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Doar
pânã pe 28 iunie,
Universitatea
Spiru Haret
mai acceptã
preînscrieri on-line!
Candidaþii care aleg sã se preînscrie on-line sunt
scutiþi de plata taxei de înscriere, dacã pânã la data
de 31.07.2019 vor prezenta, la secretariatul facultãþii
pentru care au optat, documentele necesare pentru
înscriere.

Taxa de înscriere la concursul de
admitere pentru studiile universitare de
licenþã ºi masterat este: 130 de lei ºi
pentru colegiu: 120 de lei
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Te-ai pregãtit
de vacanþã ?
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Sâmbãtã, 8 iunie 2019, în aula Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Politice
ºi Administrative din Bucureºti, s-a desfãºurat festivitatea de absolvire
a promoþiei 2019, programele de studii Drept ºi Administraþie Publicã.
La acest important eveniment au participat absolvenþii celor douã
specializãri, cadre didactice ºi invitaþi ai absolvenþilor, precum ºi
reprezentanþi ai mass  media. Au pãºit pragul profesional pe calea
vieþii, în domeniile Drept ºi Administraþie Publicã, peste 250 de

absolvenþi (214 programul de studii Drept ºi 48 la programul de studii
Administraþie Publicã). Urmeazã emoþiile generate de examenele de
finalizare a studiilor din luna iulie 2019 ºi, desigur, provocãrile frumoaselor
profesii pentru care s-au pregãtit. Cadrele didactice ale Facultãþii de
ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative din Bucureºti le-au adresat
mulþumiri absolvenþilor ºi familiilor acestora pentru efortul remarcabil ºi
pentru rezultatele deosebite obþinute în aceºti ani de studii!

INVESTEªTE ÎN TINE!
 În 2019, plafonul total al garanþiilor de
stat care vor putea fi emise în cadrul
programului va fi de un miliard de lei.
Tinerii români care nu au un loc de muncã
stabil sau care sunt în perioada studiilor se pot
bucura, începând din luna octombrie a anului
trecut, de credite fãrã dobândã de pânã la câteva
zeci de mii de lei. Garanþia statului va fi de
80%, autoritãþile urmând sã acopere dobânda.
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 50/
2018 privind implementarea programului
guvernamental INVESTEªTE ÎN TINE a fost
publicatã în Monitorul Oficial nr. 516/22 iunie
2018. Ordonanþa prevede cã tinerii cu vârsta
între 16 ºi 26 de ani, care nu obþin venituri, pot
solicita credite fãrã dobândã de pânã la 40.000
de lei. Creditul este destinat acoperirii nevoilor
tinerilor, ºi anume a cheltuielilor legate de
educaþie, sãnãtate, culturã, sport ºi altele. Dacã
se vor angaja în perioada derulãrii creditului,
aceºtia vor putea sã cearã încã 20.000 de lei,
în baza unei simple adeverinþe de la angajator. În
orice caz, dacã tinerii n-au venituri, vor avea
nevoie de un codebitor.
Conform textului ordonanþei, garanþia
statului este de 80%, iar dobânda este
subvenþionatã tot de stat. Durata creditului ce
poate fi contractat de cãtre tinerii de pânã la 26
de ani va fi de maximum zece ani, inclusiv
perioada de graþie de maximum cinci ani.

Condiþiile în care tinerii pot cere creditele
de pânã la 40.000 de lei sunt detaliate în
hotãrârea amintitã mai sus. Mai exact,
solicitanþii creditelor trebuie:  sã fie persoane
fizice cu cetãþenie românã, cu domiciliul ºi
reºedinþa obiºnuitã în România;  sã fie tineri
cu vârsta cuprinsã între 16 ani (împliniþi la data
solicitãrii creditului) ºi 26 de ani (neîmpliniþi la
data solicitãrii creditului), care sunt în sistemul
de învãþãmânt sau care efectueazã cursuri de
specializare;  sã aibã acordul reprezentantului
legal pentru obþinerea creditului, dacã sunt
persoane cu capacitate de exerciþiu restrânsã; 
dacã nu sunt angajaþi, sã aibã cel puþin un
codebitor;  sã completeze o declaraþie pe
propria rãspundere prin care sã declare cã n-au
accesat ºi nu vor accesa un alt credit în cadrul
programului;  sã aibã calitatea de împrumutat
în raport cu finanþatorul;  sã se încadrez în
normele interne de creditare ale finanþatorului.
Potrivit OUG nr. 50/2018, banii de credit
se vor putea cheltui pentru: plata cãrþilor,
rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate
(se includ cheltuielile cu plata cãrþilor,
rechizitelor, suporturilor/materialelor de curs, în
format tipãrit sau digital, indiferent de domeniul
de acoperire a acestora sau de specificul
domeniului de studiu pentru care s-a obþinut
finanþarea);  plata creºelor, grãdiniþelor, ºcolilor
particulare (se includ cheltuielile cu plata taxelor

ºi a costurilor aferente participãrii copilului la
activitãþi din creºe, grãdiniþe, cele de stat ºi cele
private, acreditate, inclusiv ºcolile ºi liceele
particulare);  plata cursurilor de specializare/
calificare;  plata cursurilor de pregãtire
profesionalã;  taxe de studii, inclusiv master,
doctorat, MBA;  plata chiriei ºi a utilitãþilor; 
plata locurilor de cazare în cãminele studenþeºti;
 o parte din construcþia sau achiziþia unei
locuinþe;  modernizarea sau renovarea unei
locuinþe;  costul medicamentelor, analizelor,
serviciilor dentare ºi al intervenþiilor chirurgicale;
 achiziþionarea de calculatoare, laptopuri,
imprimante, softuri de specialitate (indiferent
de domeniul de acoperire a acestora sau de
specificul domeniului de studiu pentru care s-a
obþinut finanþarea);  abonamente sau bilete
culturale: cinema, teatru, operã, bibliotecã,
muzee;  costul publicãrii cãrþilor sau al studiilor
de specialitate;  articole sportive;  taxa de
participare la manifestãri ºtiinþifice ºi concursuri;
 cheltuielile de transport pentru deplasãri la
manifestãri ºtiinþifice ºi concursuri.
Folosirea banilor se va putea face ori
integral (adicã se pot cheltui toþi banii o datã),
ori fracþionat (adicã se poate cheltui creditul prin
retrageri succesive de minimum 100 de lei), se
aratã în hotãrâre. Aici, important de precizat este
cã banii daþi de stat nu pot fi folosiþi pentru a
refinanþa alte credite pe care le au tinerii.

A venit vacanþa

la Grãdiniþa Prietenii Mei!
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Ca în fiecare an, #ISIC îþi aduce
reduceri la cele mai cool
festivaluri ale verii
Ce este ISIC?
ISIC  International Student
Identity Card este singurul
student ID care îþi atestã la nivel
global statutul de elev în ciclul gimnazial, licean, student,
masterand sau doctorand.
Cine poate sã aplice pentru ISIC?
Pentru ISIC poþi aplica dacã eºti student, elev, masterand sau doctorand.
Ce avantaje oferã ISIC?
Reduceri in toata lumea  peste 45.000 de reduceri exclusive
în peste 130 de þãri la obiective turistice, transport, cazãri,
cafenele, restaurante ºi multe altele;
Este recunoscutã la nivel global  ISIC este un proiect
UNESCO ºi este SINGURA legitimaþie studenþeascã care îþi este
recunoscutã oriunde în lume;
Mii de reduceri în România  la parteneri precum McDonalds,
KFC, 5ToGo, Worldclass, Sephora si multi altii;
Economii importante  folositã în mod frecvent, ISIC te ajutã
sã economiseºti mai mult de 1.000 de lei pe an;
Valabilitate extinsã  legitimaþia ta va fi validã pânã la
data de 31.12.2019.
(https://www.isic.ro/de-ce-isic/)

Libertatea ta se terminã
acolo unde începe
libertatea celuilalt
Mioara VERGU-IORDACHE
Chiar dacã nu sunt cool ºi nici în trend, declar cã sunt
patriot român. Îmi iubesc þara ºi locuitorii ei, indiferent
de naþionalitate. ªi pentru cã-mi iubesc concetãþenii, îmi
permit sã fiu exigentã în primul rând cu ei. Sã remarc
derapajele ºi sã le atrag atenþia asupra lor. Aceastã iubire
nu mã împiedicã sã iubesc ºi sã apreciez orice om, de
orice cetãþenie, de oriunde ar fi, dar sã-i pretind sã nu-mi
jigneascã þara ºi concetãþenii, sã nu înjure, sã nu ne
desconsidere. Pretind sã nu ne ia în râs bunãvoinþa,
indulgenþa, calmul Nu-i normal sã ne pierdem timpul
cu frustrãrile ºi proasta creºtere a unora sau altora. Cred
cã toþi oamenii sunt sau ar trebui sã fie liberi
sã-ºi aleagã drumul în viaþã, locul de domiciliu, vecinii.
Dar cred ºi cã libertatea ta se terminã acolo unde începe
libertatea celuilalt (John Stuart Mill). Suntem egali în
faþa vieþii ºi în faþa legii. Aºa ar trebui sã fim.
Mãsluirea realitãþii, dupã bunul plac sau inculturã,
sau spoialã de culturã, conduce la conflicte generatoare
de traume ºi de pierdere de timp, timp care ne-ar folosi
pentru a crea ºi a construi. La ce foloseºte conflictul? La
ce ne foloseºte jignirea? Cine îi este superior cui? Cu ce
argumente? Cine stãpâneºte pãmântul? La ce foloseºte
naþionalismul excesiv? Cui foloseºte bãgatul bãþului prin
gard în relaþiile dintre cetãþenii aceleiaºi þãri, cetãþeni de
naþionalitãþi diferite? Cui foloseºte ipoteza rescrierii
virtuale a unor graniþe, în condiþiile în care suntem, tot
mai mult, un sat universal?
Cum este posibil sã dispreþuieºti eroismul unor oameni
care au murit pentru þara ta, România? Indiferent de
naþionalitate, acei eroi au plãtit cel mai scump tribut, au
plãtit cu viaþa. Poate în ultima clipã, la întâlnirea cu
moartea, Ion ºi Ianoº s-au privit în ochi. Nu cred cã s-au
urât atunci! De ce se insistã pe autoenclavizarea
concetãþenilor noºtri maghiari, de pildã, cetãþenii români
din Harghita ºi Covasna? De ce sunt împiedicaþi, practic,
sã înveþe limba românã, ceea ce le-ar da acces la ocuparea
unor locuri de muncã oriunde în România? De ce nu sunt
atenþi cã sunt limitaþi la o zonã care nu este dezvoltatã, cã
au un nivel de trai scãzut, chiar dacã sunt oameni harnici?
De ce nu remarcã faptul cã aceia care, chipurile, se bat
pentru drepturile lor sunt buni cunoscãtori de limba românã,
ceea ce le-a permis sã acceadã în funcþii de conducere. Aceºti
oameni sunt lipsiþi de iubire ºi respect. Sunt egoiºti ºi
individualiºti. Se vede cu ochiul liber! În drumurile mele
prin Transilvania am întâlnit mulþi români de naþionalitate
maghiarã în vârstã care regretau cã nu ºtiu limba românã,
trãitori fiind în Regiunea Autonomã Maghiarã din Republica
Popularã Românã! Dorim sã se repete istoria?
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UNIVERSITARIA
A XVIII-a ediþie a Colocviului Internaþional

Latinitate  Romanitate 
Românitate
În perioada 24-25 mai a avut loc cea
de-a XVIII-a ediþie a Colocviului Internaþional Latinitate  Romanitate 
Românitate, desfãºurat la Universitatea
Valahia din Târgoviºte, coordonat de
prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea,
iniþiatorul acestui colocviu în 2001.
Dupã deschiderea festivã a
Colocviului, cu alocuþiuni din partea
conducerii Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, a Universtãþii Valahia, a
Facultãþii de ªtiinþe Politice, Litere ºi
Comunicare, a Inspectoratului ªcolar ºi a
Centrului de Culturã ºi Artã al Judeþului
Dâmboviþa, au avut loc comunicãrile în
plen, la care au participat personalitãþi
din Bucureºti, Iaºi ºi Târgoviºte. Acad.
prof. univ. dr. Gheorghe Chivu a
prezentat: ªcoala Ardeleanã  o nouã
evaluare. Lucrarea, apãrutã la Editura
Academiei ºi coordonatã de acad. Eugen
Simion, aratã încã o datã importanþa
acestui curent în istoria limbii ºi culturii
române. Dezvoltându-ºi o mai veche idee
despre latinitatea din Balcani, conf. univ.
dr. Adrian Nicolescu, SNSPA, a prezentat:
Latinitate de limbã faþã de latinitate de
culturã. Prof. univ. dr. Petre Gheorghe
Bârlea a vorbit, cu dragostea ºi rigoarea
specialistului, despre Evoluþia conceptului de latinitate. A fost lansatã
cartea Fundaþia Universitarã Regele
Ferdinand din Iaºi. Scurt istoric pe
baza documentelor, de
Ioana Gafton, ºef serviciu
la Biblioteca Centralã
Universitarã M. Eminescu
din Iaºi, publicatã la
Editura Universitãþii Al. I.
Cuza din Iaºi în 2018.
Cartea a fost prezentatã de prof. univ. dr.
Lucian Chiºu, conf. univ. dr. Ramona
Stanciu, directorul Bibliotecii
Universitãþii Valahia din Târgoviºte, ºi
conf. univ. dr. Iulian Oncescu de la
Facultatea de ªtiinþe Umaniste din cadrul
aceleiaºi universitãþi. Autoarea Ioana
Gafton a prezentat etapele elaborãrii
lucrãrii.
A doua parte a zilei s-a desfãºurat pe
secþiuni; au prezentat lucrãri cadre
didactice ale Facultãþii de ªtiinþe Politice,
Litere ºi Comunicare a Universitãþii
Valahia ºi foste studente, actuale
profesoare de Limba românã, care în anul
2018 au susþinut examenul de gradul I în
învãþãmântul preuniversitar. Este un
obicei ca la acest colocviu sã fie
prezentate de autori cele mai bune lucrãri
de gradul I. Profesoarele de Limba românã
din judeþele Prahova ºi Dâmboviþa, ale
cãror lucrãri au fost coordonate de
profesor P. Gh. Bârlea, au prezentat: 
Elena-Otilia Pîrvu (Voicilaº) de la ªcoala
Gimnazialã Apostolache Prahova Greºeli frecvente în vorbirea tinerilor; 
Salomeea Niþã (Bãrãgan) de la ªcoala
Gimnazialã Odobeºti, Structura Crovu
despre Valorile semantico-stilistice ale
structurilor verbale româneºti; 
Cristina Dinu de la ªcoala Gimnazialã
Odobeºti, Structura Crovu, a prezentat
lucrarea Neologismele în manualele
alternative;  Anca Iuga de la ªcoala Prof.
Paul Bãnicã, Târgoviºte, despre Conectorii sintactici în manualele alternative;
 Aurelia Stancu de la ªcoala Normalã
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C. Cantacuzino, Târgoviºte, despre
Eficientizarea activitãþii didactice prin
diferenþierea învãþãrii;  Georgiana
Gugu - Formarea competenþelor de
comunicare la preºcolari.
A doua zi a Colocviului a început tot
cu alocuþiuni în plen ale invitaþilor,
moderator fiind prof. univ. dr. Petre
Gheorghe Bârlea:  prof. univ .dr.
Alexandru Gafton, decanul Facultãþii de
Litere de la Universitatea Al. I. Cuza din
Iaºi ºi vicepreºedinte al CNATDCU
Filologie România a prezentat lucrarea
intitulatã Hipercorectitudinea ca exerciþiu
lingvistic;  prof. univ. dr. Lucian Chiºu a
prezentat viitoarea lucrare despre Fãnuº
Neagu, Fãnuº Neagu - avatarurile unei
ediþii critice, care va apãrea la Editura
Academiei în mai multe volume. Ultima
alocuþiune a fost cea pe skype a acad. prof.
Baudouin Decharneux de la Universite
Libre de Bruxelles, Academie Royale de
Belgique, Maitre de Recherches du FRSFNRS, care a vorbit despre Le Narcisse
dOvide et la Psyche dApulee  de la
maladie à la guérison, în dialog cu
prof. univ. dr. Tatiana Flueraru de
la Universitatea Valahia din
Târgoviºte.
Au urmat lucrãrile pe secþiuni,
dintre care amintim: lector univ.
dr. Mariana Vârlan, Facultatea de
ªtiinþe Politice, Litere ºi Comunicare,
Universitatea Valahia: Complementul
prepoziþional. Verbe cu regim prepoziþional
în limba românã;  Olimpia Varga,
Universitatea Ovidius Constanþa: Motivul
efebului în poezia lui Al. Macedonski;
 Constantin Georgel Stoica: Structurile
interogative în manualele ºcolare ºi
pregãtirea evaluãrii elevilor;  Adriana Ion:
Amprente sacre în satul românesc
tradiþional;  Andreea Fanea: Biblioteconomia româneascã - repere istorice;
 Cristina Enãchescu de la Colegiul
Economic Viilor Bucureºti: Poezie ºi terapie
în descântecele româneºti;  Ecaterina Savu:
Valori identitare în basmele popoarelor;
 Diana Fulger: Cuantificarea noþiunilor
antonimice în limbile romanice. Lector univ.
Anca Fanea, azi pensionarã, în lucrarea
intitulatã Toponimia minorã  în pericol,
atrage atenþia asupra pierderii multor
toponime minore nestrânse încã, din cauza
dispariþiei sectoarelor de toponimie din
cadrul institutelor de cercetare, având ca
motiv vãduvirea lor prin pensionarea
toponimiºtilor, încheind cu o rugãminte
adresatã tinerilor lingviºti, geografi, istorici
de a se apleca ºi asupra istoriei nescrise pe
care o dã toponimia minorã.
Lucrãrile Colocviului s-au încheiat cu
un cuvânt de mulþumire al prof. univ. dr.
Petre Gheorghe Bârlea, preºedintele
Filialei Uniunii Latine din Târgoviºte,
adresat atât participanþilor, cât ºi echipei
organizatorice.

Maria Andreea FANEA
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Facultatea de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative Bucureºti
reprezentatã în proiecte

Cost Actions
La sfârºitul secolului trecut, amploarea luatã de studiile
de victimizare, în special cercetãrile privind experienþele
victimelor desfãºurate în principal în America de Nord,
Oceania ºi Europa de Nord-Vest, a generat un nou corp de
cunoºtinþe, care a conturat în timp o disciplinã numitã
Victimologie. Deºi s-au înregistrat progrese rapide de atunci,
în anumite domenii ale victimologiei existã întrebãri care
trebuie sã primeascã încã un rãspuns. Pe aceste coordonate
se înscrie ºi Cost Action 18121- Cultures Of Victimology:
understanding processes of victimization across Europe,
proiect iniþiat ºi coordonat de prof. Antony Pemberton
(director Intervict, profesor de Victimologie la Tilburg
University).
Aceastã acþiune COST intenþioneazã sã dezvolte un
cadru teoretic inovator, funcþional ºi cuprinzãtor pentru
victimologia culturalã. Înþelegerea influenþei mediatorilor
ºi moderatorilor asupra construcþiilor culturale, implicit
asupra victimologiei, va îmbunãtãþi înþelegerea gradului în
care actuala bazã de cunoºtinþe victimologice poate fi
generalizatã în ceea ce priveºte tipurile de victimizare ºi
locaþii studiate la alte spaþii geografice.
Prima întâlnire a reprezentanþilor þãrilor participante
(câte doi principali ºi, teoretic, încã doi substituþi),
respectiv, Management Committee, a avut loc pe data de
8.04.2019, la Bruxelles, Hotel Thorn. Pentru România,
au fost nominalizaþi: conf. univ. dr. Aura Preda,
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de ªtiinþe Juridice,
Politice ºi Administrative Bucureºti, având ca substitut
pe conf. univ. dr. George Coca, de la aceeaºi facultate, ºi
conf. univ.dr. Nelu Niþã, de la Facultatea de Drept a
Universitãþii din Bacãu.
Cu ocazia întâlnirii, reprezentanþii Asociaþiei Cost au
prezentat specificul acestor proiecte din punct de vedere
ºtiinþific, de cãtre un consilier ºtiinþific, iar cele legate de
deplasare de cãtre un consilier administrativ. Ulterior, prof.
Antony Pemberton a prezentat principalele premise de la
care a pornit în scrierea proiectului, obiectivele ºi grupurile
de lucru propuse pentru a atinge obiectivele fixate.
În esenþã, aºa cum rezultã din documentele consultate,
aceastã acþiune îºi propune:  sã consolideze un vast corp
de informaþii teoretice ºi empirice pentru a produce un
domeniu mai cuprinzãtor ºi mai coerent de cercetare a
victimologiei culturale  sã genereze o analizã comparativã
care cartografiazã corpul existent de cercetare victimologicã
în þãrile membre Cost  sã sprijine dezvoltarea expertizei
teoretice ºi metodologice a cercetãtorilor în domeniul
victimologiei culturale  sã creeze dialog ºi colaborare între
pãrþile interesate relevante care folosesc diferite teme ºi
subiecte sau care lucreazã în domeniul Victimologiei  sã
dezvolte unele experienþe editoriale ºi diseminatoare
comune, prin consolidarea eforturilor de cooperare în diferite
domenii de expertizã  sã promoveze o reþea de parteneriate
mai cooperantã ºi mai integratã, oferind posibilitãþi de
colaborare pentru cercetãtori, practicieni ºi factorii de decizie
politicã  sã conducã la o mai bunã difuzare a informaþiilor
despre activitatea de cercetare, rezultatele ºi dezvoltarea
politicilor victimelor  sã contribuie în mod semnificativ la
dezvoltarea cunoºtinþelor, abilitãþilor ºi reþelei cercetãtorilor
de carierã timpurie  sã faciliteze îmbunãtãþirea
competenþelor ECI ºi sã stimuleze contactele ºtiinþifice cu
alte categorii de profesioniºti  sã susþinã colaborarea
membrilor sãi dincolo de durata proiectului.
Cercetarea empiricã privind experienþa victimizãrii, analiza
victimizãrii ca fenomen social ºi dezvoltarea istoricã a
drepturilor victimelor s-au concentrat pe studiile din þãrile
anglo-saxone ºi pe un mic grup de þãri din nord-vestul Europei.
În plus, cunoºtinþele actuale despre victime se bazeazã în cea
mai mare parte pe analiza unor seturi mari de date cantitative,
eºantioane largi. Totuºi, aceste date au oferit perspective
importante, cum ar fi descoperirea fenomenelor de victimizare
repetatã ºi secundarã, precum ºi cifra neagrã mare a victimelor
(cele care nu raporteazã autoritãþilor infracþiunile comise
asupra lor). Cu toate acestea, datele sunt prea abstracte ºi
generale pentru a localiza caracteristicile specifice ale
grupurilor de victime în diferite contexte, pentru a interoga
mecanismele care stau la baza fenomenelor cheie ºi /sau pentru
a înþelege pe deplin perspectivele victimelor privind nevoile
ºi experienþele lor.
Sondajele de victimizare pe scarã largã trebuie completate
de noi modele de cercetare calitativã ºi experimentalã, care
pot aduce mai multã luminã asupra acestor probleme. În
cele din urmã, cercetarea se va concentra pe un numãr mic
de subiecte pentru a se evidenþia: prevalenþa victimizãrii,
efectele asupra sãnãtãþii mintale ºi experienþa cu anumite
trãsãturi ale proceselor de justiþie, cum ar fi declaraþiile de
impact ale victimei sau medierea victimã-infractor.
Cum este definitã victimizarea, normele privind
comportamentul adecvat al victimelor ºi modul în care
societatea înþelege ºi percepe victimele sunt încorporate

Mioara Vergu-Iordache, Ciprian C. Vasilescu
Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP)
Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.

ºi construite din punct de vedere cultural. În special,
trebuie înþeleasã portabilitatea construcþiilor ºi a
constatãrilor, a politicilor ºi a practicilor de la un context
la altul, în termeni de condiþii ºi sensibilitãþi culturale.
Prin urmare, aceastã propunere pentru o acþiune Cost
intenþioneazã sã ofere un impuls atât de necesar cercetãrii,
politicii ºi practicilor, concentrându-se în mod special pe
victimologia culturalã.
În fiecare an, aproximativ 90 de milioane de europeni
devin victime ale criminalitãþii. Pentru mulþi, acest lucru nu
înseamnã mai mult decât o ameninþare temporarã, daune
minore sau neplãceri. Pentru alþii, poate fi o experienþã
profundã, alienantã, distrugând traiectoria vieþilor, cu efecte
pe termen lung. Pentru co-victime, victime ale violului, atacuri
teroriste, trafic de persoane sau încãlcãri grave ale drepturilor
omului, victimizarea devine adesea nucleul în jurul cãruia se
învârte povestea vieþii. Impactul asupra sãnãtãþii mintale,
financiare ºi sociale a victimizãrii în aceste cazuri este dificil
de estimat, în condiþiile în care chiar ºi estimãrile conservatoare
ale acestor efecte se ridicã la zeci de mii de euro pe caz
individual. Dincolo de efectele individuale, societatea poate
fi, de asemenea, afectatã. De exemplu, evenimentele de
victimizare în masã pot avea consecinþe politice, cum ar fi
ameninþarea ºi reacþia la evenimente teroriste, care se aflã pe
agenda politicã a multor þãri membre Cost.
Pe cei interesaþi de detalii, îi invitãm la consultarea
link-urilor de mai jos:
https://www.cost.eu/cost-actions/what-are-costactions/; https://www.cost.eu/who-we-are/members/RO
Asigurarea unui sprijin suficient, a unui ajutor necesar,
precum ºi a instrumentelor de navigare prin procedurile
complexe ale proceselor în justiþie, procese care urmeazã
victimizãrii, ar trebui sã fie o preocupare pentru autoritãþile
din întreaga Europã. Acest lucru a fost deja recunoscut de
Uniunea Europeanã. Directiva 2012/29 / UE a
Parlamentului European ºi a Consiliului din 25 octombrie
2012, de stabilire a unor norme minime privind drepturile,
sprijinul ºi protecþia victimelor infracþiunilor urmãreºte
sã ofere un astfel de rãspuns nevoilor victimelor.
Aceasta este o etapã importantã, care meritã apreciatã.
Cu toate acestea, deºi transpunerea directivei ar fi trebuit
sã aibã loc pânã la sfârºitul anului 2015, este deja clar cã
multe state nu ºi-au îndeplinit obligaþiile. În plus, o
constatare recurentã în literatura victimologicã este cã
practica politicii victimelor este adesea mult mai departe
de evoluþiile legislative.
Existã un decalaj considerabil între lege aºa cum e
redactatã ºi legea pusã în practicã: rapoartele recente
privind starea de fapt în urma directivei au confirmat
lacune de implementare.
Sã oferim doar un exemplu: poliþia este adesea un
element-cheie în eforturile de asistenþã a victimelor, dar
organizarea poliþiei, cultura ºi încrederea în poliþie diferã
foarte mult între statele membre. Ne putem aºtepta la
victime în statele membre cu o înaltã încredere în poliþie,
dar într-o culturã a poliþiei care este relativ lipsitã de
sensibilizarea victimelor. Atunci putem considera poliþia
o sursã de sprijin ºi asistenþã? Pare puþin probabil.
Zonele din UE în care drepturile, protecþia ºi sprijinul
victimelor sunt cele mai puþin sigure sunt, de asemenea,
zonele care nu dispun de o bazã de date suficientã pentru a
face bilanþul situaþiei victimelor ºi pentru a sprijini
schimbãrile necesare. Pentru a îndeplini promisiunea
Directivei privind victimele UE, este, prin urmare, esenþial
sã se extindã baza de evidenþã a victimelor, cu un accent
deosebit pe variaþiile relevante din contextul cultural, social,
istoric, politic ºi instituþional. Reunirea expertizei ºi a
cunoºtinþelor poate ajuta la o mai bunã înþelegere a
experienþelor victimelor ºi la generarea de metode sofisticate
pentru a cerceta în continuare aceastã experienþã. La rândul
sãu, aceastã înþelegere aprofundatã poate ajuta statele sã-ºi
înþeleagã sau sã-ºi dezvolte propriile politici, sã le alinieze
la directivã ºi la alte standarde internaþionale ºi sã
îmbunãtãþeascã serviciile de sprijinire a victimelor. Aceasta
oferã victimelor criminalitãþii sprijinul ºi protecþia de care
au nevoie, dar, de asemenea, reduce costurile sociale ºi
economice pentru societate.

Conf. univ.dr. Aura PREDA
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Conferinþa anualã ºtiinþificã a Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative

E-guvernanþã ºi E-justiþie
în spaþiul de Libertate, Securitate ºi Justiþie
al Uniunii Europene
Începutul de secol ºi de mileniu, din care au
trecut, iatã, aproape douã decenii, sunt marcate,
fãrã îndoialã, de ceea ce am putea numi generic
comunicarea ºi cultura digitalã. Marcatã pe rând
de cuvântul scris ºi descoperirea tiparului, de
radio sau de televiziune, comunicarea
generalizatã a societãþii actuale, cum spunea
Bernard Miege, a ajuns în epoca internetului.
Denumitã în diverse feluri: societate
informaþionalã, postindustrialã, postmodernã,
noua societate, mondializare, erã digitalã º.a.
lumea actualã are o caracteristicã comunã:
comunicarea prin internet. Fie cã vorbim de
omul simplu, dar mai ales de specialiºtii din
diferite domenii, acest mijloc de comunicare
devine dominant.
În zilele de 4 ºi 5 iunie, la sediul din ºos. Berceni
nr.24, Centrul de Cercetãri Juridice al Facultãþii
de ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative din
cadrul Universitãþii Spiru Haret, a organizat
conferinþa ºtiinþificã cu tema E-Guvernanþã ºi EJustiþie în spaþiul de Libertate, Securitate ºi
Justiþie al Uniunii Europene.
Lucrãrile conferinþei au fost deschise de
decanul facultãþii, conf. univ. dr. Marian Ilie, care
a fost ºi moderator al lucrãrilor în plen.
Mulþumind numeroºilor participanþi la
eveniment, a subliniat importanþa problematicii
dezbãtute pentru cercetarea ºtiinþificã în
domeniul dreptului ºi al ºtiinþelor administrative.
În cuvântul sãu, prof. univ. dr.Maria Andronie,
prorector al Universitãþii Spiru Haret, a apreciat
modernitatea procesului de învãþãmânt ºi
activitatea de cercetare din cadrul Facultãþii de
ªtiinþe Juridice, Politice ºi Administrative. De
asemenea, a apreciat în mod deosebit participarea
colectivului de cadre didactice din facultate la
realizarea proiectelor de cercetare ºtiinþificã
coordonate de Universitatea Spiru Haret.
Prof. univ. dr. Florin Fãiniºi, preºedintele
Senatului Universitãþii Spiru Haret a fãcut o
amplã analizã a situaþiei învãþãmântului ºi
cercetãrii ºtiinþifice din þara noastrã, în
contextul Zilei Educaþiei. De asemenea, a

sugerat unele soluþii în domeniu, care deja au
fost implementate în unele þãri din Uniunea
Europeanã.
Directorul general Aurel Dobrilã, preºedintele
Federaþiei Naþionale a Poliþiºtilor Locali din
România, a apreciat colaborarea de excepþie a
instituþiei pe care o conduce cu Universitatea
Spiru Haret, mai ales prin funcþionarea, în cadrul
Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Politice ºi
Administrative, a specializãrii Poliþie Localã,
premierã în învãþãmântul superior românesc.
Invitat special al conferinþei, prof. univ. dr.
Dumitru Borþun, din cadrul ªcolii Naþionale de
Studii Politice ºi Administrative (SNSPS), a
subliniat actualitatea temei propuse pentru
conferinþã - Actul de justiþie în era postadevãr,
în contextul dezbaterilor ºtiinþifice privind
societatea informaþionalã ºi caracteristicile
acesteia. În acest context, a abordat pe larg
problematica actului de justiþie în epoca
postadevãr, o altã sintagmã nouã, specificã erei
digitale ºi noii societãþi.
În continuare, prof. univ. dr. Costicã Voicu,
cadru didactic al facultãþii, a încântat asistenþa
cu abordãri inedite ale unor dezbateri de idei
pe subiecte juridice: dreptul ca fenomen social,
criza dreptului ºi dreptul crizei, prescripþia,
bigamia, criza de imagine a justiþiei, rãsturnarea
scãrii de valori, etica afacerilor, reconstruirea
dreptului românesc, cu o nouã identitate.
În cadrul lucrãrilor în plen, au fost prezentate
ºi alte teme deosebit de interesante, dintre care
remarcãm lucrãrile:  prof. univ. dr. Constantin
Iordache, Universitatea Spiru Haret, drd.
Adrian Cosmin ªerban, Universitatea Naþionalã
de Apãrare Carol I - Politicile Uniunii Europene
în domeniul justiþiei ºi afacerilor interne pentru
spaþiul de libertate, securitate ºi justiþie, ºi 
Daniel Burghelea LL.M., Stockholm University
- Eficienþa mãsurilor provizorii luate de
tribunalele de arbitraj comercial din cadrul
jurisdicþiilor Uniunii Europene
Dupã dezbaterile în plen, în cele douã zile de
desfãºurare a conferinþei, au avut loc prezentãri

ºi dezbateri pe secþiuni, panel de drept civil ºi
panel de drept penal. Spicuim câteva dintre
temele abordate:  lect. univ. dr. Stelian Bãdescu,
Universitatea Româno-Germanã din Sibiu - Mai
ciudat decât ne-am putea imagina. Istoria
alternativã a unui destin monumental  avocatul
Petre Pandrea;  conf. univ. dr. Radu Stancu,
lect. univ. dr. Mãdãlina Viziteu, Universitatea
Spiru Haret - Efectele introducerii tehnologiei
informaþiilor ºi telecomunicaþiilor (TIC) în
administrarea justiþiei. Despre necesitatea unei
Curþi Internaþionale nestatale de drept natural
ºi echitate prin e-justiþie. Eºecul curþilor
internaþionale de justiþie ca instituþii politicojudiciare;  lect. univ. dr. Adriana Voicu,
Universitatea Spiru Haret - Justiþia în ecuaþia
guvernãrii;  dr. Florin Maciu - E-guvernanþa ºi
statul de drept.
La eveniment au participat cadre didactice
universitare, cercetãtori ºtiinþifici, studenþi,
masteranzi ºi doctoranzi, reprezentanþi ai massmedia.
Este de subliniat faptul cã, în cadrul
conferinþei ºtiinþifice organizate în acest an de
Facultatea de ªtiinþe Juridice, Politice ºi
Administrative au fost prezentate lucrãri ºi de
cãtre cei patru studenþi premiaþi la simpozionul
ºtiinþific al studenþilor ºi masteranzilor din
cadrul facultãþii. Au prezentat teme cu o
complexitate specificã fiecãrui an de studiu:
 Bogdan Cristian Baraban, anul I, Drept Cenzura în 2019, limitarea libertãþii de acces
ºi folosire liberã a informaþiei  Cãtãlin
Rotãrescu, anul I, Drept - Calificarea actului
medical din perspectiva teoriei actului juridic
civil. Efecte. Condiþionãri  Liliana Szilagy,
anul III, Drept - Ipoteze juridice, privind
incidenþa nedemnitãþii de drept ºi a
nedemnitãþii judiciare, în cazul infracþiunii
prevãzute de art.190 Cod Penal  Mirela
Andreea Oprea, anul III, Drept -Traficul de
persoane ca formã a criminalitãþii organizate.

Lector univ. dr. Viorel MIULESCU
Foto: Ciprian VASILESCU

Cercetarea la cel mai înalt nivel în cadrul Universitãþii Spiru Haret
 Universitatea Spiru Haret  instituþie coordonatoare pentru România în Acþiunea COST 18114  ENTAN 
European Non-Territorial Authonomy Network
Acþiunea AC 18114  ENTAN  este un proiect în care
Universitatea Spiru Haret, prin Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi
ªtiinþe Economice Constanþa, a obþinut poziþia de instituþie
coordonatoare pentru România, fãcând astfel parte din Comitetul
de Management al Acþiunii, care în prezent reuneºte reprezentaþi
ai universitãþilor ºi/sau instituþiilor de cercetare din 28 de state.
Echipa României este formatã din cadre didactice de la
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe
Economice Constanþa, ºi de la Universitatea Ovidius Constanþa,
Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Administrative, membrii acesteia
fiind: conf. univ. dr. Flavia Ghencea (Universitatea Spiru Haret)
ºi prof. univ. dr. Adrian Stoica (Universitatea Ovidius)  MC
members  ºi conf. univ. dr. Laura Patache (Universitatea Spiru
Haret) ºi prof. univ. dr. Vasile Drãghici  MS substitut.
Acþiunile COST sunt finanþate ºi dezvoltate de principalul
organism european dezvoltator de cercetare ºi inovare  reþeaua
COST  Cooperation in Science and Technology, care are drept
scop consolidarea capacitãþilor de cercetare ºi inovare din
Europa, prin formarea unor reþele specializate de cercetãtori.
Acþiunea AC 18114  ENTAN (European Non-Territorial
Authonomy Network), coordonatã în România de Universitatea
Spiru Haret, este o acþiune COST care are drept scop examinarea
conceptului de autonomie non-teritorialã (NTA), printr-o
abordare comprehensivã a conceptului. ENTAN se concentreazã
în mod special asupra reglementãrilor NTA care pot conduce
la scãderea tensiunilor interetnice din cadrul unui stat, urmãrind
adaptarea ºi împlinirea nevoilor diferitelor comunitãþi,
împiedicând astfel apelurile la separatism.

Acþiunea îºi propune sã analizeze evoluþiile recente din teoriile
ºi practicile diversitãþii culturale, ale drepturilor minoritãþilor
(inclusiv drepturile lingvistice ºi educaþionale), funcþiile statului
ºi suveranitatea, precum ºi metode de rezolvare a conflictelor,
pe cât posibil prin intermediul reglementãrilor. De asemenea,
existã preocupãri pentru studiul modului în care diversele state
au elaborat politici cu privire la incluziune, la autoguvernare ºi
la orice altã formã de autonomie non-teritorialã.
Obiectivul principal este de a investiga mecanismele ºi
politicile NTA existente ºi de a dezvolta noi modalitãþi de
adaptare a diferenþelor, în contextul provocãrilor din ce în ce
mai mari care decurg din globalizare, regionalizare ºi integrare
europeanã supranaþionalã.
Pe lângã problemele legate de cultura ºi educaþia diverselor
grupuri din cadrul unui stat-naþiune ºi reglementãrile juridice
pentru recunoaºterea ºi practica identitãþilor separate, Acþiunea
se concentreazã asupra strategiilor ºi politicilor care pot avea
potenþialul de a spori autonomia naþiunilor apatride ºi
împuternici comunitãþile culturale, etnice ºi religioase.
Reþeaua este construitã într-un plan de activitãþi de cercetare
desfãºurate individual sau/ºi în grupuri inter ºi multidisciplinare,
având ca scop formarea ºi dezvoltarea tinerilor cercetãtori.
Diseminarea rezultatelor urmeazã sã fie realizatã prin conferinþe
academice ºi publicaþii ºi prin difuzarea rezultatelor cercetãrii
cãtre factorii de decizie, organizaþiile societãþii civile ºi comunitãþi.
Acþiunea AC18114 - ENTAN are ca întindere perioada
28.02.2019  27.02.2023.

Pe data de 28 februarie 2019 a avut loc prima reuniune a
Comitetului de Management al Acþiunii, dându-se astfel, oficial,
startul derulãrii acesteia. La aceastã întâlnire a participat
coordonatorul proiectului pentru România, conf. univ. dr. Flavia
Ghencea, în urma invitaþiei primite din partea COST.
În cadrul acestei întâlniri, pe lângã introducerea
participanþilor, în prima parte a zilei a fost organizat un training
cu scopul familiarizãrii cu regulile COST, iar în continuare,
într-o ºedinþã de lucru, s-au adoptat o serie de rezoluþii pentru
organizarea activitãþii ulterioare ºi s-au creat bazele unei
colaborãri eficiente pentru urmãtorii patru ani.
Întâlnirea s-a desfãºurat într-un cadru deosebit, la sediul COST
din Bruxelles, unde întreaga organizare a fost în mãsurã sã faciliteze
schimbul de informaþii ºi preocupãri din partea invitaþilor.
Echipa României a participat activ, fiind nominalizatã sã facã
parte din Comisia de acordare a granturilor pentru Misiuni
ªtiinþifice de Scurtã Duratã  STSM în cadrul AC18114.
La momentul actual, deja putem aprecia punctual primele
rezultate, care exced activitãþilor propriu-zise ale proiectului:
avem o informare cu privire la o ofertã pentru o bursã de
cercetare la Viena într-un proiect similar, din partea partenerului
din Austria, o invitaþie la o ºcoalã de varã organizatã la
Budapesta, în Ungaria, ºi, nu în ultimul rând, avem contacte
noi cu universitãþi din alte 27 de state.
Apreciem cã toate acestea contribuie considerabil la creºterea
gradului de vizibilitate externã ºi internã a Universitãþii Spiru Haret.

Conf. univ. dr. Flavia GHENCEA
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Educaþie ºi recreere
la Centrul Biodiversitãþii din Snagov

Cunoscuta zonã Snagov din judeþul Ilfov
are o bogatã biodiversitate. Aici sunt 311 specii
protejate, rare, ameninþate cu dispariþia, din
cele 1450 specii inventariate, în cele patru
habitate principale ale zonei geografice studiate
(cu o estimare de circa 4200 specii posibil
existente). Recunoscându-se valoarea acestui
biotop, s-a înfiinþat în regimul trecut (anul1952)
Rezervaþia Naturalã Snagov, cu o suprafaþã de
1470,20 ha, cuprinzând pãdurile riverane
lacului Snagov ºi partea centralã a acestuia.
Ulterior, prin legea 5/2000 (a Administraþiei
Publice), în mod greºit s-a omis legea anterioarã
ºi s-au înfiinþat douã noi arii naturale protejate:
Lacul Snagov de 100 ha  Cod 2560 (al cãrui
Custode este Fundaþia Snagov) ºi Pãdurea
Snagov de 10 ha  Cod 2561. Fundaþia
Snagov, prin activitatea susþinutã de cercetare
ºi conservare efectuatã aici, a acumulat multã
experienþã ºi o serie de realizãri. Prin munca
membrilor ºi voluntarilor s-au realizat ºi o serie
de mici expoziþii, începuturi de colecþii, spaþii
(iaz, mini-iazuri, jgheaburi, acvarii, terarii etc.)
pentru stocarea temporarã a unor specii (cu
refacerea parþialã a habitatelor naturale

specifice). Centrul Biodiversitãþii creat de cãtre
Fundaþia Snagov oferã celor interesaþi, cu
sprijinul partenerilor sãi, mai multe detalii
despre biodiversitatea Zonei Snagov ºi poate
pune la dispoziþie un set de expoziþii (exponate)
colectate din naturã (parþial documentate),
cu exponate recoltate sau primite în cadrul
circuitelor (patrulãrilor) fãcute prin pãduri ºi
pe lac. Astfel devine posibil pentru fiecare
doritor sã vadã de aproape diferite exemplare
de plante ºi animale specifice zonei.
În timp, se vor putea completa colecþii,
devenind mult mai interesante, chiar ºi pentru
cercetãtori. Printre facilitãþile oferite este ºi
aceea de a vedea un set de specii vii (faunã ºi
florã) aflate în mediul lor natural: iaz (cu 50 de
specii), mini-iazuri, 3 mini-cuve, 2 jgheaburi, 6
acvarii, 6 terarii (în care se mai þin pe termen
scurt ºi exemplare recuperate, rãnite, în
monitorizare, în observaþie). Existã ºi o
fereastrã submersã (120×100 cm) pentru
observarea speciilor. Toate acestea au fost
create pentru: 1) a permite în timp scurt
vizitatorilor sã poatã observa speciile vii ºi
într-un habitat natural  pe care altfel ar trebui
sã le cauþi ore sau zile în naturã; 2) pentru a
putea observa comportamentele ºi a facilita
înmulþirea unora; 3) pentru a avea unde sã se
îngrijeascã exemplare rãnite, recuperate etc.
Existã ºi o mini-bibliotecã de specialitate, cu
un set de studii ºtiinþifice legate de
biodiversitatea Zonei Snagov. Centrul mai are
în dotare seturi de dispozitive, truse de scule
specifice, recipiente, microscoape etc. 
necesare în activitatea de monitorizare /
patrulare, fãcutã de custozi. Astfel se pot
observa peºti, raci, melci, scoici  cum se miºcã

liberi în apã. În terarii pot fi vãzute râme, greieri,
furnici, melci, limacºi, licheni, ciuperci, diferite
plante (frunze de stejar (6 specii), fag, arþar,
lotus, muºchi, flori uscate), reptilieni,
amfibieni, pãsãri (cuiburi, ouã, pene, schelete).
Alte activitãþi ce se pot desfãºura aici sunt
urmãtoarele: 1) hrãnirea peºtilor; 2) pescuit
ecologic; 3) atingerea speciilor vii. Aici se mai
prezintã un set de propuneri/modalitãþi
interactive de implicare a iubitorilor de naturã
în activitãþile de monitorizare a speciilor ºi a
habitatelor specifice, dar ºi un set de atracþii ºi
activitãþi  disponibile la sediu (în Centrul de
Biodiversitate). Acestea au fost concepute
pentru copii-elevi (având rol educativ) ºi
pentru adulþi (cu rol de informare). La cerere,
se pot face deplasãri cu ateliere ale biodiversitãþii
la sediul grãdiniþelor, ºcolilor sau liceelor din
capitalã ºi judeþul Ilfov. Se pot crea ºi expoziþii
temporare (3  7 zile), ideale pentru
sãptãmânile din programul ªcoala Altfel. Existã
pregãtite o mulþime de lecþii ºi planºe necesare
pentru asemenea activitãþi educative. La cerere,
se pot prezenta filme cu diferite subiecte având
ca tematicã biodiversitatea. Detalii suplimentare: Tel: 0720 762468, ori pe site-ul
turism@snagov.ro. Fundaþia Snagov invitã
doritorii sã adauge la lista de atracþii a zonei noi
furnizori locali, cât ºi noi alte atracþii, pe care le
doreºte dezvoltate, precum cãlãrie, pescuit,
plimbãri cu caleaºca, diversificare pentru caiace
/SUP/bãrci cu rame, pescuit etc.. Snagovul
poate fi o importantã atracþie pentru perioada
de weekend a bucureºtenilor, atât pentru
educaþie, pentru recreere, cât ºi pentru turism.

George V. GRIGORE
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Palmaresul României
la Olimpiada Europeanã de Fizicã
L

otul olimpic de fizicã al
României ºi-a trecut în palmares patru medalii (trei
medalii de argint ºi o medalie
de bronz), precum ºi o menþiune de onoare la a III-a ediþie
a Olimpiadei Europene de
Fizicã (EUPhO), care s-a
desfãºurat la Riga (Letonia),
în perioada 31 mai - 4 iunie
2019.

Medaliile de Argint au fost adjudecate de elevii ªtefan
Dolteanu, Ionel-Emilian Chiosa ºi Iosif Theodor.
Medalia de Bronz a fost obþinutã de elevul Vasile Mihai, iar
eleva Sabina Drãgoi a primit Menþiunea de onoare.
Olimpicul ªtefan Dolteanu a obþinut ºi premiul special pentru
cel mai bun experiment din concurs.
Toþi olimpicii sunt elevi la Liceul Teoretic Internaþional de
Informaticã Bucureºti.
Lotul olimpic a fost coordonat de prof. Adrian Dafinei de la
Facultatea de Fizicã din cadrul Universitãþii Bucureºti ºi prof.
Delia Davidescu de la Liceul Teoretic Internaþional de
Informaticã Bucureºti.
Secretarul de stat Irina Elisabeta Kovács a reprezentat
Ministerul Educaþiei Naþionale la ceremonia de premiere, þãrii
noastre revenindu-i onoarea de a gãzdui cea de-a IV-a ediþie a
Olimpiadei Europene de Fizicã, în mai 2020.
În organizarea olimpiadei, Ministerul Educaþiei Naþionale va
beneficia de sprijinul Facultãþii de Fizicã din cadrul Universitãþii
Bucureºti, precum ºi de colaborarea cu Institutele de Fizicã de
pe platforma Mãgurele: Institutul Naþional de CercetareDezvoltare pentru Fizicã ºi Inginerie Nuclearã Horia Hulubei,
Institutul Naþional pentru Fizica Laserilor, Plasmei ºi Radiaþiei,
Institutul de Fizicã Atomicã, Institutul Naþional de CercetareDezvoltare pentru Fizica Materialelor.

Biroul de Comunicare al MEN
Acvarii cu: peºti/plante/
moluºte/crustacee/insecte

Expoziþie mobilã de Biodiversitate
ºi Terarii

TERARIU cu muºchi
ºi licheni ºi câþiva melci

Atracþia tinerilor
pentru roboticã
Universitatea Spiru Haret, prin Centrul antreprenorial USH
Pro Business Ploieºti, în cooperare cu clusterul Danube
Engineering Hub, a organizat în data de 1 Iunie 2019, de Ziua
Internaþionalã a Copilului, evenimentul A bots life. Roboticã
ºi informaticã aplicatã, ediia a II-a.

Wow!! Un rac viu!!
Oare ce mãnâncã o ºopârlã?

Pentru unii e prima datã când vãd în realitate
insecte....

Traseele furnicilor
pe niºte tuburi transparente,
cãtre hranã ºi apã
îi fascineazã pe copii...
Dacã eºti liniºtit, cu gânduri de bine, speciile simt ...

Ce dinþi mari are...

Unele insecte sunt chiar mari ºi puternice.

TERARIU în borcan etanº.
Cu muºchi, licheni, o plantã
ºi câteva insecte (faunã):
Vaca Domnului.

La eveniment au participat copii din clasele I-IV din Ploieºti,
alãturi de pãrinþi, beneficiind de un transfer de cunoºtinþe cu
exemple practice privind robotica ºi informatica aplicatã.
Copiilor li s-a fãcut o prezentare a sistemelor robotice ºi a
modului de aplicare a acestor sisteme în diverse activitãþi umane.
S-a pus accent pe dezvoltarea deprinderilor practice pentru o
categorie de vârstã extrem de receptivã la noile tehnologii.
În colaborare cu clusterul Danube Engineering Hub,
Universitatea Spiru Haret se va implica în diseminarea acestor
cunoºtinþe ºi organizarea de cursuri în învãþãmântul
preuniversitar.
Acþiunea se înscrie în preocupãrile Universitãþii Spiru Haret
ºi a clusterului Danube Engineering Hub de a dezvolta un centru
de transfer de cunoºtinþe ºi de transformare digitalã.
Universitatea îºi propune ca, prin USH Pro Business, sã devinã
un furnizor de servicii de transformare digitalã ºi de pregãtire
timpurie a tinerilor talentaþi spre acest obiectiv. A declarat
conf.univ. dr Costin Lianu, director general USH Pro Business.

USH Pro Business
www.ushprobusiness.ro
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A fost serbare
ºi la ªcoala Gimnazialã
INTERNATIONAL
PREMIUM SCHOOL
OF BUCHAREST



Continuã înscrierile pentru anul ºcolar 2019-2020 la ªcoala Gimnazialã International
Premium School of Bucharest ºi la Grãdiniþa cu program prelungit Prietenii mei.

Este ultima sãptãmânã din anul ºcolar 2018-2019, dar e multã activitate, mai ales în grãdiniþe
ºi gimnazii. Serbãrile de sfârºit de an. Bucuria copiilor, a educatorilor, învãþãtorilor ºi mai ales
a pãrinþilor ºi bunicilor! Copiii ies la rampã sã-ºi etaleze talentele  toþi copiii sunt talentaþi 
ºi cunoºtinþele: recitã, povestesc, danseazã, cântã. Adevãrate spectacole!
Aºa s-a întâmplat ºi se întâmplã ºi la Grãdiniþa cu program prelungit Prietenii mei,
dar ºi la ªcoala Gimnazialã INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST.
Înfiinþatã în anul 2015, Grãdiniþa cu program
prelungit Prietenii Mei se bucurã astãzi de
aprecierea multor pãrinþi, bunici, rude ºi prieteni,
dar mai ales se poate lãuda cu peste 100 de copii
fericiþi. Sã ºtiþi cã acesta a fost sentimentul meu,
de cum am trecut pragul grãdiniþei. O lume
coloratã, plinã de chipuri senine! Dincolo de peste
cei 7000 m2 de spaþii indoor ºi outdoor special
amenajate pentru a veni în întâmpinarea nevoilor
educaþionale ºi de dezvoltare ale celor mici: sãli de
clasã cu dormitor ºi grupuri sanitare, sala de mese,
laboratoarele de ªtiinþe, de Limbi moderne, de
Informaticã, cabinetul medicale ºi cel de Consiliere
ºi Logopedie, Sala de spectacole, cele 2 sãli de
sport, piscinã, spaþiul verde cu pomi fructiferi,
complexul de joacã cu tobogane, leagãne, trambuline ºi terenuri de sport, am descoperit o lume
idealã, în care un copil se poate juca, dar totodatã
pregãti pentru viitor!
În grãdiniþã funcþioneazã grupe mici (2-4 ani),
mijlocii (3-4 ani) ºi mari (5-6 ani), oferind program
normal/scurt (8.00-13.00) sau prelungit (8.0018.00), cu posibilitatea supravegherii suplimentare
pânã la ora 19.00.
Procesul instructiv-educativ respectã Curriculum
Naþional pentru Educaþie timpurie, vizând domeniile

experienþiale (Domeniul Limbã ºi comunicare,
Domeniul ªtiinþe  Cunoaºterea mediului ºi
Matematicã, Domeniul estetic-creativ, Domeniul
Om ºi societate, Domeniul psihomotric  Educaþie
fizicã). În plus, în programul zilnic sunt incluse
una sau douã activitãþi suplimentare educative de
tipul: Limba englezã, Lego, Origami, Art&Crafts,
Cãsuþa cu poveºti, Sport ºi sãnãtate. Întâmplarea
face ca Ziua Porþilor Deschise la Grãdiniþa Prietenii
mei sã fi coincis cu Ziua Internaþionalã a Puzzleului. Atunci am realizat cã viaþa viitorului adult
este ca un joc de puzzle, dacã îþi lipseºte o piesã
din copilãrie nu poþi reîntregi imaginea niciodatã!
Nu este însã cazul la Grãdiniþa Prietenii Mei, aici
activitãþile didactice ºi cele ludice-recreative sunt
completate, în Oferta educaþionalã a grãdiniþei, de
activitãþile opþionale (la solicitarea pãrinþilor) Cluburi, care se desfãºoarã dupã-amiaza, sub
coordonarea profesorilor de specialitate (Limbi
moderne, Picturã, Micii bucãtari, Picturã cu praf
de marmurã Sabbiarelli, Înot, Minifotbal, Karate,
Dans, Pian ºi Canto, Logopedie).
Dacã doriþi sã vã convingeþi, sunteþi aºteptaþi
în Bucureºti, sector 4, bdul Metalurgiei nr.87;
w w w. g r a d i n i t a p r i e t e n i i m e i . r o ;
tel.0745.02.88.76, 021.222.46.42

Nicicând bucuria ºi satisfacþia pãrinþilor,
deopotrivã a cadrelor didactice, nu este mai
mare decât atunci când îºi vãd copiii pe scenã!
Elevii Clasei Pregãtitoare Albinuþe au fãcut
ca timpul sã se comprime, inima sã ne batã,
iar lacrimile sã se iveascã pe obraji. Au
pregãtit ºi prestat împreunã SERBAREA
VERII la IPSB, prima lor serbare de sfârºit
de an ºcolar! Doar la ªcoala Gimnazialã International Premium School of Bucharest
existã elevi premium!
Îi gãsiþi la: ªoseaua Berceni nr. 24,
sector 4, Bucureºti (date de contact:
tel. 021 334 5324; 0728 241 073;

e-mail: office@scoalapremium.ro;
comunicare@scoalapremium.ro;
www.scoalapremium.ro;Fb /scoalapremium)
Grupei Greieraºilor
 Carnavalul Prinþilor ºi Prinþeselor

ªi pentru cã v-am spus de serbãri, iatã câteva imagini, care nu ai nevoie de cuvinte!

Grupa Fluturaºilor în CARNAVALUL DIN PÃDURE
Grupa Dinozaurilor  Arc peste timp

Grupa Cãprioarelor - Serbarea Gâzelor ºi a Florilor.

Grupa micã a Gãrgãriþelor  Dimineaþa Gãrgãriþelor
Grupa Iepuraºilor  GRÃDINIÞA DIN PÃDURE

Absolvenii Grãdiniei Prietenii Mei, promoþia 2016-2019 Grupa Ursuleþilor - Rãmâi cu bine, grãdiniþã dragã!
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Grupa Albinuþelor  ZUM-ZUM ALBINUÞELE
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Centrul Internaþional de Excelenþã
a Destinaþiilor al UNWTO a deschis, la Bucureºti,

Reprezentanþa pentru Destinaþiile Dunãre - Marea Neagrã
 În cadrul celei de-a doua pãrþi a reuniunii organizate pentru marcarea Zilei Maritime Europene în România
(Senatul României, Sala Constantin Stere - 31 mai 2019), s-a desfãºurat inaugurarea oficialã a Reprezentanþei
Centrului Internaþional de Excelenþã a Destinaþiilor (CED Travel) - Organizaþia Mondialã a Turismului a Naþiunilor
Unite (UNWTO) pentru Statele Regiunii Dunãrii ºi Mãrii Negre.
CED Travel a fost fondat în anul 2007, cu sprijinul direct al
Organizaþiei Mondiale a Turismului, în scopul de a orienta destinaþiile
turistice de pe mapamond cãtre atingerea standardelor de excelenþã,
susþinându-le în eforturile de consolidare a dezvoltãrii durabile ºi de
creºtere a propriilor abilitãþi, prin întãrirea competitivitãþii pe piaþã,
maximizarea avantajelor sociale ºi economice la nivel local ºi
îmbunãtãþirea în general a calitãþii serviciilor oferite ºi experienþelor
vizitatorilor, îndeosebi prin implementarea geoturismului drept
trãsãturã caracteristicã a locurilor, mediului ambiant, culturii,
patrimoniului ºi stãrii de bine a tuturor locuitorilor.
CED Travel pune în mod concret la dispoziþia organizaþiilor de
management a destinaþiilor OMD un Sistem complet de Mãsuri
pentru Excelenþã a Destinaþiilor (SMED), menit sã monitorizeze
ºi sã evalueze eficienþa marketingului, promovãrii ºi brandului
destinaþiilor în mod comparativ ºi flexibil pentru menþinerea unei
încrederi sporite în cadrul parteneriatului public-privat la care iau
parte atât reprezentanþii autoritãþilor locale, cât ºi cei ai operatorilor
turistici/mediului de afaceri.
În calitate de Director Regional ºi Membru al Board-ului CED, a
fost desemnat domnul Sever Avram, care recent a înfiinþat, împreunã
cu reprezentanþii Universitãþii Maritime Constanþa, ce prezideazã
Asociaþia CLDR, ºi Centrul Dunãre-Marea Neagrã HENRI
NEGRESCO, care se implicã în mod activ în formarea Alianþei
Naþionale a OMD din România. La eveniment, din partea
Ministerului Turismului, dar ºi în calitate de reprezentant al României
în cadrul Consiliului Director al Institutului Rutelor Culturale
Europene al Consiliului Europei (Luxemburg), a fost prezentã ºi a
avut un mesaj de salut ºi de sprijin dna consilier dr. Steliana Cojocariu.
În salã au mai fost prezenþi: preºedintele Asociaþiei pentru
Dezvoltarea Turismului de Sãnãtate ºi Social, domnul Jamil
Benabdallah, expertul Comisiei Europene pentru Programele UIA/
URBACT ºi directorul URBASOFIA, dr. Urb. Pietro Elisei,
reprezentantul Secþiei Economice ºi Comerciale a Ambasadei Germaniei
în România, domnul Daniel Tandreu, directorul Departamentului de
Proiecte Europene al Universitãþii Maritime din Constanþa, dr. Emilia
Murineanu, ºi preºedintele Asociaþiei de Management al
Destinaþiei Turistice Delta Dunãrii, domnul Cãtãlin Ibuleac.

De altfel, în numele Directorului General al Institutului Rutelor
Culturale Europene, Stefano Dominioni, reprezentanta sa în
România, doamna consilier dr. Steliana Cojocariu, a preluat ºi a
adresat un scurt mesaj de mulþumire pentru decernarea celui dintâi
Trofeu ºi a Diplomei de Excelenþã Black Sea - Danubian Social &
Economic Innovator. Acelaºi simbol de rãsplãtire, creat de
CESIRO SA Sighiºoara, a fost, de asemenea, oferit urmãtoarelor
organizaþii, instituþii ºi proiecte europene: AGRIGO4CITIES proiect coordonat de Centrul de Cercetare al Academiei de ªtiinþe
ºi Arte din Slovenia; DANUBE FLOODPLAIN - proiect coordonat
de Administraþia Naþionalã Apele Române; DANUBE GEOTOUR,
preluat de reprezentantul Parcului administrat de Universitatea
Bucureºti, partener al proiectului; Asociaþia Organizaþia
Somelierilor din România 2011, în tandem cu Federaþia Naþionalã
a Degustãtorilor Autorizaþi; Fundaþia pentru Dezvoltare Localã
ºi Regionalã pentru proiectul Parc tematic CETATEA HELIS Feteºti; municipalitatea Kladovo (Serbia); Danube Schools Series,
proiect al European Danube Academy; ZEXE pentru aplicarea
conceptului de gastronomie româneascã interbelicã; USH Pro
Business pentru sprijinul acordat formãrii clusterelor dunãrene;
Liga Studenþilor Electroniºti, pentru activitatea în cadrul UPBIZZ.
La final, a fost oferit un Cocktail de Networking în onoarea invitaþilor
ºi a participanþilor. Reflectarea în mass-media a reuniunii la locul
evenimentului, a fost realizatã în principal cu sprijinul Agenþiei
Naþionale de Presã AGERPRES, Radio România Actualitãþi ºi a
platformei antreprenoriinromania.ro. Evenimentul a fost organizat
în parteneriat cu Fundaþia Hanns Seidel ºi Asociaþia Þine de Noi.

Inovarea
social - economicã
în regiunea de confluenþã
Marea Neagrã - Dunãre,
o prioritate naþionalã
Aceasta a fost o concluzie importantã a reuniunii European
Maritime Day in Romania, organizatã de Senatul României în
colaborare cu Eurolink - Casa Europei ºi sub egida Comisiei
Europene, DG Mare, la data de 31 mai 2019. Reuniunea a scos în
evidenþã diverse aspecte ale dezvoltãrii integrate ºi inclusive a
zonei fluviale dunãrene la confluenþa cu zona maritimã dobrogeanã
ºi a adoptat o foaie de parcurs cu direcþii ºi iniþiative de dezvoltare
durabilã a zonei.

Pentru mai multe informaþii, cei interesaþi pot accesa site-urile:
www.houseofeurope.ro ºi www.cldr.ro .
Parteneri Media Asociaþi: Agenþia Naþionalã de Presã
AGERPRES, Radio7, Opinia Naþionalã, Juridice.ro. Parteneri
Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicaþii Mobile,
CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna
Economicã, PRwave.ro, BrandInfo.ro, SmartFinancial.ro,
Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, Buletin Dunãrean. Parteneri
de promovare: antreprenoriinromania.ro, Europolis-Forum.ro

Pentru conformitate,
EUROLINK  Casa Europei

Ziua Maritimã Europeanã în România
 Decidenþilor UE ºi de la Bucureºti li se solicitã sprijin clar ºi mãsuri urgente
pentru relansarea economicã a zonei Dunãre-Marea Neagrã în context
macroregional
În urma unor consistente consultãri structurate cu toþi
stakeholderii relevanþi la nivel înalt ai Bazinului Inferior al Dunãrii
ºi la Marea Neagrã, Comisia pentru Afaceri Europene a Senatului
României a gãzduit vineri, 31 mai 2019, cu ocazia marcãrii ºi în
România a Zilei Maritime Europene, un eveniment consacrat
integral discutãrii ºi adoptãrii de cãtre reprezentanþii societãþii
civile, mediului de afaceri ºi sectorului academic a Foii de Parcurs
privind dezvoltarea durabilã ºi incluzivã a zonei Dunãrii Fluviale,
Portului Constanþa ºi a zonei maritime Dobrogea ºi Deltei Dunãrii.
Organizatorii principali ai reuniunii au fost: Catedra
Internaþionalã Onorificã Jean Bart în favoarea Strategiei UE pentru
Regiunea Dunãrii (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundaþia
EUROLINK - Casa Europei în parteneriat cu Academia Românã;
Hub-ul Macro-Regional Dunãre - Marea Neagrã, prezidat de
Clusterul IT Cluj ºi Asociaþia Comunitãþile Locale Riverane
Dunãrii (CLDR  membrã CoDCR). Evenimentul a fost organizat
în parteneriat cu Fundaþia Hanns Seidel ºi Asociaþia Þine de Noi.
Trei direcþii-cheie de acþiune s-au detaºat ca fiind urgente ºi
primordiale pentru a fi înaintate cãtre principalele instituþii UE, în
primul rând cãtre Comisia Europeanã prin DG MARE, sub egida
cãreia s-a desfãºurat evenimentul, precum ºi cãtre Parlamentul
României ºi autoritãþile centrale de resort, îndeosebi Ministerul
Transporturilor, Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Ministerul
Turismului ºi Ministerul Afacerilor Externe, în calitate de
Coordonator Naþional al Strategiei Dunãrii, document aflat în
prezent în faza finalã de revizuire:
· stabilirea unui calendar cu responsabilitãþi clar individualizate,
minister cu minister, pentru transpunerea în practicã a
recomandãrilor ºi solicitãrilor formulate în cadrul Foii de Parcurs
· transformarea radicalã a abordãrii privind viitoarea dezvoltare
durabilã a zonei, îndeosebi în context macroregional ºi global pentru
evitarea adâncirii decalajelor existente ºi decuplãrii de la ritmul de
dezvoltare a spaþiului unic european, mai ales în raport cu statele
vecine României
· stabilirea ºi susþinerea practicã, prin mãsuri concrete ºi cât mai
pragmatice a proiectelor considerate prioritare/fanion ale României
ºi ale principalilor sãi parteneri, prin implementarea proiectelor
transnaþionale soft deja finanþate de UE ºi BEI, care meritã ºi ar
trebui susþinute, inclusiv prin finanþãri de tip ITI în viitorul exerciþiu
financiar UE de dupã 2020.
Printre componentele solicitate a fi luate în considerare ºi
implementate cât mai prompt ºi flexibil, inclusiv prin utilizarea
pârghiilor oferite de Strategia Dunãrii ºi de Sinergia Mãrii Negre,
precum ºi a recentelor documente adoptate la Bucureºti în cursul
Preºedinþiei Consiliului UE, privind cercetarea ºi inovarea în comun
la Marea Neagrã, se numãrã, printre altele:

·
·
·
·
·

completarea ºi îmbunãtãþirea cadrului legislativ ºi administrativ
în scopul reintegrãrii în fluxul economic ºi turistic a cât mai multor
zone ºi obiective portuare ºi ale ºantierelor navale, în mod coerent,
coordonat ºi unitar;
recentrarea abordãrii în mod integrativ asupra zonei afluenþilor
Dunãrii ºi trecerea la aplicarea unor mãsuri inteligente privind
navigabilitatea, promovarea destinaþiilor de ospitalitate turisticã,
conservarea biodiversitãþii, digitalizarea transformativã etc;
adoptarea de urgenþã a sistemului de planificarea teritorialã
concordatã cu partenerii ºi de standardizare urbanã în ritm accelerat,
conform concluziilor proiectului UE Dunãrea Atractivã;
adoptarea ºi implementarea sistemului de guvernanþã multinivel ºi a metodei coordonãrii deschise UE, precum ºi a altor
forme inovative de leadership colaborativ deja testate cu succes
în zonã;
declanºarea ºi extinderea unor consultãri structurate la nivel
naþional ºi european, în mod periodic, în favoarea schimbãrilor
necesare ºi recuperarea realistã a poziþionãrii dorite de operatorii
portului Constanþa, precum ºi de întreaga regiune a Dobrogei
istorice ºi a Deltei Dunãrii.
Pentru o consultare integralã a documentului adoptat, cei interesaþi
pot accesa site-urile www.houseofeurope.ro ºi www.cldr.ro .
Menþionãm, totodatã, cã reuniunea a beneficiat de un mesaj
introductiv referitor la combaterea poluãrii cu plastic a Mãrii Negre,
transmis de Directorul General DG MARE, domnul João Aguiar
Machado, iar la lucrãri au mai fost formulate intervenþii de cãtre
vicepreºedintele Comisiei pentru Afaceri Europene, senatorul
Cristian Ghica, ªeful Statului Major al Forþelor Navale, viceamiralul
dr. Alexandru Mîrºu, Secretarul de Stat pentru Afaceri Europene MAE, dr. Melania-Gabriela Ciot, Consulul Onorific al Republicii
Estonia, prof. Alexandru Bobe, preºedintele Asociaþiei Þine de Noi,
domnul Rãzvan Orãºanu, care a transmis ºi un mesaj din partea
Fundaþiei Hanns Seidel, partener oficial al evenimentului, directorul
executiv al Centrului de Consiliere Energeticã Ambientalã al Academiei
Române, prof. Ionuþ Purica, preºedintele CLDR România, prof.
Gabriel Raicu, prorectorul Universitãþii Maritime din Constanþa.
Parteneri Media Asociaþi: Agenþia Naþionalã de Presã
AGERPRES, Radio7, Opinia Naþionalã, Juridice.ro. Parteneri
Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicaþii Mobile,
CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economicã,
PRwave.ro, BrandInfo.ro, SmartFinancial.ro, Tomisul Cultural,
24PHarte.ro, Buletin Dunãrean. Parteneri de promovare:
AntreprenorinRomania.ro, Europolis-Forum.ro
Pentru conformitate,
EUROLINK  Casa Europei
2 iunie 2019

În cadrul reuniunii, USH Pro Business a primit trofeul Black
Sea Danubian Social & Economic Innovator ºi Diploma de
excelenþã Black Sea Danubian Social & Economic Innovator, ca
recunoaºtere a implicãrii sale în problematica dezvoltãrii zonei,
precum ºi rolul asumat în calitate de secretariat al Consiliului
Consultativ SUERD - Strategia UE pentru regiunea Dunãrii.
Trofeul este onorant pentru noi. Evenimen-tul atrage atenþia,
asupra importanþei europene a managementului complex al
sistemului Marea Neagrã - Delta Dunãrii, subiect destul de neglijat
ºi puþin mediatizat. România are o poziþie unicã, deþinând cea mai
mare întindere a confluenþei cursului inferior al fluviului cu zona
maritimã ºi va trebui sã îºi asume rolul de coordonator european
al zonei fluvial-maritime. Prin proiectul Danubius RI, România
va deveni centrul cercetãrii europene pe sisteme fluvial-maritime,
dar nu ar trebui sã þintim numai asta pentru cã e insuficient.
Proiectul de cercetare în sine va oferi date de cercetare pentru toþi
cei interesaþi, dar nu va rezolva problema unui management
avansat al dezvoltãrii economico-sociale a zonei. Asta depinde de
comunitãþile locale, regionale în primul rând, dar ºi de sprijinul
pe care îl primesc la nivel naþional, în al doilea rând. România
poate sã devinã un exemplu ºi sã fixeze standarde ale economiei
durabile pentru cursul inferior al Dunãrii în proximitatea Mãrii
Negre, standarde emblematice în Europa ºi în lume, dacã se va
reuºi aplicarea unei strategii durabile, bazatã pe atuurile zonei,
dar ºi coezivã ºi eficientã în implementare - a declarat conf.univ.
dr Costin Lianu, director general USH Pro Business.
USH Pro Business
Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare
www.ushprobusiness.ro
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ORGANIZAREA JUDICIARÃ. PARTEA I (II)
Conducerea instanþelor judecãtoreºti

Fiecare instanþã judecãtoreascã este condusã de un preºedinte care
exercitã atribuþiile manageriale în scopul organizãrii eficiente a
activitãþii acesteia.
Preºedinþii curþilor de apel ºi ai tribunalelor exercitã, de asemenea,
atribuþii de coordonare ºi control ale administrãrii instanþei unde
funcþioneazã, precum ºi ale instanþelor din circumscripþie.
Preºedinþii judecãtoriilor ºi ai tribunalelor specializate exercitã ºi
atribuþii de administrare a instanþei.
Preºedinþii curþilor de apel au calitatea de ordonator secundar de credite,
iar preºedinþii tribunalelor au calitatea de ordonator terþiar de credite.
Pentru instanþele militare, Direcþia instanþelor militare din cadrul
Ministerului Apãrãrii este ordonator terþiar de credite.
În funcþie de volumul de activitate ºi de complexitatea cauzelor, la
curþile de apel, tribunale, tribunale specializate, judecãtoriile care îºi
au sediul în reºedinþele de judeþ, precum ºi la judecãtoriile din municipiul
Bucureºti, preºedintele poate fi ajutat de 1-2 vicepreºedinþi, iar la
celelalte judecãtorii, preºedintele poate fi ajutat de un vicepreºedinte.
La Curtea de Apel Bucureºti ºi la Tribunalul Bucureºti, preºedintele
poate fi ajutat de 1-3 vicepreºedinþi.
Preºedinþii ºi vicepreºedinþii instanþelor judecãtoreºti iau mãsuri
pentru organizarea ºi buna funcþionare a instanþelor pe care le conduc
ºi, dupã caz, a instanþelor din circumscripþiile acestora, asigurã ºi
verificã respectarea obligaþiilor statutare ºi a regulamentelor de cãtre
judecãtori ºi personalul auxiliar de specialitate.
Verificãrile efectuate personal de preºedinþi sau vicepreºedinþi ori
prin judecãtori anume desemnaþi trebuie sã respecte principiile
independenþei judecãtorilor ºi supunerii lor numai legii, precum ºi
autoritatea de lucru judecat.
Atribuþiile date prin lege sau prin regulament în competenþa
preºedinþilor sau a vicepreºedinþilor de instanþe nu pot fi delegate
colegiilor de conducere.
Preºedinþii instanþelor desemneazã judecãtorii care urmeazã sã
îndeplineascã, potrivit legii, ºi alte atribuþii decât cele privind
activitatea de judecatã.
Secþiile instanþelor judecãtoreºti sunt conduse de câte un preºedinte
de secþie.
În cadrul fiecãrei instanþe judecãtoreºti funcþioneazã un colegiu de
conducere, care hotãrãºte cu privire la problemele generale de conducere
ale instanþei.
Colegiile de conducere sunt formate dintr-un numãr impar de membri ºi
au urmãtoarea componenþã: a) la curþile de apel ºi tribunale: preºedintele
ºi 6 judecãtori, aleºi pe o perioadã de 3 ani în adunarea generalã a
judecãtorilor; b) la tribunale specializate ºi judecãtorii: preºedintele ºi 2 sau
4 judecãtori, aleºi pe o perioadã de 3 ani în adunarea generalã a judecãtorilor.
În cazul în care, la judecãtorii ºi tribunale specializate, numãrul
judecãtorilor este de 5 sau mai mic, atribuþiile colegiului de conducere
se exercitã de preºedinte.
Hotãrârile colegiului de conducere se adoptã cu votul majoritãþii
membrilor sãi.
La ºedinþele colegiilor de conducere pot participa ºi preºedinþii de secþii.
La curþile de apel ºi tribunale, când colegiul de conducere dezbate
probleme economico-financiare sau administrative, la ºedinþele acestuia
participã ºi managerul economic al instanþei, cu vot consultativ.
În funcþie de problemele supuse dezbaterii, la ºedinþele colegiilor de
conducere ale curþilor de apel, ale tribunalelor ºi tribunalelor specializate
pot fi invitaþi ºi judecãtori de la alte instanþe, care nu au drept de vot.
Membrii aleºi ai colegiilor de conducere pot fi revocaþi de adunãrile
generale în cazul exercitãrii necorespunzãtoare a atribuþiilor prevãzute
de lege.
Colegiile de conducere nu vor putea adopta hotãrâri prin care sã
adauge la dispoziþiile cuprinse în legi, pe motiv cã acestea ar fi neclare
sau incomplete.
La instanþele judecãtoreºti se organizeazã, anual sau ori de câte ori
este necesar, adunãri generale ale judecãtorilor.
Adunãrile generale ale judecãtorilor se convoacã dupã cum urmeazã:
a) adunarea generalã a curþii de apel ºi adunarea generalã a judecãtorilor din circumscripþia acesteia - de preºedintele curþii de apel; b) adunarea
generalã a tribunalului ºi adunarea generalã a judecãtorilor din circumscripþia acestuia - de preºedintele tribunalului; c) adunarea generalã
a tribunalului specializat - de preºedintele acestuia; d) adunarea generalã
a judecãtorilor - de preºedintele judecãtoriei.

Adunãrile generale ale judecãtorilor se convoacã ºi la solicitarea
unei treimi din numãrul judecãtorilor care fac parte din aceasta.
Adunãrile generale ale judecãtorilor se pot convoca ºi de cãtre Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii, de cãtre Secþia pentru judecãtori a
Consiliului Superior al Magistraturii sau de cãtre colegiul de conducere al
instanþei.
Adunãrile generale ale judecãtorilor au urmãtoarele atribuþii: a) dezbat
activitatea anualã desfãºuratã de instanþe; b) aleg, în condiþiile legii,
membrii Consiliului Superior al Magistraturii; c) dezbat probleme de
drept; d)analizeazã proiecte de acte normative, la solicitarea ministrului
justiþiei sau a Consiliului Superior al Magistraturii; e) formuleazã puncte
de vedere la solicitarea Plenului sau, dupã caz, a secþiilor Consiliului
Superior al Magistraturii; f) aleg ºi revocã membrii colegiilor de
conducere; g) iniþiazã procedura de revocare a membrilor Consiliului
Superior al Magistraturii, în condiþiile prevãzute de Legea nr. 317/
2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii; h) îndeplinesc alte
atribuþii prevãzute de lege sau regulamente.

Completele de judecatã

Colegiile de conducere stabilesc compunerea completelor de judecatã
la începutul anului, urmãrind asigurarea continuitãþii completului.
Schimbarea membrilor completelor se face în mod excepþional, pe
baza criteriilor obiective stabilite de Regulamentul de ordine interioarã
a instanþelor judecãtoreºti.
Completul de judecatã este prezidat, prin rotaþie, de unul dintre
membrii acestuia.
Repartizarea cauzelor pe complete de judecatã se face în mod
aleatoriu, în sistem informatizat.
Cauzele repartizate unui complet de judecatã nu pot fi trecute altui
complet decât în condiþiile prevãzute de lege.
Sistemul de repartizare aleatorie a cauzelor pe completuri de judecatã
se auditeazã extern, la fiecare 2 ani, sub conducerea Ministerului Justiþiei
ºi cu implicarea societãþii civile ºi a organizaþiilor profesionale ale
magistraþilor. Concluziile auditului sunt publice.
Cauzele date, potrivit legii, în competenþa de primã instanþã a
judecãtoriei, tribunalului ºi curþii de apel se judecã în complet format
dintr-un judecãtor, cu excepþia cauzelor privind conflictele de muncã
ºi de asigurãri sociale. În condiþiile prevãzute la art. 23 alin. (11) din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor ºi procurorilor,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, judecãtorii stagiari
pot asista, în condiþiile legii, la ºedinþele de judecatã ale completurilor
formate din judecãtori definitivi.
Contestaþiile formulate împotriva hotãrârilor pronunþate în
materie penalã de cãtre judecãtorii ºi tribunale în cursul judecãþii în
primã instanþã, de cãtre judecãtorii de drepturi ºi libertãþi ºi judecãtorii
de camerã preliminarã de la aceste instanþe se soluþioneazã în complet
format din 2 judecãtori.
Apelurile ºi recursurile se judecã în complet format din 3 judecãtori,
cu excepþia cazurilor în care legea prevede altfel.
Completul pentru soluþionarea în primã instanþã a cauzelor privind
conflictele de muncã ºi asigurãri sociale se constituie dintr-un judecãtor
ºi 2 asistenþi judiciari.
Asistenþii judiciari participã la deliberãri cu vot consultativ ºi
semneazã hotãrârile pronunþate. Opinia acestora se consemneazã în
hotãrâre, iar opinia separatã se motiveazã.

Instanþele militare
Instanþele militare sunt: a) tribunalele militare; b) Curtea Militarã
de Apel Bucureºti.
Instanþele militare au, fiecare, statut de unitate militarã, cu indicativ
propriu.
Instanþele militare judecã la sediul acestora. Pentru motive temeinice,
instanþa poate dispune ca judecata sã se desfãºoare în alt loc.
Instanþele militare pot judeca ºi pe teritoriul altor state, militari
români, membri ai unei forþe multinaþionale, în condiþiile în care,
potrivit unei convenþii internaþionale, pe teritoriul statului primitor
poate fi exercitatã jurisdicþia românã.
La ºedinþele de judecatã, judecãtorii ºi procurorii militari sunt obligaþi
sã poarte uniforma militarã.
În municipiile Bucureºti, Cluj-Napoca, Iaºi ºi Timiºoara funcþioneazã
tribunale militare.
Tribunalele militare judecã procesele ºi cererile date prin lege în
competenþa lor.
Tribunalul militar este condus de un preºedinte ajutat de un
vicepreºedinte.
Curtea Militarã de Apel funcþioneazã în municipiul Bucureºti, ca instanþã
unicã, cu personalitate juridicã, fiind condusã de un preºedinte ajutat de
un vicepreºedinte.

Expert media, Florin FÃINIªI

Radio Seven
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Organizarea curþilor de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate ºi a judecãtoriilor
Curþile de apel sunt instanþe cu personalitate juridicã, în circumscripþia
cãrora funcþioneazã mai multe tribunale ºi tribunale specializate,
potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta lege.
În cadrul curþilor de apel funcþioneazã, în raport cu complexitatea ºi
numãrul cauzelor, secþii sau, dupã caz, completuri specializate pentru
cauze civile, cauze cu profesioniºti, cauze penale, cauze cu minori ºi de
familie, cauze de contencios administrativ ºi fiscal, cauze privind
conflicte de muncã ºi asigurãri sociale, insolvenþã, concurenþã neloialã
sau pentru alte materii, precum ºi completuri specializate pentru cauze
maritime ºi fluviale.
Tribunalele sunt instanþe cu personalitate juridicã, organizate la
nivelul fiecãrui judeþ ºi al municipiului Bucureºti, ºi au, de regulã,
sediul în municipiul reºedinþã de judeþ.
În circumscripþia fiecãrui tribunal sunt cuprinse toate judecãtoriile
din judeþ sau, dupã caz, din municipiul Bucureºti.
În cadrul tribunalelor funcþioneazã, în raport cu complexitatea ºi
numãrul cauzelor, secþii sau, dupã caz, completuri specializate pentru
cauze civile, cauze cu profesioniºti, cauze penale, cauze cu minori ºi
de familie, cauze de contencios administrativ ºi fiscal, cauze privind
conflicte de muncã ºi asigurãri sociale, insolvenþã, concurenþã neloialã
sau pentru alte materii, precum ºi completuri specializate pentru
cauze maritime ºi fluviale.
Tribunalele specializate sunt instanþe fãrã personalitate juridicã,
care pot funcþiona la nivelul judeþelor ºi al municipiului Bucureºti ºi
au, de regulã, sediul în municipiul reºedinþã de judeþ.
Tribunalele specializate preiau cauzele de competenþa tribunalului
în domeniile în care funcþioneazã.
Cauzele aflate în curs de judecatã la data începerii funcþionãrii
tribunalelor specializate, se vor trimite acestora, pe cale administrativã,
din oficiu, spre soluþionare.
Tribunalul specializat este competent ºi în caz de trimitere spre
rejudecare.
Judecãtoriile sunt instanþe fãrã personalitate juridicã, organizate
în judeþe ºi în sectoarele municipiului Bucureºti.
Localitãþile care fac parte din circumscripþiile judecãtoriilor din
fiecare judeþ se stabilesc, cu avizul conform al ministrului justiþiei,
prin hotãrâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, care se
publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
În raport cu natura ºi numãrul cauzelor, în cadrul judecãtoriilor se
pot înfiinþa secþii sau complete specializate.
În cadrul judecãtoriilor se vor organiza secþii sau complete
specializate pentru minori ºi familie.
Completele ºi secþiile specializate pentru minori ºi familie, precum
ºi tribunalele specializate pentru minori ºi familie judecã atât
infracþiunile sãvârºite de minori, cât ºi infracþiunile sãvârºite asupra
minorilor.
Când în aceeaºi cauzã sunt mai mulþi inculpaþi, unii minori ºi alþii
majori, ºi nu este posibilã disjungerea, competenþa aparþine tribunalului
specializat pentru minori ºi familie.
Dispoziþiile Codului de procedurã penalã se aplicã în mod
corespunzãtor.
Secþiile curþilor de apel ºi ale instanþelor din circumscripþia acestora
se înfiinþeazã, la propunerea colegiului de conducere al fiecãrei instanþe,
prin hotãrâre a Secþiei pentru judecãtori a Consiliului Superior al
Magistraturii. Completurile specializate ale secþiilor curþilor de apel ºi
ale instanþelor din circumscripþia acestora se înfiinþeazã de preºedintele
instanþei, la propunerea colegiului de conducere al fiecãrei instanþe.
Componenþa secþiilor ºi completelor specializate se stabileºte de
colegiul de conducere al instanþei, în raport cu volumul de activitate,
þinându-se seama de specializarea judecãtorului.
În mod excepþional, în situaþia în care în cadrul unei secþii nu se
poate constitui un complet de judecatã, colegiul de conducere al
instanþei poate dispune participarea unor judecãtori de la alte secþii.
În raport cu volumul de activitate, cu natura ºi complexitatea
cauzelor deduse judecãþii, pentru curþile de apel, tribunale ºi judecãtorii
se pot înfiinþa sedii secundare cu activitate permanentã în alte localitãþi
din judeþ sau în municipiul Bucureºti.
În cauzele maritime ºi fluviale, circumscripþiile tribunalelor
Constanþa ºi Galaþi sunt urmãtoarele: a)Tribunalul Constanþa: judeþele
Constanþa ºi Tulcea, marea teritorialã, Dunãrea pânã la mila marinã
64 inclusiv; b)Tribunalul Galaþi: celelalte judeþe, Dunãrea de la mila
marinã 64 în amonte pânã la km 1.075.

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

Curþile de apel, tribunalele, tribunalele
specializate ºi judecãtoriile
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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.
https://admitere.spiruharet.ro/

