce femininã au primit nominalizãri Andra, Delia,
Feli, Nicoleta Nucã ºi Stela Boþan, în timp ce pentru Cea mai bunã voce masculinã
au intrat în concurs Florin Ristei, Mihail, Ovidiu Anton, Smiley ºi ªtefan Bãnicã.
* Premiul pentru Artistul anului va fi disputat, la ediþia din acest an a Premiilor
Muzicale Radio România, de artiºtii Andra, Carlas Dreams, Delia, Feli ºi Smiley.
* La categoria Cea mai bunã piesã pop-dance au fost nominalizate Butterfly interpretatã de Fly Project feat. Andra, Heaven - Inna, I loved you - DJ Sava feat.
Irina Rimes, Mhm, Mhm - Manuel Riva & Eneli ºi The violin song - Monoir &
Osaka feat. Brianna.
* Pentru Cea mai bunã piesã pop, nominalizãri au primit Acele - Carlas Dreams,
Ce are ea? - Delia, Gura ta - Delia & Deepcentral, Iubirea schimbã tot - Andra,
Mi-e bine - Lidia Buble feat. Matteo ºi Visele - Irina Rimes.
* Premiul pentru Cea mai bunã piesã pop-rock va fi disputat de A mea ºi a ta Proconsul, Cerul e limita- Stela Boþan, Deschide-mi inima - Holograf, Iubeºtemã de tot - Vunk, Kori Gent - Voltaj ºi Moment of silence - Ovidiu Anton.
* Nominalizãri la categoria Cel mai bun mesaj au fost primite de Cine m-a fãcut om
mare - Delia, Fluturi - Andi, Imperfect - Carlas Dreams, Îndrãgostit deºi
n-am vrut - Smiley, Ochi de copil - Deepcentral ºi O fatã cu un pian - Paula Seling.

07:00
08:00
09:00
10:00
11:00

* La categoria Cel mai bun duo/grup au fost nominalizaþi Andra feat. David
Bisbal (Without you), Delia feat. Deepcentral (Gura ta), Direcþia 5 & Nicoleta
Nucã (Salut, ce faci?), Lidia Buble feat. Matteo (Mi-e bine), ªtefan Bãnicã
feat. Cabron (Cine stã la masa mea) ºi Vescan feat. Florin Ristei (Las-o...).
* Pentru Albumul anului intrã în competiþie Deliria - Delia, Love, peace & harmony
- Direcþia 5, NGOC - Carlas Dreams, Tonomatul de vise - Bere Gratis ºi X Voltaj, iar pentru titlul de Cel mai bun compozitor/producãtor - Adrian Sînã,
Andrei Tiberiu Maria & ªerban Cazan, Carlas Dreams, Deepcentral (George
Cãlin, Doru Todoruþ) ºi Irina Rimes.
* Câºtigãtorul premiului Omul cu chitara va fi ales dintre Adrian Sãrmãºan,
Cãtãlin Condurache ºi Dinu Olãraºu.
* Pentru Cel mai bun video se vor întrece: Iubirea schimbã tot - Andra, Imperfect
- Carlas Dreams, Ce are ea? (live) - Delia, Timpul - Feli, Kori Gent - Voltaj.
* La categoria Big like au primit nominalizãri: Heaven - Inna, Mi-e bine Lidia Buble feat. Matteo, Sub pielea mea - Carlas Dreams, The violin song Monoir & Osaka feat Briana ºi Without you - Andra feat. David Bisbal.
* La categoria Cel mai bun debut au fost nominalizaþi: Andi, Irina Rimes,
Jean Gavril, Russo ºi The Motans.
* Premiul special pentru întreaga carierã va fi acordat seniorului muzicii
uºoare româneºti, Alexandru Jula.

Biologii români au descoperit în Dobrogea o specie de
plantã unicã în lume, Ferula mikraskythiana, denumitã
popular Aerel dobrogean, într-un proiect al Societãþii
Ornitologice Române, dupã analize care au durat trei
ani, potrivit news.ro.
Totul s-a petrecut în luna mai a anului 2014, dar - de
atunci - planta a fost analizatã, inclusiv la nivel genetic,
pentru a se demonstra cã este unicã în lume. Cel care a
descoperit planta este biologul Matis Attila, care a mai
reuºit sã descopere o specie nouã pentru flora României,
Orobache pubescens, dar ºi sã redescopere, dupã 100 de
ani, specia simbol a Munþilor Rodnei, Saussurea porcii.
Specia nouã a fost botezatã Ferula mikra-skythiana.
Denumirea aleasã de noi pentru specie se datoreazã
faptului cã, din câte cunoaºtem la momentul actual, este
o specie endemicã Dobrogei, cu areal foarte restrâns
(singura populaþie de 172 de indivizi este localizatã în
Rezervaþia Pãdurea Dumbrãveni), iar de aici vine ºi
epitetul specific mikraskythiana - care se referã la
denumirea în greaca veche a regiunii cunoscute azi sub
numele de Dobrogea: Mikra Skythia, în romanã Scitia
Micã. În contrast, specia ruseascã înruditã cu ea creºte
în regiunea cunoscutã cândva ca ºi Scitia Mare (stepa
ponto-caspicã din Rusia, Ucraina ºi Kazahstan), a declarat
biologul Matis Attila.
Matis Attila ºi colega sa Havadtoi Krisztina se aflau în
mai 2014 în Rezervaþia Pãdurea Dumbrãveni, unde
evaluau starea de conservare a habitatelor, într-un proiect
al Societãþii Ornitologice Române. Când au gãsit planta,
biologii au reuºit doar sã o încadreze în familia
Apiaceae, din care mai fac parte morcovul, pãtrunjelul,
mãrarul. Prima ipoteza a biologilor a fost ca au de a face
cu o alta specie noua pentru flora din Romania. Rezervaþia
Pãdurea Dumbrãveni se aflã foarte aproape de graniþa cu
Bulgaria, deci erau ºanse bune pentru identificarea unor
specii prezente în flora þãrii vecine, dar nesemnalate încã
la noi. În aceeaºi perioadã, cei doi biologi au mai gãsit,
tot acolo, o specie nouã pentru flora României, Orobache
pubescens. Biologii au colectat frunze si au incercat sa
identifice genul. Biologul Bartha Laszlo de la
Universitatea Babes Bolyai (Institute for Interdisciplinary
Research in Bio-Nano- Sciences) Cluj a efectuat o
investigaþie geneticã folosind materialul colectat ºi astfel
a fost identificat genul la care apaþine noua specie: Ferula
(denumirea popularã: aerel). Expertul în fitogeografie,
Alexandru S. Bãdãrãu de la UBB Cluj, a sugerat legãtura
cu o specie aparte de umbelifer, numita Eriosynaphe
longifolia, din flora Rusiei ºi a Ucrainei. (...) Noile
analizele genetice au dovedit cã ambele specii aparþin
genului Ferula.
În perioada 2015-2016, Matis Attila împreuna cu colega
sa Szabo Anna (UBB Cluj) au adunat date morfologice
necesare pentru distinc?ia speciei noastre de cea ruseascã.
Analizele comparative pentru morfologia fructelor au
fost realizate de Thomas Kuhn (UBB Cluj).
Rezultatele au fost publicate în revista Phytotaxa, cea
mai relevantã în materie de descriere a speciilor noi de
plante. Exemplarul pe baza cãruia a fost descrisã noua
specie (holotip) este depus la ierbarul din Gradina
Botanicã Alexandru Borza din Cluj-Napoca.
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SÃPTÃMÂNA MARE

Paºtele creºtinilor este, în primul rând, sãrbãtoarea Învierii
Domnului, dupã al cãrui model vor învia toþi ceilalþi creºtini.
Dar înainte de a face o discuþie aprofundatã asupra sãrbãtorii
Paºtelui, trebuie sã spunem cã ea nu este una izolatã. Aceasta
antreneazã, de fapt, un întreg ciclu de sãrbãtori ºi evenimente,
care fac sã se individualizeze clar, în calendarul românilor,
momentul pascal. Sãrbãtoarea aceasta cuprinde mai multe
sãrbãtori, desfãºurate într-un termen de timp ce se întinde de la
intrarea în Postul Mare ºi pânã la Pogorârea Duhului Sfânt
(Rusaliile), adicã perioadele numite, în termeni bisericeºti, a
Triodului ºi a Penticostarului. Pentru români, Postul Mare este
cel mai important ºi mai sfânt post de peste an. Fiecare încearcã
sã posteascã dupã putere, mai ales prima sãptãmânã ºi Sãptãmâna
Mare, sã facã milostenie ºi fapte bune, sã se împace cu cei cu care
s-a certat.
Ultima sãptãmânã, Sãptãmâna Mare, în care ne aflãm acum,
este dedicatã, însã, în afara Postului, patimilor, rãstignirii ºi
punerii în mormânt a Domnului. Este cea mai asprã sãptãmânã
de post. În toate bisericile se slujesc, seara, Deniile, iar dimineaþa
slujbe speciale, care predispun la meditaþie asupra vieþii creºtine
ºi a patimilor Domnului. Deniile (slav. denii = zilnic) sunt slujbe
specifice Postului Mare; Utrenii ale zilei urmãtoare. Ele se
desfãºoarã în prima, a cincea ºi ultima sãptãmânã a Postului,
fiind cele mai frecventate de românii de astãzi. Rânduiala este
de a se îmbrãca în haine cernite sau, mãcar, femeile sã-ºi acopere
capul cu o nãframã neagrã. E regula ca pânã la deniile din
sãptãmâna a cincea sã fie gata curãþenia prin case ºi ograzi.
Bãtrânii obiºnuiau sã mãnânce puþin în seara de Florii, apoi
nu mai mâncau pânã în Joia Mare, când se spovedeau ºi se
împãrtãºeau. Tinerii mâncau în aceastã
sãptãmânã pâine ºi poame uscate, bând doar
apã de izvor. În sat se pãstra o liniºte ºi o
atmosferã de reculegere, de tristeþe
evlavioasã. Se fãceau focuri ritualice, se
îngrijeau ºi curãþau gospodãriile, se
întrerupea munca la câmp ºi lucrãrile mai
importante. Se confecþionau haine noi
pentru sãrbãtoare. Se tãiau vite ºi pãsãri
pentru Paºte. Se tocmeau lãutari pentru
hora satului. Oamenii se spovedeau ºi se
iertau reciproc. Chiar dacã azi nu se mai
practicã vechile obiceiuri, românii cinstesc
în mod deosebit sfintele slujbe din Sãptãmâna Patimilor.
Fiecare zi din Sãptãmâna Mare are
semnificaþia sa:
Luni se pomeneºte Iosif cel cu bun chip,
care a fost vândut de fraþii sãi pe 30 de
arginþi, ca ºi Mântuitorul. E pomenit ºi smochinul neroditor pe
care Hristos l-a blestemat ºi s-a uscat.
Marþi se pomenesc cele zece fecioare - cinci înþelepte ºi cinci
nebune, pentru cã nu fãcuserã fapte de credinþã ºi milostenie.
Miercuri se pomeneºte femeia pãcãtoasã, care a spãlat cu mir
picioarele Mântuitorului, spre îngroparea Sa.
Joi, Joia Mare, se prãznuieºte spãlarea picioarelor ucenicilor
de cãtre Mântuitor, Cina cea de Tainã, rugãciunea din grãdina
Ghetsimani ºi vinderea Domnului de cãtre Iuda. În seara acestei
zile, creºtinii merg la Denia celor 12 Evanghelii. Prin sudul þãrii,
fetele fac câte 12 noduri unei aþe, punându-ºi la fiecare nod câte
o dorinþã ºi dezlegându-le când dorinþa s-a împlinit. Aceastã aþã
ºi-o pun sub pernã seara, crezând cã-ºi vor visa ursitul. Tot aici se
pãstreazã obiceiul de a spãla picioarele celor din casã (copii) de
cãtre femeile mai în vârstã. În vestul þãrii, o familie care preparã
pâinea pentru Paºte, pentru bisericã, o aduce acum cu vase noi,
cu lumânãri ºi vin, pentru a rãmâne pânã la Paºte. Din Joia Mare
pânã în ziua de Paºte se zice cã nu se mai trag clopotele bisericilor,
ci doar se toacã. În tradiþiile românilor, Joia Mare se mai numeºte
ºi Joi Mari, Joia Patimilor, Joia Neagrã, Joimãriþa. Ea este
termenul pânã la care femeile trebuiau sã termine de tors cânepa.
La cele leneºe se spunea cã vine Joimãriþa sã vadã ce-au lucrat.
Iar dacã le prinde dormind, le va face neputincioase a lucra tot
anul. Uneori, o femeie bãtrânã mergea pe la casele cu fete mari
ºi dãdea foc cânepii netoarse. Sau copiii, unºi pe faþã cu negrealã,
mergeau sã le îndemne la lucru pe fetele de mãritat ºi sã primeascã
ouã pentru încondeiat de Paºte. Joia Mare este consideratã binefãcãtoare pentru morþi. Acum se face ultima pomenire a morþilor
din Postul Mare.. Joia Mare este cunoscutã mai ales, în cultura
popularã actualã, ca ziua în care se înroºesc ouãle; pentru cã se
spune cã ouãle înroºite sau împistrite în aceastã zi nu se stricã
tot anul. De asemenea, oamenii cred cã aceste ouã sfinþite ºi
îngropate la moºie o feresc de piatrã. Ouãle se spalã cu detergent,
se clãtesc, se lasã la uscat, apoi se fierb în vopsea. Pe lângã ouã
roºii, românii contemporani mai vopsesc ouãle ºi în galben, verde,
albastru. Unele gospodine pun pe ou o frunzã sau o floare, apoi îl
leagã într-un ciorap subþire ºi aºa îl fierb, ca sã iasa cu model.
Mai demult, ouãle se vopseau cu coji de ceapã, cu sunãtoare
(pojarniþã), cu coajã de crin roºu sau cu flori de tei; luciul li se
dãdea ºtergându-le, dupã ce s-au fiert, cu slãninã sau cu unturã.
Spiritualitatea româneascã pãstreazã ºi câteva legende
referitoare la înroºirea ouãlor. Cea mai cunoscutã spune cã,
întâlnindu-se cu evreii, Maria Magdalena le-a spus cã Hristos a
înviat. Iar ei au rãspuns cã atunci va învia Hristos, când se vor
înroºi ouãle din coºul ei ºi, pe datã, ouãle s-au fãcut roºii. Se
mai spune cã, dupã Înviere, evreii au aruncat cu pietre în Maria
Magdalena. Iar pietrele se prefãceau în ouã roºii. Altã legendã
spune cã, sub crucea pe care a fost rãstignit Hristos, Maria
Magdalena a pus un coº cu ouã ºi ele s-au înroºit de la sângele
ce cãdea din rãnile Domnului. Existã ºi alte legende care
povestesc despre originea acestui obicei. El este atât de rãspândit
pe teritoriul românesc, aºa cum era ºi în trecut, ceea ce l-a fãcut
pe un cãlãtor turc din secolul al XVIII-lea sã numeascã Paºtele,
Sãrbatoarea de ouã roºii a ghiaurilor (creºtinilor) valahi. Dar oul,
simbol al fecunditãþii ºi al formei aproape desãvârºite, era
folosit ºi de alte popoare, în ritualurile lor de sãrbãtori.

Popoarele Asiei ºi Europei, care serbau Anul Nou la echinocþiul
de primãvarã, ofereau în dar prietenilor ºi vecinilor ouã roºii.
La creºtini se credea cã el îl reprezintã pe Creator, care creeazã
tot ºi conþine în sine totul. La români este nelipsit în ultimele
zile ale Postului Mare, fiind consumat de Paºte, dupã ce este
sfinþit ºi toatã familia ciocneºte ouã.
Vineri. Vinerea Mare (Vinerea Paºtilor, Vinerea Seacã, Vinerea
Patimilor) este zi de mare doliu a întregii creºtinãtãþi pentru cã
în aceastã zi a fost rãstignit ºi a murit Mântuitorul lumii. Zi
aliturgicã, pentru cã Liturghia reprezintã jertfa nesângeroasã
a lui Hristos, în chipul pâinii ºi al vinului, iar cele douã jertfe
nu se pot aduce în aceeaºi zi. În seara acestei zile se oficiazã
denia Prohodului Domnului. În mijlocul bisericii se
scoate Sfântul Epitaf (care-l închipuie mort pe Mântuitorul,
înconjurat de Apostoli ºi Maica Domnului) pe sub care toatã
lumea trece, pânã în dupã-amiaza zilei de sâmbãtã. În zorii
zilei de Înviere este dus din nou în Sfântul Altar ºi este aºezat
pe Sfânta Masã, unde rãmâne pânã în miercurea dinaintea
Înãlþãrii Domnului. Se spune cã pe cei ce trec de trei ori pe sub
Sfântul Aer nu-i doare capul, mijlocul ºi ºalele în cursul anului,
iar dacã îºi sterg ochii cu marginea epitafului nu vor suferi de
dureri de ochi. Acestei zile i se spune ºi Vinerea Seacã, pentru cã
bãtrânele posteau post negru, iar seara, la Denia Prohodului
Domnului, luau anafurã de la bisericã. Dupã cântarea Prohodului
Domnului se înconjoarã de trei ori biserica de tot soborul, cu
Sfântul Epitaf, care apoi este aºezat pe masa din mijlocul
bisericii. La terminarea slujbei, femeile merg la morminte,
aprind lumânãri ºi-ºi jelesc morþii. La sfârºitul slujbei era
obiceiul ca preotul sã împartã florile aduse, care erau considerate
a fi bune de leac. Lumea, în trecut, pleca
acasã cu lumânãrile aprinse pe drum, ca sã
afle ºi morþii de venirea zilelor mari.
Ocoleau casa de trei ori ºi, intrând, se închinau, fãceau câte o cruce cu lumânarea
aprinsã în cei patru pereþi sau doar la grinda
de la intrare ºi pãstrau lumânarea pentru
vremuri de primejdie. În popor se crede cã
dacã ploua în Vinerea Mare anul va fi mãnos,
iar dacã nu, nu va fi roditor. Unii cred cã,
dacã se scufundã în apã rece de trei ori în
acestã zi vor fi sãnãtoºi tot anul. Femeile
nu umplu borº în acestã zi, sã nu se scalde
Necuratul în el; nu coace pâine sau altceva,
sã nu ardã mâinile Maicii Domnului; nu
cos, ca sã nu orbeascã; nu þes, nu torc, nu
spalã, pentru a nu o supãra pe Sfânta Vineri;
afumã casa cu tãmâie, înconjurând-o de
trei ori, în zorii acestei zile, pentru ca gângãniile ºi dihaniile sã nu se apropie de casã ºi de pomi. Copiii
adunã flori de pe câmp ºi le duc la bisericã. Înãlþãtoare zi de
doliu, tãcere ºi meditaþie, Vinerea Mare este cinstitã mai ales
prin participarea la slujba Prohodului Domnului. Aºa rãmâne
ea în conºtiinþa românilor contemporani.
Sâmbãtã. Sâmbãta Mare este ziua îngropãrii Domnului cu
trupul ºi a pogorârii Lui la iad, de unde a slobozit neamul
omenesc. Este ziua în care se definitiveazã pregãtirile pentru
marea sãrbãtoare a Învierii; spre searã, creºtinii se odihnesc
pentru a putea participa la slujba de la miezul nopþii. Fiind
ultima zi a Postului Mare, era obiceiul ca bãtrânii ºi copiii sã se
împãrtãºeascã. Ziua Învierii Domnului, cunoscutã ºi sub numele
de Paºti, începe, din punct de vedere liturgic, în noaptea dinainte;
la miezul nopþii, când se spune cã mormântul s-a deschis ºi a
înviat Hristos. Chiar dacã românii participã în numãr destul
de mic la Sfânta Liturghie din aceastã noapte sfântã, ei vin la
Slujba Învierii, pentru a lua luminã. Apoi se duc pe la casele lor,
revenind, dimineaþa, la bisericã, în locurile unde se sfinþeºte
pasca ºi prinoasele. În bisericã este obiceiul ca, în aceastã noapte,
sã se sfinþeascã pâinea numitã paºti, fie sub formã de anafurã
sau anafurã amestecatã cu vin (în vestul þãrii). Puteri deosebite
i se atribuie ºi lumânãrii de la Înviere, care este pãstratã ºapte
ani ºi aprinsã în caz de grindinã, furtuni, sau mari primejdii.
Noaptea Învierii este deosebitã, ea simbolizând noaptea luminii,
a izbãvirii omului din iad, din pãcat ºi din moarte. Spun sfinþii
cã întreaga omenire va învia dupã modelul Învierii lui Hristos.
Din acest moment salutul obiºnuit este înlocuit cu cel de
Hristos a-nviat, la care se rãspunde Adevãrat a-nviat, salut pãstrat
pânã la Înãlþarea Domnului. Este o formã de mãrturisire a
Învierii ºi a credinþei creºtine.
Sãptãmâna de dupã Paºti - Sãptãmâna luminatã era þinutã de
femei aproape toatã: marþea pentru boala cea rea, miercurea
pentru tunete ºi trãsnete, joia pentru grindinã, vinerea pentru
rodirea pãmântului. Cea mai mare sãrbãtoare din aceastã
sãptãmânã este însã Izvorul Tãmãduirii, þinutã vineri.
Sãrbãtoarea îºi are originea în a doua jumãtate a primului
mileniu creºtin, pe la anul 450, când se spune cã viitorul împãrat
Leon cel Mare a întâlnit prin pãdure un orb, care i-a cerut apa. El
a cãutat ºi a gãsit un izvor, cu apa cãruia s-a vindecat orbul. Iar
când a devenit împãrat (aºa cum îi proorocise Maica Domnului
când cauta izvorul) a zidit o bisericã lângã izvorul tãmãduitor, la
care s-au fãcut multe vindecãri ºi minuni. În aceastã zi se face,
în toate bisericile, aghiazma, pentru tãmãduirea de boli.
Moment de pace sufleteascã ºi de reînviere a întregii naturi,
Paºtele este o sãrbãtoare religioasã întâlnitã, cu semnificaþii
diferite, în creºtinism ºi iudaism. Unele obiceiuri de Paºti se
regãsesc, cu semnificaþie diferitã, în antichitatea anterioarã
religiilor biblice. Paºtele ºi-a pãstrat pânã în prezent farmecul
ºi semnificaþia, fiind un moment de liniºte sufleteascã ºi de
apropiere de familie. Farmecul deosebit este dat atât de semnificaþia religioasã (întotdeauna mai existã o ºansã de mântuire)
cât ºi de tradiþii: oul pictat, iepuraºul, masa cu mâncãruri
tradiþionale de paºte (cozonac, pascã, miel), slujba de sâmbãtã
seara cu luarea luminii.
Sãrbãtori Pascale fericite!

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE

Sãrbãtori
Pascale
fericite!

