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Universitatea Spiru Haret acordã meditaþii gratuite
la Limba Românã ºi Matematicã



Însemnele titlului de Doctor Honoris Causa al Universitãþii Spiru Haret
au fost înmânate Sanctitãþii Sale Papa Ioan Paul al II-lea, la 13 septembrie 2004, la Castel Gandolfo,
de cãtre prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, rectorul Universitãþii Spiru Haret

Românie, þarã-punte între Orient ºi Occident, punct de rãscruce între Europa Occidentalã ºi
Orientalã, pe care tradiþia o numeºte cu frumosul titlu de Grãdina Maicii Domnului, vin la tine
în numele lui Iisus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, ºi al Preasfintei Fecioare Maria. În pragul unui nou
mileniu, întemeiazã-þi viitorul mai departe pe stânca tare a Evangheliei. Cu ajutorul lui Cristos vei
fi protagonista unei perioade de entuziasm ºi curaj. Vei fi naþiune prosperã, pãmânt roditor de bine,
popor solidar ºi fãcãtor de pace. (Papa Ioan Paul al II-lea)

20 DE ANI DE LA VIZITA ISTORICÃ
A PAPEI IOAN PAUL AL II-LEA ÎN ROMÂNIA
 Un document inedit!
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rofesorii 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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Cât de sãnãtos locuim ºi lucrãm în România
USH ProBusiness a fost, în data de 10 mai, gazda unui eveniment
internaþional legat de calitatea caselor în care locuim ºi a modului
prin care putem trãi mai sãnãtos dacã ne preocupã alinierea la stilul
de locuinþe ºi clãdiri ale omului modern, responsabil, atât de propria
sãnãtate, cãt ºi de impactul clãdirilor asupra dezvoltãrii sustenabile.
Organizat împreunã cu asociaþia Zero Energy, seminarul a oferit
prilejul unor prezentãri ºi comunicãri academice, dar ºi ale mediului
de afaceri din zona construcþiilor în legãturã cu locuinþa modernã.
Au fost intens discutate ºi promovate, atât conceptul de clãdire
cu consum de energie aproape egalã cu zero (nZEB), cât ºi cel de
casã activã. Dacã primul este mai mult orientat spre reducerea pânã
la eliminare a emisiilor de gaze cu efect de serã generate de utilizarea
clãdirilor ºi folosirea energiilor verzi, al doilea, mult mai amplu,
vizeazã modificãri mai radicale ale modului de proiectare a clãdirilor,
de materiale folosite, de integrare a acestora în mediul de soluþii ºi
tehnologii care sã aducã traiul mai sãnãtos în casã.
Una dintre concluziile dezbaterilor a fost aceea cã nu existã în
prezent o suficientã educaþie a românilor privind avantajele unor
astfel de clãdiri, inclusiv pentru sãnãtatea umanã, fapt pentru care
cererea este scãzutã ºi nu stimuleazã oferta de acest gen a
producãtorilor naþionali sau internaþionali.
Ne aflãm în acelaºi cerc vicios întâlnit ºi pe alte pieþe naþionale
de produse de avangardã ale schimbãrii de paradigmã spre
sustenabilitate bazatã pe ecologie ºi bio-economie, pe noile principii
care situeazã sãnãtatea umanã ºi echilbrul cu natura în centrul
preocupãrilor societãþii. Pe de o parte carenþele educative persistã

la nivelul oamenilor, al consumului. Pe de altã parte, atitudinea
antreprenorialã se adapteazã ºi stimuleazã aceste carenþe din
dorinþa de câºtig imediat ºi mai facil. USH ProBusiness rãmâne
consecvent ideii de comunitãþi de practicã, de clustere, alianþe ºi
platforme colaborative care sã poatã declanºa procese mai
accelerate de schimbare a atitudinilor spre aceste obiective de
dezvoltare sustenabilã care, de fapt, ºi le-a ºi asumat ca stat membru
al Uniunii Europene  a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu,
director general USH Pro Business.

USH Pro Business  Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare  www.ushprobusiness.ro
Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice, Constanþa

Concurs de Educaþie Juridicã pentru Liceeni

KNOW THE LAW

Finala celei de a treia ediþii a concursului de Educaþie
Juridicã pentru Liceeni  Know the Law, s-a desfãºurat
duminicã, 12 mai 2019, la Constanþa, în sala Remus Opreanu
a Consiliului Judeþean Constanþa. Concursul a fost organizat
de Departamentul de ªtiinþe Juridice din cadrul Facultãþii de
ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice, cu directa implicare a
conf.univ.dr. Roxana Topor, directorul Departamentului, ºi
a lector univ. dr. Ana-Maria Comºa, cu sprijinul Inspectoratului ºcolar Judeþean Constanþa, Consiliului Judeþean
Constanþa, Asociaþiei VedemJust  Voci pentru Democraþie,
Agenþiei Naþionalã Antidrog  CPECA Constanþa, Asociaþiei
Lions Constanþa Balkanica Club, Cabinetului Notarial
Individual Ciprian Alexandrescu.
(Continuare în pag. 4)
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Cu iaurt, cu gugoºele,
(dar, iatã, ºi cu manele),
te fãcuºi vornic, miºele!
Mioara VERGU-IORDACHE
Mulþi ºtim Istoria unei plãcinte de Costache Negruzzi, iar cine
nu o ºtie oricând o poate afla! ªi mai ales poate constata, cu
durere, cu tristeþe, cã timpul stã în loc! Nu ne luãm în serios. Nu
putem discuta despre idei, fapte. La noi nu conteazã CE, conteazã
CINE. ªi dacã nu ne place CINE, nu are importanþã CE.
Campania pentru alegerile europarlamentare este pe final. Ar
fi fost momentul în care sã ºtim cu toþii pe cine, de ce, pentru ce
punem ºtampila pe unul sau altul dintre cei care ne solicitã
votul. Sã ºtim la ce ne vom aºtepta din partea lor. Ar fi trebuit sã
le arãtãm cã nu ne intereseazã cearta, înjurãtura, acuzaþiile,
scandalul lor. Sã-i respingem pe toþi aceia care ne transformã în
galeria unui spectacol grotesc. Indiferent de culoare politicã, de
apartenenþã la unul sau altul dintre grupurile politice, la acest
scrutin este vorba despre România, români, Europa, europeni.
În aceste zile ar fi trebuit sã aflãm despre noi în contextul
unei Uniuni Europene bulversate de evenimente naþionale ºi
internaþionale, de conflicte politice, economice, sociale, culturale.
Unde ne situãm, dincolo de festivisme, de spuzã trasã pe turta
proprie, în condiþiile în care fãina nu-i a noastrã! Sã discutãm
serios despre iniþiativã, muncã, implicare, inteligenþã, patriotism.
Sã ignorãm pãgubosul partizanat, nici mãcar politic!
Cu o oarecare detaºare de rãu augur pentru români, aplaudãm
propuneri de sancþiuni pentru þara noastrã, propuneri care nu vin
din partea unor îngeri! În fiecare dintre þãrile Uniunii Europene se
întâmplã lucruri bune ºi rele! Îmi pare însã cã suntem singurii care
ne externalizãm neîmplinirile, care aplaudãm critica venitã de la
alte tribune decât tribuna naþionalã! Sigur, facem multe greºeli,
sigur, avem multe de învãþat, dar nu este normalã asumarea rolului
de oaie neagrã de cãtre România! Fiecare þarã îºi promoveazã
valorile, face eforturi interne sã-ºi remedieze greºelile, valorificând
inteligenþa, hãrnicia, buna-credinþã naþionalã. Noi?!? Suntem în
carnaval. Sunt din ce în ce mai mari faliile din societatea noastrã:
între cei care înþeleg dacã ºi cât de importantã este o sutã de lei la
salariu ºi/sau pensie care se dã ºi cei care ºtiu cã nimic nu se
dã, ci totul se dobândeºte prin muncã într-o economie, societate
liberã, bazatã pe adevãr ºi justiþie, pe încredere, pe optimism, pe
iniþiativã. Scopul apartenenþei la marea familie europeanã este sã
ne ajute sã recuperãm rãmânerile în urmã, sã sporim gradul de
educaþie, de civilizaþie, sã îmbunãtãþim sistemul sanitar,
infrastructura, încrederea în noi înºine.
De aceea trebuie sã alegem în cunoºtinþã de cauzã români
dispuºi sã munceascã pentru România, nu pe aceia care Cu
iaurt, cu gugoºele, (dar, iatã, ºi cu manele), te fãcuºi vornic,
miºele!  indiferent de partid.
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Universitatea Spiru Haret, acreditatã prin Legea nr. 443/05.07.2002,
anunþã scoaterea la concurs a urmãtoarelor posturi didactice vacante
în semestrul II al anului universitar 2018-2019:

Spiru Haret University of Bucharest,
accredited by Act 443/05.07.2002, hereby informs about the following
job openings for semester II of the 2018-2019 academic year

I. FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ªI ªTIINÞELE EDUCAÞIEI BUCUREªTI
Departamentul de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
- lector universitar, poz. 34, disciplinele: Psihiatrie (opþional); Psihologie clinicã;

I. FACULTY OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION SCIENCES, BUCHAREST
Department of Psychology and Education Sciences
- Lecturer, position 34, subjects: Psychiatry (optional); Clinical psychology;

II. FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE, BUCUREªTI
Departamentul de ªtiinþe Economice
- conferenþiar universitar, poz.48, disciplinele: Managementul serviciilor; Managementul aprovizionãrii
ºi desfacerii; Managementul afacerilor;
- conferenþiar universitar, poz.49, disciplinele: Economie; Economie monetarã;
- lector universitar, poz. 59, disciplinele: Managementul operaþional; Managementul întreprinderilor
mici ºi mijlocii; Management.

II. FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES, BUCHAREST
Department of Economic Sciences
- Associate Professor, position 48, subjects: Management of services; Management of purchase and
sales; Business management.
- Associate Professor, position 49, subjects: Economics; Monetary economics.
- Lecturer, position 59, subjects: Operational management; Management of small and medium enterprises;
Management.

III. FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE ªI ªTIINÞE ECONOMICE, CONSTANÞA
Departamentul de ªtiinþe Juridice
- lector universitar, poz.23, disciplinele: Dreptul comerþului internaþional; Dreptul concurenþei; Dreptul
afacerilor; Dreptul comercial
Departamentul de ªtiinþe Economice
- conferenþiar universitar, poz.7, disciplinele: Marketing; Managementul calitãþii; Analiza strategicã a
mediului concurenþial;
- conferenþiar universitar, poz.8, disciplinele Managementul investiþiilor; Managementul resurselor
umane; Comportament Organizaþional (opþional);
- conferenþiar universitar, poz.9, disciplinele: Management comparat; Managementul afacerilor.

III. FACULTY OF JURIDICAL SCIENCES AND ECONOMIC SCIENCES, CONSTANTA
Department of Juridical Sciences
- Lecturer, position 23, subjects: International commerce law; Competition law; Business law; Commerce law.
Department of Economic Sciences
- Associate Professor, position 7, subjects: Marketing; Quality management; Strategic analysis of the
competitive environment
- Associate Professor, position 8, subjects: Management of investments; Human resources management;
Organizational behavior (optional)
- Associate Professor, position 9, subjects: Comparative management; Business management.

IV. DEPARTAMENTUL PENTRU PREGÃTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
- conferenþiar universitar, poz. 2, disciplinele: Psihologia educaþiei; Consiliere ºi orientare; Psihopedagogia
adolescenþilor, tinerilor ºi adulþilor.
V. FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE, ECONOMICE ªI ADMINISTRATIVE, BRAªOV
Departamentul de ªtiinþe Juridice ºi Administrative
- conferenþiar universitar, poz. 10, disciplinele: Drept civil. Teoria generalã; Drept procesual civil I;
Drept procesual civil II.
Posturile scoase la concurs au fost aprobate de Ministerul Educaþiei Naþionale ºi publicate în Monitorul
Oficial al României, partea a III-a, nr. 457/3.V.2019, în conformitate cu prevederile Hotãrârii de
Guvern nr.457/2011 privind Metodologia  Cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice ºi de
cercetare vacante din învãþãmântul superior.
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã necondiþionat cerinþele de participare la concurs impuse de Legea
Educaþiei Naþionale nr.1/2011, de Hotãrârea Guvernului nr.457/2011 privind Metodologia  Cadru de
concurs pentru ocuparea posturilor didactice ºi de cercetare vacante din învãþãmântul superior ºi de
Metodologia proprie de concurs a Universitãþii Spiru Haret.
De asemenea, se vor respecta dispoziþiile Ordinului Ministrului Educaþiei Naþionale nr. 6129/20.XII.2016.
Concursul se va desfãºura conform Graficului prezentat mai jos.
Informaþii suplimentare se pot gãsi pe site-ul Universitãþii Spiru Hare: www spiruharet.ro.
De asemenea, poate fi utilizat în scop informativ ºi telefonul 021/3140071/75/76  interior 133,
zilnic, între orele 9 00  1300.
Director Resurse Umane,
Benescu Vasile

IV. TEACHER TRAINING DEPARTMENT
- Associate Professor, position 2, subjects: Education psychology, Counseling and career orientation;
Psycho-pedagogy of teens, young adults and adults.
V. FACULTY OF JURIDICAL, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, BRASOV
Department of Juridical and Administrative Sciences
- Associate Professor, position 10, subjects: Civil law. General theory; Civil procedural law I; Civil
procedural law II.
The job openings above were approved by the Ministry of National Education and published in the
Official Gazette of Romania, part III, issue 457 on 03.05.2019, in compliance with the stipulations of
the Government Resolution 457/2011 regarding the Methodology  Contest Framework for filling the
teaching and research vacancies in higher education.
The candidates must comply with the contest criteria stipulated in the Act of National Education 1/2011,
the Government Resolution 457/2011 regarding the Methodology  Contest Framework for filling the
teaching and research vacancies in higher education and the Contest Methodology of Spiru Haret University.
There should also be a compliance with the requirements included in the Order of the Ministry of
National Education no. 6129/2016.
The contest will take place as seen in the TABLE below.
For further information, go to www.spiruharet.ro, or call 021/3140071/75/76, ext 133, between 9am and 1pm.
Benescu Vasile
Director of Human Resources Office

L. Stangaciu, economist
Director of Job Openings Office

ªef Birou Concursuri,
Ec. L. Stângaciu

Cea mai mare universitate din Thailanda cu profil agroindustrial a explicat forþa agricolã a Thailandei
Universitatea Spiru Haret, prin centrul antreprenorial USH
Pro Business, a organizat, în data de 3 mai 2019, seminarul
Cum sã dezvolþi gândirea creativ-inovativã la nivelul
studenþilor ºi sã creºti calitatea în procesul de educare ºi cel
de cercetare, eveniment la care ne-a onorat cu prezenþa
delegaþia Universitãþii Kasetsart, consideratã a fi cea mai mare
universitate din Thailanda ºi un lider al învãþãmântului ºi
cercetãrii în domeniul agroindustrial.
În cadrul evenimentului, la care au luat parte cadre
universitare de la cele doua universitãþi, s-au dezbãtut teme
legate de noi provocãri în sistemul de învãþãmânt la nivel
mondial, cu accent pe implicarea universitãþilor în
dezvoltarea creativitãþii ºi inovãrii, atât la nivelul studenþilor,
cât ºi a cadrelor didactice; rolul bioeconomiei, ecologiei ºi
digitalizãrii; rolul universitãþilor antreprenoriale.
Universitatea Kasetsart a fãcut o amplã prezentare a
profilului sãu agroindustrial, iar Universitatea Spiru Haret
a prezentat propriul ecosistem al inovãrii în jurul USH Pro
Business, cu accent pe implicarea acesteia prin Inter-Bio
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(asociaþia filierelor de produse ecologice) ºi a clusterelor Bio
Danubius ºi Bio Concept Valea Prahovei în dezvoltarea
sustenabilã a agriculturii.
Thailanda este într-adevãr un model de succes în
dezvoltarea agroindustrialã, fiind printre primele 15 þãri
din lume în ceea ce priveºte exportul de produse
agroalimentare, atât materii prime cât ºi procesate. Este un
lider regional ºi în domeniul inovãrii, pornind de la
agriculturã, iar universitãþile sunt implicate consistent în
acest demers. Strategia lor naþionalã pune mare accent pe
consolidarea ºi dezvoltarea statutului de lider mondial în
domeniu - a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu, prorector
Relaþii Internaþionale, Universitatea Spiru Haret, director
general USH Pro Business.
USH Pro Business
Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare
www.ushprobusiness.ro
 Str. Nicolae Iorga nr. 34-36, Bucureºti, sector 1  Tel: +40 216 500 014
 E-mail: office@ushprobusiness.ro  www.ushprobusiness.ro
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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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8-9 mai. Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei a organizat conferinþa:

Dinamici actuale ale realitãþii individuale ºi sociale, ediþia a-IV-a cu tema:
ªTIINÞÃ ªI PSEUDOªTIINÞÃ ÎN TERAPIE, EDUCAÞIE ªI DEZVOLTARE PERSONALÃ
Programul a cuprins:  în sesiunea moderatã de conf. univ. dr. Raluca Sfetcu, au fost
prezentate lucrãrile: Psihoterapia ºi practica bazatã pe dovezi - Adela Sãlceanu; psihiatru,
formator ºi terapeut CBT; Evaluare ºi intervenþie în tulburãrile de învãþare - de la practicile
curente spre practicile bazate pe dovezi ºtiinþifice - prof.univ.dr. Adrian Roºan; Prezenþa
Terapeuticã: când ºtiinþa ºi arta se întâlnesc - Ioana Preda, terapeut AEDP, CTA;  sesiunea
moderatã de lector univ. dr. Simona Marica: Sunt bolile psihice, sub forma pe care o ºtim,
entitãþi reale? - conf.univ.dr Dragos Cîrneci; Risipa în cercetare ºi cercetarea bazatã pe
dovezi - conf.univ.dr. Raluca Sfetcu; Cunoaºtere ºi suferinþã psihicã  elemente de psihoepistemologie psihanaliticã - prof.univ.dr. Matei Georgescu.  Aºteptat cu interes a fost
dialogul prof. univ. dr. Matei Georgescu cu Juan Ruiz Naupari, pe tema: Utilizarea cunoaºterii
pentru diminuarea suferinþei.  Psiholog Daniela Gavankar a susþinut workshopul: Ce este ºi
ce nu este terapia ABA?
Adela SÃLCEANU
este medic primar psihiatru la Spitalul Alexandru Obregia,
membru fondator al Asociaþiei Române de Terapii Comportamentale ºi Cognitive (ARTCC) ºi formator CBT în cadrul
acesteia, psihoterapeut cu experienþã de peste 20 de ani ºi
membru fondator al Asociaþiei Române de Psihiatrie Comunitarã.
Adrian ROªAN
este profesor universitar, director al Departamentului de
Psihopedagogie Specialã, Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþe ale
Educaþiei, Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca, licenþiat
în Psihopedagogie Specialã ºi Psihologie. Psiholog cu drept de
liberã practicã în psihopedagogie specialã, psihologie clinicã ºi
psihoterapie, supervizor în psihopedagogie specialã. Este
coordonator împreunã cu Carmen David al Laboratorului de
cercetãri interdisciplinare a diferenþelor individuale în învãþare
(Learn-id - http://learnid.centre.ubbcluj.ro).
Ioana PREDA
este Analist Tranzacþional Certificat în domeniul psihoterapei
(CTA-P) ºi psihoterapeut în formare în Accelerated Experiential
Dynamic Psychotherapy (AEDP). Are peste 10 ani de experienþã,
atât în România, cât ºi în Marea Britanie, unde a lucrat în sistemul
naþional de sãnãtate, organizaþii non-guvernamentale ºi în practica
privatã. Lucreazã afirmativ cu persoane aparþinând oricãrei religii
sau culturi, cu diverse orientãri sexuale ºi identitãþi de gen. Are
o dragoste veche pentru teoria ataºamentului ºi biologie, ºi s-a
specializat în lucrul cu persoane care au suferit traume timpurii.
Daniela GAVANKAR
este psiholog specialist, formator ºi supervizor acreditat de
Colegiul psihologilor din România. Lector universitar, predã
ABA la Universitatea Spiru Haret masteranzilor de la masterul
de Psihologie clinicã. Cu o experienþã de aproape 20 de ani în
domeniul autismului, Daniela Gavankar este lector în cadrul
tuturor manifestãrilor de profil din România, fiind autor de carte
ºi nenumãrate articole ºtiinþifice. Susþine cursuri acreditate de
formare continuã pentru psihologi din anul 2016 ºi organizeazã
numeroase workhopuri pentru specialiºti, pãrinþi, educatori ºi
învãþãtori încã din anul 2008.
Dragoº CÎRNECI
are un doctorat în psihologie ºi este specializat în neuroºtiinþe
cognitive ºi comportamentale. În ultimii ani a lucrat în domeniul
psihoneuroimunologiei (PNI), care studiazã legãtura dintre
sensibilitatea la respingerea socialã ºi rãspunsul imun ºi percepþia
controlului asupra vieþii proprii ºi a rãspunsului imun. În 2013 a
propus existenþa unei legãturi între învãþare-reamintire ºi
mecanismele implicate în repararea ADN. Este membru al
Societãþii Române pentru Neuroºtiinþe (SNN), membru afiliat la
Federaþia Europeanã a Neuroºtiinþelor (FEN) ºi membru afiliat
la Organizaþia Internaþionalã de Cercetare a Creierului (IBRO).
În prezent, este conferenþiar universitar doctor la Universitatea
Spiru Haret ºi cercetãtor ºtiinþific la Centrul Internaþional de
Cercetare ºi Educaþie în Tehnologii Creatice (CINETic).
Raluca SFETCU
este conferenþiar universitar doctor la Universitatea Spiru Haret
ºi cercetãtor ºtiinþific la Societatea Românã Alzheimer. Experienþa
profesionalã include participarea în proiecte internaþionale de
cercetare (REFINEMENT, CEPHOS-LINK, SUCCES, INDEED)
precum ºi în reþele internaþionale de practicã bazatã pe dovezi
(Joanna Briggs Institute, EVBRES).
Matei GEORGESCU
prof. univ. dr., psihanalist IPA (Asociaþia Internaþionalã de Psihanalizã), doctor în Psihopatologie ºi Psihanalizã  Universitatea
Paris 7, formator ºi supervizor psihoterapie psihodinamicã.
Juan Ruiz NAUPARI
este fondator al sistemului Pneuma ºi al Asociaþiei Culturale
Internaþionale Inkarri. Cercetãtor al antropologiei andine ºi al
tradiþiilor pre-hispanice. Începând din anii 90 este implicat în
misiuni de anvergurã pentru susþinerea valorilor culturale ºi
umanitare.

Conferinþa a fost deschisã de prof. univ.
dr. Petru Lisievici, directorul Departamentului Psihologie, care a dat startul interesantelor prelegeri, pe care le-am prezentat
anterior.
Într-o discuþie cu decanul Facultãþii de
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei, lector univ.
dr. Simona Marica, domnia sa ne-a declarat:
Este vorba de un nou eveniment, izvorât din
realitatea dramaticã a faptului cã ne-au
invadat deja vânzãtorii de miracole, de tot
felul de guru, tot felul de ºarlatani. Noi vrem
sã aducem în prim-planul atenþiei studenþilor
noºtri profesioniºti, pe cei care fac cu
adevãrat ºtiinþã, cei care fac cu adevãrat
psihologie. Trebuie sã se înþeleagã cã una
este cercetarea bazatã pe dovezi ºi alta este
research-ul de tip internet. Sã se înþeleagã
diferenþa dintre un profesionist în domeniul
sãnãtãþii mintale ºi cineva care pare astfel.
În sensul acesta am invitat o serie de
personalitãþi naþionale ºi internaþionale din
domeniul ºtiinþelor medicale ºi din domeniul
ºtiinþelor sociale, dar ºi profesori ai facultãþii
noastre. În a doua zi a conferinþei s-a
desfãºurat ºi o sesiune de comunicãri
ºtiinþifice, modalitate importantã în
cãpãtarea unei voci, prin exprimarea
propriilor opinii despre ceea ce înseamnã a
fi pedagog, respectiv psiholog.
Am urmãrit cu interes toate prezentãrile,
dintre care am reþinut, foarte pe scurt, din
expunerea prof. Adrian Roºan despre
problema dislexiei în România, despre
depistare ºi intervenþie: Tema este extrem de
incitantã pentru cã dezbate ceea ce este
practicã validatã versus practicã nevalidatã
ºtiinþific. Cred cã este foarte important în
domeniul intervenþiilor educaþionale,
psihologice de foarte multe ori sã mergem
la paradigme tradiþionale, despre care
învãþãm fie unii de la alþii, fie din experienþã,
fie de la profesori sau practicând. De puþine
ori însã ne punem întrebarea: Ceea ce fac
eu cu adevãrat în intervenþia respectivã ce
efecte produce? Atunci când am dificultãþi
de ce apar ele, de ce se întâmplã acest lucru?

Vã dau un exemplu cu tulburãrile specifice
despre care am vorbit, tulburãrile de
învãþare. Avem o metodologie, avem o lege,
avem un cadru sã spunem în care putem sã
facem evaluare ºi intervenþie. Cu ce probe
facem evaluarea? Care sunt parametrii?
Comprehensiune, fluenþã în citire, corectitudine? Mergi pe paradigma clasicã ºi
constaþi cã nu ai efecte. De fapt despre ceea
cea am vorbit noi astãzi a fost o încercare
de a merge spre probe de evaluare validate
ºtiinþific. Existã un slogan: Când faci
întotdeauna ceea ce faci întotdeauna obþii
întotdeauna ceea ce obþii întotdeauna!
Punându-se problema în felul acesta cã
putem sã facem mai mult, dacã încercãm sã
ne raportãm la ceea ce se întâmplã în
practica internaþionalã, de filtrat raportat
la ceea ce se întâmplã am putea sã avem
efecte, care sã fie în beneficiul clienþilor, al
copiilor ºi al sistemului educaþional.
Mult aºteptatã a fost prelegerea prof. univ.
dr. Matei Georgescu: M-a bucurat foarte mult
domeniul abordat în conferinþã, fiindcã se
referã la adevãr, la cunoaºtere, la ceea ce
considerãm cunoaºtere ºtiinþificã între
subiectiv ºi obiectiv. Este o problemã pe fond,
care se referã la capacitatea noastrã de a afla
din interiorul nostru, ceva care sã fie
considerat adevãrat versus a afla adevãrul
întotdeauna prin nivelarea sinelui sau chiar
anularea factorului subiectiv folosind
instrumente terþe ajungând pânã la maºini în
modernitate. Când se pune problema în aceºti
termeni avem din capul locului o polarizare
subiectivã sau obiectivã. Din punctul meu de
vedere aceastã întâlnire de astãzi este
specialã prin faptul cã încearcã sã punã în
dialog aceste polaritãþi astfel încât sã permitã
o imagine integrativã a câmpului de
cunoaºtere. Prefer formele dialectice ºi cred
cã sunt singurele forme de progres, în care
nu este spaþiul fanatic al unei pãrþi sau al
celeilalte, ci încerci sã vezi dincolo în sistemul
celor douã, mai exact în dialogul dintre ele,
ceea ce este dificil. Dezvoltarea umanã pe
fond înseamnã probabilitatea de a face un

compromis, posibilitatea de a lega lucruri,
care pãreau ireductibile. De acea cred cã în
peisajul acesta al vorbitorilor de la
conferinþã, care sunt colegi de mare
consistenþã, în cercetare, domnul profesor
Cîrneci, doamna profesor Sfetcu, mã gãsesc
cumva în zona în care trebuie sã pun în
balanþã cât este obiectiv în subiectiv ºi dacã,
în definitiv, existã o formã de cunoaºtere
obiectivã? Orice fapt de cunoaºtere este unul
subiectiv ºi de aici toate încurcãturile. Este
deci o zi obiºnuitã, sper specificã oricãrei
universitãþi, în care se întâlneºte antiteza sãþi fie greu sã fii de acord cu ceea ce auzi. În
ceea ce mã priveºte îmi este greu sã aud cã
viitorul psihologiei este unul de-subiectivizat,
în care individul uman va fi cumva descompus
în reþele neuronale, în gene ºi aºa mai
departe Este o formã de de-construcþie a
fiinþei umane. Peisajul acesta de-constructiv,
fracþionat poate avea succes în formulele
logico-simbolice în matematicã ºi IT. Nu ºtiu
în ce mãsurã se va aplica în cadrul uman. În
interiorul omului ºi mai ales în zona
vindecãrii. ªtiinþa comportamentului uman
are o alurã descriptivã, însã pe noi nu ne
intereseazã descripþia, ci posibilitatea de a
schimba ºi de a vindeca. Sub acest aspect nu
cred cã am dubii. Atâta vreme cât o
interacþiune umanã are caracter de uºurare
sau de vindecare nu ai nevoie de evidenþe
statistice pentru acesta. Cel din faþa ta simte.
Ai nevoie sã mãsori sau sã diagnostichezi
atunci când lucrurile sunt incerte, dureroase
ºi ai nevoie sã generezi sens. Prin urmare câtã
vreme este o formã de coerenþã subiectivã,
nevoia de sens ºi de a genera teorii ºi autoteorii este ponderatã sau chiar lipseºte. Când
ieºim undeva într-un peisaj, care ne inspirã
ºi ne aspirã cum ar fi la munte, în anumite
momente de graþie nu ai nevoie de nicio teorie
ºi nicio statisticã. Asta ar putea fi proba unui
câmp integrat ºi a faptului cã în definitiv
subiectul este esenþa otologicã. Noi suntem
cei care dãm mãsura existenþei!
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n Popeºti- Leordeni, în toamnã, aproximativ 1500 de persoane, dintre care aproximativ
1000 de cercetaºi din Bucureºti, Ilfov ºi Buzãu au contribuit la ecologizarea unei
gropi de gunoi, de pe un teren al primãriei, apoi au plantat pe locul respectiv o pãdure de
3,3 hectare, cu 21.500 de copaci. Proiectul a reprezentat o iniþiativã a Centrului Local
Cercetãºesc Lupii Ageri Popeºti-Leordeni ºi s-a desfãºurat în parteneriat cu iniþiativa
naþionalã pe bazã de voluntariat Plantãm fapte bune în România ºi Consiliul Local PopeºtiLeordeni. Ca partener tehnic, pe bazã de voluntariat, în proiect s-a alãturat ºi Ocolul
Silvic Brãneºti. Doar cã unul dintre parteneri, respectiv Primãria Oraºului Popeºti-Leordeni
a considerat, la distanþã de doar ºase luni, cã poate renunþa la întreaga muncã a cercetaºilor.

Cine sunt cercetaºii ºi ce ºi-au
propus ei la începuturi

Fondatorul miºcãrii cercetãºeºti, Baden-Powell
(Robert Stephenson Smyth Baden-Powell) s-a
nãscut la Londra în 22 februarie 1857 (ziua de 22
februarie este recunoscutã ca Ziua Mondialã a
Cercetãºiei). Dupã terminarea ºcolii, Baden
Powell alege cariera militarã. În regimentul sãu el
încearcã sã reformeze metodele de pregãtire
militarã, introducând activitãþi distractive pentru
ridicarea moralului trupelor.
În 1907, între 27 iulie ºi 8 august, organizeazã,
pe coasta de Sud a Angliei (insula Brownsea), o
tabãrã pentru 20 de tineri, în care promova prin
educaþie non-formalã spiritul de aventurã, lucrul
în echipã ºi progresul personal prin forþele proprii.
Acesta este momentul când ia naºtere Cercetãºia,
o miºcare care, în scurt timp, va lua o amploare
deosebitã în toate regiunile lumii.

S

105 ani de Cercetãºie
în România

Primele patrule de cercetaºi apar în România în
1913 la Bucureºti (fraþii Dimitrie/ Dimmy ºi Ioan/
Nelly Dimãncescu, Sãndel Bogdan, Ionel Andronescu, fraþii Ion, Bebe, Emil ºi Vlad Berindei). Toþi
fiind elevi ai Liceului Lazãr. Gheorghe MunteanuMurgoci, om de ºtiinþã român, aflat în vizitã în
Anglia, ia contact cu cercetãºia de aici. Întorcânduse la Bucureºti, el va deveni principalul iniþiator ºi
conducãtor al primelor grupuri de cercetaºi români.
Profesorul Murgoci va iniþia crearea unei organizaþii
naþionale pe principiile Scouting-ului, denumitã
Cercetãºie, la sugestia A.S.R. Principele Carol.
În data de 12 mai 1914, Asociaþia Cercetaºilor
României a fost înfiinþatã ºi recunoscutã în mod
oficial în România. În timpul Primului Rãzboi
Mondial, cercetaºii români au dat o mânã de ajutor
în spatele liniei frontului, fiind prezenþi acolo unde
era nevoie, înlocuind sanitari, curieri, telegrafiºti....
În memoria celor care au murit atunci, la Tecuci
(judeþul Galaþi), a fost ridicat un monument,
singurul din lume dedicat cercetaºilor.
În 1922, Asociaþia Cercetaºilor României
devine membru fondator al Organizaþiei Mondiale
a Miºcãrii Cercetãºeºti (World Organisation of
Scout Mouvement - WOSM).
Abolitã în 1937 de regele Carol al-II-lea pentru a
crea strãjeria, asociaþia ºi-a suspendat orice activitate.
Din 1990, Asociaþia Cercetaºilor din România
ºi-a reînceput activitatea ºi, în 1993, devine
singura miºcare cercetãºeascã din România
reacceptatã de WOSM la cea de-a treizeci ºi treia
Conferinþã Mondialã a Miºcãrii Cercetãºeºti.
În 1993 Asociaþia Cercetaºilor din România
devine Organizaþia Naþionalã Cercetaºii României
(ONCR).
În centrul activitãþilor cercetãºeºti se aflã
Promisiunea ºi Legea.
ªtirea: Sute de arbuºti dintr-o pãdure plantatã
toamna trecutã de copii, în comuna PopeºtiLeordeni, în cadrul proiectului Plantãm fapte bune
în Pãdurea Cercetaºilor, realizat de Cercetaºii
României ºi EcoAssist, au fost distruºi. Pe o
porþiune de la margine s-a intrat cu buldozerul, iar
alte câteva sute de puieþi au fost tãiaþi cu foarfeca
( ) m-a indignat. Supãrat de fapta reprobabilã
a Primãriei oraºului Popeºti-Leordeni, dar ºi în
contextul împlinirii a 105 a cercetãºiei în România,
am discutat cu Emilia Bucioacã, lider în cadrul
Centrului Local Dimãncescu, Unitatea VIP (VitejiInteligenþi-Puternici), despre acþiunea din PopeºtiLeordeni, dar ºi despre cercetãºie, în general.
Reporter: Ce s-a întâmplat cu terenul unde
cercetaºii au plantat copaci în toamnã?
Emilia Bucioacã: Cercetaºii participã cu toate
resursele disponibile la împãdurirea României. Aºa
s-a întâmplat ºi în toamnã. O acþiune unde au
participat în jur de 1200 de cercetaºi ºi pãrinþi,
implicaþi în proiectul de împãdurire din PopeºtiLeordeni. Acþiunea s-a desfãºurat într-o duminicã
ºi a durat în jur de ºase ore. În ciuda terenului
foarte greu de sãpat, cercetaºii au reuºit sã planteze
o întreagã Pãdure a cercetaºilor. Acum, locul a
fost total defriºat de Primãria Oraºului PopeºtiLeordeni. Iniþial, acolo fusese o groapã de gunoi,
pe care tot noi am ecologizat-o ºi apoi s-au plantat
arborii. Pãdurea cercetaºilor a rezistat aproximativ ºase luni Încercãm ºi reuºim sã ne axãm pe
tot ce înseamnã naturã, protejare ºi ecologizare.

e apropie cu paºi repezi vacanþa de varã, dar pânã atunci
elevii de clasa a VIII-a mai au un mare hop! Admiterea la liceu.
A fost creatã platforma Registrul Educaþional Alternativ (REAL), prin
care liceele sunt evaluate de cãtre copii, profesori, pãrinþi ºi absolvenþi, în
funcþie de cinci criterii:  oportunitãþile oferite  resursele existente
 gradul de organizare  comportamentul personalului  comunitatea creatã.
Primele locuri sunt ocupate de
Colegiile Naþionale George
Coºbuc ºi Gheorghe Lazãr.
Acestea sunt urmate de Liceul
Teoretic Internaþional de Informaticã Bucureºti ºi I. L. Caragiale.
Demersul este menit sã îi ajute pe copiii de clasa a VIII-a sã aleagã
liceul care corespunde cel mai bine aºteptãrilor ºi dorinþelor lor.
Aproape trei mii de respondenþi au evaluat liceele prin
intermediul formularului online, în luna februarie 2019. Au fost
astfel înregistrate rãspunsuri în aproape 80 la sutã dintre liceele
din Capitalã, aratã comunicatul emis de cãtre REAL.
În ceea ce priveºte criteriul Oportunitãþi (activitãþi extraºcolare ºi
cultivarea aptitudinilor), au fost nominalizate Colegiul Naþional
Bilingv George Coºbuc, cu nota 8.85, Colegiul Naþional Gheorghe
Lazãr, cu 8.82, ºi Colegiul Naþional Mihai Viteazul, cu 8.79. La
criteriul Resurse: Liceul Teoretic Internaþional de Informaticã
Bucureºti, cu nota 8.97, Colegiul Naþional I.L. Caragiale, cu 8.90, ºi

Reporter: Cercetaºii merg înainte, indiferent
de greutãþi, indiferent cã mediul sau oamenii sunt
ostili.
Emilia Bucioacã: Organizaþia Naþionalã
Cercetaºii României este bazatã pe educaþie nonformalã, care are la bazã jocul, dar reprezintã niºte
valori ºi principii. În centrul activitãþilor
cercetãºeºti se aflã Promisiunea ºi Legea. Astfel,
atitudinea oricãrui tânãr care poartã însemnul
Promisiunii trebuie sã reflecte cunoaºterea,
înþelegerea ºi aplicarea Legii Cercetaºului.
Însemnele de Promisiune sunt de culori diferite,
în funcþie de ramura de vârstã. Acestea sunt
purtate o perioada limitatã de timp, pânã la
trecerea la o altã ramurã de vârstã. Avem castori,
între 5 ºi 7 ani, apoi lupiºori, 7-10 ani, 11-14 ani,
temerari, 14-18 ani, exploratori, apoi seniorii ºi
liderii. Organizarea se face pe patrule.
Patrula de cercetaºi îºi poate alege simbolul
patrulei; suportul pentru simbolul patrulei este

Liceul Teoretic Jean Monnet, cu 8.48. Când vine vorba de Organizare
(amplasarea liceului în oraº ºi orarul cursurilor), Colegiul Naþional
Gheorghe Lazãr are cea mai mare notã, 9.67, urmat de Colegiul
Naþional Gheorghe ªincai, cu 9.63, ºi Colegiul Naþional I.L.
Caragiale, cu 9.61. Cu privire la criteriul Personal, care evalueazã
relaþia dintre actorii din sistemul de învãþãmânt, precum ºi eficienþa ºi
calitatea actului educaþional, cele
mai bune aprecieri sunt la Liceul
Teoretic Jean Monnet, cu nota
7.94, Colegiul Naþional Elena
Cuza, calificativul 7.84, ºi Liceul Teoretic Eugen Lovinescu, cu
7.65. În ceea ce priveºte criteriul, Comunitatea (diversitate ºi spiritul
liceului), topul este ocupat de cãtre Colegiul Naþional Bilingv George
Coºbuc, cu nota 8.90, Colegiul Naþional Matei Basarab, cu 8.42,
ºi Colegiul Naþional Gheorghe ªincai, cu 8.27.
La sondaj, respondenþii au putut scrie ºi de ce li se pare relevant la
acest top. În cadrul sondajului, elevii ºi-au descris liceul astfel: bun,
ok, interesant, minunat, acceptabil, plictisitor, divers, strict, iar privind
comunitatea din liceele lor: prietenoasã, ok, diversã, unitã, primitoare,
bunã, familie, deschisã.
Realizatorii studiului spun cã ºi-au propus ca prin acest top sã
încurajeze liceele sã se dezvolte la categoriile selectate, prin insuflarea
unui spirit competitiv-constructiv între acestea.

TOP LICEE BUCUREªTENE

un fanion în formã de triunghi isoscel cu baza de
40 cm ºi înãlþimea de 25 cm. Fiecare patrulã de
cercetaºi îºi poate alege propriul strigãt sau
propria devizã. Patru pânã la nouã cercetaºi din
aceeaºi grupã de vârstã formeazã o patrulã.
Acesta este nucleul de bazã al cercetãºiei. Mottoul nostru este sã lãsãm în urma noastrã o lume
mai bunã, iar mobilizarea se face cu strigãtul: Gata
oricând! Adicã ne mobilizam în orice situaþie. Ceea
ce încercãm noi sã facem la cercetaºi este sã
dezvoltãm personalitatea copilului sau tânãrului,
þinând cont de nevoile lui, de dezvoltarea fizicã ºi
intelectualã, de integrarea lui socialã, ºi de aceea
ne axãm pe responsabilizarea cercetaºilor.
Reporter: Câte centre cercetãºeºti sunt la acest
moment în Bucureºti, dar în þarã?
Emilia Bucioacã: În Bucureºti sunt în jur de
15 centre, iar la nivel naþional 75 de centre. Noi,
liderii, încercãm sã-i responsabilizãm pe tineri.
Sã ºtie fiecare dintre ei ce înseamnã munca în
echipã, sã ºtie sã îºi facã un rucsac, sã întindã sau
sã strângã un cort, sã fie capabili sã încropeascã
un adãpost în pãdure în mijlocul unei ploi torenþiale
sau a unei zãpezi, sã facã un foc de tabãrã.
Lucrurile astea se învaþã în general într-unul din
cele trei campuri anuale. Sunt campuri de trei
zile, cu plecarea vinerea dupã-amiazã pânã
duminica searã. Cu trenul sau autocarul. Cu
lupiºorii se fac acþiuni mai uºoare, gen stabilirea
temei capului, vizionare film, apoi creare cadru
simbolic, excursie prin pãdure de douã, trei ore.
Cu temerarii se merge mai mult pe traseu, cinci,
ºase ore pe zi. Se dau probe practice de confecþionare trepied ceaun sau uscãtor de lemne. Avem
ºi probe sportive la temerari: urcare ºi coborâre
în rapel. Avem ºi curs de prim ajutor, orientare în
pãdure cu ºi fãrã busolã ºi multe altele. Important
este ca, la sfârºitul fiecãrui camp, cercetaºii sã
reuºeascã sã depãºeascã niºte piedici, sã fie
capabili în viitor sã se descurce singuri în pãdure.
Cercetaºii dau o mânã de ajutor oriunde este
nevoie. ªi chiar acum, dupã Paºti, plecãm cu
temerarii la Braºov, unde un vechi cercetaº ne-a
cerut ajutorul fizic ºi financiar ca sã ajutãm elevii
defavorizaþi ai unei ºcoli, cu haine, alimente,
draperii ºi altele. O altã acþiune caritabilã a fost
vizitarea unui azil de bãtrâni din Popeºti-Leordeni
ºi ajutarea acestora. Acolo am descoperit o fostã
cercetaºã cu vârsta de 100 de ani. Ne-am mirat ºi
bucurat totodatã de un aºa exemplu de longevitate.
Cu alte cuvinte, cercetãºia este un mod de viaþã,
un fel de a trãi frumos, de a fi tolerant cu ceilalþi,
de a ajuta, de a face miºcare, de a iubi patria ºi de
a contribui prin acþiunile tale la zestrea pe care o
laºi celor care vor veni dupã noi!

Ciprian C. VASILESCU

Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice, Constanþa

Concurs de Educaþie Juridicã pentru Liceeni

KNOW THE LAW

(Urmare din pag. 1)
S-au înscris în concurs elevi de la Liceul Teoretic George
Cãlinescu, profesor coordonator Vasile Mihãilã, Colegiul Naþional
Mihai Eminescu, profesor coordonator Bianca Ibadula, director,
ºi profesor Mihai Paris, Liceul Teoretic Traian profesor
coordonator Dorina Chivu, ºi Colegiul Militar Naþional Alexandru
Ioan Cuza, profesor coordonator Manuela Mihãilã.
În finalã s-au confruntat elevii Liceului Teoretic Traian ºi ai
Colegiului Naþional Militar Alexandru Ioan Cuza.
Trofeul KNOW THE LAW, ediþia a III-a, a fost câºtigat de
Colegiul Naþional Militar Alexandru Ioan Cuza ºi a fost înmânat
de unul dintre câºtigãtorii ediþiei a II-a, Mihãiþã Ababei.
Felicitãri câºtigãtorilor!
Mulþumiri tuturor participanþilor ºi persoanelor implicate în
organizarea acestui eveniment!

Lector univ. dr. Adina TRANDAFIR

OPINIA NAÞIONALÃ

20 DE ANI DE LA VIZITA ISTORICÃ
A PAPEI IOAN PAUL AL II-LEA ÎN ROMÂNIA

Nicolae MAREª

Zilele de 7-9 mai 1999 s-au înscris cu litere de aur în Analele
relaþiilor României cu Vaticanul. Pentru prima datã în istorie,
Episcopul Romei, urmaºul polonez în jilþul Sfântului Petru,
Papa Ioan Paul al II-lea (1978-2005), Sfântul beatificat ºi apoi
canonizat în anii din urmã, a vizitat pentru prima datã o þarã
majoritar ortodoxã, România. În perioada amintitã, cel de al
264-lea Pontif a vizitat meleagurile pãstorite de fratele Sfântului
Petru, de Sfântul Andrei, Patronul spiritual al României, cel
care a rãspândit creºtinismul în Dobrogea în urmã cu 2000 de
ani. În accepþiunea mea, pentru poporul român ºi pentru
România, a fost o vizitã unicã de-o covârºitoare importanþã pe
care liderul spiritual al contemporaneitãþii, cea mai marcantã
personalitate a secolului trecut, care contribuise din plin la
nãruirea imperiului rãului  comunismul  o efectua într-o þarã,
care îºi vindeca cu greu rãnile pe care suferise din plin, timp de
50 de ani, ºi care se pregãtea intens pentru aderarea la structurile
euro-atlantice. Avea deplinã dreptate Arhiepiscopul Mitropolit
Romano-Catolic de Bucureºti, Monseniorul Ioan Robu, care în
mod fericit a definit aceastã vizitã drept: o sãrbãtoare a
întregului neam, o frumoasã întâlnire a Bisericilor surori, o
luminã în drumul istoriei noastre.
Este îndeobºte cunoscutã dragostea pe care Sfântul Pãrinte
a nutrit-o faþã de poporul român, de cultura ºi spiritualitatea
româneascã. Ioan Paul al II-lea a fost primul Pontif care a
adus în lumina altarelor un Sfânt Român, pe Eremia Valahul.
A fost primul Papã care a recitat, în limba românã, în Piaþa
Sfântul Petru de la Roma, Ruga poetului Mihai Eminescu, era
Episcopul Romei care l-a primit înainte de 1989 pe Întâistãtorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Pãrinte
Patriarh Teoctist ºi cu care se revedea acum pe meleaguri
româneºti. Se împlinea, la Bucureºti, cuvintele Domnului Ut
unum sint  slove care poartã ºi titlul enciclicei emisã de
Sfântul Scaun, cu semnãtura Pontifului în 1996. Îndemnurile
ºi aprecierile Sfântul Pãrinte la adresa poporului român ºi a
meleagurilor în care acesta trãieºte necontenit de 2000 de ani
în - Grãdina Maicii Domnului - au creat reverberaþii largi în
rândul românilor. Dupã slujba din Parcul Izvor, în care sutele

de mii de participanþi au strigat: Unitate! Unitate, au impresionat profund pe Potif, de vreme ca a afirmat: Aici am
trecut pragul speranþei!  lucru pe care îl spunea pentru
prima datã în cele peste 100 de pelerinaje efectuate pe toate
meridianele globului.
Creºtinii români nu vor uita niciodatã cuvintele de îmbãrbãtare rostite în timpul vizitei de Sfântul Ioan Paul cel
Mare: Prin poziþia geograficã ºi prin lunga ei istorie, prin
culturã ºi tradiþie, România este o casã unde Orientul ºi
Occidentul se regãsesc în dialog natural. Dupã aceastã vizitã,
conducerea Universitãþii Spiru Haret a hotãrât în unanimitate
acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Papei Ioan Paul al
II-lea. Însemnele au fost înmânate la 13 septembrie 2004, la
Castel Gandolfo, de prof. univ. dr., rectorul Aurelian Bondrea,
însoþit de o delegaþie din partea universitãþii. Miºcat de gestul
fãcut de Universitatea Spiru Haret, Sfântul Pãrinte a trimis
rectorului român scrisoarea ataºatã, mãrturie a sentimentelor
de gratitudine ale celui mai de seamã lider al spiritualitãþii
creºtine, în care semnatarul subliniazã cã omagiul respectiv
este o expresie nu numai a Senatului Universitar ºi a comunitãþii universitare prezidate de Dv., ci într-un fel de întregul
popor român ºi, în special, a credincioºilor acestei þãri iubite.
În acest sens, am apreciat foarte mult cã Preafericitul Teoctist,
Patriarh al Bisericii Ortodoxe din România, a fost prezent la
ceremonia solemnã de conferire.
Lumea universitarã a ocupat întotdeauna un loc privilegiat
în preocuparea mea pastoralã. Sunt foarte multumit de faptul
ca am primit un certificat atât de important de la o universitate
din Europa din Est, dintr-una din acele þãrile care, în timpul
serviciului meu Petrin, am avut bucuria de a o vedea ieºitã din
întunericul opresiunii ºi îndreptându-se spre libertate. În
realitate, numai formaþia culturalã autenticã poate garanta cã
aceastã cale va progresa ºi va deveni fructuoasã, pentru cã
adevãrul este - cãutat, cunoscut ºi practicat  cel care elibereazã
cu adevãrat ºi complet omul.
O asemenea scrisoare nu existã în arhivele niciunui centru
universitar din lume.

Un document inedit
Mult stimate Domn,
Prof. AURELIAN BONDREA
Rector al Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti

Revolta
Estului

VITRALII

Când mai-marii Vechiului Continent se adunã cu toþii la un
loc, e semn cã luntrea scârþâie, cã ceva nu merge bine. ªi-au
ales ca musafereá ºi loc de sfat un superb oraº românesc
aºezat în inima þãrii, fostã capitalã culturalã europeanã în
urmã cu doisprezece ani.
Un întreg alai de vistavoi ºi colãcari s-au întrecut în tirade ºi
flecãreli emfatice, ridicând în slãvi ceea ce nu a fost decât o
obiºnuitã ºi constant sterilã ºuetã, care are loc periodic în câte
o urbe europeanã. Domnul Junker a þinut, totuºi, sã precizeze
de ce a ales Sibiul: ca sã poatã vorbi luxemburgheza cu
preºedintele meu, ai cãrui strãmoºi saxoni au ajuns în Transilvania mai încolo, primii fiind, evident, luxemburghezii.
Cã mai erau ºi câþiva români prin pãdurile respectivului þinut,
care i-au primit cu braþele deschise pe pribegii alungaþi de
sãrãcie din þara de baºtinã, e mai puþin important. Sorcova
multiculturalã europeanã merge mai departe, festivist ºi
dogmatic, clocind acelaºi ou rãscopt din care nu mai poate ieºi
decât, cel mult, o omletã cam râncedã.
Mult mai pragmatice ºi mai realiste, þãrile din Estul continentului încep sã îºi piardã rãbdarea. Lãsate timp de secole
pradã marilor imperii (fie ele pravoslavnice, originate în
stepele Asiei Mici sau învelite în sclipici apusean), folosite
ca monedã de schimb, cu teritoriile devastate de rãzboaie
care nu erau ale lor, spoliate de resursele naturale ºi tratate
cu condescendenþã, statele din fostul bloc comunist se
revoltã. De la Bruxelles, acelaºi vinil hârâitor, cu acul blocat
în ºanþ: corupþie, corupþie ºi iar corupþie, nereguli cu fondurile
europene, criticarea refuzului de a primi sute de mii de
emigranþi. Problema este de fapt una clasicã ºi anume o
violentã ciocnire a culturilor cauzatã de încãpãþânarea
Apusului de a crea în Est o lume în oglindã, dar ºi de îndârjirea
celor din urmã de a nu se lãsa asimilaþi, de a-ºi salva tradiþiile
ºi modul de viaþã mai degrabã cutumiar, de a nu aplica otova
legi fãcute de alþii. Pentru a înfãptui o adevãratã uniune a
valorilor comune, de care avem fãrã putinþã de tãgadã nevoie
ºi unii ºi ceilalþi, pentru cã altfel, cu douã-trei excepþii, statele
europene de sine stãtãtoare nu pot rezista globalizãrii ºi
militarismului crescând, este nevoie de rãbdare, tact, înþelegere ºi înþelepciune datã de analiza datelor ºi faptelor reale.
Riscând sã fiu acuzat de plagiat: Europa trezeºte-te!

Dragoº CIOCÃZAN

Cu profundã recunoºtinþã am primit titlul de Doctor Honoris Causa, oferit de Universitatea Spiru Haret
Bucureºti în octombrie 2003, cu ocazia aniversãrii celui de al XXV-lea pontificat , universitate care a participat
personal la recenta reuniune de la Vatican.
Având în vedere publicaþiile ºi documentaþia pe care universitatea a dorit sã mi le ofere cu atâta amabilitate,
am putut constata, cu sincerã satisfacþie, cã acest act de omagiu este o expresie nu numai a Senatului Universitar
ºi a comunitãþii universitare prezidate de Dvs, ci într-un fel de întregul popor român ºi, în special, a credincioºilor
acestei þãri iubite. În acest sens, am apreciat foarte mult cã Preafericitul Teoctist, Patriarh al Bisericii Ortodoxe
din România, a fost prezent la ceremonia solemnã de conferire.
Lumea universitarã a ocupat întotdeauna un loc privilegiat în preocuparea mea pastoralã. Sunt foarte multumit
de faptul ca am primit un certificat atât de important de la o universitate din Europa din Est, dintr-una din acele
þãrile care, în timpul serviciului meu Petrin, am avut bucuria de a o vedea ieºitã din întunericul opresiunii ºi
îndreptându-se spre libertate. În realitate, numai formaþia culturalã autenticã poate garanta cã aceastã cale va
progresa ºi va deveni fructuoasã, pentru cã adevãrul este - cãutat, cunoscut ºi practicat  cel care elibereazã cu
adevãrat ºi complet omul.
Cu aceasta în minte, doresc sã transmit cele mai calde urãri de progres pentru activitãþile ºtiinþifice, culturale
ºi educaþionale ale Universitãþii Spiru Haret Bucureºti, ºi, reînnoind expresia sincerei mele recunoºtinþe, invoc
pentru Dvs, pentru cadrele didactice, studenþi, ºi pentru întreg personalul toate binecuvântãrile cereºti.
De la Castel Gandolfo, 24 septembrie 2004

Invitaþii în lumea artelor plastice

Nobila artã
La Galeria Cãminul Artei, la parter a fost de curând
vernisatã expoziþia Nobila artã a artistului plastic Lucian
Liciu. Nimic mai potrivit în contextul unui an încãrcat
politic. Ringul de box devine cadrul ideal pentru exprimarea mesajului artistic. Boxul ca metaforã, dar ºi ca
realitate palpabilã. Decriptând simbolistica folositã de
artistul plastic Lucian Liciu am realizat cã personajele, în
general luptãtori din toate domeniile, puºcãriaºi, politicieni
români sau politicieni de talie internaþionalã, dar ºi personaje din desenele animate, umanizate sau dimpotrivã
dezumanizate vorbesc despre teza de bazã a lui Hegel ºi a
succesorilor acestuia Lupta contrariilor, dar nu din
perspectiva Rãului Absolut cu Binele Absolut, ci a Rãului
Absolut cu Rãul Parþial. Lucian Liciu fin observator al
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Numai supermarket
sã nu fii!

Anii 90 au adus un val de libertate, un val de Orient,
adicã un val de comerþ stradal ºi altul mai din Occident.
Valul occidental s-a nãpustit în tarabele vânzãtorilor
ambulanþi ºi a mãturat un pic strada, care apoi s-a umplut
de consignaþii, buticuri, mini-marketuri multicolore. Apoi,
anii 2000 au adus un alt val. Unul colosal de comerþ.
Buticarii desfiinþaþi ºi înlocuiþi de supermarketuri,
hipermarketuri ºi, în fine, de mall-uri.
Avem o istorie recentã a comerþului pe rotiþe de cãrucior
ºi niºte salturi uriaºe. Aºa cum în urmã cu un deceniu ne
uitam chiorâº la ultimele supravieþuitoare din tablã ºi sticlã,
magazinele anilor 90, aºa ne uitãm acum la fantomele
supermarketurilor de cartier, no name. Va veni, deci,
Ziua Z, când vom privi ºi mall-urile ca pe niºte avataruri
ale dughenelor de altãdatã.

Ciprian C. VASILESCU

cotidianului reuºeºte sã ne trimitã
printr-un upercut din lumea artei în lumea sportului, din
lumea politicului în zona socialului, din sectorul triumfului
în cea a penibilului. Aºadar, pentru un veritabil knockout
ºi o resetare a grijilor de zi cu zi, recomand cu încredere
intrarea în ringul de box, de la Galeria Cãminul Artei,
pânã pe 15 mai.
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concurs de icoane pictate de sticlã, coordonat de
cãtre Centrul Judeþean de Conservare ºi
Promovare a Culturii Tradiþionale Ilfov, ce avea
loc la Casa de Culturã din oraºul Buftea. Aici,
printre elevii premianþi ai manifestãrii, erau câþiva
care stãteau în vecinãtatea unui tânãr ce pãrea un
elev mai mare. La plecare, doamna Anca Popa,
inspector de specialitate în cadrul Biroului de
Culturã a C.J.C.P.C.T. Ilfov, mi-a indicat faptul cã
pot pleca spre Bucureºti cu domnul profesor
Mihnea. Aºa aveam sã descopãr cã elevul mai
mare era de fapt profesorul celor premiaþi. Dar
cine este pictorul ºi profesorul de picturã Mihnea
Cristian Badea? Este un artist plastic ce a absolvit
Universitatea Naþionalã de Arte Ion Grigorescu 
Bucureºti, Facultatea de Istoria ºi Teoria Artei, la
clasa prof. univ.dr. Sabina Ivaºcu. Dupã absolvire
a urmat cursul unui workshop împreunã cu artistul
german Klaus Merkel, în cadru Universitãþii
Naþionale de Arte, Bucureºti, 1997. A participat la
numeroase expoziþii colective, precum: Expoziþia
colectivã de la Casa de Culturã Friedrich Schiller;

expoziþia colectivã 1998  Fundaþia RomânoGermanã pentru perfecþionare; expoziþie colectivã
1999 - Sala Mare a Bibliotecii ASTRA din Sibiu;
expoziþie colectivã 2000 - Institutul de arhitecturã
ºi urbanism Ion Mincu; Bienala Internaþionalã de
Desen Josep Amat de Sant Feliu de Guixols, 2004;
expoziþie colectivã - Hotel Prezident Mangalia
2004, Dreptul la timp  expoziþie colectivã la
Galeria de Artã Ploieºti 2006; Festivalul IF art
2006, la Salonul Artei Prahovene - Galeria de Artã
Ploieºti 2003-2006. A avut ºi expoziþii personale,
precum: CLAUSTROFOBIA  2003 ºi MELANCOLIA  2005. Pentru lucrãrile sale deosebite,
încãrcate de semnificaþii ºi sentimente a primit
numeroase premii. Dintre acestea amintim Premiul
1- pentru graficã la Festivalul de artã Ifart 2006 Ediþia I. A avut colaborãri de naturã artisticã
cu Graphic designer, Axis Media, Ostium A@T,
etc. Este Profesor titular la Clubul Copiilor ºi
Elevilor Buftea, dar ºi membru al Uniunii Artiºtilor Plastici din România.
Ca iubitor al muzicii rock, cea care îl inspirã în
creaþiile sale artistice, pictorul Mihnea Cristian Badea
promoveazã acest gen muzical. De asemenea, are
printre pasiuni ºi organizarea unor evenimente de
facturã medievalã (concerte, festivaluri, seri tematice
etc.) Pe pagina sa de facebook se aflã un mesaj original,
pe care îndrãznesc sã vi-l transmit ºi dumneavoastrã:
Acest text ar trebui sa fie un fel de CV al meu, ca
reprezentat al Cavalleria Events/ Asociaþia OST
Cultural Events, asociaþie care are ca obiectiv general
susþinerea valorilor culturale din România. În acest
context, în urma cu ºapte ani, indignaþi de faptul cã
România rãmãsese pe ultimul loc în Europa
la capitolul Festivaluri Rock, am decis sã concepem

primul nostru proiect care sã punã România pe harta
marilor evenimente de rock/metal: OST MOUNTAIN
FESTIVAL. Proiectul a fost unul de pionierat, a spart
gheaþa în acest domeniu ºi cred cã a produs o
schimbare radicalã a pieþei de evenimente din cadrul
acestei arii muzicale. Cum am ajuns eu sã susþin
muzica rock din România n-aº putea sã spun. Dacã
în copilãrie chiuleam de la orele de muzicã, preferând
sã ronþãi zarzãre în curtea bisericii de lângã ºcoala
mea, mai târziu n-am avut prea multe tangenþe
cu lumea muzicii, exceptând cele 10 minute de emisiune
rock de la Vocea Americii ºi vinilurile pe care le
colecþionam, atât cât permitea regimul comunist,
având în vedere politica lui vizavi de muzica rock.
Poate cã m-a atras caracterul militantist al rock-ului
din acea perioadã, muzica ce putea demola ziduri,
bariere de gândire, eu unul fiind un tip uºor
insubordonabil, aºadar am rezonat uºor cu acest tip
de muzicã. În fine, chiar ºi aici am fost un reacþionar
pentru cã atunci când toata lumea asculta Led
Zepellin, sau Deep Purple eu preferam Black
Sabbath, iar mai târziu, când Iron Maiden ºi
Metallica erau în vogã, eu rezonam mai degrabã
cu Slayer ºi
Kreator. Acum,
prefer sã caut mereu
trupe noi, interesante; nu agreez mainstream-ul ºi festivalurile gigante, prefer
în schimb comunitãþile de niºã, în care
exprimarea supravieþuieºte încã liberã de convenþii ºi
ºabloane. Desigur,
nu mã mai rezum
numai la rock/metal,
mi-am extins preferinþele cãtre
jazzul contemporan, reinterpretãrile muzicii arhaice ºi tot ceea
ce înseamnã experiment în muzica
orchestralã. Pentru mine conteazã totuºi ca muzica sã fie fãcutã
de muzicieni, de instrumentiºti,
chiar dacã accept uneori ºi
intruziunea muzicii digitale. În cei
6 ani de activitate intensã în acest
domeniu, am încercat întotdeauna, atât cât am putut, sã
susþin metal undergroundul din
România ºi nu numai, organizând,
pe lângã sutele de concerte
de club, ºi ediþiile festivalurilor
OST ºi Ghost Gathering, o
serie de concepte tematice precum: The Night of The Deep
Sorrow, Core Sindicate,
Interplanetary Night, Signum Imperii,
Underground Metal Resistance, Guitar
Masters ºi Rock Legends, proiecte menite sã
umple golurile de educaþie muzicalã ale publicului
românesc, public ce suferã de îndobitocire în urma
popularizãrii în media a muzicii lipsite de valoare,
de spirit, de esenþã. Consider cã singura salvare a
unei societãþi aflate în declin este sã investeascã în
educaþie, aºadar mi-am asumat rolul de educator ºi
în domeniul muzical, deºi ca specializare sunt
profesor de arte vizuale, profesie pe care îmi permit
sã o practic încã. (
)Ca membru al Asociaþiei
OST Cultural Events sunt mulþumit sã vãd cã trupe
pentru care prima experienþã internaþionalã a
însemnat un eveniment marca OST/Cavalleria au
ajuns mai apoi suficient de cunoscute ºi apreciate
încât sã aparã pe scenele marilor festivaluri europene.
În continuare voi lupta pe frontul metal
underground ºi voi susþine atât cât îmi stã în putinþã
muzicienii care abordeazã acest gen muzical.
(Autobiografie: Mihnea Cristian Badea).
Cum ar sintetiza Mihnea Badea toate cele de mai
sus într-o singurã frazã? Ritm ºi culoare, aºa totul
are valoare!
Iubitor de muzicã ºi creator în domeniul artei
plastice, Mihnea Cristian Badea este într-un fel
continuatorul fiorului artistic urmat ºi de mama sa,
doamna profesoarã Mariana Badea, ce conduce de
ani buni un cerc al elevilor pictori de la ªcoala
Gimnazialã nr. 1 Ioan Viºoiu din oraºul Chitila, având
elevi multipremiaþi la nivel regional ºi naþional, fiind
o permanentã colaboratoare în cadrul proiectelor
artistice ºi culturale desfãºurate de cãtre Centrul
Judeþean de Conservare ºi Promovare a Culturii
Tradiþionale Ilfov.

George V. GRIGORE

PUNCTE DE VEDERE
PUNCTE DE VEDERE

Pictorul Mihnea BADEA
sau a picta în ritmul muzicii:
Singura salvare
a unei societãþi aflate în declin
este sã investeascã în educaþie.

PUNCTE DE VEDERE

PUNCTE DE VEDERE

Ritm ºi culoare, aºa totul are valoare!

Acum un timp eram prezent la o expoziþie 
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Durata studiilor
din învãþãmântul profesional
sã fie consideratã vechime în muncã
 Tinere! Nu te-ai nãscut ca sã munceºti; dar trebuie sã munceºti ca sã trãieºti.

(Pitagora. Legile morale ºi politice).

 Avem de ales: a munci din greu ºi a trãi bine, sau a lenevi ºi a trãi în sãrãcie?!

Dezvoltarea economicã ºi socialã a

României este grav afectatã de lipsa meseriaºilor. Numeroase firme, române ºi strãine,
au ajuns în situaþia (gravã) de a nu putea
efectua importante investiþii în România din
cauza lipsei meseriaºilor, începând de la
domeniul construcþiilor civile ºi industriale ºi
pânã la tehnologiile de vârf. Dezvoltarea unui
învãþãmânt profesional performant (care
include ºcolile de meserii ºi liceele tehnologice)
va contribui esenþial, chiar decisiv, atât la
dezvoltarea þãrii, cât ºi la satisfacerea
necesitãþilor populaþiei. Un puternic stimulent
pentru creºterea interesului tinerilor faþã de
învãþãmânt profesional ar putea avea loc în
condiþiile în care, în Legea pensiilor, s-ar
prevedea cã durata studiilor din învãþãmântul
profesional este consideratã vechime în
muncã, problemã abordatã în acest articol.
ªcolile profesionale sunt unitãþile de
învãþãmânt în care se pregãteau elevii pentru
o anumitã meserie, ce necesitã un nivel mediu
de pregãtire, cum ar fi: lãcãtuº mecanic auto;
strungar; frezor; tinichigiu, zidar, zugrav,
parchetar, instalator instalaþii sanitare,
electrice, microcentrale etc.; reparaþii bunuri
casnice de folosinþã îndelungatã (frigider,
aragaz, televizor etc.).
Învãþãmântul profesional, în sens larg,
include ºcolile profesionale, inclusiv cele
în sistem dual, ºi învãþãmântul profesional
ºi tehnic. Învãþãmântul dual este tipul de
învãþãmânt profesional ºi tehnic care combinã
învãþarea la locul de muncã într-o companie
cu educaþia ºi formarea profesionalã într-o
unitate de învãþãmânt. Absolvenþii obþin o
calificare profesionalã, concomitent cu continuarea studiilor, ºi au ºanse mult mai mari
sã obþinã un loc de muncã la finalul acestora.
Învãþãmântul profesional tehnic, de
tehnicieni specialiºti, reprezintã totalitatea programelor de formare profesionalã
organizate în cadrul învãþãmântului postliceal/ preuniversitar (care precedã universitatea) pentru absolvenþii de liceu, cu sau
fãrã promovarea examenului de bacalaureat.
Formarea profesionalã de tehnicieni specialiºti
se realizeazã în învãþãmântul postliceal/
preuniversitar prin: 1) învãþãmânt liceal,
filiera tehnologicã 2) învãþãmânt postliceal
Învãþãmântul profesional ºi tehnic include
(1) învãþãmântul profesional ºi (2) învãþãmântul
profesional tehnic. La sfârºitul cursurilor de
ºcolarizare, elevilor li se acordã un certificat sau
diplomã (dupã caz) de absolvire, prin care li
se confirmã calificarea în meseria pentru
care s-au pregãtit ºi le oferã absolvenþilor
dreptul de a munci pe piaþã în mod legal.
Este un adevãr bine cunoscut cã un
învãþãmânt profesional (care include ºcolile
de meserii ºi liceele tehnologice) performant
contribuie esenþial, chiar decisiv, atât la
dezvoltarea fiecãrei þãri, cât ºi la satisfacerea
necesitãþilor populaþiei.
(Avem licenþiaþi, ºi chiar masteranzi, cu nemiluita, care desfãºoarã activitãþi necalificate, în þarã ºi în strãinãtate, avem puzderie
de doctori în pseudoºtiinþã, care încaseazã lunar
indemnizaþia de doctorat, ale cãror studii, în
general, nu contribuie cu (aproape) nimic la
dezvoltarea þãrii ºi/sau la satisfacerea unor
necesitãþi ale populaþiei. În timp ce durata
studiilor acestor licenþiaþi, masteranzi ºi doctori
în pseudoºtiinþã este consideratã vechime în
muncã, durata învãþãmântului profesional nu
este consideratã vechime în muncã.)
Stimularea tinerilor (1) pentru a urma ºcolile
de meserii ºi/sau liceele tehnologice, ºi (2) pentru
a desfãºura activitate conform pregãtirii obþinute
în cadrul acestora este decisivã, atât pentru
dezvoltarea României, cât ºi pentru satisfacerea
multiplelor necesitãþi ale populaþiei.
Printre aceste stimulente se impune ºi adoptarea, în Legea pensiilor, a prevederii conform
cãreia durata învãþãmântului profesional
(din ºcolile de meserii ºi din liceele tehnologice)
este consideratã vechime în muncã, cu condiþia
ca absolventul sã desfãºoare o activitate de cel
puþin 5 ani în meseria în care s-a pregãtit,
cu carte de muncã, cu normã întreagã.
Totodatã, se impune sã se prevadã, în Legea
pensiilor, ºi faptul cã: 1) persoanele care au
urmat o formã de învãþãmânt profesional
(ºcoalã profesionalã de meserii ºi /sau un liceu
tehnologic), ºi 2) care au desfãºurat activitate
de cel puþin 5 ani, cu carte de muncã, cu normã

(N. Grigorie Lãcriþa).

întreagã, în meseria în care s-a pregãtit (în
cadrul învãþãmântului profesional), perioada
în care au urmat învãþãmânt profesional sã
fie inclusã, prin recalculare, în stagiul de
cotizare luat în calcul în stabilirea pensiei. (...)
Eminescu, prin numeroase articole publicate, a cãutat sã atragã atenþia asupra faptului
cã munca productivã, creatoare de valoare,
rãmâne factorul esenþial pentru dezvoltarea
unei societãþi, urmãtoarele citate fiind edificatoare în acest sens: Ierarhia socialã n-ar
trebui sã fie decât o ierarhie a muncii ºi Secretul
vieþii lungi a unui stat este pãstrarea ierarhiei meritului.
Despre actualul învãþãmânt din România,
Eminescu ar spune cã Greºelile din învãþãmântul
românesc sunt crime, cãci în urma lor suferã
milioane de oameni nevinovaþi, se împiedicã
dezvoltarea unei þãri întregi ºi se împiedicã,
pentru zeci de ani înainte, viitorul ei. (Adaptat
dupã Mihai Eminescu despre politicã).
Am subliniat aceste aspecte pentru a se
înþelege faptul cã este un act de mare inechitate
economicã ºi socialã ca, pentru puzderia de
profitori de licenþiaþi, de masteranzi ºi de
doctori în pseudoºtiinþã, durata studiilor sã
fie consideratã vechime în muncã, iar durata
învãþãmântului profesional sã nu fie consideratã vechime în muncã.
Cu politicile economice ºi sociale greºite,
promovate în România dupã anul 1989, s-a
ajuns, efectiv ºi în mod real, la Inaptocraþie,
care este definitã ca fiind un sistem de
guvernãmânt în care cei mai incapabili de a
guverna sunt aleºi de cãtre cei mai incapabili
de a produce, ºi care împreunã cu ceilalþi
membri ai societãþii, cei mai puþin în stare
sã se întreþinã singuri, sunt recompensaþi
cu bunuri ºi servicii care au fost plãtite prin
confiscarea avuþiei ºi muncii unui numãr de
producãtori aflat în scãdere continuã. (dupã
Jean dOrmesson: Un nou cuvânt în dicþionarul Larousse al limbii franceze).
Prin Inaptocraþie am ajuns în situaþia în
care Muncim puþin, dar încã mai trãim bine
prin sporirea datoriei ºi vânzarea bogãþiilor.
România postdecembristã este într-o
continuã petrecere, lãsând calculul notei de
platã pentru generaþiile viitoare. Datoriile ºi
cheltuielile vor reduce nivelul de trai al
urmaºilor noºtri ºi vor face ca firmele
româneºti sã aibã o influenþã ºi o importanþã
tot mai micã în afacerile mondiale. (Prelucrare
N. Grigorie.Lãcriþa dupã Benjamin
M. Friedman  Day of Reckoning).
Esenþa educaþiei, ºi a concepþiei despre
muncã ºi viaþã, a fiecãrui cetãþean, ºi a populaþiei
în ansamblul sãu, ar trebui sã se bazeze pe
convingerea cã Noi n-avem nici avere ºi nici
rude ºi/sau prieteni care sã ne ajute. N-avem
decât o singurã ºansã: sã fim cinstiþi, sã ne
(auto)educãm, sã muncim, sã ne sporim
capacitatea de invenþie a creierilor noºtri, care
este nelimitatã ºi care, pe zi ce trece, va deveni
bunul cel mai preþios, cel mai creator al fiecãrui
om, singura în stare sã-þi asigure prosperitate
ºi siguranþã oriunde în lume.
Cicero, încã din anul 55 înainte de Hristos,
atrãgea atenþia asupra faptului cã Oamenii
trebuie sã înveþe din nou sã munceascã în loc
sã trãiascã pe spinarea statului, iar Eminescu
a spus-o, clar ºi rãspicat, cã [...] cu cât senmulþeºte clasa celor ce consumã numai fãrã
a produce cu atât clasa celor ce produc se va
da mai tare înapoi, se va hrãni mai rãu, va fi
supusã la boale mai numeroase, se va stinge
chiar., iar [...] când organizarea socialã
favorizeazã înmulþirea claselor neproductive,
ea favorizeazã apãsarea ºi nimicirea celor
productive. (Eminescu, în Curierul de Iaºi,
X, nr. 93, 28 august , 1877, pg. 3.), concluzia
fiind cã [...] un mic sâmbure greºit în
organizarea societãþii, în viaþa economicã
creºte ºi îngroapã o naþiune.
Ca urmare, Guvernele, Parlamentele ºi
miniºtrii învãþãmântului, oricare ar fi ele ºi
ei, ar trebui sã fie conºtienþi de adevãrul cã o
lege greºitã în organizarea învãþãmântului
îngroapã o naþiune, fapt pentru care trebuie
sã termine cu Industria palavrelor ºi prãvãliile de minciuni. (Eminescu, Timpul, VI,
nr. 184, 24-25 august 1881, pg. 1).
Þineþi minte aceste lucruri ºi fiþi oameni!
Veniþi-vã în fire, pãcãtoºilor. (Biblia, Isaia 46:8).

Conf. univ. dr. N. Grigorie LÃCRIÞA
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În apropierea Bisericii Kretzulescu, boierul Dinicu Golescu îºi
construieºte o spaþioasã casã cu etaj, care, în anul 1842, devine
palat domnesc. Aici a funcþionat sediul guvernului provizoriu din
timpul Revoluþiei din 1848. Tot aici a locuit ºi domnitorul
Alexandru Ioan Cuza, pânã la abdicarea forþatã din 1866.
Prinþul Carol de Hohenzollern se instaleazã ºi el în acest palat. Prea
mic pentru nevoile Curþii Regale, îi este adãugatã încã o aripã în
partea dreaptã, de-a lungul Cãii Victoriei, între anii 1882 ºi 1885.
Pânã dupã începerea Primului Rãzboi Mondial, reprezentantele
sexului frumos nu aveau voie sã meargã pe jos pe Podul
Mogoºoaiei, ci doar în trãsuri, dacã nu erau însoþite de soþ, de o
rudã sau prietenã, ori mãcar de o servitoare. De asemenea, femeile
nu puteau sã intre într-un local fãrã a se afla la braþul unui bãrbat.
Dupã ce, pe 8 octombrie 1878, armata românã îºi face intrarea
triumfalã în Capitalã, în urma victoriei din Rãzboiul de
Independenþã, Podul Mogoºoaiei primeºte denumirea de Calea
Victoriei, nume pãstrat pânã în prezent.

Calea
Victoriei

Calea Victoriei, cunoscutã în

trecut drept Podul Mogoºoaiei, este, fãrã doar ºi
poate, cea mai cunoscutã ºi umblatã arterã a
Bucureºtilor din toate timpurile. Bine, nu chiar
din toate, cãci, în primele consemnãri, actuala Calea
Victoriei apare menþionatã cu numele de Uliþa cea
Mare sau Calea Braºovului. În anul 1692, boierul
Brâncoveanu porunceºte podirea noii uliþe cu bârne
de lemn, de unde ºi denumirea de Podul Mogoºoaiei. Sistemul pavãrii cu lemn, datoritã cãruia
strãzile erau numite poduri, este foarte vechi în Bucureºti, existând
menþiuni despre acest sistem încã din secolul al XVI-lea.
Pe toatã lungimea uliþei, ce mãsura mai bine de doi kilometri ºi
jumãtate, erau puse bârne groase de stejar, numite podini, lungi de
opt metri. Acestea erau aºezate transversal ºi prinse la capete cu
bârne, numite urºi. Podurile aveau ºanþuri adânci pe margini,
pentru scurgerea apei de ploaie, iar în dreptul intrãrilor în curþi
erau construite podiºti de lemn. La acea vreme nu existau trotuare,
pe pod mergeau, laolaltã, oameni, cãruþe ºi trãsuri. Totuºi, acest
sistem avea ºi un inconvenient. Sub bârnele groase se aduna noroi
ºi se întâmpla destul de des ca, la trecerea unui om, acesta sã
alunece ºi sã ajungã scufundat pânã la brâu în noroi. A umbla pe
aceste poduri este o adevãratã torturã. Fãrã veste te simþi cufundat
deodatã în noroi ºi te mai alegi ºi cu o mânã scrântitã sau cu un
picior frânt. Sã mai adãugãm pe lângã aceastã ºi lipsa felinarelor
ºi abia atunci putem face o idee despre trista stare în care se aflau
uliþele Bucureºtilor pe timpii aceia, scria Nicolae Filimon.
Acest sistem nepractic ºi costisitor a fost abandonat în 1824,
când s-a trecut la pavarea cu piatrã de râu a principalelor poduri,
printre care ºi Podul Mogoºoaiei. În 1864 s-a început pavarea cu
piatrã cubicã din granit, adusã tocmai din Scoþia. În preajma Primului
Rãzboi Mondial, Calea Victoriei a fost asfaltatã pentru prima oarã.
În timp, Podul Mogoºoaiei devine una dintre cele mai frecventate
ºi selecte artere ale Capitalei. De la finalul secolului al XVIII-lea ºi
pânã în perioada interbelicã, de o parte ºi de alta a Cãii Victoriei se
ridicã biserici, case boiereºti, mãnãstiri, prãvãlii, magazine de lux,
restaurante, hoteluri, apoi Palatul Regal ºi alte instituþii de stat.

Atenþie,
cade
tencuiala!

Dupã 1878, când au fost puse bazele statului român modern,
Calea Victoriei a gãzduit numeroase instituþii administrative,
culturale sau ºtiinþifice: CEC, Palatul Poºtelor, actualul Muzeu de
Istorie, Palatul Fundaþiei Culturale Carol I, actuala Bibliotecã
Centralã Universitarã, Casa Capºa, Academia Românã. Nu trebuie
omise nici clãdirile simbol ale Bucureºtilor, trecute ºi ele prin
bombardamente, foc ºi cutremure, precum Ateneul Român, Palatul
Telefoanelor ºi Teatrul cel Mare.
Unele dintre ele restaurate complet,
altele refãcute parþial, sub forma unor
segmente-replicã, altele dispãrute
pentru totdeauna.
O mulþime dintre monumentele
istorice de pe celebra Cale a Victoriei
sunt însã distruse de nepãsarea
proprietarilor ºi a autoritãþilor. Se poate
spune chiar cã o mare parte a acestei
artere bucureºtene aratã, chiar ºi în
2019, ca dupã un rãzboi recent. O sã
mã axez astãzi pe importantul Pasaj
Victoria. Imobilul a fost construit în
1913, dupã planurile arhitectului Paul

Smãrãndescu, în stil academic francez cu
elemente stilistice Art Nouveau. Pasajul
face legãtura între Calea Victoriei ºi strada
Academiei, dar nu leagã doar aceste artere,
ci ne leagã pe noi, bucureºtenii, prin mii
de fire invizibile, de trecutul nostru. Aºa
cum a fost el, cu perioade de prosperitate
ºi cu perioade întunecate. Întunericul însã a învins lumina în Pasajul
Victoria.
Totul cade. Se desprinde. Se duce în praf ºi pulbere. Inutil
comercianþii tranziþiei din ultimele trei decenii au agãþat, între
clãdirile îngemãnate, ce creeazã pitorescul pasaj din interbelic,
umbreluþe multicolore. Ele nu pot rivaliza cu mizeria, cu delãsarea.
Cu tencuiala care cade peste tot în capul trecãtorului. Un secol ºi
mai bine aruncat la gunoi! Ridici privirea printre cârciumi ºi priveºti
deasupra, unde cerul e decupat de clãdiri. Clãdiri înalte, cu
apartamente parcã de pe strãzile din Florenþa. Spiritul latin
înghesuit în pasajul  coºciug  românesc!
Diversitatea culorilor artificiale, aruncate în ochii privitorului,
rivalizeazã cu beculeþele Primãriei Capitalei sau cu ouãle de Paºti, de
mari dimensiuni, amplasate strategic ca sã ascundã jegul oraºului, în
cazul de faþã cu jegul pasajului. Pãstrând comparaþia oraº-pasaj pot
spune cu mâna pe inimã cã ºi Capitala ºi Pasajul Victoria sunt
semafoare nefuncþionale ce induc haosul! De unde se naºte libertatea
dacã nu din haos? Ar putea sã mã întrebe edilul ºef al Bucureºtilor.
Da. Haos este cuvântul central ce defineºte acest spaþiu.
Puþini trecãtori au curaj în 2019 sã îl traverseze. Majoritatea
pietonilor de pe Calea Victoriei se miºcã rapid, uitându-se doar la
picioare. Gropile sunt o altã constantã a Oraºului lui Bucur.
Pentru tencuiala cãzutã în creºtetul capului, noi, românii, avem
o altã explicaþie: fatalitate! Fatal este tot ce pãtimesc Bucureºtii de
cel puþin trei ani încoace. Fatal este ce i s-a întâmplat românului
în ultimii 30 de ani, dar incredibilã rãmâne constatarea mea despre
Calea Victoriei. A rezistat mai bine de 300 de ani. Probabil cã
numele dat acestei artere a contribuit la salvarea ei, dar pânã când?
Pasajul omonim nu a fost la fel de norocos. El este pe ducã! Cu
fiecare fisurã, cu fiecare pietricicã desprinsã, cu fiecare vânticel de
primãvarã este mai aproape de dispariþie. Atunci o sã fie greu
sã zâmbim, cum am zâmbit azi, când am descoperit utilitatea unei
umbrele închise în mijlocul furtunii!

Ciprian C. VASILESCU

Palatul Telefoanelor
Hotel Novotel

Calea Victoriei
(Teatrul Þãndãricã)

Pasajul Victoria

Ateneul Român
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Seria interviurilor Un-hidden Bucharest
continuã cu o discuþie despre schimbare, alãturi
de Maria Duda, membru fondator al proiectului
BAZA, din care s-a dezvoltat ºi iniþiativa
Little Improvements. Maria propune pentru
Bucureºti o întoarcere la detalii ºi o conectare
la concretul situaþiilor, ne vorbeºte despre recent inaugurata scarã ºi banchetã pentru
Kretzulescu, despre lucrul cu studenþi ºi elevi,
despre exemple faine implementate în spaþiul
public, în þarã ºi în afarã, ºi cum poate arta sã
influenþeze pozitiv contextul interior ºi exterior.
(Urmare din nr. 859)

feeder.ro: Unul dintre obiectivele BAZA este formarea unei
reþele profesioniste de tineri, care sã lucreze împreunã ºi sã facã
ceva pentru oraº. Cum decurge aceastã recrutare ºi colaborare
în prezent? Cum aþi gândit structura reþelei ºi cum plãnuiþi sã o
dezvoltaþi? Nu în ultimul rând, vã doriþi sã implicaþi ºi comunitatea
în proiectele viitoare sau sã educaþi membri ai comunitãþii care
pot genera, la rândul lor, propriile little improvements  la
nivel de asociaþie de blocuri, zone punctuale din cartier etc.?
Maria Duda: Am început prin intervievarea cunoscuþilor noºtri,
ºi de aici s-a propagat. Cunoaºtem mulþi astfel de activatori la
conferinþe, discuþii, uneori îi descoperim online, alteori au venit chiar
ei în întâmpinare. Portofoliul s-a amplificat de la organizaþii nonguvernamentale la antreprenori ºi chiar funcþionari publici, ºi suntem
bucuroºi de astfel de traversãri nu doar de domenii, dar ºi de arii ºi
perspective de acþiune. Existã în aceastã diversitate câteva filoane
comune acestei generaþii, iar accentul cade pe miºcarea de duratã
medie ºi lungã în spaþiul european sau global. Fie cã s-au educat,
format profesional, au lucrat ca voluntari sau sunt în continuu contact
colaborativ cu exteriorul þãrii, activatorii urbani contemporani sunt,
sã zicem, migratori culturali ºi reuºesc sã þeasã punþi
interprofesionale cu toleranþã, responsabilitate ºi deschidere. Aceasta
este trãsãtura comunã pe care am remarcat-o ca resursã suplimentarã
a determinãrii pe care o au în proiectele pe care le întreprind, dar
bineînþeles cã nu este un criteriu obligatoriu în stabilirea unor contacte
noi sau în realizarea oricãrui tip de acþiune civicã. Am gândit iniþial
structura reþelei pe criterii profesionale  cine ce face, ºi ce scopuri
pe termen lung are, astfel încât sã se poatã lega organic diferitele
puncte ale constelaþiei. Ne dorim sã însoþim aceastã reþea de o hartã
a acþiunilor, pentru a vizualiza mai bine ariile de interes, dar ºi a intra
mai uºor astfel în legãturã cu grupurile active în anumite zone pe
care se doresc dezvoltate proiecte individuale.
feeder.ro: În cadrul BAZA, aþi avut mai multe proiecte cu
studenþi ºi liceeni de exemplu, Clasa Informalã  The Change
Hub sau Space Informers. Profesor fiind, interacþionezi constant
cu noile generaþii. Ce te surprinde în mod plãcut când lucrezi cu
tinerele minþi creative? Cum ai descrie viziunea lor, gradul de
implicare, dorinþa de schimbare? ªi ce anume consideri cã este
important sã stimulãm ºi sã încurajãm în educaþia lor?
Maria Duda: La facultate am lucrat în special cu studenþii de ani
terminali (23-24 de ani), iar cu BAZA la workshopuri ºi în proiecte cu
adolescenþi de 15-16 ani. Este un salt de atitudine notabil între aceste
grupuri, deºi amândouã dau dovadã de o maturitate precoce. Studenþii

ºi-au educat individual maturitatea profesionalã, în timp ce liceenii
cresc în grup, în comunitate auto-organizatã ºi foarte disciplinatã.
Majoritatea liceelor beneficiazã de mentorat din partea organizaþiilor
de training profesional sau al reþelei cluburilor Interact. Spus mai
simplu, în afara orelor de ºcoalã, liceenii aleg voluntar sã urmeze
cursuri de time management, organizeazã excursii de team-building
pentru a vedea ce interese comune au, fac brainstrominguri ºi pitchuri de idei prin care fiecare contribuie cu proiecte care îi pasioneazã ºi
în jurul cãrora coaguleazã colegi. Sunt la zi cu toatã terminologia
specificã desfãºurãrii unui proiect, ºtiu ce este ºi cum se face un Gantt
chart, îºi cautã singuri finanþare, sprijin administrativ, specialiºti pentru
execuþie. Cei cu care am colaborat fãcuserã fashion show-uri cu
propriile creaþii, spectacole de teatru, festival de poezie, workshopuri
despre arhitecturã sustenabilã, organizaserã campanii umanitare. Intern,
se ocupã ºi de comunicare  învaþã singuri Photoshop, îºi fac siglele,
motto-urile, discursurile, aleg tone of voice. Sunt foarte digital media
savvy, ating uºor ºi natural câteva sute de utilizatori în câteva ore. Iar
pragmatismul, eficienþa lor foarte disciplinatã le permite, de fapt, sã
jongleze aceste activitãþi care le sunt deja în normalitate, cu ºcoala ºi
încãrcãrile ei zilnice. Sunt o forþã impresionantã, urmeazã toþi paºii
procesuali, ca la ºcoalã, ºi apeleazã cu încrederea specificã vârstei la
profesioniºtii adulþi. Iar din partea noastrã meritã absolut sã fie sprijiniþi
ºi sfãtuiþi profesional cu cea mai mare seriozitate. Avem ºi noi multe
de învãþat de la ei, ºi sã nu uitãm cã îi formãm în spiritul profesionist
cu care ne dorim sã fim trataþi.
feeder.ro: Ne-am întâlnit la ultima dintre conferinþele CAPITOL,
desfãºuratã în noul sediu OAR. Ai fost parte din juriul pentru
un Open Call al proiectului. Spune-ne câteva cuvinte despre
procesul de jurizare ºi criteriile de selecþie. Dintre proiecteleconcept propuse au fost câteva care crezi cã ar funcþiona, nu doar
ca exerciþiu de imaginaþie, ci ca exerciþiu real în cazul în care
grãdina Teatrului de varã CAPITOL ar intra în faza de reabilitare?
Maria Duda: Capitol  Vision for the Future a fost un exerciþiu
foarte bun de aducere în prezent a unui spaþiu care a avut o însemnãtate
majorã în secolul trecut, dar care se aflã în abandon de pe la finalul
anilor 90, când s-au dat voit uitãrii cinematografele de stat. Un
concurs nu provoacã gânduri ºi întrebãri doar participanþilor, ci ºi
publicului, ºi juraþilor. Sã fie o oazã nesperatã de liniºte în centrul
zgomotos ºi aglomerat al oraºului? Sã fie o imagine a trecutului? Sã
fie refãcutã silueta sa cu totul? Care este esenþa grãdinii Capitol? Mi
s-a pãrut cã Fülöp Csenge a rãspuns sensibil, personal ºi fezabil la
aceste întrebãri, ocolind capcanele nostalgice.

MUZEUL
CINEMATOGRAFIEI
ROMÂNEªTI

feeder.ro: Înainte de lansarea apelului la care am fãcut referire
anterior, am avut ocazia, la invitaþia ta, sã discutãm cu studenþii
Unversitãþii Spiru Haret despre ansamblul Cinema / Teatrul de
varã CAPITOL ºi ei au putut observa, de asemenea, situaþia din
teren. Cum ai decis sã alegi aceastã temã pentru studenþi? A fost
un exerciþiu cu scop practic sau orientat cãtre aprofundarea
multitudinii de teorii care se aplicã unui ansamblu de monumente
situate în centrul unei capitale? Care au fost cele mai interesante
rãspunsuri ale studenþilor la aceastã temã?
Maria Duda: Exerciþiul a fost, într-adevãr, de confruntare cu
una dintre realitãþile imobiliare  preferinþa motivatã economic, de
a lãsa în pãrãsire clãdiri de patrimoniu, pânã la degradarea lor
ireparabilã, pentru a putea ulterior valorifica terenul. În faþa unei
asemenea practici, profesioniºtii trebuie sã vinã cu soluþii nu doar
salvatoare pentru monumente, dar ºi sustenabile ºi valorificabile
economic. Cifrele primeazã, iar valoarea adãugatã a unei semnificaþii
salvate este încã ignoratã. Prin urmare, timp de un an, am propus
studiul ariei din spatele hotelului Novotel/ fostele dependinþe ale
Teatrului naþional, terenul viran al Poºtei de colete, blocul
abandonat al Editurii Tehnice, colþul gol de lângã Old Sibiu, Palatul
Adevãrul, Cinematograful ºi grãdina de varã Capitol. Am pornit cu
documentarea la faþa locului, studiul PUZ-urilor în vigoare, analize
de funcþiuni, utilizatori, orare, tipologii, capilaritate, perspective,
atractori, istorie a locurilor, ca pe baza lor sã propunem masterplanuri ºi etape de intervenþie. În general, au fost douã direcþii 
cele conservatoare ale þesutului existent, dictat în mare parte de
tranzitul auto, ºi cele care au reconfigurat spaþiul public pietonal,
prin interpunerea unei reþele de piaþete ºi pasaje noi, care sã lege
astfel noul de existent. Aducerea în prezent a fost, ca în cazul
concursului vostru, tema determinantã  identificarea tipului de
relaþii de scarã, de utilizare, de public, pe care aceste spaþii ºi noile
clãdiri sã le deserveascã. Dintre soluþiile prezentate, vã prezint
mai jos propunerile Mihaelei Atãnãsoaie ºi lui Eugen Burlacu.
feeder.ro: În ceea ce priveºte intervenþiile în spaþiul public ºi
regenerarea urbanã în Bucureºti, am iniþiat ºi proiectul Un-hidden
Bucharest ºi am creat o hartã ce cartografiazã 56 de desene care
coloreazã oraºul. Din punctul tãu de vedere, cum contribuie arta la
dezvoltarea oraºului? Ce pãrere ai despre street art-ul din capitalã
în general? Existã little improvements care þi-au rãmas în memorie
ºi pe care ai vrea sã le menþionezi ca exemple de schimbare pozitivã?
Maria Duda: Ah, arta în spaþiul public! Da, categoric da, arta
ca major improvement al contextului interior ºi exterior. Bucureºtiul
gri se poate colora cu atât de puþin! La una din emisiunile noastre
de Experienþa urbanã am discutat cu Priveºte Cerul despre mesajul
pe care îl rãspândeºte, despre cãutarea ºi alegerea locurilor, de
unde sã priveºti cerul. Ne-a povestit despre relaþia de antagonism
filosofic cu Aeul ºi creatura haosului, care alãturi de Priveºte fac
personajele recurente ale Bucureºtiului. Am o preferinþã personalã
pentru intervenþiile de gherilã, contextualizate, care prelungesc
poveºtile urbane: Toybox, Ortaku, Jabra22, Kitrã. În 2008, am
descoperit la Art Basel arta urbanã a lui Ernest Pignon Ernest ºi
mi-a rãmas imprimatã atitudinea de a scoate la ivealã ceva propriu
locului intervenþiei  fie o istorie, o mitologie, o superstiþie, o
reacþie politicã. Oraºul, prin straturile de artã urbanã, devine un
palimpsest în sens propriu. Ca puncte de pe harta voastrã 
Murivale ºi galeria în aer liber din piaþa volantã Sfântu Gheorghe
este exemplar pentru scoaterea din profan a unui spaþiu cãzut în
anostie. Apoi, þin minte în anii 2000 intervenþia Pisicii Pãtrate (cred)
cu personajele lipite pe faþada fostului club Hermes din Lipscani
 locuitori de poveste ai unui loc abandonat menit demolãrii. Mai
nou, Sorina Vazelina ºi coechipierii care au dat imagine mãrturiilor
locuitorilor blocului turn de la Piaþa Naþiunilor Unite, prin proiectul
celor de la Elite Art Gallery. Iar la murale  comandate sau nu 
Saddo ºi apoi toatã tradiþia revenirii asupra Arthur Verona mi se
pare cã a instaurat aºteptãri pozitive în rândul publicului larg.
feeder.ro: Încheiem cu un mic salt în timp. Bucureºti, 2029.
Cum aratã la modul ideal? Ce am reuºit sã schimbãm?
Maria Duda: Mi-aduc aminte de un numãr al revistei Colors 
2057 Welcome to Vörland. Impecabil. Cred cã se va întâmpla mai
repede de atât. Sã revenim la 2029. E cald. Dar avem mulþi copaci
acum  ca pe vremuri  corcoduºi, mere aclimatizate ºi litchii,
lãmâi, portocale. Lumea e mai atentã, mai grijulie cu ceea ce o
înconjoarã ºi ceea ce face. Cartierele s-au specializat pe agriculturã
urbanã, pe producerea de energie, pe spaþii ºi construcþii ecologice,
ajungând astfel sã se auto-susþinã ºi sã facã schimb cu cartierele
adiacente. Dâmboviþa ºi clãdirile istorice sunt arii protejate ºi
transformate în spaþii de învãþare, sport, culturã, comunicare,
formare profesionalã ºi co-working. Nu mai existã oameni fãrã
adãpost: au în grijã turnurile de reciclare, farurile de iluminare ºi
oxigenare ale cartierelor. Educaþia ºi cultura sunt accesibile tuturor,
normalizarea oraºului a avut în sfârºit loc.
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