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Universitatea Spiru Haret
acordã meditaþii gratuite
la Limba Românã ºi Matematicã

Proiectul Oraºul inteligent 2030 în etapa concursului de eseuri
Asociaþia Românã pentru Smart City
ºi Mobilitate, partener al Universitãþii
Spiru Haret, în colaborare cu primãria
sectorului 6, Municipiul Bucureºti, a finalizat proiectul Oraºul inteligent 2030,
printr-un concurs de eseuri, pe data de 19
aprilie 2019, în sala Cartier Hub din
complexul Auchan Drumul Taberei.
În calitate de reprezentant al Universitãþii
Spiru Haret pentru parteneriatul cu
Asociaþia Românã pentru Smart City ºi
Mobilitate a fost desemnat conf.univ.dr.
Aurelian Virgil Bãluþã de la Facultatea de
ªtiinþe Economice Bucureºti. Acesta a fost
sprijinit la acest proiect de conf. univ. dr.
Mariana Iatagan, prodecan al Facultãþii de
ªtiinþe Economice Bucureºti. Aceºtia au
participat la: prelegeri la liceele selectate,
mentorat în elaborarea eseurilor de cãtre
elevi, pregãtirea competiþiei finale, jurizarea
competiþiei finale.
La evenimentul din 19 aprilie au participat
ºi primarul ºi vice-primarul sectorului 6,
reprezentanþi ai Universitãþii Politehnica
Bucureºti, SNSPA, Universitãþii Ecologice.
Universitatea Spiru Haret a asigurat
suportul media al evenimentului, prin
reprezentanþii Departamentului PR, Marketing ºi Comunicare.
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Bucurie, tandreþe ºi tinereþe!




Credinþa ta te-a vindecat

Internaþionale de Limbã
ºi literaturã latinã
Certamen Ovidianum
Sulmonense 2019

Festivalul regional Zâmbete în paºi de dans
 ediþia a XI-a, la Bragadiru

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

Patru medalii pentru
echipa
României

la Olimpiada Europeanã
de Matematicã pentru
Fete (ediþia 2019)

Suntem în Sãptãmâna Patimilor. Ar fi bine sã luãm aminte!
Unii dintre noi sunt credincioºi, urmând cartea sfântã, alþii urmând
cartea sufletului, alþii pretind cã sunt credincioºi... oricum, este o
perioadã din existenþa noastrã în care mãcar demonstrãm cã vrem
sã fim mai aproape de Dumnezeu. Suntem sau mãcar pãrem cã
suntem mai generoºi, cã ne iubim aproapele, cã îi respectãm pe
bãtrâni, cã îi iubim necondiþionat pe copii, cã iubim animalele...
Sigur, facem efortul de a fi spãlaþi de pãcate. Înþelegem cã
avem nevoie de iertare. ªi ne strãduim sã generãm gesturi
frumoase. La o privire superficialã. ªtim bine cã-i aºa. Pentru cã
oamenii  bãtrâni ºi copii în special  pe care-i omenim în aceste
zile sunt fiinþe care mãnâncã, se îmbracã, se spalã, se joacã,
citesc... tot timpul anului, nu numai în ajunul Naºterii Domnului
sau al Învierii Domnului. Este bine sã facem fapte de milostivenie.
Primii care trebuie sã beneficieze ar trebui sã fim noi înºine.
Învãþând sã ne iubim, îi vom iubi ºi pe ceilalþi. Învãþând sã
credem în rugãciune, în puterea ei, având credinþã, vom fi mai
puternici, ne vom vindeca pe noi înºine ºi pe alþii, de boli ºi de
rele. Un mare dar de har poate fi rugãciunea noastrã pentru
binele unui om, a unui popor, rugãciunea pentru sãnãtatea cuiva.
Pentru cã rugãciunea, individualã sau în colectiv, are puteri magice
tãmãduitoare. Credinþa are proprietãþi dovedite, care certificã
spusele lui Isus: Credinþa ta te-a vindecat.
Nu demonstraþii trebuie sã facem în aceste zile. Trebuie sã ne
pãstrãm sufletul curat ºi deschis cãtre povaþa Dumnezeiascã, sã
ne mãrturisim pãcatele ºi sã cerem iertare, sã ne spovedim ºi sã
ne împãrtãºim, dar fãrã ostentaþie. Tot ce împlinim în aceste
zile, dar ºi toate celelalte de peste an, facem pentru noi, din
credinþã, nu pentru alþii, nu pentru a arãta ceva cuiva. Suntem
noi cu noi în faþa lui Dumnezeu! Noi pe noi ne analizãm dacã
suntem curaþi, dacã meritãm iubirea.
Este sãptãmâna în care se ajuneazã pânã spre searã. Aºa cere
biserica. Dar dacã chipul celui care þine post ºi ajuneazã este, la
intrarea (sau nu) în casa Domnului, întunecat, încruntat, dacã
privirea-i rea, dacã vorbele sunt rele, dacã gesturile sunt
duºmãnoase, sunt inutile ºi postul, ºi ajunarea.
Deniile sunt caracteristica acestei sãptãmâni, care cuprind cântãri
ºi rugãciuni specifice doar perioadei Sfintelor Paºti, de aceea este
cu spor ºi cu folos sã mergem la bisericã în aceastã perioadã . Dar ºi
cu aceastã ocazie, din pãcate, prea puþine chipuri vorbesc despre
bunãtate, pioºenie, iubire. ªi mã gândesc cã sãptãmâna începe cu
pomenirea patriarhului Iosif, vândut de fraþii sãi cu treizeci de
arginþi, o preînchipuire a lui Hristos, care a fost vândut de Iuda. ªi
tot în aceastã zi se face pomenire ºi de smochinul neroditor, blestemat
de Hristos sã se usuce pentru cã nu avea rod. E o pildã datã
omului, din care trebuie sã reþinã cã Dumnezeu este, atât iubire, cât
ºi dreptate. Deci, la Judecata de apoi, El nu doar va rãsplãti, ci va ºi
pedepsi pe cei care nu au rodit.
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Universitatea SPIRU HARET
Facultatea de ªtiinþe Juridice,
Politice ºi Administrative,
Centrul de Cercetãri Juridice
organizeazã

Simpozionul ºtiinþific
al studenþilor/
masteranzilor haretiºti
DREPTUL
ªI ADMINISTRAÞIA 
FUNDAMENTE
ALE CONSTRUCÞIEI
EUROPENE
BUCUREªTI, 15 mai 2019
Data limitã
pentru trimiterea lucrãrilor
in extenso este 6 mai 2019

Mobilitãþi didactice în cadrul Programului Erasmus+

 Profesori de la Universitatea Economicã din Izmir în vizitã la Facultatea de Litere

Recent studenþii ºi cadrele didactice
ale Facultãþii de Litere s-au bucurat de
prezenþa d-nei prof. Aimara Avia
Rodríguez de Cesero, de la Universitatea Economicã din Izmir (Turcia).
Prezenþa d-nei lector de limba spaniolã
s-a realizat în cadrul mobilitãþilor
Erasmus+, ca urmare a parteneriatului
încheiat între cele douã universitãþi,
Universitatea Economicã din Izmir ºi
Universitatea Spiru Haret.
Timp de o sãptãmânã, studenþii de la
specializarea englezã  spaniolã au
asistat la prelegerile d-nei lector Aimara
Avia Rodríguez de Cesero. I-au încântat temele centrate pe problematica
limbajului economic, dar ºi aspectele de culturã hispanicã ºi hispano-americanã
alese ºi prezentate. Formarea didacticã a d-nei lector în centre universitare din
Spania ºi Italia, experienþa profesionalã dobânditã în India ºi Turcia, cursurile
interactive, actualitatea temelor propuse au contribuit la succesul cursurilor
predate. La rândul sãu, profesorul invitat a fost cucerit de nivelul foarte bun de
cunoºtinþe de limbã englezã ºi spaniolã demonstrat de studenþii Facultãþii de
Litere.
Mobilitãþile în rândul cadrelor didactice permit schimbul de idei, de experienþe
didactice ºi de cercetare, de preocupãri specifice legate de procesul de predare
- învãþare. Astfel, d-na Aimara Avia Rodríguez de Cesero a avut ocazia sã
cunoascã ºi sã stea de vorbã cu colectivul de profesori de limba englezã, italianã,
francezã ºi spaniolã.
Dupã întâlnirile formale din sala de curs, d-na lector Aimara Avia Rodríguez
de Cesero, însoþitã de studenþi ºi profesori, a vizitat o serie de obiective turistice
aflate în apropierea sediului facultãþii (muzee, librãrii, biblioteci, biserici, strãzi
pline de istorie ºi chiar un spectacol de operã), descoperind o micã parte din
cultura localã ºi aflând o sumedenie de informaþii despre istoria Bucureºtiului.

A fost o sãptãmânã aflatã sub semnul unui schimb cultural intens ºi ne
bucurãm cã, ºi anul acesta, Facultatea de Litere s-a aflat pe lista preferinþelor
cadrelor didactice pentru realizarea de mobilitãþi Erasmus+ de predare.
Mobilitãþile cadrelor didactice sunt, aºadar, nu doar o parte importantã din
formarea continuã a unui profesor, dar mai ales o excelentã modalitate de
perfecþionare didacticã ºi o experienþã de învãþare extrem de utilã, atât pentru
studenþi, cât ºi pentru profesori.
Ca de fiecare datã când au ocazia sã primeascã oaspeþi de peste hotare sau
din alte oraºe ale þãrii noastre, Facultatea de Litere ºi Departamentul Erasmus
al Universitãþii Spiru Haret sunt gazde primitoare ºi aºteaptã sã le treacã
pragul ºi alte cadre didactice ºi studenþi ai universitãþilor partenere.

Conf. univ. dr. Daiana Dumbrãvescu

Metode prin care ºcolile pot atrage
elevii pentru dezvoltarea educaþiei
ºi formãrii personale ºi profesionale

În educaþie continuã reformele, în vederea
asigurãrii unui învãþãmânt adaptat cerinþelor
pieþei muncii ºi centrat pe dezvoltare personalã
ºi socialã, cu impact pozitiv asupra prevenirii
ºi combaterii pãrãsirii timpurii a ºcolii. De la
aceste premise au plecat discuþiile în cadrul
întâlnirii dintre experþii Proiectului PROFORM
ºi cadrele didactice de la ªcoala Gimnazialã nr.1
din comuna Gãujani din judeþul Giurgiu
Astfel, prof. Virginia Renþea  coordonator/
partener în cadrul Proiectului PROFORM, a
prezentat liniile directoare ale calitãþii ofertei
educaþionale a unei ºcoli, principiu pe care se
bazeazã prima parte a procesului de învãþãmânt
ºi metodele prin care ºcolile pot atrage elevii
pentru dezvoltarea educaþiei ºi formãrii
personale ºi profesionale, dar ºi pentru
stimularea experienþelor de învãþare, în orice etapã
a vieþii lor.
Prof. Virginia RENÞEA  coordonator/partener Proiect PROFORM: Prin oferta
educaþionalã, fiecare unitate de învãþãmânt
trebuie sã dea posibilitatea pãrinþilor sã aleagã
activitãþile opþionale ºi extracurriculare la care
doresc sã participe copiii. Un prim pas este
promovarea imaginii ºcolii la nivelul comunitãþii
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locale, în rândul unitãþilor de nivel ºcolar, la nivel
judeþean, naþional ºi internaþional, dacã este cazul.
Promovarea ºcolii printr-un marketing educaþional

în care respectarea principiilor educaþiei incluzive
sã fie prioritarã ºi realizarea unor activitãþi de
informare despre integrarea si progresul copiilor,
a copiilor cu CES, despre politicile educaþionale,
despre resursele educaþionale folosite. Participarea
la activitãþi deschise, de exemplu, carnaval,
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expoziþii cu produse ale activitãþii copiilor,
strângere de fonduri, serbãri, concursuri etc.
Pentru ca oferta ºcolarã sã fie viabilã, cadrele
didactice ºi conducerea unitãþii de învãþãmânt
trebuie sã depunã eforturi în asigurarea unor spaþii
de învãþare confortabile, sigure, adaptate nevoilor
fizice, psihologice ºi de educaþie ale fiecãrui copil,
atât în ºcoalã, cât ºi în curtea acesteia (resurse
umane, resurse logistice, locuri de joacã ºi resurse
educaþionale.
Programele sociale deþin un loc aparte în
disciplina actului educaþional. Prin intermediul
acestora, sunt create condiþii pentru asigurarea de
ºanse egale la educaþie pentru elevii proveniþi din
grupurile cu risc ridicat. La rândul sãu, lect. univ.
dr. Simona Marica a completat ideea formãrii
elevilor prin programele adresate celor care se
confruntã cu tulburãri din spectrul autist ºi a scos
în evidenþã aspectele specifice, dar ºi experienþa
proprie într-un astfel de proiect. În plus, proiectarea unor activitãþi specifice la clasã pentru copiii
cu anumite deficienþe ºi integrarea lor în mediu,
conduc la mãsuri integrate socio-educaþionale ºi
vizeazã, în acelaºi timp, familia, ºcoala ºi comunitatea.
Lect. univ. dr. Simona MARICA  expert
activitãþi de mentorat ºi coaching Proiect PROFORM:
Integrarea ºcolarã a copiilor cu CES se realizeazã
prin unitãþi de învãþãmânt special, prin grupe ºi
clase speciale integrate în ºcolile publice ºi individual,
în unitãþi de învãþãmânt obiºnuite. Copiii cu deficienþe
medii, profunde, severe ºi/sau asociate sunt înscriºi,
de regulã, în ºcolile speciale. Copiii cu dificultãþi de
învãþare ºi tulburãri de limbaj, cu tulburãri socioafective sau de comportament sunt integraþi, de
regulã, în ºcolile de masã ºi beneficiazã de servicii
educaþionale de sprijin, pe lângã asistenþa psihopedagogicã. Fiecare cadru didactic pus în ipostaza
de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES
acþioneazã în urma unei reflecþii îndelungate. Un
lucru important pentru cadrele care lucreazã cu aceºti
copii îl reprezintã colaborarea cu pãrinþii ºi
consilierea acestora, implicarea lor directã în lucrul
efectiv cu copii, nu în calitate de observator ci ºi de
participanþi activi. Pãrinþii copiilor cu CES trebuie

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.

sã înþeleagã cã au multe idei pentru a relaþiona cu
copii lor în mod pozitiv ºi cã pot sã-i aprecieze
mai mult.
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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UNIVERSITARIA
eLearning and software for education
A 15-a ediþie a celui mai important eveniment internaþional organizat de România în
domeniul tehnologiilor inovative ºi software
pentru educaþie  eLSE: eLearning and software
for education a avut loc în zilele 11-12 aprilie
2019, [https://www.elseconference.eu/eLSE2019-Conference -Agenda.p ].
Din partea programului de studii Informaticã
al Universitãþii Spiru Haret au participat, în
prima zi a evenimentului, cu o lucrare realizatã
în colaborare, despre îmbunãtãþirea performanþelor instruirii prin blended learning, prof.
univ dr. Grigore Albeanu ºi prof. univ. dr.
ing. Florin Popenþiu Vlãdicescu (https://
www.facebook.com/popentiu), titularul
cursului de Calitatea ºi fiabilitatea programelor, la Universitatea Spiru Haret, ºi profesor
asociat la Universitatea Politehnica din
Bucureºti.

Facultatea de Litere ºi Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã
din cadrul Universitãþii Spiru Haret organizeazã, în perioada 16-17 mai 2019,
CONFERINÞA ANUALÃ INTERNAÞIONALÃ A-DELIMITAREA DISCIPLINARITÃÞII

Abordãri trans-/cros-/post-disciplinare
în cercetarea lingvisticã ºi literarã
 ediþia a doua 

Fotografii de la prima ediþie a conferinþei din 18 mai 2018
Necesitatea a-delimitãrii disciplinaritãþii este cu atât mai
mare, cu cât contemporaneitatea se confruntã cu probleme
multifaþetate, largi baze de date ºi instrumente de cãutare
multiple. Toate acestea impun îmbinarea conceptelor ºi a
metodelor din varii discipline, în ciuda faptului cã în
ultimele douã milenii, dezvoltarea cunoaºterii a urmat
calea unei specializãri progresive ºi înþelegerea problematicii lumii, fiind abordatã prin deconstruirea acesteia
în fragmente, dând naºtere disciplinelor ºi sub disciplinelor.
În ziua de astãzi, însã, peisajul cunoaºterii impune o
examinare din perspectiva mai multor discipline.
Disputele privind definirea, natura ºi graniþele
disciplinelor academice, care dateazã de la mijlocul sec.
al XIX-lea sau chiar mai de timpuriu, din timpul universitãþii medievale ºi a celor ºapte arte liberale, sunt la fel
de vechi precum disciplinele înseºi. Este evident cã istoria
disciplinelor academice este mai veche, mai diferenþiatã
ºi mai indisciplinatã decât a fost în mod convenþional
prezentatã de cãtre disciplinele în sine.
Aceastã in-disciplinaritate, care ar trebui înþeleasã ca
debordare a limitelor, ca focalizare a unor noi obiecte
ale cunoaºterii a condus la apariþia unor astfel de
prefixoide precum inter-, multi-, trans-, cros-, de-, anti-,
meta- ºi post-, care au derivat acest termen de-a lungul
anilor ºi i-au schimbat înþelegerea. Este clar cã ariile de
cercetare sunt dinamice ºi se supun în mod constant unui
proces de amalgamare ºi ajustare. Trans-disciplinaritatea
de astãzi ar putea fi x-disciplinaritatea de mâine.
Dinamismul acesta duce la o lipsã de claritate ºi exactitate
în definirea termenilor precum trans-disciplinaritate, cros

disciplinaritate sau post-disciplinaritate. O definiþie general
acceptatã a unei astfel de linii de cercetare ar fi aceasta: o
modalitate de cercetare care integreazã informaþii, tehnici,
instrumente, perspective, concepte ºi/sau teorii din douã sau
mai multe discipline sau forme de cunoaºtere specializatã
pentru a avansa o înþelegere fundamentalã sau pentru a
soluþiona probleme ale cãror soluþii sunt dincolo de spectrul
unei singure discipline sau arii de cercetare (Facilitating
interdisciplinary research. National Academies. Washington:
National Academy Press, 2004).
Conform spuselor lui Northrop Frye, este nevoie de
maturitate pentru a vedea cã fiecare domeniu al cunoaºterii
este centrul întregii cunoaºteri, ºi nu conteazã atât de mult
ceea ce înveþi, atât timp cât înveþi acel lucru într-o structurã
care se poate extinde în alte structuri (On Education.
Fitzhenry & Whiteside, 1988).
Acestea sunt chestiunile care ar trebui sã aibã prioritate
într-o cercetare trans-/cros-/post-disciplinarã, faptul cã
disciplinele nu sunt entitãþi fixe ºi, parafrazându-l pe Basarab
Nicolescu, disciplinaritatea, trans-disciplinaritatea, crosdisciplinaritatea ºi post-disciplinaritatea sunt patru sãgeþi
ale unuia ºi aceluiaºi arc: cel al cunoaºterii.
Sunt aºteptate din toate domeniile academice lucrãri
dedicate a-delimitãrii disciplinelor, în încercarea de a
înþelege mai bine intricaþiile ºi interconexiunile din
interiorul lor ºi dintre ele.
Secþiunile conferinþei:  Lingvisticã teoreticã  Lingvisticã
aplicatã  Analiza discursului  Studii de traducere  Studii
literare  Studii culturale  Studii de gen  Didactica
limbilor strãine.

Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul Universitãþii Spiru Haret
organizeazã în data de 15 mai 2019

Sesiunea ºtiinþificã a studenþilor ºi masteranzilor

Actualitãþi, tendinþe ºi creativitate în ºtiinþele motricitãþii
Sesiunea va avea loc la sediul Facultãþii de Educaþie
Fizicã ºi Sport din ªoseaua Berceni nr. 24, sector 4,
Bucureºti, sala 220, ora 10.00.
Lucrãrile in extenso vor fi trimise, pânã la termenul
limitã de 30 aprilie 2019, pe urmãtoarele adrese de e-mail:
sofiabratu@yahoo.com; gh_ioana_gheorghe@yahoo.com
Persoane de contact:
 prof.univ.dr. Sofia Bratu  tel.: 0773825864
 lect.univ.dr. Ioana Georgeta Gheorghe  tel.: 0725294356
Comitetul ºtiinþific:  prof.univ.dr. Georgeta Niculescu
 prof.univ.dr. Elena Sabãu  prof.univ.dr. Adin Marian
Cojocaru  prof.univ.dr. Sofia Bratu  prof.univ.dr. Elena
Luminiþa Sidenco  conf.univ.dr. Marilena Cojocaru
 conf.univ.dr. Daniel Gheorghe  conf.univ.dr. Florentina
Popescu  conf.univ.dr. Simona Anemari Teodorescu

 conf.univ.dr. Toma Petrescu  lector univ.dr. Ioana Maria
Buþu  lector univ.dr. George Cristian Cãtunã  lector univ.dr.
Mihai Alexandru Dumangiu  lector univ.dr. Georgeta Ioana
Gheorghe  lector univ.dr. Anca Iorga  lector univ.dr. Paula
Ivan  lector univ.dr. Anca Jianu  lector univ.dr. Gheorghe
Dan Pãun  lector univ.dr. Cristian Claudiu Teuºdea
Comitetul de organizare:  conf.univ.dr. Marian
Bondrea  asist.univ.dr. Cristian Ristea  studenþi/
masteranzi: Radu Robert, Niculae Daniela, Mihalcea Liviu
Preºedinte de onoare: conf.univ. dr.Aurelian A.
Bondrea, rector al Universitãþii Spiru Haret.
Preºedinte al conferinþei: prof.univ.dr. Georgeta
Niculescu, decan al Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport,
USH.

Zilele carierei

Centrul de Consiliere ºi Orientare în Carierã al Universitãþii Spiru Haret a
organizat, pe 16 ºi 17 aprilie, evenimentul Zilele Carierei, manifestare complexã,
ce a inclus conferinþe, workshopuri, târg de joburi...
Alãturi de numeroºii specialiºti invitaþi, profesori universitari, masteranzi
ºi absolvenþi ai Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei s-au remarcat,
prin numeroasa participare, dar ºi prin interesul dovedit, ºi studenþii celorlalte
facultãþi ale Universitãþii Spiru Haret.
Scopul întâlnirii a fost, dupã cum ne-a informat
lect. univ. dr. Loredana Bãnicã, directorul
Centrului de Consiliere ºi Orientare în Carierã,
acela de a ocupa un loc de muncã cât mai potrivit
în raport cu pregãtirea lor: Evenimentele dedicate
studenþilor, în primul rând studenþilor Universitãþii Spiru Haret, de la toate facultãþile ºi
specializãrile, ºi-au propun sã-i aducã mai
aproape de Centrul de Consiliere ºi Orientare în
Carierã ºi de activitãþile pe care centrul le
desfãºoarã în sprijinul carierei lor viitoare. Zilele
carierei sunt dedicate ºi specialiºtilor ºi, pânã la
urmã, ºi întâlnirii dintre studenþi ºi piaþa muncii,
pentru cã sunt invitate inclusiv companii care pot oferi locuri de muncã
viitorilor noºtri absolvenþi.
În a doua zi a evenimentului s-au desfãºurat mai multe workshopuri, unde
specialiºti în diferite domenii le-au împãrtãºit studenþilor din tehnicile de lucru,
dar ºi numeroase secrete ale meseriilor acestora. Cu alte cuvinte, s-a vorbit despre
dezvoltarea personalã în contextul dezvoltãrii profesionale. Târgul de joburi,
la care au fost invitate numeroase firme, a fost un punct de interes major pentru
studenþii Universitãþii Spiru Haret, care au putut solicita joburi parte-time.
Profesorii Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele
Educaþiei ai USH au reuºit sã-ºi atingã scopul,
acela de a-i susþine ºi încuraja pe viitorii absolvenþi
sã aleagã în cunoºtinþã de cauzã o carierã cât mai
aproape de potenþialul ºi de pregãtirea fiecãruia:
Misiunea mea în cadrul Zilelor carierei este, ca ºi
a celorlalþi colegi, sã susþinem aceastã idee ºi
necesitatea de dezvoltare a zonei de orientare
profesionalã ºi de orientare în carierã. Chiar dacã
studenþii cunosc faptul cã existã Centrul de
Consiliere ºi Orientare în Carierã, nu întotdeauna
realizeazã necesitatea utilizãrii serviciilor în
carierã pentru cã nu au fost obiºnuiþi din bãncile
liceului, sau din activitatea ulterioarã sã se adreseze unui consilier specializat
în carierã. De multe ori nu au o bunã reprezentare a activitãþilor care se
desfãºoarã aici. De aceea, vin ºi mai mulþi specialiºti din domenii variate,
din domeniul resurselor umane, din domeniul terapiei, astfel încât studenþii
sã aibã ocazia sã vadã o gamã largã de specialiºti, chiar dacã pe noi ne ºtiu
de la catedrã, însã venind din domeniul activitãþilor practice, din organizaþii,
din diferite companii de pe piaþa muncii, atunci pot realiza mai bine
necesitatea orientãrii în carierã ºi a luãrii unei decizii în cunoºtinþã de cauzã,
referitor la oportunitãþile despre care poate ºtiu, sau nu sunt conºtienþi. Nu
întotdeauna, pentru un anumit tip de activitate, ºtiu pe ce post sã candideze
ºi, în acest fel, noi îi ajutãm sã ia decizia corectã. Este un beneficiu real
pentru studenþi, pentru absolvenþi ºi, în plus, este un beneficiu ºi pentru cadrele
didactice sã intre în contact cu alþi specialiºti din companii, deoarece domenii
precum psihologia sau economia nu se pot rezuma exclusiv la activitatea
didacticã, adicã doar de la catedrã sau doar în bibliotecã. Este necesar sã
interacþionãm cu specialiºti care au în spate mulþi ani de practicã!
Socializarea care are astfel loc în timpul prezentãrilor ºi chiar dupã acestea,
adicã networking-ul, este esenþialã în a dezvolta relaþii instituþionale ºi
personale cu scopul dezvoltãrii profesionale, a declarat conf. univ. dr. Bogdan
Danciu, cadru didactic al Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei din
cadrul Universitãþii Spiru Haret. (C.V.)
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Festivalul regional Zâmbete în paºi de dans  ediþia a XI-a, la Bragadiru

Bucurie, tandreþe ºi tinereþe!

George V. GRIGORE
Pe drumul spre Casa de Culturã Mihai
Eminescu din Bragadiru (jud. Ilfov) afluiau
microbuze ºi autocare pline ochi. Pe scãrile
monumentale erau sute de persoane care se
agitau spre intrare. În hol erau zeci de copii ce
dansau cu efervescenþã ºi talent, ocupând cea
mai mare parte din spaþiu. De-abia se mai
putea strecura cineva cãtre automatul de cafea,
dar aºa se întâmplã când dansul devine un
sport pentru toþi. Ei au venit sâmbãtã, 6
aprilie, cu mic, cu mare, pentru Festivalul
concurs regional Zâmbete în paºi de dans,
ediþia a XI-a, desfãºurat în parteneriat cu
Palatul Copiilor ºi Elevilor Buftea ºi
Inspectoratul ªcolar Judeþean Ilfov. Consiliul
Judeþean Ilfov, prin Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale, a fost cel care a pregãtit pentru
premierea copiilor învingãtori frumoase
surprize.
Pe scena Casei de Culturã Mihai Eminescu
au urcat copii din judeþele Ilfov, Prahova,
Argeº, Braºov, Ialomiþa, Teleorman ºi din
Bucureºti. Din Ilfov au participat ansamblurile
Fluturaºul de la Palatul Copiilor ºi Elevilor
Buftea, Artis, Dyvas ºi Plaiuri ilfovene de la
ªcoala nr. 1 din comuna 1 Decembrie,
ansamblul din comuna Dascãlu ºi Jilãveanca
de la Jilava. În faþa unei sãli arhipline, copii cu
vârste cuprinse între 6 ºi 18 ani s-au întrecut
la dansuri de caracter, modern, clasic, sportiv,
fantezie coregraficã, street dance solo ºi de
grup, balet, popular, de revistã, trend, etno ºi
contemporan. Juriul acestui concurs a fost
format din: Alexandrina Niþã  director al
Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Ilfov,
inspector Cornel Gãnescu, Iuliana Mihai,
profesor coregraf, Adriana Taºcov, profesor
învãþãmânt primar, ºi Diana Dicianu, director
al Palatului Copiilor ºi Elevilor Ilfov. S-a
observat o realã evoluþie faþã de anul trecut,
din punct de vedere al pregãtirii lor. Se vede
cã s-a lucrat mult mai mult cu copiii, cã le
place dansul, ne-a declarat doamna director
Alexandrina Niþã. Pentru juriu a fost o zi
plinã de bucurie. Ne-am amintit cã dansul este

plãcere, voie bunã, sentiment, ºi cã dansul
este o artã, a spus profesorul Cornel Gãnescu.
Concursul de dans Zâmbete în paºi de dans
are ca obiectiv principal dezvoltarea capacitãþilor artistice ºi motrice ale elevilor, exprimate
prin dans, dezvoltarea simþului pentru frumos,
pentru expresivitate corporalã ºi esteticã, întrun cadru competiþional artistic. Elevii îºi vor
forma ºi valorifica astfel competenþe în planul
relaþionãrii ºi al spiritului de fair-play. Prin
derularea activitãþilor, se va crea un climat de
înþelegere, toleranþã, comunicare empaticã.
Într-o lume a informatizãrii, a mediului virtual,
a unui ritm alert, aflat în continuã miºcare, în
care de cele mai multe ori se promoveazã
kitsch-ul, adevãratele valori culturale,
comorile inestimabile ale unui popor, încep
sã se piardã, sã se uite, asemenea unei vechi
lãzi de zestre: cu toþii ºtim cã existã, dar este
acolo, undeva uitatã, în casa bunicilor de la
þarã. Tradiþiile, obiceiurile, portul ºi folclorul
sunt comori inestimabile ce definesc un popor,
fãcându-l unic, statornic ºi nemuritor în ciuda
scurgerii timpului. Copiii sunt cele mai
sensibile fiinþe, dornice sã înveþe, sã înþeleagã,
sã simtã. Vârsta lor fragedã nu constituie un
impediment în abordarea acestei teme, ci,
dimpotrivã, un avantaj, cãci vom lucra cu niºte
minþi ºi suflete nepoluate încã de alþi factori.
Cu multã pricepere, dar mai ales pasiune,
putem inocula copiilor dragostea ºi respectul
pentru tradiþiile, obiceiurile ºi folclorul
românesc. Activitãþile de la cercurile de dans
din cluburile ºi palatele copiilor sunt activitãþi
de masã, prin care se urmãreºte sã se dezvolte
calitãþile motrice, fizice ºi psihice ale copiilor,
sã se dezvolte simþul pentru frumos, pentru
expresivitate corporalã ºi esteticã.
Festivitatea de premiere a Festivalului
concurs regional Zâmbete în paºi de dans,
ediþia a XI-a, a umplut sala de vioiciune ºi
bucurie. Peste 300 de premii au pornit cãtre
tinerii dansatori talentaþi ºi cãtre profesorii
coordonatori meritorii. Aplauzele nu mai
conteneau, iar uralele fãceau sã vibreze aerul
din sala de spectacol. Deºi întreaga activitate
s-a întins pe parcursul a peste patru ore,
nimeni nu dorea sã plece spre casã. Era prea
multã bucurie, tandreþe ºi tinereþe!

FELICITÃRI!
Echipa României, pe podiumul Olimpiadei
Internaþionale
de Limbã ºi literaturã latinã
Certamen Ovidianum Sulmonense 2019

La a XX-a ediþie a Olimpiadei Internaþionale de Limbã ºi literaturã latinã
Certamen Ovidianum Sulmonense, lotul olimpic al României a urcat din nou
pe podium, continuând tradiþia rezultatelor excelente înregistrate la aceastã
competiþie. Performanþa a fost realizatã de Sorana-Diana PLOTOGEA,
elevã a Colegiului Naþional Gh. Vrânceanu din Bacãu, laureatã cu premiul al
III-lea ºi premiul pentru cea mai bunã traducere.
Þara noastrã a fost reprezentatã de o echipã a cãrei componenþã este
urmãtoarea: Sorana-Diana PLOTOGEA ºi Cristina-Silvia DORODICI
(Colegiul Naþional Gh. Vrânceanu din Bacãu), Viviana-Gabriela MURGOCI
(Colegiul Naþional Gheorghe ªincai din Bucureºti), Maria PÂNZARU
(Colegiul Naþional A. T. Laurian din Botoºani), Ioana-Alexandra BITIRE
(Colegiul Naþional Vasile Alecsandri din Bacãu) ºi ªtefan-Cristian ªIMON
(Colegiul Naþional Doamna Stanca din Satu Mare).
Pentru ediþia din acest an, pregãtirea ºi însoþirea lotului au fost asigurate de
profesoarele Florentina NECULAU (Colegiul Naþional Gh. Vrânceanu din
Bacãu) ºi Coca DORICA (Colegiul Naþional A. T. Laurian din Botoºani).

I la Olimpiada Internaþionalã
 Premiul
de Limbã ºi literaturã latinã
Certamen Horatianum
(Venosa, Italia)  14-17 aprilie 2019

Victor ªERA, elev în clasa a
XII-a la Liceul de Informaticã Tiberiu Popoviciu din
Cluj-Napoca, a urcat pe cea
mai înaltã treaptã a podiumului olimpiadei Certamen
Horatianum (ediþia a XXXIII-a),
obþinând Premiul I în clasamentul internaþional.
Premiul a fost însoþit de o
elogioasã motivaþie a comisiei de evaluare: Mesajul
textului lui Horatius este
exprimat clar, printr-o traducere cursivã, fidelã textului
original. Comentariul literar,
construit de o manierã precisã ºi originalã în acelaºi timp, bogat în
interpretãri stilistice adecvate, dezvoltã tema propusã în mod pertinent,
erudit ºi exhaustiv.
Din echipa României a fãcut parte ºi Paul Horea Hossu (clasa a XII-a/
Colegiul Naþional Gheorghe ªincai din Cluj-Napoca). Cei doi elevi au
fost pregãtiþi ºi însoþiþi de prof. dr. Alexandru Cristian Dudãu (Colegiul
Naþional Gheorghe ªincai din Cluj-Napoca).
În urma rezultatului obþinut la ediþia din anul 2019, România îºi
consolideazã poziþia a treia în clasamentul internaþional al distincþiilor
acordate în istoria concursului.

Patru medalii pentru echipa

României la Olimpiada Europeanã
de Matematicã pentru Fete
(ediþia 2019)

Lotul feminin de matematicã al României a obþinut o
medalie de aur, douã medalii de argint ºi o medalie de
bronz la a VIII-a ediþie a Olimpiadei Europene de
Matematicã pentru Fete/European Girls Mathematical
Olympiad (EGMO), care s-a desfãºurat la Kiev, în
perioada 7 - 13 aprilie 2019.
Medalia de aur a fost cuceritã de Alexandra
TIMOFTE (clasa a XI-a/Colegiul Naþional de
Informaticã Tudor Vianu din Bucureºti), deþinãtoare
a încã trei distincþii la aceastã competiþie: medalie
de aur în 2018 ºi medalii de argint în 2016 ºi 2017.
Amina Abu SHANAB (clasa a X-a) ºi Diana
ÞOLU (clasa a IX-a), ambele eleve ale Liceului
Teoretic Internaþional de Informaticã din Bucureºti,
au fost medaliate cu argint. Amina Abu Shanab a
obþinut acelaºi premiu ºi anul trecut, la Florenþa.
Medalia de bronz i-a revenit Ioanei POPESCU
(clasa a IX-a/Liceul Teoretic ªcoala Europeanã din
Bucureºti).
Lotul României a fost condus ºi însoþit de Mihail
BÃLUNÃ (profesor la Colegiul Naþional Mihai
Viteazul din Bucureºti) ºi Anca BÃLTÃRIGÃ
(profesor la Liceul Teoretic Internaþional de
Informaticã din Capitalã).

Biroul de comunicare al MEN
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VITRALII
Aºa mi-l voi aminti mereu: un munte
de bãrbat, înalt cât sã rupã podul uºii,
cu palme mari ºi aspre terminate în
degete lungi cu unghii îngrijite, dar
smolite de atâta rãsucit în þãrânã, cu pãrul
coamã, coliliu ºi bogat, purtând mereu
cãmaºã albã frecatã în busuioc uscat, ºi
brâu de piele groasã, crãpatã, din care
se iveau, ca în minunile vechilor omilii,
tot felul de nimicuri. Omul care îmi
luminase copilãria cântându-mi din
frunzã sau fluier, aducându-mi borcane
pline cu licurici sau aºezându-mã turceºte în faþa blidului cu smântânã presãratã cu boabe de zmeurã ºi fragi.
Cel mai mare dintre cei zece fraþi ai
bunicului, ºi unul dintre cei patru care
aveau sã supravieþuiascã ambelor rãzboaie, ceilalþi ºapte semãnându-ºi oasele în praful ºi pãdurile Europei, din
Stalingrad pânã în Tatra, unchiul Gore
era singurul care purta în semeþia ochilor
ºi în adâncimile memoriei o întreagã
istorie trãitã cu patimã. Copil fiind, a

Au început înscrierile la:

Arcul de Triumf
este gazda cititorilor
la Noaptea
Cãrþilor Deschise

Gore
trecut munþii pe jos, alãturi de tatãl ºi
bunicul sãu ºi de alte câteva mii de
ardeleni bãjeniþi din cauza prigoanei
dezlãnþuite de împãrãþia de dincolo de
munþi asupra oierilor români cãrora
le-au fost arse bisericile ºi le-a fost retras
dreptul la pãºunat. S-au aºezat cu toþii
în dealurile Olteniei de sub munte, unde
Marele Rege Carol le-a dat zapis de vatrã
nouã ºi dezlegare sã-ºi împrãºtie uriaºele
turme la pãºunat. Pãmântenii le-au spus
Ungureni, doar veneau din ara Ungureascã!, ºi aºa a rãmas numele satului
pânã în zilele noastre.
În vara fierbinte a anului 1986, am
fost sã îl vãd. Împlinea o sutã de ani.
Când am ajuns, nu l-am gãsit în curte.
Plecase, cãlare, sã dea roatã oilor... Ca
în tinereþe. Dupã ospãþ, m-a luat deoparte ºi, strângându-mi umerii cu aceeaºi
forþã de odinioarã, mi-a spus cã vrea sã
meargã încã o datã la Capitalã. Dacã
vrei, te luãm acum cu maºina ºi te ducem
la Bucureºti, i-am spus. M-a privit
clipind nedumerit, ciudos aproape. Nu
mã, prostule, la Viana vreau! În acea
clipã, am început sã iubesc ºi sã înþeleg
istoria. Aceea trãitã, izvoditã din vieþi
adevãrate de oameni adevãraþi, din
durere, dezrãdãcinare ºi speranþã.

Dragoº CIOCÃZAN

Rezidenþele FILIT
pentru traducãtori strãini ediþia a ºasea.

Festivalul Internaþional de Literaturã ºi
Traducere Iaºi (FILIT) dã startul înscrierilor
în programul de Rezidenþe FILIT pentru
traducãtori. ªi anul acesta, ºase traducãtori
strãini din limba românã într-o limbã strãinã
vor beneficia prin intermediul acestuia de
transport, cazare timp de o lunã, precum ºi
de o sumã forfetarã. Iniþiativa aparþine Muzeului Naþional al Literaturii Române Iaºi,
fiind sprijinitã de Memorialul Ipoteºti 
Centrul Naþional de Studii Mihai Eminescu,
Centrul Judeþean pentru Culturã BistriþaNãsãud, Societatea de Concerte Bistriþa,
Primãria Roman, precum ºi de doi parteneri
privaþi din Brãila ºi Iaºi.
Programul vizeazã sã dezvolte cooperarea
culturalã regionalã cu scopul promovãrii
patrimoniului literar ºi a creaþiei contemporane
la nivel internaþional, încurajând astfel
mobilitatea traducãtorilor profesioniºti ºi
susþinând proiectele acestora.
Rezidenþele, destinate traducãtorilor din
limba românã într-o limbã strãinã, sunt
organizate în strânsã legãturã cu locuri
simbolice ºi nume marcante ale literaturii:
Mihai Eminescu (Ipoteºti), membri ai
Junimii (Iaºi), George Coºbuc ºi Liviu
Rebreanu (judeþul Bistriþa-Nãsãud), Panait
Istrati ºi Mihail Sebastian (Brãila), M.
Blecher (Roman).
O atenþie sporitã li se va acorda proiectelor legate de autorii reprezentaþi în reþeaua
muzealã ieºeanã, precum ºi în sfera de
activitate a instituþiilor partenere.
Structura rezidenþelor de traducere este
urmãtoarea:  douã rezidenþe FILIT la Muzeul
Naþional al Literaturii Române Iaºi, respectiv
la un partener privat, Iaºi  o rezidenþã FILIT
la Memorialul Ipoteºti, Botoºani, comuna
Mihai Eminescu, Ipoteºti  o rezidenþã
FILIT la Bistriþa  o rezidenþã FILIT la
Roman  o rezidenþã FILIT la Brãila.

Fiecare rezidenþã se deruleazã pe o perioadã de 30 de zile, între 1 iulie  31 octombrie
2019, într-un interval ales de cãtre traducãtorul/traducãtoarea cãreia i se acordã
rezidenþa. Valoarea rezidenþelor include
transportul tur-retur, cazarea pentru o
perioadã de 30 de zile, precum ºi o sumã
forfetarã de 2.000 de lei.
Dosarul de înscriere trebuie sã cuprindã
urmãtoarea documentaþie în limba românã:
 formular de înscriere, disponibil electronic pe site-ul www. muzeullitera- turiiiasi.ro  copie a cãrþii de identitate  recomandare din partea unei personalitãþi
culturale din România
 numele proiectului de traducere ºi o
scurtã descriere (max. 2000 de semne)
 curriculum vitae  lista traducerilor publicate.
Beneficiarul rezidenþei are obligaþia de a
traduce un numãr de 20 de pagini din
lucrãrile unui autor/scriitor al cãrui nume se
leagã de unul dintre muzeele componente
MNLR Iaºi sau de activitatea partenerilor.
De asemenea, în momentul publicãrii
traducerii, el trebuie sã menþioneze faptul
cã textul a fost tradus cu sprijinul rezidenþei
FILIT pentru traducãtori.
Perioada de înscriere este 5 aprilie 
15 mai 2019, iar dosarele se vor transmite
în format electronic la adresa muzeul.
literaturii@gmail.com. Evaluarea dosarelor
se va realiza în perioada 16-17 mai 2019,
iar rezultatele vor fi anunþate la data de
17 mai 2019.
Persoanã de contact: Daniela ªtefan
(Iaºi, str. V. Pogor nr. 4, 700110, tel.: +40
0232.410.340, +40 747.499.400)
Ediþia a VII-a a Festivalului Internaþional
de Literaturã ºi Traducere Iaºi va avea loc
anul acesta în perioada 2-6 octombrie 2019.

Pe 23 aprilie are loc o nouã ediþie Noaptea
Cãrþilor Deschise. Este pentru al 7-lea an
consecutiv cand organizatorii invitã cititorii
la cel mai mare eveniment de încurajare a
lecturii, în universul minunat al cãrþilor.
Marþi, de la ora 19:00 pânã la miezul nopþii,
Arcul de Triumf, simbolul victoriei ºi al
independenþei în România, îºi deschide
porþile ºi devine gazda extraordinarã a
cãrþilor ºi a cititorilor.
Este o ocazie unicã de a descoperi acest
monument-simbol, deschis special pentru
public cu ocazia Zilei Internaþionale a
Cãrþii, amenajat cu spaþii inedite de lecturã,
biblioteci, cãrþi pentru toate vârstele ºi zone
multimedia de informare culturalã. Mai
multe surprize literare îi întâmpinã pe cei
care aleg sã celebreze cartea în comunitatea
extraordinarã Noaptea Cãrþilor Deschise.
De la ora 20:00, un spectacol de video
mapping va transforma exteriorul Arcului
de Triumf într-o imensã bibliotecã virtualã.
Având cartea, arta ºi istoria locului drept
teme centrale, aceastã animaþie modernã cu
efecte tridimensionale inedite ºi dinamice,
va deschide iubitorilor de carte un univers
fantastic de cunoaºtere. Opere celebre ale
omenirii, cãrþi rare sau noutãþi, cele mai
frumoase biblioteci de pretutindeni, toate
vor fi îmbinate într-o magie interactivã de
culoare, luminã ºi sunet.
Potrivit organizatorilor, biletul de intrare
este unul simbolic, propunând participanþilor
la eveniment sã aducã o carte din propria
bibliotecã. Ulterior, toate cãrþile strânse de
la cititori vor fi selectate ºi donate în comunitãþi defavorizate.
Pasionaþii de literaturã din întreaga lume
sãrbãtoresc în fiecare an, pe 23 aprilie, Ziua
Internaþionalã a Cãrþii ºi a Drepturilor de
Autor, eveniment organizat de UNESCO
cu scopul promovãrii lecturii, publicãrii
cãrþilor ºi a drepturilor de autor. În România,
aceastã zi este marcatã prin evenimentul
Noaptea Cãrþilor Deschise. Alãturi de
prieteni ai cãrþilor, copii, studenþi, pãrinþi,
bunici, acest eveniment a devenit un adevãrat manifest pro-culturã ale cãrui ecouri au
depãºit graniþele þãrii - o realizare importantã
pentru România, þarã pe care statisticile
europene încã o plaseazã la coada listei la
capitolul obiºnuinþelor de lecturã.
Eveniment organizat de Editura Litera ºi
Primãria Capitalei prin Administraþia Monumentelor ºi Patrimoniului Turistic.
Ilustraþia evenimentului este realizatã
de Mura.
Noaptea Cãrþilor Deschise, ediþia 2019,
este evenimentul care deschide campania
Cartea în Triumf, o acþiune de promovare
a lecturii în Anul Cãrþii, organizatã de Primãria Municipiului Bucureºti prin administraþia Monumentelor ºi Patrimoniului Turistic.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Zilele atelierelor de sculpturã deschise
La Bucureºti s-a
desfãºurat a treia
ediþie a Zilelor atelierelor de sculpturã
deschise. Printre
participanþii la acest
eveniment s-a numãrat ºi sculptoriþa
Elena Gheorghe, al
cãrui atelier aflat
în incinta Combinatului Fondului
Plastic le-a permis
vizitatorilor sã îl cunoascã pe autorul
lucrãrilor în intimitatea spaþiului de creaþie.
Cei care au intrat în atelierul sculptoriþei
au avut ocazia sã punã întrebãri ºi sã afle
despre materiale, dar ºi despre etapele

realizãrii operelor de artã. Atelierul
adãposteºte o serie de lucrãri în diferite
faze, unele turnate în bronz altele doar
în stadii incipiente. Bustul Reginei
Maria, o temã extrem de popularã în
contextul împlinirii a 80 de ani de la
trecerea în eternitate a reginei preferate
a românilor (18 iulie 1938), se remarcã
printre alte sculpturi deosebite.
Deºi Elena Gheorghe nu a
câºtigat concursul organizat
de ICR, bustul ocupã un loc
de cinste în atelierul ºi în
sufletul artistei. Pe lângã
sculpturi vizitatorii au putut
admira ºi câteva picturi cu
tematicã religioasã ale
Elenei Gheorghe.
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Breslele meºteºugãreºti
în moarte clinicã,
la Bucureºti
Bucureºtii au fost ºi au rãmas un oraº viu ºi colorat,
cel puþin la capitolul viaþã de noapte ºi reclame. Despre
viaþa de noapte nu o sã vorbesc aici, dar despre firmele
mari sau mici ale Bucureºtilor, cunoscute drept sufletul
comerþului, nu am cum sã nu mã pronunþ. Poate fiindcã
bunicul meu a fost pictor de firme. Picta cam cu orice
culoare, dar în special cu foiþã de aur, folosind forme
complexe sau simple, rame dreptunghiulare cu încrustaþii
sau fãrã. Pe Calea Moºilor, în interbelic, breslele de
meºteºugari încercau ºi reuºeau cu mare succes sã atragã
muºterii ºi prin firmele atrãgãtoare pe care le foloseau.
Sã nu uitãm însã cã, indiferent din ce breaslã fãcea
parte, meseriaºul îºi cunoºtea dumnezeieºte meseria.
Cizmar, croitor, pielar, pãlãrier, toate obiectele ieºite din
mâna lor erau trainice, unele te puteau þine o viaþã. Nu ºi
astãzi, când nimeni sau aproape nimeni nu mai calcã
pragul unei cizmãrii ºi foarte rar pe al unei croitorii.
Societatea de consum oferã produse de îmbrãcãminte
ieftine ºi cu termen de purtare relativ scurt. S-a stricat,
l-ai aruncat ºi altul þi-ai cumpãrat! M-am întrebat în aceste
condiþii ce s-a întâmplat cu breslele meºteºugãreºti.
Au intrat aproape toate în moarte clinicã. Ici-colo mai
vezi câte un pãlãrier, bãgat prin nu ºtiu ce gang tenebros
sau scarã de bloc, cã încearcã sã îºi facã meseria. Sau
câte un cizmar cu prãvãlia la stradã, care oferã ºi alte
servicii pentru un trai cât de cât decent.

Ciprian C. VASILESCU

Elite Art Gallery gãzduieºte
în perioada 25 aprilie - 11 mai 2019,
expoziþia cu titlul Între vremuri. Evenimentul reuneºte lucrãrile artiºtilor
Lucia Lobonþ ºi Dan Armand Stancu. Iubitorii de artã sunt aºteptaþi la deschiderea
oficialã a expoziþiei care va avea loc pe data
de 25 aprilie, ora 18.30. Conceptul expoziþional Între vremuri reprezintã o împletire
armonioasã dintre ceramicã ºi graficã.
Expoziþia aduce pe simeze lucrãri a
cãror mesaje reflectã parcursul sinuos al
amintirilor de familie spre contemporaneitate ºi prezentul imediat supus provocãrilor de sorginte socialã.
Unicitatea evenimentului este datã de discursul plastic tradus în
cheie proprie de doi artiºti din douã generaþii diferite, care trateazã
timpul ca instrument de analizã, sursã de inspiraþie ºi motiv de
meditaþie.
Conceptul expoziþional este întemeiat pe un vizual ce oscileazã
între trecut ºi prezent. Firul tematic al lucrãrilor adoptã cãi de
abordare ce descos istoria recentã prin prisma nucleului intim al
familiei ºi, totodatã, prin amprenta unui prezent tumultuos. La
limita dintre alb ºi negru sau dintre luminã ºi întuneric, lucrãrile
sintetizeazã douã perspective diferite de interpretare a vãzutului.
Ana Neagoe, Curator Elite Art Gallery

Ziua ADN la Muzeul Antipa
Muzeul Naþional de Istorie Naturalã
Grigore Antipa marcheazã joi, 25 aprilie
2019, Ziua Internaþionalã a ADN printro serie de vizite ghidate destinate publicului larg. Astfel, începând cu orele 10.00,
12.00 ºi 14.00 pasionaþii de ºtiinþã vor avea
prilejul sã observe aspecte din activitatea
de cercetare desfãºuratã în Laboratorul de
Biologie Molecularã al Muzeului.
Specialiºti ai Muzeului le vor vorbi
vizitatorilor despre cum sunt utilizate
tehnicile de biologie molecularã în conservarea unor specii periclitate, studiul unor specii invazive, precum
ºi despre tehnica DNA-barcoding (coduri de bare ADN) ºi modul
în care este folositã în ecologie.
Vernisaj expoziþiei: Între vremuri - o împletire armonioasã
între ceramicã ºi graficã.
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Comerþul interior

 motor al dezvoltãrii economico-sociale a României contemporane (II)

Urmare din numãrul 856

Pe fondul creºterii de la an la an a veniturilor obþinute din comerþul cu ºi serviciilor. În acelaºi timp, comerþul interior trebuie sã se racordeze
Reþeaua comercialã, volumul, structura ºi dinamica
amãnuntul în perioada 2014-2016, atât pe total, cât ºi pe fiecare dintre ºi sã se compatibilizeze la marea piaþã europeanã integratã.
activitãþii desfãºurate în comerþul interior românesc
Pornind de la considerentele prezentate anterior, în Opinia naþionalã
nr. 856, ºi þinând seama cã natura, dar mai ales elasticitatea comerþului
prezintã o serie de particularitãþi, trebuie sã menþionãm faptul cã în
primul sfert de secol de economie de piaþã, comerþul nostru interior
s-a adaptat relativ uºor cerinþelor schimbãtoare ale pieþei, fiind unul
dintre puþinele domenii care au reuºit sã se dezvolte vizibil, sã se
încadreze în cerinþele pieþei concurenþiale, în general, ale consumatorilor,
în particular. Dovada este ºi evoluþia acestuia, evoluþie susþinutã de
foarte mulþi factori, obiectivi sau subiectivi. O asemenea evoluþie este
pusã în evidenþã de cãtre indicatori statistici ce cuantificã activitatea
celor douã tipuri de activitãþi comerciale: cu ridicata ºi cu amãnuntul.
Comerþul cu amãnuntul este reprezentat de activitãþile de vânzare
a mãrfurilor cãtre consumatorii finali, în general în cantitãþi mici ºi
în starea în care au fost cumpãrate, precum ºi vânzãrile cu amãnuntul
prin magazinele proprii ale firmelor producãtoare de bunuri.
Comerþul cu ridicata este reprezentat, potrivit definiþiei acestuia
din statistica oficialã, de activitãþile de vânzare a mãrfurilor (fãrã ca
acestea sã sufere transformãri esenþiale faþã de starea în care ele au
fost cumpãrate), în cantitãþi mari, cãtre comercianþii cu amãnuntul,
utilizatori industriali ºi comercianþi, colectivitãþi ºi utilizatori
profesionali, alþi comercianþi cu ridicata, dar nu cãtre consumatori
finali. Valoarea vânzãrilor cu ridicata reprezintã volumul veniturilor
rezultate din vânzarea mãrfurilor cu ridicata ºi/sau comisionul încasat
de comisionari din activitatea de intermediere a comerþului cu ridicata.
Comerþul cu amãnuntul ºi comerþul cu ridicata cuprind veniturile
realizate, atât de cãtre întreprinderile care au ca activitate principalã
comerþul, cât ºi de cele care desfãºoarã alte activitãþi, dar nu obþin
venituri din activitatea de comerþ.
Analiza de faþã cuprinde doar câteva aspecte legate de o serie de
indicatori privind reþeaua comercialã (cu amãnuntul), respectiv volumul
ºi structura cifrei de afaceri înregistratã în comerþul cu amãnuntul.
În anul 2016, în comerþul cu amãnuntul au activat 119120
întreprinderi, aproape în totalitate mici ºi mijlocii, cu 8590 mai puþine
decât în anul 2015. În cadrul acestor întreprinderi a funcþionat o reþea
comercialã densã, amplasatã pe întreg teritoriul þãrii. În reþeaua
comerþului cu amãnuntul se includ magazinele specializate, magazinele
nespecializate, cele prin corespondenþã, standuri de piaþã, chioºcuri
ºi alte forme de comerþ. Aceastã reþea a cunoscut în timp o serie de
modificãri ºi fluctuaþii, aºa cum rezultã din tabelul numãrul 2.
Tabelul nr. 2 - Reþeaua comercialã cu amãnuntul pe categorii
de suprafaþã  structurã ºi dinamicã

cele trei categorii de mãrfuri, vom menþiona cã cea mai mare pondere a
acestora au deþinut-o, în fiecare dintre cei trei ani, mãrfurile nealimentare.
Referindu-ne la anul 2016, vom menþiona cã veniturile realizate din
activitatea de comerþ cu amãnuntul (exclusiv vânzarea, întreþinerea ºi
repararea autovehiculelor ºi a motocicletelor) au atins un nivel de
222651,0 mil. lei, cu o creºtere faþã de anul precedent de 4,8% (preþuri
curente), ponderea mãrfurilor nealimentare în totalul veniturilor fiind
de 44,6%, în timp ce mãrfurile alimentare au reprezentat 35,5%, iar
comerþul cu amãnuntul al carburanþilor a reprezentat 19,9% din total.
Din prezentarea graficã a datelor din tabelul de mai sus (Graficul
nr. 4), rezultã însã pãstrarea relativã a ponderii celor trei mari grupe
de mãrfuri în totalul veniturilor obþinute din comerþul cu amãnuntul,
în fiecare an din cei analizaþi.
Graficul nr. 4 - Structura veniturilor obþinute din comerþul
cu amãnuntul, pe grupe de mãrfuri, în perioada 2014-2016
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Graficele de mai sus scot în evidenþã o structurã normalã a
veniturilor obþinute din comerþul cu amãnuntul pe cele trei grupe de
mãrfuri, ponderea fiecãreia nesuferind modificãri majore de la un
an la altul. Se observã totuºi cã în anul 2016, faþã de anii precedenþi,
pe fondul pãstrãrii ponderii vânzãrilor de mãrfuri alimentare, a
crescut vizibil ponderea vânzãrilor de mãrfuri nealimentare,
concomitent cu diminuarea, la fel de sensibilã, a ponderii comerþului
cu amãnuntul a carburanþilor.
Aºa cum menþionam, comerþul cu amãnuntul a cunoscut, în
ceea ce priveºte cifra de afaceri, creºteri semnificative de la un an
la altul, aºa cum, de altfel, rezultã din tabelul nr.5.
Tabelul nr. 5 - Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerþul
cu amãnuntul 1, pe grupe de mãrfuri, în perioada 2013-2016

Sursa: Date prelucrate din Anuarul statistic al României, ediþia 2018

Datele de mai sus scot în evidenþã cã, în perioada 2014-2016, nu
s-au produs modificãri semnificative în ceea ce priveºte numãrul
unitãþilor comerciale cu amãnuntul, nici ca total ºi nici ca structurã.
Se pot menþiona totuºi unele mutaþii de micã amploare în structura
acestor unitãþi, mai ales diminuarea numãrului lor, urmare a unor
probleme inerente ce apar în viaþa unei astfel de reþele (falimente,
concentrarea activitãþilor comerciale cu amãnuntul în unitãþi mai
mari, construcþia unor spaþii comerciale moderne etc.).
În contextul revigorãrii economiei româneºti, al intrãrii pieþei
bunurilor ºi serviciilor într-o anumitã normalitate, dar, în acelaºi
timp, pe fondul restricþiilor impuse de criza economico financiarã
globalã abia încheiatã, comerþul cu amãnuntul a obþinut o serie de
rezultate pozitive, rezultate reliefate, mai ales, în creºterea volumului
cifrei de afaceri, respectiv a desfacerilor de mãrfuri. Aºa cum rezultã
din tabelul nr. 3, prin reþeaua comercialã aferentã comerþului cu
amãnuntul veniturile obþinute s-au ridicat la niveluri apreciabile.
Tabelul nr. 3 - Volumul veniturilor obþinute din comerþul cu amãnuntul,
pe grupe de mãrfuri, realizat în perioada 2014-2016
milioane lei, preþuri curente

Sursa: Date prelucrate din Anuarul statistic al României, ediþia 2018

Puncte de vedere

Puncte de vedere

Exclusiv autovehicule ºi motociclete

Sursa: Date prelucrare din Anuarul Statistic al României, ediþia 2018

Analiza indicilor cifrei de afaceri pentru perioada 2013-2016
scoate în evidenþã faptul cã acest volum a cunoscut creºteri sugestive,
de la un an la altul, atât pe total, cât ºi în structurã. Referindu-ne
la anul 2016, vom menþiona cã volumul cifrei de afaceri a întreprinderilor cu activitate principalã de comerþ cu amãnuntul (cu excepþia
autovehiculelor ºi motocicletelor) a înregistrat o creºtere cu 13,5%
faþã de anul 2015, creºtere susþinutã de toate grupele de produse
comercializate, cifra de afaceri înregistrând la toate aceste grupe creºteri
de peste 10%, grupa de produse nealimentare cunoscând o dinamicã, faþã de anul 2015, de 115,2%.

Direcþii de dezvoltare ºi perfecþionare
a comerþului interior
Plecând de la realitãþile economiei româneºti, de la stadiul actual de
dezvoltare a comerþului, în general, a comerþului interior, în particular, ºi având în vedere cerinþele care stau în faþa României ca þarã
membrã a Uniunii Europene, considerãm cã sunt necesare în
continuare eforturi susþinute în direcþia perfecþionãrii activitãþii
comerciale, a mecanismului sãu de funcþionare în cadrul pieþei bunurilor

Puncte de vedere

Puncte de vedere

Perfecþionarea mecanismului de funcþionare a comerþului interior
înseamnã, în opinia noastrã, luarea în considerare a caracterului deschis
al economiei României, o economie integratã în cea a Europei.
Caracterul deschis al economiei româneºti ºi, drept urmare, a
comerþului nostru interior, presupune crearea unui cadru adecvat al
integrãrii depline al acestora la realitãþile ºi condiþiile reale ale pieþei
europene, adaptarea în totalitate a cadrului juridic comunitar iar, pe
de alta, a cadrului instituþional. Pentru aceasta, sunt necesare în
continuare eforturi susþinute în vederea creãrii ºi funcþionãrii unei
economii de piaþã eficiente, care sã dea posibilitatea de a dezvolta
capacitatea României de a face faþã presiunii concurenþei ºi forþelor
pieþei europene ºi mondiale. Integrarea efectivã a pieþei bunurilor ºi
serviciilor în piaþa unicã europeanã ºi, drept urmare, a comerþului
interior românesc, înseamnã funcþionarea acestora în condiþii de
competitivitate, de performanþã ridicatã, care sã poatã rãspundã, atât
exigenþelor societãþii ºi economiei româneºti, cât ºi celor impuse din
afarã (aderare, integrare, globalizare, mondializare, competiþie etc.).
În realizarea unor asemenea deziderate, este necesar, dupã pãrerea
noastrã, sã se aibã în vedere cel puþin urmãtoarele direcþii de acþiune:
a) continuarea eforturilor de perfecþionare a mecanismului de
funcþionare a comerþului interior, astfel încât acesta sã se integreze în
mod real în activitatea pieþei interne a bunurilor ºi serviciilor cât, mai
ales, în cea a pieþei unice europene, astfel încât comerþul sã poatã
rãspunde cât mai eficient cerinþelor de aprovizionare a populaþiei. În
acest sens, trebuie continuate eforturile pentru crearea ºi funcþionarea
unui cadru concurenþial cu adevãrat loial, cu asigurarea protecþiei
tuturor participanþilor la activitatea desfãºuratã în cadrul pieþei
(producãtori, comercianþi ºi consumatori). În acest context, este
necesarã recunoaºterea rolului determinant al comerþului în evoluþia
economicã a lumii, în general, a Europei ºi României, în particular; b)
elaborarea unei Strategii generale pe termen lung de consolidare ºi
perfecþionare a unei economii de piaþã funcþionale ºi, implicit, a
activitãþii desfãºurate în domeniul comerþului interior, care sã se
întemeieze pe posibilitãþile reale ale economiei, pe evaluarea corectã
a resurselor ºi posibilitãþilor, ºi care sã þinã seama de contextul intern
ºi internaþional, inclusiv pe oportunitãþile oferite de apartenenþa þãrii
noastre la Uniunea Europeanã; c) diminuarea dezechilibrelor regionale
existente, prin stimularea dezvoltãrii echilibrate ºi revitalizarea zonelor
mai puþin dezvoltate, printr-o politicã susþinutã de investiþii ºi prin
facilitarea accesului la instrumentele financiare de asistenþã  fonduri
structurale ºi de coeziune. De asemenea, este necesarã direcþionarea
investiþiilor cãtre acele sectoare a cãror producþie este cerutã pe piaþã,
coroborat cu renunþarea la producþia unor bunuri greu vandabile ºi
fãrã viitor în cererea populaþiei; d) asigurarea echilibrului între fondul
de marfã ºi puterea de cumpãrare a populaþiei, în acest sens fiind
necesarã o creºtere serioasã a ofertei de mãrfuri, care sã devinã capabilã
a face faþã, din punct de vedere cantitativ, dar mai ales calitativ, cererii
consumatorilor ºi care sã prezinte o atracþie durabilã pentru populaþie.
În acelaºi timp, o asemenea ofertã trebuie sã corespundã cerinþelor
pieþei comunitare ºi sã facã faþã competiþiei din interiorul acesteia. În
acest context, este necesarã stimularea realizãrii unei producþii de
bunuri de consum în concordanþã cu microcererea populaþiei, prin
flexibilizarea mecanismului actual de constituire a fondului de marfã
ºi creºterea mobilitãþii de adaptare a producãtorilor ºi importatorilor
la schimbãrile cantitative ºi calitative ale cererii; e) extinderea pieþei
bunurilor de consum, a activitãþilor de comerþ, prin reducerea
economiei de subzistenþã ºi a celei subterane ºi integrarea acestora în
circuitul fiscalizat al mãrfurilor; f) perfecþionarea cadrului legislativ
ºi instituþional referitor la urbanismul comercial, integrarea regulilor
din acest domeniu în cele care guverneazã politica urbanisticã din
domeniul comerþului european; g) dinamizarea activitãþilor comerciale
de cãtre tehnica electronicã ºi cea informaticã, care sã conducã la
favorizarea dezvoltãrii comerþului electronic, a informãrii rapide a
consumatorilor ºi a tehnicilor de platã. În acelaºi timp, asemenea
tehnici trebuie sã conducã la efecte benefice în gestionarea eficientã a
stocurilor, în adaptarea ofertei la diferite variabile ale cererii.
Reprezentând una dintre cele mai vechi îndeletniciri ale
oamenilor, comerþul joacã, aºa cum de altfel rezultã din prezentarea
ºi analiza de mai sus, un rol extrem de important în cadrul economiei
româneºti, în ansamblul sãu, precum ºi în cadrul sectorului terþiar
al acesteia. Se aºteaptã mult de la acest sector al economiei, de la
procesul de concentrare a activitãþii comerciale în întreprinderi
puternice, dar ºi de la introducerea de noi tehnici ºi modalitãþi de
realizare a actelor comerciale. Desigur, între acestea, un loc aparte
îl ocupã comerþul electronic, care se va extinde sigur în viitor, întro societate a comunicãrii rapide ºi Internetului.

Prof. univ. dr. Gheorghe M. PISTOL
Facultatea de ªtiinþe Economice

Puncte de vedere

Puncte de vedere

Puncte de vedere

Eu vreau în Europa! Despre compatibilitatea valorilor din România cu cele din Uniunea Europeanã
Revin la problema candidaturii Laurei Codruþa Kovesi pentru
postul de prim-procuror al Uniunii Europene. A apãrut un paradox:
este susþinutã pe plan european ºi de majoritatea cetãþenilor României,
dar este privitã de unele instituþii din þara noastrã drept o persoanã
care a comis infracþiuni. În acelaºi timp, personalitãþi din Europa o
elogiazã, iar persoane publice din România o criticã dur.
Personal îmi este greu sã îmi imaginez cum poate fi un înalt
funcþionar public vinovat de corupþie în legãturã cu o misiune pe
care ºi-a îndeplinit-o, mai exact, în cazul concret de aducere în þarã
a unui fugar urmãrit de justiþie. Faptele de corupþie înseamnã, în
principal, bani publici în buzunarul personal. Nu a fost invocatã
o astfel de situaþie pentru Laura Codruþa Kovesi. Dacã sunt
neconformitãþi în justificarea cheltuielilor sau dacã nu au fost aplicate
corect prevederi ale legislaþiei achiziþiilor publice incidente, se aplicã
sancþiuni din legislaþia specialã respectivã. În cazul în care un
particular plãteºte în contul unei instituþii publice, face o donaþie,
un act de caritate pentru instituþia publicã respectivã, nu pentru

funcþionarul din fruntea acestei instituþii. Dar nu doresc sã intru în
detalii atât timp cât nu sunt disponibile toate documentele.
Problema care trebuie sã ne frãmânte este compatibilitatea
sistemului judiciar din România cu cel din Uniunea Europeanã,
compatibilitatea valorilor politice naþionale cu cele europene. În
acelaºi caz, pentru aceeaºi persoanã, instituþii din România gândesc
diametral opus faþã de cele din Uniunea Europeanã. Repet, nu intru
în conþinutul problemei. Probabil acum în România marea majoritate
suntem partizani. ªi eu sunt partizan, recunosc. Dar mã uit sã vãd
cum ne apropiem de Europa în modul de a gândi unele probleme.
Atunci când autoritãþi de orice tip sau persoane publice din
România, cum ar fi formatorii de opinie, gândesc total diferit faþã de
liderii din Uniunea Europeanã este puþin probabil sã ne apropiem de
valorile europene dacã îi urmãm. Poate au dreptate dintr-un anumit
punct de vedere. Dar sigur ei nu pot oferi drumul spre Europa!
Propun un exemplu din istorie. În secolul XIX, strãmoºii noºtri
aveau haine lungi ºi largi, bãrbaþii purtau bãrbi ºi se bazau pe legi

moºtenite pe cale oralã. Poate era un mod de viaþã bun, dar
semãna mult cu cel din Asia. Liderii politici, în frunte cu Marele
Rege Carol I, au dorit însã sã mergem spre Europa. Au trecut la
haine strâmte pe corp, bãrbaþii ºi-au tãiat bãrbile ºi am început sã
judecãm dupã legi scrise. Sunt numai câteva exemple din marele
proiect de modernizare a României ºi de orientare spre modelul
Europei Occidentale. Atunci ei au optat ºi au spus vrem în
Europa!
Astãzi, eu spun la fel: vreau în Europa! Sã ne comportãm ca
în Europa, sã gândim ca în Europa! Dacã vrem în Europa, o
putem îmbogãþi cu patrimoniul nostru cultural inestimabil, dar
nu îi putem schimba noi valorile fundamentale. Cei care vor în
Europa ºtiu ce au de fãcut anul acesta, în luna mai ºi în luna
noiembrie. Sunt convins cã la sfârºitul anului vom putea spune
cã suntem în Europa, cã avem valori compatibile cu aceasta.

Conf. univ. dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ
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Comana, colþ de Rai
L

a 35 de kilometri de Bucureºti se aflã un loc
minunat. O deltã, a doua ca mãrime ºi biodiversitate
dupã Delta Dunãrii, respectiv Delta Neajlovului. Un
parc natural sau, mai corect spus, Parcul Natural
Comana. Un parc de aventuri, utilat cam cu tot ce
trebuie pentru iubitorii sporturilor în naturã ºi, nu în
ultimul rând, o mânãstire. Toate acestea se aflã pe
teritoriul comunei Comana din judeþul Giurgiu. Azi o
sã scriu despre primele trei obiective, lãsând
Mânãstirea Comana pentru un viitor popas cultural.
Delta Neajlovului sau Balta Comana, cum mai este
numitã, are o suprafaþã de circa 1100 hectare ºi este o
zonã mlãºtinoasã, alimentatã de râul Neajlov. Face
parte din Parcul Natural Comana ºi este consideratã
cea mai mare zonã umedã din sudul României, care
ocupã locul al doilea din þarã ca biodiversitate dupã
Rezervaþia Biosferei Delta Dunãrii.
În Delta Neajlovului au fost identificate 141 de
specii de pãsãri, dintre care jumãtate sunt protejate
internaþional, 19 specii de peºti (din care douã 
þigãnuºul ºi cleanul de Comana se gãsesc doar în acest
areal natural) ºi 31 de specii de mamifere. În urmã cu
zece ani, începea, în cadrul proiectului Reconstrucþia
ecologicã a Bãlþii Comana - judeþul Giurgiu, o amplã
lucrare de reamenajare a ceea ce natura a creat, iar
omul stricase. S-a configurat astfel reconstrucþia Bãlþii
Comana, prin amplasarea unui dig baraj. Conform
studiului de fezabilitate, construirea digului avea sã
conducã la creºterea suprafeþei luciului de apã la circa
490 hectare, reprezentând aproximativ 41 % din
suprafaþa iniþialã a Bãlþii Comana, care înainte de
desecãri era de 1.180 hectare. În funcþie de condiþiile
meteorologice din zona Comana, se estima cã la finalul
proiectului se va realiza reconstrucþia ecologicã a unei
suprafeþe de minimum 30 % din suprafaþa iniþialã a
Bãlþii, prin îmbunãtãþirea habitatului speciilor protejate
caracteristice zonei ºi prin creºterea cu cel puþin 5 % a
numãrului speciilor protejate. S-a reuºit cu succes
realizarea proiectului ºi se urmãreºte extinderea lui.
Este fascinantã o plimbare pe digurile deltei pe jos,
cu minicarul, cu barca sau vaporaºul prin Delta Neajlovului. În apropierea deltei se aflã un complex turistic,
unde s-au amenajat zone de relaxare ºi de distracþii
într-o continuã dezvoltare.
Sã ne întoarcem însã la legendele locale ºi la
adevãrata bogãþie a Parcului Natural Comana. Existã
aici o arie naturalã protejatã ce mãsoarã 25.000 de
hectare, dintre care 258 de hectare este reprezentatã
de rezervaþia de ghimpe. Este interesant cã existã douã
trasee turistice. Zona este idealã pentru plimbãri în
aer liber, pe jos sau cu bicicleta. Trebuie ºtiut cã cel
mai important traseu este cel care leagã Parcul de
aventurã Comana de Fântâna cu nuc. Un traseu
accesibil iubitorilor de naturã ºi miºcare, dar nu doar

atât. Legenda spune cã traseul duce cãtre locul în care
a fost asasinat Vlad Þepeº. Legãtura între realitate ºi
fantezie este susþinutã de faptul cã Mânãstirea
Comana dateazã din 1461 ºi a fost ctitoritã de Vlad
Þepeº. Se presupune ca aici ar fi ºi locul în care a fost
înmormântat în anul 1476 (deºi despre multe alte locuri
se spune asta, cel mai cunoscut loc atribuit mormântului lui Þepeº fiind Mânãstirea Snagov). Cea
mai puternicã motivaþie pentru a strãbate cei trei
kilometri ºi jumãtate este
destinaþia. Adicã Fântâna
cu Nuc, locul presupusei
asasinãri. Se povesteºte cã
la momentul decesului
marelui voievod apa
aceasta, care izvorãºte aici,
s-a înroºit ºi a fost tulbure
câteva zile. Dincolo de
speculaþii, cert este cã autoritãþile intenþioneazã de
ani buni sã ridice un
memorial dedicat lui Vlad
Þepeº. Chiar dacã nu o
vedeþi nici mãcar fundaþia
memorialului, meritã sã
parcurgeþi drumul acesta
prin pãdure, la dreapta
având Delta Neajlovului,
iar la stânga rezervaþia
de ghimpe.

Parcul de aventurã Comana este soluþia pentru cei
care nu ºi-au adus bicicletele cu ei, dar vor sã strãbatã
acest drum mai repede. De asemenea, în Parcul de
aventurã se poate practica cãþãrarea în copaci, escalada
pe perete artificial, trasul cu arcul ºi multe alte sporturi
de varã. Este bine de ºtiut cã pe traseul prin pãdure spre
Fântâna cu nuc existã observatoare ornitologice (doar
unul dintre ele este rezervat publicului larg). În momentul
de faþã se aflã în reconstrucþie. Totuºi, este bine sã aveþi
un binoclu cu voi pentru cã,
începând cu ziua pãsãrilor, pânã
târziu, în toamnã, aveþi ce vedea.
Desigur, Mânãstirea Comana
reprezintã principala atracþie
a zonei ºi loc de pelerinaj. Dar,
aºa cum am promis la început, o
sã scriu mai pe larg despre acest
subiect cu altã ocazie.
În zonã se poate mânca ºi
dormi bine în douã, trei locuri,
iar în timpul rãmas se poate face
o plimbare pe Pasarela Dorinþelor, unde este obligatoriu sã
prindeþi un lacãt ºi sã vã gândiþi
la ceva important pentru viitorul
dumneavoastrã.
Comana ar trebui sã fie o
destinaþie obligatorie pentru fiecare
bucureºtean pasionat de naturã,
de istorie, culturã ºi aventurã.

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro
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atimile reprezintã în teologia creºtinã latura umanã
a lui Dumnezeu. Este o poveste despre nedreptate,
fricã, îndoieli, durere ºi, în ultimã instanþã, este vorba
despre victoria asupra morþii. Relateazã cum Dumnezeu
a experimentat aceste lucruri în acelaºi fel în care le
experimenteazã orice fiinþã umanã. Începând cu ziua
de Florii (Duminica Intrãrii în Ierusalim a Domnului),
se intrã în ultima sãptãmânã a Postului Paºtilor, numitã Sãptãmâna Patimilor (Sãptãmâna Mare), în care
creºtinii se pregãtesc sã întâmpine marea sãrbãtoare a
Învierii Mântuitorului Iisus Hristos.

Lunea

În aceastã zi, se aminteºte de Fericitul Iosif, cel preafrumos.
Tot în aceeaºi zi se face pomenire de smochinul cel neroditor
care s-a uscat prin blestemul Domnului (Matei 21, 17-19).

Marþea

Aceastã zi ne pregãteºte pentru intrarea în cãmara
Mântuitorului, cu douã parabole strict eshatologice 
parabola celor zece fecioare (Matei 25, 1-13) ºi parabola
talanþilor (Matei 25, 14-30; Luca 19, 12-27).

Miercurea

În aceastã zi, se face pomenire de femeia cea pãcãtoasã
(Matei 25, 17-13; Luca 7, 37-50), care a uns cu mir pe
Domnul pentru cã lucrul acesta s-a întâmplat puþin înainte
de mântuitoarea patimã.

Joia Mare

Patru lucruri mai prãznuim în aceastã zi: Spãlarea
picioarelor, Cina cea de tainã, Rugãciunea din grãdina
Ghetsimani ºi Vânzarea ºi prinderea Domnului. La sfârºitul
mesei aduce vorbã ºi despre vânzarea Lui. Dupã puþin
timp, luând pâinea a zis: Luaþi mâncaþi; la fel ºi paharul,
zicând: Beþi dintru acesta toþi, acesta este Sângele Meu, al
Legii celei Noi. Aceasta sã o faceþi întru pomenirea Mea
(Matei 26, 26-28). Dupã aceea, S-a rugat în Grãdina
Ghetsimani, cu sudoare de sânge (Luca 22, 44). Iuda
cunoºtea locul ºi, luând câþiva soldaþi, a venit sã-L prindã.
A fost prins ºi dus la Ana, la Caiafa, ºi în cele din urmã la
Pilat. Acum Petru se va lepãda de trei ori de Hristos,
tãgãduind cã-L cunoaºte. Pentru a ne reaminti de toate
acestea, seara se scoate în mijlocul bisericii Sfânta Cruce.

Vinerea Patimilor

În aceasta zi, se pomenesc sfintele, mântuitoarele ºi
înfricoºãtoarele Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos,
pe care le-a primit de bunãvoie pentru noi. Se mai face încã
pomenire de mãrturisirea mântuitoare fãcutã de tâlharul
recunoscãtor care a fost împreunã cu El. În aceastã zi nu se
sãvârºeºte Liturghia, pentru cã însuºi Mielul lui Dumnezeu
este jertfit acum; este vreme de post total. Seara se sãvârºeºte
Denia Prohodului Domnului, care este ultima treaptã a
tânguirii pentru Hristos înainte de Învierea Sa. Se înconjoarã
de trei ori biserica cu Sfântul Epitaf  semn al celor trei zile
petrecute în mormânt. În mormânt, Viaþã, pus ai fost,
Hristoase, ºi s-au spãimântat oºtirile îngereºti, smerirea
Ta cea multã preamãrind. (Starea întâi  Prohodul Domnului)

Sâmbãta Mare

În aceastã sfântã zi, prãznuim îngroparea dumnezeiascã
a Mântuitorului nostru Iisus Hristos ºi pogorârea în iad,
prin care neamul nostru, fiind chemat din stricãciune, a
fost mutat spre viaþã veºnicã. Iosif cel din Arimateea,
coborând de pe cruce Sfântul trup al Domnului, l-a
îngropat în mormânt nou, punând o piatrã mare la intrarea
lui: Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luând prea curat
trupul Tãu, cu giulgiu curat înfãºurându-l ºi cu miresme,
în mormânt nou îngropându-l, l-a pus. (Tropar)

De luni începe o perioadã de pocãinþã ºi îndreptare
duhovniceascã pentru toþi creºtinii, care încheie astfel
vremea de pregãtire sufleteascã pentru cea mai mare
sãrbãtoare creºtinã. În biserici se oficiazã, în fiecare searã,
Deniile - slujbe prin care credincioºii îl petrec pe
Hristos pe Drumul Crucii, pânã la moarte ºi Înviere.
Fiecare zi are o semnificaþie aparte, în care credincioºii
rememoreazã evenimentele din ultimele zile din viaþa
pãmânteascã a Mântuitorului înainte de Înviere.

O altã temã centralã în aceastã arie a teologiei creºtine
este, desigur, Învierea. În timp ce moartea lui Iisus aratã
partea umanã a acestuia, Învierea reprezintã nu numai
victoria asupra Morþii, ci ºi Mântuirea ºi latura divinã a
lui Hristos.
Învierea lui Hristos nu trebuie doar sãrbãtoritã, ci,
îndeosebi, trãitã. Prin Învierea Sa, Hristos ne aratã cã
trebuie sã înviem ºi noi din moartea pãcatelor, sã ne
luminãm sufleteºte, prin Lumina acestei Sfinte Sãrbãtori,
cãci aºa suntem îndemnaþi de începutul Canonului Pascal:
Ziua Învierii sã ne luminãm popoare . Prin Învierea
lui Hristos, trebuie sã trecem din lumea ºi robia pãcatului,
ca odinioarã poporul israilit din robia egipteanã, spre
pãmântul nevoinþelor creºtine, roditor de fapte bune.
Sfânta ºi Luminoasa Sãrbãtoare a Învierii ne învaþã cã
nu existã înviere fãrã moarte; nu existã biruinþã fãrã luptã;
nu existã odihnã fãrã ostenealã; nu existã rãsplatã fãrã
muncã ºi nu existã bucurie fãrã întristare.
De aceea, în noaptea de Paºti ºi în toatã perioada pascalã,
timp de 40 de zile, se cântã troparul: Hristos a înviat din
morþi, cu moartea pe moarte cãlcând ºi celor din morminte
viaþã dãruindu-le. De asemenea, se cântã: Acum toate
s-au umplut de luminã: ºi cerul ºi pãmântul ºi cele de sub
pãmânt sau: Sã se veseleascã cele cereºti ºi sã se bucure
cele pãmânteºti, cã a fãcut biruinþã cu braþul Sãu Domnul.
Sãptãmâna Luminatã este începutul unei perioade de
sãrbãtoare pentru creºtini, care se terminã dupã 50 de
zile, odatã cu Rusaliile (Pogorârea Sfântului Duh). În
popor existã credinþa cã, odatã cu Învierea Domnului
Iisus Hristos, se deschid porþile raiului pentru sufletele
pãcãtoºilor reþinute în iad, de la Adam ºi pânã la cea
de-a doua venire a Mântuitorului. Uºile raiului rãmân
deschise pânã în Duminica Tomii.
Tradiþia spune cã în Sãptãmâna Luminatã nu se spalã
rufe, nu se fac treburi casnice ºi nu se fac munci agricole,
atât în semn de respect pentru sãrbãtorile amintite, cât ºi
din superstiþia de a nu atrage bolile, dãunãtorii ºi pagubele.
În Sãptãmâna Luminatã, zilele de miercuri ºi vineri sunt
zile cu harþi. În Sãptãmâna Luminatã nu se citeºte
Psaltirea ºi nu se fac parastase pentru cei trecuþi la cele
veºnice, slujbele fiind reluate dupã Duminica Tomii.
Slujbele de înmormântare din Sãptãmâna Luminatã sunt
oficiate dupã o rânduialã specialã. Slujba înmormântãrii
este înlocuitã de Slujba Învierii. Vinerea Scumpã este cea
în care se celebreazã ºi Izvorul Tãmãduirii, zi în care apele
devin vindecãtoare. Sâmbãtã se fac pomeni pentru sãnãtatea
celor vii. Iar Duminica Tomii încheie Sãptãmâna Luminatã.
ªi lunea de dupã este importantã în popor, fiind consideratã
Paºtele Blajinilor. Blajinii sunt duhurile strãbunilor, care
trãiesc la hotarul dintre lumi, unde Apa Sâmbetei se varsã
în Sorbul Pãmântului. Se pun pe morminte vase cu ouã
roºii, colaci ºi lumânãri aprinse, apoi se împart sãrmanilor.

MASA DE PAªTI 
TRADIÞII
 Sãrbãtoarea Paºtelui este marcatã de obiceiuri
strãvechi ce þin de credinþa unei curãþiri ºi înnoiri
interioare, manifestatã prin primenirea casei ºi înnoirea hainelor.
Masa tradiþionalã de Paºti este alcãtuitã din preparate de miel, iar ca dulciuri se mãnâncã cozonacul cu
diverse umpluturi ºi pasca cu brânzã. Alãturi de aceste
bucate se pregãtesc ouã roºii. Preparatele au o
semnificaþie aparte pentru toþi creºtinii. Astfel, trebuie
amintite în primul rând pâinea ºi vinul, menþionate de
mai multe ori în textul sacru al Bibliei ca alimente
încãrcate de o bogatã simbolisticã, apoi ouãle înroºite,
pasca, preparatele din miel ºi cozonacul.
Ouãle roºii. Culoarea roºie, cu care le vopsesc
creºtinii la Paºti, reprezintã, pe de o parte focul, cu
puterea lui purificatoare, dar ºi sângele lui Iisus, care
s-a scurs pe cruce pentru mântuirea lumii.
Pasca. La Cina cea de Tainã, Iisus ºi apostolii au
mâncat miel dupã ritualul evreiesc, iar azima este
reprezentatã de pascã. Pasca frântã ºi vinul turnat
semnificã sacrificiul. Pasca este preparatã în ajunul
Învierii. Adevãrata pascã este aceea care se taie în
bucãþele mici, se pune în pacheþele ºi se duce la bisericã
pentru a fi sfinþitã. Bucãþile de pascã sunt duse acasã ºi
pãstrate pentru a-i face pe credincioºi pãrtaºii binecuvântãrii lui Dumnezeu, având puterea de a alunga
bolile ºi necazurile.

Mielul. Mielul viu ºi nu friptura de miel a fost din
totdeauna considerat un simbol al Mântuitorului Iisus ºi
nu este deloc de mirare, date fiind referirile dese din
Biblie la dragostea pe care o purta Dumnezeul lui Israel
faþã de puii de animale, în special mieluþii ºi viþeii care
reuºeau sã îi aducã mereu zâmbetul pe buze. Prin asociere,
chiar Iisus, fiul lui Dumnezeu, s-a bucurat de o dragoste
la fel de sincerã ºi curatã. Aceastã sacrificare a mielului
pascal a prefigurat jertfa Mântuitorului de pe Golgota,
care a adus eliberarea omenirii din robia pãcatului.
Se poate spune cã bucatele tradiþionale de Paºte sunt
în bunã mãsurã o garanþie a continuitãþii tradiþiei
religioase în plan culinar, ele aducându-ne mereu aminte
de momente importante din istoria creºtinismului sau
de persoane ori fiinþe care au îndeplinit un rol hotãrâtor
pentru soarta Bisericii creºtine.
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