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Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice Constanþa

Adaptarea curricularã
 soluþie pentru
integrarea cu succes
pe piaþa muncii
a viitorilor absolvenþi

Fii ºi tu student la
Universitatea Spiru Haret!
În perioada 1 iulie - 30 septembrie
Universitatea Spiru Haret
organizeazã înscrieri la programele
de Licenþã ºi Masterat
 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 Serviciului 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

Lector univ.dr. Adina TRANDAFIR

OFERTA EDUCAÞIONALÃ
A UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

Cadrele didactice din cadrul Facultãþii de
ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice
Constanþa au dezbãtut luni, 22.07.2019,
împreunã cu reprezentanþi ai mediului de
afaceri, probleme legate de necesitatea
modificãrilor curriculare pentru o
integrare eficientã a viitorilor absolvenþi
pe piaþa muncii.
Discuþiile au avut loc în cadrul workshopului Influenþa mediului economic asupra
dezvoltãrii curriculare a programelor de
studii universitare, organizat de
Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe
Economice Constanþa, Universitatea Spiru
Haret, în parteneriat cu Asociaþia Sigma
Development Center Constanþa prin
proiectul Universitatea ºi piaþa muncii 
parteneriat pentru succes!, proiect
cofinanþat prin Programul Operaþional
Capital Uman 2014-2020.
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Fundaþia România de Mâine
ºi Universitatea Spiru Haret
au pierdut unul dintre susþinãtorii activi
ai proiectului: Doamna BONDREA ELENA
În multe proiecte sunt
oameni, fiinþe nobile, care
muncesc, dar care nu se vãd
12 iulie 1930  23 iulie 2019 niciodatã sau, eventual, apar
foarte rar. Ideea poeticã ºi
filosoficã din Meºterul Manole se regãseºte uneori în viaþa
de zi cu zi în ipostaza celor care fac sacrificii, dar nu-ºi doresc
laurii. Doamna Bondrea Elena a fost exemplul tipic al
sacrificiului pentru o cauzã colectivã. Bondrea Elena nu
figureazã printre Fondatori, nici semnãtura ºi nici numele
Domniei Sale nu apare formal în actele oficiale ale Fundaþiei
România de Mâine sau ale Universitãþii Spiru Haret. Dar
sufletul, munca, sacrificiul ºi priceperea domniei sale au fost
determinante la succesul marelui nostru proiect educaþional.
De fapt, Doamna Bondrea Elena nici nu se bucura pentru
succesul efemer de imagine al propriei persoane. Modestia
care o caracteriza o fãcea sã-i placã discreþia. Dar vibra la
problemele de fond ale organizaþiei, cãuta mereu soluþii
practice la problemele grele, identifica persoanele cele mai
potrivite care trebuiau sã-ºi spunã pãrerea.
Prezenþa Domniei Sale la iniþierea ºi dezvoltarea proiectului
educaþional al Fundaþiei România de Mâine ºi al Universitãþii
Spiru Haret a fost o realitate de netãgãduit. Contribuþia în
faza preliminarã pornea de la amenajarea spaþiului în care se
întâlneau Fondatorii ºi de la cafelele oferite acestora.
Ajungea pânã la insuflarea încrederii în reuºita proiectului
sau la organizarea secretariatului tehnic al întâlnirilor.
Susþinerea moralã din faza preliminarã a fost apreciatã la
superlativ de toþi Fondatorii care mi-au relatat acea perioadã
romanticã din istoria organizaþiei noastre.

Unul dintre factorii de succes al proiectului Fundaþiei
România de Mâine ºi Universitãþii Spiru Haret a fost logistica
educaþionalã. Aici, Doamna Bondrea Elena a avut un rol
important. A început prin contribuþia la organizarea tipografiei
proprii, la sprijinul tehnic pentru funcþionarea editurii, la
managementul operaþiunilor de vânzare a cãrþilor cãtre
studenþi ºi la dotarea bibliotecilor. Într-un final, a contribuit
la crearea ºi funcþionarea o perioadã de timp a reþelei media a
grupului educaþional al Universitãþii Spiru Haret.
Fãcea totul cu mare pasiune ºi cu implicare sufleteascã.
Vorbea despre importanþa tipografiei pentru studenþi,
comparativ cu suferinþa generaþiei sale. Atunci, tinerii din
familii sãrace doritori de cunoaºtere nu aveau acces la cãrþi.
Pãstra în suflet sentimente profunde ale perioadei în care
se formase, dar, în acelaºi timp, deþinea capacitatea de a
aplica instrumentele noilor tehnologii în activitatea
desfãºuratã. În momentul în care gestiunea cãrþilor a început
sã devinã foarte complexã, a impus informatizarea ei cu
specialiºti de valoare. De altfel, programul respectiv a fost
brevetat de autori, fiind la acea datã o noutate în domeniu.
Sufletul cald al Doamnei Bondrea Elena era remarcat de
orice colaborator. Din acest motiv a putut atrage în
activitãþile de care se ocupa specialiºtii de care avea nevoie,
la costuri sustenabile pentru organizaþie. Când aveai ocazia
sã lucrezi cu o astfel de persoanã, uitai pur ºi simplu de
cerinþele financiare pe care le-ai fi avut în altã parte. Mediul
de lucru alãturi de Bondrea Elena era un adevãrat vis. Nu
mai conta nimic altceva!
(Continuare în pag. 2)

Georgeta-Elena PINGHIRIAC
Nu am apucat sã ne
ºtergem lacrimile dupã
vestea morþii doamnei Elena
Bondrea, cã o altã veste
cumplitã ne-a înlãcrimat iar.
A murit cunoscuta sopranã
Georgeta-Elena Pinghiriac,
conferenþiar universitar
doctor, decanul Facultãþii
de ªtiinþe Socio-Umaniste
din cadrul Universitãþii
Spiru Haret
1 aprilie 1950  26 iulie 2019
De-a lungul carierei a
avut sute de spectacole, în
toatã lumea. Artista Georgeta-Elena Pinghiriac a înnobilat
timp de peste douã decenii (1979-2000), prin prezenþa sa,
întreaga activitate a Teatrului Naþional de Operã ºi Operetã
Nae Leonard din Galaþi.
De la o vârstã fragedã, dovedind înclinaþii artistice, a
primit o educaþie muzicalã temeinicã, urmând cursurile ºcolii
de muzicã din Bacãu ºi apoi ale Liceului de Muzicã nr.1 din
Bucureºti. Drumul firesc a dus-o apoi la porþile
Conservatorului Ciprian Porumbescu din Bucureºti, la
secþia canto, unde a studiat cu personalitãþi de referinþã
ale artei vocale de atunci: Magda Ianculescu, Emilia
Petrescu, Arta Florescu, absolvind, în 1974, ca ºefã de
promoþie. În acelaºi an participã la Concursul Internaþional
de canto de la Skopje-Iugloslavia, obþinând Premiul I ºi un
contract cu rolul Violetta Valery. Din 1975 devine solistã a
Operei Române din Iaºi prin concurs, în etapa a II-a
susþinând dificilul rol Violetta Valery, care i-a prilejuit
solistei, de-a lungul carierei, satisfacþii deosebite,
colaborãri cu mari interpreþi ai scenei lirice cum ar fi: baritonii
Nicolae Herlea ºi Dan Iordãchescu, dirijorul Radu Botez ºi
Colasis-Grecia, º.a.
(Continuare în pag. 2)
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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
Oana POSTELNICU
CROA BUSINESS
OUTSOURCING SRL



În cadrul Etapei a II-a a Proiectului
Antreprenori SMART  Tineri Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes au
fost înfiinþate 33 de START-UP-uri, iar dupã
de dumneaei în cadrul Proiectului, prin rãspunsemnarea Contractelor de Subvenþie
surile sale dorind sã-i încurajeze pe viitorii
majoritatea au primit primele tranºe de
antreprenori sã acceseze fonduri europene:
finanþare.
Ce este un antreprenor în viziunea
Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret dumneavoastrã? Ce calitãþi consideraþi cã
pentru Educaþie, ªtiinþã si Culturã, în calitate trebuie sã aibã?
Anul trecut am participat la un curs-atelier
de Beneficiar al Proiectului, POCU/82/3/7/, Cod
SMIS: 104098, finanþat din Fondul Social despre antreprenoriat susþinut de domnul
European prin Programul Operaþional Capital Marius Ghenea, iar una dintre ideile prezentate
Uman 2014-2020, a finalizat etapa de înfiinþare în cadrul cursului: Un antreprenor NU este
firme din cadrul subactivitãþii SA 5.1 un om cu idei, ci un om care acþioneazã în
Înfiinþare firme, acordare subvenþii ºi baza ideilor sale ºi le transformã în proiecte
monitorizarea implementãrii planurilor de reale de business, m-a determinat sã acþionez
afaceri, astfel, în Regiunea Sud - Muntenia, ºi sã dau viaþã ideilor mele.
Cred cã un antreprenor este o persoanã care
au debutat în afaceri, cu activitãþi specifice
domeniului ales, 33 START UP-uri beneficiare poate converti o idee într-o afacere de succes,
ºi, în plus, îºi asumã o responsabilitate uriaºã
ale ajutorului de minimis.
Continuãm seria interviurilor, începutã în pentru riscurile inerente. Eu vãd problemele
luna iunie, în revista Opinia naþionalã, prin întâmpinate ca pe niºte oportunitãþi de
care ne dorim sã-i cunoaºteþi, atât pe învãþare ºi acþionez în consecinþã. Un
antreprenorii SMART, cât ºi firmele înfiinþate antreprenor de succes trebuie sã cunoascã
bine domeniul de activitate în care a ales sã îºi
de aceºtia în cadrul Proiectului.
Oana POSTELNICU ºi-a dorit afacerea ei desfãºoare activitatea. Multe dintre calitãþile
ºi, prin Proiectul Antreprenori SMART  de bazã ale unui antreprenor se formeazã în
Tineri Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de timp, prin experienþa acumulatã, ºi este esenþial
Succes, a avut posibilitatea de a deveni antre- ca acesta sã aibã o gândire pozitivã, sã fie
prenor. A înfiinþat firma CROA BUSINESS perseverent, creativ ºi maleabil.
În ce context aþi auzit de Proiectul
OUTSOURCING SRL  cu domeniul principal
de activitate 7022  Activitãþi de consultanþã Antreprenori SMART - Tineri Responsabili,
Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes ºi cum
pentru afaceri ºi management.
Doamna Oana Postelnicu ne-a povestit consideraþi cã a fost experienþa dumneadespre antreprenoriat ºi despre etapele parcurse voastrã 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 aflat de pe internet; spre deosebire
de alte proiecte cu finanþare europeanã sau
bugetarã, despre care mai citisem, acest
Proiect promitea finanþare 100% nerambursabilã ºi sprijinul financiar din prima zi de
implementare. Astfel am fost impulsionatã sã
aflu mai multe despre proiect ºi chiar sã devin
parte din el. Experienþa mea în cadrul
Proiectului a fost ºi este una foarte plãcutã,
începând de la colaborarea cu Expertul
Consultant, pânã la obþinerea în timp util a
primei tranºe de finanþare. Întregul proces de
aplicare pentru Competiþia Planurilor de
Afaceri, din cadrul acestui Proiect, a fost unul
uºor, transparent ºi tehnologizat.
Ce v-a determinat sã deveniþi antreprenor?
Din punctul meu de vedere, rãspunsul e
foarte simplu: pentru libertate în decizii ºi
libertate financiarã. Antreprenoriatul îmi oferã
multe provocãri, iar acest lucru este în concordanþã cu personalitatea mea, eu fiind o fire
dinamicã ºi curioasã. Mi-am dorit sã am
libertatea de a decide pentru mine ºi sã-mi aleg
singurã provocãrile de zi cu zi. Pentru mine,
antreprenoriatul este o stare de spirit pozitivã.
Ce v-a inspirat pentru ideea de afaceri care
stã la baza înfiinþãrii firmei dumneavoastrã?
Ideea de business a pornit de la o nevoie
identificatã în piaþã: consultanþã ºi servicii
pentru START-UP-uri, toate înglobate într-un
HUB de servicii. Majoritatea persoanelor care
înfiinþeazã un START-UP nu cunosc ºi nu
înþeleg ce presupune procesul de înfiinþare a
unei companii, serviciile de care au nevoie
pentru ca firma sã funcþioneze în parametri
optimi ºi legali. Toate firmele au nevoie de
servicii juridice ºi contabile, de medicina
muncii, SSM ºi SU, pentru ca afacerea sã poatã
funcþiona. Am considerat cã ar fi util ca aceste
servicii administrative sã fie accesate dintr-un
singur loc, iar reprezentantul legal al
START-UP-ului sã se poatã concentra pe zona
de business ºi managementul afacerii. Astfel
a luat naºtere HUB-ul de servicii ºi consultanþã: http://croabusiness.ro/
Ce înseamnã pentru dumneavoastrã
succesul în afaceri?
Succesul în afaceri este atunci când ajungi
sã faci antreprenoriat în serie când

Doamna BONDREA ELENA

Din colaborarea cu Doamna Bondrea Elena am
aprofundat anumite practici manageriale utile. Toate
deciziile importante erau luate în colectiv. ªtia sã
asculte ºi sã respecte punctele de vedere contrarii.
Îþi crea încrederea sã spui ceea ce gândeºti. M-a
bucurat susþinerea pe care mi-a acordat-o pentru
multe soluþii curajoase adoptate în perioadele de
modificãri structurale majore ale grupului nostru
educaþional. Economiºtilor le repeta frecvent
necesitatea de a cunoaºte tehnologia de bazã a
proceselor din organizaþie. În evaluarea colaboratorilor, punea accent pe modul de îndeplinire a
sarcinilor proprii, dar ºi pe implicarea sufleteascã în
rezolvarea problemelor colective.
Probabil cã, din copilãrie sau din tinereþe, Doamna
Bondrea Elena îºi formase spiritul de dreptate, de
cinste ºi corectitudine. Acesta era dublat de o intuiþie
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ieºitã din comun asupra caracterului oamenilor.
Redau o situaþie care probeazã aceste caracteristici
ale sufletului Doamnei Bondrea Elena. Am fost pus
sã refac complet o inventariere care înregistra
minus în gestiune. Domnia Sa avea convingerea
sufleteascã privind nevinovãþia gestionarului care
înregistra minus. Datele seci ale inventarului refãcut
au confirmat ceea ce Doamna Bondrea Elena ºtiuse
dinainte.
Probabil cã sufletul Doamnei Bondrea Elena ne va
susþine ºi pe noi, tot atât de mult cât i-a susþinut pe
Fondatori în anii de activitate. Dar, aºa cum s-a
exprimat ºi dânsa spre finalul mandatului în
organizaþie, de noi depinde hotãrâtor dacã valorificãm
moºtenirea pe care ne-au lãsat-o.
Faþã de modestia care a caracterizat-o toatã viaþa,
astãzi când ne pãrãseºte cred cã cele mai potrivite
cuvinte sunt: VÃ MULÞUMIM!

ISSN 1221-4019
ISSN 1841-4265 (online)
www.opinianationala.ro
www. facebook.com/opinianationala
Strada Fabricii nr. 46G, sector 6, Bucureºti
Telefon/fax: 021 316 97 91
Centralã: 021 316 97 85, 021 316 97 86, 021 316 97 87,
interioare 168 ºi 143
e-mail: opinia@spiruharet.ro

Conf.univ.dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ
REDACÞIA:



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

Fundaþia România de Mâine ºi Universitatea Spiru Haret
au pierdut unul dintre susþinãtorii activi ai proiectului:
(Urmare din pag. 1)



dezvolþi mai multe business-uri în mai mult
de trei domenii ºi când îþi asiguri un exit de
succes din business  momentul când reuºeºti sã-þi materializezi investiþia, încasând o sumã importantã de bani ºi ai
satisfacþia unei tranzacþii cãtre un jucãtor
mult mai mare.
Au existat probleme care v-au întârziat
înfiinþarea firmei?
Nu.
Aveþi un model de antreprenor de succes
care vã inspirã?
Marius Ghenea - antreprenor în serie ºi
business angel.
Ce surse de învãþare utilizaþi pentru
dezvoltarea dumneavoastrã personalã?
 Cãrþi  top 3 autori: Richard Branson,
Robert Kiyosaki, Marius Ghenea. Cursuri,
Ateliere ºi Workshop-uri de antreprenoriat
 Mini MBA-uri  Networking  antreprenori
de succes, persoane care m-au inspirat.
Ce planuri de viitor aveþi ca antreprenor?
Cum vedeþi afacerea dumneavoastrã peste
doi ani?
Îmi doresc sã inovez ºi sã dezvolt noi pieþe
ºi noi domenii. Luând în calcul instabilitatea
politicã, fiscalã ºi legislativã din România, mã
vãd nevoitã sã nu rãspund la ultima întrebare.
***
Toate datele firmelor înfiinþate în cadrul
Proiectului Antreprenori SMART - Tineri
Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de
Succes, ºi 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/smart-start-upuri/. 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.
Mult succes Antreprenorilor SMART!

Georgeta-Elena PINGHIRIAC
(Urmare din pag. 1)

Având o solidã pregãtire muzicalã, fiind în acelaºi timp o excelentã
pianistã, Georgeta Pinghiriac a acumulat cu uºurinþã un repertoriu
imens, printre rolurile susþinute, timp de mai bine de douã decenii,
pe scena gãlãþeanã fiind: Adina (Elixirul dragostei), Rosina
(Bãrbierul din Sevilla), Mimi (Boema), Floria Tosca (Tosca),
Cio-Cio-San (Madama Butterfly), Tatiana (Evgheni Onegin),
Leonora (Trubadurul), Abigaille (Nabucco), întreg repertoriul de
operetã, dar ºi numeroase lucrãri din creaþia vocal-simfonicã ºi de
lied. Calitãþile sale artistice au fost recunoscute ºi pe plan
internaþional, având colaborãri numeroase cu teatre de operã din
strãinãtate: Russe, Ostrava, Praga, Novi Sad, Ljubljana, Singapore,
Italia, Germania, Rusia º.a.
La Singapore a debutat în dificilul rol al Luciei din opera
Lucia di Lamermoor de G. Donizetti, avându-i ca parteneri
pe Dan Iordãchescu, Pompei Hãrãºteanu, Cornel Fânãþeanu, Florin
Diaconescu, sub bagheta dirijorului Chou Hoeu.
În paralel cu activitatea artisticã, Georgeta Pinghiriac s-a preocupat
de pregãtirea tinerei generaþii de artiºti, mulþi dintre soliºtii de
astãzi datorându-i cariera artisticã.
Dumnezeu sã-i dãruiascã luminã veºnicã în Împãrãþia Sa!

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.

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ
este editatã de
FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE
Tiparul executat de
TIPOGRAFIA FUNDAÞIEI
ROMÂNIA DE MÂINE

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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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/
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Societatea de Geografie din România, Filiala Ilfov

Simpozionul ºtiinþific: Cununa cu diamante
 ediþia a XXI-a 
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Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe
Economice Constanþa

Adaptarea curricularã  soluþie pentru
integrarea cu succes pe piaþa muncii
a viitorilor absolvenþi
(Urmare din pag. 1)

George V. GRIGORE
Aproape de sfârºitul anului ºcolar, cadre didactice
ºi personalitãþi oficiale din judeþul Ilfov au participat,
în comuna ªtefãneºtii de Jos, la Simpozionul ºtiinþific
Cununa cu diamante, ediþia a XXI-a, organizat de
Societatea de Geografie din România  Filiala Judeþului
Ilfov  ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean Ilfov, Casa
Corpului Didactic Ilfov, în parteneriat cu Consiliul
Judeþean Ilfov, prin Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Ilfov.
În deschidere a luat cuvântul Marian Petrache,
preºedintele Consiliului Judeþean Ilfov, care a pus
accent pe importanþa educaþiei în toate proiecþiile care
se fac despre viitorul acestui judeþ. Prof. dr. Cristina
Petre-Ghiþã, preºedinte al Societãþii de Geografie din
România  Filiala Ilfov, a felicitat echipa organizatoricã,
dar ºi pe colegii geografi care au rãpit din timpul lor
spre a fi împreunã la aceastã manifestare ºtiinþificã de
amploare. De asemenea, a þinut sã menþioneze apariþia
Buletinului Societãþii de Geografie ajuns la a VI-a
ediþie, editat la standarde foarte înalte, dar a cãrui
realizare a însemnat un adevãrat maraton. Simpozionul
ºtiinþific din acest an ºi-a ales ca temã Geografie
pentru educaþie ºi dezvoltare sustenabilã. Ca
parteneri ai organizatorilor, au mai fost implicaþi: ªcoala
Gimnazialã nr. 1 din ªtefãneºtii de Jos ºi ªcoala
Gimnazialã nr. 1 Dascãlu, având întreg sprijinul Primãriei
ºi Consiliului local al comunei ªtefãneºtii de Jos, dar ºi
al Primãriei ºi Consiliului local al comunei Dascãlu.
Scopul acestei manifestãri este acela al diseminãrii celor
mai relevante rezultate ale cercetãrilor în domeniul
ªtiinþelor Pãmântului ºi ªtiinþelor Educaþiei, stimularea interesului pentru activitatea de cercetare
ºtiinþificã, de promovare a geografiei judeþului ºi sporirea interesului pentru implementarea proiectelor de
dezvoltare comunitarã. Prin cunoaºterea valorilor
ºtiinþifice environmentale, istorice ºi culturale ale
judeþului Ilfov ºi ale regiunilor limitrofe, se pot forma
atitudini de protejare, conservare, promovare ºi valorificare a valorilor în rândul întregii comunitãþi locale.
Prezenþi la eveniment au fost profesori de geografie,
cercetãtori, specialiºti în domeniu, inspectori ºcolari,
membri ai comunitãþii locale. Comitetul de organizare a
fost format din prof. dr. Cristina Petre-Ghiþã  preºedinte
S.G.R.  filiala Ilfov, inspector ºcolar general adjunct,
Ilfov; Ionel Robert ªtefan  primar comuna ªtefãneºtii
de Jos; Mircea Gheorghiþã  viceprimar comuna
ªtefãneºtii de Jos; Doina Mãnãilã - primar comuna
Dascãlu, jud. Ilfov; Alexandrina Niþã  director al
Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Ilfov; prof. Florentina Ecaterina
Costea  inspector ºcolar general, Ilfov; prof. Cristian
ªtefan  director la ªcoala Gimnazialã nr. 1 din
ªtefãneºtii de Jos; prof. Teodorea Curea - director la
ªcoala Gimnazialã nr. 1 Dascãlu; prof. Simona
Gheorghe - ªcoala Gimnazialã nr. 1 din ªtefãneºtii de
Jos. Comitetul ºtiinþific al manifestãrii a fost format
din: prof. dr. Cristina Petre-Ghiþã  preºedinte S.G.R. 
filiala Ilfov, prof. dr. Steluþa Dan  inspector general,
M.E.N., vicepreºedinte SGR; cercetãtor ºtiinþific dr.
Octavian Mândruþ  Universitatea de Vest Vasile
Goldiº, din Arad; conf. univ. dr. Marian Ene 

Universitatea din Bucureºti, Facultatea de Geografie,
vicepreºedinte SGR; dr. Costin Diaconescu 
Societatea de Geografie din România, secretar general,
ºi Simona Dobrescu  editura CD Press.
În deschidere, în afarã de cei prezentaþi, au mai luat
cuvântul prof. ªtefan Bârzoi  Bratu, inspector ºcolar
I.ª.J. Ilfov, ºi prof. dr. Florin Petrescu  directorul Casei
Corpului Didactic Ilfov. Cu fiecare minut, ne-am
apropiat de momentul în care s-a trecut la prezentarea
comunicãrilor ºtiinþifice în plen. Pentru început, prof.
dr. Cristina Petre-Ghiþã a prezentat lucrarea Despre
geografia ºi geografii ilfoveni, urmatã de prof. dr.
Steluþa Dan. Cercetãtorul ºtiinþific dr. Octavian
Mândruþ a venit în faþa colegilor cu lucrarea Geografia
României ca bazã pentru un proiect de þarã, iar apoi
conf. univ. dr. Marian Ene cu o lucrare  întrebare:
Expediþia ºcolarã  formã desuetã în educaþia
geograficã din România?. Dupã o binemeritatã pauzã,
Alexandrina Niþã a prezentat Aspecte privind
patrimoniul imaterial al judeþului Ilfov. Prof. LadislauAnton Viºnyei de la Liceul Teoretic Barbu A. ªtirbey
din Buftea ºi profesor metodist ISJ Ilfov a urmat cu
lucrarea Ilfov  un judeþ atipic pe harta þãrii. Apoi,
prof. Marius Ovidiu Sebe de la CCD Ilfov ºi ªcoala
Gimnazialã nr. 1 Brãneºti ne-a prezentat Consideraþii
istorico-geografice privind evoluþia vetrelor de sat
în comuna Afumaþi. De aplauzele tuturor s-a bucurat
ºi lucrarea Câmpia Snagovului reflectatã în
documentele cartografice, prezentatã de cãtre prof.
Cezar Gherasim, de la Liceul Teoretic Mihail
Kogãlniceanu din Snagov. Apoi masteranda Andreea
Coman (Facultatea de Geografie, Universitatea
Bucureºti), de la primãria comunei Afumaþi, ne-a
delectat cu Valorificarea patrimoniului cultural din
comuna Afumaþi, judeþul Ilfov. Prof. Daniel Anghel de
la Colegiul Naþional Neagoe Basarab din Olteniþa ºi
prof. dr. Cristina Petre-Ghiþã de la Inspectoratul ªcolar
Judeþean Ilfov au prezentat lucrarea Argument pentru
integrarea GIS în curriculum geografic preuniversitar. Prof. Anca Palamar, de la ªcoala Gimnazialã
nr.1 Ion Viºoiu din Chitila, ne-a vorbit despre Rolul
proiectelor educaþionale în promovarea educaþiei
incluzive. Metode nonformale în orele de geografie.
În închiderea lucrãrilor acestei manifestãri ºtiinþifice,
prof. Simona Gheorghe, de la ªcoala Gimnazialã nr.1
din ªtefãneºtii de Jos a prezentat Comuna Dascãlu.
Repere ale dezvoltãrii socio-economice. Au urmat
concluziile acestei acþiuni de amploare, iar apoi o pauzã
de masã. Dupã aceasta, întreg colectivul de participanþi
s-a deplasat cu autocare spre Fabrica de reciclare Eco
Life Style din Dascãlu ºi Fabrica de Jucãrii Lemniko, a
asociaþiei non-profit Lemniko, ce îºi canalizeazã toate
fondurile obþinute spre programele de combatere a
sãrãciei ºi a excluziunii sociale, prin crearea de locuri
de muncã pentru persoanele vulnerabile. În cadrul
aplicaþiei practice s-a mai vizitat ºi Biserica monument
istoric din satul Gagu, Balta Gagu, Biserica din satul
Boltaºu, Biserica monument istoric din satul
Creþuleasca ºi ansamblul rezidenþial Cosmopolis.
Întreaga acþiune s-a încheiat într-o atmosferã
colegialã, prieteneascã, ce promite ºi alte sesiuni
de comunicãri ºtiinþifice de amploare ce vor avea loc
în viitor.

Doamna Nicoleta Boldea-Colcear, reprezentant al mediului de afaceri
din partea S.C. GMB Computers S.R.L., a propus modelul finlandez de
susþinere a lucrãrii de licenþã, ca o nouã modalitate de implicare a
potenþialilor angajatori/mediului de afaceri în activitãþile derulate de
studenþi în universitate. Acest model oferã posibilitatea susþinerii lucrãrii
de licenþã, atât în formatul clasic (documentaristic), cât ºi în cooperare cu
un angajator. Pe scurt, modelul finlandez de elaborare ºi susþinere a
lucrãrii de licenþã presupune:
 organizarea de evenimente de cãtre mediul academic pentru companii
în cadrul cãrora studenþii sã îºi poatã exprima interesul, atât pentru
angajare sezonierã, cât ºi pentru realizarea ºi susþinerea lucrãrii de licenþã
sau informarea studenþilor de cãtre cadrele didactice despre companiile
dispuse sã colaboreze în acest sens;
 pe toatã durata stagiului de lucru, studentul va avea doi mentori, unul
la angajator ºi unul desemnat din cadrul facultãþii;
 la finalul perioadei, îndrumãtorul angajatorului ºi mentorul de la
facultate primesc (online sau fizic) lucrarea de licenþã;
 îndrumãtorul angajatorului nu are atribuþii în notarea finalã a studentului,
aceasta este datã de mentorul de la facultate ºi de profesorul care a corectat
respectarea metodologiei de întocmire a lucrãrii;
 lucrarea de licenþã poate fi realizatã ca un proiect personal sau de
grup (în care pot fi implicaþi mai mulþi studenþi).
Conform celor prezentate de doamna Boldea-Colcear, acest model
prezintã o serie de avantaje pentru studenþi, deoarece:
 ar reprezenta un prim contact cu modul de organizare ºi funcþionare a
unei companii private, simultan cu finalizarea studiilor universitare;
 oferã posibilitatea obþinerii unor venituri pe perioada desfãºurãrii stagiului
de elaborare a lucrãrii;
 le dã posibilitatea de promovare timpurie a competenþelor personale în
afara mediului academic;
 au ºansa implicãrii în rezolvarea unei probleme reale într-o organizaþie;
 obþin sprijin ºi îndrumare din partea angajatorului;
 au ºansa obþinerii unui job permanent în acea companie.
Aceastã modalitate de susþinere a lucrãrii de licenþã prezintã avantaje ºi
pentru mediul de afaceri, fiind un mod sigur prin care companiile îºi pot
identifica din timp viitori specialiºti, iar pentru mediul academic ar putea
însemna o creºtere a gradului de absorbþie a absolvenþilor pe piaþa muncii.
Conferenþiar universitar doctor Iuliana Pârvu, directorul Departamentului de ªtiinþe Economice din cadrul Facultãþii, a precizat faptul cã
o integrare de succes a unui absolvent pe piaþa muncii presupune o
colaborare eficientã între mediul academic ºi reprezentanþii mediului de
afaceri, acest model putând fi extins ºi absolvenþilor de studii universitare
de masterat, deoarece învãþarea ºi perfecþionarea pe toatã durata vieþii
constituie un alt punct important al unei cariere de succes.
Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe
Economice Constanþa a realizat paºi importanþi spre deschiderea mediului
academic cãtre cerinþele angajatorilor ºi, implicit, necesitãþile absolvenþilor,
ºi nu numai, prin înfiinþarea unui Centru de Colaborare între Universitate
ºi piaþa muncii prin proiectul Universitatea ºi piaþa muncii  parteneriat
pentru succes!, proiect cofinanþat prin Programul Operaþional Capital
Uman 2014-2020, dar ºi prin organizarea de întâlniri periodice între cadre
didactice ºi reprezentanþi ai mediului de afaceri, cu scopul de a adapta/
dezvolta curricula universitarã.

Supravieþuire
prin inovare
În zilele de 25 ºi 26 iulie ac, USH
Pro Business împreunã cu partenerii
sãi, clusterele inovative regionale Bio
Concept Valea Prahovei, Danube
Furniture Cluster ºi Danube
Engineering Hub, au organizat la
Ploieºti, la sediul Centrului de Transfer
Tehnologic al Universitãþii Spiru
Haret evenimentul Oportunitãþi de
dezvoltare pentru IMM-uri ºi
Clustere, un workshop privind managementul inovãrii.
Seminarul a vizat transferul de
cunoºtinþe din domeniul inovãrii ºi
internaþionalizãrii cãtre IMM-uri ºi
clustere, precum ºi oportunitãþile de
finanþare pentru acestea în exerciþiul
financiar 2021-2027.
În cadrul evenimentului au fost
prezentate pe larg beneficiile inovãrii
în cultura organizaþionalã a IMM,
precum ºi modalitãþi concrete de a asigura managementul inovãrii pentru
trei industrii, respectiv: industria

componentelor auto, agriculturã
ecologicã ºi IT&C.
Seminarul a promovat un proiect
axat pe inovare al firmei de consultanþã
Loop Operations. Firmele participante vor beneficia de asistenþã
gratuitã în elaborarea ºi implementarea unei strategii de promovare ºi
internaþionalizare bazatã pe specializare inteligentã.
Centrul USH Pro Business este
dedicat managementului inovãrii,
specializãrii inteligente, internaþionalizãrii firmelor ºi a clusterelor.
Considerãm cã existã numeroase
resurse de dezvoltare de produse ºi
servicii noi, de optimizare a proceselor ºi de accelerare a finanþãrilor
care nu sunt cunoscute suficient de
cãtre firme. Elaborarea de strategii
cu aceastã þintã de cãtre managerii
de firme este primul pas în lupta
pentru supravieþuire. Firmelor participante le acordãm tot sprijinul în
aceste demersuri prin ecosistemul
nostru inovativ - a declarat conf. univ.
dr. Costin Lianu, director general USH
Pro Business.

USH PRO BUSINESS

 EVENIMENTE, COMUNICARE ªI INTERNAÞIONALIZARE

 Str. Nicolae Iorga nr. 34-36, Bucureºti, sector 1  Tel: +40 216 500 014
 E-mail: office@ushprobusiness.ro  www.ushprobusiness.ro
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entru cei nãscuþi în anii ºaizeci,
porþiunea din strada Doamnei cuprinsã
între strada Ion Ghica ºi intersecþia cu
strada Academiei avea un farmec aparte. Acolo se afla, într-o clãdire lipitã
de Palatul Bursei, cinematograful
Doina, singurul din Bucureºti unde
filmele rulau continuu, fãrã pauzã, de
dimineaþa devreme, pânã aproape de
miezul nopþii. Pe acel ecran am vãzut
pentru prima oarã un film în relief,
un fel de strãmoº al 3D-ului de astãzi.
Alãturi, zâmbea din vitrine uriaºe de
sticlã gravatã magazinul Cei trei
ursuleþi, locul în care copiii erau îmbrãcaþi din cap pânã în picioare,
inclusiv în uniformele ºcolare obligatorii în acele vremuri.
Potrivit informaþiilor Profit.ro., investitorul austriac S+B Gruppe, activ în
România pe piaþa imobiliarã, în viticulturã ºi antreprenoriat, a cumpãrat cele
douã clãdiri ºi parcarea din faþa Bãncii
Naþionale a României de la dezvoltatorul cu capital italo-român Conta
Investment, într-o tranzacþie de circa
11 milioane de euro. Proprietatea
achiziþionatã de austrieci dispune de o
suprafaþã totalã de teren de 4.973 de
metri pãtraþi. Pe acest amplasament
se va construi un imobil cu funcþiuni
mixte: birouri, comercial ºi hotel.

Cum au dispãrut
cei trei ursuleþi
Vânzãtorul proprietãþii, compania
Conta Investment, a cumpãrat aceste
imobile în perioada 2008-2010 ºi a
obþinut mai multe Planuri Urbanistice
Zonale (PUZ). Cel mai recent aviz
pentru PUZ, obþinut la finalul anului
trecut, prevede realizarea unui ansamblu de clãdiri cu funcþiune mixtã 
birouri, galerie comercialã, hotel, cu
regim de înãlþime de ºapte etaje ºi
patru subsoluri de parcare. Înãlþimea
maximã aprobatã este de 30 de metri.
Proiectul pare interesant ºi este
binevenit, într-un moment în care zeci
de clãdiri din centrul capitalei sunt
abandonate, devenind un real pericol
pentru trecãtori. De altfel, oraºul este
plin de anunþuri care sunã ameninþãtor
ocoliþi, cade tencuialã!. În acelaºi
timp, întregul areal va redeveni ceea ce
a fost proiectat sã fie la finele secolului
al XIX-lea, un veritabil downtown, o
zonã dedicatã activitãþilor bancare ºi
bursiere, clãdirilor de birouri, dar ºi,
alãturi de Centrul Vechi, un culoar
comercial strict pietonal, rezervat activitãþilor hoteliere, cafenelelor ºi restaurantelor, galeriilor ºi magazinelor de artã
ºi antichitãþi, evenimentelor culturale.
A sosit, în sfârºit, vremea reconstrucþiei, a noilor modalitãþi de exprimare
arhitectonicã prezente în cel mai mic
detaliu, pânã la nivelul mobilierului urban
atent studiat. Dacã nostalgia celor trei
ursuleþi va mai dãinui o vreme, va fi doar
pentru a ne aminti cã nimic nu poate fi
etern decât în aparenþã ºi cã noul îºi face
loc oricum printre ruinele unui oraº
vechi de peste jumãtate de mileniu.
Dragoº CIOCÃZAN

Festivalul Filmului Horror
ºi Fantastic Lunã Plinã
A VIII-a ediþie a festivalului de film horror ºi fantastic
Lunã Plinã are loc în perioada 8  11 august, în comuna
Biertan, judeþul Sibiu. Va fi o oportunitate foarte bunã sã
cunoaºtem colþurile Transilvanieii. Vreme de 4 zile, creaþii
cinematografice horror ºi fantastice vor fi puse cap la cap
cu petreceri tematice, ateliere, escape room-uri ºi târguri
de mâncãruri tradiþionale din zonã. Toate acestea se vor
transforma într-un vis frumos pentru oricine adorã sã piardã
nopþile în faþa ecranului, cu inima gata sã spargã coºul
pieptului ºi cu adrenalina curgând în valuri prin vene.

Folk Fest
Remember
Costineºti 2019
& Concurs
de epigrame
Folk Fest Remember Costineºti
reprezintã un proiect cultural ce are ca
obiectiv principal aducerea în prezent
a anilor de glorie ai Staþiunii Tineretului,
locul de rezidenþã al celor mai îndrãgiþi
artiºti din România. Anii 70-80 au
construit în acest spaþiu emblematic o
istorie culturalã pe care nu o putem uita
ºi pe care, cu ajutorul publicului, dorim
sã o pãstrãm vie pentru generaþiile ce
vor urma, declarã organizatorii.

Ediþia a treia a Folk Fest Remember
Costineºti, desfãºurat în zilele de 17
ºi 18 august 2019, vã propune aºadar
douã zile în care vor urca pe scenã
unii dintre cei mai frumoºi oameni ai
artei muzicale din România. Amfitrionul evenimentului este Andrei
Partoº  jurnalist ºi excepþional om de
radio, personalitate emblematicã a
Costineºtiului de altãdatã.
Folk Fest Remember Costineºti este
un proiect susþinut de Primãria
Comunei Costineºti în colaborare cu
Asociaþia Creative Life ºi Doors Club
Constanþa/White Horse Costineºti. ªi
în acest an, în timpul celor douã zile de
festival, organizatorii lanseazã Concursul de epigrame, adresat publicului
larg, dar ºi epigramiºtilor de profesie.
Concursul va propune, ca ºi anul
trecut, construirea unor catrene ce vor
face referire la artiºtii invitaþi la festival
ºi la melodiilor acestora (parafrazãri
din cântece).

Invitaþii în lumea artelor plastice

Artizanul în lemn Daniel MARTALOGU:
Am învãþat uitându-mã
cum lucreazã bãtrânii cioplitori!

Dimineaþa îmi verific trusa de dãltiþe ºi bucãþile de lemn
de care am nevoie, iar apoi am un moment în care mã hotãrãsc
ce urmeazã sã fac. Imediat încep lucrul, cu o bucurie ºi o
înfrigurare neaºteptatã. Câteodatã mã mir ºi eu de soluþiile
pe care le abordez în creaþie. Sã fie oare asta inspiraþia? Aºa
ne povesteºte Daniel Martalogu cum creeazã el micile minuni
din lemn, pe care ni le dorim cu toþii în casa noastrã.
El este un vechi artizan cu care Centrul Judeþean de
Conservare ºi Promovare a Culturii Tradiþionale Ilfov a
colaborat în numeroase rânduri, fiind prezent cu standul
sãu la numeroase activitãþi culturale ale centrului, unde a
prezentat pe viu modul în care îºi creazã propriile opere
de artã popularã. Deasemenea, Daniel Martalogu a condus
ateliere de creaþie popularã în cadrul cãrora zeci de elevi au
preluat din tainele acestui meºteºug.
Nãscut în Bucureºti,
artizanul nostru, dupã ce
a abolvit liceul, a urmat
cursurile ªcolii populare
de Artã, la Secþia Sculpturã. De peste 15 ani
acesta lucreazã diferite
obiecte de artizanat românesc, respectiv, miniaturi în lemn (cãsuþe cu
specific din diferite zone
ale þãrii noastre, vechi
fântâni cu roatã sau cumpãnã, porþi maramureºene ºi gorjene,
bisericuþe din lemn din zona Maramureºului, troiþe lucrate
dupã modele tradiþionale, linguri de lemn cu crestãturi, tot
din zona maramureaºeanã, etc.) Toate creaþiile sale sunt
unicate, lucrate manual, cu dãltiþe ºi alte accesorii vechi sau
create personal, dupã nevoile actului creativ. Începând de la
secþionarea buºtenilor, prelucrarea acestora ºi crearea

segmentelor de material necesare
asamblãrii obiectului propus spre
realizare, Daniel Martalogu le face
pe toate manual. În general,
lucreazã cu lemn de esenþã
moale, adicã tei, brad, plop,
salcie etc. Lemnul de esenþã tare
(stejar, nuc, cireº etc.) este folosit doar în cazul anumitor
obiecte: troiþe, cruci, sau obiecte în miniaturã dupã lucrãrile
marelui sculptor Constantin Brâncuºi. În calitate de creator
de obiecte unice, acesta se inspirã din folclorul diferitelor
zone, folosind elemente de bazã ale sculpturii, cioplirii ºi
crestãrii lemnului, pãstrând o notã personalã. Dacã îl vom
întreba cum a descoperit acest meºteºug, Daniel Martalogu
ne va rãspunde: Meºteºugul l-am învãþat uitându-mã cum
lucreazã bãtrânii cioplitori, dar am avut ºansa sã am în
familie oameni talentaþi de la care sã învãþ. Cum îi vin ideile
legate de subiectele abordate în opera sa? Fiecare piesã
lucratã de mine izvorãºte din suflet ºi acest lucru îl observã
ºi cei care cumpãrã obiectele mele! A participat la numeroase
târguri cu tematicã folcloricã din diferite judeþe, de unde s-a
întors cu numeroase premii ºi diplome. A devenit chiar un
invitat permanent al acestora, acolo întâlnindu-se cu artizani
din alte zone ale þãrii ºi fãcând schimb de idei ºi experienþã.
Din anul 2004 participã în fiecare an la ªcoala de Varã de
Creaþie pentru Copii intitulatã D.O.R., organizatã de Centrul
Cultural Mihai Eminescu din Sectorul 2 al capitalei, în calitate
de instructor. Artizanul Daniel Martalogu are atelierul de
creaþie în satul Petreºti din comuna Corbeanca, judeþul Ilfov,
ºi are întotdeauna uºa deschisã pentru toþi vizitatorii care
doresc sã îl vadã la lucru sau sã îi admire operele. Cine intrã
pe reþelele de socializare, poate vedea pe You Tube un filmuleþ
deosebit cu minunile miniaturale create de acest artist.

George V. GRIGORE
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Tandreþe nocturnã
la scara blocului
Peisaj urban. Romantic. Lunã nebunã! Îndrãgostiþi.
Obosiþi. La scara blocului. În numele locului! Învinºi
De urã, încã nu sunt cuprinºi! Cine ºtie ce aduce
Urbanul pe stradã? Azi, mâine, poate o epavã. Locul
miroase, dar nu a tei. Dacã doreºti? Cautã ceva mai
bun Cu siguranþã un nebun ºi o prinþesã. Acum
þinutã în lesã! Mâine subjugatã, iar poimâine eliberatã:
La scara blocului. E zestrea netotului. Apar ºi plozi,
unii schilozi. Alþii îngrãºaþi. De corcoduºe crãcãnaþi.
Pentru ei strada este tot universul, dar se schimbã
sensul. Acum cresc ºi vorbesc. Mâine se porcãiesc. Se
înjurã, fãrã urã, dar pãstreazã ceva din tatãl nebun.
Dragostea pãrinþilor, la doar doi ani distanþã, este scrum.
Culegi ce ai semãnat! Poate nu ai aflat?! La scara
blocului, în limita stocului. Se iubeºte. Se dã viaþã ºi
apoi se înnebuneºte! Asta cred eu, cã-i uneºte. La scara
blocului Viaþa se simte regeºte. Se bea bere la dozã, ca
într-o fireascã apoteozã. Tatãl-Zeu, cu accent de
derbedeu. Îºi vegheazã din umbrã fiul, care înainteazã,
ºi fosta soþie, care nu cedeazã! Prinþesa de ieri se
metamorfozeazã. E mama naturã! Între douã seminþe ia
ºi ea o gurã. De bãuturã! Peisaj urban. Nu mai au niciun
ban. Se ceartã. El nu iartã, luna nebunã! Acum fãrã
cununã. Atârnatã la scara blocului Au pierdut amândoi.
În numele locului!
O noapte lungã de varã. Situaþia este clarã. Despãrþiþi,
dar împietriþi la scara blocului. Îºi petrec ce le-a mai rãmas
din viaþã. E dimineaþã! ªi soarele a gonit luna nebunã

Ciprian C. VASILESCU

Expoziþia
Curiozitãþi
arhitectonice
bucureºtene
La Sala de Conferinþe a Muzeului Dr. Nicolae Minovici se
deschide pe data de 23 august 2019 expoziþia Curiozitãþi
arhitectonice bucureºtene: Gheorghe Leahu, care va rãmâne
deschisã pânã la 3 noiembrie anul curent. Acuarelele cu
peisaje urbane reprezintã o donaþie generoasã a autorului
cãtre Muzeul Municipiului Bucureºti.
Arhitect ºi acuarelist, Gheorghe Leahu s-a nãscut la 10 mai
1932 la Chiºinãu, iar în 1940 a ajuns la Bucureºti împreunã cu
familia. A urmat cursurile de arhitecturã ale Institutului de
Arhitecturã Ion Mincu între anii 1951-1957. Aici a avut ocazia
sã se formeze sub îndrumarea unor profesori de formaþie
occidentalã, care au activat ca arhitecþi în România interbelicã,
precum Duiliu Marcu sau Octav Doicescu. Aceºtia i-au
cultivat un respect deosebit faþã de patrimoniul construit. În
perioada 1957-1991 a lucrat ca arhitect în cadrul Institutului
Proiect Bucureºti, care realiza planurile urbanistice ºi de
arhitecturã pentru capitala României. Astfel, Gheorghe Leahu
a fost responsabil pentru proiectarea unor clãdiri emblematice
construite în anii 70 ºi 80, cum ar fi magazinul Unirea.
La vârsta de 17 ani, într-o excursie, Gheorghe Leahu a realizat
primele sale acuarele cu subiecte de arhitecturã. În calitatea sa
de acuarelist-arhitect, Gheorghe Leahu mãrturisea cã a încercat
sã creeze veritabile documente. O serie de acuarele, care
reprezintã peisaje urbane din centrul vechi al Bucureºtiului, au
fost adunate de Leahu într-un album intitulat Bucureºti 
arhitecturã ºi culoare, publicat în 1989 la Editura Sport-Turism.
Dupã 1989, Leahu ºi-a expus acuarelele în numeroase expoziþii
din þarã ºi strãinãtate (New York  1992, Viena  1994, Chicago
 1995, Paris  2001, Veneþia  2002).
Titlul expoziþiei, Curiozitãþi arhitectonice bucureºtene, este
inspirat de o acuarelã în care douã case de pe Str. Atelierului, ce
se aflã în aceeaºi curte, intrã în dialog. Ferestrele largi ºi scãrile
exterioare oferã un dinamism aparte compoziþiei, iar poarta
deschisã ne invitã sã pãtrundem în interior. Acuarelele prezintã
imagini inedite ale Bucureºtiului, surprinse cu acurateþe ºi cu
atenþie pentru detaliu. Volumele, proporþiile, umbrele ºi culorile
genereazã o atmosferã urbanã aerisitã, animatã adesea de
siluetele unor trecãtori sau ale unor maºini. Majoritatea
acuarelelor sunt realizate în anii 80-90 ai secolului trecut.
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APÃRAREA DREPTURILOR
ÎN FAÞA INSTITUÞIILOR PUBLICE (I)

ersoanele care se considerã vãtãmate într-un drept ori
într-un interes legitim de cãtre o autoritate publicã, printr-un
act administrativ sau prin nesoluþionarea în termenul legal a
unei cereri, se pot adresa instanþei de contencios administrativ
competente, pentru anularea actului, recunoaºterea dreptului
pretins sau a interesului legitim ºi repararea pagubei ce le-a
fost cauzatã. Interesul legitim poate fi atât privat, cât ºi public.
Se poate adresa instanþei de contencios administrativ ºi
persoana vãtãmatã într-un drept al sãu sau într-un interes
legitim printr-un act administrativ cu caracter individual,
adresat altui subiect de drept.
Avocatul Poporului, în urma controlului realizat, potrivit
legii sale organice, dacã apreciazã cã ilegalitatea actului sau
refuzul autoritãþii administrative de a-ºi realiza atribuþiile
legale nu poate fi înlãturat decât prin justiþie, poate sesiza
instanþa competentã de contencios administrativ de la
domiciliul petentului. Petiþionarul dobândeºte de drept
calitatea de reclamant, urmând a fi citat în aceastã calitate.
Dacã petiþionarul nu îºi însuºeºte acþiunea formulatã de
Avocatul Poporului la primul termen de judecatã, instanþa
de contencios administrativ anuleazã cererea.
Ministerul Public, atunci când, în urma exercitãrii atribuþiilor
prevãzute de legea sa organicã, apreciazã cã încãlcãrile
drepturilor, libertãþilor ºi intereselor legitime ale persoanelor
se datoreazã existenþei unor acte administrative unilaterale
individuale ale autoritãþilor publice emise cu exces de putere,
cu acordul prealabil al acestora, sesizeazã instanþa de
contencios administrativ de la domiciliul persoanei fizice
sau de la sediul persoanei juridice vãtãmate. Petiþionarul
dobândeºte de drept calitatea de reclamant, urmând a fi citat
în aceastã calitate.
Când Ministerul Public apreciazã cã prin emiterea unui act
administrativ normativ se vatãmã un interes legitim public,
sesizeazã instanþa de contencios administrativ competentã
de la sediul autoritãþii publice emitente.
Autoritatea publicã emitentã a unui act administrativ
unilateral nelegal poate sã solicite instanþei anularea acestuia,
în situaþia în care actul nu mai poate fi revocat întrucât a
intrat în circuitul civil ºi a produs efecte juridice. În cazul
admiterii acþiunii, instanþa se pronunþã, dacã a fost sesizatã
prin cererea de chemare în judecatã, ºi asupra validitãþii
actelor juridice încheiate în baza actului administrativ
nelegal, precum ºi asupra efectelor juridice produse de
acestea. Acþiunea poate fi introdusã în termen de un an de la
data emiterii actului.
Persoana vãtãmatã în drepturile sau în interesele sale
legitime prin ordonanþe sau dispoziþii din ordonanþe ale
Guvernului neconstituþionale se poate adresa instanþei de
contencios administrativ.
Prefectul, Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici ºi
orice subiect de drept public pot introduce acþiuni în
contencios administrativ.
La soluþionarea cererilor în contencios administrativ,
reprezentantul Ministerului Public poate participa, în orice
fazã a procesului, ori de câte ori apreciazã cã este necesar
pentru apãrarea ordinii de drept, a drepturilor ºi libertãþilor
cetãþenilor.

Semnificaþia unor termeni
Termenii ºi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaþii:
a) persoanã vãtãmatã  orice persoanã titularã a unui drept
ori a unui interes legitim, vãtãmatã de o autoritate publicã
printr-un act administrativ sau prin nesoluþionarea în
termenul legal a unei cereri; în sensul legii, sunt asimilate
persoanei vãtãmate ºi grupul de persoane fizice, fãrã
personalitate juridicã, titular al unor drepturi subiective sau
interese legitime private, precum ºi organismele sociale care
invocã vãtãmarea prin actul administrativ atacat, fie a unui
interes legitim public, fie a drepturilor ºi intereselor legitime
ale unor persoane fizice determinate;
b) autoritate publicã  orice organ de stat sau al unitãþilor
administrativ-teritoriale care acþioneazã în regim de putere
publicã, pentru satisfacerea unui interes legitim public; sunt
asimilate autoritãþilor publice, în sensul legii, persoanele
juridice de drept privat care, potrivit legii, au obþinut statut
de utilitate publicã sau sunt autorizate sã presteze un serviciu
public, în regim de putere publicã;

Proiect cofinanþat din Fondul European prin Programul operaþional Capacitate Administrativã 2014-2020

Axa prioritarã: Administraþie publicã ºi sistem judiciar accesibile ºi transparente
Denumirea Proiectului; INFOLex (POCA / 491 / 126354)

c) act administrativ  actul unilateral cu caracter individual
sau normativ emis de o autoritate publicã, în regim de putere
publicã, în vederea organizãrii executãrii legii sau a executãrii
în concret a legii, care dã naºtere, modificã sau stinge
raporturi juridice;
c1) sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei
legi, ºi contractele încheiate de autoritãþile publice care au
ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publicã,
executarea lucrãrilor de interes public, prestarea serviciilor
publice, achiziþiile publice; prin legi speciale pot fi prevãzute
ºi alte categorii de contracte administrative;
d) act administrativ-jurisdicþional  actul emis de o
autoritate administrativã învestitã, prin lege organicã, cu
atribuþii de jurisdicþie administrativã specialã;
e) jurisdicþie administrativã specialã  activitatea înfãptuitã
de o autoritate administrativã care are, conform legii organice
speciale în materie, competenþa de soluþionare a unui conflict
privind un act administrativ, dupã o procedurã bazatã pe
principiile contradictorialitãþii, asigurãrii dreptului la apãrare
ºi independenþei activitãþii administrativ-jurisdicþionale;
f) contencios administrativ  activitatea de soluþionare de
cãtre instanþele de contencios administrativ competente
potrivit legii organice a litigiilor în care cel puþin una dintre

pãrþi este o autoritate publicã, iar conflictul s-a nãscut fie
din emiterea sau încheierea, dupã caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesoluþionarea în
termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere
referitoare la un drept sau la un interes legitim;
g) instanþã de contencios administrativ, denumitã în
continuare instanþã  Secþia de contencios administrativ ºi
fiscal a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, secþiile de
contencios administrativ ºi fiscal ale curþilor de apel ºi
tribunalele administrativ-fiscale;
h) nesoluþionare în termenul legal a unei cereri  faptul de
a nu rãspunde solicitantului în termen de 30 de zile de la
înregistrarea cererii, dacã prin lege nu se prevede alt termen;
i) refuz nejustificat de a soluþiona o cerere - exprimarea
explicitã, cu exces de putere, a voinþei de a nu rezolva cererea
unei persoane; este asimilatã refuzului nejustificat ºi
nepunerea în executare a actului administrativ emis ca urmare
a soluþionãrii favorabile a cererii sau, dupã caz, a plângerii
prealabile;
j) plângere prealabilã  cererea prin care se solicitã
autoritãþii publice emitente sau celei ierarhic superioare, dupã
caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual
sau normativ, în sensul revocãrii sau modificãrii acestuia;

Expert media, Florin FÃINIªI
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Radio Seven

Radio
Seven
postul
pe care
nu te saturi
sã-l asculþi!

V

acanþa de varã nu înseamnã pentru
toatã lumea chiar vacanþã. Desigur, orice
angajat are dreptul la o perioadã de odihnã,
tradusã prin concediu. Existã însã domenii în care
angajaþii lucreazã la foc continuu. Evident, mã refer la colegii
jurnaliºti. Pentru cei mai mulþi vacanþele sunt un prilej de a-ºi îmbogãþi
experienþa ºi de a valorifica, imediat la revenirea din concediu, cunoºtinþele.
În Apãrãtorii Patriei, cartier din Sudul Bucureºtiului, îºi desfãºoarã activitatea
Postul de radio Seven. Aici am fost întâmpinat de câþiva colegi dragi de trust,
dar ºi de directorul Radio Seven, Robert Tache. I-am solicitat un scurt interviu
cu privire la activitatea radioului, la transformãrile acestuia ºi, nu în ultimul
rând, informaþii de ultimã orã. M-a poftit în biroul sãu, unde nu s-a oprit din
povestit, pânã când ora 13.00 nu a sosit! La ora 13 fix Robert Tache intrã zilnic
în emisie aºadar: 3 2 1, on air!

Radio Seven

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

Robert Tache: În 2007 s-a înfiinþat Radio România de Mâine. Eu eram la tv în
acea vreme. Propunerea de a face un post de radio i s-a fãcut domnului Viorel
Popescu. Dânsul a început povestea radioului. Iniþial a fost un proiect online,
care a durat un an de zile, pânã în 2008, când printr-un concurs fericit de
împrejurãri am reuºit sã obþinem licenþa postului de radio Student FM. Era o
licenþã micã, de 5 waþi, adicã cât sã emitã de aici la colþul casei. O licenþã de
campus universitar, dar din 2008 pânã acum am ajuns la o putere de 3000 de
waþi. Atunci au apãrut ºi cele douã transformãri. Prima: Radio România de
Mâine a devenit RRM Student FM, iar domnul Viorel Popescu s-a întors la a
doua dragoste a domniei sale, televiziunea. Mã uit cu mare drag la partea de
început, parte care îi implicã pe studenþi. Adicã, în afarã de mine nu erau decât
studenþi la radio, majoritatea fiind studenþi ai Universitãþii Spiru Haret. Tibi
Ursan este un exemplu în acest sens. A fost la început ºi este ºi acum alãturi de
mine. Am avut voci foarte bune, care au ajuns la alte radiouri. Ciprian Ioana
este în momentul de faþa una dintre vocile jurnaliºtilor de la Europa FM . Ionuþ
Þârdel, care a lucrat o vreme la Radio 3 net Florian Pittiº, dupã ce a plecat de la
noi. Practic am fost cumva ceea ce radioul românesc nu mai avea de o bunã
bucatã de vreme. O pepinierã de oameni de radio, fiindcã asta a fost conjunctura
la acel moment ºi eu zic cã nu a fost una rea. Pasiunea pentru radio în special
ºi pentru mass-media în general s-a nãscut pentru cei mai mulþi dintre ei aici.
Aºa a început povestea. Un radio mic cu oameni lipsiþi de experienþã, dar care
îºi doreau sã facã foarte mult.
Reporter: Ce se poate spune despre publicul þintã de la acel moment?
Robert Tache: Era complicat cu publicul þintã, fiindcã eram cumva într-o
derivã a politicilor muzicale. Politica noastrã muzicalã diferea de ce se auzea
pe 103.4 frecvenþa pe care noi o luasem. Ãsta a fost momentul, în care am
început sã ne creºtem audienþa, atrãgând ascultãtori alãturi de noi. Am trecut
prin multe schimbãri, unele benefice, altele mai puþin benefice. Am crescut inclusiv
prin încercãrile noastre. În decursul timpului noi am încercat sã aducem niºte
hituri, dar nu am decis noi cã sunt hituri, ci au trecut proba timpului. Au existat
momente când ni s-a spus sã ne luptãm cu Radio Zu sau cu Kiss FM, deºi nu
aveam atuuri la vremea respectivã. Este foarte greu sã te lupþi cu un gigant. Noi
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continuãm sã fim un radio local, pânã la urmã. Poate chiar suntem unul dintre
ultimele radiouri locale din Bucureºti. Adicã suntem noi ºi Smart FM. Celelalte
radiouri au devenit reþele ºi sigur cã lucrurile se vãd altfel de la nivelul unei
reþele. Timpul ne-a dus uºor din schimbare în schimbare, cãtre ceea ce se
întâmplã la momentul ãsta la radio.
Radio Seven ºi-a început emisia pe 7 decembrie 2015. Am pornit la drum cu o
altã politicã muzicalã. Eram un radio mult mai eclectic, faþã de cum suntem în
momentul acesta. Un radio care încerca, cumva, sã forþeze niºte limite la
momentul respectiv. Puteai sã regãseºti în aceeaºi orã de emisie un Pink Floyd,
urmat de Depeche Mode ºi apoi o piesã The Motans. Era greu! Adicã e greu de
imaginat ascultãtorul, care este entuziasmat de cele trei trupe ascultate într-o
orã. Ne-am dat seama destul de repede, adicã dupã un an ºi jumãtate, cã pariul
fãcut cu noi nu este unul câºtigãtor. A fost un caz fericit cã ne-am dat seama cã
nu era ce trebuia ºi atunci am hotãrât sã ne ducem cãtre o plajã semi-virginã.
Sigur, existã Rock FM, care are un anumit tip de muzicã, dar, totodatã, are ºi
anumite restricþii de ordin managerial, prin care s-a decis cã ei trebuie sã
meargã cu un numãr restrâns de piese, de unde ºi celebrul banc: Asculþi Rock
FM? Da. Eu tocmai l-am terminat!
Am zis, hai sã încercãm pe zona asta, dar sã aducem lucruri noi, pe care alþii nu
le-au adus. Motiv pentru care am fãcut douã lucruri: am adus o combinaþie de
rock ºi pop-rock într-o mãsurã uºor disproporþionatã, pentru a pãstra totuºi
tenta rock care ne definea pe noi ca realizatori de emisiuni de radio ºi am mãrit
numãrul de piese, pe care le avem în playlist. Adicã noi avem în general cam 1000
de piese în playlist-ul nostru, spre deosebire de 300 de piese cât are Rock FM.
Noutatea absolutã este cã o datã pe trimestru noi schimbãm un sfert din playlist.
Deci, practic, sloganul neoficial al radio-ului este: Radioul pe care nu îl veþi
termina de ascultat! Pentru cã la noi întotdeauna muzica se schimbã. Nu este
nimic care sã rãmânã în permanenþã la fel ºi sã ajungi, când stai în maºinã la stop
ºi este ora 15 ºi 27 de minute, sã ºtii ce piesã intrã. Nu se va întâmpla niciodatã
la Seven. Asta este o promisiune pe care am fãcut-o acum doi ani de zile ºi de care
continuãm sã ne þinem cu dinþii! Nu facem rabat (Va urma)

Ciprian VASILESCU

Joi

Vineri

Ora

Luni

7-10

7 Dimineaþa. Realizatori: Mihai Cioceanu, Alex Crãciun
emisiune live

Marþi

Miercuri

10-13 Morning After. Realizator: Tiberiu Ursan. emisiune live
13-16 Light Zone. Realizator: Robert Tache. emisiune live
16-19 Pâine ºi Kirk. Realizator: Kirk. emisiune live
19-22 7 Music. Realizator: Cãlin Gheorghe. emisiune live

Sâmbãtã

Duminicã

Happy Weekend.
Realizator:
Liviu Damian

-//-

Experienþa
Urbanã.
Realizator:
Maria Duda

8-12

12-13
13-14
Tech
News
Tibi Ursan

7 la Seven.

Realizator:
Echipa
Radio Seven

15-16
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Muzeul Prima ªcoalã Româneascã din ªcheii Braºovului
Tiparniþa
lui Coresi

Cazania lui Varlaam
- 1643 - Iaºi

I

mportant pentru educaþia din România este faptul cã, dupã
ªcoala Zamolxianã oralã în care se pregãteau timp de 20 de ani
cei ce deveneau mai apoi Cavaleri Danubieni (zamolxieni, sau
traci), ca membrii ai unei caste superioare din care se alegeau
conducãtorii ºi preoþii geto-dacilor, puþine date mai avem
despre o altã ºcoalã oficialã. Este adevãrat cã, dupã rãzboaiele
cu romanii ºi cucerirea romanã de mai târziu, nu au mai existat
condiþiile necesare unei educaþii de calitate.
Ca primã ºcoalã româneascã, putem menþiona existenþa uneia,
undeva pe la anul 1100, cel puþin. Dovada existenþei acesteia se
aflã în Muzeul Primei ºcoli româneºti din ªcheii Braºovului,
aflat sub conducerea filologului Vasile Oltean. Este vorba despre
un manual-pergament, realizat din piele de ied nenãscut, un
volum numit Omiliar. Muzeul Prima ºcoalã româneascã din
Braºov se aflã în interiorul curþii Bisericii Sfântul Nicolae din
cartierul istoric ªcheii Braºovului. Primele cursuri în limba românã
au avut loc aici în 1583. Actuala clãdire dateazã din anul 1760,
fiind declaratã monument istoric (cod LMI BV-II-m-A-11589.02).
Vechii ºcheieni, care practicau un negoþ de larg rãsunet cu
Moldova ºi Muntenia, dar care ajunseserã sã strãbatã Levantul
ºi Balcanii pânã departe în Siria ºi Egipt, au protejat prin danii
consistente acest lãcaº de culturã ºi învãþãturã, care astãzi a
devenit Muzeul Prima ªcoalã Româneascã.
Cele aproximativ 4.000 de cãrþi vechi ºi peste 30.000 de
documente precum ºi numeroase obiecte muzeale stau astãzi strajã
la temelia istoriei, oferind tuturor posibilitatea de cunoaºtere a
adevãrului care se derula istoric pe aceste meleaguri.
Una dintre sãlile muzeului este dedicatã lui Anton Pann.
Aceastã salã aminteºte nu numai de popasurile repetate ale
marelui povestitor Anton Pann (de la care s-au pãstrat valoroase
cãrþi ºi documente), dar ºi de ºcoala cea veche. Atestatã de
cronica localã la anul 1495, când s-au zidit ºcoala ºi biserica,
ºcoala din ªchei îºi confirmã existenþa în condiþiile anului 1390,
când se emite Bula papalã a lui Bonifaciu al IX-lea, dar ºi mai
devreme, pentru cã un Omiliar (manual ºcolar) presupune
existenþa ºcolii în secolele XI-XII. În tot timpul existenþei sale, în
jurul ºcolii s-a fondat un focar de culturã, tipãrindu-se cele dintâi
cãrþi de culturã în limba românã prin teascurile diaconului Coresi,
scriindu-se prima cronicã cu subiect românesc, prima gramaticã
româneascã, de cãtre braºoveanul Dimitrie Eustatievici (1757),
primul calendar almanah în literatura românã, prin dascãlul Petcu
ªoanu, formându-se ºi o adevãratã ºcoalã de copiºti, prin
activitatea de traducere, copiere ºi transcriere a cãrþilor de culturã
ºi cult de cãtre slujitorii bisericii ºi ai ºcolii.
Sala Diaconul Coresi este cea care pãstreazã dovezile acelei
perioade istorice. Dac-am cetit, bine am ispitit ºi socotit ºi am
aflat cã toate tâlcuiesc, aclevereazã ºi întãresc cu Scriptura
sfântã ºi mie tare plãcurã ºi am scris cu tipariul voao fraþilor
românilor sã vã fie pre învãþãturã!, ne transmite acesta, întrunul din volumele sale. Mânat de aceste idealuri, diaconul Coresi

Vatrã scheianã
ºi icoane pe sticlã
(sec.XIX)

Manuscris (hrisov)
domnesc

Omiliarul din piele
de ied nenãscut,
de la anul 1100
(sec. XI) - Cel mai
vechi manuscris
pãstrat în muzeu

ºi colaboratorii sãi (Cãlin, Mãnãilã, ªerban Coresi, Toma,
protopopii Iane ºi Mihai º.a.) au realizat cele dintâi cãrþi de
circulaþie în limba românã, fãcând posibilã biruinþa definitivã a
scrisului în limba poporului, tipãrindu-se, între anii 1556-1588,
circa 40 de titluri de carte în sute de exemplare, care s-au rãspândit
în toate þinuturile româneºti, consfinþind astfel unitatea spiritualã
a acestui popor. Dintre exponatele acestei sãli menþionãm:
Cazania a II-a (sau Cartea româneascã cu învãþãturã) tradusã
în ªchei de protopopii Iane ºi Mihai; Psaltirea, Sbornicul,
Octoihul º.a. Aceste cãrþi au înscris în cultura românã, dupã
aprecierea lui Lucian Blaga întâiul mare poem al unui neam.
Sala intitulatã Cartea, factor de unitate naþionalã ne prezintã
liantul reprezentat de limba, oralã sau scrisã, pentru toþi românii.
În condiþii medievale, obligaþi sã trãim despãrþiþi arbitrar în þinuturi
diferite, cartea ºi limba românã au þinut laolaltã, unit spiritual,
acest popor. În aceasta salã sunt expuse ca argument cele mai
valoroase monumente de limbã românã medievalã, respectiv:
Biblia de la Bucureºti (1688), Cazania lui Varlaam (1643),
Îndreptarea legii de la Târgoviºte (1652), un Tetraevanghel
miniaturizat, pe pergament, din vremea lui Alexandru
Lãpuºneanu, manuscrise de înþelepciune creºtinã din secolul al
XV-lea, cãrþile ªcolii Ardelene (Lexiconul de la Buda, Istoria
pentru începutul românilor în Dachia ºi Ortografia românã,
ale lui Petru Maior º.a.). Complementar, cele peste 80 de hrisoave
domneºti, înscrise pe pergament ºi aurite, confirmã permanentele
legãturi între þinuturile româneºti.
Urmeazã Sala Cartea ºi cãrturarii braºoveni. Slujind în egalã
mãsurã ºcoala ºi biserica, dascãlii braºoveni au creat valori care
au menþinut nestinsã flacãra de culturã din ªcheii Braºovului.
Copiºti, traducãtori, creatori de limbã literarã, muzicã ºi artã, ei
sunt reprezentaþi în aceastã salã prin câteva dintre valorile
adãpostite în arhiva istoricã a muzeului. Menþionãm între acestea:
Omiliarul din secolele XI-XII, Molitvelnicul popei Bratu,
Cronica protopopului Radu Tempea II, Parimiarul
protopopului Vasile, alãturi de tablourile în ulei pe pânzã ale
fondatorilor Liceului Andrei ªaguna, realizate de Miºu Pop,
precum ºi opereta Crai nou a lui Ciprian Porumbescu.
O Salã cu Vatrã ne prezintã un mic colþ etnografic
reprezentat de o vatrã, de diferite icoane pe sticlã ºi obiecte
casnice specifice ªcheiului, ce permit vizitatorului o impresie
afectivã, pentru cunoaºterea tradiþiilor locale. Astfel se
recunoaºte cu uºurinþã caracterul sãtesc al ªcheiului în
perioada medievalã, comun tuturor satelor de la periferia
cetãþilor, care îºi durau o biografie aparte, fiind nevoite sã
reziste cu greutate vitregiilor de tot felul. Icoanele expuse
permit aprecieri faþã de iconarii locali, care se înscriu între
marii iconari ai Transilvaniei de la Nicula, Laz, Fãgãraº º.a.
Mai jos este redatã cronologia ºcolii, aºa cum reiese ea din
istoricul afiºat în interiorul ei: secolele XI-XII se scrie
Omiliarul, manual ºcolar; 1292  cronica localã consemneazã
biserica; 15 decembrie 1399  Papa Bonifaciu al IX-lea
aminteºte lãcaºul de cult ºi învãþãturã; 1556-1583 diaconul
Coresi tipãreºte în ªchei primele cãrþi de circulaþie în limba
românã; 1559 se predã ºcolii Catehismul coresian, reeditare
a Catehismului Luteran; 1570 diacul Oprea (dascãlul ºcolii)
scrie Octoihul în limba românã; 1587  Protopopul Iane scrie
primul text braºovean în limba românã; secolul XVI  dascãlul
Barbu Horban scrie primul manual de filozofie; 1628-1633
protopopul Vasile scrie prima cronicã cu subiect românesc
din þarã (1292-1633); 1731  dascãlul Petcu ªoanul editeazã
în ªchei primul almanah (calendar) din þarã; 1724  protopopul
Florea Baran scrie primul act cu alfabet latin; 1743 
protopopul Radu Tempea II scrie Cronica ªcheilor (1391 

1743); 1757  dascãlul braºovean Dimitrie Eustatievici scrie
prima Gramaticã în limba românã; 1740  protopopul Eustatie
Grid ridicã etajul ºcolii; 1797  protopopul Radu Tempea V
tipãreºte Gramatica Româneascã; 1821  1828  1850
popasurile lui Anton Pann în ªchei; mai 1848  George
Ucenescu compune melodia imnului Deºteaptã-te române,
lucru evidenþiat în autobiografia lui Ucenescu.
Revenind la manualul-pergament (omiliar  cartea de
învãþãturã pe care o foloseau toate popoarele lumii la acea
vreme), realizat din piele de ied nenãscut, undeva prin secolul
XI  acesta se fãcea în acest fel pentru cã încã nu era cunoscutã
hârtia, iar pielea de ied nenãscut nu avea pori ºi astfel se putea
scrie cursiv pe ea. Se mai folosea în epocã piele de miel, sau
de viþel nenãscut. Pentru ºtiinþã, prima carte de naturã similarã
a apãrut la Roma, în secolul IV, sub titlul Fiori Divini. La noi,
asemenea carte apare în secolul XI, ca manual de ºcoalã, ceea
ce confirmã existenþa ºi tradiþia învãþãmântului în acest spaþiu.
Lângã ºcoalã se afla Biserica Voievodalã Sf. Nicolae, îngrijitã
în timp de 32 de domni din Moldova ºi Muntenia ºi de mari
boieri  ceea ce întãreºte ºi mai tare tradiþia. Mai mult, o cronicã
germanã vorbeºte de Negru Vodã, care ar fi dãruit Muntele
Postãvaru, pe care se schiazã astãzi la Poiana Braºov, acestei
ºcoli româneºti. Astfel putea avea câºtiguri financiare din
exploatarea lemnului ºi din închirierea pãºunilor. De aceea
muntele se numea cândva Schule Berg  adicã Muntele ªcolii.
Deci, la anul 1100, cel puþin, în acest loc sfânt se fãcea ºcoalã
româneascã. Muzeul de aici deþine 30.000 de documente vechi.
Aceastã tradiþie explicã ºi faptul cã în acest Muzeu se aflã acum
6.000 de cãrþi vechi, 30.000 de documente ºi un tezaur naþional
ºi internaþional de surprizã: prima carte slavã din lume, de la
1491, prima Biblie a ruºilor, apãrutã la 1581, primele manuscrise
de la bulgari, Veliko Târnovo, 1394, primele tipãrituri ale sârbilor,
1540, explicã profesorul Vasile Oltean. Tot în acest muzeu se aflã ºi
dovada cã imnul nostru naþional, Deºteaptã-te române!, nu a fost
compus de Anton Pann, ci de Gheorghe Ucenescu (1830  1896)
cântãreþ, dascãl ºi profesor de muzicã la primul gimnaziu românesc
din Braºov. Considerãm cã, prin deschiderea acestui obiectiv
muzeal, realizãm un act reparatoriu pentru înaintaºii noºtri, care
ºi-au aºezat la temelia existenþei noastre spirituale o zestre moralã
din care ne alimentãm cugetul nostru de bine, ne-a declarat preot
prof. dr. Vasile Oltean
Vizitând acest muzeu mai puþin ºtiut, ne putem adãpa
curiozitatea de a afla calea educaþiei pe care au mers mii ºi mii
de discipoli, îndrumaþi de dascãli aleºi, oferind acestei þãri
generaþii de tineri pregãtiþi pentru viaþã.
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