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Continuã preînscrierile
online!

Universitatea Spiru Haret
acordã meditaþii gratuite
la Limba Românã
ºi Matematicã

https://www.spiruharet.ro/facultate-preinscriere
Candidaþii care utilizeazã formularul de preînscriere online
sunt scutiþi de plata taxei de înscriere, dacã s-au înscris
pânã la data de 28.06.2019.
Candidaþii care se înscriu online vor prezenta la secretariatul
facultãþii alese, pânã la data de 30 iulie 2019, documentele
necesare pentru înscriere.
Taxa de înscriere la concursul de admitere: pentru
studiile universitare de licenþã ºi masterat: 130 de lei
pentru colegiu: 120 de lei.





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



Colegiul Naþional
Iulia Haºdeu
LICEUL CU FERESTRE
LUMINATE

Colegiul Universitar Spiru Haret
ºi Centrul de Consiliere ºi Orientare în Carierã, Universitatea Spiru Haret,
au organizat luni, 20 mai,
a III-a ediþie a Simpozionului Internaþional Interdisciplinar PTS 2019

Provocãri ale tranziþiei
de la ºcoalã
la piaþa muncii.
Competenþã ºi carierã
Parteneri
simpozion:

Profesor
Aristide COCIUBAN
30 ianuarie 1954
 13 mai 2019
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Vizita Sanctitãþii Sale
Papa Francisc în România
DUPÃ 20 DE ANI...
SÃ MERGEM ÎMPREUNÃ!
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Nãscut în Bucureºti domnul profesor Aristide
Cociuban provine dintr-o familie de militari, de
origine din localitatea Cociuba Mare, de lângã
Oradea. A fost singurul copil la pãrinþi. A urmat
cursurile ºcolii generale ºi ale Liceului Teoretic
Nicolae Bãlcescu în Bucureºti, finalizate în anul
1973. La vârsta de 18 ani, se angajeazã ca ghid
ONT ºi urmeazã cursurile Facultãþii de Comerþ
din ASE, specializarea Relaþii Economice
Internaþionale, pânã în anul 1977. Urmeazã apoi
ºi cursurile Facultãþii de Drept, la Specializarea
Drept. A obþinut titlul de doctor în domeniul
Relaþiilor Economice Internaþionale în anul 2002,
iar în anul 2015 a finalizat cursurile postdoctorale
ale Institutului de Biodiversitate din cadrul
Academiei Române.
Dupã terminarea cursurilor universitare a
activat în domeniul comerþului exterior. În perioada

1999-2003 a fost antreprenor în domeniul
farmaceutic ºi al tehnicii medicale. Începând din
anul 2003 a fost conferenþiar universitar doctor
ºi director al Centrului de Studii Europene din
SNSPA, iar din anul 2007 ºi pânã când ne-a pãrãsit
a activat la Universitatea Spiru Haret, Facultatea
de ªtiinþe Economice din Bucureºti. A fost un
cadru didactic iubit ºi apreciat de studenþi.
Întreþinea mereu o atmosferã pozitivã. Om
bun ºi generos, a acordat ajutor dezinteresat
tuturor celor din jurul sãu, atât pe linie personalã,
cât ºi profesionalã. În timpul liber, a fost
pasionat de geopoliticã ºi istorie. Fire sensibilã,
a iubit arta, natura, florile, peisajele...
Plecarea sa prematurã dintre noi lasã un gol imens
ºi amintirea unui om deosebit. Nu vã vom uita
niciodatã, domnule profesor Aristide Cociuban!
Dumnezeu sã vã odihneascã în pace!

Suntem conºtienþi cã facem
ISTORIE?!
Mioara VERGU-IORDACHE
Nu ºtiu dacã atunci când citim pagini de cãrþi de istorie suntem
conºtienþi cã faptele despre care învãþãm aparþin unor oameni.
Ca noi! Faptele acelea mãreþe  pozitive sau negative  cred cã
au pãrut normale, banale, la momentul sãvârºirii lor. Vor fi existat
ºi atunci oameni care nici mãcar nu ºtiau cã existã. Oameni care,
dacã rãmâneau în viaþã, continuau sã trãiascã doar adaptânduse, fãrã prea multe întrebãri. Poate de aceea multe fapte istorice
au însemnat distrugere, morþi, involuþie.
Noi înºine, românii trãitori acum ºi aici, am fãcut, facem,
asistãm la istorie. Centenarii, nonagenarii, dar ºi cei mai tineri,
fost-au/fost-am contemporani cu marile evenimente din
devenirea României: conflagraþii mondiale, rãscoale, revoluþii,
regimuri politice, eroi, trãdãtori, minciuni, adevãruri, dominaþii,
eliberãri, cataclisme Istorie. Am învãþat ceva? Unii, da. Alþii
Am fost/suntem scenariºti, regizori, actori sau spectatori? De
ce depinde ca sã avem unul dintre aceste roluri?! În lumea
contemporanã, mãcar la nivel declarativ, putem sã ne alegem
rolul. Parola este: implicare. Cheia: votul. Pare simplu. Dar nu
e, pentru cã un gest aºa de simplu are nevoie de înþelegere ºi
asumare, de încredere.
Trebuie sã înþelegem cã suntem o rotiþã din angrenajul societãþii
ºi nu doar un cap de locuitor ( ºi uneori nici atât!), trebuie sã
ne asumãm prezentul ºi viitorul, pentru noi ºi urmaºii noºtri, sã
avem încredere cã nu suntem niºte pioni pe o tablã de ºah, pe
care-i sacrificã nebunii, caii, regine sau regi de conjuncturã!
Atunci vom juca rolul pe care ni-l dorim. Cu riscuri, evident!
Putem greºi, dar nu ne vom reproºa cã i-am lãsat pe alþii sã ne
hotãrascã viaþa. Cu cât vom fi mai mulþi aceia care gândesc ºi
decid, cu atât hotãrârile vor fi mai corecte. Trebuie sã înþelegem
cã suntem importanþi, cã suntem fãuritori de istorie. O scriem
cu votul nostru. Nu conteazã pentru cine aplicãm ºtampila,
dacã facem acest gest din convingere, conºtienþi ºi nu amãgiþi de
un aparent bine efemer, dacã votãm pentru ºi nu împotriva
cuiva sau a ceva. Este important sã simþim, sã vedem dincolo de
un om, de un nume, de o formaþiune politicã. Sã ne proiectãm
viitorul, sã-l scriem ºi sã-l aplicãm spre binele nostru ºi al
generaþiilor viitoare. Nimeni nu trãieºte în locul altcuiva. Binele
personal alcãtuieºte binele colectiv.
La 26 mai suntem chemaþi sã facem istorie. Nu este o lozincã.
Istoria, pe care deja am scris-o atunci când ne-am dorit sã fim
parte integratã a Uniunii Europene, ne obligã sã fim consecvenþi,
sã votãm pentru o evoluþie europeanã civilizatã, asumatã, chiar
dacã nu mereu este linã! ªi sã fim generaþia care opteazã pentru
o justiþie adevãratã, fãrã compromisuri.
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Facultatea de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative
Simpozion ºtiinþific al studenþilor ºi masteranzilor, ediþia I,
ºi Conferinþa Cercului de Drept Civil:

Noi provocãri în studiul teoriei generale a dreptului civil.
Abordãri interdisciplinare, transdisciplinare ºi multidisciplinare

ÎNVÃÞAREA CENTRATÃ PE ELEV
Învãþarea centratã pe elev oferã acestuia o mai mare autonomie ºi un control
sporit cu privire la disciplinele de studiu, la metodele de învãþare ºi la ritmul de
studiu, sunt de pãrere experþii proiectului PROFORM, prezenþi la întâlnirea lunarã
cu profesorii din ºcolile botoºãnene. În aceastã lunã, activitãþile specifice proiectului
s-au desfãºurat în ªcoala Gimnazialã nr. 1 din comuna Albeºti ºi ªcoala Gimnazialã
din oraºul ªtefãneºti. Referitor la aceastã perspectivã a tipului de învãþare, experþii
PROFORM cred cã aceasta subliniazã caracteristicile fundamentale ale învãþãrii
centrate pe elev, promovând ideea cã elevilor trebuie sã li se ofere un control sporit
asupra învãþãrii, prin asumarea responsabilitãþii cu privire la: ceea ce se învaþã,
modul cum se învaþã ºi de ce, momentul când se învaþã.
Prof. Corina PALADE  expert activitãþi mentorat ºi coaching  Proiect
Proform este de pãrere cã: Învãþarea trebuie sã cuprindã activitãþi de
prelucrare a noii materii învãþate, care trebuie legatã de ceea ce elevul ºtie
deja. Pentru a fi vorba de o învãþare de profunzime este necesar ca sarcinile
sã fie autentice, stabilite în context semnificativ ºi legate de viaþa realã, fãrã a
se repeta unele lucruri, deoarece acest fapt duce doar la învãþarea de
suprafaþã, mecanicã.
La rândul sãu, prof. Ionuþ ªtefan ANISIE  expert activitãþi de bune
practici, crede cã: Învãþarea activã presupune utilizarea unor întrebãri care
antreneazã elevii ºi le impune acestora sã îºi creeze propriile concepþii cu
privire la noua materie învãþatã. De exemplu: utilizarea sarcinilor ºi
întrebãrilor care stimuleazã gândirea elevilor se bazeazã pe taxonomia lui
Bloom ºi nu pe simpla reamintire. Aceste sarcini ºi întrebãri necesitã mai
multã gândire ºi prelucrare:
Analizã: întrebãri de tip de ce? ,
Sintezã: întrebãri de tip cum?, ai putea sã?
Evaluare: întrebãri de judecatã;
Utilizarea lucrului în grup, care solicitã elevilor sã discute materia învãþatã,
astfel încât colegii sã se verifice între ei ºi sã înveþe unii de la alþii; utilizarea
studiilor de caz care leagã subiectul discutat de viaþa realã sau de experienþele
anterioare ºi deci de învãþarea anterioarã. 
Este foarte important ca profesorul sã monitorizeze predarea, pentru a fi
sigur cã informaþia se transmite corect ºi cã poate servi ca punct de plecare
pentru diverse întrebãri, pentru a stimula cooperarea, pentru a asigura
implicarea ºi participarea tuturor membrilor colectivitãþii  elevii.
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.

Miercuri, 15 mai a.c., la sediul din ªoseaua Berceni nr. 24,
Centrul de Cercetãri Juridice al Facultãþii de ªtiinþe Juridice,
Politice ºi Administrative Bucureºti, din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, a organizat simpozionul ºtiinþific al studenþilor
ºi masteranzilor din cadrul facultãþii. Totodatã, s-au
desfãºurat ºi lucrãrile Conferinþei Cercului de Drept Civil
cu titlul: Noi provocãri în studiul teoriei generale a dreptului
civil. Abordãri interdisciplinare, transdisciplinare ºi
multidisciplinare, ediþia I.
Lucrãrile simpozionului au fost deschise de conf. univ.
dr. Marian Ilie, decanul facultãþii, care a fost ºi moderator pe
timpul dezbaterilor. Au urmat cuvinte de deschidere ale
conf. univ. dr. Mariana Rudãreanu, director al Departamentului de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative, conf. univ.
dr. Roxana Ifrim, director al Institutului de Cercetãri Juridice.
Temele propuse de studenþi ºi masteranzi, viitorii specialiºti
în ºtiinþe juridice, politice ºi administrative au vizat o
problematicã complexã, variatã, foarte interesantã ºi de
actualitate în dezbaterile teoretice ºi practice. Astfel, au
participat la prezentãri ºi dezbateri:  Adriana-Gabriela
INOAN, Consiliul de familie în noul Cod Civil  MirelaAndreea OPREA, Traficul de persoane ca formã a
criminalitãþii organizate  Bogdan-Cristian BALABAN,
Cenzura în 2019. Limitarea libertãþii de acces ºi folosire
liberã a informaþiei. Noile directive ale Uniunii Europene

 Alexandru Ion STAN, Complicitatea în noul Drept Penal
 Florina Anamaria TÂRNARU, Graþierea ºi amnistia în
legislaþia actualã  Mihaela DABULEANU, Competenþa
teritorialã a instanþelor de judecatã în cazul divorþului în
situaþia în care soþii nu au locuinþa în România  Bogdan
MÃTÃSARU, Instituþia Colones în America Centralã.
Consideraþii juridice de naturã teoreticã ºi practicã  Claudiu
Valentin NICULAE, Consideraþii privind regimul juridic al
bunurilor dobândite în perioada concubinajului  Cãtãlin
ROTÃRESCU, Calificarea actului medical din perspectiva
teoriei actului juridic civil. Efecte. Condiþionãri  Liliana
SILAGZI, Ipoteze juridice privind incidenþa nedemnitãþii de
drept ºi a nedemnitãþii judiciare, în cazul infracþiunii prevãzute
de legea 656/2002  Lucian TIMOFANOVICI, Argumentul
de interpretare reductio ad absurdum. Abordãri logicomatematice  Cristina VOICULEÞ, Consideraþii privind
încadrarea fideiusorului în categoria consumatorilor.
Studenþii ºi masteranzii care au prezentat lucrãri în cadrul
simpozionului au primit diplome de participare, iar
contribuþiile lor ºtiinþifice vor fi cuantificate în cadrul
rezultatelor universitare finale din acest an. Primele trei
lucrãri alese de comisie vor fi prezentate în cadrul
Conferinþei Internaþionale organizate de facultate ºi vor fi
publicate în volumul acestei conferinþe.

Lect.univ. dr. Viorel MIULESCU

Lect. univ. dr. Sorin BEJAN

Expert media  Proiect PROFORM

Conf. univ.dr. Roxana Ifrim, director al Centrului de Cercetãri Juridice a
declarat: Acest simpozion este public ºi este destinat în primul rând studenþilor.
Aceºtia au prezentat comunicãri, dupã ce subiectele au fost în prealabil selectate
de cãtre profesorii coordonatori. Temele sunt actuale ºi foarte importante, prin prisma modificãrilor legislative. Au
fost alese din dreptul civil, penal ºi din domeniul familiei. Susþinãtorii temelor provin din rândul studenþilor din anii I,
II ºi III de studiu ºi sunt unii dintre cei mai buni. Ei au fost pregãtiþi de cãtre profesorii coordonatori sã prezinte temele
astfel încât publicul sã fie captivat de ceea ce aceºtia au prezentat, dar mai ales prin importanþa temelor abordate.
Pentru studenþi a fost o mare provocare, care, la rândul ei, a nãscut o provocare ºi în rândul celor din salã. Cei din salã
au putut pune întrebãri ºi i-au provocat la dezbateri pe susþinãtorii prelegerilor. Simpozionul va fi urmat de o
conferinþã anualã a Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative a Universitãþii Spiru Haret, unde primii trei
studenþi poziþionaþi ca nivel de pregãtire vor fi invitaþi. Aceastã conferinþã va avea loc în data de 4 iunie 2019. Atunci
vom avea, atât invitaþi din România, cât ºi din strãinãtate. Va fi o conferinþã internaþionalã deschisã tuturor cadrelor
didactice ºi tuturor celor pe care îi pasioneazã, efectiv, dreptul. Vom avea invitaþi ºi profesori de la alte universitãþi.
Dintre cei 12 studenþi, care ºi-au prezentat temele în faþa profesorilor ºi colegilor, în cadrul Simpozionului
ºtiinþific al studenþilor ºi masteranzilor Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative am stat de vorbã
cu Bogdan Cristian Balaban, student în anul I, care a spus: Tema aleasã de mine pentru simpozion a fost Cenzura
în 2019, limitarea libertãþilor, din noua directivã a Uniunii Europene. Aceastã directivã se referã la drepturile de
autor, pe care de multe ori le limiteazã. Existã în acest sens articolul 17 din aceastã directivã, care este problematic
ºi care înlocuieºte articolul 13. Am avut emoþii, altfel cred cã puteam sã am o prezentare mai bunã. Toþi vrem sã
evoluãm. Consider totuºi cã prezentarea mea a avut un oarecare impact. Am vãzut cum a reacþionat sala, în care
cred cã erau în jur de 100 de oameni. Este o temã interesantã din punctul meu de vedere, fiindcã internetul ne
influenþeazã tuturor vieþile. Toatã lumea îl foloseºte. Cred cã prezentarea de azi m-a ajutat sã mã dezvolt ºi sã îmi
înfrâng anumite temeri, fiindcã mã pregãtesc sã devin judecãtor. ªtiu însã cã este foarte complicat ºi cã am un
drum lung pânã acolo.

Ciprian VASILESCU
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FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE BUCUREªTI
15-16 mai 2019. Conferinþa Economicã Naþionalã CEN 2019:

PROVOCÃRI ACTUALE ALE ECONOMIEI ROMÂNEªTI: CREªTERE, COMPETITIVITATE ªI INOVARE
În perioada 15-16 mai 2019, la sediul
Facultãþii de ªtiinþe Economice Bucureºti, s-a desfãºurat
Conferinþa Economicã Naþionalã CEN 2019, cu tema
Provocãri actuale ale economiei româneºti: creºtere,
competitivitate ºi inovare,
la care participanþii au fost invitaþi sã realizeze o analizã
a stãrii economiei româneºti din ultimul sfert de secol,
pentru a prefigura evoluþia viitoare a acesteia, în contextul
provocãrilor actuale pe plan european ºi internaþional.
Alãturi de alþi invitaþi, invitaþi de onoare la eveniment au fost:
academician prof. univ. dr. Gheorghe Zaman, DHC, preºedintele
AGER ºi directorul Institutului de Economie Naþionalã, Academia
Românã, dr. Aurel Andrei, preºedintele Corpul Experþilor Contabili
ºi Contabililor Autorizaþi din România (CECCAR)  Filiala
Bucureºti, precum ºi conf.univ.dr. Marian Ilie, decanul Facultãþii de
ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative, Universitatea Spiru Haret.
Prof.univ.dr. Zenovic Gherasim, decanul Facultãþii de ªtiinþe
Economice, Universitatea Spiru Haret, Bucureºti, a urat bun venit
participanþilor ºi a deschis lucrãrile conferinþei.
Prof.univ.dr. Maria Andronie, prorector al Universitãþii Spiru
Haret, responsabil cu Cercetarea ºtiinþificã, a subliniat importanþa
cercetãrii în domeniul universitar, a invitat pe toþi cei prezenþi sã
participe la cât mai multe conferinþe internaþionale, inclusiv sã fie
implicaþi în proiecte de cercetare, precum ºi în echipe pentru
redactarea unor articole cu cotaþie ISI Thomson  Clarivate
Analytics. Domnia sa i-a asigurat pe participanþi de sprijinul
susþinut al Universitãþii Spiru Haret pentru publicarea de articole
ºtiinþifice în reviste academice internaþionale.
Conf.univ.dr. Marian Ilie, decanul Facultãþii de ªtiinþe Juridice,
Politice ºi Administrative, a formulat câteva aprecieri cu privire la
strânsa legãturã dintre profesiile juridice ºi economice pe plan
naþional ºi internaþional ºi a felicitat conducerea Facultãþii de ªtiinþe
Economice Bucureºti pentru organizarea Conferinþei Economice
Naþionale CEN 2019, la care participã ºi invitaþi din strãinãtate.
Preºedintele CECCAR Bucureºti, expert contabil dr. Aurel
ANDREI a prezentat importanþa profesiei contabile în România,
precum ºi legãtura dintre Universitatea Spiru Haret ºi organismul
care gestioneazã profesia contabilã, CECCAR. Dr. Aurel ANDREI
a lansat invitaþia cãtre toþi absolvenþii programelor de licenþã ºi
masterat ale Facultãþii de ªtiinþe Economice Bucureºti sã urmeze
cursurile de pregãtire ale CECCAR pentru a deveni experþi contabili.
În cadrul sesiunii plenare a conferinþei, academician prof. univ.
dr. Gheorghe Zaman înpreunã cu prof. univ. dr. Zenovic Gherasim,
decanul Facultãþii de ªtiinþe Economice Bucureºti, au prezentat
comunicarea cu tema Structura tehnologicã a exporturilor româneºti
ºi competitivitatea internaþionalã, ceea ce a reprezentat o radiografie
a structurii exporturilor din România pe cele cinci categorii de
produse în funcþie de tehnologia de realizare (tehnologie înaltã, medie
ºi joasã, produse primare ºi produse bazate pe resurse naturale), în
condiþii de creºtere ºi competitivitate pe plan internaþional.  Prof.
univ. dr. Luminiþa Ionescu, directorul Departamentului de ªtiinþe
Economice, împreunã cu conf. univ. dr. Marian Ilie, decanul

Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative, au susþinut
în plen lucrarea Eticã ºi integritate în exercitarea profesiilor juridice
ºi economice, punând accentul pe calitatea serviciilor prestate de
cãtre profesioniºti ºi modul în care lucrãrile efectuate de cãtre aceºtia
pot deveni probã în instanþã sau instrumente eficiente pentru
soluþionarea cauzelor pe linie administrativã sau judiciarã. Etica ºi
integritatea în exercitarea profesiilor este o problemã complexã ºi
de actualitate, care aduce în atenþia opiniei publice importanþa
protejãrii interesului public ºi asumarea responsabilitãþii de cãtre
profesioniºti în faþa autoritãþilor publice.  O comunicare deosebitã
a susþinut prof. univ. dr. Manuela Epure, care a descris Open Science
- tendinþe actuale în cercetarea europeanã, ceea ce a generat
comentarii ºi observaþii din partea participanþilor la lucrãri. O altã
temã interesantã a fost prezentatã, tot în plen, de conf. univ. dr.
Mariana - Cristina Cioponea, Importanþa capitalului uman în
dezvoltarea economicã, cu referire la particularitãþi ale migraþiei
forþei de muncã ºi influenþa acesteia asupra economiei naþionale.
 Concurenþa pe piaþa muncii. Provocãri, perspective, tema lucrãrii
conf.univ.dr. Roxana-Daniela Pãun, a lansat o amplã dezbatere cu
privire la piaþa muncii în România, concurenþa în condiþiile
provocãrilor actuale ale economiei româneºti ºi perspective de viitor.
 Ca invitat al Programului ERASMUS, conf. univ. dr. Esref Savaº
Basci de la Hitit University Turcia, a participat la conferintã ºi a
prezentat comunicarea Firm Evaluation Concept and Comparison
of Countries.  Tot în plenul conferinþei a fost prezentatã lucrarea
conf. univ. dr. Vita Jukneviciene, Universitatea iauliai, Lituania,
cu tema Key Factors for the Successful Implementation of the
National Innovation Policy: The Case of Lituania  prezentare
video. Comunicarea s-a bucurat de un real interes în rândul
participanþilor, care sunt buni cunoscãtori ai limbii engleze.
Dupã secþiunea plenarã, conferinþa CEN 2019 a continuat pe douã
secþiuni de specialitate, unde au fost prezentate numeroase
comunicãri din domeniul contabilitate, finanþe, informaticã de
gestiune, management, marketing etc, secþiunea 1: CONTABILITATE
ªI FINANÞE, iar secþiunea 2: MANAGEMENT ªI MARKETING,
unde au fost prezentate lucrãri ºi cercetãri privind studii de caz
referitoare la noutãþi fiscale, noutãþi ºi dezvoltãri privind tratamentul
contabil, eficientizarea sistemului de audit instituþional în România,
decizia în contabilitate cu ajutorul instrumentelor IT & C,
managementul resurselor umane din instituþiile de ordine publicã,
marketingul evenimentelor sportive în România etc.
Dintre lucrãrile cele mai importante de la secþiunea 1: CONTABILITATE ªI FINANÞE, putem menþiona: 1. Impactul ISD asupra
comerþului exterior al României, prof. univ. dr. DHC, MCA

Gheorghe Zaman, lect. univ. dr. Marinela Geamãnu; 2. Tripla
dimensiune a eticii profesionale în cazul auditului intern, extern ºi
al expertizei contabile, prof. univ. dr. Luminiþa Ionescu; 3. Dezvoltãri
ºi actualizãri privind tratamentul contabil al investiþiilor imobiliare,
conf. univ. dr. Lucian-Dorel Ilincuþã; 4. Consideraþii privind
eficientizarea sistemului de audit instituþional în România, prof.
univ. dr. Cicilia Ionescu; 5. Analiza salariului minim pe economie
în contextul reglementãrilor aplicabile de la 1 ianuarie 2019, conf.
univ. dr. Floarea Georgescu; 6. Dezvoltarea durabilã a mediului de
afaceri, conf. univ. dr. Lãcrãmioara-Rodica Hurloiu, prof. univ. dr.
Ionel-Eduard Ionescu, lect. univ. dr. Iulian-Ion Hurloiu; 7. Evaluarea
performanþei economice în domeniul media, conf. univ. dr. Mihai
Andronie, Irina Elena Andronie.
Dintre lucrãrile cele mai importante de la secþiunea 2: MANAGEMENT ªI MARKETING, putem menþiona: 1. Managementul
resurselor umane din instituþiile de ordine publicã, Conf. univ. dr.
Mariana Iatagan; 2. Managementul logistic al proiectelor cu ajutorul
tehnologiilor informatice inovative, prof. univ. dr. Zenovic
Gherasim, lect. univ. dr. Constantin Mihãlcioiu; 3. Managementul
timpului în eficientizarea activitãþii entitãþilor economice, ec.
Alexandrina Meruþã, conf. univ. dr. Bianca-Florentina Rusu, lect.
univ. dr. Ion Iulian Hurloiu; 4. Comportamentul personalului ºi
implicaþiile acestuia în managementul operaþional, asist. univ. dr.
Raluca Ionela Creþoiu, asist. univ. dr. Cãtãlina Vlad; 5. Orientãri
strategice în dezvoltarea ºi promovarea turismului cultural
românesc, Conf. univ. dr. Mãdãlina Militaru; 6. Impactul VR/AR
(VR - realitate virtualã ºi AR - realitatea augmentatã) în diferite
domenii de activitate, prof. univ. dr. Luminiþa Pistol, Lect. univ. dr.
Rocsana Bucea-Manea-Þoniº, conf. univ. dr. Elena Gurgu;
7. Marketingul evenimentelor sportive în România, conf. univ. dr.
Raluca Zorzoliu; 8. Firesc ºi nefiresc în tranziþiile României, conf.
univ. dr. Eugen Ghiorghiþã, lect. univ. dr. Cristian Uþã; 9. Indicators
of Entrepreneurial Behaviour and Attitudes for Enterprenuers of
Slovenia and Croatia, analysis of trends 2008-2018, conf. univ. dr.
Milena Iliæ, Universitatea Union  Nikola Tesla, Belgrad, Serbia,
Facultatea de Tehnologii Informaþionale ºi Inginerie.
CONFERINÞA ECONOMICÃ NAÞIONALÃ CEN se desfãºoarã în fiecare an la Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti
ºi se bucurã de un succes deplin în rândul cadrelor didactice,
profesorilor, cercetãtorilor, dar ºi practicienilor din domeniul
economic. În mod deosebit, în anul 2019 au participat cercetãtori
ºi profesori din strãinãtate.

Prof. univ. dr. Luminiþa IONESCU
Conf. univ. dr. Lucian ILINCUÞÃ

SESIUNEA ªTIINÞIFICÃ A STUDENÞILOR ªI MASTERANZILOR
A doua zi  16 mai 2019 - de desfãºurare a CEN 2019 a fost
alocatã SESIUNII ªTIINÞIFICE A STUDENÞILOR ªI
MASTERANZILOR. Secþiunea 3: STUDENÞI ªI MASTERANZI
a fost organizatã pe douã subsecþiuni 3.1.: Contabilitate ºi Finanþe,
respectiv, 3.2.: Management ºi Marketing.
Alãturi de studenþi ºi masteranzi au participat coordonatorii ºtiinþifici
ºi alte cadre didactice din facultate. Fiecare lucrare prezentatã a stârnit
interes din partea audienþei, fiind adresate întrebãri care au primit
raspunsuri pertinente. Cele mai bune lucrãri prezentate ºi cele mai
bune rãspunsuri au primit premii, moderatorii având dificila sarcinã
de a alege pe cei mai buni dintre cei buni.
Astfel, au fost acordate premiile:
PREMIUL I:  Georgeta-Florentina STAN (MARIN), anul II
CAEIP, coordonator: conf. univ. dr. Lucian-Dorel ILINCUÞÃ 
Conceptul ºi practica salariului minim în contextul european 
evoluia salariului minim ºi a costurilor fiscale aferente în România
 Valentin POPINCIUC, Mãdalina PREDUÞ (AMZA), anul II
AFC, coordonator: prof. univ. dr. Luminiþa IONESCU - Cercetãri
privind analiza echilibrului financiar pe baza bilanþului contabil al
societãþilor comerciale  Violeta RENGHIUÞ, anul III, CIG,
coordonator: conf. univ. dr. Lãcrãmioara HURLOIU  Contabilitatea
cheltuielilor ºi veniturilor  Cisem CETINKAYA student Erasmus,
anul III, University of Economics, Izmir, Turkey, coordonator: prof.
univ. dr. Manuela EPURE  Studiu privind comportamentul
consumatorilor - produse cosmetice pentru pãr  Iana Reginela
ANGHEL  anul II, MRPA, coordonator: prof. univ. dr. Manuela
EPURE - Studierea percepþiei turiºtilor români privind ecoturismul
 Ioan Aurelian STÃNESCU  anul II, MRPA, coordonator: conf.
univ. dr. Aristide COCIUBAN  Aprofundãri privind strategia de
vânzare ºi promovare a medicamentelor pe piaþa din România
 Alina Natalia IOSIF  anul II, MRPA, coordonator: lect. univ. dr.
Adrian UNGUREANU  Aprofundãri privind realizarea de
evenimente în scopul promovãrii unor produse pe piaþa din România
 Viorel RÃDUCAN  anul II, MRPA, coordonator: lect. univ. dr.
Cristian UÞÃ  Aprofundãri privind strategia de lansare a unui
medicament pe piaþa de profil din România.

PREMIUL II:  Elena FRIEDWALSKY  anul III, Marketing,
coordonator: prof. univ. dr. Luminiþa PISTOL  Târguri ºi expoziþii
organizate de cãtre S.C. Romexpo S.A. Instrumente moderne de
promovare a comerþului  Amanda DEDU (FOLESCU)  anul
III, Marketing, coordonator: lect. univ. dr. Cristian UÞÃ  Analiza
politicilor de marketing în cadrul MCDonald s România  Andreea
Daniela CÂRLIGEL  anul III, Marketing, coordonator: conf. univ.
dr. Aristide COCIUBAN  Analiza elementelor mixului de marketing
în cadrul S.C. Real Stock Construct S.R.L  Andrei Silviu
PARASCHIV anul III, Marketing, coordonator: prof. univ. dr.
Luminiþa PISTOL  Politica de promovare la S.C. Agan Trust S.R.L.
 Elena Cornelia CIOCÂRLAN (DINCÃ)  anul III, Marketing,
coordonator: conf. univ. dr. Eugen GHIORGHIÞÃ  Interacþiuni
ale componentelor promoþionale în cadrul mixului de marketing la
S.C. Mega Image S.A.  Monica MOISA (STROE)  anul III,
Marketing, coordonator: conf. univ. dr. Elena GURGU  Mixul
promoþional în cadrul Romexpo S.A.  Daniel Georgian STOICA
 anul II, MRPA, coordonator: conf. univ. dr. Elena GURGU 
Cercetare de marketing pe piaþa HoReCa  Cristian GAVRILÃ 
anul III, Management, coordonator: conf. univ. dr. Raluca Marilena
FRITZSCH  Managementul asigurãrilor.
PREMIUL III:  Crenguþa VASILE (JIANU)  anul II, MRPA,
coordonator: conf. univ. dr. Elena GURGU  Cercetare de
marketing privind produsele cosmetice ale S.C. Farmec S.A.
 Constantina ªtefania SIMA  anul III, Management,
coordonator: lect. univ. dr. Iulian Ion HURLOIU  Managementul
modern al aprovizionãrii ºi desfacerii în domeniul alimentelor
 Aida Andreea GHEORGHE  anul III, Management,
coordonator: lect. univ. dr. Iulian Ion Hurloiu  Managementul
modern al serviciilor de promovare  Elena BOTOLAN RADU
 anul II, VPMPC, coordonator: conf. univ. dr. Eugen Ghiorghiþã
 Promovarea elementelor de patrimoniu naþional. Studiu de caz
în cadrul Muzeului Cotroceni.
Felicitãri!

Conf. univ. dr. Lucian Dorel ILINCUÞÃ
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LICEUL CU FERESTRE LUMINATE
La intersecþia bulevardului Ferdinand
cu bulevardul Mihai Bravu se aflã o
frumoasã clãdire restauratã recent.
Vorbesc despre o clãdire istoricã ce
adãposteºte de decenii bune o prestigioasã instituþie, respectiv, Colegiul
Naþional Iulia Haºdeu. Deseori m-am
întrebat cum aratã interiorul clãdirii, dar
mai ales cine sunt elevii acestui liceu.
Am aflat de la doamna director adjunct
al Colegiului Naþional Iulia Haºdeu
profesor Maria Magdalena Capotã cã
este în top zece licee bucureºtene ºi cã
are o impresionantã istorie. Într-adevãr,
plãcile comemorative din foaierul liceului
te fac parcã sã pãºeºti cu grijã, ca într-un
muzeu. Asta pentru cã plãcile au
înscrisuri despre Regele Ferdinand ºi
Regina Maria. Întemeierea instituþiei s-a
fãcut sub patronajul Casei Regale în
1926. Apoi a traversat numeroase epoci
istorice ºi culturale, cunoscând diverse
formule educative, dar întotdeauna
colegiul ºi-a continuat misiunea: aceea
de a fi lider în învãþãmântul preuniversitar românesc. În anul ºcolar 1926-1927

pornea la drum sub numele de ªcoala
secundarã de fete Obor, apoi, în 1929,
se redenumea ca Liceul Comunal de Fete
Iulia Haºdeu. În 1942 avea sã primeascã
actualul sediu. Apoi, dupã reforma din
învãþãmânt din 1948, va fi numit Liceul
teoretic nr. 7. Instituþia devine, începând
din 1971, liceu real-uman cu limba de
predare spaniolã, proces generalizat, aici,
în anul ºcolar 1974-1975. A urmat apoi
perioada în care accentul s-a pus pe
învãþãmântul tehnic ºi a crescut foarte
mult numãrul de clase la seral, iar liceul a
purtat numele de Liceul de FilologieIstorie nr.1.
Anul 1989 a însemnat trecerea liceului
cãtre o altã etapã. Tranziþie fãcutã chiar
cu sacrificii umane, fiindcã mulþi dintre
elevii ºi profesorii Liceului Iulia Haºdeu
au fost implicaþi în evenimentele tragice
din 89. Atunci a murit Raluca Sãlãjan,
elevã în clasa a X-a, o frumoasã ºi
sensibilã poetã în devenire, care nu
împlinise 17 ani.
În anii 90 se va numi Liceul Teoretic
Iulia Haºdeu, iar din 2000 va primi

Sesiunea specialã
a examenului naþional de Bacalaureat
pentru componenþii loturilor olimpice,

numele pe care îl are ºi astãzi, respectiv,
Colegiul Naþional Iulia Haºdeu.
Am amintit câteva dintre datele
importante din istoria liceului pentru a
înþelege de ce am scris mai devreme cã
foaierul se aseamãnã cu un muzeu.
Locul este împânzit de plãci memoriale.
Ordinea, curãþenia ºi lumina bunã ce
intrã pe ferestrele largi, pe de o parte.
Laboratoarele, tehnologia, culorile
deschise îl pot asemui cu orice spaþiu
ultramodern al Uniunii Europene, pe
de altã parte. Însã, dincolo de acestea,
Colegiul Naþional Iulia Haºdeu este un
spaþiu viu, în care tinerii elevi învaþã
despre viaþã ºi îºi construiesc viitorul.
La Colegiul Naþional Iulia Haºdeu se
studiazã intens. Colegiul oferã un
învãþãmânt la standarde europene, în
primul rând în ceea ce priveºte
activitatea educativã, prin oamenii sãi
foarte bine pregãtiþi profesional.
Majoritatea profesorilor au gradul
didactic I. Mulþi dintre profesorii
colegiului au doctoratul sau sunt înscriºi
la doctorat, foarte mulþi sunt absolvenþi
de master. Dintre profesori, o mare
parte sunt mentori sau formatori, autori
de manuale ºi auxiliare aprobate de
Ministerul Educaþiei Naþionale. În ceea
ce priveºte resursa materialã, în anul
2016 s-a încheiat Proiectul de
consolidare, reabilitare, modernizare,
dotare ºi dezvoltare a infrastructurii
educaþionale preuniversitare, Clãdiri
istorice, al Primãriei Sectorului 2 ºi al
Ministerului Dezvoltãrii Regionale, cu
finanþare europeanã, pãstrându-se
arhitectura specificã, dar urmãrind
crearea unor spaþii destinate cabinetelor
ºi laboratoarelor de fizicã, de chimie,
de biologie. Astfel, prin modernizare s-a
sporit funcþionalitatea ºcolii. Dotarea
cuprinde un laborator ultramodern cu
mese multitouch, unic în regiunea
Bucureºti  Ilfov, obþinut la un concurs
opþional, transdisciplinar pentru clasa
a XI-a ºi aprobat de Ministerul Educaþiei Naþionale.
La noi predominã starea de bine.
Profesorii sunt adevãraþi parteneri ai
elevilor ºi nu existã absenteism. Elevii
vin cu drag la ºcoalã. Avem o salã
modernã de sport, igienizatã, care aratã
foarte bine. Avem echipã de baschet,
volei, ºah etc. În salã se desfãºoarã
inclusiv cursuri de karate ºi de dans,
organizate de Academia Copiilor Sector
2, cu care colaborãm foarte bine. Totuºi
ar mai putea fi aduse îmbunãtãþiri în

Liceu teoretic, cu clase de real ºi clase de uman, douã secþii bilingve
la profilul uman ºi o secþie bilingvã la profilul real
Adresa: Bulevardul Ferdinand numãrul 91, Bucureºti, sector 2
Telefon secretariat: 0212524508; fax secretariat: 031 405 62 30
e-mail: cniuliahasdeu@gmail.com
viitor. Ne lipseºte fostul amfiteatru al
liceului, care nu s-a mai încadrat în
proiectul actual de modernizare, dar e
posibil ca în viitor sã îl refacem.
Biblioteca a fost repusã în funcþiune.
Sãlile de clasã beneficiazã aproape toate
de mobilier nou ºi de table smart. Pentru
întreþinerea curãþeniei în ºcoalã avem
maºini de spãlat podeaua  a declarat
doamna profesor Maria Magdalena
Capotã.
Rezultatele excelente ale elevilor se
reflectã în primul rând la Bacalaureat,
unde procentul elevilor care trec
examenul este de 98%. Liceul are profil
teoretic, cu clase de uman (patru pe
nivel) ºi clase de real (cinci pe nivel)
precum ºi secþii bilingve, în limba
englezã ºi în limba spaniolã.
Absolvenþii secþiei bilingve românospaniole pot obþine diplomã spaniolã
la Bacalaureat, în virtutea acordului
semnat între România ºi Regatul Spaniei
ºi consemnat printr-o Hotãrâre de
Guvern în septembrie 2007. De
asemenea, elevii înscriºi la secþia bilingvã
cu predare în limba spaniolã beneficiazã
de prezenþa unui profesor nativ.
Elevii Colegiului Naþional Iulia
Haºdeu au obþinut numeroase premii
importante la olimpiade ºi concursuri,
la toate etapele, de la sector pânã la
faza naþionalã, la discipline precum:
Limba spaniolã, Lingvisticã, Limba ºi
literatura românã, Limba englezã,
Istorie, Fizicã, Chimie, Latinã, Istoria
religiilor, precum ºi la concursuri
interdisciplinare pe diferite teme.
Numeroase proiecte ºi programe se
deruleazã la Colegiului Naþional Iulia
Haºdeu, multe dintre acestea de

anvergurã internaþionalã, care faciliteazã
schimbul cultural ºi deschiderea cãtre
spaþiul european. Unul dintre acestea
este Pan European Educational
Programme (PEEP). Este vorba despre
un parteneriat educaþional cu zece þãri
europene, structurat pe trei secþiuni:
culturã, ºtiinþe, teatru, cu câte douã
etape în fiecare an ºcolar. Proiectul
Erasmus + care se deruleazã în paralel
cu alte patru instituþii de învãþãmânt
din patru state ale Uniuni Europene,
respectiv cu Spania, Franþa, Bulgaria ºi
Ungaria.
La acestea se adaugã numeroase
concursuri, proiecte ºi simpozioane,
regionale sau naþionale, dintre care se
remarcã: Concursul de Fizicã aplicatã
Horia Hulubei ºi simpozionul dedicat
Imaginii Monarhiei. În colegiu funcþioneazã ºi un club de dezbateri, în
parteneriat cu ARDOR Muntenia. Clubul
a obþinut multe premii ºi rezultate
frumoase la concursurile municipale ºi
regionale. Existã ºi o echipã de teatru a
elevilor Colegiului Naþional Iulia Haºdeu
ºi o revistã cu numele Idealuri. Importante sunt ºi activitãþile de voluntariat
derulate de elevii colegiului, care îºi pot
adãuga la cv-uri acþiunile caritabile, în
care au fost implicaþi alãturi de Fundaþia
Inimi Deschise. Nu în ultimul rând,
trebuie amintitã tradiþia Corului Colegiului Naþional Iulia Haºdeu, cu importante
premii obþinute în þarã ºi în strãinãtate,
care s-a aflat mult timp sub patronajul
Casei Regale a României. Ziua liceului este
aleasã, din numeroasele motive expuse,
pe data de 10 mai, Ziua Regalitãþii.

Ciprian C. VASILESCU

Gala Elevului Reprezentant, ediþia a II-a

From ESC to CTRL in education

Ploieºti, 16 mai-5 iunie 2019

BAFTÃ!
Colegiul Naþional Mihai Viteazul din Ploieºti gãzduieºte, pânã pe 5
iunie, sesiunea specialã a examenului naþional de Bacalaureat pentru
absolvenþii de liceu din loturile naþionale lãrgite care se pregãtesc
pentru olimpiadele internaþionale ºi concursurile internaþionale
sportive.
Pentru susþinerea examenului în aceastã sesiune sunt eligibili 176 de
elevi de clasa a XII-a, aflaþi în pregãtire sau în etapele de selecþie pentru
alcãtuirea echipelor care vor reprezenta România, atât la olimpiadele
internaþionale pe discipline, cât ºi la diverse competiþii sportive europene
sau mondiale.
Înscrierea candidaþilor a avut loc în zilele de 16 ºi 17 mai.
Probele de evaluare a competenþelor se desfãºoarã astfel:
20 - 21 mai (evaluarea competenþelor lingvistice de
comunicare oralã în limba românã/limba maternã);
22 mai (evaluarea competenþelor lingvistice într-o limbã de
circulaþie internaþionalã);
23 - 24 mai (evaluarea competenþelor digitale)
Probele scrise au urmãtorul calendar:
27 mai (Limba ºi literatura românã);
28 mai (proba obligatorie a profilului);
29 mai (proba la alegere a profilului ºi specializãrii);
30 mai (Limba ºi literatura maternã).
Afiºarea primelor rezultate este prevãzutã pentru data de 31 mai
(pânã la ora 12:00), depunerea eventualelor contestaþii fiind programatã
în cursul aceleiaºi zile (12:00 - 14:00).
În intervalul 31 mai - 5 iunie vor fi soluþionate eventualele contestaþii
ºi afiºate rezultatele finale.







Pentru a scoate în evidenþã ºi persoanele dedicate care fac
o schimbare prin propriul exemplu, la firul ierbii, Consiliul
Naþional al Elevilor organizeazã cea de-a doua ediþie a Galei
Elevului Reprezentant, eveniment care va avea loc pe data
de 31 mai. Tema de anul acesta simbolizeazã bunul mers al
actului educaþional: From ESC to CTRL in education.
Din dorinþa de a recunoaºte iniþiativele de impact ale
celor care nu se complac problemelor din educaþie, CNE
îºi propune sã premieze contribuþia acestora la
îmbunãtãþirea sistemului de învãþãmânt. Aºa cum tasta
CTRL nu funcþioneazã decât împreunã cu alte taste, nici
sistemul de educaþie nu poate sã atingã un nivel performant
în lipsa unei eficiente cooperãri între actorii sãi.
Gala va reuni elevi, care, prin implicarea lor activã în
viaþa comunitãþii, sunt ºi vor fi cetãþenii de care avem

nevoie, profesori dedicaþi în totalitate formãrii ºcolarilor,
activiºti care contribuie zilnic la înfãptuirea unei schimbãri
ºi echipele din spatele iniþiativelor educaþionale benefice
pentru dimensiunea învãþãrii ca factor principal în
dezvoltarea personalã ºi socialã a elevilor.
Educaþia reprezintã factorul cheie pentru o societate
unitã, bazatã pe valori ºi principii corecte, orientate spre
democraþie. Categoriile în cadrul cãrora s-a putut face, pânã
pe 17 mai, accesând link-ul: https://gala.consiliulelevilor.ro.
o nominalizare a unei persoane a cãrei activitate reprezintã
un punct de reper pentru dezvoltarea sistemului educaþional
sunt: Profesori de nota 10, Elevi care schimbã comunitatea,
Iniþiative pentru educaþie ºi Activiºti pentru educaþie.
Pentru mai multe detalii, puteþi sã accesaþi pagina oficialã
a Consiliului Naþional al Elevilor.
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Oferta educaþionalã a Universitãþii Spiru Haret pentru anul universitar 2019-2020
LICENÞÃ. MASTER. COLEGIU
BUCUREªTI

BRAªOV

CÂMPULUNG

CONSTANÞA

CRAIOVA

IF  învãþãmânt cu frecvenþã; IFR  învãþãmânt cu frecvenþã redusã; ID  învãþãmânt la distanþã

Documente ADMITERE
- LICENÞÃ
A) DOVADA ABSOLVIRII EXAMENULUI DE BACALAUREAT: Diplomã de bacalaureat /
diplomã echivalentã în original sau Copie de pe diploma de bacalaureat însoþitã de adeverinþã
eliberatã de facultatea la care se aflã diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmeazã a
doua facultate sau care au depus diploma de bacalaureat în original la alt dosar de admitere) sau
Adeverinþã eliberatã de liceu, în original, pentru candidaþii care au promovat examenul de bacalaureat
în anul curent; adeverinþa trebuie sã cuprindã media generalã la examenul de bacalaureat, mediile
obþinute în anii de studii, termenul de valabilitate ºi menþiunea cã nu a fost eliberatã diploma de
bacalaureat sau Copie de pe adeverinþa eliberatã de liceu, însoþitã de o adeverinþã eliberatã de
facultatea la care se aflã adeverinþa eliberatã de la liceu în original (pentru cei care au depus adeverinþa
eliberatã de la liceu în original la alt dosar de admitere).
B) DOCUMENTE DE IDENTIFICARE:  Copie de pe cartea de identitate, care sã cuprindã codul
numeric personal;  Copie de pe certificatul de naºtere; Copie de pe certificatul de cãsãtorie (dacã
este cazul).
C) ALTE DOCUMENTE: Adeverinþã medicalã tip (de la medicul de familie);  3 fotografii 3/4;
 Chitanþa care atestã achitarea taxei de admitere  130 lei. Dosar plic.
D) DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE: Fiºã  chestionar pentru admitere
 MASTERAT
A) DOVADA ABSOLVIRII STUDIILOR ANTERIOARE:  Diploma de licenþã (în original)
sau adeverinþã de promovare a examenului de licenþã pentru promoþia curentã;  Foaia matricolã/
suplimentul la diplomã sau situaþia ºcolarã (copie xerox) pe care se certificã conformitatea cu
originalul de cãtre persoanele cu atribuþii de secretariat;  Diploma de bacalaureat (copie xerox) pe
care se certificã conformitatea cu originalul de cãtre persoanele cu atribuþii de secretariat;
B) DOCUMENTE DE IDENTIFICARE:  Copie de pe cartea de identitate, care sã cuprindã codul
numeric personal;  Copie de pe certificatul de naºtere; Copie de pe certificatul de cãsãtorie (dacã
este cazul).
C) ALTE DOCUMENTE  Curriculum Vitae;  Adeverinþã medicalã tip (de la medicul de
familie);  3 fotografii 3/4;  Chitanþa care atestã achitarea taxei de admitere  130 lei.Dosar plic.
D) DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:Fiºa de înscriere pentru admitere

TAXELE ANUALE DE STUDII
LA LICENÞÃ, MASTERAT, COLEGIU
SE POT ACHITA ÎN PATRU RATE!

 COLEGIU
 Cerere de înscriere (tip);  Diplomã de bacalaureat în original ºi în copie xerox SAU certificatul
de absolvire însoþit de situaþia ºcolarã (pentru candidaþii fãrã examen de bacalaureat);  Copie de pe cartea
de identitate, care sã cuprindã codul numeric personal;  Copie de pe certificatul de naºtere;  Copie
de pe certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul).  Adeverinþã medicalã de la medicul de familie
conform cãreia candidatul este sãnãtos clinic ºi apt pentru studii;  Douã fotografii tip 3/4;  Chitanþa care
atestã achitarea taxei de admitere  120 lei.
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PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European este organismul cu puteri legislative
al UE, ales direct de cetãþenii UE, o datã la 5 ani. Parlamentul
European, reprezentantul a peste 500 de milioane de oameni, se aflã
în centrul procesului democratic al Uniunii Europene. Fiind singura
instituþie a UE aleasã prin sufragiu direct de cetãþeni, Parlamentul
are puterea ºi îndatorirea de a trage la rãspundere celelalte instituþii ale
UE. Parlamentul este gardianul Cartei drepturilor fundamentale, înscrisã
în Tratatul de la Lisabona, precum ºi al dreptului de iniþiativã
cetãþeneascã, recent instituit, care le permite cetãþenilor sã solicite
prezentarea de noi propuneri de politici, dacã petiþia prezentatã în
acest sens a primit un milion de semnãturi.
Preºedinte: Antonio Tajani.
Înfiinþare: în 1952, ca Adunare Comunã a Comunitãþii Europene
a Cãrbunelui ºi Oþelului; în 1962, sub denumirea de Parlamentul
European; primele alegeri directe au avut loc în 1979.
Sedii: Strasbourg (Franþa), Bruxelles (Belgia), Luxemburg.

Principalele roluri ale Parlamentului European:
LEGISLATIV:  Adoptã legislaþia UE, împreunã cu Consiliul UE,
pe baza propunerilor Comisiei Europene.  Ia decizii cu privire la
acordurile internaþionale.  Ia decizii cu privire la extinderea UE. 
Revizuieºte programul de lucru al Comisiei ºi îi cere sã propunã
acte legislative.
De CONTROL:  Exercitã control democratic asupra tuturor
instituþiilor UE.  Alege preºedintele Comisiei ºi aprobã colegiul
comisarilor în ansamblu. Poate recurge la o moþiune de cenzurã, obligând Comisia sã demisioneze.  Acordã descãrcarea de gestiune, adicã
aprobã modul în care s-a cheltuit bugetul UE.  Analizeazã petiþiile cetãþenilor ºi formeazã comisii de anchetã.  Discutã politicile
monetare cu Banca Centralã Europeanã.  Adreseazã interpelãri Comisiei ºi Consiliului.  Participã la misiuni de observare a alegerilor.
BUGETAR:  Stabileºte bugetul UE, împreunã cu Consiliul.
 Aprobã bugetul pe termen lung al UE (cadrul financiar multianual).

Cum lucreazã Parlamentul European?
Activitatea Parlamentului se împarte în douã etape principale.
Comisiile pregãtesc legislaþia. Parlamentul numãrã 20 de comisii
ºi 2 subcomisii, fiecare ocupându-se de un anumit domeniu politic.
Comisiile examineazã propunerile legislative, iar deputaþii ºi grupurile
politice pot propune modificarea sau respingerea unui act legislativ.
Aceste aspecte sunt discutate ºi în cadrul grupurilor politice.
ªedinþele plenare au ca scop adoptarea legislaþiei. Deputaþii se
reunesc în plen pentru votul final pe marginea legislaþiei ºi a amendamentelor propuse. În general, ºedinþele plenare de desfãºoarã la
Strasbourg, patru zile pe lunã, dar se pot organiza ºi sesiuni suplimentare la Bruxelles.

Cum se desfãºoarã procesul legislativ?
Deputatul în Parlamentul European întocmeºte, în cadrul unei
comisii parlamentare, un raport privind o propunere de text
legislativ prezentatã de cãtre Comisia Europeanã, singura instituþie
care are drept de iniþiativã legislativã. Comisia parlamentarã voteazã
acest raport ºi, eventual, îl modificã. Parlamentul îºi exprimã poziþia
prin revizuirea ºi adoptarea în ºedinþã plenarã a textului. Acest proces
se repetã o datã sau de mai multe ori, în funcþie de tipul de procedurã
ºi de ajungerea sau nu la un acord cu Consiliul Uniunii Europene.
În ceea ce priveºte adoptarea actelor legislative, se face distincþie
între procedura legislativã obiºnuitã (codecizia), care plaseazã
Parlamentul pe picior de egalitate cu Consiliul UE, ºi procedurile
legislative speciale, care se aplicã doar în cazuri specifice în care
Parlamentul are doar rol consultativ.
În ceea ce priveºte anumite chestiuni (cum ar fi fiscalitatea),
Parlamentul European nu emite decât un aviz consultativ (procedura
de consultare). În unele cazuri, procedura de consultare este obligatorie,
în temeiul bazei juridice, iar propunerea nu poate dobândi forþã
de lege decât dacã Parlamentul ºi-a dat avizul. În acest caz, Consiliul
nu are competenþa de a lua singur o decizie.
Procedura legislativã ordinarã acordã astfel aceeaºi importanþã
Parlamentului ºi Consiliului Uniunii Europene într-o gamã largã de
domenii (de exemplu: guvernanþã economicã, imigrare, energie,
transport, mediu ºi protecþia consumatorilor). Marea majoritate a
legilor europene sunt adoptate în comun de cãtre Parlamentul
European ºi Consiliul UE. Prin intrarea în vigoare a Tratatului de la
Lisabona, la 1 decembrie 2009, procedura legislativã ordinarã a devenit
principala procedurã legislativã a sistemului decizional al UE.
Procedura de consultare. Parlamentul European poate aproba
sau respinge o propunere legislativã sau poate propune amendamente
la aceasta. Consiliul UE nu are obligaþia legalã de a þine seama de avizul
Parlamentului, însã, în conformitate cu jurisprudenþa Curþii de Justiþie,
nu trebuie sã adopte o decizie în lipsa acestuia. Actul Unic European
(1986) ºi tratatele de la Maastricht, Amsterdam, Nisa ºi Lisabona au
extins în mod succesiv prerogativele Parlamentului. În prezent, acesta
poate juca rolul de colegislator, pe picior de egalitate cu Consiliul, în
marea majoritate a domeniilor, consultarea devenind o procedurã
legislativã specialã (sau chiar o procedurã nelegislativã) utilizatã întrun numãr limitat de cazuri, cum ar fi derogãrile de pe piaþa internã ºi
dreptul concurenþei. Consultarea Parlamentului, cu titlu de procedurã
nelegislativã, constituie o cerinþã ºi în cazul adoptãrii de acorduri
internaþionale în cadrul politicii externe ºi de securitate comune (PESC).
Aprobarea. Cunoscutã anterior sub denumirea de procedurã de
aviz conform, aceasta a fost introdusã în 1986 de Actul Unic European
în douã domenii: acordurile de asociere ºi acordurile de aderare la
Uniunea Europeanã. Ca procedurã nelegislativã, consultarea se aplicã
de obicei în cazul ratificãrii anumitor acorduri negociate de Uniunea
Europeanã sau în special în cazurile de încãlcare gravã a drepturilor
fundamentale, în temeiul articolului 7 din Tratatul privind Uniunea
Europeanã (TUE) ºi, de asemenea, în cazul aderãrii unor noi state
membre sau pentru retragerea din UE. Ca procedurã legislativã, aceasta
trebuie utilizatã ºi în cazul adoptãrii de noi acte legislative în domeniul
combaterii discriminãrii; procedura acordã în prezent Parlamentului
European drept de veto ºi atunci când se aplicã temeiul juridic general
privind subsidiaritatea, în conformitate cu articolul 352 din TFUE.

Numãrul deputaþilor din fiecare þarã este, în principiu, proporþional cu populaþia
sa, dar în practicã se aplicã sistemul proporþionalitãþii degresive: nicio þarã nu poate
avea mai puþin de 6 parlamentari sau mai mult de 96, iar numãrul total al acestora nu
poate depãºi 751 (750 plus preºedintele).
Fiecare þarã decide cu privire la forma pe care o vor lua alegerile pe teritoriul sãu, dar
trebuie sã garanteze egalitatea dintre bãrbaþi ºi femei ºi votul secret. Alegerile europene se
desfãºoarã în conformitate cu un sistem de reprezentare proporþionalã. Vârsta minimã
pentru exercitarea dreptului de vot este de 18 ani, mai puþin în Austria, unde este de 16 ani.
Mandatele din Parlament sunt alocate în funcþie de populaþia fiecãrui stat membru.
Femeile reprezintã puþin peste o treime. Deputaþii din Parlamentul European sunt grupaþi în funcþie de
afinitatea politicã, nu dupã naþionalitate.
Deputaþii din Parlamentul European îºi împart timpul între circumscripþiile lor electorale, Strasbourg
- unde au loc 12 perioade de sesiune pe an - ºi Bruxelles, unde participã la perioade suplimentare de
sesiune, precum ºi la reuniuni ale comisiilor ºi ale grupurilor politice.
Urmãtoarele alegeri europene au loc în perioada 23-26 mai 2019. Vor fi aleºi 705 parlamentari,
dintre care 33 de români.

Alte proceduri legislative. Pe lângã cele patru proceduri legislative
clasice, în cadrul Parlamentului existã ºi alte proceduri aplicate în domenii
de activitate specifice.  Procedura de avizare în temeiul articolului
140 din Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene (uniunea
monetarã).  Proceduri privind dialogul social  Proceduri privind
examinarea acordurilor voluntare  Codificarea  Dispoziþii de
executare  Procedura de iniþiativã legislativã  Programarea anualã ºi
multianualã  Iniþiativa prevãzutã la articolul 225 din Tratatul privind
funcþionarea Uniunii Europene  Rapoarte din proprie iniþiativã.
Competenþe bugetare. Odatã cu intrarea în vigoare a Tratatului
de la Lisabona, Parlamentul European a obþinut puteri egale de decizie
cu Consiliul Uniunii Europene în privinþa întregului buget anual al UE
ºi are ultimul cuvânt de spus în legãturã cu acesta.
Cadrul financiar multianual. Deciziile Parlamentului ºi Consiliului
în privinþa cheltuielilor ºi a veniturilor anuale trebuie sã se încadreze în
limitele de cheltuieli anuale prevãzute în planul financiar pe termen lung
al UE, ºi anume cadrul financiar multianual, negociat o datã la ºapte ani.
Controlul bugetar. Odatã adoptat bugetul UE, Comisia Europeanã
este responsabilã pentru execuþia acestuia (celelalte instituþii sunt
rãspunzãtoare de propriile bugete administrative).
Ca instituþie aleasã în mod direct ºi ca reprezentant al contribuabililor
europeni, Parlamentul European exercitã un control democratic pentru
a se asigura cã instituþiile europene - inclusiv Comisia - gestioneazã în
mod corespunzãtor fondurile europene. Parlamentul, la recomandarea
Consiliului Uniunii Europene, decide dacã acordã descãrcarea de gestiune,
adicã aprobarea finalã a execuþiei bugetului pentru un anumit exerciþiu
financiar. Parlamentul ia o decizie dupã examinarea atentã de cãtre
comisia sa pentru control bugetar a conturilor financiare ale Comisiei
ºi a raportului privind activitãþile sale pentru exerciþiul respectiv.
Parlamentul þine seama ºi de raportul anual al Curþii de Conturi ºi de
rãspunsurile Comisiei la întrebãrile specifice adresate de deputaþii
europeni. De asemenea, Parlamentul poate face recomandãri Comisiei
în ceea ce priveºte executarea bugetului. La cererea Parlamentului,
Comisia trebuie sã prezinte rapoarte cu privire la mãsurile luate pe baza
unor astfel de observaþii ºi comentarii. Procedura se încheie cu acordarea,
amânarea acordãrii sau refuzul descãrcãrii de gestiune. Parlamentul
trateazã în mod similar aprobarea conturilor celorlalte instituþii, inclusiv
a propriului buget administrativ.
Competenþe de supraveghere. Parlamentul European are mai
multe puteri de supraveghere ºi control. Acestea îi permit sã exercite
control asupra altor instituþii, sã monitorizeze folosirea adecvatã a
bugetului UE ºi sã asigure implementarea corectã a legislaþiei UE.
CONSILIUL EUROPEAN este compus din ºefii de stat ºi de guvern
din Uniunea Europeanã, din preºedintele sãu, ales pentru o duratã de doi
ani ºi jumãtate, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singurã datã, ºi
din preºedintele Comisiei Europene. Consiliul European defineºte
orientãrile ºi prioritãþile politice generale ale Uniunii. Preºedintele
Parlamentului European are dreptul de a lua cuvântul în deschiderea
fiecãrui Consiliu European, pentru a prezenta poziþia Parlamentului cu
privire la subiectele ce urmeazã a fi abordate de cãtre ºefii de stat ºi de
guvern. Dupã fiecare summit, Preºedintele Consiliului European prezintã
un raport Parlamentului cu privire la rezultatul reuniunii.
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE este celãlalt organ legislativ
al Uniunii. Este compus din miniºtri ai statelor membre. La începutul
ºi la sfârºitul fiecãrei preºedinþii, care are durata de ºase luni, preºedintele
Consiliului Uniunii Europene poartã discuþii cu deputaþii în Parlamentul
European pe marginea programului preºedinþiei. Deputaþii pot depune
întrebãri cu solicitare de rãspuns scris sau oral Consiliului ºi îi pot
solicita sã iniþieze noi politici.
CONSILIUL AFACERI EXTERNE este prezidat în permanenþã de
cãtre Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe ºi politica
de securitate. Acesta sau reprezentanþi ai sãi asistã la toate dezbaterile
în plen în cadrul cãrora se abordeazã politica externã, de securitate
sau de apãrare. De douã ori pe an, Înaltul Reprezentant prezintã
Parlamentului European un raport referitor la politicile respective ºi
implicaþiile lor financiare.
COMISIA EUROPEANÃ exercitã rolul de gardian al tratatelor
ºi este braþul executiv al UE. Parlamentul European are dreptul de a
aproba ºi a destitui Comisia Europeanã. Începând din 1994, comisarilor
desemnaþi li s-a cerut sã se prezinte în faþa PE pentru audieri. În
conformitate cu Tratatul de la Lisabona, ºefii de stat UE propun un
candidat pentru preºedinþia Comisiei þinând seama de rezultatele
alegerilor europene. Candidatul este ales de PE.
PE este în mãsurã sã depunã o moþiune de cenzurã împotriva Comisiei
ºi, în ultimã instanþã, sã o destituie. Pânã în prezent, nu a fost adoptatã
niciuna dintre cele opt moþiuni de cenzurã prezentate în plen. În 1999,
Comisia Santer a renunþat la mandatul sãu, pentru a nu fi obligatã de
cãtre Parlament sã-ºi depunã demisia. PE asigurã controlul democratic
asupra Comisiei, care prezintã în mod regulat rapoarte Parlamentului,
inclusiv un raport anual privind activitãþile UE ºi unul privind execuþia
bugetului. O datã pe an, preºedintele Comisiei pronunþã discursul
privind starea Uniunii, adresându-se Parlamentului reunit în plen.
Parlamentul invitã în mod regulat Comisia sã iniþieze noi politici, iar
Comisia are obligaþia de a rãspunde întrebãrilor cu solicitare de rãspuns
oral sau scris adresate de cãtre deputaþi.

CURTEA DE JUSTIÞIE este instanþa supremã în materie de drept
al UE. Aceasta interpreteazã ºi asigurã aplicarea uniformã a legislaþiei
UE în toate statele membre. Parlamentul poate cere Curþii sã ia mãsuri
împotriva Comisiei sau a Consiliului în cazul în care au acþionat
într-un mod care contravine spiritului dreptului UE.
Parlamentul, împreunã cu Consiliul, poate solicita Curþii de Justiþie
sã înfiinþeze tribunale specializate. De exemplu, în 2005, a fost înfiinþat
Tribunalul Funcþiei Publice a Uniunii Europene, care are misiunea
de a soluþiona litigiile dintre UE ºi funcþionarii acesteia.
BANCA CENTRALÃ EUROPEANÃ (BCE) este responsabilã
de gestionarea politicii monetare a zonei euro. Parlamentul trebuie
consultat înainte ca preºedintele, vicepreºedinþii ºi Comitetul executiv
al Bãncii Centrale Europene (BCE) sã fie numiþi de Consiliul European.
Preºedintele BCE prezintã raportul anual al bãncii în plen ºi poartã în
mod regulat un dialog monetar cu comisia pentru afaceri economice.
CURTEA EUROPEANÃ DE CONTURI controleazã finanþele
UE. În calitate de auditor extern, aceasta contribuie la îmbunãtãþirea
gestiunii financiare a UE ºi exercitã rolul de gardian independent al
intereselor financiare ale cetãþenilor Uniunii. Curtea de Conturi
prezintã raportul anual privind exerciþiul bugetar anterior Consiliului
ºi Parlamentului European. Pe baza raportului, Parlamentul decide
dacã aprobã sau nu felul în care Comisia a gestionat bugetul UE acordând
descãrcarea de gestiune. Parlamentul trebuie consultat înaintea numirii
membrilor Curþii de Conturi de cãtre Consiliu.
OMBUDSMANUL EUROPEAN
investigheazã plângerile care
privesc administrarea defectuoasã în activitatea instituþiilor ºi a organelor
UE. Parlamentul alege Ombudsmanul European. Ombudsmanul transmite
rapoarte Parlamentului European ºi îºi prezintã raportul anual în faþa
deputaþilor. Ombudsmanul poate fi destituit de Curtea de Justiþie, la cererea
Parlamentului European, în circumstanþe excepþionale. Ombudsmanul
poate iniþia investigaþii din proprie iniþiativã.
PETIÞII . Orice cetãþean european, companie sau organizaþie din
UE poate trimite Parlamentului European o petiþie privind legislaþia
UE. Parlamentul poate institui o comisie de anchetã pentru
examinarea încãlcãrilor dreptului UE de cãtre statele membre.
PARLAMENTELE NAÞIONALE ÎN UE. Tratatul de la Lisabona a
definit rolul parlamentelor naþionale în Uniunea Europeanã. Acestea
pot, de exemplu, sã examineze proiectele de legislaþie ale UE pentru a
verifica dacã acestea respectã principiul subsidiaritãþii, sã participe la
revizuirea tratatelor UE sau sã ia parte la evaluarea politicilor UE
privind libertatea, securitatea ºi justiþia. Tratatul prevede totodatã cã
Parlamentul European ºi parlamentele naþionale ar trebui sã defineascã
împreunã organizarea ºi promovarea unei cooperãri interparlamentare
eficace ºi periodice în cadrul UE. Cooperarea interparlamentarã
poate îmbrãca diferite forme. Preºedinþii sau preºedinþii de camerã ai
fiecãrui parlament naþional ºi Preºedintele Parlamentului European se
întrunesc în fiecare an ºi definesc liniile directoare ale acestei cooperãri.
Comisiile pentru afaceri europene din cadrul parlamentelor naþionale
ºi eurodeputaþii se întrunesc periodic în cadrul Conferinþei organelor
specializate în afaceri comunitare (COSAC). Au loc dezbateri mai
aprofundate pe subiecte de politicã externã sau guvernanþã economicã
în recent createle conferinþe interparlamentare care reunesc membri ai
comisiilor competente din fiecare parlament. Comisiile Parlamentului
European ºi ale parlamentelor naþionale îºi invitã adesea omologii
pentru dezbateri pe marginea anumitor propuneri UE. În plus,
videoconferinþele oferã parlamentarilor posibilitatea de a rãmâne în
contact ºi de a dezbate subiecte de actualitate.
Obiectivul general este întotdeauna acela de a reuni persoanele
potrivite pentru subiectul potrivit la momentul potrivit.
Parlamentul European sprijinã în mod activ douã reþele majore
care faciliteazã cooperarea dintre parlamente:  Platforma IPEX Schimburi interparlamentare de informaþii la nivelul UE oferã
parlamentelor din Uniunea Europeanã posibilitatea de a face schimb
de documente legate de UE.  Centrul European de Cercetare ºi
Documentare Parlamentarã (CECDP) acþioneazã ca un canal de cereri
de informare ori de câte ori un parlament doreºte sã afle mai multe
informaþii despre practicile ºi politicile din alte þãri UE.
Tratatul de la Lisabona conferã Parlamentului European noi
competenþe de legiferare, punându-l pe poziþie de egalitate cu Consiliul
de Miniºtri în ceea ce priveºte procesul decizional legat de ce are de
fãcut UE ºi cum se cheltuiesc fondurile. De asemenea, acest tratat a
schimbat modul în care Parlamentul coopereazã cu celelalte instituþii,
consolidând puterea deputaþilor în Parlamentul European de a influenþa
numirile în posturile de conducere a Uniunii Europene. Parlamentul
este cel care alege preºedintele Comisiei, organul executiv al Uniunii.
Tratatul a extins competenþele legislative depline ale Parlamentului
la peste 40 de domenii noi, printre care figureazã agricultura,
securitatea energeticã, imigraþia, justiþia ºi fondurile UE, la egalitate
cu Consiliul, care reprezintã guvernele statelor membre. De asemenea,
Parlamentul a dobândit competenþa de a aproba întregul buget al UE
împreunã cu Consiliul. De asemenea, deputaþii în Parlamentul
European au dobândit competenþa de a încheia acorduri internaþionale.
(sursa: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-parliament_ro)
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Conacul Oteteleºanu din Mãgurele
a fost restaurat
Parcul Oteteleºanu fotografie de epocã

cultura normalã ºi cuvenitã, pregãtire teoreticã spre a putea înþelege
îndrumãrile ce li se dau pentru chivernisirea casnicã ºi pentru
creºterea copiilor. Ele studiau botanica, zoologia, chimia, filozofia,
igiena, psihologia ºi estetica. Pentru deprinderile practice, elevele
lucrau pe rând, sãptãmânal, la bucãtãrie, sufragerie, atelier (confecþii,
þesut), dormitor, gospodãrie (îngrijirea pãsãrilor, porcilor, vacilor,
albinelor, peºtilor, grãdinii de legume, pomilor ºi viei).
Edificat în a doua jumãtate a sec. XIX, conacul face parte din
ansamblul fostului conac Oteteleºanu, împreunã cu biserica Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena aflatã în apropiere, pe strada Milcov
nr. 2. Ctitoria fãcãtorilor de bine ºi în veci pomeniþi, Ioan ºi Elena
Oteteleºanu, s-a zidit în anii 1851-1853; pictura în ulei cu tablouri
Conacul
în stilul Renaºterii dateazã din anul 1853, fiind a marelui pictor Gh.
Oteteleºanu
Tattarascu. Aceasta a fost înzestratã de ctitori cu toate obiectele ºi
de la Mãgurele
odoarele necesare cultului divin. Biserica, cu planul trilobat având
(jud. Ilfov)
absidele laterale poligonale ºi cea a altarului semicircularã, se remarcã
prin îmbinarea armonioasã a volumelor.
n apropierea Bucureºtilor, în judeþul Ilfov, istoria trãieºte ºi
Precum Palatul Ghica de la Cãciulaþi, Conacul Oteteleºanu are
respirã fãrã ca noi sã percepem acest lucru cu celeritate. Astfel, arhitecturã neoclasicã, specificã secolului al XVIII-lea, dar are ca
nouã obiective din oraºul Mãgurele (jud. Ilfov) sunt incluse în Lista particularitate constructivã grosimea mare a pereþilor parterului ºi
monumentelor istorice din judeþul Ilfov, ca monumente de interes a subsolului, arce de mari dimensiuni ºi boltirea cu arce dublou. Odatã
local. ªase dintre ele sunt situri arheologice (din timpul Civilizaþiei ce conacul a devenit proprietatea lui Ioan Oteteleºanu, el este
Gumelniþa ºi Epocii Bronzului, pânã în întunecatul Ev Mediu), modificat de cãtre acesta, între 1840-1845, prin transformarea
între acestea numãrându-se ºi ruinele fostei ºi uitatei mãnãstiri siluetei ºi partiului conacului (raportul proporþiilor), prin
Grindure. Celelalte sunt clasificate ca monumente de arhitecturã. amplificarea lui ca nouã reºedinþã nobiliarã, dar tot în spiritul
Dintre acestea din urmã, cel mai important este Complexul arhitecturii neo-clasice. Între 1855-1868, Ioan Oteteleºanu
Oteteleºanu, monument din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, modernizeazã reºedinþa de la Mãgurele, transformând-o dintr-un
ce cuprinde conacul propriu-zis (denumit Blocul M), parcul castel sau villa, într-un edificiu de vilegiaturã, cu posibilitãþi de
Oteteleºanu ºi biserica Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena. Alte tratament balnear, apele termale fiind aici prezente ºi sesizate de
douã monumente de arhitecturã se aflã în satul Vârteju (ce aparþine specialiºti strãini. A treia fazã, de reconfigurare a conacului, are loc
de oraºul Mãgurele), respectiv, biserica Sfânta Treime  Gherman între 1868-1894. Castelul, în urma testamentului lui Oteteleºanu,
(datând din 1797) ºi biserica Sfinþii Ioachim ºi Ana (datând din îºi schimbã iar funcþiunea, în aceea de cazare ºi învãþãmânt teoretic
1818). Din punct de vedere arhitectural, Conacul Oteteleºanu face ºi aplicativ, ca pension de fete. Alte intervenþii apar între anii 1894parte dintr-o serie de reºedinþe aristocratice, pe cale de dispariþie în 1960, când conacul suferã o altã serie de modificãri, conjugate cu
România, înconjurate de parcuri în stil romantico-simbolic.
fenomenele naturale (în primul rând, cutremurele), toate
acestea conducând la starea de colaps-ruinã.
Complexul Oteteleºanu mai cuprinde ºi un parc, care
în perioada de dinainte de Primul Rãzboi Mondial servea
drept parc de relaxare ºi promenade pentru bucureºteni.
Acesta a fost amenajat în stil romantico-simbolic de
Karl Meyer, mare arhitect peisagist, în anul 1845. Parcul,
aflat imediat la sud de conac, se remarcã prin gradul
impresionant de împãdurire ºi prin monumente istorice.
 altarul - Chioºcul lui Eminescu, lacul - Lacul lui
Eminescu (transformat în piscinã dupã 1945) ºi bustul
lui Mihai Eminescu, sculptat de Mihai Onofrei în anii
50 (câºtigãtor al Premiului de stat în 1952). Bustul a
Biserica
Conacul Oteteleºanu  ªcoala de fete
fost executat folosindu-se fotografia lui Eminescu din
Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena
februarie 1878, fãcutã de pictorul ºi fotograful ceh Franz
Din însemnãrile lui Slavici aflãm cum a ajuns moºia Mãgurele în Duschek. Acesta mai fãcuse fotografii în parcul Oteteleºeanu în
stãpânirea familiei Oteteleºanu. Domniþa Ilinca, fiica lui Nicolae perioada 1863  1868, fotografii ce ilustreazã aspectul iniþial al
Pãtraºcu Voievod, s-a mãritat cu fiul lui Stroe Leurdeanu. Soþul ei a conacului, parcului ºi bisericii. Statuia se gãseºte în parc, unde
fost ucis în 1658 de Mihnea al III-lea ºi, dupã decesul Ilincãi, în se presupune cã poposeau Mihai Eminescu cu Ioan Slavici în
1668, Leon Vodã i-a luat moºiile ºi, le-a dat Elenei Cantacuzino. Cu plimbãrile lor, la sfârºit de sãptãmânã, ...întru-cât la vremea aceea
timpul, Cantacuzinii au împãrþit moºia, o parte din aceasta revenind cea mai apropiatã din grãdinile de la Filaret ºi totodatã ºi mai
boierului Ioan Oteteleºanu.
vestitã dintre aceste grãdini boiereºti era cea de la Mãgurele a lui
Ioan Oteteleºanu, noul proprietar, a fost ministru de Finanþe al Oteteliºanu, care era deschisã pentru bucureºteni (Jurnalul intim
României în anul 1866. Prin testamentul sãu din 1876, Ioan al lui Ioan Slavici, 1909). Tot din însemnãrile lui Ioan Slavici
Oteteleºanu lasã toatã averea sa pentru ca sã serveascã la facerea descoperim vizitele lui Eminescu în parc: ...mã duceam acolo de
unui institut de fete românce cãrora li se va da o creºtere ºi educaþie cele mai multe ori cu Eminescu, mai ales dupã amiaza ºi stãteam
de bune nume de familie, fãrã pretenþie sau lux (din Cartea de danie pânã spre miezul nopþii, cãci plinã era grãdina, mai ales serile,
a Domnului Ioan Kalinderu cãtre Academia Românã  din 1893). când luna-ºi revãrsa lumina peste lac ºi peste luminiºuri, încât
Dupã încetarea din viaþã a soþiei sale, Elena Oteteleºanu, la 4 decembrie parcã te aflai pe celãlalt tãrâm, între smei, zâne ºi feþi frumoºi. Aici
1888, a fost pus în posesiune domnul Ioan Kalinderu, administratorul stã castelul singuratic oglindindu-se în lacuri, aici e terasa cu liane,
averii Oteteleºanu ºi membru al Academiei Române. Acesta, încã aici erau somnoroasele pãsãrele care la cuiburi se adunã, aici luna
înainte de a dona Academiei Române (1893) toatã averea familiei iese ntreagã ºi senalþã aºa bãlaie, dar tot aici era ºi teatrul de
Oteteleºanu, inclusiv moºia Mãgurele cu castelul, parcul, dependinþele pãpuºi ºi zvonul de vorbe omeneºti. Slavici indicã prin citatele sale,
etc, terminase restaurarea castelului, programul de studii ºi planul de sursa de inspiraþie a marelui nostru poet, Mihai Eminescu. Într-o
organizare a institutului. Acesta a fost inaugurat, în anul ºcolar 1894 epistolã a sa, prozatorul se referã ºi la un eveniment istoric petrecut
 1895, cu prima serie de 15 eleve a clasei I, directorul de studii al prin apropierea Mãgurelelor: Mãgurelele au fost moºie de zestre a
institutului fiind scriitorul Ioan Slavici. În anul 1895 a fost primitã a Stãnchii Doamnei ºi se întindea din Dâmboviþa pânã-n Argeº. Mihaidoua serie de 15 eleve. Deoarece în planul de organizare erau prevãzute Vodã Viteazul avea aici loc de ºedere, unde a þinut în ajunul bãtãliei
cinci clase, iar în castel erau încãperi numai pentru trei, s-au ridicat de la Cãlugãreni consiliul de rãzboi, iar bãtrânii aratã ºi azi
alãturi alte douã construcþii (1898). Elevele primeau aici, pe lângã unde se afla cula lui, din care n-a mai rãmas decât o pivniþã.

Bustul lui Mihai Eminescu

Conacul Oteteleºanu
(Blocul M) 
în timpul procesului
de restaurare
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În prezent, Conacul Oteteleºanu se aflã în incinta Institutului
Naþional de Cercetare -Dezvoltare pentru Fizica Materialelor 
INCDFM, fostul Institut de Fizicã Atomicã (IFA) de la Mãgurele.
Aceastã instituþie de cercetare prestigioasã în domeniul laserelor,
unicã în Europa, a început demersurile restaurãrii ºi consolidãrii
Conacului Oteteleºeanu în primãvara anului 2010. Direcþia Judeþeanã
pentru Culturã ºi Patrimoniu Naþional (DJCPN) Ilfov a fost alãturi
de INCDFM ºi echipa de proiectare încã de la începutul procesului
de restaurare. În 15 iunie 2011, la sediul INCDFM din Mãgurele a
avut loc primul Simpozion privind stagiul de realizare a lucrãrilor
de restaurare. Cu aceastã ocazie, DJCPN a înmânat din partea
Ministerului Culturii ºi Patrimoniului Naþional o serie de Diplome
de Excelenþã membrilor echipei de restaurare, instituþiilor ºi
ministerelor de resort, ca o manifestare a sprijinului ºi recunoaºterii
eforturilor pentru salvarea Conacului Oteteleºanu din Mãgurele. O
serie de artiºti plastici din România ºi din Europa, ca gest de
recunoaºtere a contribuþiei familiei Oteteleºanu la dezvoltarea culturii
din România în veacurile XIX-XX, au lansat o colecþie de artã cu
titlul Artã pentru Conacul Oteteleºanu, printr-o expoziþie, în ianuarie
2011. În prezent, colecþia se aflã la Mãgurele, sub îngrijirea Fundaþiei
Cultura ºi Fizica la Mãgurele ºi urmeazã sã primeascã noi piese în
urmãtorii ani. Ea se constituie într-un fond de patrimoniu prin care
Fundaþia vine în sprijinul INCDFM pentru realizarea proiectului de
amenajare interioarã a clãdirii, dupã darea ei în folosinþã. Noua
destinaþie a clãdirii îmbracã toate temele de funcþiuni istorice ale
imobilului; va gãzdui, sub acelaºi acoperiº, departamentele de fizicã
teoreticã ale INCDFM, un muzeu-atelier de fizicã pentru educarea
tinerilor în ºtiinþã, sedii de fundaþii de profil, sediul catedrei UNESCO
pentru România, centru mass-media ºi pinacotecã / colecþie muzealã,
dar va oferi ºi adãpost pentru invitaþi din þarã ºi din afarã, cât ºi
pentru tineri angajaþi ai institutului sau doctoranzi.
Cu o nouã prezentare esteticã, Conacul Oteteleºanu, acum
restaurat, ne apare cu o nouã anvergurã ºi noi valenþe, ce redau
viaþã monumentului istoric ºi arhitectural de secol XIX.
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Vizita Sanctitãþii Sale Papa FRANCISC în România

Dupã 20 de ani... Sã mergem împreunã!
M

omente importante se petrec în viaþa
credincioºilor romano-catolici, greco-catolici,
dar ºi ortodocºi, prilejuite de vizita Sanctitãþii
Sale Papa FRANCISC în România. La invitaþia
oficialitãþilor statului român ºi reprezentanþilor
Conferinþei Episcopale Catolice din România,
Suveranul Pontif a rãspuns cu mare bucurie
ºi a decis, la începutul acestui an, sã confirme
pelerinajul. Prezenþa papei în România va avea
în primul rând caracterul specific unei vizite
de stat, Suveranul Pontif având ºi aceastã
calitate, apoi un caracter pastoral, dar va
însuma ºi importante valenþe ecumenice,
sub motto-ul: Sã mergem împreunã!

P

otrivit programului, la 31 mai 2019, Sfântul Pãrinte va
merge la Palatul Prezidenþial Cotroceni pentru ceremonia de
bun venit, vizita de curtoazie la preºedintele României ºi
întâlnirea cu prim-ministrul Guvernului României. La ora 13.00,
la Palatul Cotroceni, pontiful prezintã primul discurs al vizitei
în cadrul întâlnirii cu autoritãþile, reprezentanþii societãþii civile
ºi membrii Corpului Diplomatic.
Dupã întâlnirile cu autoritãþile politice ºi societatea civilã, a
doua parte a zilei este dedicatã dimensiunii spirituale, începând
cu Biserica ortodoxã ºi încheind cu Biserica catolicã. Astfel, la
15.45, Papa FRANCISC va merge la Palatul Patriarhiei pentru
o întâlnire privatã cu Patriarhul DANIEL, dupã care urmeazã
întâlnirea cu Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în
faþa cãruia prezintã cel de-al doilea discurs al vizitei. Întrevederea
cu reprezentanþii Bisericii Ortodoxe se încheie cu vizita papei
ºi a patriarhului la noua catedralã ortodoxã pentru rugãciunea
Tatãl Nostru ºi cu un cuvânt de salut din partea Succesorului
lui Petru. Prima zi a vizitei Papei Francisc în România se încheie
cu Sfânta Liturghie oficiatã în catedrala Sfântul Iosif a
Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureºti.

***
Sfânta Liturghie la Sanctuarul marian de la ªumuleu-Ciuc
ocupã prima parte a zilei de sâmbãtã, 1 iunie 2019, din agenda
cãlãtoriei apostolice în România, urmând ca, în partea a doua
a zilei, Papa sã viziteze dieceza de Iaºi pentru o întâlnire cu tinerii ºi familiile.
Succesiv, Papa va merge cu papamobilul la Sanctuarul Fecioarei
Maria de la ªumuleu-Ciuc, unde va celebreazã Sfânta Liturghie
cu pelerinii prezenþi ºi va þine omilia celebrãrii euharistice.
Papa Francisc va ajunge cu elicopterul pe aeroportul din
Iaºi, iar la 17.30 face o vizitã la Catedrala romano-catolicã,
dupã care va merge în faþa Palatului Culturii pentru o întâlnire
marianã cu tinerii ºi familiile, cãrora le adreseazã cel de-al ºaselea
discurs al vizitei.

***

Pe 2 iunie, Pontiful celebreazã Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie cu beatificarea a ºapte episcopi greco-catolici martiri,
ritul sacru desfãºurându-se pe Câmpia Libertãþii de la Blaj.
Papa prezintã omilia celebrãrii euharistice ºi recitã antifonul
marian pascal Regina Caeli (Bucurã-te, Regina Cerului).
Cea de-a doua cãlãtorie apostolicã a unui papã în România
marcheazã o serie de premiere care, pânã nu demult, pãreau sã
rãmânã pentru totdeauna în domeniul dorinþelor: prima vizitã a
unui papã care îmbrãþiºeazã, atât Capitala, cât ºi fostele principate
istorice ale României - cu etape la Bucureºti, Iaºi, ªumuleu-Ciuc
ºi Blaj, prima întâlnire a unui papã cu reprezentanþii comunitãþii rome, precum ºi prima prezenþã a unui papã, chiar
ºi numai pentru o escalã tehnicã, la Bacãu ºi Sibiu.

În ciuda vârstei octogenare ºi a efortului fizic pe care ºi l-a
asumat pentru cele trei zile, Papa Francisc se face pelerin în
þara numitã cu afecþiune de Sfântul Ioan Paul al II-lea Grãdina
Maicii Domnului. Un pelerin care, în cele din urmã, nu-ºi
propune decât sã întâlneascã ºi sã cunoascã alþi pelerini de la
periferia geograficã a unui spaþiu european în cãutare de speranþã,
credinþã ºi unitate.
Cãlãtoria apostolicã a Papei Francisc în România, pusã sub
motto-ul Sã mergem împreunã!, va avea în primul rând un
caracter pastoral ºi valenþe ecumenice.
Actuala vizitã a Pontifului ºi vizita unui Pontif roman într-o
þarã majoritar ortodoxã demonstreazã, încã o datã, dorinþa de
apropiere a Bisericii Catolice de cea Ortodoxã.
Vizita Papei Francisc în România, într-o þarã încã legatã de
spiritualitate, este menitã sã aducã spre Europa un avânt
spiritual ºi, cel puþin, sã reconstruiascã relaþiile rãcite dintre
comunitãþile catolice ºi ortodoxe din þarã.
Vizita de stat a Sanctitãþii Sale se desfãºoarã la invitaþia
Preºedintelui României, Klaus Iohannis, care a adresat aceastã
invitaþie prima datã în luna mai 2015, cu prilejul celei de a
25-a aniversãri de la reluarea relaþiilor diplomatice dintre România
ºi Sfântul Scaun, ºi a reînnoit-o prin scrisoarea transmisã
Sanctitãþii Sale în luna martie 2017. Invitaþia Preºedintelui
României a fost completatã de cea a Conferinþei Episcopilor
Catolici din România, precum ºi de mesajul personal al
Preafericitului Pãrinte Patriarh Daniel.

Papa FRANCISC (Jorge Mario Bergoglio, nãscut
la 17 decembrie 1936, la Flores, Argentina) este
al 266-lea Episcop al Romei ºi Papã al Bisericii
Catolice, ales la 13 martie 2013 de cãtre Conclavul
Cardinalilor. Din 1998 a fost arhiepiscop de Buenos
Aires. Este primul papã neeuropean dupã papa Grigore
al III-lea (731-741). De asemenea, este primul
papã originar de pe continentul american ºi primul
papã iezuit.

Asemãnare între Papa Paul al VI-lea ºi Papa Francisc
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acã stai ºi studiezi fotografiile celor doi papi, observi cu
uºurinþã faptul cã amândoi au aceleaºi trãsãturi ale feþei, ce sã
mai spunem despre modul de gândire asupra problemelor
Bisericii.
Primul, Papa Paul al VI-lea, este, dupã cum îl descriu cei care
l-au cunoscut mai bine, un om strãlucit, profund spiritual, umil,
rezervat ºi blând, un om de o curtoazie infinitã. A fost unul
dintre papii care a cãlãtorit cel mai mult ºi primul care a vizitat
cele cinci continente. În anul 1964 s-a întâlnit la Ierusalim cu
patriarhul Athenagoras I de Constantinopol. A fost cea dintâi
întâlnire dintre primaþii Bisericilor Romei ºi Constantinopolului dupã 1439 (Conciliul de la Florenþa). Cei doi primaþi
s-au întâlnit din nou la Istanbul, în 1967, apoi, încã o datã, în
acelaºi an, în timpul vizitei patriarhului la Vatican. În 1965, ei

s-au pus de acord asupra revocãrii decretelor de excomunicare
reciprocã din 1054: cardinalul Humbert de Moyenmoutier ºi
patriarhul Mihail I Cerularie se excomunicaserã reciproc
în Catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol, fapt care a condus
la ruptura durabilã dintre cele douã Biserici. Papa Paul al VI-lea
a adus una dintre cele mai importante contribuþii teologice ºi
doctrinare: prin declaraþia Nostra Aetate din 28 octombrie 1965,
Vaticanul a adoptat o atitudine egalitarã faþã de întreaga
umanitate ºi a exculpat poporul evreu de acuzaþiile legate de
moartea lui Isus.
Acelaºi lucru se poate spune ºi despre Papa Francisc: Pãstorul
de suflete este chemat sã meargã pe urmele Domnului, sã fie
umil, apropiat de oameni, sã fie capabil de compasiune ºi sã se
roage dacã este acuzat. Papa Francisc spunea: Sunt douã trãsãturi
ale acestei compasiuni pe care aº vrea sã le subliniez: blândeþea
ºi tandreþea. Isus spune: Învãþaþi de la mine cã sunt smerit ºi
blând cu inima. Blând cu inima. Blândeþea. El era blând, nu lua
la rost, nu pedepsea lumea. Era blând. Întotdeauna cu blândeþe.
Se mânia Isus? Desigur! Sã ne gândim la momentul în care a
vãzut casa Tatãlui sãu transformatã într-un shop, ca sã vândã
lucrurile schimbãtorii de bani... Atunci s-a mâniat, a luat biciul
ºi i-a alungat pe toþi. Dar pentru cã îl iubea pe Tatãl, pentru cã
era smerit înaintea Tatãlui avea aceastã tãrie.
Astfel, Papa Francisc se vrea a fi un nou Paul al VI-lea. Aºadar,
el poate avea de-a face cu aceleaºi probleme pe care le-a avut ºi
Papa Paul al VI-lea. Când Montini (Papa Paul al VI-lea) a abordat
reforma Curiei Romane, rezistenþele interne l-au împins în izolare.
Critica a provenit dintr-o puternicã dezbatere internã, care a
fost reluatã - dar cu tonuri diferite - sub acest pontificat.
Congregaþiile generale care au condus la alegerea Papei Francisc
au vorbit despre funcþionalitatea Curiei Romane, nu despre
chestiuni mari. Acesta este pãcatul originar al acestui pontificat.
Trebuie avutã în vedere reforma atitudinilor, în ceea ce face
papa Francisc. Provocarea acestui tip de papalitate este cum
sã se realizeze aceastã reformã, dincolo de ceea ce vede ºi
transmite mass-media. Câºtigarea echilibrului corect înseamnã
diferenþa dintre visul lui Paul al VI-lea sau experienþa coºmarului
sãu, fapt care se reflectã ºi în pontificatul Papei Francisc.
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