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SUCCESE CARE NE DAU SPERANÞE

Elevii români au obþinut 6 medalii ( una de aur, douã de argint ºi trei de bronz) la Olimpiada Internaþionalã
de Matematicã (OIM), pentru elevi de liceu, care a avut loc între 10 ºi 22 iulie la Bath, Marea Britanie.
s-au înscris în competiþie 621 elevi din 112 þãri.

Edis Memiº de la Liceul Internaþional de Informaticã
Constanþa a fost medaliat cu aur.
Medaliile de argint au fost obþinute de Sergiu-Ionuþ
Novac, de la Liceul Teoretic Coriolan Brediceanu Lugoj,
judeþul Timiº, ºi Sebastian-Mihai ªimon de la Liceul
Internaþional de Informaticã Bucureºti.
Medaliile de bronz au fost obþinute de Tudor-Darius
Cardaº, de la Colegiul Naþional A.T. Laurian Botoºani,

Andrei-Theodore Mãrginean
ºi Nguyen Tran-Bach, ambii
de la Liceul Internaþional de
Informaticã Bucureºti.
Delegaþia României a fost
condusã de conf. univ. dr.
Cãtãlin-Liviu Gherghe de la
Facultatea de Matematicã ºi
Informaticã a Universitãþii
din Bucureºti (Leader) ºi
însoþitã de conf. univ. dr.
Mihai Chiº de la Facultatea de Matematicã ºi Informaticã a
Universitãþii de Vest din Timiºoara (Deputy Leader),
prof. univ. dr. Radu Gologan, preºedintele Societãþii de
ªtiinþe Matematice din România (Observator ºi membru
al Consiliului de Conducere al Olimpiadei Internaþionale de Matematicã), Lucian Þurea, Facultatea de
Matematicã ºi Informaticã a Universitãþii din Bucureºti,
(Observator).

Trei medalii de aur ºi o medalie de argint  palmaresul lotului României la prima ediþie a Olimpiadei
Balcanice de Fizicã, Salonic, Grecia, 14-18 iulie 2019
Medaliaþii cu aur sunt: Mãlina Elena Constantinescu (clasa a X-a/ Colegiul Naþional din Iaºi), Vlad ªtefan Oros (clasa
a VIII-a/ ªcoala Gimnazialã nr. 24 din Timiºoara) ºi Tudor Gabriel Mocioi (clasa a X-a/ Colegiul Naþional de Informaticã
Tudor Vianu din Bucureºti). Medalia de argint i-a revenit lui Radu Herzal (clasa a X-a/ Colegiul Naþional Gheorghe
ªincai din Baia Mare).
Olimpicii români au fost însoþiþi ºi coordonaþi de doamnele Ioana Stoica (profesor la Colegiul Naþional de Informaticã
Tudor Vianu din Bucureºti) ºi Irina Dumitraºcu
(profesor ºi inspector în cadrul ISJ Vaslui).
Din delegaþia României au fãcut parte ºi conf. univ.
dr. Sebastian Popescu (decan al Facultãþii de Fizicã Universitatea Al.I. Cuza din Iaºi), în calitate de
reprezentant al României în comitetul ºtiinþific al
competiþiei, ºi prof. univ. dr. Radu Constantinescu
(Facultatea de Fizicã/Universitatea din Craiova),
membru al comitetului de coordonare al competiþiei.
Olimpiada Balcanicã de Fizicã se adreseazã elevilor
de gimnaziu (clasa a VIII-a) sau de liceu, cu vârsta de
cel mult 16 ani la momentul prezenþei în concurs. La
ediþia din acest an au participat concurenþi din 11 þãri
(opt cu statut permanent ºi trei cu statut de invitat).
(Continuare în pag 4)

Simpozionul Slove Muscelene
În data de 18 iulie 2019 cu ocazia Zilelor Municipiului
Câmpulung, în sala de festivitãþi a Primãriei Câmpulung, s-a
desfãºurat simpozionul Slove Muscelene, cu tema Securitatea
informaþiei digitale în secolul XXI, a XI-a ediþie.
Deschiderea oficialã a simpozionului a aparþinut prof. univ.
dr. ing. H.C. Doina Banciu, ºi, în continuare, au prezentat
mesajele: Liviu Târoiu, primarul Municipiului Câmpulung,
prof.univ.dr. Doru Sabin Delion, vicepreºedintele Academiei
Oamenilor de ªtiinþã din România, preot dr. ªtefan ªtefãnescu,
director al Bibliotecii Municipale Ion Barbu Câmpulung;
reprezentanþi ai Ministerului Culturii ºi Identitãþii Naþionale,
Ministerul Comunicaþiilor ºi Societãþii Informaþionale,
Ministerul Cercetãrii ºi inovãrii, Biblioteca Naþionalã a

României, Biblioteca Centralã Universitarã Carol I, Asociaþia
Naþionalã a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România
 ANBPR.
La eveniment au fost prezenþi un grup de copii, sub
îndrumarea domnului profesor Octavian Dumitraºcu de la
Colegiul Naþional Dinicu Golescu, care au fost premiaþi pentru
rezultatele obþinute la concursul internaþional de roboticã,
desfãºurat în Detroit  America.
Au fost prezente, din partea Universitãþii Spiru Haret,
Facultatea de ªtiinþe Economice din Câmpulung, conf.univ.dr.
Laurenþia Avram ºi lect.univ.dr. Cristina Nãftãnãilã.

Lect.univ.dr. Cristina NÃFTÃNÃILÃ

 42 programe de Licenþã ºi
 31 programe de Masterat fac parte din oferta educaþionalã
pentru anul universitar 2019-2020 în cinci centre
universitare din þarã:  Bucureºti  Constanþa  Braºov
 Câmpulung Muscel  Craiova.
Birourile de înscriere, pe lângã cele organizate la nivelul
facultãþilor, vor funcþiona ºi în sediile din str. Ion Ghica nr.
13, sector 3 (parter), precum ºi în str. Nicolae Iorga nr. 34 - 36,
sector 1 (parter  sediul Serviciul Acte de Studii).
Programul de funcþionare: de luni pânã vineri, în
intervalul 9:00 - 18:00, ºi sâmbãtã între orele 9:00 ºi 12:00.
Taxa de admitere:130 lei.

Colegiul Universitar Spiru Haret, instituþie de
învãþãmânt terþiar (postliceal) parte a Universitãþii Spiru
Haret oferã calificãri profesionale de nivel 5 în domeniul
SANITAR, INFORMATICÃ ºi PRODUCÞIE MEDIA.
Începând cu acest an, Colegiul Universitar Spiru Haret
anunþã un NOU domeniu de calificare profesionalã care
va putea fi accesat de viitorii cursanþi  DETECTIV
PARTICULAR.
Înscrierile au loc în perioada 1 iulie - 31 august 2019.
Taxa de admitere: 120 de lei
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A UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
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Þara piere
ºi baba se piaptãnã
Mioara VERGU-IORDACHE
Este evident, socotelile guvernamentale nu se potrivesc
cu calculele altor instituþii naþionale ºi internaþionale. Noi
înºine, chiar dacã avem prin buzunare mai mulþi bani, în coºul
zilnic avem mai puþine produse ºi servicii. Cei de la putere
sunt invitaþi sã-ºi toarne cenuºã-n cap ca urmare a alegerilor
europarlamentare, opoziþia este în culmea fericirii cã Nu
ºtiu de ce. Pânã în acest moment au reuºit sã atragã atenþia
mai ales asupra neînþelegerilor dintre ei ºi sã-ºi afirme cu
tãrie victoria. O victorie care, probabil, îºi va arãta efectele
peste câteva campanii. Dar mai e mult pânã departe!
Cunoaºtem candidaþii la preºedinþiale pe partea dreaptã.
Bag seamã, nu toþi, nici pe partea asta. Zilele astea asistãm
la iarmarocul de pe partea stângã ºi la ºtãngi cãtre cei de pe
partea dreaptã.
Bãtãliile electorale nu reuºesc sã aducã în prim-plan
personaje noi. Batem pasul pe loc ºi ne pierdem în discuþii
sterile. Se schimbã ºefi pe la instituþiile statului, care vin cu
o agendã proprie, fãrã legãturã cu nevoile noastre.
Chibiþãm la toate relele. Niºte chivuþe puse pe ceartã ca
sã treacã timpul. ªi timpul trece. Pentru noi fãrã nicio
eficienþã, pentru alþii aducând bunãstare ºi liniºte. Nu peste
tot. Dar noi am devenit parcã prea repede cetãþeni
universali, ignorând vinovat cetãþenia românã. Nu ºtiu dacã
s-a fãcut vreo statisticã pe acest subiect, dar cred cã
suntem de departe poporul care se urãºte cel mai mult, care
nu-ºi vede decât defectele ºi nu promoveazã decât actori
blamabili. Ca sã avem de ce sã facem haz! Dacã apare vreo
excepþie nu se pune! Devenim arheologi, cãutãtori în
arhive ºi memorii, trebuie sã fi omorât o muscã în copilãrie.
Pare amuzant, dar e trist!
Economia merge din inerþie. Lumea merge ºi ea, în
vacanþã. Pe drumuri din ce în ce mai rele. În locuri din ce în
ce mai poluate, mai expresive pentru educaþia noastrã.
Presa este plinã de ºtiri nemaipomenite, senzaþionale,
extraordinare. Adicã fãrã ºtiri. Ce astãzi dimineaþã este
formidabil, dupã prânz este ca ºi cum n-ar fi fost.
Ne bucurãm, mai mereu cu frânã, de succesele unor
români, ne asumãm victoriile lor ºi calculãm, repede, câºtigul.
Câþi bani? De ce atâþia bani?! Avem nevoie de bucurii, dar
le ignorãm pe cele care nu au foºnetul banilor.
Vremea este consecventã în inconsecvenþa sa. Plouã,
bate grindina, bate vântul, este vipie, este rece Vedem
cu ochiul liber ce înseamnã dispreþul pentru naturã, ce
înseamnã defriºãrile fãrã rost ºi fãrã sens, dar aducãtoare
de profit pentru unii.
Þara piere ºi baba se piaptãnã chiar dacã mai are pãr
de-un duº!
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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

 Constanþa STANCUNA 
HANDMADE ALDA SRL
În cadrul Etapei a II-a a Proiectului Antreprenori SMART
 Tineri Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes au fost înfiinþate
34 de START-UP-uri, beneficiare ale ajutorului de minimis.
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 Operaþional Capital Uman 2014-2020, a
finalizat, conform Diagramei GANT, etapa de înfiinþare firme din cadrul subactivitãþii
SA 5.1 Înfiinþare firme, acordare subvenþii ºi monitorizarea implementãrii
planurilor de afaceri.
În Regiunea Sud-Muntenia, au debutat în afaceri, cu activitãþi specifice domeniului
ales, 34 START UP-uri beneficiare ale ajutorului de minimis.
Prin intermediul revistei Opinia naþionalã vom prezenta Antreprenorii SMART
ºi firmele înfiinþate în cadrul Proiectului.
Constanþa STANCUNA a câºtigat Competiþia Planurilor
de Afaceri, din cadrul Proiectului Antreprenori SMART  Tineri
Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes, ºi ºi-a îndeplinit
visul de a deveni antreprenor, înfiinþând firma Handmade
Alda SRL  cu domeniul principal de activitate 3299 
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a ºi 4789  Comerþ
cu amãnuntul prin standuri, chioºcuri ºi pieþe al altor produse.
Doamna Stancuna ne-a povestit despre experienþa
domniei sale în cadrul Proiectului ºi despre antreprenoriat.
Ce este un antreprenor în viziunea dumneavoastrã? Ce
calitãþi consideraþi cã trebuie sã aibã?
Un antreprenor este cel care întemeiazã o afacere, având
la bazã o idee de afaceri, competenþe ºi resurse. Acesta
trebuie sã ºtie cum sã acþioneze ºi sã îºi asume riscurile
pentru a da viaþã acestei idei, dar ºi sã organizeze, sã
planifice, sã controleze, sã previnã riscurile, mai exact, sã fie
un bun manager pentru afacere.
În ce context aþi auzit de Proiectul Antreprenori SMART
- Tineri Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes ºi
cum consideraþi cã a fost experienþa dumneavoastrã în
cadrul Proiectului? Vi s-a pãrut complicat sã aplicaþi
pentru Competiþia Planurilor de Afaceri desfãºuratã în
cadrul Proiectului?
Despre Proiectul Antreprenori SMART  Tineri
Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes am auzit cu
ocazia unei prezentãri dedicate acestuia, în cadrul unei
întâlniri la sediul AJOFM Giurgiu. Experienþa mea în cadrul
Proiectului a fost una beneficã, cu rezultate bune. Am
participat la cursurile organizate în cadrul Proiectului, unde
am învãþat lucruri utile despre antreprenoriat, care mi-au
folosit ulterior ºi mi-au dat curaj sã aplic la Competiþia
Planurilor de Afaceri, desfãºuratã în cadrul Proiectului. Un
aport în câºtigarea acestei competiþii l-a avut ºi experienþa
acumulatã prin natura job-ului meu în scrierea proiectelor
cu accesare de fonduri europene.
Ce v-a determinat sã deveniþi antreprenor? Ce v-a
inspirat pentru ideea de afaceri care stã la baza înfiinþãrii
firmei dumneavoastrã?
Elementul determinant în a deveni antreprenor a fost
pasiunea mea de a realiza produse handmade. Dacã la început
a fost o simplã activitate de destindere/recreere, aceasta a
devenit o pasiune, pe care mi-am dorit sã o transform într-o
afacere. M-am gândit cã îmi va fi de folos sã îmi ocup timpul
liber de la vârsta pensionãrii cu o activitate care mã pasioneazã.

Produsele handmade reprezintã ideile celor talentaþi ºi
pasionaþi aduse la luminã. Produsele acestea sunt speciale
pentru cã sunt unicate ºi sunt create cu dragoste. Dorinþa
de a crea obiecte, dar ºi pasiunea pe care o pun în realizarea
acestor obiecte, m-au determinat sã încep o afacere. Este o
niºã care nu oferã multe alternative pe piaþa din România,
de aceea cred cã este o oportunitate pentru mine. Dupã cum
am mai spus la început, am oferit aceste obiecte celor din
jurul meu, iar aprecierile acestora m-au încurajat sã merg
mai departe ºi sã cred în mine.
Ce înseamnã pentru dumneavoastrã succesul în afaceri?
Succesul în afaceri reprezintã o încununare a tuturor
acþiunilor întreprinse de antreprenor, în sensul valorificãrii
tuturor resurselor de care acesta dispune: umane, materiale,
financiare. A avea succes presupune sã împleteºti într-un
mod optim viaþa profesionalã cu cea personalã, sã realizezi
obiectivele propuse pe termen mediu ºi lung ºi sã ai
satisfacþia mulþumirii clienþilor.
Ce planuri de viitor aveþi ca antreprenor? Cum vedeþi
afacerea dumneavoastrã peste doi ani?
În momentul de faþã, vreau sã îmi vãd afacerea pusã pe
picioare ºi sã devin un bun manager, apoi, în funcþie de rezultate,
evident sã o extind. Am mare încredere cã voi reuºi, iar pentru
asta îmi voi folosi toate cunoºtinþele acumulate în timp.
***
Toate datele firmelor înfiinþate în cadrul Proiectului
Antreprenori SMART  Tineri Responsabili, Ambiþioºi,
Motivaþi, de Succes, anume: denumire firmã, adresã sediu
social, adresã punct de lucru, domeniu de activitate, adresã de
e-mail, website, vor fi disponibile pe Portalul Proiectului: http:/
/portal.antreprenorismart.ro/start-up/subactivitatea-sa-5-1/.
Aceste date vor fi permanent actualizate cu informaþii noi despre
acestea. 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 Sud-Muntenia, ce vor fi
organizate conform SA 7.2 Campanie de organizare de
evenimente de susþinere ºi promovare întreprinderi.
Le dorim succes Antreprenorilor SMART în aceasta 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
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Capital Uman 2014-2020
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Întâlnirea de lucru
a membrilor
Consiliul Consultativ SUERD
În data de 16 iulie 2019, Secretariatul Executiv al
Consiliul Consultativ SUERD, reprezentat de USH Pro
Business, a organizat o nouã întâlnire de lucru a membrilor
CC SUERD.
La dezbatere au participat reprezentanþi ai autoritãþilor
publice: Ministerului Afacerilor Externe, Ministerul
Fondurilor Europene, Ministerul Muncii ºi Justiþiei
Sociale, Ministerul Comunicaþiilor ºi Societãþii
Informaþionale, Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice, reprezentanþi ai ADR Sud
Muntenia, Agenþia pentru Arii Naturale Protejate,
Federaþia Societatea Civilã Româneascã, Clubul
Fermierilor Români, World Wide Fund For Nature
Romania, Asociaþia Profesionalã a Urbaniºtilor din
România, reprezentanþi ai mediului academic ºi universitar, asociaþii profesionale din domeniul agriculturii,
firme de consultanþã ºi reprezentanþi ai mediului de
afaceri.
Obiectivul principal al dezbaterii a fost generarea unei
pepiniere de proiecte pe ariile prioritare ale strategiei
SUERD ºi difuzarea acestor propuneri în rândul
membrilor Consiliului Consultativ ºi a reprezentanþilor
GLI în vederea implementãrii celor mai bune idei de
proiecte.
Ideile de proiect prezentate în cadrul evenimentului au
venit ca soluþii la probleme legate de mediu, respectiv la
barierele împotriva exploatãrii eficiente a potenþialului
agricol al României. Astfel, proiectele propuse au vizat
aspecte legate de comasarea ºi amenajarea terenurilor
agricole ºi forestiere, adoptarea unor mijloace de
transport electrice pe Dunãre, conversia ecologicã a
deºeurilor în energie pentru transport în vederea protejãrii
ecosistemului Dunãrii ºi valorificarea stufului.
Pe lângã ideile de proiecte, în cadrul evenimentului au
fost discutate ºi idei care au vizat crearea unui grup de
lobby în cadrul SUERD (un numãr de þãri) care sã
promoveze obiectivele strategiei SUERD, crearea unui
grup de reflecþie asupra modalitãþilor de reducere a
decalajelor ºi asigurare a convergenþei economice,
aspecte legate de mediatizarea strategiei, posibilitatea
acordãrii de bonusuri acelor propuneri de proiecte care
se dovedesc a fi eficiente la nivel naþional prin atingerea
unor indicatori specifici strategiei. Alte aspecte aduse în
discuþie în cadrul evenimentului au fost legate de
necesitatea existenþei unor bune practici de etichetare a
proiectelor SUERD, de implementare a unor mecanisme
de susþinere a firmelor pentru a aplica pe noile linii de
finanþare, de elaborare a unei metodologii de redactare
pentru Planul de acþiune local/regional pe componenta
de învãþãmânt ºi de promovare a programului de studii 
învãþãmânt dual  în localitãþile limitrofe Dunãrii.
În contextul în care, în România, existã foarte puþine
firme cu experienþã în scrierea ºi depunerea de proiecte
direct la Bruxelles, a fost propusã implicarea Ministerului
Fondurilor Europene în finanþarea de cursuri de informare
pentru scriere de proiecte.

USH PRO BUSINESS  EVENIMENTE,
COMUNICARE ªI INTERNAÞIONALIZARE
 Str. Nicolae Iorga nr. 34-36, Bucureºti, sector 1
 Tel: +40 216 500 014
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 www.ushprobusiness.ro
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Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat
poºtal sau dispoziþie
de platã, se pot adresa
serviciului de difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.
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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/
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Cu dragoste de carte

Din activitatea Editurii Fundaþiei România de Mâine
În ultimul an, cãrþile Editurii
Fundaþiei România de Mâine au fost
prezentate în nu mai puþin de cincisprezece evenimente
culturale distincte (lansãri, prezentãri, sesiuni de
autografe, mese rotunde, seminarii sau participãri la
diverse târguri de carte). La cele mai multe dintre acestea,
editura a fost organizator, partener sau invitat, având
un rol activ în desfãºurarea promovãrii valorilor
academice în lumea culturalã româneascã.
Evenimentele au þintit nu doar publicul specializat al
cãrþilor editurii, cel legat de mediul universitar, prin
desfãºurarea lor în universitãþi, biblioteci, institute de
cercetare, conferinþe ºi simpozioane ºtiinþifice sau
muzee, ci au vizat, de asemenea, ºi publicul larg, prin
derularea acestor manifestãri culturale în librãrii sau
târguri de carte locale, naþionale ºi internaþionale.
Principalele manifestãri ale industriei editoriale
româneºti, Târgul de Carte Gaudeamus ºi Salonul
Internaþional de Carte Bookfest, au prilejuit noi apariþii
editoriale ºi, de asemenea, lansãri ale unor volume
inedite, în contextul preocupãrii continue de menþinere
a þinutei academice a titlurilor editate.
Între 15 ºi 18 martie 2019, a avut loc, la Paris, Salon
du Livre, iar Editura Fundaþiei România de Mâine a
fost prezentã la standul României, la invitaþia
Institutului Cultural Român, cu douã titluri importante:
Consideraþii estetice în artã ºi arhitecturã, un
excepþional studiu de istoria arhitecturii, în trei volume,
semnat de Alexandra Teacã, ºi Centenar românopolon. Istorie-diplomaþie, de Nicolae Mareº, o lucrare
bazatã pe documente din arhive mai puþin cunoscute
publicului larg.
Cãrþi ale editurii au fost, de asemenea, prezentate
publicului din Constanþa, Craiova ºi Oradea (Caravana
Gaudeamus, parte a programului Lectura, iniþiat de Radio
România), Iaºi (Târgul de cãrþi ºi arte frumoase Arca lui
Gutenberg) ºi Deva (Salonul Hunedorean al Cãrþii).
Aºa cum ºi-a obiºnuit cititorii, ºi în ultimul an Editura
Fundaþiei România de Mâine a promovat titluri ale unor
autori de prestigiu, spre încântarea publicului avizat,
dar ºi a neprofesioniºtilor preocupaþi de istorie, filozofie
sau ºtiinþe economice. Astfel, au fost lansate titluri
precum: Viaþa ºi opera unui poet exilat  Aron Cotruº
ºi Octavian Goga  Monografie, ambele semnate de
cunoscutul critic, istoric literar ºi eseist Ion Dodu Bãlan,

lucrãri care readuc în prim-plan douã simboluri ale
românitãþii ºi lirismului din Transilvania; Istoria în
oglinda spiritului filosofic modern ºi contemporan,
sub semnãtura distinsului prof.univ.dr. Ioan N. Roºca,
lucrare care selecteazã ºi comenteazã cele mai importante
orientãri ºi curente moderne ºi contemporane de filosofia
istoriei, propunând o reconstituire a sistemelor filosofice
care au abordat problematica evoluþiei societãþii umane
ºi istoria acesteia; Papa Ioan Paul al II-lea  Aforisme
ºi cugetãri, un volum prefaþat ºi îngrijit de Nicolae
Mareº; Eticã ºi integritate academicã, carte elaboratã
de un colectiv de autori, cadre didactice ale facultãþilor
de ºtiinþe economice din Bucureºti ºi Câmpulung, din
cadrul Universitãþii Spiru Haret, coordonat de prof. univ.
dr. Zenovic Gherasim, o abordare curajoasã a provocãrilor unei discipline de studiu recent introduse în
programa universitarã; Economia româneascã în anul
centenarului, autor prof. univ. dr. Mircea Coºea, un bilanþ
al modului în care sporirea potenþialului economic al
þãrii în urma reîntregirii a fost valorificat în direcþia unei
creºteri economice importante, cu efecte pozitive asupra
stãrii naþiunii române pânã în zilele noastre.
O editurã, mai ales una dedicatã educaþiei, cum este
Editura Fundaþiei România de Mâine, este necesar
sã aibã în portofoliu cãrþi pentru copii. Ei sunt cititorii
de mâine, de poimâine, din timpurile ce urmeazã, ºi
numai noi purtãm responsabilitatea pentru ataºamentul lor, prezent ºi viitor, faþã de slovele scrise.
Iatã de ce, la finele anului 2018, a fost lansatã colecþia
Copilãrie fericitã, prin apariþia cãrþilor Tabãra de
benzi desenate ºi Prinþesa Bobul de Mazãre
(adaptare dupã basmul omonim al lui Hans Christian
Andersen), ambele semnate ºi ilustrate de Aniela
Ariton. A urmat lansarea, la Bookfest 2019, a unei noi
ediþii a celebrei lucrãri Copilãria unui Icar, semnatã
de regretatul Ion Dodu Bãlan, aflat de aceastã datã în
ipostaza de prozator. Lucrarea, care a bucurat multe
generaþii de copii, evocã anii de vis ºi de modelare
afectivã a lui Aurel Vlaicu.
Orice iniþiativã antreprenorialã de tipul unei edituri
trebuie sã fie la curent cu schimbãrile rapide ale pieþelor
culturale, cu evoluþia comunicãrii interumane ºi internaþionale, cu alte cuvinte, sã înfrunte noile provocãri ale
societãþii informaþionale. De aceea, la iniþiativa doamnei
Odilia Roºianu, director al editurii, începând cu luna
ianuarie 2018, cãrþile publicate pot fi achiziþionate ºi
online, accesând site-ul www.editurafrm.ro. De
asemenea, pentru a da o dimensiune internaþionalã
activitãþii editoriale, în primãvara anului 2019, a fost
semnat un acord de colaborare cu Istituto Teseo din
Roma, semnatarii stabilind de comun acord sã-ºi
confere reciproc dreptul liber de a traduce ºi edita
lucrãrile puse la dispoziþie de cãtre fiecare dintre pãrþi.
În acelaºi context, Editura Fundaþiei România de Mâine
a participat la evenimente precum: cea de-a XII-a ediþie a
Colocviului Unitatea de limbã, credinþã ºi neam. Sensul
culturii române, organizat, între 23 ºi 26 august 2018, de
Fundaþia Credinþã ºi Creaþie Academician Zoe
Dumitrescu-Buºulenga, la Mânãstirea Putna, cu
prilejul cãruia a fost lansatã lucrarea Generaþia Marii
Uniri a românilor. 1918, Repere istorice, a doamnei
prof.univ. dr. Viorica Moisuc; Ediþia a VIII-a a Zilelor
Dumitru Drãghicescu, manifestare culturalã organizatã
de Forumul cultural al Râmnicului, Fundaþia Dumitru
Drãghicescu, Biblioteca judeþeanã Antim Ivireanul din
Râmnicu Vâlcea, Fundaþia Sfântul Antim Ivireanul ºi
Asociaþia seniorilor din educaþie, organizatã în zilele de
25 ºi 26 octombrie 2018, la Biblioteca Judeþeanã Antim
Ivireanul din Râmnicu Vâlcea. Cu aceastã ocazie, a avut
loc lansarea volumului Dumitru Drãghicescu despre
Unirea românilor cu românii, apãrut în cadrul colecþiei
Centenarul Marii Uniri a Editurii Fundaþiei România de
Mâine, într-o ediþie îngrijitã ºi prefaþatã de prof. univ. dr.
Virgiliu Constantinescu.
Ca în fiecare an, Zilele Bibliotecilor Universitãþii Spiru
Haret, manifestare unde Editura Fundaþiei România
de Mâine este întotdeauna partener, au prilejuit o serie
de mese rotunde, dezbateri, miniconcerte, lansãri ºi
expoziþii de carte. Unul dintre momentele importante
ale acestui eveniment a fost prezentarea într-o formã
ineditã, de dezbatere-colocviu pentru studenþi, a cãrþii
Generaþia Marii Uniri  1918. Repere istorice, alãturi
de expuneri ale unor specialiºti în domeniu ºi de
lansarea unei colecþii de hãrþi interactive realizate de
conf. univ. dr. Rodica Ursu, de la Catedra de Istorie a
Universitãþii din Chiºinãu.
ªi veºtile bune nu se opresc aici! Editura Fundaþiei
România de Mâine are un plan editorial bine gândit,
ambiþios. Proiectele nu lipsesc, iar vara aceasta pare
a fi extrem de fertilã ºi bogatã în idei noi. Sperãm sã
întâmpinãm noul an universitar cu multe ºi plãcute
surprize.
Dragoº CIOCÃZAN
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SUCCESE CARE NE DAU SPERANÞE
Opt premii ºi locul I în clasamentul pe medalii la a XXVI-a
ediþie a Olimpiadei Internaþionale Pluridisciplinare
Tuymaada  Yakuþia, desfãºuratã în perioada 8-14 iulie, în
Yakutsk (Republica Saha/Federaþia Rusã).

Elevii din echipa naþionalã a României au fost premiaþi la toate cele
patru discipline din concurs (chimie, matematicã, informaticã ºi fizicã):
 fizicã: Antonia Alma Ghiþã ºi Eduard-Florin Burlacu (clasa a X-a la
Liceul Internaþional de Informaticã din Bucureºti)  medalii de aur;
 informaticã: Matei Tinca (clasa a XI-a/Colegiul Naþional de Informaticã Tudor Vianu din Bucureºti)  medalie de aur cu punctaj
maxim, ºi Mircea Danciu (clasa a X-a/Liceul Internaþional de Informaticã
din Bucureºti)  medalie de argint;
 chimie: Eugen Marian Piron (clasa a XI-a/Colegiul Naþional B.P.
Haºdeu din Buzãu) ºi Emeric Claudiu Ardelean (clasa a XI-a/Colegiul
Naþional Gheorghe ªincai din Baia Mare)  medalii de argint;
 matematicã: Diana Olu (clasa a IX-a/Liceul Internaþional de Informaticã
din Bucureºti)  medalie de argint, ºi Darius Lazea (clasa a IX-a/
Colegiul Naþional Gheorghe ªincai din Baia Mare)  medalie de bronz.
Lotul a fost coordonat ºi însoþit de Dumitru-Flavius Boian, profesor
la Colegiul Naþional Spiru Haret din Târgu Jiu.
Potrivit regulamentului, în aceastã competiþie se pot înscrie,
independent, ºi echipe ale liceelor. În acest an, din România au participat
formaþii ce au reprezentat Colegiul Naþional de Informaticã Tudor Vianu
(cinci medalii ºi douã menþiuni), Colegiul Naþional Mihai Viteazul (o
medalie ºi o menþiune), Colegiul Naþional Sfântul Sava (douã medalii),
Liceul Internaþional de Informaticã (ºapte medalii ºi o menþiune) ºi Liceul
Teoretic Naþional, toate din Capitalã.

Cinci medalii pentru echipa României la a 50-a ediþie a
Olimpiadei Internaþionale de Fizicã (IPhO), desfãºurat la
Tel Aviv (Israel), în perioada 7-15 iulie: patru medalii de
argint ºi o medalie de bronz.

Ariana Dalia Vlad, Iosif Theodor, Ionel Emilian Chiosa ºi ªtefan
Dolteanu au fost medaliaþi cu argint, iar Sabina Drãgoi a intrat în posesia
medaliei de bronz.
Ionel Emilian Chiosa a primit ºi premiul special Best Creative Solution.
Toþi componenþii lotului sunt elevi ai Liceului Internaþional de
Informaticã din Bucureºti.
Delegaþia României a fost coordonatã ºi însoþitã de profesorii Delia
Davidescu (Liceul Internaþional de Informaticã din Capitalã), Adrian
Dafinei ºi Virgil Bãran (Facultatea de Fizicã a Universitãþii Bucureºti).
Ediþia din acest an a Olimpiadei Internaþionale de Fizicã a reunit
peste 380 de concurenþi din 82 de þãri.

Cinci medalii de aur, o medalie de argint ºi locul I pe naþiuni
la Balcaniada de Matematicã pentru Juniori (2019),
desfãºuratã la Agros, în Cipru

România a ocupat primul loc în clasamentul neoficial pe naþiuni, cu
219 puncte (din 240 posibile).
Medaliile de aur Radu Andrei Lecoiu (Colegiul Naþional Ienãchiþã
Vãcãrescu din Târgoviºte), David Andrei Anghel (ªcoala Gimnazialã
nr. 56 din Bucureºti), Andrei Moldovan (ªcoala Gimnazialã nr. 79 din
Bucureºti), Dinu Alexandru Iosifescu (Liceul Teoretic Internaþional de
Informaticã din Bucureºti) ºi Iustinian Cristian Constantinescu (ªcoala
Gimnazialã George Bacovia din Bucureºti), acesta din urmã medaliat
cu bronz în concursul de anul trecut.
Lucrãrile lui Andrei Moldovan, Dinu Alexandru Iosifescu ºi Iustinian
Cristian Constantinescu au primit punctaje maxime.
Medalia de argint a fost adjudecatã de Lucia Râºnoveanu (ªcoala
Gimnazialã Spectrum din Constanþa).
Lotul României a fost coordonat de lector univ. dr. Andrei Alex
Eckstein de la Universitatea Politehnica din Timiºoara, prof. Dãnuþ Aramã
de la Colegiul Naþional Costache Negri din Târgu Ocna (jud. Bacãu) ºi
prof. Cristian Lazãr de la Colegiul Naþional din Iaºi (observator).
La ediþia din acest an au participat concurenþi din 16 þãri (10 þãri
membre ºi 6 cu statut de invitat).
Biroul de Comunicare al MEN
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Ediþie jubiliarã cu numãrul XX a
Festivalului Internaþional

Enescu ºi muzica lumii
Sinaia, 16 iulie - 22 august

Festivalul Internaþional Enescu ºi muzica lumii, ediþia a XX-a, a
început la Sinaia pe 16 iulie ºi va rãmâne deschis publicului pânã pe
22 august, accesul la concerte fiind gratuit, informeazã Centrul
Naþional de Artã Tinerimea Românã.
Acest proiect creat de violoncelistul ºi profesorul Marin
Cazacu a pornit ca o continuare a ideii de generozitate care a
caracterizat spiritul lui George Enescu ºi este acum una dintre
cele mai importante scene de manifestare a tinerelor talente
muzicale din România ºi din întreaga Europã.
Din anul 1999 ºi pânã în prezent, Festivalul Internaþional
Enescu ºi muzica lumii propune celor aflaþi la Sinaia în vacanþa
de varã un program tot mai complex, ediþia din acest an durând
mai bine de cinci sãptãmâni ºi având în centru prezenþa unora
dintre cele mai valoroase orchestre naþionale de tineret din
Europa. Ediþia a XX-a a festivalului, ce se desfãºoarã între
16 iulie ºi 22 august 2019 la Sinaia, are în program nu mai puþin
de 15 de concerte ºi recitaluri, cele principale fiind gãzduite de
Cazinoul din Sinaia, prilej cu care vor putea fi ascultaþi ºi vãzuþi
sute de muzicieni români ºi strãini.
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M-am nãscut în comunism ºi am trãit primul deceniu în Epoca de Aur. Sunt multe lucruri care
m-au tulburat ºi marcat din acea perioadã, dar azi
vreau sã vorbesc despre cum se face semnul crucii
pe stradã. În perioada la care fac referire existau multe
restricþii. Unele de neînþeles pentru mine. Nu aveai
voie sã porþi plete. Miliþia te putea opri, legitima, ºi
chiar putea sã scoatã o foarfecã ºi sã te tundã pe loc.
Nu am pãþit asta. Slavã cerului! Îmi amintesc, însã, cã
mama nu mã lãsa sã mã închin, când treceam pe lângã
o bisericã, deºi tot ea îmi spusese mereu sã îmi fac
semnul crucii, dar nu cu mâna dreaptã, ci cu limba.
Vã mai amintiþi obiceiul închinãrii cu limba? Azi ne
putem închina în voie, când trecem pe lângã un lãcaº
de cult. Prea puþini mai schiþeazã gestul fiindcã este
voie! Când trec pe lângã o bisericã, chiar dacã sunt
privit cu suspiciune îmi fac semnul crucii cu mâna
dreaptã. Mai mult: îmi descopãr capul dacã este
acoperit, dar chiar ºi aºa o vecinã bigotã s-a gãsit sã
mã admonesteze: Te opreºti din mers, priveºti cãtre
turla bisericii ºi îþi faci trei cruci mari!

○

În organizarea Primãriei oraºului Sinaia ºi Centrului
Naþional de Artã Tinerimea Românã - beneficiind anul
acesta de contribuþia UCIMR (Uniunea de Creaþie
Interpretativã a Muzicienilor din România, Festivalul
Internaþional Enescu ºi muzica lumii aduce la Sinaia
nu mai puþin de cinci orchestre, compuse din tineri ºi
foarte tineri muzicieni:  Orchestra Românã de Tineret,
dirijatã de Cristian Mandeal  Romanian Sinfonietta
Orchestra, dirijor Horia Andreescu  Orchestra Naþionalã de
Tineret a Danemarcei, dirijor Morten Ryelund  Orchestra
Naþionalã de Tineret a Portugaliei, dirijor Pedro Carneiro 
Orchestra Naþionalã de Tineret a Olandei, dirijor Antony
Hermus.
Festivalul Internaþional Enescu ºi muzica lumii are în program,
ca de obicei, numeroase recitaluri camerale, susþinute de interpreþi
dintre cei mai diferiþi, începând cu celebrul Ansamblul
Violoncellissimo, condus de Marin Cazacu (15 august), cu un
program de la clasic la divertisment, jazz, rock, continuând cu
diverºi alþi interpreþi, precum Duo de percuþie Irina Rãdulescu
ºi Adrian Florescu, Aron Cavassi  vioarã ºi Iulian Ochescu 
pian, Andrei Licareþ  pian, Duo Playthoven, compus din Anca
ºi Radu Sinaci, Stanca Manoleanu  sopranã ºi Roman
Manoleanu  pian, Aurelia Viºovan  pian, Vlad Rãceu - vioarã
ºi Octavian Lup  violoncel, Octavian Maxim  contrabass, Vlad
Raþiu  contrabass ºi Uliana Cheklina  pian sau Ansamblul de
instrumente de alamã Brassart, o bunã parte dintre ei majoritatea
incluºi în ciclul de concerte Generaþia mileniului III.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Artistul este pelerin
prin lumea frumosului!
Profesoarã de desen ºi arte plastice la ªcoala
Gimnazialã nr.1 Ciorogârla (jud. Ilfov), Ioana
Stoilã este un suflet cãlãtor prin lumea
frumosului. Este un artist pentru care o icoanã
pe sticlã reprezintã un drum deschis cãtre
divinitate, iar prin picturile sale nu face
decât sã deschidã adevãrate autostrãzi de
suflet. În afara picturilor pe sticlã, în domeniul
cãrora se dovedeºte a fi un adevãrat maestru al
culorilor, Ioana Stoilã creeazã picturã
iconograficã, decorativã ºi de ºevalet. ªi-a
desãvârºit arta prin pictura pe sticlã, oglindã ºi
vitralii. Este absolventã a Liceului de Arte
Plastice Nicolae Tonitza din Bucureºti,
promoþia 1980, ºi ºi-a desãvârºit studiile în
domeniul Sociologie. A creat cercuri de artã
plasticã în ºcoala în care a activat, oferind ºanse
fiecãrei generaþii de elevi de a-ºi potenþa astfel
talentele. A primit numeroase premii, iar lucrãrile
sale au ajuns în colecþii renumite. Dintre acestea
amintesc Premiul I la Secþia Picturã a
Concursului Naþional de Creaþie Artisticã
Univers XXL  Piteºti 2012. A participat la
numeroase expoziþii, dar a fost ºi invitatã la emisiuni radio ºi tv (Antena 1; Curier TV Piteºti;
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31 august - 1 septembrie
Douã dintre cele mai îndrãgite
formaþii neomedievale europene The Moon And The Nightspirit ºi
Irdorath - vor cânta la Bistriþa în data
de 31 august, cu ocazia Zilelor Medievale, organizate în cadrul Târgului Mare al Bistriþei.
Dupã douã apariþii spectaculoase în
România, în 2018, la Sibiu ºi Festivalul
Celtic Transilvania, cimpoaiele ºi tobele
trupei Irdorath din Belarus vor rãsuna
anul acesta la Bistriþa. Pe lângã show-ul
electric din 31 august, formaþia va
susþine, în premierã în România, ºi
douã momente acustice, duminicã,
1 septembrie.
The Moon And The Nightspirit fac,
de câþiva ani, furori la numeroase
festivaluri din þarã, de la Bucureºti la
Râºnov ºi pânã la Timiºoara. Trupa
din Ungaria va cânta pentru prima datã
la Bistriþa, tot în 31 august, în
deschiderea showului Irdorath.
Zilele Medievale 2019, 31 august
 1 septembrie, sunt organizate de
Centrul Cultural Municipal Bistriþa,
cu sprijinul Primãriei Municipiului
Bistriþa, producþia artisticã fiind
realizatã de Asociaþia Culturalã
Bistriþa Medievalã.
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Dragoº CIOCÃZAN
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Un raport al UE, preluat de Revista Economicã, sunã îngrijorãtor. Uniunea este cel
mai mare importator de energie din lume,
nefiind capabilã sã producã decât 46% din
necesarul sãu de energie. Restul se importã,
la un cost care se apropie de 500 de miliarde
de euro pe an. La care se adaugã subvenþii
în valoare de aproape 130 miliarde, pentru
cã preþul energiei electrice în UE este printre
cele mai reduse din lume. 70 % din fondul
locativ al Uniunii este ineficient din punct
de vedere energetic, iar programele de
anvelopare sau de stimulare a utilizãrii
energiilor alternative se dovedesc a fi
adevãrate gãuri negre.
Transporturile se bazeazã în proporþie de
94 % pe produse petroliere, din care 90 %
sunt importate. Diferenþa de costuri faþã de
alte economii are un impact asupra competitivitãþii industriei europene, în special
asupra industriilor mari consumatoare de
energie. Uniunea Europeanã produce cu
costuri energetice mari, deci oferã produse
mai scumpe. România stã bine la acest capitol. Structura producþiei de energie electricã
este echilibratã ºi sustenabilã. Peste 43%
din energia produsã în þara noastrã este

generatã de hidrocentrale, 20% este energie
nuclearã, 20% energie eolianã, 2% energie
fotovoltaicã, iar restul este produsã în
termocentrale. Marile economii europene,
cu excepþia Olandei ºi Marii Britanii, sunt
dependente de gazul ºi petrolul rusesc, ceea
ce creeazã complicaþii ºi jocuri politice
ascunse. Rezultatul este cã Uniunea are legi
în domeniul energetic stabilite la nivel
european, dar în practicã existã 28 de cadre
normative naþionale. Adicã fiecare face ce
vrea. Pânã la realizarea unei pieþe energetice
comune este cale lungã. Nu vãd Germania
sau Franþa renunþând la colaborarea cu
Rusia în acest domeniu, mai ales cã foºti
politicieni de vârf ai acestor state se aflã în
sinecuri bine plãtite ale marilor companii
energetice ruseºti. Infrastructura energeticã
îmbãtrâneºte ºi nu este adaptatã la creºterea
producþiei din sursele regenerabile de
energie. Aceeaºi neîncredere care tareazã
continentul de peste 1000 de ani persistã ºi
astãzi. Efectele acestei divizãri se vor vedea
cât de curând. Un mare numãr de specialiºti
în domeniu avertizeazã deja cã, dacã Europa
nu renunþã la un mod de viaþã neadaptat
economiei reale, în mai puþin de douãzeci
de ani rezultatele vor fi devastatoare.
Este inutil sã vã spun cã am scris aceste
rânduri la lumina unui felinar pe care îl þin
pe noptierã în aºteptarea vremurilor
întunecate care vor veni. Cât de curând.
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Cu felinarul
pe noptierã
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TVH; Trinitas TV) cu tematicã artisticã ºi
spiritualã. Dintre expoziþii putem menþiona pe
cea de la Cercul Militar, Sala Rondã, ce a fost
deschisã de artista plasticã Ioana Stoilã, dar ºi
de invitaþii sãi, elevi ai ªcolii Gimnaziale nr. 1
Ciorogârla, ce s-a desfãºurat în perioada 25
septembrie  8 octombrie 2017. Colaboreazã
frecvent cu Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Ilfov, în desfãºurarea activitãþilor sale culturale
ºi artistice, având ca aliaþi elevii talentaþi ai
domniei sale.
Prin arta sa, Ioana Stoilã ne teleporteazã întrun univers special, tributar unei stãri angelice
de serenitate. Nu trebuie decât sã ne
scufundãm în culoare ºi în mirare, spre a ajunge
la destinaþie. ªi toate acestea pentru cã, pentru
pictoriþa Ioana Stoilã, Artistul este pelerin prin
lumea frumosului!

Ciprian C. VASILESCU

Premierã la TNB:
ON THE ROOF.
Gigi Cãciuleanu
pe acoperiº, la Amfiteatru TNB
Încã din luna mai, Amfiteatrul în aer liber, cea mai nouã
scenã a TNB-ului, un spaþiu unic în România, aflat sus pe
teatru, la 24 de metri deasupra Pieþei Universitãþii, a
devenit un loc efervescent de întâlniri culturale ºi estivale,
într-un program nocturn, incitant ºi variat. Spectacole de
teatru ºi dans, concerte de jazz, rock sau folk, filme de
colecþie sau cele mai recente producþii cinematografice,
întâlniri cu artiºti vor putea fi vãzute ºi trãite, în aceastã
varã, sub cerul liber al Bucureºtiului, la Amfiteatru TNB.
Gigi Cãciuleanu, inspirat de farmecul ºi unicitatea
Amfiteatrului în aer liber ºi entuziasmat de creativitatea tinerilor
actori selecþionaþi la Gala HOP, al cãrui director artistic este în
acest an, pregãteºte o premierã absolutã: ON THE ROOF!
Primele reprezentaþii sunt pe 27 ºi 28 iulie, ora 21.30.

Magicul AMFITEATRU de pe acoperiºul Teatrului Naþional din
Bucureºti m-a sedus ºi inspirat din momentul în care mi-am prezentat
acolo spectacolul TextShop. I-am propus domnului Caramitru
sã ofer Teatrului Naþional, în dar, un spectacol anume creat pentru
acest spaþiu. Astfel s-a nãscut ideea unei companii ad-hoc compuse
din câþiva dintre cei pre-selecþionaþi la Gala Hop. Bineînþeles cã miar fi plãcut sã-i cooptez în companie (botezatã: Compania AdHop) pe toþi cei aleºi de cãtre juriu pentru a participa la finala
Galei Tânãrului Actor, fiind convins cã fiecare dintre aceºtia ar fi
fost cât se poate de apt sã participe la creaþia pe care o propun.
Însã... nu toþi puteau fi disponibili sã lucreze, pe nepusã-masã, în
lunile de vacanþã...
Selecþia pentru spectacolul ON THE ROOF s-a bazat pe
douã criterii:
1. Disponibilitatea calendaristicã. 2. Capacitatea de a fi fãcut faþã, de
a se fi dovedit rapizi, originali ºi creativi, la proba de improvizaþie cu
care fiecare a fost confruntat la preselecþia Galei Hop, pe lângã piesa
prealabil lucratã de cãtre ei.
ON THE ROOF: Am gândit spectacolul ca pe invenþia unei lumi
de bufoni contemporani, univers care sã utilizeze un limbaj de teatru
coregrafic: o poeticã de geometrie spaþialã, o matematicã de jonglerii
clovneºti; VERBULACÞIUNE (Miºcarea Dansatã) în alternanþã,
(ºi/sau simbiozã), cu VERBULVORBÃ (Metafora Poeticã).
Reinventând ºi un vocabular: o Introfugã, un Giumbuºglonþ, o
Zvîrlucitelniþã, un Titirezache, o Cãzutcîºã, un Ricoºluc, un Învîrtiºag,
o Zburãtãciturã ºi câte altele...
M-am bazat pe ceea ce m-a inspirat în primul rând: tinereþea
ºi disponibilitãþile teatral-corporale ale celor pe care i-am
descoperit lucrând la pregãtirea Galei Hop ºi bineînþeles luând
în consideraþie tema specificã pe care am impulsat-o acestei
manifestãri: DansActorul, protagonist al Teatrului Coregrafic
 factor indispensabil al creaþiei teatrale de viitor. (Gigi
Cãciuleanu)

ON THE ROOF - TEATRU COREGRAFIC - un spectacol
de Gigi Cãciuleanu
Asistent coregrafie: Lelia Marcu  Vladu. Muzica: Paul
Ilea / Sensor . Texte, desene: Gigi Cãciuleanu. DansActori
(în ordinea alfabeticã dupã prenume): Adela Mihai, Adrian
Loghin, Alexandra Oiºte, Alin Potop, Andrei Atabay,
Andrei Ianuº, George Olar, Ioana Beatrice Tãnasã, Mara
Pogânceanu, Maria Panainte, Mihai Vasilescu, Nadina
Câmpianu, Nicolae Dumitru, Theodora Sandu.
Spectacolul este produs de TNB în parteneriat cu UNITER,
Fundaþia Art Production / Gigi Cãciuleanu Ad Hop Company,
George V. GRIGORE cu sprijinul JTI, în cadrul Programului 9G la TNB
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Funcþia de specialist în cadrul parchetelor este incomLa ºedinþele de judecatã, grefierii sunt obligaþi sã poarte þinuta
Asistenþii judiciari sunt numiþi de ministrul justiþiei, la patibilã cu orice altã funcþie publicã sau privatã, cu excepþia vestimentarã corespunzãtoare instanþei unde funcþioneazã.
propunerea Consiliului Economic ºi Social, pe o perioadã de 5 funcþiilor didactice din învãþãmântul superior.
Þinuta vestimentarã se stabileºte prin hotãrâre a Guvernului ºi
ani, dintre persoanele cu o vechime în funcþii juridice de cel
Biroul de informare ºi relaþii publice asigurã legãturile se asigurã în mod gratuit.
puþin 5 ani ºi care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii:
instanþei sau ale parchetului cu publicul ºi cu mijloacele de
La ºedinþele de judecatã, grefierii militari sunt obligaþi sã
a) au cetãþenia românã, domiciliul în România ºi capacitate deplinã comunicare în masã, în vederea garantãrii transparenþei poarte uniforma militarã.
de exerciþiu;
activitãþii judiciare, în condiþiile stabilite de lege.
În cadrul parchetelor îºi pot desfãºura activitatea speciab) sunt licenþiate în drept ºi dovedesc o pregãtire teoreticã
Conducãtorul biroului, care îndeplineºte ºi rolul de liºti în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, inforcorespunzãtoare;
purtãtor de cuvânt, poate fi un judecãtor sau procuror matic, precum ºi în alte domenii, pentru clarificarea unor
c) nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal ºi se bucurã de o desemnat de preºedintele instanþei sau, dupã caz, de aspecte tehnice în activitatea de urmãrire penalã.
bunã reputaþie;
conducãtorul parchetului ori un absolvent al unei facultãþi
În vederea efectuãrii cu celeritate ºi în mod temeinic a
d) cunosc limba românã;
de jurnalisticã sau specialist în comunicare, numit prin activitãþilor de descoperire ºi de urmãrire a infracþiunilor din
e) sunt apte, din punct de vedere medical ºi psihologic, pentru concurs sau examen.
domeniul economic, financiar, fiscal ºi vamal, în cadrul
exercitarea funcþiei.
parchetelor de pe lângã tribunale
Asistenþii judiciari se bucurã de stabilitate pe durata
funcþioneazã, prin detaºare, ofiþeri ºi
mandatului ºi se supun numai legii.
agenþi de poliþie judiciarã, în limita
Dispoziþiile legale privind obligaþiile, interdicþiile ºi
posturilor aprobate potrivit legii.
incompatibilitãþile judecãtorilor ºi procurorilor se aplicã ºi
Ofiþerii ºi agenþii de poliþie judiciarã
asistenþilor judiciari.
efectueazã acte de cercetare penalã
Proiect
cofinanþat
din
Fondul
European
prin
Programul
operaþional
Capacitate
Administrativã
2014-2020
Dispoziþiile referitoare la concediul de odihnã, asistenþã
în cauzele, în care urmãrirea penalã se
medicalã gratuitã ºi gratuitatea transportului, prevãzute de lege
Axa prioritarã: Administraþie publicã ºi sistem judiciar accesibile ºi transparente
efectueazã obligatoriu de procuror ori
pentru judecãtori ºi procurori, se aplicã ºi asistenþilor judiciari.
Denumirea Proiectului; INFOLex (POCA / 491 / 126354)
în care procurorul a dispus preluarea
Asistenþii judiciari depun jurãmântul în condiþiile prevãzute
în vederea efectuãrii urmãririi penale,
de lege pentru judecãtori ºi procurori.
conform prevederilor art. 324 alin. (2)
Numãrul total al posturilor de asistenþi judiciari ºi repartizarea
din Legea nr. 135/2010, cu modificãrile
posturilor pe instanþe, în raport cu volumul de activitate, se
ºi completãrile ulterioare.
stabilesc prin ordin al ministrului Justiþiei.
Ofiþerii ºi agenþii de poliþie judiciarã
Asistenþii judiciari exercitã atribuþiile prevãzute la art. 55 alin.
pot
efectua acte de cercetare penalã ºi
(2) al Legii 304/ 2004, precum ºi alte atribuþii prevãzute în
în cauzele preluate de parchetul de pe
Regulamentul de ordine interioarã al instanþelor judecãtoreºti.
lângã curtea de apel de la parchetele
Asistenþilor judiciari li se aplicã dispoziþiile legale privind
de pe lângã tribunale.
abaterile ºi sancþiunile disciplinare, precum ºi motivele de
Ofiþerii ºi agenþii de poliþie judiciarã
eliberare din funcþie prevãzute de lege pentru judecãtori ºi
efectueazã numai acele acte de
procurori.
cercetare penalã dispuse de procurori,
Sancþiunile disciplinare se aplicã de cãtre ministrul Justiþiei.
sub directa conducere, supravegherea
Asistenþii judiciari pot fi eliberaþi din funcþie ºi ca urmare a
ºi controlul nemijlocit al acestora.
reducerii numãrului de posturi, în raport cu volumul de
Dispoziþiile procurorilor sunt obliactivitate al instanþei.
gatorii
pentru ofiþerii ºi agenþii de poliþie
Sancþiunile aplicate asistenþilor judiciari ºi eliberarea din
judiciarã, actele întocmite de aceºtia
funcþie a acestora se comunicã Consiliului Economic ºi Social
din dispoziþia scrisã a procurorilor fiind
de ministrul Justiþiei.
efectuate în numele acestora.
Asistenþii judiciari sunt supuºi unor evaluãri privind calitatea
Ofiþerii ºi agenþii de poliþie judiciarã
activitãþii din 2 în 2 ani. Prima evaluare a asistenþilor judiciari
sunt detaºaþi în cadrul parchetelor, la
se face la un an de la numirea în funcþie.
propunerea nominalã a procurorului
Evaluarea se face de preºedintele tribunalului în cadrul cãruia
general al Parchetului de pe lângã
îºi desfãºoarã activitatea asistentul judiciar. Criteriile de evaluare
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, de
a activitãþii profesionale a judecãtorilor ºi procurorilor prevãzute
cãtre ministrul Afacerilor interne, pe
de lege se aplicã în mod corespunzãtor ºi asistenþilor judiciari,
o perioadã de cel mult 6 ani, cu posibiraportat la atribuþiile exercitate de aceºtia potrivit legii.
litatea prelungirii din 3 în 3 ani, cu
Asistentul judiciar care primeºte în urma evaluãrii calificativul
«nesatisfãcãtor» este eliberat din funcþie pentru incapacitate
acordul acestora.
profesionalã de cãtre ministrul Justiþiei.
Numirea în funcþii a ofiþerilor ºi
Asistenþii judiciari pot fi eliberaþi din funcþie ºi ca urmare a
agenþilor de poliþie judiciarã se face
reducerii numãrului de posturi, în raport cu volumul de
prin ordin al procurorului general al
activitate al instanþei.
Parchetului de pe lângã Înalta Curte
Prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Consiliului
de Casaþie ºi Justiþie la parchetele
Economic ºi Social ºi a Ministerului Justiþiei, se stabilesc:
prevãzute la art. 1202 alin. (1) al Legii
a) condiþiile, procedura de selecþie ºi de propunere de cãtre
304/ 2004.
Consiliul Economic ºi Social a candidaþilor, pentru a fi numiþi
Pe durata detaºãrii, ofiþerii ºi agenþii
ca asistenþi judiciari de cãtre ministrul Justiþiei;
de poliþie judiciarã nu pot primi de la
b) condiþiile de delegare, detaºare ºi transfer al asistenþilor
organele ierarhic superioare nicio
judiciari.
însãrcinare.
Magistraþii consultanþi sunt numiþi de drept în funcþiile de asistenþi
Ofiþerii ºi agenþii de poliþie judiciarã
judiciari ºi îºi continuã activitatea în cadrul tribunalelor de muncã
ºi cofinanþat
Proiect
din Fondul
European prin
Programul
Capacitate
2014-2020
Personalul
de specialitate
auxiliar
esteoperaþional
subordonat
ierarhicAdministrativã
detaºaþi au
drepturile ºi obligaþiile prevãzute de lege pentru
asigurãri sociale sau, dupã caz, al secþiilor sau completelor specializate.
Axa conducerii
prioritarã: Administraþie
ºi sistem
accesibile ºi
transparente
instanþelor saupublicã
parchetelor
undejudiciar
funcþioneazã.
ofiþerii
de poliþie ºi beneficiazã, în mod corespunzãtor, de
Denumirea
Proiectului;
INFOLex
(POCA / 491
/ 126354)
Repartizarea
personalului
în cadrul
compartimentelor
auxiliare
drepturile prevãzute la art. 13 ºi art. 23 din Ordonanþa de urgenþã
Compartimentele auxiliare de specialitate
de specialitate se face de preºedintele instanþei sau de a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea ºi alte drepturi ale
procurorul general ori, dupã caz, de prim-procurorul parchetului. judecãtorilor, procurorilor ºi altor categorii de personal din
din cadrul instanþelor ºi al parchetelor
La curþile de apel, tribunale, tribunale specializate ºi sistemul justiþiei, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
Toate instanþele judecãtoreºti ºi toate parchetele au în parchetele de pe lângã acestea, compartimentele în care îºi nr. 45/2007, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
structurã urmãtoarele compartimente auxiliare de specialitate: desfãºoarã activitatea personalul auxiliar de specialitate sunt
Salariul de bazã ºi sporurile ofiþerilor ºi agenþilor de poliþie
a) registratura;
conduse de prim-grefieri, iar la secþiile Parchetului de pe lângã judiciarã detaºaþi sunt cele prevãzute pentru ofiþerii ºi agenþii
b) grefa;
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, la secþiile Direcþiei Naþionale de poliþie judiciarã din cadrul Direcþiei Naþionale Anticorupþie,
c) arhiva;
Anticorupþie ºi ale Direcþiei de Investigare a Infracþiunilor de reduse cu 20%.
d) biroul de informare ºi relaþii publice;
Criminalitate Organizatã ºi Terorism, la judecãtorii ºi parchetele
Drepturile salariale sunt suportate din bugetul Ministerului
e) biblioteca.
de pe lângã acestea, de grefieri-ºefi.
Public ºi se acordã de cãtre parchetul unde este detaºat.
Curþile de apel ºi parchetele de pe lângã aceste curþi, Înalta
Personalul de specialitate informaticã va fi subordonat din
Atribuþiile prevãzute de lege pentru ministrul Afacerilor Interne
Curte de Casaþie ºi Justiþie, Parchetul de pe lângã Înalta Curte punct de vedere administrativ preºedintelui instanþei din care
privind
drepturile ºi rãspunderile ce revin ofiþerilor ºi agenþilor de
de Casaþie ºi Justiþie ºi Direcþia Naþionalã Anticorupþie, Direcþia face parte, ºi profesional Direcþiei de exploatare a tehnologiei
poliþie
judiciarã
detaºaþi se exercitã de procurorul general al
de Investigare a infracþiunilor de Criminalitate Organizatã ºi informaþiei din cadrul Ministerului Justiþiei.
Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.
Terorism au, de asemenea, în structurã un compartiment de
Personalul auxiliar de la instanþele ºi parchetele militare,
Atribuþiile privind acordarea gradelor profesionale pentru
documentare ºi un compartiment de informaticã juridicã. de la secþiile din cadrul Parchetului de pe lângã Înalta Curte
ofiþerii ºi agenþii de poliþie judiciarã detaºaþi se exercitã de
Compartimentele de informaticã juridicã se pot organiza ºi în
de Casaþie ºi Justiþie ºi Direcþiei Naþionale Anticorupþie poate ministrul Afacerilor interne, la propunerea procurorului general
structura tribunalelor, a tribunalelor specializate, a
proveni ºi din rândul militarilor activi.
al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.
judecãtoriilor ºi a parchetelor de pe lângã aceste instanþe.
Grefierii
care
participã
la
ºedinþele
de
judecatã
sau
la
efectuarea
Procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte
Instanþele ºi parchetele militare au în structurã ºi un
actelor de urmãrire penalã sunt obligaþi sã efectueze toate con- de Casaþie ºi Justiþie evalueazã anual activitatea ofiþerilor ºi
compartiment de documente clasificate.
În cadrul parchetelor pot fi numiþi, prin ordin al procurorului semnãrile despre desfãºurarea acestora ºi sã îndeplineascã orice agenþilor de poliþie judiciarã detaºaþi, în condiþiile legii.
Dispoziþiile art. 6 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea
general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi alte însãrcinãri din dispoziþia ºi sub controlul preºedintelui
completului
de
judecatã
sau,
dupã
caz,
al
procurorului.
ºi
funcþionarea poliþiei judiciare, republicatã, cu modificãrile
Justiþie, specialiºti în domeniul economic, financiar, bancar,
ulterioare, se aplicã în mod corespunzãtor în raport cu
vamal, informatic, precum ºi în alte domenii, pentru clarificarea
activitatea ofiþerilor ºi agenþilor de poliþie judiciarã.
unor aspecte tehnice în activitatea de urmãrire penalã.
Specialiºtii au calitatea de funcþionar public.

Expert media, Florin FÃINIªI
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Casa cu motive vegetale/
Casa Pompiliu Eliade/
Casa Haºdeu

D

Haºdeu. Adevãrul adevãrat este însã cã înainte sã moarã, B. P.
Haºdeu îi furnizase discipolului sãu o schiþã pentru viitoarea
casã de pe Splaiul Independenþei. Schiþa cuprindea un hol central,
octogonal, ocupând ambele niveluri ale casei; planul în cruce,
orientat spre punctele cardinale; cele 4 camere dispuse dupã
criterii ºi cifre ezoterice. Altele, aºadar, faþã de cele folosite în
construcþia de la Câmpina. Arhitectul casei ºi-a însuºit schiþele
savantului ºi a realizat misterioasa construcþie. Numele sãu este
Henry baron de Susskind. Cunoscut în epocã drept autorul
unor construcþii de þinutã, printre care se numãrã chiar clãdirea
de vis-a-vis, de pe celãlalt colþ al Splaiului Independenþei,
respectiv Institutul de Fiziologie ºi Morfologie (azi Facultatea
de Biologie), Casa Lahovary din Calea Dorobanþi, colþ cu strada
Grigore Alexandrescu, distrusã de bombardamentele din 1944.
Casa inginerului Silviu Costinescu, strada Icoanei numãrul 56,
colþ cu Bulevardul Dacia, casa inginerului Petre Oteteleºanu,
strada Grigore Mora numãrul 15, locuinþa sa din strada Ecaterina
Teodoroiu numãrul 10 (probabil refãcutã dupã moartea sa), casa
lui Alexandru Davila, Calea Victoriei (neidentificatã) ºi altele.
Revenind la proprietarul de drept al casei cu motive vegetale,
Pompiliu Eliade, acesta a împrumutat o sumã importantã de la
Creditul Urban. Din pãcate, a murit înainte de a putea înapoia
întreaga sumã. Dupã moartea proprietarului, soþia sa, doamna
Eliade s-a mutat împreunã cu cei doi copii la Paris. Casa a
intrat în patrimoniul Creditului Urban, în contul datoriilor
neplãtite. Pentru ea nu s-a gãsit niciun cumpãrãtor. Un timp,
banca a închiriat-o. Aºa se explicã cã pe Splaiul Independenþei
la numãrul 74 a funcþionat un cãmin de studenþi. Casa n-a
rezistat din cale-afarã de bine nesãbuinþelor lor tinereºti.
Prin anii 30, Creditul Urban a hotãrât sã vândã casa întrucâtva
deterioratã. S-a organizat o licitaþie, la care nu s-a prezentat decât
un singur participant. Noul proprietar, Anton Rãdulescu, era
magistrat, director juridic al Bãncii Româneºti. S-a mutat în casã
împreunã cu familia. A tras un planºeu între etaje, împãrþind în
douã holul octogonal ºi casa. A rezervat un apartament ca zestre
pentru fiica lui, Teodorina, care s-a mãritat curând cu Grigore
Ioan, un tânãr ziarist de viitor, fiul jurnalistului Olimp Ioan,
membru al echipei de jurnaliºti care îl seconda pe Nicolae
Titulescu la Geneva. Dinspre partea unei bunici era nepot al
Oteteleºanilor. Dinspre partea bunicului, familia Ioan era urmaºa
maiorului Ioan, erou al Rãzboiului de Independenþã. Tinerii
s-au mutat la etaj, iar la parter au rãmas pãrinþii împreunã cu fiul,
Mircea Rãdulescu, jurist ºi funcþionar ministerial. Se pãrea cã,
în sfârºit, casa urma sã aibã parte de lungi ani de existenþã
fericitã. Aºa a ºi fost. Pânã prin 1946. Dupã rãzboi, în casã au
fost bãgaþi cu forþa chiriaºi. O practicã abuzivã a comuniºtilor
foarte des întâlnitã. Grigore Ioan s-a restrâns cu nevasta ºi
copilul într-o camerã la etaj, iar socrii ºi cumnatul s-au mulþumit,
la parter, cu o camerã ºi un vestibul. Restul încãperilor a fost
alocat câtorva tovarãºi merituoºi. Holul octogonal proiectat de
B.P. Haºdeu avea sã devinã camera murãturilor.
Iatã cum povesteºte scriitoarea Silvia Colfescu: A rãmas
legendarã seara când bãtrânul magistrat Rãdulescu l-a prins
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e foarte mulþi ani am observat la intersecþia dintre Splaiul
Independenþei ºi Strada Bogdan Petriceicu Haºdeu una dintre
cele mai nonconformiste construcþii ale Capitalei. De câteva
ori chiar mi-am pus întrebarea dacã ar fi oare posibil sã realizez
un reportaj cu locatarii de conjuncturã ai imobilului. M-am
documentat cu privire la situaþia lor ºi am aflat cã sunt
recalcitranþi la maximum. Am evitat din acest motiv sã stârnesc
un conflict printre oamenii strãzii, care umpleau casa la refuz,
fiind pãþit. Casa a continuat însã sã îºi manifeste chemarea.
Arhitectura rar întâlnitã în Bucureºti, un melanj fericit de Art
Nouveau cu sugestii romantice de facturã wagnerianã, dar ºi
asemãnarea vizibilã cu Castelul de la Câmpina, loc
binecunoscut printre iubitorii de paranormal, m-au determinat
sã aºtept ca ultimii locatari sã fie evacuaþi. Dacã þinem cont
de faptul cã au trecut 112 ani de la data construirii ei (1907),
dar ºi de fãrãdelegile proprietarilor ºi chiriaºilor ilegali, este
un miracol cã, pe Splaiul Independenþei la numãrul 74, acest
mic castel fantezist, oarecum bavarez, împodobit cu motive
vegetale, încã stã în picioare. Casa stârneºte o puternicã
controversã, chiar ºi prin numele pe care îl poartã.
Unii îi spun Casa Haºdeu. Asta, fireºte, pentru cã aduce cu
misterioasa construcþie ridicatã de B.P. Haºdeu la Câmpina
pentru fiica sa, Iulia, decedatã prematur. Se vorbeºte chiar
despre metoda prin care marele savant a realizat planurile
viitoarei construcþii, respectiv dicteul automat. Castelul ridicat
în memoria Iuliei este compus din trei corpuri în formã de turnuri.
Arhitectura atipicã include obsesiv cifrele 3 ºi 7. În afara celor
trei turnuri, are trei pivniþe, trei scãri, formate din câte ºapte
trepte, ºi alte elemente, care cautã sã repete aceste cifre. Faima
Castelului de la Câmpina este datã de cea mai ciudatã încãpere,
cunoscutã drept camera pentru spiritism. Iatã ce susþinea
Haºdeu în lucrarea Sic Cogito: ... fãrã ca s-o ºtiu, mâna mea
luã un creion ºi-i rezemã vârful de luciul hârtiei. Începui a
simþi la tâmpla stângã bãtãi scurte ºi îndesate, întocmai ca ºi
când ar fi fost bãgat într-însa un aparat telegrafic. Deodatã
mâna mea se puse într-o miºcare fãrã astâmpãr. Vreo cinci
secunde cel mult. Când braþul se opri ºi creionul cãzu dintre
degete, mã simþii deºteptat dintr-un somn, deºi eram sigur cã
nu adormisem. Aruncai privirea pe hârtie ºi cetii acolo foarte
limpede:  Je suis heureuse; je taime; nous nous reverrons;
cela doit te suffire. Julie Hasdeu (Sunt fericitã; te iubesc; ne
vom revedea; asta ar trebui sã-þi fie îndeajuns. Iulia
Hasdeu). Se spune prin partea locului, care atrage an de an
numeroºi curioºi ºi cãutãtori de senzaþional, cã atât Castelul de
la Câmpina, cât ºi cavoul de la Bellu au fost construite dupã
directive primite de nefericitul tatã dintr-o altã dimensiune.
Un alt motiv pentru care construcþia din Bucureºti este
impropriu denumitã Casa Haºdeu, constã în legãtura dintre
comanditarul acesteia, Pompiliu Eliade, fost istoric literar, profesor
universitar, deputat, membru corespondent al Academiei, ºi B.P.
Haºdeu. Pompiliu Eliade era la vremea construirii casei directorul
Teatrului Naþional ºi un bun prieten ºi discipol al savantului de
renume mondial. Interesant este faptul cã Haºdeu a murit chiar în
anul construirii casei, adicã în 1907.
Un alt aspect ce nu trebuie neglijat se referã la faptul cã dupã
moartea prietenului ºi maestrului sãu, Pompiliu Eliade a
intervenit pentru ca strada Apolon Nou, la a cãrei intersecþie cu
splaiul se construia casa lui, sã poarte numele scriitorului. Nume
pe care-l pãstreazã ºi astãzi. Acesta ar putea fi al treilea motiv al
confuziei pentru care contemporanii noºtri observând cã
interesanta casã se situeazã la intersecþia strãzii Bogdan
Petriceicu Haºdeu cu Splaiul Independenþei îi zic pe scurt Casa

pe tovarãºul activist Ion însuºindu-ºi fãrã drept borcanul
de gogonele al proprietarilor.
- Ei, sunt ale mele! a protestat cu un perimat simþ al dreptãþii
fostul om al legii, acum duºman de clasã ºi pensionar.
- Sunt ale poporului! a rãspuns cu superbie reprezentantul
noilor autoritãþi, administrându-i protestatarului un ghiont
ºtiinþific aplicat. Din nefericire pentru tovarãº, bãtrânul domn
avea un nepot care era boxer amator; puþin mai târziu în acea
searã, pe când activistul abia se aºezase sã-ºi digere murãturile
câºtigate cu trudã, boxerul s-a prezentat ºi i-a ars pe îndelete
o mamã de bãtaie. Nu se ºtie prin ce miracol au scãpat vinovaþii
de previzibilele urmãri Printre aventuri mãreþe de acelaºi
calibru, anii au trecut. Grigore Ioan, ºcolit în copilãrie la Paris,
apoi la Liceul Sf. Sava, apoi la Universitate, apoi redactor la
diverse ziare, apoi pilot de bombardier pe frontul de Est, îºi
câºtiga acum pâinea ca mecanic pe ºantiere. Prin anii 70,
socrii lui au murit. Fiul lor s-a însurat târziu, n-a avut noroc ºi,
în cele din urmã, s-a sinucis.
Rãmaºi moºtenitori, Teodorina ºi Grigore Ioan au fost siliþi
de lege sã vândã apartamentul de sus: cetãþenii Republicii
nu aveau dreptul legal sã deþinã douã apartamente.
Peste ani, fiul lor deveni inginer, se însurã ºi avu o fetiþã.
Peste alþi câþiva ani, casa de pe chei deveni strâmtã ºi
incomodã pentru o familie atât de numeroasã.
Cert este cã evenimentele din 89 aduc Casa Pompiliu
Eliade în situaþia de a fi vândutã unei societãþi comerciale
turceºti. Sã ne amintim înfrãþirea României cu Turcia din anii
90 ºi alungirea imensului bazar al Istanbulului la Bucureºti.
Noii proprietari turci au încercat dãrâmarea construcþiei ºi
înlocuirea acesteia cu un bloc. Casa avea statut de monument
istoric, iar metoda turceascã nu a dat rezultate. S-a trecut la
metoda româneascã de tranziþie aplicatã în cazul multor
construcþii dichisite sau monumente istorice ce trebuiau rase
de pe harta Bucureºtiului, lãsând loc liber rechinilor imobiliari
sã construiascã mult râvnitele clãdiri rezidenþiale. S-a pus în
miºcare distrugerea din interior prin tolerarea oamenilor strãzii
de cãtre proprietari. În anii 2000, prin lipsa de intervenþie,
autoritãþile locale se fac vinovate de distrugerile masive ale
casei. În final, când nimeni nu mai spera, iar casa se afla pe
punctul de a se prãbuºi, Primãria Sectorului 5 l-a executat silit
pe ultimul proprietar ºi a vândut monumentul istoric unui
dezvoltator imobiliar. În luna decembrie a anului trecut a urmat
o evacuare în forþã a chiriaºilor toleraþi. Casa Pompiliu Eliade
ºi-a regãsit liniºtea cel puþin temporar. Primãvara lui 2019 m-a
surprins ºi pe mine ºi pe casã. Forþa naturii pãrea sã învingã
nedreptãþile pricinuite de oamenii strãzii din cele din urmã
decenii. Un fel de reparaþie a unui imobil, care probabil nu se
mai poate repara decât cu mari intervenþii.
Trecând pe lângã ea, pãrãsitã ºi rece, înconjuratã doar de
garduri de tablã ºi de câþiva copaci înverziþi, am avut senzaþia
cã motivele vegetale ale casei au prins viaþã!
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Schitul Turbaþi

- bisericuþa neºtiutã
A

de pe malul lacului Snagov

scunsã în verdeaþa peisajului rural ilfovean, aceastã
micuþã bisericuþã închide în sipetul sãu taine încã necunoscute
de mireni. Schitul Turbaþi se aflã în localitatea Siliºtea Snagovului
din comuna Gruiu, aproape de lacul Snagov de lângã Bucureºti.
Biserica fostului schit este trecutã în Lista Monumentelor Istorice
Naþionale, la aceasta ajungându-se de pe DN1, Bucureºti 
Ploieºti, la ieºirea din localitatea Ciolpani, cotindu-se pe DJ101,
spre Siliºtea Snagovului. Biserica Turbaþi este o bisericã unicã în
þarã, cu o minunatã arhitecturã ºi cu o deosebit de bogatã istorie.
Unicitatea acesteia vine ºi dintr-un detaliu arhitectural deosebit:
aceasta este singura bisericã din þarã care la exterior are formã de
navã, iar în interior are formã de cruce. Se presupune cã aceasta
este biserica fostei mãnãstirii de maici din Turbaþi.

Istoria lãcaºului de cult, tãinuitã în legende ºi hrisoave, îºi are
începuturile în anul 1539, când pe locul sãu actual exista un anume
schit, Turbatele. Se pare cã numele schitului, ca ºi al vechiului sat
Turbaþi, provine dintr-o legendã legatã de Vlad Þepeº ºi maicile
stabilite aici. Se spune cã domnitorul ar fi adus la schit toþi
bolnavii de turbare din Þara Româneascã, deoarece maicile
ºtiau sã tãmãduiascã de aceastã boalã, printr-o metodã mai
empiricã - tãiau în frunte, sub limbã sau în cerul gurii într-o
anumitã zi a lunii. Treptat, cei care au fost tãmãduiþi de turbare
s-au stabilit în aceste locuri ºi astfel a luat fiinþã satul care,
pânã în 1959, a purtat denumirea de Turbaþi, explica pãrintele
Daniel Avram, parohul Bisericii Sfântul Nicolae din Siliºtea
Snagovului ºi ucenic al preotului Lemne. Pânã la cutremurul din
1814, când biserica a fost pãrãsitã, aceasta a fost loc de
închinãciune pentru o mãnãstire de maici care ºi-au gãsit sãlaº pe
malul Lacului Snagov. Obºtea s-a înmulþit în timp, satul a crescut
ºi el, fãrã a avea o bisericã separatã de mir, ºi, în cele din urmã,
biserica a rãmas în grija sãtenilor de aici, ca bisericã de cimitir.
În biserica cimitirului din Siliºtea Snagovului, care are
caracteristici arhitecturale specifice Imperiului Româno - Bulgar
din secolele XII-XIII, sunt pictaþi mai mulþi ctitori. Alþi specialiºti
spun cã biserica, în forma sa actualã, aparþine secolelor XVIXVII, iar arhitectura se încadreazã stilului balcanic, asemãnãtor
lãcaºurilor de cult din Sfântul Munte Athos, din secolul al XIIIlea. Nu se poate stabili exact anul construcþiei bisericii, cea mai
veche însemnare fiind descoperitã pe Sfânta Masã din Altar (Io
Constantin Voevod 1692), însã tipul construcþiei corespunde
anilor 1640-1660. La intrarea în naos este pictat domnitorul Matei
Basarab, împreunã cu Domniþa, þinând în palme biserica. La
intrarea în pronaos, pe peretele drept, este pictat Rafail al V-lea,
înscris cu litere slavone, iar în absida învecinatã este pictatã
Domniþa, care poartã coroanã voievodalã ºi ipingea; alãturi de ea
se aflã pictaþi trei copilaºi, aflaþi sub privegherea unui înger. Dacã
acceptãm faptul cã Rafail al V-lea a fost în acele vremuri voievod
al þinutului, identificãm în persoana sa pe Rafail, voievod al
Transilvaniei în perioada anilor 1217-1218. Dacã avem în vedere
ºi cel de-al doilea ctitor, ºi anume pe domnitorul Matei Basarab
(1588  1654), suntem nevoiþi sã acceptãm cã biserica a fost
renovatã sau pictatã la anul 1634, sub domnia lui Matei Basarab.
Unii istorici spun cã biserica actualã a fost ridicatã de Mihai
Cantacuzino, la 1664, în amintirea postelnicului Constantin
Cantacuzino, ucis aici. Biserica Turbaþi a fost construitã
drept gropniþã ºi se presupune cã în aceastã bisericã au fost
adãpostite rãmãºiþele pãmânteºti ale marelui postelnic Constantin
Cantacuzino (1598-1663). Aici acesta a fost ucis cumplit, în chiar
noaptea de Sfintele Paºti, de cãtre Grigoraºu Ghica Vodã, în urma
intrigilor urzite de cãtre Stroe Leordeanu. Pãrintele Nicanor Lemne,
care a slujit în aceastã bisericuþã ani de zile, cu trudã ºi pe furiº,
plãtind materialele de construcþii ºi lucrãtorii din sat cu puþinii sãi
bani, a salvat de la cufundarea în uitare ºi pustiire un monument
istoric important. Pãrintele a terminat renovarea exteriorului
bisericii în 20 de ani, iar spãlarea ºi curãþarea picturii în alþi 10 ani.

Lucrând la restaurarea sa vreme de aproape 30 de ani, bãtrânul
preot însãrcinat cu lucrarea a vrut sã o lase aºa: micã ºi smeritã,
fãrã turle, fãrã adãugiri sclipitoare de mozaicuri sau tencuieli
moderne.
Biserica este mult prea neºtiutã pentru încãrcata ºi fabuloasa ei istorie,
plinã de ciudãþenii ºi întâmplãri miraculoase. Pãrintele Daniel Avram
atrage atenþia asupra unui alt fapt interesant, cu privire la icoanele
împãrãteºti, despre care se spune cã ar aparþine unei alte biserici,
scufundate în lacul Snagov, alãturi de uºile de la intrare frumos sculptate
- expuse în prezent la Muzeul Naþional de Artã a României. Conform
celor relatate de bãtrânii satului, în localitate ar fi fost o altã bisericã, mai
veche ºi mai frumoasã, care s-a scufundat în lac cu turle cu tot. De aceea,
când bate vântul ºi miºcã apele în adânc, parcã se aud clopote ieºind
tocmai din strãfundurile tulburi ale Snagovului. Cât despre icoana
fãcãtoare de minuni a Maicii Domnului ºi despre uºile împãrãteºti ale
bisericii scufundate, acestea au plutit deasupra apei pânã la Turbaþi, iar
maica stareþã de aici le-a luat ºi le-a adus în biserica schitului. La intrarea
vã va întâmpina - din câte se ºtie, ca un fapt unic - pisania bisericii care
a fost ºtearsã cu dalta, din vrajba celor care doreau sã se dea uitãrii cu
totul amintirea postelnicului Cantacuzino, care ar fi fost ctitorul acestei
mici biserici. Tot rãzuitã adânc este ºi piatra sub care se crede cã a fost
înmormântat acesta, pentru ca astfel sã i se uite ºi numele.
Biserica gropniþã Turbaþi se remarcã prin forma de navã la exterior
ºi cea trilobatã la interior, absidele laterale fiind decupate în grosimea
zidurilor. Biserica este împãrþitã în douã nivele, cel inferior fiind
neobiºnuit de scund, iar nivelul superior este alcãtuit dintr-o încãpere
modestã situatã deasupra pronaosului (camera secretã). Încãperea
superioarã a bisericii a fost, se pare, o ascunzãtoare pentru domnitori
sau pentru tezaur, deoarece accesul se face printr-o niºã bine
camuflatã ºi o scarã ascunsã în grosimea zidului de nord. Pe când
biserica era schit, în aceastã încãpere ascunsã locuia Maica Stareþã.
În prezent, în camera secretã, pãrintele a organizat un muzeu de
obiecte religioase, carte bisericeascã ºi icoane vechi. Gãurile din
pereþi care au existat au fost umplute de pãrinte, urmând o foarte
veche reþetã monahalã, cu o trainicã ºi uimitoare combinaþie formatã
din brânzã de vaci ºi lapte de var. Rezistenþa combinaþiei este de
necrezut pentru cei din domeniul construcþiilor. Biserica Turbaþi nu a
suferit degradãri în urma cutremurelor, fiind modestã ca înãlþime ºi cu
pereþii foarte groºi. Tâmpla acesteia este originalã, din lemn tencuit.
Ochiul vizitatorului este atras de pictura din naos, dispusã în douã
registre. Partea de sus înfãþiºeazã o picturã de facturã bizantinã,
din timpul lui Vlad Þepeº, lucratã de un meºter grec, iar registrul
inferior prezintã o picturã naivã, datatã din vremea lui Matei
Basarab. Pictura de pe catapeteasma din lemn tencuit este de datã
recentã ºi pãstreazã rãmãºiþele unei vechi catapetesme de zid,
prãbuºitã la cutremurul din 1977. Sfinþii din picturã nu mai au chipuri,
pentru cã în 1932, înainte ca marele istoric Nicolae Iorga sã viziteze
bisericuþa, a trimis trei studenþi de la Belle Arte sã cureþe fumul ºi
aceºtia au început cu catapeteasma. Nefiind iniþiaþi în arta restaurãrii
picturii murale, au spãlat cu apã ºi sãpun toate chipurile sfinþilor.
Dupã restaurare, fresca originalã a fost pãstratã în integralitate,
dupã cum arãta pãrintele Nicanor Lemne: Nu am adãugat nimic.
Am lãsat amprenta timpului pe aceastã bisericã, recunoscutã ca
un important monument istoric. Bisericii i-au fost refãcuþi doar stâlpii
pridvorului. Nu cu mult timp în urmã, biserica a fost consolidatã prin
subzidirea fundaþiei ºi turnarea unei centuri din beton armat la corniºã.
Aceasta s-a fãcut nu dintr-o nevoie a structurii de rezistenþã, ci dintro grijã a pãrintelui de a preîntâmpina eventualele necazuri viitoare.
Fãrã osteneala vrednicului duhovnic, sfântul lãcaº, înscris în lista
monumentelor istorice, s-ar fi nãruit. Pãrintele Nicanor a trudit
30 de ani în perioada comunistã la restaurarea monumentului istoric,
fãrã sã cearã un ban de la nimeni. Astãzi, lãcaºul se bucurã de
aprecierea credincioºilor, numindu-l pe drept cuvânt bijuterie
bisericeascã creºtineascã ºi în
al cãrui pod se gãseºte un
adevãrat tezaur de veºminte,
icoane, cãrþi ºi obiecte bisericeºti
de mare valoare, toate adunate
de pãrintele ziditor Nicanor, care
mãrturiseºte: Am o mulþumire
pânã la cer cã am salvat-o de
la moarte ºi am redat-o
cultului, ca sã-L slãvim pe
Dumnezeu într-o bisericã aºa
cum trebuie sã fie o bisericã!
Micuþã ºi modestã, bisericuþa din Siliºtea Snagovului îºi
duce pe mai departe tainele
sale, ca ºi lacul din undele
cãruia se mai aud parcã
dangãte înãbuºite de clopot ce
cheamã la slujbã...
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