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Universitatea Spiru Haret acordã meditaþii gratuite
la Limba Românã ºi Matematicã

Profesorii de la Facultatea de Litere ºi de la Facultatea de Informaticã ºi Inginerie vin în sprijinul elevilor cu
meditaþii gratuite la Limba Românã ºi Matematicã, la sediul central al Universitãþii Spiru Haret din strada
Ion Ghica nr. 13: luni, 14-15,30  Limba Românã vineri, 14-17,00  Matematicã.
Elevii beneficiazã, de asemenea, de o întâlnire cu specialiºti de la Centrul de Consiliere ºi Orientare
în Carierã. Pentru programare, elevii vor trimite un e-mail la ccoc@spiruharet.ro
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Prima Conferinþã Româno-Armeanã în domeniul STEM
Prima Conferinþã Româno-Armeanã în
domeniul STEM a avut loc în data de 9 aprilie
2019, la Bucureºti, la Universitatea Spiru
Haret, Facultatea de Inginerie ºi Informaticã.
Din partea Armeniei a conferenþiat prof.
univ. dr. Gurgen Dallakyan, despre Modelarea
matematicã a proliferãrii celulelor, în special
în situaþii oncologice (Mathematical analysis
of chemotaxis and cancer models). Modele
analitice, numerice ºi simulãri au dovedit cã
Matematica poate ajuta Medicina.
Din partea Facultãþii de Inginerie ºi
Informaticã au conferenþiat: lector univ. dr.
Iorga Benedictos - The impact of the
education and cybersecurity culture in
protection of critical infrastructures, prof.
univ. dr. Grigore Albeanu  On Fuzzy
arithmetic perations, conf. univ. dr. Rodica
Ioan  Hybrid systems  Applications, ºi
conf. univ. dr. Dumitru Dan  Remarks on
Mandelbrot sets.
Profesorii ºi studenþii participanþi au aflat
despre ultimele cercetãri ºi rezultate privind
fractalii de tip Mandelbrot, modelarea
proceselor (automate cu roboþi) în chirurgie,
provocãrile calculului în situaþii imprecise,
necesitatea unei culturi privind securitatea
infrastructurilor critice, cybersecurity ºi
apãrare. Evident, cel mai dezbãtut subiect a
fost cel legat de biomatematicã ºi oncologie.

Universitãþile europene
chemate sã coopereze ºi sã contribuie
mai mult la prosperitatea
ºi competitivitatea Europei
Spiru Haret a fost prezentã, atât la dezbaterile
în Universitatea
plen cât ºi la atelierele de lucru dedicate ecosistemelor inovative
Foto: conf. univ. dr. Rodica Ioan

 Implicaþi Implicaþi  Implicaþi
Importanþa Programului
ERASMUS +

Workshop de
Susþinere ºi Promovare
START-UP-uri
în Regiunea Sud-Muntenia
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ZILELE CARIEREI
Universitatea Spiru Haret organizeazã ZILELE CARIEREI. Acestea
vor avea loc în zilele de 16 ºi 17
aprilie 2019, în campusul Didactica,
strada Fabricii nr. 46 G, corp A,
sector 6 Bucureºti.
În cadrul conferinþei vor avea loc
dezbateri, workshopuri ºi activitãþi
practice cu studenþii, consilierii ºi
reprezentanþii instituþiilor participante. Târg de joburi.
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Respectarea pricipiilor orizontale în implementarea proiectului
POCA/491/126354 INFOLEX
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UNIVERSITATEA SPIRU HARET împreunã cu
ªcoala Gimnazialã INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST
au fost gazdele evenimentului:

INFORMARE ACASÃ. SIGURANÞÃ ÎN LUME!

Reprezentanþi de seamã ai Ministerului Educaþiei Naþionale (MEN)
ºi Inspectoratului ªcolar al Municipiului Bucureºti (ISMB), alãturi de
specialiºti din Ministerul pentru Românii de pretutindeni, ai Agenþiei
Naþionale împotriva traficului de persoane, Agenþia pentru ocuparea
forþei de muncã Eures ANOFM, precum ºi de Preºedintele Asociaþiei
de Pãrinþi ºi reprezentaþi din Prefectura Bucureºti au transmis celor

prezenþi în Aula ªcolii Gimnaziale International Premium School of
Bucharest informaþii extrem de importante, cu scopul conºtientizãrii
ºi prevenirii traficului de fiinþe umane.
Cadre didactice, elevi, studenþi, inspectori ºcolari, oameni de
ºtiinþã, toþi au fost împreunã miercuri, 10 aprilie, pentru a asigura
o altfel de educaþie pentru o nouã generaþie de tineri!

dezvoltate ºi coordonate de universitãþi, prezentând pe larg
experienþa centrului USH Pro Business, specializat în
interacþiunii cu mediul de afaceri pentru susþinerea inovãrii.
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Cu covrigei, cu Eugenii
Mioara VERGU-IORDACHE
Privesc chipurile oamenilor care au venit (din convingere!?)
sã-l apere, sã-l susþinã pe un ºef important al unui partid,
care a fost chemat în faþa unui complet de judecatã. Probabil
ºi-au luat o zi din concediul de odihnã sau o zi fãrã platã de la
un loc de muncã bine plãtit. ªi-au lãsat automobilele într-o parcare
la intrarea în Bucureºti ºi de acolo au cãlãtorit confortabil pânã
la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie. Se citeºte bunãstarea pe
chipul lor! Bunãstarea izvorâtã din politica economicã, socialã,
culturalã a partidului aflat la guvernare. (Nu credeþi?! Nici eu!)
Mã rog, astea-s amãnunte!
Domniile lor sunt interesate ca justiþia sã nu facã un pas greºit,
nu cumva sã-l condamne pe inculpat! De partea cealaltã, despãrþit
de jandarmi, alt grup aºteaptã ca inculpatul sã fie condamnat.
Când scriu, nu ºtiu ce decizie s-a luat. De fapt, nici nu mã
intereseazã! Dacã au probe, judecãtorii sã-l condamne. Dacã nu
au probe, sã punã punct odiseei!
Poate aºa începem sã ne gândim la bunãstarea realã a partizanilor
ºi adversarilor unui om politic, a unui partid, prezenþe (totuºi)
efemere în viaþa fiecãruia. Sigur, cu toþii ºtim cã depinde de noi, de
prezenþa la vot, cine ne va conduce în viitor, dupã alegerile de
peste aproape doi ani. Numai cã, dupã atâtea bãtãlii sterile, ajungem
obosiþi la data votului ºi renunþãm sã ne implicãm
Acum, eu aºtept cu interes campania pentru alegerile
europarlamentare. În precampanie, toatã lumea, cu rare excepþii,
vorbeºte despre orice, mai bine zis despre oricare adversar politic
intern. Este o revãrsare de urã ºi inadecvare ce ar trebui predate
în ºcoli despre aºa NU!. Nimic nu rãzbate dincolo de injurii,
acuzaþii. Ce vor face, ce pot face europarlamentarii români, ce
fac aleºii Uniunii Europene pentru bunãstarea Europei, implicit
a României, a românilor. Am impresia cã, de fapt, nu înþelegem
sau nu ne intereseazã. Noi rãmânem captivi în mocirla noastrã.
Pe noi ne intereseazã persoane, politice sau, în general, publice,
nu idei, nu fapte! Am declarat cã nu mai vrem tãtuci care sã ne
dirijeze viaþa, cã vrem sã fim propriii stãpâni, dar ne lãsãm amãgiþi
cu covrigei ºi Eugenii O asemenea discordie nu cred cã a
anticipat cineva!
Toatã clasa politicã este activatã. Unii vor sã-ºi menþinã
supremaþia, ceilalþi vor sã o câºtige. Toþi îºi clameazã bunele intenþii,
dar nu vin cu soluþii, ci doar cu acuzaþii la adresa celorlalþi, cu
dosare construite minuþios, scoase de la naftalinã (doar în campanie).
Ei ºtiu ce fac, ºtiu cã nu este corect, dar mai ºtiu cã majoritatea
alegãtorilor este atentã la acuze, pe care le acceptã fãrã a cerceta.
Important este sã fie scandal ºi sã câºtige ai noºtri.
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Importanþa Programului ERASMUS +
P

roiectul PROFORM de profesionalizare ºi formare continuã a cadrelor didactice a
prilejuit o nouã întâlnire a experþilor pe diverse activitãþi cu profesorii ºcolilor gimnaziale
din judeþul Botoºani. Teme de actualitate ºi de interes au fost dezbãtute, atât la ªcoala
Gimnazialã nr. 1 din comuna Manoleasa, cât ºi la ªcoala Gimnazialã nr. 2 Tudor
Vladimirescu din comuna Albeºti
Una dintre temele abordate în cadrul întâlnirii
a fost dezvoltarea profesionalã prin intermediul
Programelor Erasmus +. Astfel, prof. Rodica
Mighiu  coordonator/partener în cadrul
Proiectului PROFORM a prezentat liniile
directoare ale Programului ERASMUS + ºi
metodele prin care ºcolile pot aplica pentru
dezvoltarea educaþiei ºi formãrii personale ºi
profesionale, dar ºi pentru stimularea
experienþelor de învãþare ale oamenilor, în orice
etapã a vieþii lor.
Prof. Rodica MIGHIU, coordonator/partener
Proiect PROFORM: Pentru a îndeplini aceste
obiective, instrumentele disponibile trebuie sã
fie în mãsurã sã rãspundã noilor fenomene, cum
ar fi internaþionalizarea educaþiei ºi utilizarea
tot mai frecventã a învãþãrii digitale ºi sã sprijine
crearea unor parcursuri de învãþare flexibile,
în conformitate cu nevoile ºi obiectivele elevilor
din toate ciclurile educaþionale. Poate fi necesar
ca instrumentele sã evolueze în viitor, conducând la o coerenþã îmbunãtãþitã ºi la simplificare,
care sã permitã elevilor dar ºi profesorilor sã
se poatã deplasa liber în scopuri legate de studii
La rândul sãu, prof. Corina PALADE a
completat ideea formãrii profesorilor, dar ºi a
elevilor prin programele ERASMUS + ºi a scos
în evidenþã aspectele specifice. dar ºi experienþa
proprie într-un astfel de proiect. În plus, în tema
prezentatã s-a pus accent pe acþiunile procesului
de învãþãmânt, esenþialã fiind proiectarea în care
se prefigureazã modalitãþile de desfãºurare ºi de
evaluare a activitãþilor instructiv-educative ºi,
în final, elaborarea proiectelor pedagogice.
Prof. Corina PALADE  expert activitãþi de
mentorat ºi coaching Proiect PROFORM: în acest
context, proiectarea didacticã poate fi definitã
drept un demers de anticipare a modului în care
se va desfãºura activitatea instructiv-educativã
într-o anumitã perioadã de timp. Demersul de
anticipare a desfãºurãrii activitãþii instructiveducative implicã urmãtoarele etape: stabilirea
obiectivelor activitãþii instructiv-educative.
Obiectivele sunt rezultatele aºteptate la sfârºitul
unei activitãþi de învãþare ºi sunt exprimate în
termeni de achiziþii în plan comportamental;
alegerea conþinuturilor activitãþii instructiveducative. Conþinuturile sunt selectate în funcþie
de obiectivele propuse ºi sunt organizate, structurate dupã cerinþele didactice ºi respectându-se

programele ºcolare în vigoare; precizarea cãilor
ºi mijloacelor de realizare a obiectivelor, ceea ce
implicã alegerea metodelor ºi mijloacelor de
învãþãmânt, elaborarea suporturilor materiale,
construirea situaþiilor de învãþare; elaborarea
modalitãþilor de evaluare, prin stabilirea
criteriilor ºi tehnicilor de evaluare ºi construire
a instrumentelor de evaluare. În funcþie de
perioada de timp luatã în considerare, proiectarea pedagogicã poate fi: globalã sau eºalonatã.
Emoþiile negative ºi reacþiile la stres au fost
temele prezentate de prof. Ionuþ ªtefan ANISIE
 expert activitãþi de bune practici.
Prof. Ionuþ ªtefan ANISIE  expert activitãþi
de bune practici Proiect PROFORM: Stresul este
perceput ca o problemã curentã, aproape de
neevitat, cu care majoritatea persoanelor se
confruntã zilnic pe toate planurile. În acest
domeniu, un sector aparte, datoritã multiplelor
implicaþii, îl constituie stresul ocupaþional. În
pofida dezvoltãrilor teoretice sau practic
aplicative abordate de specialiºtii din diverse
domenii de-a lungul timpului, problematica
stresului oferã în continuare, poate azi mai mult
decât altãdatã, posibilitatea ºi necesitatea unor
noi deschideri analitice ºi investigative care sã
conducã spre un control mai eficient al acestuia.
Între profesiile afectate puternic de stres, potrivit
studiilor, profesorii se aflã pe unul dintre locurile
fruntaºe. Sãnãtatea mentalã a cadrelor didactice
îºi pune amprenta asupra actului instructiv 
educativ ºi, implicit asupra elevilor, asupra
personalitãþii acestora. Cercetãrile demonstreazã
numeroasele implicaþii ale distresului emoþional
în etiologia diferitelor tulburãri ºi dezechilibre
mintale ºi emoþionale care se rãsfrâng asupra
performanþelor profesionale ale cadrelor
didactice. Conºtientizând responsabilitatea
profesorului ºi implicaþiile unor disfuncþiuni ale
personalitãþii acestuia asupra elevilor, nu
întâmplãtor s-a impus obligativitatea examenului
psihologic anual. Fiecare activitate a proiectului
urmãreºte profesionalizarea cadrelor didactice
prin formare continuã, asigurarea calitãþii educaþiei
prin formarea profesionalã continuã ºi asigurarea
unei educaþii incluzive de calitate. Acest proiect
de formare continuã este finanþat din Fondul Social
European prin Programul Operaþional Capital
Uman 2014-2020, care urmãreºte integrarea
nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în
ansamblul programelor ºi politicilor publice ale
României ºi are în vedere valorizarea capitalului
uman, ca resursã pentru o dezvoltare sustenabilã
în viitor. Se are în vedere, în cadrul acestui proiect,
elaborarea de studii de cercetare privind dezvoltarea profesionalã a personalului din învãþãmântul
preuniversitar. Acesta este implementat de
Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, în parteneriat cu
Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani ºi
Inspectoratul ªcolar Judeþean Giurgiu.

Lect. univ. dr. Sorin BEJAN
Expert media  Proiect PROFORM
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Workshop de

Susþinere ºi Promovare START-UP-uri
în Regiunea Sud-Muntenia

În cadrul Campaniei de promovare a Proiectului Antreprenori SMART - Tineri Responsabili,
Ambiþioºi,
Motivaþi, de Succes a avut loc primul Eveniment de Susþinere ºi Promovare STARTUP-uri în Regiunea Sud-Muntenia.
Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã si Culturã, în calitate
de Beneficiar al Proiectului, POCU/82/3/7/,
Cod SMIS: 104098, finanþat din Fondul Social
European prin Programul Operational Capital
Uman 2014-2020, a organizat ºi susþinut
Evenimentul de Susþinere ºi Promovare STARTUP-uri în Regiunea Sud-Muntenia, conform SA
7.2 Campanie de organizare de evenimente de
susþinere ºi promovare întreprinderi, la Piteºti,
în data de 12 aprilie 2019, la Sediul Camerei de
Comerþ, Industrie ºi Agriculturã Argeº, str.
Republicii nr. 63, în intervalul orar 10:00-14:30.
Evenimentul a fost de tip workshop, astfel
încât a fost asigurat cadrul de promovare, schimbul
de experienþã între antreprenori ºi crearea ºi
dezvoltarea de parteneriate. Peste 50 de
participanþi (Antreprenori SMART ºi alþi membri
ai Grupului Þintã, Mentori, Antreprenori locali
deþinãtori de START-UP-uri, reprezentanþi ai
mediului bancar, reprezentanþi ai patronatelor
locale, reprezentanþi ai unor organizaþii
profesionale locale, reprezentanþi ai mass-media
locale etc.) au discutat deschis despre mediul
antreprenorial local ºi regional.
Temele abordate au fost diverse, acestea fiind
susþinute de reprezentanþi ai unor instituþii
profesionale locale, care au vorbit despre impactul
antreprenoriatului asupra mediului de afaceri din
Argeº, de reprezentanþi ai patronatelor locale,
care au vorbit despre direcþiile de dezvoltare ale
antreprenoriatului în judeþul Argeº, dar ºi despre
problemele întâmpinate de antreprenorii din
judeþ. Au fost propuse soluþii pentru îmbunãtãþirea cadrului de dezvoltare a antreprenoriatului
în judeþul Argeº ºi a fost prezentat mediul bancar
dedicat antreprenorilor.
Utile au fost prezentãrile antreprenorilor
locali deþinãtori de START-UP-uri, care au
împãrtãºit din experienþa lor ca antreprenori.
De asemenea, o temã importantã s-a referit la
evoluþia pieþei muncii în regiune, prezentân-

du-se date statistice ºi studii despre specializãrile personalului în anumite domenii.
Obiectivele workshop-ului au fost atinse.
S-au transmis informaþii cãtre mediul antreprenorial local despre produsele/serviciile întreprinderilor nou înfiinþate, iar mesajele ºi informaþiile transmise în cadrul Evenimentului au
respectat principiul transparenþei.
Evenimentul a avut ca scop principal
susþinerea ºi promovarea pe piaþa localã ºi
naþionalã a firmelor înfiinþate prin Proiect ºi a
produselor/serviciilor acestora, în mediul
antreprenorial local ºi regional. Participanþii au
fost sensibilizaþi cu privire la obiectivul general
ºi la obiectivele specifice Proiectului.
Au fost colectate informaþii ºi date utile
privind stadiul actual ºi perspectivele de
dezvoltare ale antreprenoriatului în judeþul
Argeº, acestea fiind necesare pentru a elabora
un studiu privind impactul programelor de
sprijinire a antreprenoriatului asupra mediului
de afaceri din regiunea de implementare.
În toate acþiunile premergãtoare Evenimentului,
în timpul Evenimentului ºi dupã acesta au fost
respectate toate elementele de identitate vizualã
ale Proiectului, conform Manualului de Identitate
Vizualã.
Participanþii au considerat cã informaþiile
primite în cadrul Evenimentului au fost utile,
necesare ºi eficace. Schimbul de experienþã,
abordarea problemelor cu care se confruntã ºi
gãsirea unor soluþii au fost considerate
productive. S-a remarcat un interes deosebit
asupra temelor abordate.
Urmãtoarele evenimente vor viza alte localitãþi din Regiunea Sud-Muntenia, iar abordarea
va fi tot de tip workshop, aceasta ajutând la
conectarea START-UP-urilor înfiinþate în cadrul
Proiectului cu mediul antreprenorial local.
Expert PR

Loredana MEGA

Manager Proiect

Marin CRUCERU

Telefon: 021.312.23.01  E-mail: antreprenorismart@gmail.com
https://www.facebook.com/antreprenorismart
https://www.linkedin.com/company/antreprenori-smart/
http://antreprenorismart.ro

Mioara Vergu-Iordache, Ciprian C. Vasilescu
Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP)
Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.
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este editatã de
FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE
Tiparul executat de
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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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UNIVERSITARIA
Universitãþile europene chemate sã coopereze ºi sã contribuie
mai mult la prosperitatea ºi competitivitatea Europei


Universitatea Spiru Haret a fost prezentã, atât la dezbaterile în plen, cât ºi la
atelierele de lucru dedicate ecosistemelor inovative dezvoltate ºi coordonate de
universitãþi, prezentând pe larg experienþa centrului USH Pro Business, specializat
în interacþiuni cu mediul de afaceri pentru susþinerea inovãrii.
În cadrul Conferinþei Driving Innovation
in Europes Universities (11-12 aprilie
2019, Paris), organizatã de Asociaþia
Universitãþilor Europene (European
University Association - EUA) ºi dedicatã
promovãrii inovãrii în Europa, dezbaterile
ºi intervenþiile personalitãþilor prezente din
mediul academic ºi factorilor de decizie
ai Uniunii Europene au evidenþiat rolul
esenþial al universitãþilor în asigurarea
competitivitãþii ºi prosperitãþii europene,
în contextul în care, pe alte continente
(Asia, America Nord ºi Australia) se
constatã o amplificare a implicãrii universitãþilor în reþelele ºi ecosistemele de
inovare. Cele mai reprezentative universitãþi europene prezente la dezbateri ºi-au
focalizat atenþia pe modalitãþile concrete
în care acestea se integreazã în ecosistemele inovative la nivel naþional, regional
ºi internaþional. Au fost puse în evidenþã
instrumente, mecanisme, strategii ºi practici universitare care sã ajute universitãþile
sã se inspire una de la alta dar ºi sã formeze
alianþe în inovare, care sã depãºeascã
cadrul strict naþional în care o parte dintre
universitãþi sunt încã cantonate.

UniHack

Un impediment ades evocat în creºterea rolului universitãþilor în inovare a
fost rigiditatea reglementãrilor naþionale
ºi lipsa unei autonomii universitare avansate, care sã permitã acestora adaptarea
rapidã a serviciilor educaþionale ºi de
cercetare la nevoile de susþinere a inovãrii
ºi antreprenoriatului.
De asemenea, s-a menþionat rolul
central al universitãþilor în noul program
de cercetare Horizon Europe care se
elaboreazã în prezent.
În cadrul dezbaterilor, Universitatea
Spiru Haret a fost prezentã, atât la
dezbaterile în plen, cât ºi la atelierele de
lucru dedicate ecosistemelor inovative
dezvoltate ºi coordonate de universitãþi,
prezentând pe larg experienþa centrului
USH Pro Business, specializat în
interacþiuni cu mediul de afaceri pentru
susþinerea inovãrii.
Am constatat cã suntem în linie cu ceea
ce marile universitãþi europene înþeleg în
a dezvolta prin ecosisteme inovative ºi
parteneriate de inovare ºi cã, în anumite
privinþe, experienþa noastrã de implicare
în clustere, în asociaþii profesionale cu rol

de inovare, în centre de internaþionalizare
a afacerilor sau de digitalizare a fost
apreciatã de alte universitãþi ºi experþii
prezenþi. Mai mult, am stabilit legãturi
excelente cu alte universitãþi. Nu în ultimul
rând, am adus în discuþie ºi implicarea
noastrã la nivel macro-regional, în
SUERD, ceea ce a lãsat o bunã impresie.
- a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu,
prorector Universitatea Spiru Haret,
director general USH Pro Business.
În contextul conferinþei, a fost ales un
nou preºedinte al asociaþiei, domnul
Michael B. Murphy, profesor la Universitatea Cork, Irlanda, care a declarat cã are
în vedere ca prioritate a mandatului sãu
creºterea rolului universitãþilor în inovarea
europeanã ºi susþinerea dezvoltãrii de
consorþii universitare. În viziunea sa ºi a
liderilor EUA, cunoaºterea inovativã
trebuie sã fie noua amprentã a universitãþilor în ecosistemele de inovare, nu
numai prin aplicarea noilor tehnologii, dar
ºi prin înþelegerea ºi difuzarea avantajelor
sociale ale acestora concomitent cu
cercetarea posibilelor implicaþii negative,
mai puþin cercetate de mediul antreprenorial. Un important aport al EUA în
acest sens este ideea de cercetare a aspectelor etice legate de inteligenþa artificialã.
USH Pro Business
Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare
www.ushprobusiness.ro

- un nou hackathon internaþional pentru studenþi

În perioada 17-19 mai 2019, la Timiºoara, va avea loc un nou
hackathon internaþional dedicat studenþilor ºi elevilor  UniHack,
organizat de Liga AC (Liga Studenþilor din Facultatea de
Automaticã ºi Calculatoare), împreunã cu Banat IT. Evenimentul
se va desfãºura la Restaurantul Universitar al Universitãþii
Politehnica Timiºoara.
UniHack este cadrul ideal în care pasionaþii de IT pot învãþa
o mulþime de lucruri într-un timp scurt. Participanþii, grupaþi
în echipe de maximum 5 persoane, vor avea la dispoziþie 48
de ore pentru a concepe ºi implementa soluþii software sau
hardware pentru probleme civice, sub îndrumarea mentorilor
experimentaþi ºi a reprezentanþilor companiilor partenere.
ªi, desigur, ca la orice hackathon, cele mai bune echipe vor
fi premiate! În funcþie de temã ºi tehnologiile folosite,
proiectele se vor putea încadra într-unul sau mai multe trackuri,
unele tehnice (ex. cea mai bunã aplicaþie web), iar altele civice

(ex. smart city). Premiile trackurilor vor fi oferite de cãtre
sponsori, iar organizatorii vor oferi premiul cel mare.
Pentru cei interesaþi sã afle mai multe despre UniHack,
pregãtim o sesiune de Q&A + Networking. Organizatorii ºi
reprezentanþii companiilor partenere vor fi prezenþi pentru a
discuta despre trackuri, idei de proiecte ºi potenþiale soluþii
tehnice pentru probleme ale oraºului. Evenimentul va avea
loc în 23 aprilie, începând cu ora 18:00, la Vox Technology
Park, ºi se va încheia cu o searã socialã.
Þi-am trezit interesul? Intrã pe site-ul https://unihack.eu,
descoperã mai multe informaþii despre hackathon ºi înscriete! Pentru a fi la curent cu ultimele noutãþi, urmãreºte ºi pagina
de Facebook (https://fb.com/unihack.eu).

Universitatea Spiru Haret  prezentã
la Târgul ofertelor educaþionale, organizat la Constanþa:

ALEGE EDUCAÞIA!
ESTE CALEA CÃTRE VIITORUL TÃU!
Universitatea Spiru Haret a fost prezentã, ca în fiecare an, la Târgul
ofertelor educaþionale: Alege educaþia! Este calea cãtre viitorul tãu!,
organizat la Constanþa de cãtre Inspectoratul ªcolar Judeþean, în data
de 12 aprilie 2019.
Cei care au vizitat standul nostru au avut posibilitatea sã afle de
întreaga ofertã educaþionalã a Universitãþii, dar ºi de posibilitãþile pe
plan local, respectiv, de programele de studii oferite de Facultatea de
ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice din Constanþa.
Oferta educaþionalã a Facultãþii, pentru anul universitar 20192020, cuprinde trei programe de studii universitare de licenþã 
Drept, program de studii cu durata de 4 ani, ce se adreseazã
absolvenþilor de liceu care îºi doresc o carierã în domeniul juridic,
cu posibilitatea de a profesa, la finalizarea studiilor universitare,
ca: Magistraþi (Judecãtori sau Procurori), Avocaþi, Notari, Executori
judecãtoreºti, Cercetãtori, Cadre didactice, Auxiliari ai instanþelor
de judecatã (Grefieri, Arhivari etc.); Management, cu predare în
limba românã, ºi Management, cu predare în limba englezã,
ambele programe cu o duratã de 3 ani fiecare, pentru absolvenþii
de liceu ce viseazã la o carierã profesionalã în domeniul economic,
programe ce le oferã posibilitatea, la finalizarea studiilor, de a
profesa ca manageri în diverse domenii de activitate.
Pe lângã programele de studii universitare de licenþã, Facultatea de
ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice din Constanþa mai oferã ºi douã
programe de masterat, dintre care unul este ºi cu predare în limba
englezã, respectiv, programul Management Organizaþional ºi
Antreprenoriat, cu o duratã de studii de doi ani, dar ºi programul ªtiinþe
Penale, pentru absolvenþii de studii superioare interesaþi de
aprofundarea studiilor în domeniul ªtiinþelor Juridice.
Pentru anul universitar 2019-2020, Facultatea de ªtiinþe Juridice
ºi ªtiinþe Economice din Constanþa mai oferã, celor interesaþi, ºi
programe postuniversitare avizate de cãtre Ministerul Educaþiei,
adresate celor care-ºi doresc o carierã în managementul instituþiilor
de învãþãmânt sau al unitãþilor de cazare.
Liceenii prezenþi la Târg au fost încântaþi ºi de posibilitatea
preînscrierii online ºi de faptul cã, recurgând la aceastã metodã,
pot fi scutiþi de plata taxei de admitere.

Lector univ.dr. Adina TRANDAFIR

Responsabil PR UniHack 2019, Patricia BOC

Consultãri în Consiliul Consultativ SUERD pentru revizuirea Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii
 Consiliul Consultativ SUERD contribuie la procesul de
revizuire a strategiei macroregionale pentru regiunea Dunãrii.
 Se vizeazã o strategie mai eficientã ºi mai bine finanþatã,
adaptatã principiului coeziunii, mai bine comunicatã ºi mai
aproape de cetãþeni. Acestea au fost concluziile consultãrilor
de la USH Pro Business, centrul antreprenorial universitar al
Universitãþii Spiru Haret, din data de 8 aprilie 2019.
USH Pro Business, reprezentând Secretariatul Consiliului
Consultativ SUERD, a organizat evenimentul Consultãri în
Consiliul Consultativ SUERD pentru revizuirea Strategiei UE
pentru Regiunea Dunãrii, cu scopul preluãrii ºi centralizãrii unor
propuneri venite din partea societãþii civile, a mediului de afaceri
ºi a ONG-urilor, cu privire la modul în care strategia va putea sã
fie mai bine înþeleasã, mai bine comunicatã ºi mai eficientã. Astfel,
Consiliul Consultativ susþine structura de guvernanþã naþionalã
SUERD din cadrul Ministerului Afacerilor Externe ºi ministerele
responsabile pentru Ariile Prioritare, prin centralizarea ºi
transmiterea propunerilor rezultate în cadrul consultãrilor
organizate împreunã cu membrii societãþii civile, privind modul
de revizuire a Strategiei SUERD.
La dezbateri au participat reprezentanþi ai Academiei Române,
mediului universitar (Universitatea Spiru Haret, Academia de
Studii Economice, Universitatea Politehnicã din Bucureºti),
institute de cercetãri, experþi, reprezentanþi ai societãþii civile,
reprezentanþi ai structurilor asociative, ale de mediului de afaceri,
reprezentanþi de clustere ºi ONG-uri. Din sectorul public au fost
prezenþi reprezentanþi din cadrul Ministerului Afacerilor Externe,
Ministerului Muncii, Ministerului Educaþiei, Ministerului
Economiei, Ministerului Transporturilor ºi ai Ministerului pentru
Românii de Pretutindeni.
Propunerile, recomandãrile ºi sugestiile privind revizuirea
Strategiei UE au vizat un evantai larg de teme precum: adãugarea
unei sub-arii prioritare cu privire la agricultura durabilã ºi
ecologicã, securitatea alimentarã; includerea unei arii transversale
precum digitalizare ºi transformare digitalã, atragerea de resurse
financiare dedicate Strategiei SUERD; includerea unui obiectiv
important în strategie, care sã vizeze, cu prioritate, reducerea
decalajelor economice ºi sociale între regiunile de dezvoltare din

þãrile membre UE; implicarea activã a agenþiilor de dezvoltare
regionalã ºi a consiliilor de dezvoltare regionalã în procesele de
specializare inteligentã; dezvoltarea transporturilor multimodale, a
coridoarelor strategice (coridoarele Est-Vest), ca prioritate strategicã;
dezvoltarea unei reþele regionale de monitorizare a apei; creºterea
rolului finanþãrilor pentru localitãþile limitrofe ºi riverane Dunãrii,
colaborarea cu organizaþiile de experþi europeni pentru a ajuta la
protejarea ºi conservarea resurselor unice ale Dunãrii, crearea unor
funcþii de observator în Grupul la Nivel Înalt (HLG); alocarea
spaþiului de discurs la Forumul SUERD pentru societatea civilã,
includerea de observatori în fiecare grup de coordonare a ariilor
prioritare; organizarea audierii anuale legate de îndeplinirea
strategiei; asigurarea accesului facil la surse de finanþare; crearea

unui fond de participare - Civil Society Participation Fund (CSPF);
transformarea Dunãrii în coridor strategic paneuropean Est-Vest,
întâietate la finanþare a regiunilor riverane cu decalaj major ºi
probleme de sãrãcie accentuatã, monitorizarea Strategiei SUERD
prin implicarea ofiþerilor SUERD, accent pe dezvoltarea
clusterelor.
Propunerile vor fi transmise cãtre instituþii ale SUERD,
respectiv GLI, grupe de lucru interministeriale, în vederea
elaborãrii documentului final, pe care Preºedinþia României la
SUERD îl va propune, spre dezbatere, la reuniunile viitoare ale
acestei strategii macro-regionale.
România deþine preºedinþia SUERD pânã la finalul lunii
octombrie 2019. Prima etapã de revizuire a SUERD s-a încheiat
în data de 9 ianuarie. Aceasta este cea de-a doua etapã a revizuirii
Strategiei.
În prezent, procesul de consultare naþionalã se deruleazã în
toate statele Strategiei Dunãrii.
Cei interesaþi îºi pot transmite propunerile, rãspunzând online
la cinci întrebãri accesând: EUSDR - Revision of the Action Plan
- ONLINE CONSULTATION
Consiliul Consultativ este un organism recent înfiinþat ºi am
acþionat cât am putut de repede prin reprezentanþii interesaþi
din diverse medii socio-profesionale, pentru a aduce în faþã teme
majore ºi temeri majore exprimate în cadrul consultãrilor de
luni, 8 aprilie 2019, pentru a putea transmite aceste teme mai
departe coordonatorilor naþionali. Trebuie sã subliniem cã
strategia nu este un proces care se decide în spatele uºilor închise
ºi nu sunt puþini cei care spun cã aceastã strategie este puþin
cunoscutã, înþeleasã ºi eficientã. Nu numai noi, dar ºi Comisia
Europeanã, în studii importante (Study on macro-regional
strategies and their links with cohesion policy Data and
analytical report for the EUSDR, Noiembrie 2017), atrage atenþia
cã esenþa obiectivelor strategice este politica de coeziune, iar
decalajele majore economice  sociale din þãrile dunãrene nu
indicã, dupã o decadã de strategie dunãreanã, diminuarea lor.
În plus, implicarea României în strategie, în grupele de lucru ºi
arii prioritare, este firavã, a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu,
prorector Universitatea Spiru Haret, coordonator al Secretariatului Consiliului Consultativ SUERD.
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PREUNIVERSITARIA
Liceul cu program sportiv Mircea Eliade

Suntem singurul liceu cu program de sport intensiv

 O istorie neconvenþionalã a unei zone ºi a unei unitãþi ºcolare bucureºtene
La numãrul 315-317 pe Splaiul Independenþei, la

limita cu Sema - Parc se aflã Liceul cu program
sportiv Mircea Eliade. Este foarte interesantã transformarea acestei zone în decursul ultimelor decenii, dar
ºi schimbãrile parcurse de ºcoalã de la apariþia ei, în
1928. Pe atunci, Ministerul Muncii a înfiinþat o
ºcoalã de meserii cu 100 de elevi, viitori tâmplari,
croitori, cizmari. În decursul anilor, în perimetrul
Liceului cu program sportiv Mircea Eliade au
funcþionat ªcoala de Sericiculturã pentru fete, între
1945-1948, ªcoala Profesionalã de mecanici, strungari
ºi lãcãtuºi a Ministerului Metalurgiei, între 19491950, ªcoala Profesionalã nr. 4 Metal a Direcþiei
Generale a Rezervelor de Muncã, profilatã sã asigure
cadre calificate pentru Uzina Semãnãtoarea, între
1945-1960. Apoi, între 1960-1971, ªcoala Profesionalã Semãnãtoarea, iar, între 1971-1974, Grupul
ªcolar Semãnãtoarea. În anul 1974 lua naºtere Liceul
Industrial Semãnãtoarea, care împreunã cu ºcoala
profesionalã au format Grupul ªcolar Industrial
Semãnãtoarea, care a asigurat forþa de muncã
necesarã Uzinei Semãnãtoarea din Bucureºti.
Trebuie spus cã în perioada comunistã, întreprinderea Semãnãtoarea producea circa 5.000 de
combine agricole pe an ºi avea aproximativ 9.000 de
angajaþi. În 1977 s-a construit un nou corp de clãdireºcoalã cu 22 de sãli de clasã, laboratoare ºi cabinete,
salã de sport, douã cãmine ºi o cantinã. Dupã 1989,
profilul ºcolii s-a diversificat, existând clase cu filierã
teoreticã, respectiv matematicã  informaticã,
ºtiinþele naturii, ºtiinþe sociale ºi filierã vocaþionalã,
respectiv, sport. Nu în ultimul rând, a existat ºi a
treia filierã, cea tehnologicã, ºi clase de învãþãmânt
profesional. În 1991 primeºte denumirea de Grupul
ªcolar Mircea Eliade. Atunci funcþionau clase de
liceu, ºcoalã profesionalã ºi ºcoalã de ucenici. Între
2006-2007, dispar filiera tehnologicã ºi ºcoala
profesionalã ºi rãmân doar clasele de la profilul
teoretic ºi cel vocaþional. Se redenumeºte: Liceul
Mircea Eliade. Din anul ºcolar 2008-2009 sunt
introduse ºi clase de gimnaziu la învãþãmânt integrat
sportiv. Din 2013 denumirea este Liceul cu program
sportiv Mircea Eliade.
În contextul schimbãrilor puternice din societatea
româneascã, declinul industriei, falimentarea
fabricilor ºi uzinelor ºi a privatizãrilor masive este
de înþeles regresul ºcolilor profesionale ºi al liceelor
tehnologice de pe lângã acestea, aºa cum s-a
întâmplat pe fosta platformã Semãnãtoarea. Este
important faptul cã, totuºi, multe dintre unitãþile
ºcolare au avut puterea sã se transforme în instituþii
cu profile diferite faþã de cele de pânã în 1989. Este
ºi cazul fericit al Liceului cu program sportiv
Mircea Eliade. M-am deplasat pe o laturã a
terenului de aproximativ 44 de hectare al fostei
Uzine Semãnãtoarea, unde dupã anii 90 au fost
construite clãdiri noi sau au fost convertite fostele
hale ºi ateliere în clãdiri de birouri, restaurante,
magazine. Din stradã am observat o agitaþie plãcutã
ºi multicolorã. Pe un teren de fotbal de mari
dimensiuni se antrenau mai multe echipe de juniori,
fete ºi bãieþi. Am vorbit cu domnul director adjunct
al Liceului cu program sportiv Mircea Eliade,
profesor Ion Toma, despre liceu ºi despre
activitãþile sportive care se desfãºoarã aici.

Gimnaziu ºi liceu. Liceu vocaþional ºi teoretic
Vocaþional: Sportiv
Real: ªtiinþele naturii
Uman: ªtiinþe sociale
Club Sportiv. Secþii:  Fotbal baieti / fete  Volei fete
 Judo  Lupte  Tenis
Adresa: Splaiul Independenþei nr. 315-319, Bucureºti;
tel.: 021 314 1390  http://www.liceumirceaeliade.ro/

Reporter: Domnule director, înainte de a intra în subiect, trebuie sã
vã întreb cum se face cã un liceu cu profil sportiv poartã numele marelui
istoric al religiilor Mircea Eliade?
Prof. Ion Toma: Da. Este o întrebarea la ordinea zilei. Nu are legãturã
una cu alta, doar cã noi am preluat liceul cu numele acesta. Chiar ºi când
avea profil tehnologic se numea Mircea Eliade ºi fiindcã numele ne-a
purtat noroc în competiþiile sportive l-am pãstrat.
Reporter: Este un liceu vocaþional.
Prof. Ion Toma: Da. De la clasa a V-a la clasa a VIII-a avem douã
clase pe nivel, de sport, iar de la clasa a IX-a la clasa a XII-a avem patru
de sport, pe nivel, ºi câte una de ºtiinþe sociale ºi ºtiinþele naturii.
Reporter: Adicã aveþi, pe lângã profilul sportiv, care este de bazã, ºi
profil real ºi profil uman?
Prof. Ion Toma: Da. Încercãm sã acoperim cât mai multe domenii,
chiar eu am participat de curând la un simpozion organizat de Institutul
Confucius în noiembrie 2018. Fiindcã trebuie sã vã spun cã în liceul
nostru se predã voluntar Limba chinezã, de aproximativ 4 sau 5 ani, ºi am
fost invitaþi acolo. Este un opþional pe care îl predã o profesoarã de
origine chinezã, angajatã de Institutul Confucius, care se aflã pe lângã noi.
Reporter: Care sunt sporturile de bazã practicate de elevii liceului?
Prof. Ion Toma: Avem sporturile practicate de sportivi legitimaþi la
Mircea Eliade, adicã fotbal, judo, lupte, volei, tenis de câmp. La aceste
sporturi suntem angrenaþi în competiþiile mari. Pe lângã acestea, sunt
multe alte sporturi practicate de elevii noºtri, dar ei sunt legitimaþi la
alte cluburi, respectiv: gimnasticã, scrimã, înot, polo, box, handbal.
Reporter: Ce dotãri are liceul?
Prof. Ion Toma: Avem teren de fotbal regulamentar de 11 la 11, douã
terenuri de mini-fotbal, douã sãli de sport, una de lupte ºi una de judo.
O altã salã de jocuri sportive, un balon de tenis pentru iarnã, cu douã
terenuri ºi un teren de tenis exterior.
Reporter: Derulaþi programe europene de studii, în prezent?
Prof. Ion Toma: Am avut, pânã în 2017, Erasmus+ ºi sperãm sã
reactivãm programul.

Reporter: În afarã de sport, ce alte activitãþi mai au loc în cadrul liceului?
Prof. Ion Toma: Avem trupã de teatru.
Reporter: Cum s-au descurcat elevii de clasa a XI-a ºi a XII-a la
simularea pentru Bacalaureat?
Prof. Ion Toma: 60- 70 % promovabilitate. Cam acelaºi procent de
elevi au luat Bacalaureatul anul trecut.
Reporter: Conform doamnei ministru al Învãþãmântului, ar urma sã
fie: Bac T (tehnologic), Bac A1 (pentru absolvenþii programelor de
studii liceale de ºtiinþe), Bac A2 (pentru absolvenþii programelor de
studii liceale socio-umaniste) ºi Bac V (pentru absolvenþii programelor
de studii liceale vocaþionale), unde vã încadraþi ºi dumneavoastrã. Ar fi
beneficã aceastã departajare la examenul de Bacalaureat?
Prof. Ion Toma: Da. În prezent, Bacalaureatul unic nu ne ajutã
deloc! Cei de la clasele cu profil sportiv sunt complet defavorizaþi.
Reporter: Ce se întâmplã cu absolvenþii Liceului cu program sportiv
Mircea Eliade?
Prof. Ion Toma: Foarte mulþi dintre ei se îndreaptã cãtre facultãþi de
Sport, dar alþii, mult mai puþini, se îndreaptã ºi cãtre facultãþi cu alte
profiluri.
Reporter: Dacã se opresc cu studiile la nivel preuniversitar, nu pot
face altceva decât sport de performanþã?
Prof. Ion Toma: Pânã la clasa a IX-a, programa este identicã. Dupã
clasa a X-a primeazã sportul de performanþã. Suntem singurul liceu cu
program de sport intensiv. Cred cã suntem ºi liceul cu cea mai bunã
bazã sportivã din Bucureºti, aºa cã suntem gazde pentru o serie întreagã
de competiþii sportive pe terenurile noastre. Avem în jur de 900 de elevi
,atât la ciclul gimnazial, cât ºi la cel liceal. Trebuie sã spunem cã mari
nume ale sportivilor remarcaþi la nivel naþional sau internaþional au
plecat de aici: Maricica Puicã  atletism, Alin Stoica, George Ogãraru,
Andrei Mozacu, Robert Niþã, Valentin Negru, Alexandru Piþurcã, Ianis
Zicu  fotbal, Ana-Maria Hâncu, Anabela Gagionea, Irina Radu - volei,
Irina Camelia Begu  tenis, Alina Dumitru  judo etc.

Ciprian C. VASILESCU

Ziua Porþilor Deschise
la Grãdiniþa Prietenii Mei ºi ªcoala Gimnazialã International Premium School of Bucharest

Sâmbãtã, 6 aprilie, Grãdiniþa Prietenii Mei ºi
ªcoala Gimnazialã International Premium School
of Bucharest ºi-au redeschis porþile pentru a
cunoaºte noi prieteni, gata sã se mândreascã cu
statutul de preºcolar sau de ºcolar.
Pãrinþii ºi copiii au fost întâmpinaþi la
grãdiniþã de o mulþime de baloane colorate,
care i-au introdus în atmosfera de basm a
copilãriei. Cele 10 sãli de clasã, cu dormitoare
ºi grupuri sanitare, sala de mese, sãlile de sport
ºi piscina, laboratoarele ºi cabinetele de
specialitate le-au fost prezentate vizitatorilor,
alãturi de oferta educaþionalã a grãdiniþei.
Activitãþile didactice care se desfãºoarã sunt
cele prevãzute în Curriculum Naþional pentru
Educaþie Timpurie, completate de Cluburile
incluse în taxã, care se desfãºoarã zilnic
(Arts&Craft, Limba englezã, Origami, Cãsuþa
cu poveºti sau Sport ºi Sãnãtate) sau de
Cluburile pentru care pãrinþii opteazã, în
programul de dupã-amiazã (Limbi strãine,
Picturã, Actorie, Pian ºi Canto, Sabbiarelli,
Micii Bucãtari, Înot, Fotbal, Karate, Dans etc).
Activitãþile extracurriculare se desfãºoarã cu

regularitate, ca forme ale educaþiei nonformale
ºi vizeazã vizite la muzee sau la obiective
educaþionale, spectacole de teatru sau circ,
prezenþa invitaþilor speciali, concursuri de
picturã, dans sau cunoºtinþe generale.
ªcoala Gimnazialã International Premium
School of Bucharest, cuprinzând ciclul primar
ºi gimnazial, reprezintã o continuare fireascã
a Grãdiniþei Prietenii Mei, rãspunzând dorinþei
pãrinþilor de a oferi copiilor o educaþie ºcolarã
de nivel performant, într-un mediu sigur ºi
stimulativ din punct de vedere fizic ºi socioemoþional. Profilurile vocaþionale ale ºcolii
reprezintã o noutate în peisajul educaþional
privat, în sensul ofertei educaþionale organizate
special pentru copiii care doresc sã facã
performanþã, de la vârsta ºcolaritãþii mici, în
domeniul Limbilor strãine, MatematiciiInformaticii sau Sportului.
Vizitatorii au avut ocazia sã cunoascã
profesorii ºi tipurile de activitãþi curriculare ºi
extracurriculare, spaþiile generoase ºi dotãrile
moderne special gândite pentru un învãþãmânt
de calitate premium.
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Mogoºoaia
ClasicFest
debuteazã
cu Armonii
Pascale

VITRALII

Ein, zwei, polizei!

VITRALII
Sabin Gherman: Seriozitatea, eleganþa,
disciplina  atribute ale Ardealului  au
fost invadate de miticisme, de balcanisme
ordinare, de civilizaþia seminþelor de
bostan. Era o ºansã pentru România sã
se uneascã cu Transilvania, sã înveþe câte
ceva din organizarea ei, din sistemele ei
de valori. N-a fost aºa. România a înghiþit
Transilvania  de aceea din trei în trei
metri aluneci astãzi pe flegmele de pe
marile bulevarde.
Bãtãiosul militant pentru autonomie
continuã campania împotriva Vechiului
Regat. Uneori, nu se sfieºte sã mistifice date
economice sau sã invite la dezbaterile
domniei sale, altfel interesante ºi savuroase,
personaje precum primarul unei urbe de la
hotarul de vest al patriei, rãmas în istorie
pentru viteza de asfaltare a unui drum de
þarã pentru a facilita accesul la o cumetrie ori
tãiere de moþ, nu-mi amintesc, a ºefului de
partid al domniei sale, sau un fost ministru
foarte priceput la branconieri. Oameni
serioºi, eleganþi ºi disciplinaþi, desigur...

Regatul nu a avut valori, tradiþii, culturã,
nu, doar flegme, mitici ºi balcanisme
ordinare. Ok, opinia domniei sale, pe care
însã ar fi bine sã o fundamenteze pe
temeiuri economice ºi nu pe un - de altfel
lãudabil ºi respectabil - patriotism local,
alimentat de o veche, dar apusã mãreþie
imperialã cu care, totuºi, românii din
Ardeal nu au prea rezonat decât dupã
Unirea din 1918. ªi apoi, aroganþa asta
chezaro-crãiascã a devenit obositoare, semãnând din ce în ce mai mult cu o cârcotealã generatã de frustrãri provinciale.
În ceea ce mã priveºte, recunosc umil ºi
ruºinat cã voi prefera întotdeauna sfârâiala
sprintenã a micului perpelit pe cãrbuni, în
locul lentorii clãbucoase a wurst-ului imperial,
þuica în locul schnapsului ºi cavalul în locul
fanfarei. Dacã asta e o vinã, mi-o asum.
ªi încã ceva, domnul Gherman are
obsesia politicienilor corupþi ºi imbecili din
Regat. Dacã imbecilul corupt e din Cluj,
Sãlaj sau Sibiu e ok. Totuºi, jocul Caritas a
apãrut la Cluj, maestre, nu l-a inventat
Miticã!
Sã-l lãsãm pe domnul Gherman în
Mitteleuropa domniei sale ºi sã rezonãm
vigilent la vederea unei flegme pe asfalt,
urlând patetic Ein, zwei, polizei!, întru lauda
miturilor fãrã acoperire ale istoriei contrafactuale.

Dragoº CIOCÃZAN

John Betsch Quartet,
într-un concert de jazz
avangardist la ARCUB
John Betsch la baterie, Chris Dahlgren la
contrabas, David Patrois la vibrafon ºi Liviu
Butoi la saxofon sunt John Betsch Quartet
în concertul din 18 aprilie, de la ora 20:00,
de la ARCUB. Concertul face parte din cea
de-a treia stagiune de jazz Artist in Residence,
curatoriatã de Cristian Soleanu.
Pentru concertul John Betsch Quartet
cei patru artiºti propun o muzicã dincolo
de prejudecãþi ºi bariere stilistice.
Compoziþiile spontane penduleazã între
jazzul modal ºi explorãri timbrale într-o
experimentare profundã, energicã ºi intensã
a spaþiului muzical.

Iniþiatorul proiectului, unul dintre reprezentanþii de marcã ai percuþiei contemporane de jazz, John Betsch colaboreazã cu
muzicieni români de mai bine de 15 ani. Cu
Liviu Butoi ºi Chris Dahlgren a cântat la
Berlin ºi la Festivalul de Jazz de la Gãrâna,
în cvartet cu Mircea Tiberian. Cel de-al
patrulea muzician al Cvartetului John
Betsch, vibrafonistul francez David Patrois
este cunoscut publicului român din proiectele
Liviu Butoi & The French Connection ºi
prin colaborãrile cu Nicolas Simion ºi John
Betsch în cadrul festivalului internaþional
de la Paris, Jazzycolors.

Teatrul Naþional pentru Copii

ABRACADABRA
îºi serbeazã majoratul

A fost odatã ca niciodatã , aºa încep toate
poveºtile. Într-o zi de primãvarã, mai exact
în Ziua florilor, a Sãrbãtorii de Florii, a apãrut
un nou loc de joacã pentru cei mici, Teatrul
Naþional pentru Copii ABRACADABRA.
Gãzduit în sãlile frumoase ale Teatrului
Naþional I.L. Caragiale din Bucureºti,
duminicã de duminicã copiii erau invitaþi sã
urce pe scenã ºi sã devinã eroii din poveºti.
Autorul acestui joc de-a teatrul era Magicianul
Poveºtilor, cel care, timp de 10 ani, intrase
în televizoarele din casele românilor. Magia

poveºtilor era adusã pe scena teatrului, iar
copiii îºi puteau continua joaca, ei erau actoriijucãtori care interpretau personajele poveºtilor.
Un concept interesant apãrut în lumea teatralã prin asocierea dintre Teatrul Naþional
din Bucureºti ºi Fundaþia Abracadabra.
Pentru a sãrbãtori acest majorat, Magi
si echipa sa au pregãtit douã spectacole (în
14 aprilie ºi 21 aprilie)  magice - legate de
Poveºtile ºi Sãrbãtorile Românilor. Povestea
... continuã ...
Biletele pot fi procurate de la Casa de
bilete TNB ºi online, pe www.mystage.ro

În perioada 21 aprilie  26 mai 2019, Palatul
Brâncovenesc de la Mogoºoaia redevine
pentru al optulea an consecutiv o cetate a
culturii, un spaþiu al excelenþei sonore.
Ediþia a VIII-a a Mogoºoaia ClasicFest
propune pe parcursul a cinci serate duminicale,
9 recitaluri inedite, de mare diversitate, susþinute
de artiºti de primã valoare, informeazã Asociatia
Pro Valores. Primul eveniment va fi susþinut de
actriþa Lamia Beligan ºi multi-instrumentistul
Nicolae Szkely, care pe 21 aprilie, de la ora 18,
sub genericul Armonii Pascale, vor realiza un
spectacol de intensã emoþie.
Apoi, începând cu data de 5 mai, pentru patru
duminici, începând cu ora 17, pianista Mãdãlina
Paºol va aduce un Omagiu lui Dinu Lipatti sau, cu
Duo Iancu  Lobonþ, sub genericul Meraviglia, se
vor transforma în adevãraþi arheologi sonori.
Pe 12 mai, dupã recitalul ineditului Trio
Equilibrium de pian la 6 mâini, Horia Mihail
ºi al sãu pian cãlãtor vã vor purta în spaþiul
sonor clasic vienez.
Duminicã, 19 mai, îi va aduce în sala Scoarþelor
din Palatul Mogoºoaia pe Laureaþii ediþiei
a IX-a a Concursului Drumul spre celebritate,
violonista Andra Lucia Andrei ºi pianista Andra
Mãrgineanu, precum ºi pe pianistul Cãtãlin
Rãducanu, care vã propune un program integral
rus, din care nu va lipsi Suita Tablouri dintr-o
expoziþie, în anul în care se împlinesc 180 de ani
de la naºterea lui Modest Mussorgski.
În ultima duminicã a festivalului, pe 26 mai,
copilul minune al pianisticii româneºti  Eva Garet,
aflatã în primul ei turneu  Citadele muzicale  8,
va uimi cu siguranþã ºi publicul de la Palatul
Mogoºoaia, pentru ca ultimul recital al manifestãrii
festivaliere sã fie susþinut de Les Enharmonique
Piano Duo. Va fi un recital cu muzicã francezã,
dedicat copiilor... de orice vârstã.
Accesul la concerte se face în baza rezervãrii
biletelor de intrare în muzeu (6 lei), pe adresa:
asociatiaprovalores@gmail.com.

Struþocãmila
de sticlã ºi oþel
Ne jucãm de-a arhitectura. Ne dãm de-a dura! Înghiþim
clãdiri vechi sau construim peste ele. Moda în arhitecturã
e datã de sticlã ºi oþel. Am vãzut cu toþii cum aratã sediul
Uniunii Arhitecþilor, din fosta piaþã a CC, actualmente
Piaþa Revoluþiei. Sau noua casã a lui Spiru Haret, de pe
strada Gheorghe Manu. Prima - o clãdire ciuruitã de
gloanþe în 89, peste care s-a construit una de sticlã ºi
oþel. A doua - o casã de douã etaje dãrâmatã complet ºi în
locul ei un bloc de cinci etaje, care are la parter ºi la
primul cat o faþadã-replicã a ceea ce fusese casa. Unora
le place, pe alþii îi inspirã, dar cei mai mulþi au învãþat
cum sã pãcãleascã sistemul ºi sã toarne o construcþie
nouã în locul uneia vechi spunând pompos:
reconsolidare. Eu aº zice mutilare! Reþeta este simplã.
Avem o clãdire veche, dar trebuie sã scãpãm de ea. Lãsãm
faþada, care evident aratã rãu sau foarte rãu ºi pe interior
dãrâmãm cam tot. Facem stâlpi noi de rezistenþã, etaje.
Turnãm beton cât cuprinde. Dacã noua construcþie se
avântã peste planul zonal urbanistic, se poate merge pe
verticalã cu încã un etaj, douã din materiale uºoare, adicã
fix alea proaste, ieftine ºi inestetice. Ce ne mai mirã dacã
la finalul lucrãrii faþada veche cade, lãsând sã strãluceascã
în soarele puternic struþocãmila de sticlã ºi oþel (C.V.)

Grãdina
cu Artiºti
se întoarce
Mini-festivalul urban la Grãdina cu Artiºti
revine Grãdina de Primãvarã din Grãdina
Icoanei (20 - 21 aprilie). De opt ani, la Grãdina cu Artiºti organizatorii au adus artizanii
în stradã, parc sau mall aºa cã ºi acum pregãtesc
târg mare cu designeri pricepuþi care ne aduc
haine, accesorii felurite, decoraþiuni, jucãrii,
turtã dulce delicioasã, cea mai bunã îngheþatã
din oraº ºi multe alte lucruºoare de purtat, de
gustat, de oferit în dar sau de luat acasã.
Artizanii nu vin doar sã îºi expunã comorile,
dar ºi sã ne arate ºi sã ne înveþe secretele
manufacturãrii, aºa cã multe ateliere îi vor þine
ocupaþi, atât pe cei mari, cât ºi pe cei mici.
Dupã-amiezele suntem invitaþi în zona de
lounge ºi de relaxare de la firul ierbii, unde sunt
încurajate boardgames ºi lectura ºi zilnic vor
avea loc momente de entertainment, de la teatru
cu copii la workshopuri de drumming.
Intrarea la toate evenimentele Grãdinii cu
Artiºti este liberã.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Va l u l
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Expoziþia Valul de la Galeria Artelor a Cercului
Militar Naþional din Bucureºti a artistului plastic
Mircea Doinaru a fost vernisatã pe 1 aprilie, în prezenþa
academicianului Rãzvan Theodorescu.
Valul aduce în actualitate materia fluidã în miºcare, un
alt val pentru fiecare tablou. Se poate spune, o
individualitate a valului. Fiecare val are altã conformaþie,
altã culoare sau alte nuanþe ºi trezeºte o altã stare. De
aceea artistul crede cu tãrie cã fiecare val în parte naºte o
trãire sufleteascã. Aºadar, marea albastrã sau oceanul
albastru sunt sursele de inspiraþie ale artistului, care nu
se limiteazã doar la nuanþe de albastru ºi verde. Cromatica
a fost aleasã doar pentru aceastã expoziþie.

În trecut, Mircea Doinaru s-a axat
ºi pe portretisticã ºi pe nuduri în
miºcare. Valul, cea mai recentã
expoziþie a artistului plastic, rãmâne
deschisã pânã pe 18 aprilie ºi poate
fi vãzutã la Galeria Artelor în
fiecare zi, între orele 11 ºi18.00.

Gãrâna Jazz Festival 23,
11 - 14 iulie 2019

Nume importante ale jazz-ului european, nordic ºi american
vor urca pe scenã la cea de a 23-a ediþie a Gãrâna Jazz Festival,
care se va desfãºura în perioada 11 - 14 iulie.
Jeff Berlin, Dennis Chambers, David Sancious, Oz Noy,
dar ºi John Surman, Lars Danielsson & Paolo Fresu se alãturã
saxofonistului norvegian Jan Garbarek în line-up-ul
festivalului.
Iubitorii de jazz vor avea posibilitatea, la ediþia din acest
an a festivalului, sã fie printre primii care vor descoperi cel
mai recent album al apreciatului pianist italian Giovanni Guidi.
Avec le temps a fost lansat în martie 2019 la ECM Records ºi
va fi adus la viaþã în formatul unui cvintet de excepþie, alãturi
de Joao Lobo (tobe), Francesco Bearzatti (tenor saxofon),
Roberto Cecchetto (chitarã), Thomas Morgan (bass). The
MRB Trio (Mathisen - Robin - Borlai) reuneºte trei dintre cei
mai iubiþi artiºti de jazz din Norvegia, Italia ºi Ungaria, întrun trio exploziv de jazz-rock. Saxofonistul norvegian Trygve
Seim, recunoscut pentru improvizaþie ºi lirism, completeazã
programul Gãrâna Jazz Festival 23 cu cel mai recent album
- Helsinki Songs. Cvartetul format din Trygve Seim, pianistul
estonian Kristjan Randalu, basistul norvegian Mats Eilertsen
ºi toboºarul finlandez Markku Ounaskari va aduce pe scenã
un proiect muzical eteric, ludic ºi melodic.
La ediþia din 2019, concertele din cadrul Gãrâna Jazz
Festival se vor desfãºura pe trei scene: în Poiana Lupului,
Biserica Catolicã din satul Vãliug ºi Hanul La Rãscruce,
locul în care a avut loc prima ediþie a festivalului, în urmã cu
23 de ani.
Biletele ºi abonamentele pentru Gãrâna Jazz Festival
2019 pot fi cumpãrate în avans de pe www.bilete.ro.
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Respectarea principiilor orizontale în implementarea proiectului
POCA/491/126354 INFOLEX
Definiþii
În cadrul proiectului POCA/491/126354 INFOLEX, termenii
ºi expresiile de mai jos au urmãtorul înþeles:
a) discriminare directã - situaþia în care o persoanã este tratatã
mai puþin favorabil, pe criterii de sex, decât este, a fost sau ar fi
tratatã altã persoanã într-o situaþie comparabilã;
b) discriminare indirectã - situaþia în care o dispoziþie, un
criteriu sau o practicã, aparent neutrã, ar dezavantaja în special
persoanele de un anumit sex în raport cu persoanele de alt sex, cu
excepþia cazului în care aceastã dispoziþie, acest criteriu sau aceastã
practicã este justificatã obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele
de atingere a acestui scop sunt corespunzãtoare ºi necesare;
c) hãrþuire - situaþia în care se manifestã un comportament
nedorit, legat de sexul persoanei, având ca obiect sau ca efect lezarea
demnitãþii persoanei în cauzã ºi crearea unui mediu de intimidare,
ostil, degradant, umilitor sau jignitor;
d) hãrþuire sexualã - situaþia în care se manifestã un comportament
nedorit cu conotaþie sexualã, exprimat fizic, verbal sau nonverbal,
având ca obiect sau ca efect lezarea demnitãþii unei persoane ºi, în
special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor
sau jignitor;
d1) hãrþuire psihologicã - orice comportament necorespunzãtor
care are loc într-o perioadã, este repetitiv sau sistematic ºi implicã
un comportament fizic, limbaj oral sau scris, gesturi sau alte acte
intenþionate ºi care ar putea afecta personalitatea, demnitatea sau
integritatea fizicã ori psihologicã a unei persoane;
d2) sex - ansamblul trãsãturilor biologice ºi fiziologice prin care
se definesc femeile ºi bãrbaþii;
d3) gen - ansamblul format din rolurile, comportamentele,
trãsãturile ºi activitãþile pe care societatea le considerã potrivite
pentru femei ºi, respectiv, pentru bãrbaþi;
e) acþiuni pozitive - acþiuni speciale care sunt întreprinse temporar
pentru a accelera realizarea în fapt a egalitãþii de ºanse între femei ºi
bãrbaþi ºi care nu sunt considerate acþiuni de discriminare;
f) muncã de valoare egalã - activitatea remuneratã care, în
urma comparãrii, pe baza aceloraºi indicatori ºi a aceloraºi unitãþi
de mãsurã, cu o altã activitate, reflectã folosirea unor cunoºtinþe ºi
deprinderi profesionale similare sau egale ºi depunerea unei cantitãþi
egale ori similare de efort intelectual ºi/sau fizic;
g) discriminare bazatã pe criteriul de sex - discriminarea directã
ºi discriminarea indirectã, hãrþuirea ºi hãrþuirea sexualã a unei persoane
de cãtre o altã persoanã la locul de muncã sau în alt loc în care aceasta
îºi desfãºoarã activitatea, precum ºi orice tratament mai puþin
favorabil cauzat de respingerea unor astfel de comportamente de
cãtre persoana respectivã ori de supunerea sa la acestea;
h) discriminare multiplã - orice faptã de discriminare bazatã
pe douã sau mai multe criterii de discriminare;
i) statut familial - acel statut prin care o persoanã se aflã în
relaþii de rudenie, cãsãtorie sau adopþie cu altã persoanã;
i1) stereotipuri de gen - sistemele organizate de credinþe ºi
opinii consensuale, percepþii ºi prejudecãþi în legãturã cu atribuþiile
ºi caracteristicile, precum ºi rolurile pe care le au sau ar trebui sã le
îndeplineascã femeile ºi bãrbaþii;
j) statut marital - acel statut prin care o persoanã este
necãsãtorit/ã, cãsãtorit/ã, divorþat/ã, vãduv/ã;
k) bugetare din perspectiva de gen - analiza bugetului public
în vederea identificãrii impactului pe care îl are asupra vieþii femeilor
ºi bãrbaþilor ºi alocarea resurselor financiare în vederea respectãrii
principiului egalitãþii de ºanse între femei ºi bãrbaþi;
l) violenþã de gen - fapta de violenþã direcþionatã împotriva unei
femei sau, dupã caz, a unui bãrbat, motivatã de apartenenþa de sex.
Violenþa de gen împotriva femeilor este violenþa care afecteazã femeile în
mod disproporþionat. Violenþa de gen cuprinde, fãrã a se limita însã la
acestea, urmãtoarele fapte: violenþa domesticã, violenþa sexualã, mutilarea
genitalã a femeilor, cãsãtoria forþatã, avortul forþat ºi sterilizarea forþatã,
hãrþuirea sexualã, traficul de fiinþe umane ºi prostituþia forþatã.

A. EGALITATEA DE ªANSE
Respectarea egalitãþii de ºanse ºi tratament între femei ºi bãrbaþi
în cadrul proiectului se face în conformitate cu prevederile Legii
202/ 2002 modificatã ºi completatã ºi ale cererii de finanþare. Prin
egalitate de ºanse ºi de tratament între femei ºi bãrbaþi se înþelege
luarea în considerare a capacitãþilor, nevoilor ºi aspiraþiilor diferite
ale persoanelor de sex masculin ºi, respectiv, feminin ºi tratamentul
egal al acestora, respectându-se urmãtoarele principii:
a) principiul legalitãþii, potrivit cãruia sunt respectate
prevederile Constituþiei ºi legislaþiei naþionale în materie, precum
ºi prevederile acordurilor ºi altor documente juridice internaþionale
la care România este parte;
b) principiul respectãrii demnitãþii umane, potrivit cãruia
fiecãrei persoane îi este garantatã dezvoltarea liberã ºi deplinã a
personalitãþii;
c) principiul cooperãrii ºi al parteneriatului, potrivit cãruia Asociaþia
Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie ªtiinþã ºi Culturã
colaboreazã cu instituþii ºi autoritãþi pentru eliminarea tuturor formelor
de discriminare pe criteriul de sex, precum ºi pentru realizarea de
facto a egalitãþii de ºanse ºi de tratament între femei ºi bãrbaþi;

d) principiul transparenþei, potrivit cãruia toate mãsurile dispuse
în cadrul proiectului sunt aduse la cunoºtinþa experþilor din proiect.
În cadrul proiectului s-au creat condiþii egale de lucru pentru toþi
membrii echipei:  acces egal la resursele proprii ºi a celor achiziþionate
în proiect necesare implementãrii (informaþie, echipamente,
consumabile, spaþii de lucru);  informarea egalã a tuturor membrilor
echipei de proiect cu privire la obligativitatea respectãrii principiului
egalitãþii de gen;  informarea grupului þintã cu respectarea acestui
principiu prin aplicarea de proceduri clare de identificare ºi adresare în
baza unei metodologii de selecþie;  asigurarea condiþiilor optime, astfel
încât grupul þintã sã poatã beneficia de oportunitãþi egale de informare,
educaþie juridicã ºi conºtientizare a cetãþenilor în privinþa drepturilor
prevãzute în cadrul noilor coduri;  asigurarea unei structuri echilibrate
bãrbaþi-femei în cadrul grupului þintã identificat ºi informat;  materialele publicate pe site-ul proiectului ºi pe site-urile de socializare
sau transmise în media vor oferi acces fi egal pentru toþi cetãþenii;
 campania de informare, conºtientizare ºi educaþie juridicã va oferi
acces egal tuturor cetãþenilor în special prin social ºi mass-media.
Se va promova tratamentul egal între femei ºi bãrbaþi, fãrã a se
realiza nicio deosebire/ excludere/ restricþie/ preferinþã, indiferent de
rasã, naþionalitate, etnie, limbã, religie, categorie socialã, convingeri,
gen, orientare sexualã, vârstã, handicap, boalã cronicã, apartenenþã la
categorii defavorizate. Fiecare membru identificat ºi informat al grupului
þintã va fi liber sã îºi dezvolte propriile aptitudini ºi sã îºi exprime
opþiunile, fãrã a fi influenþate de particularitãþile sexului cãruia îi aparþine.

B. EGALITATE DE GEN
Proiectul va respecta principiul nediscriminãrii, conform OG
nr.137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de
discriminare, republicatã, respectiv, se interzice orice excludere/
restricþie/preferinþã, pe bazã de rasã, naþionalitate, etnie, limbã, religie,
categorie socialã, convingeri, sex, orientare sexualã, vârstã, handicap,
boalã cronicã necontagioasã, infectare HIV, apartenenþã la o categorie
defavorizatã, precum ºi orice alt criteriu care are ca scop sau efect
restrângerea, înlãturarea recunoaºterii, folosinþei sau exercitãrii, în
condiþii de egalitate, a drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale
sau a drepturilor recunoscute de lege.
Toþi membrii echipei din proiect vor beneficia de tratament
nediscriminatoriu, atât la resursele existente, cât ºi la resursele
achiziþionate prin proiect.
Toþi cetãþenii vor avea tratament nediscriminatoriu în privinþa
informaþiilor furnizate de cãtre proiect pentru participarea la campania
de informare, conºtientizare ºi educaþie juridicã, în special prin faptul
cã proiectul va oferi ºi componente social media ºi mass-media.
Grupul þintã identificat va avea acces nediscriminatoriu în toate
fazele proiectului la informaþiile din cadrul proiectului.
Achiziþiile proiectului, în vederea asigurãrii unui management
financiar riguros, vor respecta legislaþia din domeniu, în vigoare,
transparenþa, neîngrãdirea, nediscriminarea.
Procedurile de atribuire nu vor îngrãdi participarea la contractare
a potenþialilor ofertanþi.

C. NEDISCRIMINARE
Accesibilitatea persoanelor cu dizabilitãþi se va asigura þinând
cont de protecþia ºi promovarea drepturilor acestora pe baza
principiilor specifice, printre care: prevenirea ºi combaterea
discriminãrii; solidaritatea socialã; adaptarea societãþii la persoana
cu dizabilitãþi; promovarea conceptului potrivit cãruia persoana cu
dizabilitãþi încadratã în muncã reprezintã o valoare adãugatã pentru
societate ºi, mai ales, pentru comunitatea cãreia îi aparþine etc. Aceºtia
vor putea accesa mediul fizic, informaþional ºi comunicaþional al
proiectului pentru a împiedica crearea de noi bariere ºi apariþia unor
noi surse de discriminare; facilitarea accesului persoanelor cu
dizabilitãþi la noile tehnologii; asigurarea accesului la informaþiile
proiectului. Astfel persoanele cu dizabilitãþi vor avea acces egal la
campania de informare, conºtientizare ºi educaþie juridicã conþinând
inclusiv informaþii privind drepturile persoanelor cu dizabilitãþi ºi/
sau modul în care aceºtia îºi pot apãra drepturile. Se respectã astfel
Strategia naþionalã O societate fãrã bariere pentru persoanele cu
dizabilitãþi, 2015-2020, precum ºi Strategia Europeanã în domeniul
Dizabilitãþii 2010-2020. Plecând de la cele douã strategii amintite, în
cadrul campaniei de informare, conºtientizare ºi educaþie juridicã, se
va crea o componentã referitoare la promovarea drepturilor juridice
pe care persoanele cu dizabilitãþi le au în societate. În acest fel se vor
crea premisele conºtientizãrii, atât a persoanelor cu dizabilitãþi, în
privinþa propriilor drepturi, dar ºi a societãþii, în privinþa respectãrii
drepturilor persoanelor cu dizabilitãþi.

D. DEZVOLTAREA DURABILÃ
Prin natura activitãþilor sale, proiectul nu include procese de
producþie ºi/sau lucrãri de construcþii care sã implice utilizarea de
substanþe periculoase sau producerea de deºeuri cu impact negativ
asupra mediului înconjurãtor (aer, apã, sol).
Cu toate acestea, echipa de proiect porneºte în implementarea
lui de la faptul cã protecþia mediului este un obiectiv de interes
public major, cã mediul reprezintã ansamblul de condiþii ºi elemente

naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice
ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice ºi
anorganice, precum ºi fiinþele vii, sistemele naturale în interacþiune,
inclusiv unele valori materiale ºi spirituale, calitatea vieþii ºi condiþiile
care pot influenþa bunãstarea ºi sãnãtatea omului. Principiile ºi
elementele care vor sta la baza protecþiei mediului în implementarea
proiectului sunt: principiul precauþiei în luarea deciziei; principiul
acþiunii preventive; principiul reþinerii poluanþilor la sursa; principiul
poluatorul plãteºte; principiul conservãrii biodiversitãþii ºi a
ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural; utilizarea
durabilã a resurselor naturale; informarea ºi participarea echipei de
proiect la luarea deciziilor. Prin achiziþiile sale, proiectul asigurã
respectarea principiului ,,poluatorul plãteºte, obiectivele de achiziþii
nefiind poluante. În cadrul activitãþilor ºi al materialelor elaborate,
vor fi incluse informaþii specifice dezvoltãrii durabile din perspectiva
principiului ,,poluatorul plãteºte, contribuind astfel la creºterea
gradului de conºtientizare a cetãþenilor privind protecþia mediului.

E. POLUATORUL PLÃTEªTE
În implementarea proiectului se porneºte de la faptul cã
biodiversitatea reprezintã variabilitatea organismelor din cadrul
ecosistemelor terestre, marine, acvatice continentale ºi complexelor
ecologice. Implementarea proiectului nu produce efecte negative
asupra mediului ºi biodiversitãþii, iar activitãþile sale contribuie la
promovarea principiului biodiversitãþii, respectiv: în cadrul
activitãþilor ºi al materialelor elaborate se vor prezenta surse de
informare privind cadrul legal aferent protecþiei biodiversitãþii, cu
implicaþiile acestuia în activitãþile zilnice. Se anticipeazã cã
implementarea acestor mãsuri va contribui la creºterea responsabilitãþii faþã de mediul înconjurãtor în rândul cetãþenilor creând
premisele unui rol multiplicator în societate.

F. PROTECÞIA BIODIVERSITÃÞII
Prin activitãþile sale, proiectul contribuie la eficientizarea
consumului de resurse astfel: promoveazã utilizarea eficientã a
resurselor prin informarea echipei de proiect cu privire la tematica
dezvoltãrii durabile ºi la: modalitãþile concrete de economisire a
resurselor pe parcursul implementãrii proiectului, prin utilizarea
eficientã ºi raþionalã a hârtiei, imprimarea faþã-verso a documentelor
ºi imprimarea doar a documentelor necesare; limitarea impactului
negativ al transportului în implementarea activitãþilor prin folosirea
mijloacelor de comunicare electronicã (site proiect, reþele sociale,
mãsuri de informare/conºtientizare/ diseminare online, media etc).
În cadrul activitãþilor de informare ºi de diseminare a tuturor
materialelor elaborate, vor fi incluse informaþii specifice dezvoltãrii
durabile din perspectiva utilizãrii eficiente a resurselor, contribuind
astfel la creºterea gradului de conºtientizare a cetãþenilor privind
protecþia mediului ºi utilizarea eficientã a resurselor. Se anticipeazã
în mod rezonabil cã, prin implementarea acestor mãsuri, activitãþile
ºi rezultatele proiectului vor avea un impact pozitiv asupra utilizãrii
resurselor în societate.

G. UTILIZAREAEFICIENTÃ ARESURSELOR
Proiectul respectã principiul privind atenuarea ºi adaptarea la
schimbãrile climatice, neproducând emisii de gaze cu efect de serã
responsabile de încãlzirea globalã. Prin activitãþile sale nepoluante
ºi cultivarea responsabilitãþii civice, proiectul contribuie indirect
la reducerea emisiilor de carbon. În plus, în cadrul activitãþilor ºi al
materialelor elaborate, vor fi incluse informaþii specifice dezvoltãrii
durabile din perspectiva atenuãrii ºi adaptãrii la schimbãrile
climatice, contribuind astfel la creºterea gradului de conºtientizare
a cetãþenilor privind atenuarea ºi adaptarea la schimbãrile climatice.

H. ATENUAREA ªI ADAPTAREA
LA SCHIMBÃRILE CLIMATICE
Capitalul uman (educaþie, abilitãþi fizice ºi deprinderi) are un rol
deosebit în creºterea rezilienþei individuale, iar capitalul social
(reciprocitate, încredere, sentiment de apartenenþã la un anumit grup)
include comunicarea ºi ajutorul reciproc. Deoarece populaþiile cele
mai vulnerabile, mai sãrace ºi mai marginalizate sunt ºi cele mai
expuse unor riscuri ridicate, creºterea gradului de conºtientizare ºi
responsabilitate a cetãþenilor privind protecþia resurselor naturale
este esenþialã pentru supravieþuire ºi, implicit, pentru a face faþã
dezastrelor. Acest demers se va realiza prin prezentarea unor surse
de informare privind cadrul legal aferent protecþiei resurselor naturale
în cadrul activitãþilor ºi al materialelor elaborate, contribuind astfel la
creºterea gradului de conºtientizare a cetãþenilor privind protecþia
resurselor naturale ca factor fundamental în creºterea gradului de
rezilienþã la dezastre. Prin aceste mãsuri, proiectul contribuie la
promovarea principiului rezilienþei la dezastre, respectiv, informarea
ºi conºtientizarea fiind primele etape în dezvoltarea în timp a unor
comportamente de rãspuns ºi întrajutorare care pot salva vieþi, bunuri,
ºi pot dezvolta comunitãþi unite, gata sã facã faþã oricãror încercãri.

Expert media, Florin FÃINIªI
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Web-site: www.aosr.ro, E-mail: aosromania@yahoo.com
 Premiul ALEXANDRU D. RÃDULESCU - Gheorghe
TOMOAIA pentru cartea: Traumatologie osteoarticularã, Editura
Medicalã Universitarã Iuliu Haþieganu, Cluj-Napoca, 2017
 Premiul EUGEN PROCA - Ionel SINESCU, Viorel TODE pentru
cartea: File din istoria urologiei româneºti, Editura Universitarã
Carol Davila, Bucureºti, 2017; secþiunea ªTIINÞE ECONOMICE,
JURIDICE, SOCIOLOGIE:  Premiul NICHOLAS GEORGESCU
ROEGEN - Constantin ANGHELACHE pentru cartea: România
2017  Starea economicã la un deceniu de la aderare, Editura
Economicã, Bucureºti, 2017  Premiul ANGHEL RUGINÃ - Cecilia
ALEXANDRI pentru cartea: Agricultura ºi spaþiul rural evaluãri
la 10 ani de aderare, Editura Academiei Române, Bucureºti, 2017;
secþiunea FILOSOFIE, TEOLOGIE ªI PSIHOLOGIE:  Premiul
CONSTANTIN NOICA - Ioan N. ROªCA pentru cartea: Repere ale
filosofiei româneºti de la Dimitrie Cantemir la Constantin Noica,
Editura Fundaþiei România de Mâine, Bucureºti, 2017  Premiul
ANTON BACALBAªA - Ioan LAZÃR pentru cartea: Formalismul.
ªtiinþa poeticã a artei filmului, Editura Felix Film, 2017; secþiunea
ªTIINÞE ISTORICE ªI ARHEOLOGICE:  Premiul
GHEORGHE BUZATU - Cristina PREUTU pentru cartea:
Propaganda politicã în România socialistã, Editura Universitãþii
Alexandru Ioan Cuza din Iaºi, 2017  Premiul GRIGORE
GAFENCU - Constantin UDRIªTE pentru cartea: Numele Udriºte
ºi oraºul Turceni de-a lungul istoriei, Editura AOªR, Bucureºti,
2017  Premiul ANDREI OÞETEA - Adrian MAJURU, Octavian
BUDA pentru cartea: Minovici - 100 de ani de pionierat (18501950), Editura Muzeului Municipiului Bucureºti, 2017  Premiul
DIMITRIE CANTEMIR - Mircea Gheorghe ABRUDAN pentru
cartea: Descrierea Olteniei la 1723, Editura Istros, Brãila/ClujNapoca, 2017; secþiunea ªTIINÞE MILITARE:  Premiul
MAREªAL CONSTANTIN PREZAN - Ion GIURCÃ pentru cartea:
Armata românã de la Bucureºti la Mãrãºeºti 1916 - 1917, Editura
Militarã, Bucureºti, 2017  Premiul GENERAL VALENTIN
ARSENIE - Marinel-Adi MUSTAÞÃ, Cristina BOGZEANU
pentru cartea: Programul euristicilor ºi biasurilor, Editura
Universitãþii Naþionale de Apãrare Carol I, Bucureºti, 2017.
În cadrul ediþiei 2019 a Galei, preºedintele Academiei
Oamenilor de ªtiinþã din România, prof. univ. dr. ing. Adrian
BADEA, a declarat: Gala premiilor reprezintã, în mod
simbolic, corolarul activitãþii instituþiei noastre, care, prin
statut ºi misiune, este dedicatã ºtiinþei ºi creaþiei ºtiinþifice.
Încã de la înfiinþarea ei, în 1935, de cãtre personalitãþi
academice strãlucite, Academia de ªtiinþe din România, aºa
cum s-a numit în prima perioadã a existenþei sale, a fost un
for de consacrare ºtiinþificã, un mediu al elitelor intelectuale,
de prestigiu naþional ºi internaþional, care ºi-au adus o
importantã contribuþie la dezvoltarea ºtiinþei româneºti. Prin
premierea celor mai relevante rezultate ºtiinþifice, cuprinse în
lucrãri de specialitate, celebrãm valoarea, creativitatea ºi
originalitatea, susþinem ºi încurajãm creaþia ºtiinþificã prin
manifestãrile ei superlative. Lucrãrile premiate reprezintã
contribuþii ºtiinþifice la domeniile pe care le reprezintã ºi sunt
parte a procesului sinergic de evoluþie a ºtiinþei ºi cercetãrii în
marea lor complexitate ºi diversitate. În viziunea noastrã,
ºtiinþa, cercetarea, educaþia sunt pilonii dezvoltãrii þãrii în
lumea de azi, care îºi concepe dezvoltarea pe cunoaºtere.
Concepte precum societatea bazatã pe cunoaºtere, Europa
inovaþiei ºi multe altele exprimã bine aceastã perspectivã.
România are un potenþial de inteligenþã ºi creativitate
excepþional, adevãr, de altfel, recunoscut la nivel internaþional.
Prin activitãþile noastre specifice ºi evenimente precum Gala
Premiilor AOSR, noi ºi instituþia noastrã încercãm sã susþinem
acest potenþial ºi sã-l stimulãm. În ºtiinþã, vãd marea ºansã
de dezvoltare ºi afirmare, în continuare, a României pe plan
internaþional.
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În data de 5 aprilie 2019, în Aula Bibliotecii Centrale
Universitare Carol I, a avut loc Gala Premiilor Academiei
Oamenilor de ªtiinþã din România. Gala de premiere sub egida
AOSR este un eveniment devenit tradiþie în spaþiul academic
românesc, dedicat excelenþei în cercetare, care premiazã cele
mai importante contribuþii la progresul ºtiinþei ºi al cunoaºterii.
Desfãºuratã într-o instituþie-etalon a culturii, ºtiinþei ºi civilizaþiei
româneºti, în cadrul somptuos, cu o puternicã semnificaþie
simbolicã, al Aulei Bibliotecii, Gala a celebrat cercetarea premiind
cele mai valoroase lucrãri ºtiinþifice din domenii fundamentale.
Premiile acordate sunt onorifice, fãrã a implica o componentã
financiarã, constituind recunoaºterea academicã a meritelor ºi
valorii, un mod simbolic de consacrare a excelenþei. La
manifestare a participat un public select, format din membri ai
corpului academic, cercetãtori, oameni de ºtiinþã ºi de culturã,
personalitãþi ale vieþii publice din þarã ºi din strãinãtate.
Amfitrionul ceremoniei a fost prof. univ. dr. ing. Adrian Badea,
preºedintele Academiei Oamenilor de ªtiinþã din România.
În cadrul ediþiei din acest an a Galei, au fost decernate premiile
AOSR pe anul 2017. Iatã care sunt acestea, ordonate pe secþiunile
care intrã în structura Academiei Oamenilor de ªtiinþã din România:
secþiunea ªTIINÞE MATEMATICE:  Premiul DIMITRIE
POMPEIU - Sebastian ANIÞA, Vincenzo CAPASSO, Herb
KUNZE, Davide La TORRE pentru lucrarea: Dynamics and
Control of an Integro-Differential System of Geographical
Economics, Annals  Series on Mathematics and Its Applications,
Editura AOªR  DIMITRIE POMPEIU Special Award - Gioia
FAILLA pentru lucrarea: Combinatorics of Hankel Relations,
Annals  Series on Mathematics and Its Applications, Editura AOR;
secþiunea ªTIINÞE TEHNICE:  Premiul HERMANN OBERTH
- Mihai VIªINESCU, Sorin AVRAM, Emanuel BÃDESCU, Cristian
ROMÂN pentru cartea: 100 Romanian Inovators, Editura
Institutului Cultural Român, 2017  Premiul MARTIN BERCOVICI
- Dumitru POPESCU, Amira GHARBI, Dan ªTEFÃNOIU, Pierre
BORNE pentru cartea: Process Control Design for Industrial
Applications, Editura Iste ºi Editura Wiley, 2017  Premiul GOGU
CONSTANTINESCU - Costicã ATANASIU, Gabriel JIGA pentru
cartea: Comportement mecanique des Materiaux, Editura AGIR,
Bucureºti, 2017; secþiunea ªTIINÞE AGRICOLE, SILVICULTURÃ ªI MEDICINÃ VETERINARÃ:  Premiul EUGEN
RÃDULESCU - Aurelian PENESCU, Nicolae IONESCU, Mihaela
Ioana GEORGESCU, Elena SÃVULESCU, Mihaela NICHITA,
Sorin Gabriel IONESCU, pentru cartea: Compendiu de botanica
buruienilor, Editura Ceres, 2017  Premiul AMILCAR VASILIU Radu BREJEA pentru cartea: Tehnologii de protecþia solului ºi
reconstrucþie a landºaftului în nord-vestul României, Editura
AOªR, Bucureºti, 2017; secþiunea ªTIINÞE MEDICALE, Premiul
CONSTANTIN C. ILIESCU:  Adrian COVIC, Mehmet KANBAY,
Edgar V. LERMA pentru cartea: Resistant Hypertension in Chronic
Kidney Disease, Editura Springer, 2017  Premiul ARTHUR
KREINDLER - Vlad Alexandru CIUREA, Mihai POPESCU, Dan
Cristian VOINESCU, George POPESCU pentru cartea: Discopatia
vertebralã cervicalã, Editura Universitãþii din Piteºti, 2017

în atenþia liderilor
comunitãþilor locale, decidenþilor
ºi mediului de afaceri

D

istinºi parteneri ºi stimaþi colegi,
Vã reamintim, în primul rând, cã inclusiv prin sprijinul
Partenerilor Media ai CLDR în special, am lansat încã din momentul
fondãrii Hub-ului Macro-Regional Dunãre-Marea Neagrã
(Constanþa, februarie 2018) o Consultare Publicã pe baza unui
punctaj ºi a unui chestionar cu câteva întrebãri esenþiale pentru
revigorarea procesului de reconvertire ºi modernizare în context
dunãrean a Portului Constanþa ºi zonei sale adiacente de interes
economic. În acest sens, au avut loc mai multe întrevederi ºi discuþii
cu reprezentanþi ai organizaþiilor profesionale, ale operatorilor
portuari ºi turistici, cu ambasade ale Statelor Membre UE, cu
mediul academic ºi de cercetare, cu alþi stakeholderi în domeniu.
În ciuda potenþialului deosebit pe care Portul Constanþa ºi întreaga
zonã a Canalului Dunãre-Marea Neagrã ºi a Litoralului acesteia o are, în
acest moment, situaþia generalã ºi poziþionarea Portului Constanþa se
aflã într-o situaþie de exploatare economicã - comercialã cu mult sub
posibilitãþi, infrastructura interioarã ºi cea aferentã, în special cea
feroviarã, sunt într-o stare îngrijorãtoare de degradare, implicit din punct
de vedere ecologic, iar importanþa economicã a acestuia în raport cu alte
porturi din Europa, chiar ºi din unele economii emergente, scade.
Insuficienþa ºi fragmentarea investiþiilor necesare pentru redresare
a sa ºi reconvertirea la noul tip de economie actual, în principal prin
configurarea ca hub de produse agricole, este datoratã ºi justificatã,
în mare mãsurã, de faptul cã nici dupã 30 de ani de tranziþie economicã
n-a fost conceputã ºi promovatã o viziune integrativã adecvatã ºi
asumatã de decidenþii publici ºi de sectorul privat pentru întreaga
zonã a Dunãrii fluviale ºi zonei maritime Constanþa.
Pe mãsurã ce existã tot mai mari probleme ale debitului fluviului,
iar efectele nocive ale schimbãrilor climatice se agraveazã, nu
dispare însã sub nicio formã importanþa care s-ar cuveni acordatã
unui nou tip de dezvoltare care sã þinã cont de toate componentele
strategice, de la bunã guvernanþã pânã la siguranþã ºi securitate,
dezvoltarea infrastructurii ºi interconectarea obligatorie în raport
cu aºteptãrile comunitãþilor ºi ale partenerilor existenþi sau potenþiali
pe plan economic european ºi internaþional.
Organizarea, în perioada 31 mai -1 iunie 2019, a Zilei Maritime
Europene (www.cldr.ro), sub egida Comisiei Europene ºi cu
sprijinul Senatului României ºi al Universitãþii Maritime Constanþa,
ar merita sã reprezinte cadrul cel mai adecvat pentru adoptarea
Foii de Parcurs - Planului de Acþiuni care sã deblocheze în mod
decisiv relativul defazaj decizional ºi investiþional în care se aflã
diverse zone portuare, turistice, ºantiere navale româneºti de-a
lungul Dunãrii, dar în special zona Portului Constanþa ºi a unei
pãrþi însemnate a Litoralului românesc. Asociaþia Comunitãþile
Locale Riverane Dunãrii - CLDR a luat iniþiativa ºi a întreprins
primii paºi necesari, însã profitând ºi de deþinerea Preºedinþiei
Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii (SUERD) ar exista acum
ºansa excepþionalã de a gândi ºi proceda, în mod pro-activ, la
favorizarea urmãtorului ciclu de evoluþie inteligentã ºi inovativã
pe care îl meritã cu prisosinþã dinamicul sector de afaceri DunãreMarea Neagrã-Deltã. Printr-o abandonare a prejudecãþilor, formelor
de gândire sectaristã sau prizoniere teoriei conspiraþiei, întregul
sector portuar, turistic ºi metropolitan ºi-ar putea redefini
prioritãþile ºi valoriza pe deplin potenþialul economic la care mediul
de business ºi ceilalþi deþinãtori de interese aspirã în mod legitim.
Pe aceastã cale, toþi cei care îºi doresc aceastã schimbare profund
necesarã ºi legitimã sunt chemaþi sã se implice ºi sã sprijine acest demers
prin toate formele de dialog, consultare ºi parteneriat care se impun!

Joi

Pentru conformitate,
Secretariatul Consorþiului Organizatoric CLDR România
www.cldr.ro
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Avem parc
B

ucureºtiul are foarte multe de oferit în orice anotimp,
dar mai ales primãvara. Existã însã locuri în Capitalã în care
cultura sã se îmbine perfect cu natura? Rãspunsul este unul
afirmativ ºi am ales drept popas cultural Parcul Circului
ºi Circul Metropolitan Bucureºti. Dupã cum o sã constataþi,
cele douã obiective nu pot fi separate.
Parcul a fost amenajat în anii 60 ai secolului trecut pe o
suprafaþã de 26 ha, dupã planurile arhitectului ºi peisagistului
Valentin Donose. În trecut mai era cunoscut ºi ca Parcul
Tonola, pentru cã a fost conceput pe fosta groapã Tonola,
formatã prin excavarea argilei necesare Fabricii de cãrãmidã
înfiinþatã de Max Tonola. Fabrica a fost una dintre cele mai
longevive fabrici de cãrãmidã din Bucureºti, funcþionând pânã
în jurul anului 1935. În urma extragerii argilei a luat naºtere
groapa, în care se aflã azi heleºteul. Interesant este faptul cã
ochiul de apã este alimentat de izvoare naturale subterane,
are o suprafaþã de 0,75 ha, iar lângã malul sãu cresc lotuºi
egipteni. Aceastã floare a fost declaratã monument al naturii
în anul 1931. Raritatea plantei este datã ºi de faptul cã are
un stagiu de vegetaþie, care începe în zilele primãverii, apoi
se dezvoltã vertiginos acoperind în timpul verii apele lacului
cu frunze mari ºi flori frumos colorate. O adevãratã oazã de
verdeaþã ºi o priveliºte ce nu se uitã uºor.
O altã atracþie a lacului o reprezintã broasca þestoasã
europeanã de apã, despre care nu se ºtie cum a ajuns aici, dar
care s-a înmulþit considerabil în ultimii ani. Grav este cã nivelul
apei lacului a scãzut dramatic, afectând cel puþin temporar
fauna localã (peºtii, raþele sãlbatice, broaºtele þestoase etc.).
Cauzele scãderii nivelului apei lacului sunt incerte, dar ar
putea fi colmatarea lacului cu reziduuri ºi argilã sau s-ar putea
datora accesului mai dificil la pânza freaticã, din cauza secetei.
Frumuseþea parcului rãmâne chiar ºi aºa o constantã. De la
clãdirea circului pornesc peluze largi, care permit circulaþia în
jurul lacului. În interiorul parcului, aleile betonate îngãduie
plimbãri prin vegetaþia variatã ºi bogatã. Vegetaþia include ºi
specii rare de copaci, precum Ginkgo biloba, platani, chiparoºi
de baltã. Parcul este înfrumuseþat cu unele sculpturi realizate
în trunchiurile arborilor ºi arbuºtilor uscaþi de cãtre artistul
plastic C. Teodorescu.
Însã nu mã pot opri la descrierea parcului fãrã sã amintesc
de clipele fierbinþi în care am ajuns în copilãrie la Circul de
Stat, numit pe atunci Globus. Era o vizitã cu ºcoala în parcul
ºi în sala celui mai mare manej din România. Atmosfera
aceea de sãrbãtoare mi-a rãmas întipãritã în minte. Strãlucirea
spectacolelor de circ de dinainte de 89 m-a fãcut sã mã
întreb dacã nu cumva circul ar putea fi drumul meu în viaþã?
Evident, la o vârstã crudã, într-o Românie cenuºie, un
spectacol cu animale exotice, cu acrobaþi musculoºi, cu
dresori deºtepþi ºi frumoºi ºi cu clovni deosebiþi îl
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avem circ
avem valoare!

impresioneazã pe individ pentru tot restul vieþii. Totuºi un
regret existã. Acela cã nu am reuºit sã realizez un interviu cu
marele Siminicã! Artistul, acrobatul ºi comicul de circ
Siminicã, pe numele real Simion Avram, a murit la vârsta de
81 de ani pe 28 septembrie 2018, iar pentru generaþia mea a
reprezentat totul în materie de circ, de spectacol de bunã
calitate, de lumini ºi muzici nebuneºti, de râs cu poftã, întro vreme în care râsul la vedere le lipsea foarte tare românilor.
Azi, Circul Metropolitan Bucureºti este mai gol, iar golul
se trage ºi de la intrarea animalelor sãlbatice într-o pensionare
forþatã. Spectacolele se reorienteazã cãtre un alt public.
Poate unul mai elevat, în care burlescul nu îºi mai gãseºte
locul, iar tradiþia a fost înlocuitã de music-hall.
În afara circului, pe aleea din dreapta, a fost de curând
instalat un ansamblu statuar, ce aparþine sculptorului Ionel
Stoicescu. Ansamblul este compus din statuia Prinþului
Rainier al III-lea de Monaco ºi din alte ºapte elemente
figurative statuare din bronz, care reprezintã numere de circ
în mãrime naturalã, ºi a costat aproape 8,5 milioane de lei.
Un lucru este cert: La circ nu mai pot fi vãzute animale
sãlbatice în carne ºi oase, dar în afara circului, da! Animal
mare din bronz cu trompã, ce face piruetã în faþa dresorului,
ghici ce este? În aceeaºi scenã, confraþii circari, tot de bronz,
fac giumbuºlucuri, care mai de care!
Circul Metropolitan sã trãiascã cã e cel mai tare! Revin la
parc ºi la locul de relaxare. În ultimii ani a fost realizat un
sistem de irigaþii pentru a întreþine flora parcului, au fost
plantaþi peste 20.000 de arbori ºi arbuºti. Administraþia lacuri,
parcuri ºi agrement din Bucureºti, în calitate de administrator
al parcului, a refãcut aleile ºi a modernizat întregul sistem de
iluminat public din parc. Suma totalã investitã de Primãria
Capitalei pentru modernizarea parcului a fost de
aproximativ 1 milion de euro. Câinii pot alerga în voie,
mãmicile îºi pot plimba în liniºte pruncii, iar pruncii mai
mari se pot juca dupã pofta inimii în spaþiile special amenajate
pentru ei. Din când în când, câte un festival sugestiv denumit
Ie-sc, care aduce în prim plan cãmaºa þãrãneascã româneascã,
atrage toatã suflarea din zona ªtefan cel Mare, Tei, Colentina,
Obor ºi Floreasca.
Se petrece româneºte pe muzicã electro ºi hip-hop ºi se
mãnâncã aºa, ca de zile mari, la tonete, fast-food de
sãrbãtoare. Avem parc avem circ avem valoare!
Circul este o clãdire atipicã, construitã într-un an, respectiv
între anii 19601961 dupã planurile arhitecþilor Nicolae
Porumbescu, Nicolae Pruncu, Constantin Rulea. Clãdirea este
rezultatul conceptului de culturalizare a cartierelor
muncitoreºti ºi de creare a unor spaþii recreative, adoptat de
regimul socialist din România din acea perioadã. Circul a fost
declarat monument istoric în anul 2010. Vorbim despre un

ansamblu format din sala de spectacole ºi câteva corpuri anexe
ce aparþin actualului Circ Metropolitan Bucureºti. Sala de
spectacole a fost construitã în aºa fel încât sã domine întregul
ansamblu din punct de vedere al amplasãrii în plan ºi al formei.
Amfiteatrul este acoperit cu o cupolã din beton armat, sub
forma unei pânze ondulate, imprimând construcþiei o linie
unitarã ºi uºoarã. Cupola se sprijinã pe niºte stâlpi zvelþi,
între aceºti stâlpi fiind amplasaþi pereþi din sticlã care închid
foaierul inelar al construcþiei, oferind o transparenþã întregii
construcþii. Comunicarea cu anexele, sala de repetiþii si cabinele
artiºtilor se realizeazã prin intermediul unor travee, arhitectural
fiind niºte volume largi cu forme neregulate, marginea
superioarã a acestora fiind situatã sub punctul de origine a
bolþii. Deasupra intrãrii artiºtilor în arenã este amplasatã o
platformã pe care este aºezatã orchestra. Pe cupola amplasatã
deasupra scenei circulare sunt montate diferite instalaþii
folosite de artiºtii zburãtori. Sala de spectacole are o formã
concentricã ºi este realizatã în aºa fel încât toatã atenþia sã fie
îndreptatã spre arena circularã (manejul) în care evolueazã
artiºtii. Arena are diametrul de 13 m ºi este prevãzutã cu
diverse utilaje mecanice care fac posibilã reamenajarea acesteia.
Datoritã angrenajelor folosite, arena permitea intrarea animalelor ºi din subsol.
Pentru public, accesul se face prin opt puncte, ºase
superioare ºi douã inferioare, toate comunicând cu garderoba.
Spectacolele cu animale au fost înlocuite cu spectacole
muzicale complexe, în care activeazã zeci de artiºti, atingând
de multe ori o sutã de artiºti într-un spectacol, dintre care 40
de balerini! Acestea sunt printre cele mai noi proiecte ale
Circului Metropolitan Bucureºti. Echipa artisticã repetã intens
pentru a oferi publicului spectacole muzicale de excepþie.
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