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Fii ºi tu student la Universitatea Spiru Haret!

 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.

Cercetarea economicã japonezã
în slujba mãsurãrii performanþei manageriale

În cadrul seminarului Doing science with personnel
data, organizat de USH Pro Business la sediul din Ploieºti,
în data de 19 august 2019, auditoriul s-a familiarizat cu
cercetãrile de ultimã orã ale prof. Shingo Takahashi de la
Universitatea din Hiroshima, legate de mãsurarea efectelor
abilitãþilor ºi competenþelor manageriale, subiect specific
unei ramuri economice aparte, economia resurselor
umane. Au fost prezentate, într-o analizã econometricã,
trei tipuri de efecte, respectiv:  efectele schemelor de
stimulente acordate angajaþilor;  efectele comportamentului managerilor asupra performanþelor subordonaþilor;

 folosirea senzorilor pentru mãsurarea
performanþelor manageriale.
Materialele s-au bazat pe studii de
caz ºi mãsurãtori laborioase care
dovedesc cã analiza ºtiinþificã a datelor
despre personal poate aduce beneficii
factorilor de decizie la nivel de organizaþii. Concluziile prezentãrilor profesorului japonez sunt urmãtoarele:
 stimulentele îmbunãtãþesc productivitatea la locul de muncã, nu numai
prin stimulentul efectiv, dar ºi prin
migrarea muncitorilor spre organizaþii
care practicã astfel de scheme;  managerii tineri ºi
predispuºi la acumularea de experienþã sunt mai
productivi în zona managementului mediu, sectorial;
 nu existã date empirice care sã demonstreze efectul
learning by doing la managerii lipsiþi de experienþã ºi
aptitudini;  existã mari diferenþe între performanþele
manageriale sub aspectul productivitãþii;  folosirea
senzorilor ne poate ajuta sã înþelegem de ce un manager
este mai performant decât altul.
(Continuare în pag. 2)

Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice Constanþa
din cadrul Universitãþii Spiru Haret în parteneriat cu
Asociaþia Sigma Development Center Constanþa
organizeazã miercuri, 28 august 2019, ora 12.00, Sala P01,

Conferinþa de informare, conºtientizare ºi motivare:

Modalitãþi de dezvoltare sustenabilã
a activitãþilor derulate în cadrul
centrului de colaborare între universitate
ºi piaþa muncii

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului
Universitatea ºi piaþa muncii - parteneriat pentru succes!,
proiect cofinanþat prin
Programul Operaþional Capital Uman 2014-2020,
ºi va avea loc la sediul Facultãþii din str. Unirii nr.32-34,
Constanþa.

SUCCESE CARE NE DAU SPERANÞE

Zece premii la Olimpiada
Internaþionalã de Astronomie
ºi Astrofizicã (2019)

Cele douã echipe ale României, participante la a XIII-a
ediþie a Olimpiadei Internaþionale de Astronomie ºi
Astrofizicã (Keszthely/Ungaria, 2-10 august), au repurtat
un succes de excepþie: zece premii, dintre care douã medalii
de aur, patru medalii de argint ºi patru medalii de bronz.
Medalia de aur ºi locul I absolut la proba de
Planetariu au fost obþinute de David-Corneliu
Turturean (clasa a X-a/Colegiul Naþional ªtefan cel Mare
din Suceava). De asemenea, cu medalie de aur a fost
distins ºi Robert-Gabriel Pãºcãlãu (clasa a XI-a/Colegiul
Naþional Mircea cel Bãtrân din Constanþa). Ambii elevi
au fãcut parte din echipa A.
Medaliile de argint au revenit urmãtorilor elevi: PaulFlorin Rebenciuc (clasa a XI-a/Colegiul Naþional ªtefan
cel Mare din Suceava), George-Cristian Ardeleanu (clasa
a IX-a/ Liceul Teoretic Internaþional de Informaticã din
Bucureºti)  echipa A, respectiv, Constantin-Daniel
Nicolae (clasa a XI-a/Liceul Teoretic Ovidius din
Constanþa) ºi Theodor Iosif (clasa a XI-a/Liceul Teoretic
Internaþional de Informaticã din Bucureºti)  echipa B.

Vlad Roºca (clasa a XII-a/Liceul Teoretic Internaþional
de Informaticã din Bucureºti)  echipa A, alãturi de Daria
Teodora Hãrãbor (clasa a X-a/Colegiul Naþional Vasile
Alecsandri din Galaþi), Flavia-Cristiana Pascal (clasa a
X-a/Colegiul Naþional Petru Rareº din Piatra Neamþ)
ºi Mihai Vasile (clasa a XI-a/Liceul Teoretic Internaþional
de Informaticã din Bucureºti  echipa B, ºi-au adjudecat
medaliile de bronz.
Echipele României au fost coordonate ºi însoþite de lector
universitar dr. Cristian Pîrghie (Universitatea ªtefan cel Mare
din Suceava), prof. Victor Pãunescu (Liceul Tehnologic
Dacia din Bucureºti) ºi prof. dr. Petru Crãciun (inspector
de specialitate  Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava).
Competiþia a reunit peste 200 de concurenþi din 44 de
þãri. (Biroul de comunicare al MEN)

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

Danube Furniture Cluster
îºi dezvoltã capacitatea de acþiune
pe piaþã

La data de 9 august 2019, la Buzãu, a avut loc întâlnirea de lucru
a clusterului Danube Furniture, prilej cu care a fost analizatã
strategia de dezvoltare a clusterului pentru perioada sfârºit 20192020, cu accent pe atragerea de noi membri ºi creºterea capacitãþii
organizaþionale. De asemenea, clusterul vizeazã creºterea
vizibilitãþii ºi atractivitãþii. La întâlnire au participat reprezentanþi
ai companiilor Lux Artim SRL, USH Pro Business, Mobimar
Expert SRL, Arta Lemnului SA, Romvitrine SRL, Neo Pal Grup
SRL, Baibia Kind SRL.
(Continuare în pag. 2)

Când Silviu Brucan
era optimist

Mioara VERGU-IORDACHE

Doamne, ce supãratã am fost pe Silviu Brucan când a afirmat,
în cotidianul Le Figaro din 22 ianuarie 1990, cã Pentru a deprinde
democraþia, românii vor avea nevoie de 20 de ani.
Nu-mi imaginam cã era optimist ºi, mai ales cã, refuzându-i
profeþia, chiar eram parte din stupid people. Eram prea tineri,
era prea devreme. Încã mai trãiam euforia, aveam încredere în
noi, credeam cã numai descãtuºarea e de ajuns. De fapt, nu ºtiam
ce e democraþia. Nici acum nu ºtim toþi.
Democraþia înseamnã ºi asumare ºi noi nu ºtim sã asumãm ºi
sã ne asumãm. Regimul trecut ne-a amãgit cu democraþie ºi cu
himera angajãrii. De fapt, ne-a lãsat imaturi din punct de vedere
civic, ne-a plasat în grija unui tãtuc. Nu ne-a trecut nici pânã
azi! De aceea judecãm, acuzãm, dãm vina pe ceilalþi, pe oricine,
dar mai ales pe aceia pe care noi îi promovãm, poate încã
inconºtient, pe poziþia de conducãtor-tãtuc.
O mare parte dintre noi ne comportãm ca un copil alintat,
mofturos. Vrem ceva, dar nu ºtim ce. Dar nu mai suntem copii!
Avem, deja, 30 de ani. ªi iatã, profeþia înjuratã a lui Silviu Brucan
nu se adevereºte! Chiar ºi el a fost prea încrezãtor.
Ce înþelegem prin suveranitatea poporului? Cum traducem
formã de guvernare a statului, bazatã pe separaþia puterilor ºi pe
votul universal? Pentru cã e nevoie de tãlmãcire. Fãrã explicaþie,
definiþiile sunt cuvinte goale, mai ales în situaþia flagelului numit
analfabetism funcþional. Dar avem rãbdare sã ascultãm ºi sã
învãþãm? Avem încredere cã ne va fi mai bine dacã învãþãm?! Nu
ºtiu sã rãspund. Optimismul meu dã semne de secãtuire.
Urmeazã o perioadã în care vom fi chemaþi sã-i alegem pe aceia
care ne vor sluji interesele în urmãtorii 4-5 ani. Sau aºa ar trebui!
Alegeri prezidenþiale, locale, parlamentare. Pentru alegerea
preºedintelui, în noiembrie 2019, s-au înscris sau ºi-au manifestat
intenþia mai mult de zece candidaþi (14?!), reprezentanþi ai partidelor
ºi independenþi. Avem de unde alege. Dar ºtim noi ce fiºã a
postului are Preºedintele României? Ne intereseazã? Care ne sunt
argumentele pentru a pune ºtampila pe un nume sau altul? Alegem
pentru cã ne place omul sau ne place partidul care îl susþine? Îl
alegem pentru calitãþile lui sau împotriva altor candidaþi? Dar ce
calitãþi credem noi cã trebuie sã aibã? Ne gândim cã în exercitarea
atribuþiilor sale trebuie sã-l ajutãm? ªtim cum sã o facem?
În campanie, vom fi atenþi la cât scandal face fiecare sau la
soluþiile oferite, conform Constituþiei, pentru ca societatea
româneascã sã avanseze pe drumul democraþiei ºi prosperitãþii?
Câtã democraþie am deprins în 20 plus 10 ani de la stupid people?
Câtã ne asumãm? Cât de suverani ne place sã fim? Cu ce mijloace?!
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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

Fãnica LUCA
BIJOUQUEEN 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
semnarea Contractelor de Subvenþie majoritatea au primit primele tranºe de finanþare.
Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã,
în calitate de Beneficiar al Proiectului, POCU/
82/3/7/, Cod SMIS: 104098, finanþat din
Fondul Social European prin Programul
Operaþional Capital Uman 2014-2020, a
finalizat etapa de înfiinþare firme din cadrul
subactivitãþii SA 5.1 Înfiinþare firme,
acordare subvenþii ºi monitorizarea
implementãrii planurilor de afaceri. Astfel,
în Regiunea Sud  Muntenia, au debutat în
afaceri, cu activitãþi specifice domeniului
ales, 33 de START UP-uri beneficiare ale
ajutorului de minimis.
Continuãm seria interviurilor, începutã în
luna iunie, în revista Opinia Naþionalã, prin
care ne dorim sã cunoaºteþi, atât Antrepre-

norii SMART, cât ºi firmele înfiinþate de cãtre
aceºtia în cadrul Proiectului.
Fãnica LUCA si-a descoperit pasiunea de
a crea ºi manufactura bijuterii, iar prin
Proiectul Antreprenori SMART - Tineri
Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes,
a avut posibilitatea de a-ºi deschide propria
afacere. A înfiinþat firma BIJOUQUEEN SRL
- cu domeniul principal de activitate 3213 Fabricarea imitaþiilor de bijuterii ºi articole
similare.

Doamna Luca ne-a povestit despre primii
paºi în antreprenoriat ºi despre etapele
parcurse de domnia sa în cadrul Proiectului,
pânã ºi-a vãzut împlinit visul de a avea propria
afacere.
Dânsa considerã cã un antreprenor
reprezintã persoana care doreºte sã îºi vadã
ideile de afaceri puse în practicã. Aceste idei
ce vor avea la bazã cunoºtinþele pe care le
are antreprenorul despre domeniul de
activitate ales, respectiv niºa de clienþi
cãreia i se adreseazã, nevoile acestora, dar
ºi tot ce implicã metode de promovare,
vânzare ºi distribuþie. Antreprenorul este
persoana care reuºeºte sã îºi conducã cu
succes propria afacere. Astfel, un antreprenor trebuie sã aibã cunoºtinþe ºi abilitãþi
în domeniul pe care doreºte sã-l dezvolte,
sã fie perseverent, sã aibã o atitudine
pozitivã, iar în funcþie de domeniul ales
acesta trebuie sã fie creativ, maleabil ºi
motivat.
Despre Proiectul Antreprenori SMART Tineri Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de
Succes am aflat de la Casa Personalului
Didactic din Alexandria. În urma Cursurilor
de Competenþã Antreprenorialã din cadrul
Proiectului, mi-am consolidat cunoºtinþele
despre antreprenoriat ºi am învãþat cum sã
dezvolt un plan de afaceri. Dupã câºtigarea
Competiþiei Planurilor de Afaceri din cadrul
Proiectului, am parcurs cu succes etapele
urmãtoare ºi anume înfiinþarea firmei ºi
obþinerea primei tranºe de subvenþie.
Am hotãrât sã intru în antrepreoriat din
dorinþa de a mã dezvolta ºi de a experimenta

Oamenii neºtiuþi din spatele succesului

Universitatea Spiru Haret este, fãrã îndoialã, o
unitate de învãþãmânt de prestigiu. O spun atât
clasamentele ºi comunicatele oficiale, cât ºi foºtii
studenþi, care, dupã absolvirea cursurilor USH,
îºi construiesc cariere de succes, fiind apreciaþi
în companiile unde lucreazã. La aceastã stare de
fapt contribuie un corp profesoral de elitã, total
dedicat procesului educaþional, precum ºi o bazã
materialã de avangardã, care permite studenþilor
o instruire conform celor mai noi exigenþe ºi
standarde. Astfel, absolvenþii Universitãþii Spiru
Haret vor fi pregãtiþi profesional mai ales în sensul
adaptãrii rapide la societatea în continuã
schimbare, cãreia vor fi nevoiþi sã îi facã faþã.
Acesta este un mecanism al excelenþei, o reþetã
a succesului garantat, pentru cã aceastã unitate
de învãþãmânt nu pregãteºte numai buni
specialiºti, ci ºi oameni cu o mentalitate
sãnãtoasã ºi inovativã, adaptaþi la viaþa realã.
Dar v-aþi gândit vreodatã la ceea ce se aflã, din
punct de vedere logistic, administrativ, în spatele
acestui mecanism? La câtã muncã existã în spatele
unor lucruri obiºnuite, pe care le facem aproape
involuntar? A apãsa pe întrerupãtor sau a deschide
un robinet sunt gesturi banale, aproape automate.
Le facem zi de zi, fãrã sã
ne dãm seama. Nu râdeþi!
Când intrãm dimineaþa în
birourile curate, cu pardoseala proaspãt spãlatã,
sau când privim cu bucurie gazonul proaspãt
tuns ºi peluzele cu
arbuºti ºi flori bine
îngrijite, nu ne trece nicio
secundã prin cap, probabil, cã existã oameni
dedicaþi acestor lucruri.
Studenþii care calcã zilnic
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pragul instituþiei, în drum spre sãlile de curs curate,
aerisite ºi încãlzite, spre laboratoarele sau cabinetele
specializate, pãºesc pe alei îngrijite, flancate de
spaþii verzi bine întreþinute. ªi e normal sã fie aºa,
deoarece toþi devenim mai încrezãtori atunci când
vedem în jurul nostru armonie, echilibru, frumuseþe.
Neºtiuþi, tãcuþi, discreþi, o mânã de oameni lucreazã
zilnic cu dãruire la curãþenia zilnicã a spaþiilor interioare ºi exterioare, la asigurarea funcþionãrii optime
a instalaþiilor electrice, termice, sanitare, a bazei
materiale utilizate în cadrul procesului educaþional.
Aceeaºi echipã se ocupã de administrarea eficientã
a fondurilor financiare ºi a bunurilor materiale primite
pentru sprijinirea procesului didactic, de executarea
lucrãrilor de întreþinere ºi reparaþii, de gestionarea
atentã a patrimoniului instituþiei, în deplinã
concordanþã cu legile ºi normele în vigoare, de asigurarea derulãrii contractelor cu furnizorii serviciilor
administrative ºi utilitãþi, acordând, în acelaºi timp,
sprijin permanent cadrelor didactice.
Fãrã ei, nimic nu ar funcþiona, pentru cã ar lipsi
suportul tehnic, iar preocuparea constantã a
conducerii Universitãþii pentru buna funcþionare
a sediilor instituþiei ºi pentru modernizarea
continuã a bazei materiale a acesteia ar fi mult mai
greu de concretizat. Munca lor este, aºadar, extrem
de importantã în îndeplinirea variatelor obiective,
ei oferind corpului didactic un suport tehnic ºi
administrativ indispensabil.
Modestia este primul lucru care îþi vine în minte
atunci când stai de vorbã cu ei. Nu au þinut neapãrat
sã le aparã numele în acest articol. Se lasã cu greu
fotografiaþi ºi nu le place sã fie lãudaþi. Pentru ei
important este sã se afle despre strãduinþele lor.
O mânã de oameni muncind aproape neobservaþi,
pentru ca totul sã funcþioneze impecabil. Sã ne gândim
cu respect ºi recunoºtinþã la ei, ori de câte ori facem,
cum spuneam, gestul simplu de a aprinde lumina.
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lucruri noi. Scopul meu este sã ating
obiectivele pe care mi le-am propus: sã
dezvolt afacerea, sã o fac cunoscutã ºi sã
obþin profit. Pentru acest lucru mã
documentez în permanenþã, urmãresc
cerinþele din piaþã, astfel încât sã fiu mereu
pregãtitã ºi sã acopãr nevoile clienþilor.
Ca surse inspiraþionale ºi de învãþare
utilizez mediul online pe specificul activitãþii pe care o desfãºor. De asemenea, citesc
cãrþi de specialitate ºi iau exemple de bunã
practicã de la alþi antreprenori.
*
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!
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

Cercetarea economicã japonezã
în slujba mãsurãrii performanþei manageriale
(Urmare din pag. 1)

În economie, orice pârghie de stimulare a angajaþilor poate avea ºi efecte
perverse pe termen mediu sau lung, dincolo de ce se întâmplã pe termen scurt,
dacã analizezi numai productivitatea. Dezbaterile au evidenþiat faptul cã
managerii se pot confrunta ºi cu efecte negative pe termen lung, precum pierderea
unor clienþi, dacã goana dupã rezultate afecteazã calitatea ºi valoarea adãugatã
a serviciilor. Analiza productivitãþii manageriale a fost extrem de bine
documentatã, iar utilizarea de senzori care sã permitã înþelegerea mai bunã a
efectelor performanþelor manageriale face noi deschideri asupra modului în
care digitizarea poate îmbunãtãþi competitivitatea firmelor. Fiind la al doilea
seminar de acest gen, USH Pro Business are deja experienþã în înþelegerea
acestor procese antreprenoriale moderne ºi puþin cunoscute în România. Vom
crea un colectiv de cercetare care sã vizeze activitatea managerialã din România
ºi efectele ei, pornind de la tematica pusã în luminã de distinsul nostru oaspete,
profesorul Shingo Takahashi  a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu, prorector
Universitatea Spiru Haret ºi director general USH Pro Business.

Danube Furniture Cluster
îºi dezvoltã capacitatea de acþiune pe piaþã
(Urmare din pag. 1)

Intenþionãm ca în perioada urmãtoare sã creºtem vizibilitatea acþiunilor noastre
printr-o abordare managerialã solidã a clusterului, astfel încât sã atragem în
aceastã alianþã cât mai multe firme din cele patru regiuni de dezvoltare ºi sã
devenim, în viitor, un pol de competitivitate  a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu,
prorector USH, director general USH Pro Business ºi vicepreºedinte al asociaþiei.
Asociaþia Danube Furniture Cluster s-a dezvoltat organic dupã ce am creat o
adevãratã comunitate de practicã în care am discutat opþiunile noastre
strategice de a fi competitivi împreunã. Am cãutat o viziune comunã, care sã ne
ducã la succes în afaceri ºi am realizat cã Danube Furniture Cluster e platforma
colaborativã prin care vom fi mai vizibili ºi eficienþi  a declarat Gabriel
Nãfureanu, preºedinte al Asociaþiei Danube Furniture Cluster ºi administrator
al societãþii Lux Artim SRL din Oneºti.
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

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

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
 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.

BRAªOV

CÂMPULUNG

CONSTANÞA

CRAIOVA

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

IF  învãþãmânt cu frecvenþã; IFR  învãþãmânt cu frecvenþã redusã; ID  învãþãmânt la distanþã
https://admitere.spiruharet.ro/
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Autovortex  Echipa de roboticã a României

Ionuþ PANEA: Ne-am ambiþionat sã construim un robot
de la zero, nu am avut timp ºi am pierdut pe mâna noastrã

În spatele fiecãrui succes existã sute, poate mii de ore de
muncã. Echipa de roboticã a României, Autovortex a obþinut
în 2019 trei victorii consecutive. A fost de trei ori premiatã cu
aur, adicã a obþinut de trei ori Premiul I: în Coreea de Sud, în
Hong Kong ºi în Africa de Sud. Ceea ce poate nu se ºtie este
cã rezultatele excepþionale s-au obþinut în urma eforturilor
supraomeneºti ale coordonatorului echipei, domnul Ionuþ
Panea. Iatã ce declara domnia sa în urmã cu mai bine de 6
luni, când ne-am cunoscut: Sunt economist, nu ºtiu
programare, însã sigur îmi plãcea ºi îmi place sã meºteresc.
Nu eram conºtient de ce mã aºtepta. M-am implicat. I-am
cunoscut pe copii ºi fix în douã sãptãmâni am reuºit sã
punem pe picioare un robot perfect funcþional, cu care am
participat la concursuri.
În tot acest rãstimp, echipa Autovortex a continuat sã
munceascã la realizarea roboþilor performanþi, dar ºi sã participe
ºi sã câºtige premii importante pentru România. Ideea unui
club de roboticã a apãrut dintr-o pasiune, dar ºi ca rãspuns al
unei necesitãþi, apoi s-a dezvoltat ºi a ajuns foarte popularã în
rândul adolescenþilor ºi tinerilor. Urmând exemplul lor, s-au
înfiinþat alte cluburi ale unor licee din Bucureºti ºi din þarã, ai
cãror membri au participat la fazele locale, regionale, naþionale
ºi internaþionale, cu rezultate foarte bune.
Autovortex continuã sã fie lider în robotica naþionalã, iar
Ionuþ Panea a fãcut un bilanþ al activitãþii celor peste o sutã
de membri ai clubului pe care îl conduce cãtre performanþã.
Ionuþ Panea: Autovortex a intrat în al nouãlea an de
activitate. 2019 a fost anul în care am avut cei mai mulþi
copii, în jur de 100. Au fost multe aventuri ºi destinaþii
interesante. Noi am spart gheaþa cu Asia. Am fost în Coreea
de Sud, unde am obþinut Premiul I ºi Medalia de aur. A fost
foarte greu. Am participat cu douã echipe ºi pentru mulþi
dintre membrii Autovortex a fost primul lor concurs, deci
prima lor participare internaþionalã. Dupã aceea, a fost
competiþia de la Hong Kong. Acolo am participat cu o
singurã echipã. A fost ca ºi în Coreea de Sud ºocul unei
destinaþii noi, extrem de exoticã. Totul era diferit, o altã
culturã. Impresiile cu care am rãmas sunt foarte plãcute.
Unde mai pui la socotealã cã am câºtigat ºi acolo Locul I.

Apoi am ajuns în Africa de Sud. O nouã reuºitã. A treia oarã
Premiul I. Aici însã ºtiam locul, ne obiºnuiserãm cu tradiþiile,
în urma altor participãri în care ne fãcusem prieteni. Totuºi,
a fost diferit, fiindcã la ei era un fel de toamnã. A fost o
experienþã foarte frumoasã. Ca sã nu credeþi cã exagerez
când vorbesc despre succesele noastre o sã vã spun ºi despre
insuccese. Ele au existat! Înainte de plecarea în Africa de
Sud, în România am participat la o competiþie, unde, din
pãcate, nu am reuºit sã obþinem primul loc în divizie. Am
pierdut finala la jocul pe alianþe. Este greºeala noastrã. Am
înscris patru echipe Autovortex pe douã licee, respectiv
Colegiul de Informaticã Tudor Vianu ºi Colegiul Sf. Sava. Sa creat un mic haos. Ne doream, dupã participarea în
România, sã ajungem la Campionatul Mondial din America.
Deºi am câºtigat în Coreea de Sud, Hong Kong ºi Africa de
Sud nu am primit invitaþie în America aºa cum zice
regulamentul din cadrul campionatelor de roboticã. A fost o
dezamãgire mare. A trebuit sã participãm iar la faza
naþionalã a competiþiei. În schimb, am primit o invitaþie în
SUA, la Maryland ºi nu la Detroit, cum voiam noi! Vã vorbesc
despre un concurs de roboticã organizat tot în America, dar
în afara sezonului. Organizatorul concursului trimite
invitaþii cãtre echipe din întreaga lume, în funcþie de stilul
acestora de concurs. Este, teoretic, un concurs regional, dar
acceptã ºi participãri internaþionale. Aici am fãcut o foarte
mare greºealã fiind foarte stresaþi sã ajungem în America.
Vã amintiþi cã de fiecare datã când vorbeam cu dumneavoastrã despre obiectivele noastre vã spuneam cã scopul
este sã ajungem în America? Iatã cã am primit invitaþie ºi am
zis sã facem o figurã frumoasã ºi ne-am ambiþionat sã
construim un robot de la zero. A fost o strategie proastã. Am
avut trei sãptãmâni la dispoziþie sã îl facem. Între revenirea
din Africa de Sud ºi America. Data execuþiei a picat foarte
prost. Era finalul anului ºcolar ºi membrii Autovortex, fiind
elevi, aveau ºi ei, ca toþi ceilalþi elevi din România, de
încheiat situaþia ºcolarã. ªtiþi despre ce vorbesc: teze,

verificãri, note de final pentru închiderea mediilor. Nu insist
pe faptul cã tot atunci s-au concentrat ºi o serie de evenimente
de promovare a Autovortex, fiindcã nu putem sã stãm închiºi
ca într-un borcan. Toate acestea ne-au afectat. Robotul, cu
care am participat la concurs în America, nu a fost testat
înainte ºi a cedat în concurs.
Pentru a verifica dacã într-adevãr spusele coordonatorului
Ionuþ Panea nu sunt cumva exagerate, sub povara grea a
înfrângerii, am stat de vorbã ºi cu unul dintre membrii echipei
Autovortex, care a participant la concursul din SUA, cu Ana
Lipianu, elevã în clasa a XI-a la Colegiul Naþional Sfântul
Sava din Bucureºti.
Ana LIPIANU: Am fost în America ºi mi-a plãcut cã totul
este diferit faþã de Bucureºti. Este adevãrat cã e aglomerat, dar
vorbim despre o aglomeraþie ordonatã. În Washington, unde a
fost concursul propriu-zis, ºi în New York, unde ne-am plimbat.
Vorbim de alt nivel faþã de toate celelalte participãri ale noastre
în strãinãtate. Toþi roboþii erau performanþi. Era o lume fascinantã
a tehnologiei. De exemplu, am descoperit o canapea cu roþi ºi
motoare pe care te puteai plimba. Evident cã asta am fãcut ºi noi
în afara concursului. Echipele înscrise la competiþie erau foarte
bune ºi aveau, ca ºi noi, multe ore de muncã în spate.
M-a impresionat cã toþi erau profesioniºti ºi, mai mult
decât atât, extrem de pacifiºti. Nu am crezut, însã, cã robotul
nostru o sã ne facã atâtea probleme. Se defecta aproape
instant ºi nu puteam sã îl reparãm continuu. Nu am anticipat
cã o sã ne lase de nenumãrate ori, în timpul concursului. Îl
redresam ºi iar se strica. Am încheiat competiþia pe locul
30, din 34 de participanþi. Foarte trist ºi pãcat pentru toatã
munca depusã. Nu îmi pare rãu cã am participat. Am învãþat
un lucru foarte important: sã nu ne grãbim ºi sã facem toate
testele posibile înainte de competiþii. Chiar acum lucrez
pentru competiþia The 2019 FIRST Global Challenge,
despre care o sã vã dea mai multe informaþii coordonatorul
nostru, domnul profesor Ionuþ Panea.
Reporter: Domnule profesor este adevãrat cã vã pregãtiþi
pentru un nou concurs internaþional, chiar dacã nici nu aþi
venit bine din America?
Ionuþ Panea: Avem planuri multe pentru toamna asta. O sã
vã spun câteva dintre acestea, dar înainte trebuie sã explic
unde am greºit în America. Foarte pe scurt. Un nivel foarte
înalt atrage ambiþii mari. Robotul a cedat din motive tehnice.
Am vrut un robot extrem de sofisticat, fãcut în întregime de
la zero. Puteam foarte bine sã ne prezentãm la concurs cu
unul dintre numeroºii roboþi din competiþiile anterioare, unde
câºtigaserãm, dar am zis sã schimbãm radical ºi am pierdut
pe mâna noastrã! (Va urma)

Cosmin OBOREANU

Concursul Naþional de Creaþie Literarã Vasile Voiculescu  ediþia XXXI
Concursul Naþional de Creaþie Literarã Vasile Voiculescu, ediþia XXXI, desfãºurat pe douã secþiuni:  ELEVI ºi 
AUTORI DE VOLUME de poezie, prozã ºi publicisticã, apãrute în perioada 1.IX 2018  1 IX 2019, este organizat de
Centrul Cultural Alexandru Marghiloman Buzãu, Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Primãria comunei Pârscov,
Biblioteca Judeþeanã Vasile Voiculescu, în colaborare cu Muzeul judeþean Buzãu ºi revista Detectiv Cultural,
Bucureºti, ºi cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din România, al Consiliului Judeþean ºi al Primãriei municipiului Buzãu.
Concursul pentru Elevi se va desfãºura pe bazã
de manuscrise. Vor fi avute în vedere lucrãri/creaþii de poezie
ºi prozã scurtã ale urmãtoarelor categorii de elevi:
 clasele V-VIII de la ºcolile gimnaziale din comuna Pârscov
 clasele IX-XII de la toate liceele din România.
Creaþiile literare ale elevilor vor fi jurizate ºi premiate
separat, pentru fiecare categorie de elevi în parte. Pentru a
participa la concurs, participanþii trebuie sã trimitã zece
creaþii în versuri sau trei lucrãri de prozã scurtã, fiecare titlu
în câte patru exemplare. Lucrãrile nu vor fi semnate de autori,
ci vor avea menþionate pe ele un moto, care se va regãsi ºi
pe plicul mic în care va fi introdusã o notã scurtã cu datele
personale: nume ºi prenume, data naºterii, palmares literar,
adresa ºi telefonul de contact, clasa ºi ºcoala unde învaþã.
Creaþiile, împreunã cu plicul mic conþinând datele autorului,
vor fi introduse într-un plic mare, pe care se va menþiona
adresa destinatarului: Centrul Cultural Alexandru
Marghiloman, strada Plantelor nr. 8 B  Pentru Concursul
Naþional Vasile Voiculescu  categoria ELEVI, ºi vor fi
trimise pânã la 20 septembrie 2019 (data poºtei).

Premii:  Premiul Acasã la Vasile Voiculescu pentru poezie
ºi  Premiul Acasã la Vasile Voiculescu pentru prozã  în valoare
de câte 500 de lei, acordate de publicistul Cristinel Popa  Premiul
Vasile Voiculescu pentru poezie ºi  Premiul Vasile Voiculescu
pentru prozã  în valoare de câte 800 lei, acordate de Centrul
Cultural Alexandru Marghiloman  Premiul Editurii ALPHA
Buzãu  tipãrirea în 100 de exemplare a unui volum de 100 de
pagini, de prozã sau poezie, al unui autor din judeþul Buzãu.
La Concursul pentru volume de poezie, prozã, publicisticã
se pot înscrie cetãþeni români, membri sau nemembri ai Uniunii
Scriitorilor din România.
Lucrãrile, publicate în limba românã, vor fi trimise prin poºtã,
pânã la 10 septembrie 2019 (data poºtei), la Centrul Cultural
Alexandru Marghiloman, strada Plantelor nr. 8 B  Pentru
Concursul Naþional de Creaþie Literarã Vasile Voiculescu 
volume. În colet, alãturi de trei exemplare din volumul cu care
doreºte sã participe la concurs, autorul va introduce o notã cu
palmaresul acestuia, domiciliul ºi telefonul la care poate fi
contactat, ºi data apariþiei volumului. Fiecare autor poate sã
înscrie în concurs o singurã lucrare, indiferent de secþiune. Nu

sunt admise volume reeditate. La concurs nu pot participa
autori care au primit la ediþiile anterioare Marele Premiu sau
unul dintre premiile naþionale. Lucrãrile trimise la concurs nu
se returneazã autorilor, dupã jurizare acestea fiind donate
bibliotecilor publice din judeþ.
Premii:  Marele Premiu  1 500 de lei, acordat de Consiliul
Judeþean Buzãu  Trei Premii Naþionale Vasile Voiculescu
în valoare de câte 1 000 de lei fiecare, acordate de: Centrul
Cultural Alexandru Marghiloman  secþiunea poezie;
Biblioteca Judeþeanã Vasile Voiculescu  secþiunea prozã;
Primãria comunei Pârscov  secþiunea publicisticã.  Premiul
special pentru literaturã  poezie sau prozã  cu caracter
religios  1 000 de lei, acordat de ziarul Lumina al Patriarhiei
Române. Alte premii:  Premiul special pentru Debut  poezie
sau prozã  în valoare de 800 de lei, acordat de revista
Detectiv Culturaldin Bucureºti.  Premiul special  în valoare
de 700 de lei, oferit de familia Bãciucu, în memoria omului de
culturã Lazãr Bãciucu, celui mai tânãr autor din judeþul Buzãu
 Premiul special  în valoare de 500 de lei, oferit de Asociaþia
Culturalã Renaºterea Buzoianã
Deciziile juriului nu pot fi contestate.
Premierea laureaþilor se va face în prima jumãtate a lunii
octombrie 2019, în cadrul unei ceremonii organizate la Casa
memorialã Vasile Voiculescu din comuna Pârscov.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon: 0238.721.559
 Centrul Cultural Alexandru Marghiloman Buzãu.
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Neaºteptat de simplu
ºi incredibil de frumos

De cele mai multe ori,
cotidianul plin de locuri
comune în care ne derulãm
existenþa nu ne mai surprinde
cu nimic. Pare o curgere monotonã de cadre ale unui film
revãzut pentru a mia oarã. Ne-am obiºnuit sã ne conducem
viaþa din cliºeu în cliºeu, lovind tot timpul jaloanele de pe
margine ºi fiind convinºi cã aºa e corect. Pãi, nu e! Mã
contrazic, pentru cã, din când în când, undeva pe calea
asta apare o întâmplare tonicã, aºa, ca o speranþã care nu
moare ultima.
Ieri am hotãrât sã merg ceva mai mult pe jos. Vreme
frumoasã, nu foarte cald, oraºul mai puþin aglomerat. Intru
într-un supermarket ºi cumpãr o baghetã proaspãtã. Muºc
cu poftã un colþ, o bag în rucsac ºi trag fermoarul acestuia,
lãsând bagheta sã se iþeascã semeþ, ca un paratrãsnet. Fixez
rucsacul pe spate ºi îmi vâr cãºtile în urechi. Mã las cuprins
de Concertul pentru vioarã de Max Bruch ºi pãºesc absent
pe stradã, cu ochii la grãdinile superbe ale caselor din
Cotroceni, la copacii strâmbaþi de vreme ºi vremuri, la liniile
demne, de o clasicã eleganþã, ale arhitecturii interbelice
reflectate în faþadele cu ferestre mari. Mã abandonez
mirosului de varã ºi de iarbã proaspãt tunsã. Ajung la
intrarea în staþia de metrou ºi dau jos bagajul din spate. Am
nevoie de bani pentru cartela de metrou. Nu-mi vine a crede:
fermoarele bãtrânului meu rucsac stau cãscate ca o gurã
hâdã ºi ºtirbã. Slãbite de vreme, se deschiseserã în balansul

mersului meu vioi. Bagheta dispãruse. La fel ºi ochelarii ºi
portofelul. Mã rãsucesc ºi o apuc înapoi în direcþia din care
venisem. Strãzile, pustii. În timp ce merg, calculez febril ce
înseamnã dispariþia portofelului. Alergãturã pentru refacerea
talonului maºinii, cãrþii de identitate, permisului de
conducere, cardului de sãnãtate. Baºca amenzile ºi feþele
acre ale funcþionarilor care mã vor plimba satisfãcuþi pe la
zeci de ghiºee. Cã doar eu am fost cãscat, nu ei
Vãd de la distanþã, într-un rond de flori, bagheta. O apuc
cu ambele mâini, o frâng în douã ºi o pun în rucsac. Apoi
îmi apar ochelarii, proptiþi de marginea unui gãrduleþ. Mã
gândesc cã mãcar de cheltuiala asta am scãpat. De portofel
nici urmã. Ajung în faþa magazinului de mai devreme. Gata,
nu mai are rost sã caut, s-a dus. Mã întorc spre stânga ºi
dau cu ochii de chioºcul unei bãtrâne florãrese. O cunosc,
vorbim adesea. În geamul chioºcului stã portofelul meu.
Mã trec toate apele ºi un val de plumb topit mi se lasã în
picioare. Ai pierdut ceva, frumosule?, mã întreabã femeia
tuciurie, þinând prizonier în colþul gurii un muc de þigarã.
Da!, rãspund pierdut. Mã chestioneazã, cu aer de agent
FBI, asupra conþinutului portofelului, se lãmureºte, apoi
mi-l dã, zâmbind. Sã ai grijã, mamã, acu ai avut noroc!.
Spun sãrumâna ºi plec. Privind cu drag înapoi.
De fapt, nu e mare lucru. Doar o poveste adevãratã,
banalã, dar incredibil de frumoasã.

VITRALII

Dragoº CIOCÃZAN

Muzeul Loja chitarelor la Alba Iulia
De curând, la Alba Iulia s-a deschis Muzeul Loja Chitarelor. În spatele expoziþiei
itinerante, ce îºi va primi vizitatorii cel puþin pânã la finele lunii septembrie, se aflã
Viorel Cordoº. Din expoziþia particularã, ce poate fi vizitatã zilnic, fac parte peste 300
de instrumente muzicale, cele mai vechi fiind folosite la 1800. Impresionanta colecþie
se regãseºte, momentan, chiar în interiorul cetãþii, într-unul dintre fostele spaþii de
manevrã ale armatei austro-ungare.
Viorel Cordoº este un împãtimit al rock-ului. În tinereþe a cântat în mai multe trupe
rock. Pasiunea a prins ºi mai mult contur, când a devenit colecþionar de chitare. Are
peste 300 de instrumente cu corzi, dintre care 260 sunt în stare bunã ºi pot fi expuse, dar
colecþia cuprinde ºi alte obiecte muzicale vechi. În 2013, a început sã îºi arate mândra
colecþie printr-o expoziþie pe un teren de fotbal din Tãlmaciu. A continuat cu astfel de
expoziþii pe termen scurt, dar a decis cã e cazul sã expunã pe termen lung. Am ºi chitare
de la 1.800 ºi ceva. Uite un Gibson, uite ºi un John DAngelico, asta este o chitarã
foarte scumpã. Mai am ºi un Steinberger vechi, am Eko, am chitare din Italia, din
Spania, am chitare care sunt valoroase deoarece sunt produse de companii care fac de
obicei piane, ºi aºa mai departe. Sunt piese clasice ºi moderne, cu mãrci precum Epiphone
(Gibson), Fender, Ibanez, Crucianelli, Hauser, Hofner, prin intermediul cãrora poate
fi urmãritã evoluþia chitarei, a formelor ºi performanþelor ei de-a lungul timpului. Toþi cei
care vin aici se mirã, spune Viorel Cordoº.
O parte dintre chitarele din colecþia sa sunt semnate de personalitãþi din lumea
rockului, dintre care, cei mai cunoscuþi sunt membrii formaþiei Uriah Heep, dar ºi de
personalitãþi muzicale autohtone, printre care se numãrã ªtefan Bãnicã Jr. ºi Mircea
Vintilã. Nu rataþi aºadar o cãlãtorie în lumea muzicii prin intermediul unei colecþii
unice de instrumente muzicale.

Cosmin OBOREANU

Invitaþii în lumea artelor plastice

Oricând se poartã clasicul!
Matei ªerban SANDU, nãscut în 1968 la Bucureºti, este
unul dintre cei mai prolifici artiºti plastici români ai momentului.
Artist vizual cu specializãrile picturã ºi graficã, a absolvit în
1996 cursurile Academiei de Arte, Bucureºti. Este membru al
Uniunii Artiºtilor Plastici din România ºi membru fondator al
Fundaþiei de Drepturi de Autor Visarta. În 2016 a primit premiul
Uniunii Artiºtilor Plastici pentru graficã.
Lucrãri semnate Matei ªerban Sandu se gãsesc în colecþii
publice din: Norvegia - Naþional Library Oslo; Franþa Chateau des Calviers; Germania- Krakenfeld Café, Tuttlingen,
ºi în colecþii private din România, USA, Germania, Japonia,
Franþa, Norvegia, Belgia, Canada. A avut numeroase expoziþii
personale: 2015  ArtXpert, Bucureºti, 2013  Biblioteca
Naþionalã a României, Bucureºti, 2012  ArtXpert, Bucureºti,
2011  ArtXpert, Atelier Café, Bucureºti 2010  Atelier Café,
Bucureºti, 2009  ArtXpert, Bucureºti, 2008  Parlamentul
European, Strassbourg, 2007  Art Café, Bucureºti; Tresor
Restaurant, Triberg, Germania, 2006  Spaarkasse Triberg,
Germania / Siegfried Heim Triberg, Germania, 2005  Fundaþia
Baku, Bucureºti, 2004  Galeria Galateea, Bucureºti/Back

Street Gallery Santa Monica, California, 2002  Centrul
Cultural Român, Londra, 2000  Galeria Simeza, Bucureºti,
1996  Turner Carroll Gallery, Santa Fe, SUA, 1995  Turner
Carroll Gallery, Master et Aprentice, Santa Fe, SUA / Centrul
Cultural Român, New York. Începând cu anul 1986, a avut
numeroase participãri la expoziþii colective de graficã ºi picturã
în tarã ºi strãinãtate.
În prezentarea expoziþiei din 2015, la ArtXpert Fine Art
Consulting se spunea: Azi, într-un context în care piaþa de
artã e sãtulã de ironie ºi dornicã de concret, lucrãrile lui
Matei ªerban sunt o revelaþie, atât pentru simplii privitori
cât ºi pentru colecþionari. Prin atitudinea sa, artistul rãmâne
un cavaler îmbrãcat în armura completã, o pasãre rarã, aºa
cum nu prea se mai întâlneºte în Vest, dar cum va rãsãri din
Estul dornic de afirmare.
Astãzi arta lui Matei ªerban transcende modei, tendinþelor.
Emoþiile, mesajele, poveºtile, atât pentru iniþiaþi cât ºi pentru
publicul larg, sunt atemporale. Execuþia e dupã reþetã,
bineînþeles, o reþetã la care umanitatea nu vrea sã renunþe,
dar o vede din ce în ce mai rar. Oricând se poartã clasicul!
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Cãlãtorie printre cariatide
Mã consider un bun cunoscãtor al patrimoniului
arhitectural al Bucureºtiului, fãrã sã am pretenþia cã am
capacitatea de analizã ºi sintezã a unui arhitect. Sã zicem
cã sunt un iubitor împãtimit al frumoaselor case
bucureºtene de secol XIX-XX. Este dureros sã constat
cã, în afarã de câteva organizaþii non-guvernamentale,
grupate în jurul unor specialiºti din diferite domenii, care
luptã pentru conservarea acestei arhitecturi tradiþionale a
Bucureºtiului, aproape nimeni nu face nimic.

Am o relaþie deosebitã cu zona Gãrii de Nord, din
proximitatea cãreia se desprinde un peisaj înfiorãtor. Pe
vremuri locul era o zonã prosperã în care miºunau
comercianþi ºi meºteºugari de toate tipurile. Dupã amplele
campanii derulate de toþi edilii Bucureºtiului din ultimele
trei decenii, cu greu mai poþi depista pe Strada Buzeºti ºi
Calea Griviþei urmele gloriosului trecut. Destul de rare sunt
în Capitalã casele ºi intrãrile somptuoase strãjuite de
cariatide ºi atlanþi, atât de obiºnuite în arhitectura eclecticã
a vechiului Bucureºti. Statuile decorative incluse în estetica
faþadelor, dar care nu pot fi incluse în categoria cariatide ºi
atlanþi (pentru cã nu toate au rol de susþinere aparent sau
real) sunt ºi mai rare. Gãsim, evident, câteva în zona
Universitãþii, pe Bulevardul Regina Elisabeta ºi în
perimetrul centrului istoric. Dar pe Calea Griviþei imaginea
dezolantã s-a îngroºat de la an la an. Asta în special dupã
distrugerea celor 14 monumente istorice, care au fãcut loc
pânã la un punct Diametralei Nord-Sud. A scãpat ca prin
minune clãdirea cunoscutã drept Casa cu cariatide. E drept
cã autoritãþile au acceptat acest mic troc cu ONG-urile
care luptã pentru conservarea zonei, dar nu se ºtie pânã
când. Un lucru este cert. Frumuseþea acestei construcþii
este ºtirbitã de oribila clãdire de sticlã ºi oþel, care se sprijinã
de ani buni pe Casa cu cariatide. Tragic este cã noul
imobil stã închis, deci nu are nicio justificare sã existe la
intersecþia Strãzii Buzeºti cu Calea Griviþei, cândva o zonã
de case mic-burgheze cochete. Azi majoritatea caselor
rãmase în picioare au fost ocupate abuziv. O altã parte
dintre case este pusã la vânzare pe sume care, deºi ridicate,
par mici raportate la profitul ce se poate scoate prin
construcþia unei clãdiri de birouri. Schimbarea vine încet
si sigur dinspre Piaþa Victoriei cãtre Gara de Nord ºi un
lucru este cert: Politica noilor construcþii este anti-cariatide!

Ciprian C. VASILESCU

Festivalul
Posada Rock
îºi va deschide porþile
Rockerii din toate colþurile þãrii
au motive întemeiate de bucurie.
ªi anul acesta Festivalul Posada Rock îºi va deschide porþile la
finalul lunii august ºi începutul lui septembrie pentru iubitorii
genului . Vorbim, practic, de cel mai vechi festival rock din þarã,
cu o istorie de peste trei decenii. Prima ediþie a festivalului a
avut loc în 1986. Încã de la început, s-a dorit a fi un festival
concurs, desfãºurat timp de trei zile, care aducea la Câmpulung
Muscel cele mai bune trupe din zona underground ºi, în recital,
nume valoroase ale muzicii rock româneºti. Anul acesta,
Festivalul Posada Rock se va desfãºura pe Stadionul Municipal
din Câmpulung, în perioada 30 august  1 septembrie. Festivalul
Posada Rock este organizat de Asociaþia Rock Culture în
parteneriat cu Primãria Municipiului Câmpulung, fiind proiect
prioritar al Ministerului Culturii ºi Identitãþii Naþionale. În
decursul timpului, festivalul a început sã atragã rockeri ºi de
peste hotare având în vedere participãrile unor trupe rock
internaþionale. Abonamentele costã 130 de lei ºi pot fi
achiziþionate online direct de pe pagina festivalului
www.posadarock.com. Printre numele grele ale rock-ului
internaþional, la festival vor participa ºi ieºenii de la trupa GOD
- The Barbarian Hoarde. Sãrbãtorind un sfert de secol de
existenþã, aceºtia revin pe scena Posada Rock dupã ce, în 1997,
au primit Premiul I în secþiunea Metal a festivalului. Într-o carierã
de 25 de ani, trupa a trecut de la gothic metal la ceea ce membrii
ei numesc astãzi ca fiind barbarian metal, un stil apropiat de
trupe europene consacrate, precum Finntroll, Amon Amarth
sau Eluveitie. Pe 1 septembrie, GOD  The Barbarian Hoarde
vor susþine la Câmpulung un recital extraordinar, în care metalul
în forþã se va îmbina cu elemente tradiþionale, într-un show care
va cuprinde piese din întreaga carierã a trupei. (O.C.)
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Ce este Direcþia Naþionalã Anticorupþie
ºi care sunt competenþele ei? (I)
Prin OUG nr. 134/2005 s-a înfiinþat Direcþia Naþionalã
Anticorupþie, prin reorganizarea Parchetului Naþional
Anticorupþie înfiinþat prin OUG 43/2002, ca structurã cu
personalitate juridicã, în cadrul Parchetului de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie.
Direcþia Naþionalã Anticorupþie are sediul în municipiul
Bucureºti ºi îºi exercitã atribuþiile pe întregul teritoriu al
României prin procurori specializaþi în combaterea corupþiei.
Procurorul ºef al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie conduce Direcþia Naþionalã Anticorupþie
prin intermediul procurorului ºef al acestei direcþii. Procurorul
general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie soluþioneazã conflictele de competenþã apãrute între
Direcþia Naþionalã Anticorupþie ºi celelalte structuri sau
unitãþi din cadrul Ministerului Public.
Direcþia Naþionalã Anticorupþie este independentã în
raport cu instanþele judecãtoreºti ºi cu parchetele de pe lângã
acestea, precum ºi în relaþiile cu celelalte autoritãþi publice,
exercitându-ºi atribuþiile numai în temeiul legii ºi pentru
asigurarea respectãrii acesteia.
Atribuþiile Direcþiei Naþionale Anticorupþie sunt
urmãtoarele:
a) efectuarea urmãririi penale, în condiþiile prevãzute în
Codul de procedurã penalã, în Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea ºi sancþionarea faptelor de corupþie
ºi în OUG nr. 43/2002, pentru infracþiunile prevãzute în Legea
nr. 78/2000 care sunt, potrivit art. 13, în competenþa Direcþiei
Naþionale Anticorupþie;
b) conducerea, supravegherea ºi controlul actelor de
cercetare penalã, efectuate din dispoziþiile procurorului de
cãtre ofiþerii de poliþie judiciarã aflaþi sub autoritatea exclusivã
a procurorului ºef al Direcþiei Naþionale Anticorupþie;
c) conducerea, supravegherea ºi controlul activitãþilor de
ordin tehnic ale urmãririi penale, efectuate de specialiºti în
domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic,
precum ºi în alte domenii, numiþi în cadrul Direcþiei Naþionale
Anticorupþie;
c 1) sesizarea instanþelor judecãtoreºti pentru luarea
mãsurilor prevãzute de lege ºi pentru judecarea cauzelor
privind infracþiunile prevãzute în Legea nr. 78/2000, cu
modificãrile ulterioare, care sunt, potrivit art. 13, în
competenþa Direcþiei Naþionale Anticorupþie;
c2) participarea, în condiþiile legii, la ºedinþele de judecatã;
c 3) exercitarea cãilor de atac împotriva hotãrârilor
judecãtoreºti, în condiþiile prevãzute de lege;
d) studierea cauzelor care genereazã ºi a condiþiilor care
favorizeazã corupþia, elaborarea ºi prezentarea propunerilor
în vederea eliminãrii acestora, precum ºi pentru
perfecþionarea legislaþiei penale;
e) elaborarea raportului anual privind activitatea Direcþiei
Naþionale Anticorupþie ºi prezentarea acestuia Consiliului
Superior al Magistraturii ºi ministrului justiþiei, iar ministrul
justiþiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra
raportului de activitate a Direcþiei Naþionale Anticorupþie;
f) constituirea ºi actualizarea bazei de date în domeniul
faptelor de corupþie.
g) exercitarea altor atribuþii prevãzute de lege.
Direcþia Naþionalã Anticorupþie exercitã drepturile ºi
îndeplineºte obligaþiile procedurale prevãzute de lege, în
cauzele privind infracþiunile atribuite prin OUG nr. 43/2002
în competenþa sa.
În exercitarea atribuþiilor ce îi revin, procurorul ºef al
Direcþiei Naþionale Anticorupþie emite ordine.
Organizarea ºi funcþionarea Direcþiei Naþionale
Anticorupþie
Direcþia Naþionalã Anticorupþie este condusã de un
procuror ºef care este asimilat prim-adjunctului procurorului
general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie. Procurorul ºef al Direcþiei Naþionale Anticorupþie
este ajutat de 2 procurori ºefi adjuncþi, asimilaþi adjunctului
procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie.
În activitatea sa, procurorul ºef al Direcþiei Naþionale
Anticorupþie este ajutat de 2 procurori consilieri, asimilaþi
procurorilor consilieri ai procurorului general al Parchetului
de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

Direcþia Naþionalã Anticorupþie este organizatã în secþii
conduse de procurori ºefi secþie, ajutaþi de procurori ºefi
adjuncþi secþie. Secþiile se înfiinþeazã ºi se desfiinþeazã prin
ordin al procurorului ºef al Direcþiei Naþionale Anticorupþie,
cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
În cadrul Direcþiei Naþionale Anticorupþie funcþioneazã
un birou de informare ºi relaþii publice care va asigura legãtura
cu publicul ºi cu mijloacele de comunicare în masã, în vederea
garantãrii transparenþei activitãþii de urmãrire penalã, în
condiþiile stabilite de lege.
Conducãtorul biroului, care îndeplineºte ºi funcþia de
purtãtor de cuvânt, poate fi un procuror desemnat de
procurorul ºef al Direcþiei Naþionale Anticorupþie ori un
jurnalist, încadrat ca specialist, numit pe bazã de concurs
sau de examen.
Ofiþerii ºi agenþii de poliþie judiciarã îºi desfãºoarã
activitatea în cadrul secþiilor, serviciilor sau al altor
compartimente de activitate, fiind repartizaþi prin ordin al
procurorului ºef al Direcþiei Naþionale Anticorupþie.
Direcþia Naþionalã Anticorupþie se încadreazã cu procurori,
ofiþeri ºi agenþi de poliþie judiciarã, specialiºti în domeniul
economic, financiar, bancar, vamal, informatic ºi în alte
domenii, personal auxiliar de specialitate, precum ºi personal
economic ºi administrativ, în limita posturilor prevãzute în
statul de funcþiuni, aprobat potrivit legii.
În scopul efectuãrii cu celeritate ºi în mod temeinic a
activitãþilor de descoperire ºi de urmãrire a infracþiunilor de
corupþie, în cadrul Direcþiei Naþionale Anticorupþie
funcþioneazã ofiþeri de poliþie, constituind poliþia judiciarã a
Direcþiei Naþionale Anticorupþie.
Ofiþerii ºi agenþii de poliþie judiciarã îºi desfãºoarã
activitatea numai în cadrul Departamentului Naþional
Anticorupþie, sub autoritatea exclusivã a procurorului ºef al
acestui departament.
Ofiþerii ºi agenþii de poliþie judiciarã pot efectua numai
acele acte de cercetare penalã dispuse de procurorii
Departamentului Naþional Anticorupþie. Ofiþerii ºi agenþii de
poliþie judiciarã îºi desfãºoarã activitatea sub directa
conducere, supraveghere ºi control al procurorului.
Dispoziþiile procurorilor din Direcþia Naþionalã
Anticorupþie sunt obligatorii pentru ofiþerii de poliþie
judiciarã. Actele întocmite de ofiþerii de poliþie judiciarã din
dispoziþia scrisã a procurorului sunt efectuate în numele
acestuia.
Detaºarea ofiþerilor ºi a agenþilor de poliþie judiciarã în
cadrul Direcþiei Naþionale Anticorupþie se face, la propunerea
nominalã a procurorului ºef al Direcþiei Naþionale Anticorupþie, prin ordin al ministrului administraþiei ºi internelor,
iar numirea acestora în funcþii se face prin ordin al
procurorului ºef al acestui departament.
Ofiþerii ºi agenþii de poliþie judiciarã sunt detaºaþi în
interesul serviciului pe o perioadã de 6 ani, cu posibilitatea
prelungirii detaºãrii în funcþie, cu acordul acestora.
Detaºarea ofiþerilor ºi a agenþilor de poliþie judiciarã în
cadrul Direcþiei Naþionale Anticorupþie înceteazã înaintea
împlinirii perioadei prin revocarea din funcþie dispusã prin
ordin motivat al procurorului ºef al Direcþiei Naþionale
Anticorupþie.
Ofiþerii ºi agenþii de poliþie judiciarã nu pot primi de la
organele ierarhic superioare nici o însãrcinare.
Ofiþerii ºi agenþii de poliþie judiciarã, pe perioada numirii în
cadrul Direcþiei Naþionale Anticorupþie, au drepturile ºi
obligaþiile prevãzute de lege pentru ofiþerii de poliþie ºi agenþii
de poliþie. Atribuþiile prevãzute de lege pentru ministrul
administraþiei ºi internelor privind drepturile ºi rãspunderile
ce revin ofiþerilor ºi agenþilor de poliþie judiciarã se exercitã
de procurorul ºef al Direcþiei Naþionale Anticorupþie.
Atribuþiile privind acordarea gradelor profesionale pentru
ofiþerii ºi agenþii de poliþie judiciarã se exercitã de ministrul
administraþiei ºi internelor, la propunerea procurorului ºef al
Direcþiei Naþionale Anticorupþie.
În cadrul Direcþiei Naþionale Anticorupþie sunt numiþi, prin
ordin al procurorului ºef al acestei direcþii, cu avizul
ministerelor de resort, specialiºti cu înaltã calificare în
domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic,
precum ºi în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte
tehnice în activitatea de urmãrire penalã.

Specialiºtii au calitatea de funcþionar public ºi îºi
desfãºoarã activitatea sub directa conducere, supraveghere
ºi control nemijlocit al procurorilor din Direcþia Naþionalã
Anticorupþie. Specialiºtii au drepturile ºi obligaþiile prevãzute
de lege pentru funcþionarii publici. De asemenea, specialiºtii
beneficiazã, în mod corespunzãtor, de drepturile prevãzute
la art. 26 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 177/
2002 privind salarizarea ºi alte drepturi ale magistraþilor, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Funcþia de procuror, ofiþer de poliþie judiciarã sau de
specialist în cadrul Direcþiei Naþionale Anticorupþie este
incompatibilã cu orice altã funcþie publicã sau privatã, cu
excepþia funcþiilor didactice din învãþãmântul superior.
Competenþa Direcþiei Naþionale Anticorupþie
Sunt de competenþa Direcþiei Naþionale Anticorupþie
infracþiunile prevãzute în Legea nr. 78/2000, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, sãvârºite în una dintre urmãtoarele
condiþii:
a) dacã, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis,
au cauzat o pagubã materialã mai mare decât echivalentul în
lei a 200.000 euro ori dacã valoarea sumei sau a bunului care
formeazã obiectul infracþiunii de corupþie este mai mare decât
echivalentul în lei a 10.000 euro;
b) dacã, indiferent de valoarea pagubei materiale ori de
valoarea sumei sau a bunului care formeazã obiectul
infracþiunii de corupþie, sunt comise de cãtre: deputaþi;
senatori; membrii din România ai Parlamentului European;
membrul desemnat de România în Comisia Europeanã;
membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de
stat ºi asimilaþii acestora; consilieri ai miniºtrilor; judecãtorii
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie ºi ai Curþii Constituþionale;
ceilalþi judecãtori ºi procurori; membrii Consiliului Superior
al Magistraturii; preºedintele Consiliului Legislativ ºi
locþiitorul acestuia; Avocatul Poporului ºi adjuncþii sãi;
consilierii prezidenþiali ºi consilierii de stat din cadrul
Administraþiei Prezidenþiale; consilierii de stat ai primministrului; membrii ºi auditorii publici externi din cadrul
Curþii de Conturi a României ºi ai camerelor judeþene de
conturi; guvernatorul, prim-viceguvernatorul ºi viceguvernatorii Bãncii Naþionale a României; preºedintele ºi
vicepreºedintele Consiliului Concurenþei; ofiþeri, amirali,
generali ºi mareºali; ofiþeri de poliþie; preºedinþii ºi
vicepreºedinþii consiliilor judeþene; primarul general ºi
viceprimarii municipiului Bucureºti; primarii ºi viceprimarii
sectoarelor municipiului Bucureºti; primarii ºi viceprimarii
municipiilor; consilieri judeþeni; prefecþi ºi subprefecþi;
conducãtorii autoritãþilor ºi instituþiilor publice centrale ºi
locale ºi persoanele cu funcþii de control din cadrul acestora,
cu excepþia conducãtorilor autoritãþilor ºi instituþiilor publice
de la nivelul oraºelor ºi comunelor ºi a persoanelor cu funcþii
de control din cadrul acestora; avocaþi; comisarii Gãrzii
Financiare; personalul vamal; persoanele care deþin funcþii
de conducere, de la director inclusiv, în cadrul regiilor
autonome de interes naþional, al companiilor ºi societãþilor
naþionale, al bãncilor ºi al societãþilor comerciale la care statul
este acþionar instituþiilor publice care au atribuþii în procesul
de privatizare ºi al unitãþilor centrale financiar-bancare;
persoanele prevãzute la art. 293 ºi 294 din Codul penal.
Infracþiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii
Europene sunt de competenþa Direcþiei Naþionale
Anticorupþie.
Sunt de competenþa Direcþiei Naþionale Anticorupþie
infracþiunile prevãzute la art. 246, 297 ºi 300 din Codul penal,
dacã s-a cauzat o pagubã mai mare decât echivalentul în lei
a 1.000.000 euro.
În cazul în care dispune disjungerea în cursul urmãririi
penale, procurorul din cadrul Direcþiei Naþionale
Anticorupþie poate continua efectuarea urmãririi penale ºi
în cauza disjunsã.
Urmãrirea penalã în cauzele privind infracþiunile sãvârºite
de militarii în activitate se efectueazã de procurori militari
din cadrul Direcþiei Naþionale Anticorupþie, indiferent de
gradul militar pe care îl au persoanele cercetate. (Va urma)

Expert media, Florin FÃINIªI
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Cetatea Bucureºtilor
la naºterea sa
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Imagine
de la Fortul 6 Afumaþi

Pentru cine bate la pas vecinãtãþile capitalei noastre
poate sã parã ciudat faptul cã din loc în loc, în localitãþile
ilfovene limitrofe, se întrezãresc, prin vegetaþia sãlbaticã,
ruinele unor fortificaþii mãreþe de altãdatã, ce strâng ca
într-un cerc inexpugnabil Bucureºtii. Este ceea ce a mai
rãmas din Cetatea Bucureºtilor, o construcþie de
dimensiuni colosale ce a constituit mândria armatei
române pentru o scurtã perioadã de timp. Amenajarea
acestor fortificaþii a presupus din partea statului român
depunerea unui efort financiar considerabil, potenþat ºi
de angajarea, în aceeaºi perioadã, în Estul României, a
lucrãrilor pentru constituirea Regiunii Întãrite Focºani
 Nãmoloasa  Galaþi. În ciuda dificultãþilor, aceste
proiecte esenþiale pentru constituirea unui sistem coerent
de apãrare au fost materializate în ultima decadã a secolului
al XIX-lea. Succesul acestei întreprinderi importante s-a
datorat, în egalã mãsurã, atât perseverenþei cu care regele
Carol I ºi primul-ministru I.C.Brãtianu au urmãrit obiectivele
stabilite, cât ºi ofiþerilor români din armata de geniu ce au
probat, dincolo de marea capacitate de efort, un ridicat
spirit organizatoric ºi creator în materializarea concepþiei
arhitectonice iniþiale a generalului Henri Alexis Brialmont.
Construirea Cetãþii Bucureºtilor a fost un proces
laborios, la care au contribuit în primul rând ofiþerii din
Comisia general Gh. Manu, prin studii amãnunþite, care
au stabilit, în anul 1882, zonele ce se impuneau a fi
fortificate. Generalul Brialmont, o mare autoritate în
domeniu recunoscutã pe plan mondial, a conceput
structura Cetãþii Bucureºtilor ºi a proiectat forturile ºi
bateriile necesare apãrãrii Capitalei. Aceste lucrãri au
cunoscut modificãri ulterioare, determinate, atât de
evoluþia artileriei ºi a creºterii puterii sale de distrugere,
cât ºi din motive financiare.
Cetatea Bucureºtilor era compusã din 18 forturi ºi 18
baterii intermediare dispuse în jurul Capitalei, în formã
de cerc, al cãrui diametru varia între 21,5 ºi 23 de kilometri.
Numerotarea celor 18 forturi, de la 1 la 18, începea de la
Chitila, fortul nr. 1, spre dreapta (Forturile 1 - Chitila, 2 Mogoºoaia, 3  Otopeni, 4  Tunari, 5  ªtefãneºti, 6 
Afumaþi, 7  Pantelimon, 8  Cernica, 9  Cãþelu, 10 
Leordeni, 11  Popeºti, 12  Berceni, 13  Jilava, 14 
Broscãrei, 15  Mãgurele, 16  Bragadiru, 17  Domneºti,
18  Chiajna). Bateriile intermediare, ºi ele în numãr de
18, erau concepute în aºa fel încât fiecare sã se sprijine
cu foc cu forturile din stânga ºi dreapta lor. Bateriile
intermediare purtau un numãr dublu, compus din
numãrul forturilor între care se aflau. Denumirea o luau
de la fortul cu numãrul cel mai mic. Astfel, numãrul 1  2
(între Fortul 1 Chitila ºi Fortul 2 Mogoºoaia), purta
numele fortului din stânga: Bateria intermediarã 1-2
Chitila, urmatã de Bateria 2-3, între Mogoºoaia ºi
Otopeni, care purta denumirea de Bateria intermediarã
2-3 Mogoºoaia º.a.m.d. Extraordinara evoluþie a tehnicii
artileristice la cumpãna dintre secolele al XIX-lea ºi al
XX-lea, în special în ceea ce priveºte lungimea traiectoriei
ºi forþa distructivã, evidenþiatã în anul 1914 prin scurtele
ºi nimicitoarele asedii ale fortificaþiilor de la Liege ºi
Anvers  construite de acelaºi general H. A. Brialmont,
în aceeaºi tehnicã de arhitecturã militarã , a demonstrat
însã cã fortificaþiile Bucureºtiului erau depãºite în
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condiþiile unui rãzboi modern. În consecinþã,
conducerea militarã românã a decis abandonarea ideii
organizãrii unei eventuale apãrãri a Capitalei prin
fortificaþiile construite între 1884-1895. În perioada
neutralitãþii României, forturile ºi bateriile au fost
dezarmate, iar tunurile ºi obuzierele rezultate au fost
destinate completãrii parcului de artilerie al armatei
române cu piese de artilerie grea, de însoþire a
infanteriei sau antiaeriene, toate instalate pe afeturi
special construite la Arsenalul Armatei.
În perioada interbelicã, forturile capitalei au rãmas în
patrimoniul armatei ºi au fost folosite în special pentru
cazãrmi, depozite de muniþii sau închisori, fapt ce a permis
pãstrarea lor într-o stare de conservare mulþumitoare. Dupã
cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, conform Pãcii de la Paris,
o parte însemnatã din acest patrimoniu a trecut la autoritãþile
civile, care l-au gestionat cu mai puþinã atenþie, i-au dat
destinaþii diverse, efectuând modificãri ale terenului,
alterând ºi chiar distrugând aspectul original al acestora.
În prezent, fortificaþiile Bucureºtiului, realizare
importantã a arhitecturii militare româneºti, invocate
în epocã cu respect alãturi de alte fortificaþii remarcabile
contemporane, cum erau cele din Austro-Ungaria,
Belgia, Italia, Franþa, Germania, Rusia, se aflã într-un
proces de deteriorare ireversibilã. Dacã în alte þãri
construcþiile acestea de tip militar au cãpãtat alte
destinaþii, fiind folosite cu grijã, la noi doar în rare
cazuri au cãpãtat rolul pe care îl meritau.
Unul dintre cazuri este cel al Fortului 13 Jilava, cel
care, prin grija Direcþiei de Culturã Ilfov ºi a Ministerului
Culturii ºi a Identitãþii Naþionale, a cãpãtat statut de
muzeu. Sperãm ca, în scurtul timp pe care îl mai avem la
dispoziþie, pânã când vicisitudinile ºi împrejurãrile vor
distruge total aceste fortificaþii, sã mai putem salva ceva

Fortul15
Mãgurele

Bateria 4-5
Tunari

Fortul Afumaþi

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
Fortul Chitila
foto: Direcþia de culturã
judeþeanã Ilfov
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Fortul Chitila
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ctriþa Monica Alexandrescu Ilie este bucureºteancã (nãscutã pe 4.05.1987).
A urmat cursurile Facultãþii de Teatru din cadrul Universitãþii Spiru Haret, la
clasa profesorilor Lucia Mureºan, Mircea Constatinescu ºi George Grigore, ºi
cursurile de masterat în Artã teatralã, la clasa profesoarei Adriana Popovici.
ªi-a început pleiada de personaje pe care o va interpreta de-a lungul timpului cu
cãþelul din Vrãjitorul din Oz, pe scena Centrului Cultural Ion Manu din oraºul
Otopeni. În perioada 15  19 iunie 2009 a participat la Gala absolvenþilor
Facultãþii de Teatru din cadrul Universitãþii Spiru Haret, gãzduitã de Teatrul
Foarte Mic din Bucureºti, cu spectacolul dupã piesa autorului american Lee
Blessing, Fetele din Iowa. Din distribuþie au mai fãcut parte actorii Ioana Mihãilã,
Simona Leonte, Dana Spãtaru.
Ca actor la Centrul European Cultural ºi de Tineret pentru U.N.E.S.C.O. Nicolae
Bãlcescu, Monica a jucat în numeroase spectacole, dintre care putem menþiona:
Vizita ºi domnul Goe, dupã I.L.Caragiale (regia ºi scenariul Cladia Negroiu; cu
Dana Porlogea, Andreea Lupºa, Claudia Negroiu, Rãzvan Dragu, Tavi ªtefan);
Fata Babei ºi Fata Moºului (scenariul ºi regia Claudia Negroiu; cu Dana
Porlogea, Andreea Lupºa, Claudia Negroiu, Rãzvan Dragu, Dan Apãvãloaie; O
noapte furtunoasã (scenariul ºi regia Claudia Negroiu; cu Claudia Negroiu,
Dana Porlogea, Rãzvan Dragu ºi Ninel Petrache), Regizor, caut distribuþie
(scenariul ºi regia Claudia Negroiu).
Predã cursuri de actorie la grãdiniþe, este trainer în tabere de copii la munte ºi
la mare, unde improvizeazã ºi încurajeazã dezvoltarea personalitãþii fiecãrui
cursant. Colaboreazã forte bine cu noi trupe de teatru înfiinþate, precum
Compania de Teatru INGENUA, joacã pe scenele de la Teatrul Luni (Green
Hours), Teatrul În culise, la Clubul Þãranului Român, la Yellow Club, la Casa
Artelor (str. Gheorghe Petraºcu nr. 49), la Compania de Teatru Gestual Art. În
piesa Distanþa dintre paºi (text/regie Geo Viºan), în cadrul Companiei de Teatru
INGENUA, interpreteazã un personaj trecãtor ºi nu prea. Personajul principal
spune: Mã numesc Christophe. Am o cafenea pe un pod. Aºa se face cã întâlnesc
oameni. De curând am cunoscut-o pe Christine, o tânãrã cu o poveste aparte.
Energia ºi umorul ei sunt molipsitoare. Apoi, într-o searã, a apãrut ºi
Geraldine. E profesoarã de dans, iar viaþa ei se aflã într-un punct de rãscruce.
Faptul cã paºii ne-au purtat aici nu-i deloc întâmplãtor. Ele nu ºtiu, dar toþi
trei avem ceva în comun... Mã numesc Christophe. Bine aþi venit la Cafeneaua
de pe Pod! Povestea lor e pe cale sã înceapã... la o cafea... dacã vã apropiaþi de
scenã, priviþi ºi ascultaþi ce se întâmplã... Apoi, la Teatrul Metropolis din
Bucureºti, joacã în spectacolul Niºte doamne, adaptare dupã Cine ajunge mai
sus la fix, de Dumitru Solomon (ilustraþie muzicalã, adaptare ºi regie Marian
Popescu), alãturi de Monica Florescu, Dana Porlogea ºi Marian Popescu.

Dupã ce are aceste experienþe scenice, doreºte sã schimbe ceva ºi se îndreaptã
cãtre spectacolul muzical de epocã. Pãrãseºte comoditatea capitalei noastre
Bucureºti ºi începe o colaborare cu Trupa Truverii, cu numeroase turnee în întreaga
þarã ºi nu numai. Spectacolele Truverilor sunt o cãlãtorie muzicalã de-a lungul
secolelor prin întreaga Europã, în care publicul cãlãtor are ocazia sã întâlneascã
ritmuri din Transilvania, cântece din Spania medievalã, închinate Sfintei Marii
(secolul XIII - culegerile Cantigas de Santa Maria de Alfonso al X-lea ºi Libre
Verrmell de Monserrat), muzica trubadurilor care animau curþile medievale ºi
tavernele vremii, dansuri, precum tarantella ºi pizzica din Sudul Italiei, dansuri
din Estonia, poveºti de dragoste occitane ºi bretone, legende scandinave. Muzica
lor transmite pofta de viaþã, umorul ºi voia bunã ce animau burgurile medievale ºi
serbãrile populare. Apãrutã în anul 2002 ca o trupã din cadrul Companiei de Artã
STUDIO 24 ºi ca un proiect al programului Curtea Comedianþilor, conceptul
actualului grup TRUVERII dateazã din anul 1992, de la Prima ediþie a Festivalului
de Artã Medievalã de la Sighiºoara. La vremea aceea, publicul român avea
ocazia sã întâlneascã, fie la Sighiºoara, fie la Peleº sau Sibiu, pe promotorii
festivalului amintit (Mihai Serghei Todor ºi Gabriel Apostol, avându-i alãturi pe
componenþii de atunci ai STUDIO 24) cântând pe strãzi, spunând poezii ale
trubadurilor, dansând ºi jucând, aducând un aer aparte timpului contemporan,
care tocmai respira în libertate. Truverii se desprind ca trupã independentã în anul
2003. Având conducãtor al trupei pe unul dintre membrii fondatori, respectiv
Mihai Serghei Tudor, de la înfiinþarea sa din 2002, grupul a susþinut constant
concerte în cadrul festivalurilor medievale din þarã (Sighiºoara, Fãgãraº, Mediaº,
Râºnov, Braºov, Suceava, Bucureºti), în cadrul stagiunilor Casei de Culturã a
Studenþilor Bucureºti ºi ale Muzeului Satului, a Atelierului de Artã Medievalã,
Renascentistã ºi Tradiþionalã Curtea Comedianþilor, precum ºi în Spania,
Portugalia, Italia, Ungaria, Luxemburg, Belgia ºi Franþa, cu sprijinul Institutului
Cultural Român ºi al Ambasadelor României din Portugalia ºi Franþa.
Actriþa Monica Alexandrescu Ilie participã la diverse festivaluri (Craiova,
Hunedoara, Suceava, Sighiºoara etc.), la manifestãri artistice de amploare, unde
cântã ºi interpreteazã diverse personaje. Joacã doamne ºi domniþe, prinþese ºi
zâne, încurajându-i pe toþi spectatorii la visare ºi ingenuitate.
Dacã Regizorul Demiurg al lumii ar întreba la un moment dat: Ce mai faceþi voi,
actorii, acolo pe Pãmânt?, Monica Alexandrescu Ilie ar rãspunde cu un sincer:
Copilãrim, Mãria Ta!

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE
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