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MANIFESTÃRI ªTIINÞIFICE
la Universitatea Spiru Haret
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FACULTATEA DE
LITERE

Ca în fiecare an, Editura Fundaþiei România de Mâine
este prezentã la acest eveniment cultural de tradiþie.
La standul G 20, Pavilionul B2, sunteþi aºteptaþi
cu o ofertã bogatã, interesantã ºi atractivã.
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FACULTATEA DE
EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT

 Implicaþi Implicaþi  Implicaþi  Implicaþi
Shanghai, un centru de cooperare româno-chinez
ºi din perspectivã academicã
România, þara anului la Biofach Shanghai,
o nouã rampã de lansare a sectorului bio românesc

FACULTATEA DE
MEDICINÃ VETERINARÃ

Participarea USH Pro Business la conferinþa
Zilele participãrii naþionale în cadrul Strategiei
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunãrii (SUERD)
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ªtiai cã un om are nevoie de sânge la fiecare trei secunde?
Fii ºi tu eroul cuiva ºi salveazã o viaþã!
O nouã campanie umanitarã de donare de sânge are loc!
 29 mai
 în intervalul 8:00 - 12:30
 Bulevardul Basarabia nr. 256 B (sediul Facultãþii de Medicinã Veterinarã).
Colegiul Universitar Spiru Haret împreunã cu Universitatea
Spiru Haret organizeazã cea de-a 3-a campanie umanitarã de donare
de sânge, cu sprijinul Centrului de Transfuzii din Bucureºti.
Înscrie-te ca donator pânã pe 28 mai 2019:
 colegiuluniversitar@spiruharet.ro
 0721.80.85.77.
Campania se adreseazã studenþilor universitãþii, cursanþilor
colegiului, dar ºi tuturor celor care îºi doresc sã îºi ajute semenii
prin acest gest umanitar. Donatorii trebuie sã aibã buletinul de
identitate asupra lor, dar ºi carnetul de donator, în cazul celor
care au mai donat sânge.
În urma recoltãrii de sânge, donatorii vor primi tichete de masã
în valoare de 70 de lei, reducere la abonamentul STB SA (RATB)
sau Metrorex pentru o lunã, precum ºi adeverinþã pentru scutire
la ºcoalã/serviciu pentru acea zi.

Doriþi sã descoperiþi o ªcoalã Gimnazialã de excepþie,
situatã în sectorul 4 al Bucureºtiului,
o ªcoalã Premium la standarde internaþionale!?

INTERNATIONAL PREMIUM
SCHOOL OF BUCHAREST

Sunteþi aºteptaþi, la ZIUA PORÞILOR DESCHISE,
vineri, 31 mai, între orele 14.00 ºi 19.00!
Pentru detalii, puteþi face o vizitã pe ªoseaua Berceni nr. 24, sector 4,
Bucureºti, sau sã telefonaþi la: 021.3345324, 0728 241 073

Firescul
Mioara VERGU-IORDACHE
Duminicã, 26 mai, mai bine de jumãtate dintre cetãþenii români
cu drept de vot au mers la urne. Normal, sper cã fiecare a pus
ºtampila acolo unde a dorit, dupã dictarea raþiunii sau inimii.
Sigur, ca de fiecare datã, organizarea a lãsat de dorit. Cozi uriaºe,
în þarã ºi în strãinãtate, au împiedicat alte, probabil, sute de mii
de români sã voteze. Este prima datã când ne împiedicãm în
organizare? Nu. De ce? Eu cred cã motivul îl reprezintã suficienþa,
îngâmfarea ºi calculul celor aflaþi la butoane. Neîncrederea în
capacitatea românilor de a alege. S-a dovedit duminicã falsitatea
gândirii lor! Dacã cetãþenii români vor ceva cu adevãrat, acel
CEVA se va întâmpla, indiferent de piedici! Vor fi obiecþii, vor fi
supãrãri, vor fi ºi reacþii violente. Dar dacã arma votului este
folositã, nimic nu ne împiedicã.
A trecut ziua votului. Avem rezultatele finale. Ce facem acum
cu aceste rezultate? Cum ne manifestãm? Continuãm sã înjurãm
de pe baricadele victoriei sau ale înfrângerii? Stãm sã ne minunãm
de ce rezultate am obþinut? Ne împãunãm ºi/sau gãsim motive
pentru ceea ce s-a întâmplat?! Ne aºezãm sã ne odihnim,
fãcând calcule cu cine vine la putere în România? Este clar cine
a pierdut. Este clar cine a câºtigat? Este clar pentru ce am votat?
Gândim cã avem o altã majoritate în Parlamentul României?!
Dar se poate constitui o nouã majoritate în actualul Parlament?
Dacã da, cum, ce program are aceasta?
Mai aproape de realitate: europarlamentarii români vor vorbi
aceeaºi limbã în Parlamentul European? Ce au înþeles din
mandatul pe care l-au primit? De ce au ieºit învingãtori? Pentru
cã sunt mai buni sau pentru cã ceilalþi au fost prea rãi? Câþi
dintre europarlamentarii români vor þine minte ziua de 26 mai?
Câþi vor asculta vocea românilor? Câþi vor fi inteligenþi ºi harnici
în beneficiul României?!
Alegãtorii români se împart în alegãtori buni ºi alegãtori rãi?
Nu! Sunt alegãtori care au dreptul sã voteze aºa cum vor.
Indiferent de ce credem ºi de ce am votat, de ce vom vota în
viitor, câºtigul uriaº al acestui scrutin îl reprezintã participarea,
prezenþa la urne, mai ales a tinerilor, pentru cã þara este a lor,
pentru cã ei trebuie sã aibã condiþiile de viaþã ºi de afirmare care
sã le justifice apartenenþa la aceastã þarã ºi la acest popor. Primul
pas a fost fãcut! Urmeazã mulþi alþii. Vom continua sã fim în
campanie electoralã: pentru preºedinte, pentru locale, pentru
parlamentare. Poate vom avea parte de dialoguri, de oferte, de
programe, pe baza cãrora sã ne exprimãm punctul de vedere!
Poate tinerii, alãturi de maturi, nu se vor plictisi ºi vor fi, din
nou, în primele rânduri la vot: nu împotriva cuiva, ci pentru
programul cuiva! Poate s-a fãcut primul pas spre normalitatea
pe care ne-o dorim, spre firesc!

pag. 2

862  28 mai 2019

OPINIA NAÞIONALÃ

 Implicaþi  Implicaþi  Implicaþi  Implicaþi  Implicaþi  Implicaþi  Implicaþi  Implicaþi  Implicaþi

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaþional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritarã 3, Locuri de muncã pentru toþi
Cod apel: POCU/82/3/7/Creºterea ocupãrii prin susþinerea întreprinderilor
cu profil non-agricol din zona urbanã
Titlul proiectului: Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes
Beneficiar: Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
Cod SMIS: 104098
Aria de implementare: Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia

ANTREPRENORI SMART - Start în Afaceri

 în cadrul Etapei a II-a a Proiectului Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes
în perioada martie-mai 2019 au fost semnate 19 Contracte de Subvenþie ºi au fost acordate primele tranºe de
finanþare.
Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie,
ªtiinþã ºi Culturã, în calitate de Beneficiar al Proiectului, POCU/
82/3/7/, Cod SMIS: 104098, finanþat din Fondul Social European
prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, a demarat
implementarea subactivitãþii SA 5.1 Înfiinþare firme, acordare
subvenþii ºi monitorizarea implementãrii planurilor de afaceri,
începând cu a doua jumãtate a lunii martie 2019.
Aceastã subactivitate a debutat la momente diferite pentru fiecare
antreprenor, în funcþie de încheierea activitãþii de consultanþã/mentorat,
însã pânã la sfârºitul lunii iunie 2019 toþi câºtigãtorii Competiþiei Planurilor
de Afaceri, care îndeplinesc condiþiile de eligibilitate vor încheia Contractele
de Subvenþie ºi vor beneficia de primele tranºe de finanþare.
În perioada martie-mai 2019, în Regiunea Sud-Muntenia,
au debutat în afaceri, cu activitãþi specifice domeniului ales,
19 START UP-uri beneficiare ale ajutorului de minimis:
 BLOCKCHAIN CORPORATION SRL, Ialomiþa, Activitãþi de
management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
 OVS ACCOUNTING SRL, Dâmboviþa, Activitãþi de contabilitate
ºi audit financiar; consultanþã în domeniul fiscal
 PERSOSHOP SRL, Dâmboviþa, Alte activitãþi de tipãrire n.c.a.
 MARIS IRIMAR SYSTERS SRL, Dâmboviþa, Comerþ cu
amãnuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor ºi altor acoperitoare
de podea, în magazine specializate; Comerþ cu amãnuntul al
textilelor în magazine specializate
 SC SERVICE GSM & MORE SRL, Dâmboviþa, Repararea
echipamentelor de comunicaþii
 SC EXTREME ADVERTISING & PUBLICITY SRL, Prahova,
Alte activitãþi de tipãrire n.c.a
 SIA MEDICA HELP SRL, Prahova, Alte activitãþi referitoare la
sãnãtatea umanã
 CROA BUSINESS OUTSOURCING SRL, Prahova, Activitãþi
de consultanþã pentru afaceri ºi management

 SC SITHONIA CONSULTING SRL, Prahova, Alte forme de
învãþãmânt n.c.a.
 SC OPTIM PLUS BIOREZONANTA SRL, Teleorman, Alte
activitãþi referitoare la sãnãtatea umanã
 THE MUBYS SRL, Argeº, Alte activitãþi recreative ºi distractive
n.c.a.
 DENISSA NEW SALON SRL, Argeº, Coafurã ºi alte activitãþi
de înfrumuseþare
 SBS PC MEDIC SRL, Argeº, Activitãþi de management (gestiune
si exploatare) a mijloacelor de calcul
 THE FUN PLACE PITESTI SRL, Argeº, Alte activitãþi recreative
ºi distractive n.c.a.
 SC GEO CLEAN MUSCEL SRL, Argeº, Spãlarea ºi curãþarea
(uscatã) articolelor textile ºi a produselor din blanã
 EM DETAILING GARAGE SRL, Argeº, Întreþinerea ºi repararea
autovehiculelor
 MASTER OF OZON SRL, Argeº, Activitãþi specializate de curãþenie
 PC GAMES BALOLAND ENTERTAINMENT SRL, Argeº,
Alte activitãþi recreative ºi distractive n.c.a.
 TERRAGIS PRO SRL, Argeº, Activitãþi de inginerie ºi consultanþã
tehnicã legate de acestea
Prima tranºã de finanþare a fost acordatã dupã semnarea Contractului
de Subvenþie ºi a fost de maximum 75% din valoarea aprobatã a Bugetului
Planului de Afaceri, câºtigãtor în Competiþia de Planuri de Afaceri.
Ulterior acordãrii primei tranºe din Subvenþie, Echipa de Experþi
Consultanþã Antreprenorialã sub îndrumarea Coordonatorului
Activitate mentorat, înfiinþare si monitorizare firme, vor urmãri modul
în care sumele din Subvenþie sunt cheltuite, eligibilitatea cheltuielilor
firmei, existenþa fizicã a echipamentelor achiziþionate ºi existenþa
documentelor care atestã realizarea serviciilor achiziþionate. Beneficiarii
ajutorului de minimis vor face dovada cã respectã principiile

economicitãþii, eficienþei ºi eficacitãþii pentru toate achiziþiile de lucrãri,
bunuri ºi/sau servicii. A doua tranºã de Subvenþie se va acorda într-o
perioadã de maximum 12 luni de la primirea primei tranºe, dupã
evaluarea criteriilor de performanþã ºi atingerea obiectivelor asumate
prin Contractul de Subvenþie, respectiv venituri din activitatea finanþatã (cu codul CAEN principal din Planul de Afaceri aprobat) reprezentând minimum 30% din valoarea tranºei iniþiale.
În etapa de monitorizare a implementãrii Planurilor de Afaceri,
Experþii Consultanþã Antreprenorialã vor realiza vizite de monitorizare la sediile firmelor, în cadrul cãrora vor întocmi Rapoarte
de Monitorizare, vor efectua verificãri financiar-contabile ºi vor
documenta activitãþile prin fotografii.
Toate datele firmelor înfiinþate în cadrul Proiectului Antreprenori
SMART - Tineri Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes ºi anume:
denumire firmã, adresa sediu social, adresã punct de lucru, domeniu de
activitate, adresã de e-mail, website sunt disponibile pe Portalul
Proiectului: http://portal.antreprenorismart.ro/start-up/subactivitateasa-5-1/. Aceste date vor fi permanent actualizate cu informaþii despre
firmele nou înfiinþate. Alte informaþii importante ºi anunþuri despre
Proiect pot fi gãsite pe website-ul: http://antreprenorismart.ro/.
Firmele înfiinþate prin Proiect ºi produsele/serviciile acestora vor fi
susþinute ºi promovate pe piaþa localã ºi naþionalã în cadrul Evenimentelor
de susþinere ºi promovare a START-UP-urilor în Regiunea SudMuntenia, ce vor fi organizate conform SA 7.2 Campanie de organizare
de evenimente de susþinere ºi promovare întreprinderi.
Mult succes Antreprenorilor SMART în aceastã etapã importantã
privind implementarea Planurilor de Afaceri!
Expert PR Loredana MEGA
Manager Proiect Marin CRUCERU
Telefon: 021.312.23.01
E-mail: antreprenorismart@gmail.com
https://www.facebook.com/antreprenorismart
http://antreprenorismart.ro

ÎNVÃÞAREA CENTRATÃ PE ELEV
În zilele de astãzi, în ºcolile de masã s-a ajuns în punctul în care
managementul clasei ºi controlul efectiv asupra disciplinei nu au
fost niciodatã mai importante, inclusiv cu referire la tehnicile analizei
comportamentale aplicate. Este una dintre temele abordate în cadrul
întâlnirii experþilor Proiectului Proform de Profesionalizare
continuã ºi cadrele didactice de la Liceul Tehnologic din comuna
Comana, judeþul Giurgiu. Fãrã metode de prevenire proactive,
control ºi management de clasã, procesul de învãþare nu mai poate
fi eficient. De asemenea, nu este surprinzãtor faptul cã profesorii
alocã un timp considerabil pentru a scãdea comportamentele
inadecvate ale elevilor. Aºadar, apare nevoia de a pregãti cadrele
didactice sã devinã buni manageri de clasã pentru ca procesul de
învãþare al elevilor sã poatã avea loc într-un mediu sigur ºi
structurat.
Prof. Virginia RENEA  partener/coordonator Proiect PROFORM:
Un aspect important al managementului unor comportamente la
clasã este reprezentat de prezenþa unor reguli. Pentru o bunã
desfãºurare a activitãþilor ºcolare, fiecare profesor, indiferent de
nivelul de clasã la care predã, trebuie sã stabileascã anumite norme
de conduitã. Regulile ajutã profesorii sã întãreascã comportamentele
adecvate ale elevilor. Acestea nu trebuie scrise pe un panou din
clasã ºi atât; ele trebuie revizuite constant ºi modificate pe parcursul
întregului an ºcolar în funcþie de nevoile întâlnite.
La rândul sãu, lect. univ. dr. Simona Marica a scos în evidenþã
aspectele caracteristice analizei comportamentale aplicate, cu
referire la elevii care suferã de ADHD. Astfel, lipsa de pregãtire ºi
de înþelegere a cadrelor didactice ºi a copiilor sunt doar câteva
dintre problemele cu care se confruntã pãrinþii copiilor care suferã
de ADHD. Mulþi dintre ei schimbã câteva ºcoli pânã gãsesc una
unde sunt înþeleºi ºi sunt acceptaþi. Împreunã cu profesorii prezenþi
la întâlnire, expertul pe probleme de mentorat ºi coaching a analizat
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o serie de situaþii care pot apãrea la clasã, probleme pe care psihologii
susþin cã unii dintre elevii care suferã de ADHD nu reprezintã un
pericol social ºi avertizeazã asupra efectelor pe care respingerea le
poate avea asupra dezvoltãrii unui copil.
Lect. univ. dr. Simona MARICA  expert activitãþi mentorat ºi
coaching  Proiect PROFORM: Existã mai multe modalitãþi de
intervenþie. Prima modalitate de intervenþie, mai ales dacã vorbim de
un copil mic, pânã în perioada în care intrã la ºcoalã, este cea
comportamentalã, adicã terapie cognitiv-comportamentalã. Aceastã
terapie este indicatã atât pentru copii, cât ºi pentru familiile lor.
Pe lângã abordarea comportamentalã, poate fi nevoie ºi de o abordare
psiho-farmacologicã.
Prin urmare, este important ca profesorii sã acorde o atenþie
sporitã mediului în care aºteaptã performanþe intelectuale de la
copilul cu astfel de probleme, de exemplu în situaþii de învãþare.
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 20142020 care urmãreºte integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor
umane în ansamblul programelor ºi politicilor publice ale României
ºi are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursã pentru o
dezvoltare sustenabilã în viitor. Se are în vedere, în cadrul acestui
proiect, elaborarea de studii de cercetare privind dezvoltarea
profesionalã a personalului din învãþãmântul preuniversitar. Acesta
este implementat de Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, în parteneriat cu Inspectoratul
ªcolar Judeþean Botoºani ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean Giurgiu.

Lect. univ. dr. Sorin BEJAN
Expert media  Proiect PROFORM
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Conferinþa anualã internaþionalã a Facultãþii de Litere a Universitãþii Spiru Haret

Abordãri trans-/cros-/post-disciplinare
în cercetarea lingvisticã ºi literarã
Un-bordering disciplinarity trans-/cross-/post-disciplinary
approaches to linguistic and literary

În zilele de 16 ºi 17 mai s-a desfãºurat cea de a-11-a ediþie a Conferinþei
anuale internaþionale a Facultãþii de Litere, în Sala Senatului, la sediul central
al Universitãþii Spiru Haret. Evenimentul s-a bucurat de participarea unor
invitaþi de marcã din strãinãtate, a cadrelor didactice ºi a studenþilor facultãþii.

UNIVERSITARIA
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport

Sesiunea de comunicãri ºtiinþifice ale studenþilor ºi masteranzilor

Actualitãþi, tendinþe ºi creativitate
în ºtiinþele motricitãþii umane

Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul Universitãþii Spiru Haret
a organizat, în data de 15 mai 2019, sesiunea de comunicãri ºtiinþifice ale
studenþilor ºi masteranzilor cu titlul Actualitãþi, tendinþe ºi creativitate în
ºtiinþele motricitãþii umane.
La manifestare s-au înscris 35 de studenþi ºi masteranzi, atât de la Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul Universitãþii Spiru Haret, cât ºi de la
alte universitãþi: Universitatea Ovidius din Constanþa, Universitatea din
Craiova etc.
Lucrãrile prezentate au acoperit o variatã tematicã din domeniile educaþie
fizicã ºi sport, kinetoterapie, sport ºi performanþã motricã etc.
Temele abordate au reflectat preocupãrile studenþilor ºi masteranzilor,
precum ºi unele elemente de actualitate din domeniile menþionate. În calitate
de gazdã, Facultatea a asigurat participanþilor toate condiþiile pentru buna
desfãºurare a evenimentului. Astfel, pentru prezentarea lucrãrilor, studenþii
au beneficiat de tehnologie ºi programe moderne, dar ºi de suportul cadrelor
didactice.
Þinuta academicã, seriozitatea, responsabilitatea, implicarea, pregãtirea
teoreticã ºi practicã au fost caracteristicile participanþilor la acest eveniment
ºtiinþific.

Lector univ. dr. Ioana GHEORGHE
Prof. univ. dr. Sofia BRATU

Prof. univ. dr. George Volceanov, directorul Departamentului Filologie în cadrul
Facultãþii de Litere, a avut amabilitatea
de a ne face o scurtã prezentare a evenimentului:
Existã o veche ºi frumoasã tradiþie a
conferinþelor anuale, care de-a lungul
timpului a fost onoratã de prezenþa a
numeroºi universitari ºi cercetãtori de pe
toate continentele globului. În acest an,
conferinþa s-a desfãºurat pe tema
abordãrilor trans-disciplinare, care sunt foarte la modã în studiile de
specialitate ale ultimilor 20, 30 de ani. Acest eveniment s-a adresat, atât
cercetãtorilor ºi cadrelor didactice, cât ºi studenþilor noºtri. Spre deosebire
de alte universitãþi, care organizeazã sesiuni separate ale studenþilor, noi
preferãm sã îi avem pe studenþi alãturi de noi ºi sã participe la comunicãrile
profesorilor, iar profesorii, la rândul lor, sã îi îndrume ºi sã fie alãturi de
studenþi, în momentul în care ºi ei îºi prezintã rezultatele cercetãrii. În acest
an am avut doi vorbitori extraordinari, nume prestigioase în domeniile în
care activeazã, este vorba de regizorul de teatru Catherine Andre, absolventã
a Universitãþii din Princeton, angajatã, din câte ºtiu, a Universitãþii din New
York. Este de câteva luni în România cu o bursã Fulbright ºi a participat la
mai multe repetiþii ale ultimelor premiere pregãtite de Andrei ªerban la Teatrul
Bulandra, respectiv Richard al III-lea ºi Chinurile zadarnice ale dragostei.
Catherine, ca specializare, este interesatã în primul rând de montãrile
shakespeariene ºi se ºtie cã la Facultatea de Litere a Universitãþii Spiru Haret
studiul operei lui Shakespeare ocupã un loc important în curricula adresatã
studenþilor. Al doilea invitat de marcã al acestei ediþii a fost conferenþiarul
universitar doctor Margarete Wagner de la Universitatea din Viena, care nea oferit un foarte interesant excurs în istoria poeziei, muzicii ºi artelor plastice.
Deci iatã o abordare cu adevãrat inter-disciplinarã. Conferinþa s-a derulat în
zilele de 16 ºi 17 mai ºi a fost gânditã pe secþiuni paralele, pe limbile: englezã,
germanã, spaniolã, italianã, francezã, iar studenþilor le-a fost rezervatã o
sesiune specialã de cercetãri ºtiinþifice.

Ciprian VASILESCU
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Sesiunea ºtiinþificã a cadrelor didactice de la Facultatea de Medicinã Veterinarã

Medicina veterinarã pentru sãnãtatea animalelor ºi consumatorilor
ºi Ziua Naþionalã a Medicului Veterinar
15 mai este declaratã Ziua Naþionalã a
Medicului Veterinar. Întâmplãtor sau nu
evenimentul a precedat cea de a douãzecea
sesiune ºtiinþificã a cadrelor didactice de la
Facultatea de Medicinã Veterinarã a
Universitãþii Spiru Haret. Tema sesiunii a
fost: Medicina veterinarã pentru sãnãtatea
animalelor ºi consumatorilor. La sediul
Facultãþii de Medicinã Veterinarã, din
Bulevardul Basarabia numãrul 256, au
participat numeroase cadre didactice ºi
numeroºi studenþi ai facultãþii. Cuvântul de
deschidere a aparþinut profesorului universitar doctor Dãnuþ Turcu, decan al Facultãþii
de Medicinã Veterinarã, care a spus: La mulþi
ani tuturor medicilor veterinari ºi tuturor
studenþilor, care vor deveni medici veterinari
în viitor, profesând în þarã sau în strãinãtate!
Le doresc mulþi ani ºi invitaþilor noºtri,
specialiºti din alte instituþii, cu care facultatea noastrã colaboreazã foarte bine,
respectiv celor din instituþiile de cercetare,
diagnostic ºi cele cu activitate clinicã, unde
studenþii noºtri reuºesc sã facã practica, cu
rezultate foarte bune. Am participat la
întâlnirea organizatã la sediul Asociaþiei
Generale a Medicilor Veterinari din România,
a cãrei activitate este deosebitã ºi se întinde
pe aproape un secol ºi ºase decenii. Asociaþia

are filiale la nivel judeþean, care ºi ele au
sãrbãtorit în aceastã perioadã Ziua
Naþionalã a Medicului Veterinar. La sesiunea
omagialã s-au prezentat lucrãri ºtiinþifice de
actualitate ºi s-a transmis un cald salut de
sãnãtate ºi prosperitate tuturor medicilor
veterinari, pe care îl transmit ºi eu azi
cadrelor didactice ºi studenþilor Universtãþii
Spiru Haret!
COMITETUL DE ORGANIZARE:  lector
univ. dr. Mãdãlina Belous  conf.univ.dr.
Violeta Elena Simion  conf.univ.dr.Ioana
Cristina Andronie  lector univ. dr. Luiza
Badic
COMITETUL ªTIINÞIFIC:  prof. univ.
dr. Dãnuþ Turcu  conf. univ. dr. Irina Lupescu
 conf. univ. dr. Monica Pârvu  lector univ.
dr. Bogdan Bacescu.
Dupã cuvântul de deschidere al prof. univ.
dr. Dãnuþ Turcu, în cadrul sesiunii ºtiinþifice
desfãºurate în data de 16 mai 2019, au fost
prezentate rapoartele ºi sesiuniunile de
comunicãri, moderate de: lector.univ. dr.
Petruþ TÃNASE, conf univ.dr. Monica
PÂRVU, lector univ.dr. Bogdan BÃCESCU,
conf.univ. dr. Violeta SIMION ºi lector
univ.dr. Daniel CUCÃ.
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ªCOALA ALTFEL
la Liceul Teoretic George Cãlinescu

general, dar facem ºi voluntariat, ca ºi în tot
timpul anului ºcolar.
Reporter: Ce vrei sã faci dupã absolvirea
liceului?
Ravena Stroe: Dupã clasa a XII-a vreau
sã îmi îngheþ un an, ca sã mã pot pregãti
foarte bine pentru Facultatea de Arte din
Elveþia.
Reporter: Tu de ce ai ales Liceul Teoretic
George Cãlinescu?
Sorana Al-Dhiwoyhir, clasa a XI-a,
olimpicã la Limba românã: Eu în general aleg
singurã, când vine
vorba de viitorul
meu. Am avut media
de admitere la liceu
peste nota nouã,
deci puteam alege
aproape orice alt
liceu. Am stat de
vorbã cu bunica mea
ºi ea m-a sfãtuit sã
vin aici, fiindcã sunt
profesori buni, care nu se axeazã doar pe
materie, ci pe fiecare elev în parte. Adicã sunt
interesaþi de puterea noastrã de abstractizare
ºi sintezã, de toate abilitãþile pe care le avem
ºi, în general, de tot ce þine de pregãtirea pentru
viaþã. Nu regret acest liceu! Pot spune chiar cã
a fost un pic peste aºteptãrile mele. Doamna
profesoarã de românã ne-a trimis, prin Clubul
de dezbateri al liceului, la mai multe concursuri
ºi cred cã toate aceste experienþe m-au ajutat
sã mã dezvolt ºi sã fiu mai bine pregãtitã
pentru viitoarea carierã.
Reporter: Ce vrei sã faci dupã absolvirea
liceului?
Sorana Al- Dhiwoyhir: Vreau sã urmez
Facultatea de Litere ºi sã devin profesoarã
de Limba românã.
Elevii Liceului Teoretic George Cãlinescu
urmeazã profilurile real cu matematicãinformaticã, ºi uman, specializare filologie,
ºi an de an obþin rezultate remarcabile, atât
la concursurile ºcolare, cât ºi la examenele
finale, îndreptându-se într-o mare proporþie
spre învãþãmântul universitar.
Puþini dintre noi ºtiu însã cã acest liceu
este continuatorul fostei ªcoli Profesionale
Tehnometal, înfiinþatã în 1955. În timp,

Cursuri liceale de zi
 profil real, specializarea
matematicã-informaticã
 profil uman, specializarea
filologie;
frecvenþã redusã
 profil real, specializarea
ºtiinþele naturii
 profil uman specializarea
filologie.
Adresã:
strada Biserica Amzei
numãrul 20-24, Bucureºti,
sectorul 1
Telefon: 021 317 83 82
aceasta a dobândit diferite denumiri. Din
1974, unitatea de învãþãmânt îºi îmbogãþeºte
activitatea prin introducerea unor clase de
liceu cu profil industrial, alãturi de cel de
ºcoalã profesionalã. Liceul industrial se va
numi Metaloglobus ºi va funcþiona în paralel
cu ªcoala Profesionalã nr. 27. Anul 1990
aduce o nouã schimbare, atât de curriculum,
cât ºi de nume. Clasele de matematicãfizicã, informaticã ºi filologie au dus la
diversificarea ofertei educaþionale a unei ºcoli
care se numeºte, pentru scurt timp, Grupul
ªcolar Industrial nr. 1. Dupã doar un an se
revine la vechiul nume - Grupul ªcolar
Industrial Metaloglobus. Fiecare schimbare
de titulaturã marcheazã un progres în
activitatea ºcolii, iar plasarea activitãþii
educative sub egida marelui critic este un
pas important care o aºazã alãturi de licee
bucureºtene cu renume. În intervalul 19932004, numele instituþiei este Grupul ªcolar
Industrial George Cãlinescu. Alãturi de
clasele de liceu cu profil teoretic ºi tehnic,
exista în continuare ºcoala profesionalã de
ucenici/complementarã de maiºtri, postlicealã, precum ºi clase de învãþãmânt seral si
fãrã frecvenþã. În septembrie 2004, ºcoala
devine Liceul George Cãlinescu, având,
pânã în 2008, pe lângã clasele cu profil
teoretic, ºi clase cu profil tehnic (electrotehnic ºi mecanic), la care se adaugã
învãþãmântul cu frecvenþã redusã, profilul
ºtiinþele naturii. În 2005 se aniverseazã
semicentenarul ºi se stabileºte ca ziua de 23
aprilie sã devinã sãrbãtoarea liceului.
Din anul ºcolar 2009-2010, Liceul George
Cãlinescu funcþioneazã numai cu filiera
teoreticã: cursuri liceale de zi - profil real,
specializarea matematicã-informaticã,
profil uman, specializarea filologie;
frecvenþã redusã  profil real, specializarea ºtiinþele naturii, ºi profil uman,
filologie. Începând cu data de 1.09.2012,
denumirea liceului se schimbã în Liceul
Teoretic George Cãlinescu.

Text ºi foto: Ciprian C. VASILESCU
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Mai este foarte puþin pânã la marea
vacanþã de varã a elevilor ºi studenþilor
români. M-am întrebat de multe ori ce se
întâmplã cu liceenii în Sãptãmâna altfel?
Am gãsit rãspunsul la Liceul Teoretic
George Cãlinescu, situat în centrul
Bucureºtiului. Anul acesta, elevii liceului au
participat la activitãþile dedicate Sãptãmânii
altfel în perioada 13  17 mai. Aºadar, în a
doua decadã a lunii mai, elevii Liceului
Teoretic George Cãlinescu au participat,
în cadrul proiectului În pas cu adolescenþa,
la activitãþi diverse precum vizitarea
muzeelor, vizionarea de filme, spectacole
de teatru, vizite la instituþii de învãþãmânt
superior în vederea orientãrii cãtre o viitoare
carierã. Doamna coordonator de programe
ºi proiecte Lenuþa Geicu mi-a explicat care
este menirea domniei sale în cadrul liceului,
dar ºi pe ce se pune accentul în cadrul Sãptãmânii altfel la Liceul Teoretic George Cãlinescu: Încerc ca, pe parcursul anilor ºcolari,
sã antrenez în diferite activitãþi cât mai mulþi
elevi din acest liceu. Aceastã activitate
reprezintã o
modalitate de
exprimare a dorinþelor, a ideilor
elevilor noºtri,
a interesului
faþã de ºcoalã ºi
faþã de activitãþile extracurriculare.
Iatã câteva activitãþi concrete derulate la
Liceul Teoretic George Cãlinescu:  Proiectul
Europa pentru cetãþeni/ LEurope pour les
Citoyens, 2018/2020, în parteneriat cu
Asociaþia The Beit Project  Programul Promotor pentru democraþie  Programul Naþional
VIA, program de orientare ºcolarã ºi profesionalã, proiect derulat în parteneriat cu
ISMB  Programul Alcoolul nu te face mare 
Proiectul 5 Licee-5 Muzee  Programul de
prevenire a delicvenþei juvenile  Programul
ªcoala Bucureºteanã dezbate - Alege! Ziua
fãrã tutun  Mesajul meu antidrog  Spune
da pentru o Românie mai verde sunt doar
câteva dintre activitãþile ºi campaniile în care
elevii Liceului Teoretic George Cãlinescu au
fost implicaþi în ultimii ani.
Pentru a intra însã în atmosfera Sãptãmânii altfel, am deschis uºa unei sãli de clasã
ºi am vãzut interesul cu care câþiva elevi ai
liceului urmãreau filmul documentar România
neîmblânzitã. Am aºteptat ca proiecþia sã
se termine ºi am stat de vorbã cu douã dintre
eleve, despre care aflasem în prealabil cã
sunt olimpice.
Reporter: De ce ai ales Liceul Teoretic
George Cãlinescu?
Ravena Stroe,
clasa a XI-a, olimpicã la Limba românã
ºi Limba englezã: În
clasa a VIII-a, când
am depus opþiunile
pentru liceu, a fost a
patra mea opþiune.
Nu ºtiam mai nimic
atunci despre acest
liceu. Îl confundam cu George Coºbuc. Am
intrat la uman ºi m-am obiºnuit foarte repede.
În clasa a IX-a am auzit de audiþiile pentru
trupa de teatru ºi am fost acceptatã, doar cã
trupa era condusã la acel moment de elevii din
clasa a XII-a, care, la scurt timp, au terminat
liceul ºi, evident, au pãrãsit ºi trupa de teatru.
Am încercat în clasa a X-a sã refac trupa, dar
a fost greu, aºa cã m-am orientat ºi cãtre
jurnalisticã, cu sprijinul doamnei profesoare
de românã. Am fãcut un interviu, apoi un
reportaj în scris ºi, în final, tot la teatru am
ajuns. Am jucat în Gaiþele. În Sãptãmâna altfel
sunt multe activitãþi. Mergem la muzee, în

Concursul Naþional de Creaþie Plasticã de la Chitila

George V. GRIGORE
Concursul Naþional de Creaþie Plasticã Arta  între talent ºi
dãruire, ediþia a V-a, organizat de cãtre Fundaþia Preþuieºte clipa
în parteneriat cu ªcoala Gimnazialã Profesor Ion Viºoiu din
Chitila, ce are ca obiectiv general cunoaºterea, stimularea ºi
afirmarea potenþialului artistic al copiilor din învãþãmântul primar,
gimnazial ºi liceal, ºi-a desfãºurat etapele în perioada ianuarie 
mai 2019. Sâmbãtã, 18.05.2019, a avut loc vernisajul concursului,
urmat de decernarea premiilor acordate de cãtre Consiliul Judeþean
Ilfov, prin Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Ilfov, la Grãdiniþa Voinicel II  Chitila,
Ilfov, str. Mureºului. Din acest an, acest concurs naþional este
înregistrat ºi în Calendarul Activitãþilor Extraºcolare Naþionale
(CAEN), aprobat de Ministerul Educaþiei Naþionale.
Retrospectiva ediþiei anterioare ne dovedeºte faptul cã acesta a
devenit unul dintre cele mai mari concursuri artistice din Capitalã
ºi nu numai. În total au rãspuns invitaþiei de a participa 400
profesori coordonatori din întreaga þarã, plus Republica Moldova
ºi Grecia. Concursul a cuprins douã secþiuni: Creaþie Plasticã 
cu tematica LOCUL COPILÃRIEI MELE, unde elevii au surprins
peisaje ale naturii din oraºul natal, activitãþile ºi jocurile copilãriei,
momente ºi persoane dragi, care stârnesc emoþii, monumente
istorice, obiective turistice, care ºi-au pus amprenta asupra
copilãriei lor, iar în cadrul secþiunii Icoane pe sticlã tematica a
fost CHIPUL MÂNTUITORULUI IISUS HRISTOS în
iconografia tradiþionalã româneascã. Lucrãrile din secþiunea Icoane
pe sticlã au surprins scene biblice din viaþa Mântuitorului Iisus
Hristos, Maica Domnului cu Pruncul, compoziþii ce îl evidenþiazã
pe Iisus. Concursul face parte din categoria activitãþilor
extraºcolare ºi este deschis participãrii tuturor elevilor din ciclurile
de învãþãmânt sau cluburi de artã: primar, gimnazial ºi liceal.
Înscrierile au fost deschise pânã pe 1 mai 2019.
În urma unei selecþii, cei mai talentaþi elevi din judeþele
limitrofe au participat la etapã direct; timp de 4 ore au pictat în
aer liber, un peisaj din naturã sau o icoanã pe sticlã. Juriul
concursului a fost constituit din artiºti plastici aparþinând UAP
(Uniunea Artiºtilor Plastici din România), inspectori de
specialitate ºi profesori desemnaþi de cãtre organizator.
Dupã vernisajul concursului, a avut loc ºi decernarea premiilor.
S-au acordat premiile I, II ºi III ºi premii speciale pentru fiecare
secþiune ºi grupe de vârste. Odatã cu premiile s-au acordat ºi
diplome de participare tuturor elevilor. Dupã jurizarea celor 3000
de lucrãri de creaþie plasticã ºi icoane pe sticlã participante la acest
concurs naþional, în prezenþa celor 170 de premianþi, Consiliul
Judeþean Ilfov, prin Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Ilfov, a oferit 40 de premii,
constând în materiale de picturã ºi, ca recompensã a talentului lor
deosebit, o vizitã la Palatul Brâncovenesc din Mogoºoaia.
Într-o atmosferã de bucurie, participanþii ºi-au luat rãmas
bun, urmând sã se revadã anul urmãtor cu lucrãri la fel de
valoroase.
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Cea de-a XIV-a ediþie a Salonului Internaþional de Carte Bookfest are loc în perioada
29 mai  2 iunie 2019, la Complexul Expoziþional Romexpo din Bucureºti, în pavilionul B2.
Invitatul de Onoare al acestei ediþii este Marea Britanie.
Salonul Internaþional de Carte Bookfest este organizat de Asociaþia Editorilor din România, sub egida
Federaþiei Editorilor din România, cu sprijinul Ministerului Culturii ºi Identitãþii Naþionale ºi al Ambasadei
Marii Britanii din Bucureºti.
Programul de vizitare:  miercuri, 29 mai  10:00-20:00;  joi, 30 mai  10:00-20:00;
 vineri, 31 mai  10:00-21:00;  sâmbãtã, 1 iunie  10:00-21:00;  duminicã, 2 iunie  10:00-20:00;

Intrarea este liberã!
Ca în fiecare an,
Editura Fundaþiei România de Mâine
este prezentã la acest eveniment cultural
de tradiþie.
La standul G 20, Pavilionul B2, sunteþi aºteptaþi
cu o ofertã bogatã, interesantã ºi atractivã.
Pe durata Salonului internaþional de carte,

Editura
Fundaþiei România de Mâine
LANSEAZÃ:

Nicolae MAREª, Centenar
româno-polon. Istorie 
diplomaþie, în cadrul
Colecþiei Centenarul Marii Uniri
Lucrarea reprezintã o colecþie
de eseuri consacrate relaþiilor
diplomatice între România
ºi Polonia, tratând evoluþia
acestora în perioada imediat
urmãtoare Actului Marii Uniri
ºi dezvoltând, de asemenea,
teme conexe legate de
transformãrile impuse de noua
realitate geopoliticã europeanã
în perioada interbelicã.

 Miercuri, 29 mai, ora 15.00

Culturã, spiritualitate, istorie
ºi diplomaþie

Dublã lansare de carte: dipl. Nicolae Mareº: Centenar
româno-polon. Istorie  diplomaþie ºi Sfântul Ioan Paul
al II-lea, Aforisme ºi cugetãri (ediþie prefaþatã, îngrijitã ºi
comentarii de Nicolae Mareº)
Spaþiul de evenimente: Cafeneaua Artelor

 Joi, 30 mai, ora 14.00

Despre eticã ºi integritate

Lansare de carte: Eticã ºi integritate academicã,
coordonator Zenovic Gherasim
Invitaþi: Zenovic Gherasim, Luminiþa Ionescu, Laurenþia
Georgeta Avram, Mariana Iatagan, Mariana Cristina
Cioponea, Elena Gurgu, Raluca Marilena Fritzsch, Eugen
Ghiorghiþã, Mihai Andronie, Constantin Mihãlcioiu
Spaþiul de evenimente: Scena Arena

Sfântul IOAN PAUL
AL II-LEA,
Aforisme ºi cugetãri
(ediþie prefaþatã, îngrijitã
ºi comentarii de Nicolae Mareº)
Lucrarea reprezintã o colecþie
de aforisme ºi cugetãri
ale Papei Ioan Paul al II-lea,
precum ºi citate din alocuþiuni,
predici ºi conferinþe susþinute
de Sfântul Pãrinte
pe parcursul întregului
pontificat, pe toate meridianele
globului, selectate, comentate
ºi analizate de scriitorul
ºi diplomatul Nicolae Mareº.

Ion TUDOSESCU, Rostul
filosofiei (în spiritualitatea
umanã) ºi identitatea filosofiei
româneºti, în cadrul Colecþiei
Studii ºi eseuri de filozofie.
Filosofia nu este doar o modalitate de reflecþie generalizatoare
a omului asupra lumii, ci ºi o cale
de pãtrundere a gândirii acestuia
în esenþa existenþei. Din aceastã

Ion Dodu BÃLAN, Copilãria
unui Icar, în cadrul Colecþiei
Copilãrie fericitã
Semnatã de cunoscutul critic,
istoric literar ºi eseist Ion Dodu
Bãlan, aflat de aceastã datã
în ipostazã de prozator,
lucrarea evocã anii de vis
ºi de modelare afectivã a lui
Aurel Vlaicu, ani ai primelor
ºi temerarelor opþiuni, ai fascinantelor atracþii exercitate de
lumea basmelor, a legendelor, a
miturilor, dar mai ales de anume
motive ale acestora. O carte
dedicatã, atât tinerei generaþii,
cât ºi tuturor celor care iubesc
povestea zborului.

 Vineri, 31 mai, ora 15.00

Rostul filosofiei
(în spiritualitatea umanã)
ºi identitatea filosofiei româneºti
Lansare de carte:

de Ion Tudosescu
Invitaþi: Ion Tudosescu, Constantin Florea
Spaþiul de evenimente: Cafeneaua Artelor

 Sâmbãtã, 1 iunie, ora 12.30

Zborul copilãriei

Lansarea volumului Copilãria unui Icar de Ion Dodu
Bãlan, în cadrul Colecþiei Copilãrie fericitã
Spaþiul de evenimente: Scena Arca.

Eticã ºi integritate academicã, Zenovic
Gherasim (coordonator), Luminiþa Ionescu,
Laurenþia Georgeta Avram, Mariana Iatagan,
Mariana Cristina Cioponea, Elena Gurgu, Raluca
Marilena Fritzsch, Eugen Ghiorghiþã, Mihai
Andronie, Constantin Mihãlcioiu
Lucrarea, rezultat al eforturilor unui colectiv
de cadre didactice din facultãþile de ºtiinþe
economice din Bucureºti ºi Câmpulung Muscel

perspectivã, în prima parte a
lucrãrii, autorul trateazã rostul
filosofiei în structurarea ºi
funcþionalitatea pragmaticã a
spiritualitãþii umane; în partea
a doua, evidenþiazã unele abordãri importante în creaþia filosoficã româneascã din secolul XX;
în partea a treia, subliniazã identitatea originalã a filosofiei
româneºti.
Este respinsã ca total neproductivã ideea cã filosofia româneascã ar fi prea puþin sau, în
orice caz, mult prea târziu consonantã spiritului filosofic raþionalist ºi umanist european.
Dimpotrivã  ºi aceastã idee este
convingãtor, argumentat, demonstratã în carte  în anumite privinþe, meditaþia de facturã metafizicã a românilor a
premers unor linii de evoluþie
a demersului metafizic ºi etic,
dacã nu chiar politologic
vest-european 

ale Universitãþii Spiru Haret, abordeazã, dupã
o scurtã incursiune în istoria eticii ºi a raporturilor
ei cu morala, problematica de bazã specificã eticii
ºi integritãþii academice din perspective multiple,
focalizând atenþia pe însuºirea noþiunilor ºi
conceptelor fundamentale ale eticii universitare,
aplicabile, atât în procesul educaþional propriuzis, cât ºi în comportamentul etic specific
membrilor unui mediu academic sãnãtos.
Dragoº CIOCÃZAN

Echipa României, douã menþiuni
la Olimpiada Internaþionalã
de Filosofie
Lotul olimpic de filosofie a obþinut douã menþiuni la a XXVII-a
ediþie a Olimpiadei Internaþionale de Filosofie (IPO), desfãºuratã la
Roma (16-19 mai 2019).
Performanþa a fost reuºitã de Horia-ªtefan Lixandru (Colegiul
Naþional Gheorghe Lazãr din Bucureºti - premiul I în cadrul
etapei naþionale) ºi Ioan-Victor Popa (Colegiul Naþional Sfântul Sava
din Bucureºti - premiul al II-lea la etapa naþionalã).
Echipa României a fost coordonatã ºi însoþitã de Elena Florina Oþet
- profesor la Liceul Andrei Mureºanu din Braºov (membru fondator al
competiþiei ºi membru al juriului internaþional) ºi prof. Eugen Stoica
(membru al juriului ºi al comitetului internaþional de organizare).

Tema generalã a competiþiei din acest an a fost Cultural Heritage and
Citizenship ºi a prilejuit prezentãri ºi dezbateri academice pentru toþi
participanþii: elevi ºi profesori. Au fost prezenþi peste 100 de concurenþi
din 48 de þãri (Europa, Asia, America de Nord ºi America de Sud).
Olimpiada Internaþionalã de Filosofie a fost înfiinþatã în 1993 la
iniþiativa unui grup de profesori din Bulgaria, Germania, Polonia,
România, Turcia ºi Ungaria ºi este oficial recunoscutã de UNESCO.
România a participat fãrã întrerupere ºi a gãzduit în douã
rânduri aceastã competiþie: Braºov (1998) ºi Iaºi (2008).

Biroul de Comunicare al MEN

Creºterea
calitãþii educaþiei
prin parteneriate
internaþionale
la Universitatea
Spiru Haret
Universitatea Spiru Haret continuã sã-ºi extindã parteneriatele internaþionale. A fost semnat recent Protocolul de
colaborare cu Institutul TESEO din Italia.
În baza acestui Protocol, profesorul Stefano Amodio,
preºedinte al Institutului TESEO, a fãcut pe data de 23 mai o
vizitã la Institutul de Cercetare ªtiinþificã al Universitãþii Spiru
Haret. Cu ocazia vizitei, a fost extinsã aria de colaborare cu
organizaþiile din cadrul grupului Universitãþii Spiru Haret, a
Fundaþiei România de Mâine.
Prima colaborare concretizatã va fi în domeniul traducerii în
limba italianã ºi a editãrii de cãtre Institutul TESEO a unor cãrþi
tipãrite de Editura Fundaþiei România de Mâine, respectiv, al
traducerii în limba românã ºi al editãrii de cãtre Editura Fundaþiei
România de Mâine a unor cãrþi apãrute sub egida Institutului
Teseo. Acordul de cesiune reciprocã a drepturilor de autor a
fost semnat cu ocazia vizitei.
Au fost stabilite modalitãþile de colaborare pe plan ºtiinþific
între cele douã pãrþi, inclusiv prin organizarea unor manifestãri
ºtiinþifice în cooperare.
Printre obiectivele parteneriatului se aflã ºi Programele
Erasmus ºi accesarea fondurilor Uniunii Europene în noua
perioadã de programare.

Conf. univ. dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ
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România, þara anului la Biofach Shanghai, o nouã rampã de lansare a sectorului bio românesc
Recent, organizaþia interprofesionalã INTER-BIO, prin proiectul
Servicii integrate de export pentru IMM urile din România Programul de Cooperare Elveþiano-Român vizând reducerea
disparitãþilor economice ºi sociale în cadrul Uniunii Europene
extinse 2017-2019, a susþinut prezenþa producãtorilor bio la cel
mai mare târg de bio-agriculturã din Asia, Biofach Shanghai 2019,
unde au participat 30 de producãtori autohtoni cu produse diverse:
produse apicole, vinuri, brânzeturi, peºte, uleiuri presate la rece,
ceaiuri, fructe ºi seminþe.
Dupã eforturile de a intra pe reþelele de retail din România,
producãtorii noºtri bio au înþeles ºi prin aceastã participare cã
pentru a vinde trebuie sã abordeze pieþele externe. Din acest motiv,
prezenþa ofertei româneºti de produse pe piaþa chinezã vine într-un
moment în care China înregistreazã cel mai mare ritm de creºtere al
consumului de produse bio din lume, fiind în prezent a patra mare
piaþã de desfacere dupã SUA, Germania ºi Franþa. În plus, noua
generaþie de consumatori bio gireazã cu mai multã încredere
produsele europene certificate bio ºi sunt în cãutarea lor, apreciindule foarte mult pentru gust ºi standard înalt de calitate.
Raportat la cerinþele pieþelor externe în general ºi ale Chinei,
prin acest eveniment, concluzia este cã cererea româneascã de
produse bio este micã, iar piaþa internã nu oferã posibilitãþi mai
mari de afirmare producãtorilor ºi procesatorilor. Din pãcate,
reþelele de distribuþie existente în þarã nu sunt prietenoase ºi
stimulative pentru producãtorii români, neputând permite
acestora dezvoltarea afacerilor la scarã mare, naþionalã ºi apoi
internaþionalã. Producþia autohtonã este insuficient stimulatã.
Singurã, reducerea TVA-ului nu ajutã prea mult, ca stimul pentru
producãtori ºi procesatori. Nici exportul singur, mai ales cel axat
pe produse primare, puþin prelucrate, precum cerealele sau fructele
nu dezvoltã afacerile în mod sustenabil ºi profitabil. Programul
de Cooperare Elveþiano-Român vizând reducerea disparitãþilor
economice ºi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse 20172019 a fost ºcoala paºaportului de export pentru firme mici cu
mari ambiþii în procesare ºi brand, care au prins curaj pe pieþe
externe. Platforma creatã de program, centrele de export
dezvoltate ca proiecte pilot la Ploieºti ºi Bacãu se pot disipa, iar
ceea ce s-a acumulat ca experienþã se poate pierde fãrã o susþinere
în viitor. Noi avem de partea noastrã acest spirit cutezãtor al
unor firme de care programele anterioare de susþinere ºtiau foarte
puþin. INTER-BIO, ca soluþie de organizare a filierelor de produse

bio, deºi încercatã ºi eºuatã anterior, a renãscut din interiorul lora declarat conf. univ. dr. Costin Lianu, director general USH Pro
Business, preºedintele Asociaþiei INTER-BIO.
Sunt numeroase exemple, în multe state, de politici guvernamentale
pentru dezvoltarea sectorului bio prin campanii de informare,
conºtientizare ºi educare a populaþiei, prioritizarea în achiziþiile publice
a alimentelor bio, cu efecte directe asupra dezvoltãrii pieþei. Ar trebui
ca guvernanþii sã se inspire mai mult de la ele. China, spre exemplu,
susþine crearea de hub-uri de vânzare, atât în þarã, cât ºi în strãinãtate.
În toate þãrile sunt prezente astfel de centre sau clustere, iar INTERBIO, nãscutã printr-o miºcare de conºtientizare a producãtorilor
prin Programul de Cooperare Elveþiano-Român vizând reducerea
disparitãþilor economice ºi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
2017-2019, va solicita susþinere, atât pentru continuarea centrelor
regionale din þarã, cât ºi pentru organizarea în exterior a unor astfel
de centre permanente, în care sã expunã producãtorii ºi exportatorii
bio români  a declarat Mãdãlina Giurescu, preºedintele cooperativei
agricole Bio Cãtina, ºi reprezentant al Asociaþiei Organic Land 
organizaþie membrã INTER-BIO.

Shanghai, un centru de cooperare
româno-chinez ºi din perspectivã academicã

Perspectiva academicã în relaþiile economice ºi de dezvoltare a afacerilor
bilaterale este importantã, aflându-se în atenþia universitãþilor chineze ºi române,
fapt dovedit ºi prin recenta semnare la Shanghai a unui acord de cooperare
între Universitatea Spiru Haret ºi Universitatea din Shanghai pentru Afaceri
Internaþionale ºi Economie (SUIBE), la data de 17 mai 2019.
În baza acordului, cele douã instituþii academice vor netezi calea relaþiilor
economice bilaterale, prin cercetare aplicatã la nevoile firmelor chineze ºi
române, prin studii ºi îndrumare, transfer de cunoºtinþe de dezvoltare
antreprenorialã.
SUIBE, un vârf de lance al învãþãmântului chinez, este intens implicatã în
pregãtirea elitelor manageriale chineze, iar în realitatea ºi perspectivele colaborãrii
cu þãrile est ºi central europene, aceasta va coopera cu Universitatea Spiru
Haret ºi cu centrul sãu antreprenorial USH Pro Business pe tematici concrete
de promovare economicã bilateralã.
Un exemplu recent al acestei colaborãri a fost conferinþa de comunicãri
ºtiinþifice, desfãºuratã în cadrul târgului Biofach Shanghai 2019, târg dedicat
producãtorilor de produse bio, unde România a fost declaratã þara anului.
Suntem bucuroºi cã am contribuit la aceastã reuºitã, ambele universitãþi având
comunicãri bine apreciate, de naturã sã contribuie la dezvoltarea comerþului
ºi cooperãrii româno-chineze în domeniul agriculturii ecologice. Pornind de
la aceastã participare, cooperarea va continua pentru susþinerea mediilor de
afaceri din ambele þãri. Shanghai trebuie sã fie un hub al colaborãrii românochineze ºi un model de colaborare academicã aplicatã nevoilor antreprenorilor,
întrucât este un pol major competitiv ºi inovativ al Chinei - a declarat conf.
univ. dr. Costin Lianu, prorector Universitatea Spiru Haret, director general
USH Pro Business.
Centrul USH Pro Business, membru al reþelei Think Tanks Network CEEC
 China, a acordat constant atenþie evaluãrii perspectivelor relaþiilor economice
ºi geo-economice dintre România ºi China, a organizat sesiuni de comunicãri
ºtiinþifice, transfer de cunoºtinþe, workshop-uri româno-chineze ºi a efectuat
cercetãri cu caracter economic. În cursul acestui an se vor organiza noi activitãþi
de acest gen.

România mai are multe de fãcut pentru a depãºi modestul procent
de 2% din suprafaþa agricolã certificatã ca ecologic. Deºi salutarã ºi
apreciatã de tot sectorul, decizia recentã a guvernului de a reduce
TVA la 5% nu trebuie sã rãmânã singularã, statul fiind obligat sã se
preocupe mai mult de impactul benefic al produselor bio asupra
sãnãtãþii populaþiei ºi de a facilita accesul la astfel de produse.
Bio Carpathia urmeazã aceiaºi paºi de dezvoltare pe care
cooperativele agricole din Europa le-au fãcut acum mai bine de
250 de ani. Am organizat producþia de materie primã ºi ulterior
procesarea, lucruri deloc uºoare în România, dupã trauma
comunismului. Din pãcate, deºi beneficiem de facilitãþi fiscale
oferite prin lege ºi putem dezvolta mai mult producþia de brânzeturi,
marca Bio Carpathia, lipsa de acces la retailul din România ne-a
determinat sã ne orientãm cãtre pieþele externe. Cu toþii ºtim cã
produsele care nu se vând omoarã producãtorul. Ne-am bucurat
de aprecierea gustului specific brânzeturilor româneºti (caºcaval,
telemea, brânzã maturatã etc.), însã volumele mari cerute la export
ne pun în imposibilitatea de a face faþã acestei provocãri, având
nevoie de investiþii mari în dezvoltarea infrastructurii logistice ºi
depozitare. Piaþa chinezã este enormã (1,3 miliarde de locuitori)
ºi ea trebuie abordatã strategic, colectiv, nu individual. Ne dorim
ca succesul înregistrat la Shanghai sã fie continuat prin programul
naþional de finanþare a exporturilor - a declarat Aurel Blaj,
preºedintele Asociaþiei Procesatorilor Ecologici din România
(APER), organizaþie membrã INTER-BIO.
Competiþia internaþionalã e mult mai durã decât piaþa internã,
deoarece România nu are un brand de þarã, reper pentru orice
consumator de pe glob. Acum e momentul sã facem cu produsele
bio brandul de þarã al României. România are mari avantaje date
de calitatea solului ºi unicitatea condiþiilor pedoclimatice, care,
exploatate în regim bio, potenþeazã aceste atuuri. Piaþa chinezã
urmeazã trendul mondial de creºtere acceleratã a consumului de
produse bio, dar ca sã pãtrunzi pe ea trebuie sã investeºti nu numai
în imaginea ta ca firmã, ci sã beneficiezi de avantajele unui brand
de þarã intens ºi continuu promovat indiferent de guvernare - a
declarat Lucian Neacºu, preºedintele Asociaþiei Producãtorilor de
Vinuri ºi Produse Vitivinicole Însurãþei, Brãila, organizaþie membrã
INTER-BIO. Eu m-am retras de bunã voie din lanþuri, datoritã
condiþiilor inacceptabile impuse de marii retaileri care
monopolizeazã piaþa de consum din România. Ca exemplu, Franþa
nu are taxã de raft la nici un retailer  a declarat acesta.

Participarea USH Pro Business la conferinþa
Zilele participãrii naþionale în cadrul Strategiei Uniunii
Europene pentru Regiunea Dunãrii (SUERD)
Ca urmare încredinþãrii de cãtre Coordonatorul Naþional/
Biroul SUERD din cadrul Ministerului Afacerilor Externe a
mandatului de asigurare, prin rotaþie, a Secretariatului executiv al Consiliului Consultativ SUERD, USH Pro Business
a participat la conferinþa Zilele participãrii naþionale în
cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunãrii
(SUERD), care a avut loc în perioada 15-16 mai 2019.
Evenimentul a fost organizat la Tulcea, sub egida
Preºedinþiei României la Consiliul Uniunii Europene, de
cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei
Publice ºi Ministerul Afacerilor Externe, în parteneriat cu
Programul Transnaþional Dunãrea, Consiliul Judeþean
Tulcea ºi Fundaþia Agapedia din România.
În cadrul sesiunii Dezbatere privind stadiul revizuirii
Planului de Acþiune SUERD, Corina Gudei, director CTT
Pro Transfer, a prezentat activitatea întreprinsã de experþii
USH Pro Business în procesul de actualizare/revizuire a
Planului de Acþiune a Strategiei Dunãrii.
De la preluarea mandatului Secretariatului executiv al
Consiliului Consultativ SUERD, USH Pro Business a
organizat o serie de evenimente dedicate Strategiei SUERD,
la care au participat reprezentanþi ai instituþiilor de linie
(Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii,
Ministerul Educaþiei, Ministerul Economiei, Ministerul
Transporturilor, Ministerul pentru Românii de
Pretutindeni), reprezentanþi ai mediului academic,
universitar (Academia Românã, Universitatea Spiru Haret,
Academia Oamenilor de ªtiinþã), reprezentanþi ai societãþii
civile, reprezentanþi ai mediului de afaceri, ONG.

În procesul de revizuire a Strategiei UE pentru regiunea
Dunãrii, propunerile fãcute în cadrul consultãrilor au fost
centralizate ºi transmise de USH Pro Business cãtre
Coordonatorul Naþional/Biroul SUERD, instituþiile din
cadrul Grupurilor de Lucru Interministeriale (GLI SUERD)
ºi cãtre reprezentanþii societãþii civile, în vederea elaborãrii
documentului final, pe care Preºedinþia României la SUERD
îl va propune, spre dezbatere, la reuniunile viitoare ale
acestei strategii macro-regionale.
De asemenea, USH Pro Business a fost prezent la
dezbaterile Forumului Naþional al Strategiei UE pentru
Regiunea Dunãrii (eveniment de lansare a Preºedinþiei
României la SUERD), din 5-6 noiembrie 2018, organizat
la Palatul Parlamentului ºi la Întâlnirea membrilor
Consiliului Consultativ SUERD, din 11 decembrie 2018,
la sediul Ministerului Afacerilor Externe.
Sub acest mandat, USH Pro Business a informat
reprezentanþii societãþii civile din Consiliul Consultativ
SUERD despre reuniunile GLI SUERD, conferinþele
organizate în acest scop, stadiul colectãrii propunerilor de
revizuire a Strategiei, invitând la dialog entitãþile interesate
pentru avansarea propunerilor de ajustare a obiectivelor
Ariilor Prioritare SUERD, la temele principale de pe agenda
europeanã.
În perioada urmãtoare, USH Pro Business se va implica
în identificarea ºi promovarea de proiecte relevante pe
SUERD, prin organizarea unor activitãþi de consultare între
coordonatorii de Arii Prioritare ºi reprezentanþi ai Societãþii
Civile.
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Nea Miticã
- olarul de la Piscu
- mângâie pãmântul
ºi îi dã suflare
de vânt
D

sau antropomorfe: cai, cerbi, capre,
mãgari, boi, cu coarne mari sau mici,
cãþei, pisici, cocoºi, gãini, curcani, iepuri
ºi câte altele  toate expresive, cu ochi
mari ºi figuri hâtre, cãrora le ataºeazã
un mic fluier, atent lucrat. Acestuia îi
dã gãuri cu un beþigaº fin ºi îi tot încercã
sunetul, pe mãsurã ce se usucã. ªi
acestea toate, dupã uscare, sunt
ornamentate frumos. Atât vasele, cât ºi
figurinele se lasã la uscat, apoi, dupã ce
sunt uscate foarte bine, se vopsesc ºi
se ornamenteazã. Dupã ornare, acestea
sunt arse în cuptor, timp de 6-7 ore, ºi
pãzite cu grijã, pânã când, numai dupã
semnele lui ºtiute, opreºte focul. În tot
acest timp, Nea Miticã întreþine focul,
mai slab sau mai tare, dupã cum îi ºtie
rostul. Dupã ce se rãcesc vasele, se scot
din vatra cuptorului, se dau cu smalþ ºi
se bagã a doua oarã la cuptor, cam 12
ore. În ultimii ani, Nea Miticã îºi face
singur ºi cuptoarele. ªtiindu-l lumea
de meºter priceput, a fost chemat spre
a ridica un cuptor de olar la Muzeul
Þãranului Român din Bucureºti, împreunã cu Gheorghe Mihai. Cuptorul lui este ºi astãzi admirat de
turiºti ºi vizitatori. De asemenea, a construit un alt cuptor de olar în
Piscu, la sediul Asociaþiei Gaspar, Baltazar & Melchior, un altul la
sediul Centrului Judeþean de Conservare ºi Promovare a Culturii
Tradiþionale Ilfov din Voluntari ºi un altul în propria ogradã. Nea
Miticã a ridicat singur cuptoarele, urmând toate etapele specifice,
de la trasarea cercului, cãruia i se fixeazã centrul cu un þãruº, trasarea
perimetrului exterior ºi sãparea unei gropi de cca. 50 de cm adâncime
în interiorul conturului circular, pe fundul cãreia se pune nisip, pânã
la îngrãdirea lui cu nuiele ºi udarea întregului edificiu, gata de a primi
vasele ºi figurinele de lut.
Nea Miticã, dincolo de obiectele ce ies din mâinile sale neliniºtite, a
atras în preajma sa tineri ºi copii de toate vârstele, cãrora le împãrtãºeºte
din tainele sale de meºter. A fost în mijlocul acestora, fie în cadrul
proiectele Lut Ars (2007-2012) ºi ªcoala de varã, fie la manifestãrile
organizate de Muzeul Þãranului Român sau de Muzeul Naþional al
Satului Dimitrie Gusti, precum ºi la Atelierele de Creaþie organizate de
C.J.C.P.C.T. Ilfov de-a lungul timpului. Constantin Dumitru, zis ºi
Nea Miticã a fost prins în cadrul proiectul cultural finanþat de
Administraþia Fondului Cultural Naþional Bãtãturi. Urme lãsate de
meºteºuguri, iniþiat de un grup de tineri sociologi ºi fotografi, constituiþi
în Asociaþia Culturalã Câte-n lunã ºi-n mansardã, derulat în perioada 15
august-15 noiembrie 2012, în sensul cã a fost unul dintre meºterii care
a fost subiect ºi obiect de cercetare în cadrul acestuia.

Filmul documentar Cu ochii în lut, semnat de Hadrian Gavriluþiu ºi
produs de Marilena Ilieºiu, creat prin contribuþia Centrului Judeþean
de Conservare ºi Promovare a Culturii Tradiþionale Ilfov, are în prim
plan chiar pe Nea Miticã, cel care mai prelucreazã încã lutul ºi ne
dezvãluie secretele meºteºugului sãu, a unei tradiþii pe cale de dispariþie.
Filmul a fost prezentat ºi în cadrul Festivalului Astra Film Festival,
la Sibiu, în anul 2015. Pentru cã Nea Miticã este unul dintre cei mai
reprezentativi olari din zona Munteniei care pãstreazã, duce mai
departe ºi transmite tinerilor ºi copiilor arta olãritului ºi specificul
olãritului din Piscu, doamna Popa Anica, inspector de specialitate
din cadrul Biroului de Culturã al Centrului Judeþean de Conservare ºi
Promovare a Culturii Tradiþionale Ilfov, a întocmit ºi avansat un
dosar pentru ca lui Nea Miticã din Piscu sã i se acorde titlul de Tezaur
Uman Viu. Din pãcate, cãile birocraþiei sunt destul de întortocheate,
iar aceastã numire întârzie. Pânã atunci, cu puþinele puteri pe care le
mai are, Constantin Dumitru, alias Nea Miticã, învaþã copii de la
ªcoala de la Piscu tainele lutului ºi bogãþia acestui pãmânt.

George V. GRIGORE
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eºi în acte apare cu numele de Constantin Dumitru, toatã
suflarea piscanã îl cunoaºte ca Nea Miticã olarul. De copil a strâns
în mânã clisa ºi a modelat-o, suflând apoi peste ea cu dragoste ºi
drag; la început în joacã, iar mai apoi creând minunate articole pentru
casele ºi gospodãriile românilor ºi strãinilor de pretutindeni. Satul
Piscu din judeþul Ilfov este un vechi sat de olari, unde, de când se
ºtie, de sute de ani, meºteºugul olãritului se transmitea în familie,
din tatã în fiu, iar sãtenii spun cã ei se culcau ºi se sculau în ritmul
cadenþat al roþilor de olãrit ce nu se mai opreau din învârtit. Vechea
tradiþie a fost pãstratã pânã în anii 80, când în sat încã se lucra la
peste 120 de cuptoare, pentru cã, aºa cum spune unul dintre sãteni,
era mândrie sã fii olar, cã erai meseriaº. Dupã Revoluþie totul s-a
schimbat. Libertatea ºi deschiderea graniþelor cãtre importuri strãine
ieftine au redus interesul pentru produsele autohtone. Oalele,
strãchinile, paharele olarilor noºtri de la Piscu nu prea mai aveau
cãutare. Deºi erau fãcute cu suflet ºi meºteºug, le luau locul
chinezãriile de pe vapoare. Olarii din Piscu au început sã îºi
piardã rostul, iar cuptoarele lor mândre, ce stãteau mai tot timpul
fierbinþi, au început sã cadã în ruinã. Astãzi, dupã 30 de ani de la
revoluþie, nu mai ºtiu sã mai lucreze lutul cu adevãrat decât trei
meºteri ºi poate încã vreo doi, dar doar ocazional.
Nea Miticã, cum îl ºtie toata lumea, atât în sat, cât ºi prin târguri specialiºti din domeniul meºteºugurilor tradiþionale, respectiv al
ceramicii, colegi de breaslã ºi nu numai -, este unul în ograda cãruia
s-a mai auzit pânã zilele trecute, în continuare, ritmul roþii de olãrit.
El s-a nãscut în anul 1939, cu ochii în lut, dupã cum povesteºte
chiar el, în comuna Ciolpani, sat Piscu, judeþul Ilfov. De mic a
învãþat de la tatãl sãu sã se joace cu lutul, sã-l frãmânte si sã-i dea
diferite forme. Cu trecerea anilor, joaca s-a transformat într-o
adevãratã meserie, pe care mai apoi a ridicat-o la rangul de artã: arta
prelucrãrii lutului. A învãþat tot ce trebuia sã ºtie despre lut  de la
alegerea locului de unde îºi ia pãmântul, pânã la a duce la târg ºi a
vinde produsele pe care cu sârg le migãleºte în atelierul sãu. Încet 
încet, Nea Miticã, gazdã bunã, de altfel, începe sã ne împãrtãºeascã
din secretele pe care numai el le mai ºtie. Astfel aflãm cã Nea Miticã
îºi ia pãmântul de lucru tocmai din Lunca Ialomiþei; ºtie el un loc.
Pãmântul sau clisa, cum îi spune meºterul, îl depoziteazã mai
apoi într-un loc curat, unde îl udã bine cu apã, îl acoperã ºi îl lasã la
macerat. Între timp îl mai amestecã cu apã, îl calcã cu cãlcâiul sau
malaxorul, atât cât ºtie el cã trebuie ca sã devinã lut adevãrat, apoi
îl face bulgãri mari, în jur de 10 kg, ºi îl bagã în folie la beci. Când se
începe efectiv lucrul la roatã, se scoate în atelier câte un bulgãr, se
bate ºi se împarte în bulgãri mai mici, dupã cum vrea sã facã vasul
(sau vasele) de mare (de mari). Nea Miticã ºi la modelarea lutului
þine sã urmeze tradiþia locului. Din mâinile sale ies vase ce aparþin
ceramicii utilitare, pe care o foloseºte, de regulã, tot omul de rând
din comunitatea sãteascã: strãchini, cãni, borcane, ghivece, oale.
Vasele, dupã uscare, le ornamenteazã simplu, cu desene florale sau
geometrice. Stilul în care sunt modelate ºi ornamentate obiectele
face parte tot din tradiþia locului: sunt de la Piscu (oale de Pisc).
Acestea au dimensiuni din cele mai diverse, de la cãnuþele lipite
între ele cu mocirlã, care devin solniþe, pânã la vase mari - ghivece,
lãptãrii, ulcioare pentru diverse destinaþii. Mai lucreazã, cum s-ar
spune, marginal, ºi celebrele figurine de Piscu, tot din lut, zoomorfe
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Vizita Sanctitãþii Sale Papa FRANCISC în România

Dupã 20 de ani... Sã mergem împreunã!

(II)

În perioada 31 mai  2 iunie 2019, Papa
FRANCISC va efectua o vizitã de stat, apostolicã
ºi ecumenicã în România. S-a vorbit, se vorbeºte
ºi se va vorbi despre acest moment instoric în relaþiile bilaterale între Statul Vatican ºi România,
între Biserica Romano-Catolicã ºi Biserica Ortodoxã
Românã.
Dupã 20 de ani, Papa  vicar al lui Dumnezeu pe
pãmânt  va pãºi pe pãmânt românesc, în Grãdina
Maicii Domnului, aºa cum spunea, în 1999, Papa
Ioan Paul al II-lea.
Ce-i drept, un alt Suveran Pontif va fi oaspete
pentru trei zile în România, dar, ideea cã PAPA a
poposit pe meleagurile noastre pentru a doua oarã
nu ne face decât sã credem cã este un DAR al lui
Dumnezeu, care nu doreºte altceva decât IUBIRE,
ca toþi sã fim UNUL.

Concordatul cu România
Concordatul cu România din 1927 a fost încheiat în data de
10 mai 1927 între Regatul României, pe de o parte, ºi Sfântul
Scaun, pe de cealaltã parte. Din partea României a semnat
ministrul Vasile Goldiº, ministru al Cultelor în Guvernul
Averescu, iar din partea Sfântului Scaun a semnat cardinalul Pietro Gasparri, cardinal secretar de stat.
Concordatul a permis reorganizarea Bisericii Catolice de rit
latin ºi garanta credincioºilor exprimarea libertãþii religioase, aºa
cum fusese recunoscutã în Constituþia din 1923, pentru ortodocºi ºi greco-catolici.

Relaþiile Statului Vatican
cu România
Sfântul Scaun are, în prezent, relaþii diplomatice cu 183 de
state. România este unul dintre ele.
Primul reprezentant al României la Suveranul Pontif a fost
acreditat de Papa Pius al XI-lea în 1920.
Tratatul de la Lateran este un tratat politic care recunoaºte
suveranitatea completã a Sfântului Scaun în statul Oraºului Vatican, care a fost definit prin aceasta, un document cu
anexe:  Un plan al teritoriului Oraºului-Stat Vatican, cu o
suprafaþa de 44 de hectare  O listã a proprietãþilor Sfântului
Scaun, care se bucurã de privilegiul de extrateritorialitate ºi
excluderi de la taxe ºi expropriere.  O convenþie financiarã pentru
rezolvarea definitivã a pretenþiilor Sfântului Scaun rezultate
dupã pierderea teritoriilor ºi proprietãþilor din 1870. Statul italian
a fost de acord sã plãteascã imediat 750.000.000 lire, plus
obligaþiuni consolidate la purtãtor cu o dobândã de 5% ºi o valoare
nominalã de 1.000.000 de lire. Astfel, statul italian trebuia sã
plãteascã mai puþin decât se stabilea prin Legea garanþiilor din
1871 (3.250.000 lire), pe care papalitatea nu o acceptase.
Relaþiile bilaterale oficiale au început în 1920, primul diplomat
fiind Dimitrie C. Penescu, dar au fost întrerupte unilateral de
regimul comunist în 1950.
De la reluarea raporturilor în 1990, Liviu-Petru Zãpîran este
al ºaselea ambasador al României pe lângã Sfântul Scaun,
dupã Gheorghe Pancraþiu Iuliu Gheorghiu, Teodor Baconsky,
Mihail Dobre, Marius Lazurcã ºi Bogdan Tãtaru-Cazaban.
La rândul sãu, Sfântul Scaun a avut în aceastã ultimã perioadã
cinci ambasadori în România cu rangul de nunþiu apostolic:
arhiepiscopii (titulari) John Bukovsky, Janusz Bolonek, JeanClaude Périsset, Francisco-Javier Lozano ºi, din 5 decembrie
2015, pe actualul nunþiu în România ºi Republica Moldova,
monseniorul Miguel Maury Buendía.
De adãugat cã, din 1998, în România s-a revenit la vechea
tradiþie prin care nunþiul apostolic la Bucureºti devine decanul
Corpului Diplomatic.

Statul VATICAN
Vaticanul, unul dintre microstatele europene, este situat
pe colina Vatican din Nord-Vestul Romei, la câteva sute de
metri spre Vest de fluviul Tibru, pe malul drept al acestuia.
Frontierele (3.2 km în total, toate cu Italia) urmãresc zidurile
oraºului, construite pentru a-l proteja pe Papa de atacurile
externe.
Situaþia este mult mai complexã la faimoasa piaþã
Sfântul Petru în faþa bazilicii cu acelaºi nume, unde frontiera
corectã este în afara elipsei formate de colonadele lui Bernini.
Este cel mai mic stat suveran din lume cu 0.44 kmp.

Concordatele

Prin termenul de Concordat se înþelege, în mod obiºnuit,
o convenþie intervenitã între Sfântul Scaun, ca abstracþiune
a Bisericii Catolice, ºi puterea laicã a unui stat, pentru
reglementarea relaþiilor dintre acel stat ºi instituþiile religioase
catolice ce funcþioneazã pe teritoriul sãu.
Concordatele sunt tratate de drept internaþional public,
guvernate de principiile dreptului internaþional public.

Legea pentru ratificarea Concordatului cu Sfântul Scaun din
12 iunie 1929 a fost votatã de Senat în ºedinþa din 25 mai 1929
ºi de Adunarea Deputaþilor în ºedinþa din 29 mai 1929. Legea
a fost promulgatã prin decretul nr. 1842/1929 ºi publicatã
în Monitorul Oficial nr. 126 din 12 iunie 1929.
În condiþiile în care regele Mihai I era minor, decretul de
promulgare a fost semnat de cei trei membri ai Regenþei, unul
din ei fiind chiar patriarhul Miron Cristea.
Prin Decretul nr. 151 din 17 iulie 1948, Concordatul a fost
denunþat de cãtre autoritãþile comuniste din România, iar, în
august 1948, guvernul a preluat o parte dintre prerogativele
papale. Noua Lege a Cultelor consfinþea dreptul puterii laice de
a interveni în organizarea bisericeascã. Articolul 22 prevedea
cã pentru crearea ºi funcþionarea de eparhii (dioceze,
superintendenþe), se vor socoti în medie 750. 000 de credincioºi
pentru fiecare eparhie. Astfel, statul, ºi nu Suveranul Pontif,
stabilea modul de organizare.
Abrogarea Concordatului în vara anului 1948 a fost motivatã
în presã prin garantarea libertãþii religioase în Republica
Popularã Românã, ceea ce anula, implicit, ºi motivele ce au stat
la baza unirii din 1698. Prin urmare, la 1 decembrie 1948, guvernul
de la Bucureºti a decretat reunificarea cu Biserica Ortodoxã
Românã a greco-catolicilor, act faþã de care Vaticanul a protestat.

Papa Francisc ºi România

Tratatul de la Lateran a fost unul dintre Pactele de la Lateran
din 1929 ori Acordurile Laterane, dintre Regatul Italiei ºi Sfântul
Scaun ºi care au rezolvat Problema Romanã. Acordurile au primit
numele Palatul Lateran, unde au fost semnate pe 11 februarie
1929. Parlamentul Italian le-a ratificat pe 7 iuie 1929. Prin aceste
documente, Italia recunoºtea Vatican ca fiind stat independent.
Guvernul italian, condus în acea vreme de premierul Benito
Mussolini, a fost de acord sã ofere Bisericii RomanoCatolice compensaþii financiare pentru pierderea Statelor Papale
În 1947, Tratatul de la Lateran a fost recunoscut în Constituþia
Italiei, ca soluþie pentru relaþiile dintre Stat ºi Biserica Catolicã.

Vizita stã sub motto-ul Sã mergem împreunã! ºi are un
logo marian, cu Maica Domnului ocrotind sub mantia ei un
grup de oameni purtând o cruce. Papa invitã la unirea tuturor
sub acoperãmântul Fecioarei Maria, România fiind numitã
adesea Grãdina Maicii Domnului.
În trãsãturile esenþiale, Papa Francisc a decis sã pãstreze
stema sa anterioarã, aleasã încã de la consacrarea sa episcopalã
ºi caracterizatã de o simplitate liniarã.
Partea structuralã albastrã este surmontatã de simbolurile
demnitãþii pontificale, egale cu acelea voite de predecesorul
Benedict al XVI-lea (mitra situatã între cheile încruciºate de
aur ºi de argint, unite de un cordon roºu). În partea de sus
este emblema ordinului de provenienþã a Papei, Societatea
lui Isus: un soare strãlucitor ºi înflãcãrat încãrcat de literele,
în roºu, IHS, monograma lui Cristos. Litera H este
surmontatã de o cruce; la extremitate, cele trei cuie în negru.

În partea de jos se aflã steaua ºi floarea de nard. Steaua,
dupã o veche tradiþie heraldicã, o simbolizeazã pe Fecioara
Maria, mama lui Cristos ºi a Bisericii; în timp ce floarea de
nard îl indicã pe sfântul Iosif, patron al Bisericii Universale.
De fapt, în tradiþia iconograficã hispanicã, Sfântul Iosif este
reprezentat cu o ramurã de nard în mânã. Punând în partea
structuralã aceste imagini, Papa a intenþionat sã exprime
propria evlavie deosebitã faþã de Fecioara Preasfântã ºi
Sfântul Iosif.
Odatã ales episcop, ES Monseniorul Bergoglio (Papa
FRANCISC), ca amintire a acestui eveniment care a marcat
începuturile consacrãrii sale totale lui Dumnezeu în Biserica
sa, a decis sã aleagã, ca motto ºi program de viaþã, expresia
Sfântului Beda miserando atque eligendo  Alege ºi
urmeazã, pe care a voit s-o reproducã ºi în propria stemã
pontificalã.

Lect. univ., doctor în Teologie Sorin BEJAN

