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PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

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.
Înscrierile au loc în perioada 1 iulie-30 septembrie 2019.
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 iulie6 septembrie 2019.
Taxa de admitere: 120 de lei

S-a deschis cartea cu poveºti magice, care se numeºte:

ªcoala Gimnazialã INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL of BUCHAREST
 The New Voice of Learning!
i speciali au simþit
Copii ºi pãrinþi, cadre didactice ºi invitaþ
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MULT SUCCES
ÎN ANUL ªCOLAR 2019-2020!
Dragi elevi,
Mã adresez în primul rând vouã,
pentru cã voi sunteþi eroii din poveste.
Acasã sau la grãdiniþã aþi ascultat
poveºti cu Zâne sau Feþi-Frumoºi. De
astãzi, împreunã, pãºim într-un tãrâm
cãruia îi vom da viaþã, bucurie ºi
speranþã. Fiecare zi va fi asemenea unei
file de poveste pe care o veþi colora întrun curcubeu de fericire ºi o veþi umple
cu frumuseþea ºi inocenþa voastrã.
Dragii mei, ºtiþi de ce ºcoala noastrã
este cea mai frumoasã? Pentru cã aici
gãsiþi zâmbete ºi multã iubire. Dascãlii
voºtri, prin cunoºtinþele pe care vi le
vor transmite, vã vor dãrui puteri
magice cu ajutorul cãrora veþi
descoperi tainele celor douã tãrâmuri
din poveste: tãrâmul literelor ºi tãrâmul
cifrelor. Creioanele vor fi baghete
magice prin care veþi transforma
fiecare caiet într-o comoarã în care veþi
aduna vise, speranþe, împliniri. Iar
povestea noastrã, care începe astãzi
un nou capitol, poartã un nume: ªcoala Gimnazialã INTERNATIONAL
PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST.
Dragi pãrinþi,
Vom aduna împreunã multe emoþii ºi multe bucurii. ªi, neîndoielnic, vom
împãrtãºi trãirile micuþilor eroi din povestea noastrã. Vã mulþumesc pentru
cã ne-aþi creditat cu încredere. Ne-aþi adus în ºcoalã câte o razã de soare ºi
vom rãsplãti generozitatea voastrã.
Vã asigur de faptul cã într-un sistem educaþional în care rigoarea ajunge
sã fie uºor confundatã cu rigiditatea, un sistem ce a condus la dascãli
obosiþi ºi monotoni, INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL se remarcã
prin calitãþile pe care comunitatea noastrã le are: profesionalism, respect,
integritate, înþelepciune, generozitate, încredere, prietenie.
De asemenea, am convingerea cã unul dintre atuurile acestei ºcoli este
parteneriatul dintre dascãl ºi pãrinte, obiectivul nostru fiind tocmai
promovarea consecventã a triadei elev-ºcoalã-familie. Iar ceea ce susþine
aceastã legãturã strânsã dintre noi sunt bobocii, elevii pe care îi vom vedea
înflorind în bãncile ºcolii noastre.
Stimaþi colegi,
Vã mulþumesc cã suntem astãzi împreunã la încununarea unui vis devenit
realitate.
Am simþit de fiecare datã susþinerea voastrã, încurajarea de a clãdi un
univers în care competenþele profesionale sã fie puse în valoare prin
împletirea cunoºtinþelor cu sentimente precum bucuria, emoþia ºi dãruirea.
Deschidem astãzi larg porþile ªcolii Gimnaziale INTERNATIONAL
PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST, tãrâm de împliniri ºi bucurii pentru
copii ºi, alãturi de ei, pentru dascãli ºi pãrinþi.
Mult succes, vã doresc tuturor, în anul ºcolar 2019-2020!

Prof. univ. dr. Laura GORAN,
manager coordonator
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Mãrturii
la Primãria Câmpulung
Joi, 5 septembrie 2019, la Primãria Municipiului Câmpulung,
a avut loc lansarea volumului Mãrturii despre savantul clasicist,
patrologul, profesorul ºi scriitorul Ion Popescu PISCU.
Într-o atmosferã plinã de emoþie s-au reunit foºti elevi ai profesorului Ion
Popescu Piscu, cadre didactice, reprezentanþi ai bisericii ortodoxe din
Câmpulung, reprezentanþi ai Bibliotecii Municipale Ion Barbu, reprezentanþi
ai Primãriei Câmpulung, reprezentanþi ai Facultãþii de ªtiinþe Economice
Câmpulung din cadrul Universitãþii Spiru Haret ºi alþi invitaþi, care au apreciat
opera distinsului profesor Ion Popescu Piscu.
Nãscut în anul 1907 în comuna Piscu, judeþul Gorj, ºi decedat în anul
1978, Ion Popescu Piscu a fost una dintre personalitãþile reprezentative ale
culturii româneºti din secolul al XX-lea. El s-a afirmat ca savant clasicist,
patrolog ºi poet de orientare romanticã ºi simbolisticã.
În unele dintre creaþiile sale lirice gãsim ºi accente de inspiraþie latinã. I-a
iubit mult pe Ovidiu ºi Horaþiu. Volumul Mãrturii cuprinde texte exegetice ºi
amintiri ale unor personalitãþi ilustre care au cunoscut, au admirat ºi au
elogiat opera lui Ion Popescu Piscu,
Ion Popescu Piscu a predat limbile latinã, greacã ºi românã la Liceul Dinicu
Golescu din Câmpulung, din anul 1938 ºi pânã la pensionare, fiind nu doar
un dascãl, ci ºi un model pentru generaþii întregi de elevi.
A scris peste 400 de poezii, 39 dintre acestea adunate în volumul postum
Viaþa mea aceasta, prefaþat de Augustin Z.N. Pop. La 40 de ani de la publicarea
acestui volum, fiul profesorului Ion Popescu Piscu, Grigore Popescu Muscel,
ºi soþia acestuia, Maria Popescu Dragomir, au realizat cartea Mãrturii despre
savantul clasicist, patrologul, profesorul ºi scriitorul Ion Popescu PISCU.
Cristina NÃFTÃNÃILÃ

B

ãtrânul Socrate are dreptate, deºi au trecut
mai mult de 2500 de ani de când a rostit aceste
vorbe. Trãim într-o societate a sufletelor
ulcerate de urã, dezbinare ºi invidie. Mai pe
româneºte, vânãm pe furiº capra vecinului,
ascunzându-ne în spatele unor zâmbete parºive.
Nicãieri nu este mai evident acest lucru decât
atunci când se vorbeºte despre învãþãmântul
privat din România. Avalanºa de critici, argumente
tulburi ºi scandaluri plãsmuite se nãpusteºte
continuu peste tot ceea ce înseamnã instituþie de
învãþãmânt particular. Deºi datele economice ºi
statisticile spun altceva, curentul împotriva
acestui sistem de educaþie nu slãbeºte nicio clipã.
Dimpotrivã. Cei care îl genereazã, susþin ºi
propagã pe toate canalele sunt de regulã oameni
din sistemul administrativ de stat, care considerã
cã numai ºi numai ei pot educa generaþiile tinere,
neexplicându-ne, totuºi, de ce sunt atât de
înverºunaþi. Mã vãd nevoit, pentru a-i caracteriza,
sã îl citez încã o datã pe Socrate: Singurul lucru
pe care îl ºtiu este cã nu ºtiu nimic. Câteva cuvinte
care se potrivesc perfect situaþiei. Pentru cã nu
existenþa unui sistem paralel de învãþãmânt îi
deranjeazã pe aceºti inchizitori de ocazie, ci
apariþia ºi consolidarea mediului concurenþial.
Este, probabil, un vechi reflex, o ultimã rãmãºiþã
a vremurilor vechi. Postul cãlduþ, acelaºi de zeci
de ani, aceleaºi cursuri neaduse la zi, fãrã legãturã
cu economia dinamicã a prezentului ºi, de ce nu,
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Student la Universitatea Spiru Haret

Vlad CHIORPEC este student în
anul III la Facultatea de Educaþie
Fizicã ºi Sport din cadrul Universitãþii Spiru Haret. Din luna februarie
a acestui an, este campion naþional la
probe combinate. Ambiþios ºi disciplinat, crede cã sportul l-a ajutat
sã se formeze ca personalitate. Când
avea 10 ani, visa sã fie un om liber,
sã aibã un serviciu, sã nu depindã de
cineva, sã cãlãtoreascã, dar ºi sã îºi
petreacã timpul cu prietenii.
Vlad considerã cã în timpul
facultãþii a dobândit multe cunoºtinþe,
din toate domeniile, ºi crede cã
studiile îl vor ajuta în carierã, sã îi cunoascã pe alþii ºi sã îºi cunoascã
propriile limite, fiind sportiv de performanþã.
Peste 10 ani vrea sã fie antrenor ºi sã lucreze cu o gaºcã de copii, cu
care sã obþinã rezultate sportive deosebite la nivel naþional ºi internaþional.
Cãtãlina Gabriela VIªAN este
studentã la Facultatea de Litere a
Universitãþii Spiru Haret. Practicã
de la 11 ani karate. Ultimul titlu l-a
câºtigat în luna martie a acestui an,
când a devenit campioanã naþionalã
universitarã la karate.
La 10 ani îºi dorea sã fie arhitect,
ulterior s-a hotãrât sã meargã pe zona
sportivã ºi sã lucreze în domeniul
traducerilor. A ales aceastã facultate
pentru cã mereu i-au plãcut limbile
strãine ºi a fost încurajatã ºi de mama
ei. Pasiunea pentru limbile strãine
au adus-o la Universitatea Spiru Haret. Este pasionatã de limba spaniolã,
iar ca studentã ºi-a dat seama cã tot ce înveþi la facultate se leagã de la un
curs la altul. Peste 10 ani se vede lucrând în domeniul traducerilor sau în cel
al resurselor umane. În perioada 31 iulie-4 august 2019, Cãtãlina a participat
la Campionatul European Universitar de Karate de la Zagreb, unde a obþinut
un bun rezultat.
Mulþumesc din suflet persoanelor minunate din cadrul Universitãþii Spiru
Haret pentru tot sprijinul acordat ºi pentru cã au fãcut posibilã participarea
mea la acest campionat! Sunt mândrã cã sunt studentã haretistã ºi cã am
reprezentat, atât þara, cât ºi Universitatea Spiru Haret la Campionatul
European Universitar de Combat!  declarã Cãtãlina Gabriela Viºan.

a viitorului, care au ca rezultat absolvenþi slab
pregãtiþi. Teama ºi fuga de schimbare, de nou, de
revoluþia gândirii. Invidia aruncatã ca un nãvod
peste cei care au avut curajul de a lansa proiecte
îndrãzneþe cu impact uriaº în mediul social.
Dovadã stau specializãrile, planul de ºcolarizare
ºi programele de studiu ale universitãþilor de stat,
total neadaptate la economia bazatã pe elemente
informaþionale. Apariþia unui sistem privat
alternativ ameninþã compromisul ºi lenea. Dacã
tinerii opteazã în numãr din ce în ce mai mare

rãsfoieºti o revistã de specialitate sau sã arunci o
privire pe net ca sã afli adevãrul? În Uniunea
Europeanã învãþãmântul privat atrage milioane de
studenþi, iar universitãþile de stat nu îºi concep
planurile de dezvoltare fãrã programe de cercetare
ºi de studiu finanþate prin atragerea capitalului
privat al marilor companii interesate sã aibã
pepiniere de specialiºti. În þara noastrã, aceste
programe sunt abia la început. E mai uºor sã te
plângi cã statul subfinanþeazã învãþãmântul ºi sã
aºtepþi cu mâna întinsã, decât sã iei taurul de coarne,

Invidia
 ulcerul sufletului
pentru acest mod de a se pregãti, scade numãrul
de ore, se desfiinþeazã catedre, specializãri,
facultãþi întregi. ªi e mult mai simplu sã blochezi
aceastã evoluþie normalã, decât sã te conformezi
schimbãrilor.
La toate acestea se mai adaugã ranchiuna ºi
gelozia celui care nu a avut curajul de a risca totul
într-un business, preferând salariul sigur ºi
confortul anchilozant al muncii la stat. Frustrarea
aceea necontrolatã, manifestatã cel mai adesea prin
exprimãri rãutãcioase! Lasã, cã ºtim noi ce ºcoalã
se face la privat! Cât de complicat poate fi sã
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sã-þi sufleci mânecile ºi sã treci la treabã. Eventual
sã iei legãtura cu economia realã, aceea care va
angaja oamenii pregãtiþi de tine.
Pe urmã, mai putem discuta ºi despre afacere în
sine. Nimeni nu este deranjat de existenþa clinicilor
private, a firmelor de avocaturã, a companiilor de
consultanþã, multe dintre acestea beneficiare ale
unor dubioase contracte cu statul. În schimb, foarte
mulþi se aratã, cu un aer fals pudibond, revoltaþi
de existenþa învãþãmântului privat, care nu ar fi
decât o afacere ºi nu þine seama de imperativele
pregãtirii unui viitor specialist.

Iulian DINU ºi-a început cariera de
antrenor personal de la 18 ani, urmând ºi
absolvind apoi cursurile Facultãþii de
Educaþie Fizicã ºi Sport, programul
Kinetoterapie ºi motricitate sportivã din
cadrul Universitãþii Spiru Haret.
A optat pentru aceastã facultate
deoarece era/este pasionat de sport. A
avut de ales între o carierã militarã ºi aceea
de kinetoterapeut. Considerã cã a deprins
noþiuni bune ºi de duratã. Dupã terminarea
facultãþii, a urmat un Masterat ºi un
program postuniversitar.
Dupã trei ani în care a lucrat ca angajat
la diferite sãli de fitness, Iulian Dinu a
decis sã lucreze pe cont propriu, ca antrenor personal freelancer, apoi ºi-a înfiinþat
ºi un studio de fitness. În timp, a antrenat
mulþi oameni, inclusiv personalitãþi.
În prezent deþine douã ºcoli de formare:
una în domeniul sportiv ºi alta în domeniul de business. Crede cã atunci când devii
antreprenor, eºti responsabil faþã de
business-ul tãu, faþã de angajaþi ºi faþã de
ceea ce livrezi.
Iulian Dinu conduce de cinci ani o ºcoalã
de fitness, iar acum (se) testeazã o ºcoalã de
business  Business Education School 
pentru cei cu experienþã de 0-3 ani în domenii
precum antreprenoriat, marketing, coaching,
PR ºi comunicare, online marketing.
Universitatea Spiru Haret ºi Fundaþia
România de Mâine au facilitat, timp de
aproape trei decenii, accesul tinerilor cãtre
educaþie, pentru dezvoltarea capitalului
uman, ca principalã resursã a societãþii
noastre în construirea României de Mâine.
Un rol deosebit îl are sinergia valorilor
educaþionale, ºtiinþifice ºi culturale cu
mediul antreprenorial naþional ºi
internaþional, pentru a asigura studenþilor
o pregãtire relevantã pentru momentul în
care vor face tranziþia între mediul
academic ºi cel profesional. Obiectivul
este contribuþia activã la dezvoltarea
personalã a studenþilor, la formarea de
lideri în domeniile în ascensiune de pe
piaþa muncii într-o lume aflatã în
permanentã schimbare.
(https://www.facebook.com/
Universitatea.Spiru.Haret/)

Acesta este tributul împovãrãtor pe care trebuie
sã îl plãtim mentalitãþii cã numai ceea ce se aflã
sub controlul statului funcþioneazã perfect, când,
de fapt, este exact pe dos. Instituþiile private de
învãþãmânt sunt condamnate la eficacitate,
existenþa lor fiind condiþionatã nu numai de eficienþa
ca afacere, dictatã de mediul concurenþial, ci mai
ales de renumele creat prin evoluþia unor indicatori
de competitivitate, cum ar fi nivelul de pregãtire
al absolvenþilor sau adaptabilitatea ºi gradul de
absorbþie a acestora în mediul economic real.
Telefonul fãrã fir funcþioneazã fãrã doar ºi poate,
iar verba volant. E suficient ca unul dintre aceºti
indicatori sã manifeste o tendinþã de scãdere pentru
ca piaþa sã reacþioneze. Rolul dinamizator al
învãþãmântului privat se manifestã ºi prin
asigurarea unui mediu concurenþial care sã scoatã
din letargie ºi automulþumire ºcolile patronate de
stat. În acest fel, lent, dar sigur, acestea din urmã
se vor transforma din devoratori de fonduri în
sisteme moderne de pregãtire, cu mai puþinã
birocraþie. Iar scãderea birocraþiei la stat atrage dupã
sine evoluþii pozitive în sistemul privat, care nu
este o ameninþare pentru cel de stat, ci un factor
de impulsionare a competiþiei.
De aceste evoluþii va depinde pregãtirea ºi
valoarea generaþiilor aflate acum pe bãncile ºcolii,
dar ºi a celor viitoare.

Dragoº CIOCÃZAN
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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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PREUNIVERSITARIA
Somnul
A fost 9 septembrie. A fost, sau ar fi trebuit sã fie, o zi
specialã pentru fiecare copil, indiferent de felul cum s-a nãscut
pe aceastã lume. Fiecare copil are dreptul sã meargã la ºcoalã,
cu bucuria ºi speranþa unui nou început. Iar noi avem obligaþia
de a-i crea o ºansã, douã, trei , atâtea câte are nevoie. ªi, ca sã
nu uitãm acest lucru, vã propun un exerciþiu, pe care sã-l
rezolvaþi, amintindu-vã de emoþia primelor zile de scoalã:
Co-pil, copil; spe-ran-þã, speranþã; vi-i-tor, viitor, ºan-sã, ºansã.
Putem gãsi împreunã ºi alte cuvinte
*
Suntem în Costineºti, celebra staþiune studenþeascã a
litoralului, dar devenitã, ca ºi studenþia, a tuturor, adicã nu
numai a tinerilor, ci a unei incredibile diversitãþi turistice.
Seara, pe faleza supraaglomeratã, plimbarea destinatã peisajului
marin, mai mult intuit decât simþit, s-a transformat într-un
bâlci zgomotos, acompaniat de manele, folclor kitsch ºi alte
stridenþe muzicale sau antropice. Pelerinajul turistic are ca
motivaþie principalã cãutarea de hranã ºi suprahidratare
bahicã specificã sezonului. Oferta este mai mult decât
generoasã, iar aleea principalã este flancatã pe întreaga sa
lungime de terase, magazine mai mult sau mai puþin
improvizate, plãcintãrii, pizzerii, gogoºerii, clãtitãrii etc. În
acest corn al abundenþei ºi vacarm general mi-a atras atenþia
imaginea unui copil, o fetiþã rromã, dupã îmbrãcãminte, în
vârstã de 4-5 ani. În zgomotul incredibil, în cãldura asfaltului
încã încins ºi praful activat de miile de ºlapi, acest copil
încerca sã se apere de infernul în care fusese aruncat de pãrinþi
ºi de oameni. Cu faþa spre bordurã, întoarsã parcã în mod
simbolic de la aceastã lume, într-o poziþie cambratã, copilul
dormea cu mâinile sprijinind capul mic învelit în basma, întrun somn profund, incredibil de liniºtit. În jurul sãu, o mulþime
de bancnote de mãrimi nu tocmai neglijabile, expresia
generozitãþii estivale a unor trecãtori, ajutor de care, evident,
nici mãcar nu beneficia acest copil, dar care reprezintã preþul
pentru vina de a se fi nãscut ºi de a supravieþui în aceastã
lume. Masa diformã de oameni mãrºãluieºte, cu privirile
îngropate în vuietul strãlucitor. Puþin mai sus, un alt copil,
posibil fratele ceva mai mare, cerºeºte aºezat pe postamentul
unei terase. Am auzit cã aceºti copii sunt uneori sedaþi cu
sedative uºoare, pentru a fi folosiþi în activitãþile de cerºetorie.
Îmi revine în minte imaginea acelei fetiþe, ºi mã întreb Cum
era cu putinþã zâmbetul dormind al acelui copil? Oare ce
visa el?! Un zâmbet ce se deschidea spre universul mic al
acestei fiinþe, ºi o apãra de rãul din jur. Care sã fi fost acest
vis?
*
Printre sute de secvenþe retrospective, îmi amintesc o
altã scenã, din Bucureºti, în parcul de la Piaþa Unirii. Un
copil, o fetiþã, care se adresa soþului meu: Domnule mare!
Domnule mare! Îmi dai ºi mie un leu? La câþiva metri,
mama copilului ne întreba dacã vrem sã (ne) cunoaºtem
viitorul, fericirea în cuplu, oferind dezlegãri de rãu, farmece
ºi blesteme. Enigme pe care civilizaþia noastrã nu le poate
lãmuri încã pe deplin.

Cornelia Demetra PRODAN
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ERA ROBOÞILOR

Cititorii mai în vârstã îºi amintesc cu
siguranþã de momentele color ale copilãriei
lor, când orice copil dãdea curs liber
imaginaþiei dupã citirea revistei Cutezãtorii.
Unii au fãcut o pasiune pentru istorie, alþii
pentru tehnicã. Minitehnicus era un personaj
la modã în anii 70. Roboþelul care vestea
începutul unei noi ere Au trecut mai bine
de 45 de ani ºi iatã cã Sophia este realitate.
Un robot umanoid dezvoltat de cãtre
compania Hanson Robotics din Hong Kong.
Ea a fost conceputã pentru a învãþa ºi a se
adapta la comportamentul uman, pentru a
lucra cu oameni ºi a fost intervievatã în
întreaga lume. În octombrie 2017 a devenit
cetãþean al Arabiei Saudite, fiind primul robot
care a primit vreodatã cetãþenia unei þãri.
Potrivit spuselor sale, Sophia a fost activatã
pe data de 19 aprilie 2015. Ea a fost creatã
dupã modelul actriþei Audrey Hepburn ºi este
recunoscutã pentru aparenþa ºi comportamentul sãu uman. Conform producãtorului
David Hanson, Sophia are inteligenþã
artificialã, prelucrare vizualã a datelor ºi
recunoaºtere facialã. Sophia imitã, de
asemenea, gesturile ºi expresiile faciale umane
ºi este capabilã sã rãspundã la anumite
întrebãri ºi sã poarte simple conversaþii pe
subiecte prestabilite (de exemplu, despre
vreme). Robotul se foloseºte de tehnologia
de recunoaºtere a vocii dezvoltatã de
Alphabet Inc. (compania-mamã a Google) ºi
este proiectatã pentru a deveni mai inteligentã
de-a lungul timpului. Software-ul inteligent
este proiectat de SingularityNET. Programul
de inteligenþã artificialã analizeazã conversaþiile ºi extrage date, care permit o îmbunãtãþire a rãspunsurilor în viitor. Hanson a
proiectat-o pe Sophia pentru a fi o companie
potrivitã pentru persoanele în vârstã din
aziluri sau pentru a ajuta mulþimile de oameni
de la evenimente mari sau din parcuri. El
sperã cã va putea interacþiona cu alþi oameni
suficient pentru a obþine, în cele din urmã,
abilitãþile sociale. Pe scurt, aceasta este
evoluþia tehnologiei în trei decenii.
Întrebarea se pune: Au rãmas românii în
urmã la acest capitol? Nici vorbã! Este
suficient sã mergi la un târg de inventicã sau
de înalte tehnologii ca sã constaþi cã
adolescenþii ºi tinerii din România nu doar cã
þin pasul, ci chiar dau direcþia viitorului. Un
caz concret este reprezentat de Echipa de
Roboticã al României  Autovortex. Membrii
clubului împreunã cu Ionuþ Panea,
coordonatorul Autovortex, vor, dupã nenumãrate premii obþinute la competiþiile
internaþionale de roboticã, sã producã nu doar
maºinãrii de ultimã orã capabile sã facã
punctaje maxime la concursuri, ci ºi un

prototip de robot umanoid. Desigur, nu sunt
încã la nivelul companiei Hanson Robotics
din Hong Kong!
Ionuþ Panea: Printre altele, Autovortex
a realizat ºi un robot umanoid. Noi mergem
la numeroase evenimente, prezentãri, ieºiri
în lume. Am observat cã oamenii doresc mai
mult decât o cutie care sorteazã bile ºi cuburi.
În mintea oricãrui om, robotul trebuie sã
semene cu un omuleþ. Este pe undeva ºi
contribuþia filmului Rãzboiul stelelor. Aºadar,
am considerat cã este timpul sã realizãm un
prototip care sã interacþioneze cu omul.
Suntem foarte mândri de el, oamenii l-au
primit foarte bine. Fac poze cu el ºi se bucurã
de prezenþa lui. Am fost la un târg la Romexpo
ºi acolo erau mai mulþi IT-iºti, foarte interesaþi
sã vadã ceva în genul a ceea ce am construit
noi ºi aºa ºi-a fãcut intrarea în lume roboþelul
umanoid Avexa. Aºadar, la un eveniment
tehnic. Pentru noi este foarte important
feedback-ul. Dacã cineva ne criticã sau ne
laudã, luãm în calcul ºi încercãm sã
îmbunãtãþim imediat. Acesta este ºi ideea de
bazã: îmbunãtãþirea permanentã a oricãrui
prototip. Acum suntem în faza în care
încercãm sã realizãm un robot umanoid mai
mare, care sã interacþioneze cu oamenii prin
intermediul unor aplicaþii. Adicã vrem sã îl
folosim la evenimente pe post de entertainment.
Sã încercãm sã umplem o niºã care nu existã.
Asta ne propunem pe termen scurt. Pe termen
lung pot sã vã spun cã o sã participãm la un
concurs nou, denumit generic Olimpiada de
Roboticã. Anul trecut, ceva asemãnãtor a
avut loc în Mexic. Anul acesta vom merge în
Dubai. Organizatorii din România ne-au
desemnat pe noi sã reprezentãm þara ºi a
trebuit sã facem o echipã de cinci copii pentru
a ne înscrie la competiþia, care va avea loc la
sfârºitul lunii octombrie. În Dubai vor
participa cam 100 de echipe, din cam tot
atâtea þãri. O sã fie un concurs atipic ºi
mergem, cum am zis, doar cu 5 membri ai
echipei Autovortex. Ei nu sunt selectaþi pe
criterii rigide. Dimpotrivã, în calitate de
coordonator al echipei mi-am rezervat libertatea de a-i alege pe cei mai buni, dintre cei
mai buni, din mai multe ºcoli. Avem o echipã
mixtã, compusã din bãieþi ºi fete, dar existã
ºi un alt criteriu care a stat la baza alegerilor
mele. Cei care vor merge în Dubai sã fie în
anii terminali de liceu ca sã reziste cât mai
bine la acest concurs, care se va întinde pe
cinci zile. O echipã omogenã ºi foarte bine
închegatã. Momentan suntem un pic traºi
înapoi de faptul cã nu au sosit piesele (la
momentul realizãrii interviului n.r.). Nu mai
avem libertate ca pânã acum sã montãm
robotul cu ce piese dorim noi. Regulamentul

celor din Dubai impune ca toate echipele sã
aibã aceeaºi ºansã. Adicã sã nu se foloseascã
piese decât cele de la un anumit distribuitor
din America. Acum am luat toatã baza de date
ºi încercãm sã asamblãm, în varianta 3D,
trei tipuri de roboþi. Când ne vor veni piesele
o sã alegem dintre varianta A, B ºi C. Pânã
atunci testãm la nivel imaginar. Am început
însã sã ne cumpãrãm teren de joc. O mochetã
albastrã specialã, fiindcã tema concursului
se axeazã în mare mãsurã pe reciclare.
Aºadar, o sã ne construim terenul de antrenament care va fi o replicã 1:1 a celui din
Dubai, ca sã ne antrenãm foarte bine.

Cosmin OBOREANU

Tabãra Tinerii, speranþe vii, bucuria satului  o alternativã la produsul educaþional actual
George V. GRIGORE
Printr-o iniþiativã mai mult decât lãudabilã,
biserica s-a implicat în acþiunea de a aduce tinerii
din Ilfov în tabãrã, sã cunoascã astfel satele,
meºteºugurile ºi mãnãstirile din zonã. La
îndemnul Preafericitului Pãrinte Patriarh Daniel,
Protoieria Ilfov Nord ºi Mãnãstirea Sfântul
Nicolae-Sitaru, în parteneriat cu Consiliul
Judeþean Ilfov, prin Centrul Judeþean pentru
Conservare ºi Promovare a Culturii Tradiþionale
Ilfov, a fost organizatã o tabãrã prin care s-a
dorit sã se transmitã tinerilor o alternativã la
produsul educaþional de azi, în contextul anului
omagial al satului românesc. Desfãºuratã în
perioada 19-25 august, tabãra Tinerii, speranþe
vii, bucuria satului a fost oferitã copiilor cu rezultate bune la învãþãturã din parohiile sale...
Încercãm, pe de o parte, sã scoatem în evidenþã
potenþialul pe care tinerii îl pot oferi societãþii
de astãzi, iar, pe de altã parte, sã-i angrenãm în
realitatea satului românesc ºi, în acelaºi timp,
în spaþiul duhovnicesc, spiritual pe care
Mãnãsti-rea Sfântul Nicolae  Sitaru îl oferã, a

declarat la deschiderea taberei Ieromonahul Hrisostom
Iorgulescu, secretarul Mãnãstirii Sitaru ºi organizator al taberei. Copiii au petrecut ºapte zile de
poveste în inima satului românesc, la mãnãstirea
aflatã pe teritoriul comunei Grãdiºtea, în vecinãtatea
satelor Sitaru, Grãdiºtea, Greci ºi Micºuneºtii Mari,
a spus Pãrintele Protopop Cristian Burcea. Un
grup de 30 de tineri au beneficiat de acest program
special. Într-un loc pitoresc, înconjurat de pãduri
ºi în proximitatea lacului Cãldãruºani, copiii au
fãcut drumeþii ºi jocuri în naturã, a mai precizat
Pr. Cristian Burcea. El a amintit cã au fost vizitate
Mãnãstirea Cãldãruºani ºi Galeria de artã veche
de acolo, Mãnãstirea ºi lacul Snagov (aici
efectuându-se ºi plimbãri cu vaporul), Centrul
Olimpic de la Izvorani. Pe lângã activitãþile
recreative, tinerii au participat la sesiuni de
formare, precum cele privind acordarea primuluiajutor ºi de prevenþie medicalã, cunoaºterea
pãdurii, dar ºi a tehnicilor de supravieþuire în
condiþii speciale. Au mai învãþat picturã pe lemn
ºi sticlã, au luat lecþii de desen ºi au deprins scrierea
creativã. Elevii din tabãrã s-au reunit într-un mediu
relaxant ºi instructiv pentru a descoperi obiectele

de cult din bisericã, viaþa la mânãstire ºi ascultãrile.
Gospodãria Mânãstirii Sitaru le-a fãcut cunoscute
animale ºi pãsãri, spre bucuria multor copii, iar
aceºtia au explorat ºi cãrãrile din pãdurea Cãldãruºani. Pãrintele Hrisostom Iorgulescu a subliniat
cã se doreºte crearea unui mediu social dinamic,
relaxant, instructiv pentru tineri, astfel încât sã
fie pus în valoare spiritul creativ, intuiþia, calitãþile,
darurile cu care Dumnezeu i-a lãsat, sã le
consolidãm personalitatea pe care o au ºi sã-i
susþinem într-un demers frumos pentru viaþã. În
program s-a aflat vizitarea atelierelor olarilor din
satul Piscu (comuna Ciolpani), pelerinaj la
Mãnãstirea Pasãrea ºi vizitarea atelierelor de
croitorie ºi de cizelurã metalicã, dar ºi Mãnãstirea
Cernica ºi Mãnãstirea Þigãneºti. Transportul
cãtre aceste destinaþii a fost asigurat de Consiliul
Judeþean Ilfov prin Centrul Judeþean pentru
Conservare ºi Promovare a Culturii Tradiþionale
Ilfov. Au fost organizate seri de film, dar ºi sesiuni
de discuþii pe marginea drumeþiilor efectuate. Nu
au lipsit din program rugãciunea duhovniceascã,
sportul, instructajul pentru cãlãtorii montane, nici
sesiunile de ecologizare a zonei.

Protopopiatul Ilfov Nord a continuat aceastã
activitate prin deschiderea unei a doua tabere la
Mãnãstirea Sfântul Nicolae - Sitaru, în perioada
2 - 8 septembrie 2019. De data acesta, în tabãrã
au fost prezenþi 30 de copii instituþionalizaþi de
pe teritoriul judeþului (de la centrele din Voluntari,
Periº etc.). Programul a fost la fel de divers ºi
interactiv, cu tematicã educativã ºi recreativã.
De la organizatorul taberei, ieromonahul
Hrisostom Iorgulescu, secretarul Mãnãstirii
Sitaru, am aflat cã taberele sunt gratuite pentru
copii, dar fondurile necesare organizãrii au fost
asigurate din fondul de tabere al Arhiepiscopiei
Bucureºtilor ºi Protoieriei Ilfov Nord.
Organizarea taberelor face parte din proiectul
Conservarea, protejarea, promovarea ºi
dezvoltarea patrimoniului cultural din
Ansamblul de Monumente Istorice al Mãnãstirii
Balamuci desfãºurat de Consiliul Judeþean Ilfov
ºi Mânãstirea Sitaru (surse: basilica.ro;
viitorulilfovean.ro; lumina.ro; biserici.org).
Sperãm în reluarea anualã a acestui minunat
program ºi implementarea acestei iniþiative ºi în
alte lãcaºuri mânãstireºti.
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Nu vã grãbiþi! Nu vã enervaþi! Nu este vorba
despre binecunoscutul slogan, rãmas, de altfel,
un simplu ºir de vorbe golite de conþinut. ªtiþi
care, acela care urma sã se întâmple pas cu pas
Cãldura verii ºi aerul de vacanþã sunt prielnice întotdeauna scormonirii ºi resuscitãrii unor
unghere cimentate ale memoriei. Probabil cã
din acest motiv mi-am amintit zilele acestea de
o carte recomandatã cu cãldurã de unul dintre
profesorii mei de filozofie din facultate, pe care,
la vremea respectivã, am citit-o cu pasiune
într-o singurã noapte. Tratat despre lucrul bine
fãcut este o lecþie de înþelepciune practicã,
iar autorul ei, profesorul polonez Tadeusz
Kotarbinski, un gânditor de seamã al secolului
XX, este considerat, alãturi de Alfred Espinas,
înte-meietor al praxeologiei, adicã al ºtiinþei
eficacitãþii acþiunilor umane. Întreaga lucrare
este, de fapt, un tratat de eficienþã bazat pe
reism, deci pe ideea cã materia, obiectele în
forma ºi conþinutul lor constituie substratul
ultim al lumii.
De ce mi-am amintit acum? Pentru cã tot
ceea ce scria acest om acum aproape jumãtate
de secol ar trebui pus în practicã ºi astãzi.
Mai ales astãzi. Distinsul profesor considera
munca fãrã efect o irosire criminalã de resurse
ºi energie. Proiectele prost întocmite, erorile
de strategie, vorbele în vânt, promisiunile
deºarte sunt pentru autorul Tratatului o nelegiuire, pentru cã acestea blocheazã dezvoltarea societãþii ºi distrug un fond material
neregenerabil, care pune generaþiile viitoare în
situaþii fãrã ieºire. Citind, am înþeles cã atunci
când desfãºori simpla acþiune de a bate un cui,
trebuie sã o faci cinstit, nu privind în stânga/

Tratat despre lucrul
bine fãcut
Cum poate fi dreaptã
o lume sprijinitã
într-un cui strâmb?
dreapta pentru a te asigura cã nu vede nimeni
cum baþi cuiul strâmb. Aceste lucruri ar trebui
cunoscute ºi de societatea în care trãim, caracterizatã mai degrabã prin lipsa oricãrui simþ
civic. De la vlãdicã la opincã, toþi se uitã atent
sã se asigure cã nu sunt vãzuþi cum fac lucrurile
prost. De la politicieni ºi magistraþi pânã în
mediul economic s-a instalat o autosuficienþã
suicidarã, un carusel al minciunii, urii ºi intoleranþei, care ne vor distruge identitatea. Mediocritatea a devenit deja o etichetã auritã, un
blazon. Toþi promit ºi nimeni nu pune mâna
pe lopatã. Sau pe carte, pentru cã, de fapt, de
aici porneºte rãul. Mai grav este cã meteahna
prinde rãdãcini. Sub aceastã devizã se construiesc case, se câºtigã alegeri, se dau sentinþe,
se emit legi, se traseazã drumuri, se elaboreazã
programe ºcolare. Chiar ºi slujbele din biserici
par sã fie atinse de morb. Dacã totul e cuprins
de molima asta, va trebui sã luptãm pânã la
epuizare pentru a repune adevãrul la baza a
ceea ce facem. Nu e un rãzboi al vorbelor, ci o
datorie civicã a fiecãruia dintre noi. Pentru a
ne putea privi copiii ºi nepoþii fãrã a pleca
ochii ruºinaþi de rãspunderea construirii unei
societãþi înfricoºãtor de superficiale, lipsitã
de profunzime ºi valori. Cum poate fi dreaptã
o lume sprijinitã într-un cui strâmb?
Domnul profesor ne învaþã cã eficienþa va fi
modul de viaþã al viitorului, atunci când resursele
se vor fi epuizat. Dar putem începe încã de
acum schimbarea. Nu e uºor. Deºi omida ºi
fluturele sunt practic acelaºi lucru, trecerea de
la ronþãiala leneºã a frunzelor zemoase la zborul
liber în cãutarea nectarului presupune o lungã
recluziune reflexivã în crisalidã.

Dragoº CIOCÃZAN

Cãþãrãtori
de dragul artei

Bejart Ballet
Lausanne
Béjart Ballet Lausanne revine în
Bucureºti cu cel mai nou spectacol
de balet contemporan al companiei,
în premierã în România, ce include
momentele Tous les hommes presque
toujours simaginent ºi 7 Danses
Grecques. Maurice Béjart a dorit
întotdeauna sã deschidã lumea
baletului unui public cât mai larg.
Animaþi de acelaºi spirit, Gil Roman
ºi dansatorii sãi þin vie opera lui,
reprezentând-o în turnee prin toatã
lumea, atât în cadrul unor evenimente
mari sau recepþii oficiale, precum ºi
în cadrul unor evenimente caritabile.
Coregraf de peste 20 de ani, Gil
Roman pãstreazã opera lui Maurice
Béjart ºi adaugã noi creaþii la repertoriul companiei.
Douã reprezentaþii de balet
contemporan vor avea lor pe 12 ºi pe
13 octombrie 2019, la Sala Palatului.
Maurice Béjart reprezintã o parte
consistentã a istoriei coregrafiei
secolului XX, iar compania Béjart
Ballet din Lausanne, condusã de
succesorul maestrului, Gil Roman,
este o referinþã la fel de importantã
în lumea baletului contemporan.

Ateliere de Artã Deschise în Bucureºti  Ediþia Enescu

 Ateliere de Artã
Deschise
acompaniazã
vizual programul
Festivalului Enescu
 Peste 80 de
studiouri deschise
în Bucureºti
ºi în 14-15 ºi 2122 septembrie
2019

Luna aceasta, parte din Festivalul Internaþional George
Enescu, are loc a doua ediþie a evenimentului Ateliere de
Artã Deschise în Bucureºti  Ediþia Enescu, în cadrul
cãreia peste 80 de spaþii de creaþie ale artiºtilor vizuali
bucureºteni vor fi deschise publicului pentru vizitare.
Timp de trei weekenduri, sâmbãta ºi duminica,
7-8, 14-15 ºi 21-22 septembrie 2019, în intervalul
orar 12:00-20:00, artiºti vizuali cu specializãrile
picturã, sculpturã, graficã, ceramicã, sticlã, textile ºi
metal aºteaptã vizitatori la adresele atelierelor lor.
Ateliere de Artã Deschise în Bucureºti  Ediþia Enescu
2019 reprezintã o ocazie unicã, atât pentru cei curioºi,
care vor sã afle mai multe despre domeniul artelor vizuale,
cât ºi pentru iubitorii de artã, colecþionarii sau cei
implicaþi în creaþia artisticã contemporanã sã-i cunoascã
pe unii dintre cei mai apreciaþi artiºti bucureºteni ºi de a
descoperi spaþiile unde creeazã.
De cealaltã parte, artiºtii participanþi s-au pregãtit cu
miniexpoziþii, ce cuprind ultimele lucrãri realizate, cu
demonstraþii sau prezentãri ale lucrãrilor în diverse faze
ºi cu rãbdarea de a rãspunde întrebãrilor ce le vor fi adresate.

Evenimentul deschide pentru vizitare spaþii de creaþie
ale artiºtilor aflate în colonii artistice sau individuale,
situate în mai multe zone ale Bucureºtilor; hãrþile ºi
profilurile artiºtilor sunt disponibile pe pagina de internet
www.ateliere.net. Pentru a uºura periplul prin oraº,
beneficiaþi de lista atelierelor deschise ºi de opþiunea de
ghidare prin GPS în aplicaþia ATELIERE, disponibilã pe
platformele iOS ºi Android.
Ediþia specialã de Ateliere de
Artã Deschise în Bucureºti este
organizatã în cadrul Proiectului
Cultural Contemporanii, sub
egida Festivalului Internaþional
George Enescu, ºi este realizatã
cu sprijinul Nuclearelectrica 
sponsor principal. Parteneri ai evenimentului sunt Gemini Solutions, Pan Food, Sano Vita,
Aqua Carpatica ºi Domeniile
Sâmbureºti.

Maria PAªC

Invitaþii în lumea artelor plastice

Mihaela Laura BOERU:

Lucrãrile mele sunt un dialog permanent cu liniile ºi culorile
Printre artiºtii plastici de marcã ai judeþului Ilfov se aflã
ºi Mihaela Laura Boeru. În prezent este profesor metodist
al jud. Ilfov (com.Brãneºti), prezentã în Comisia Arte,
responsabil de Comisie Imagine, responsabil Comisie
Proiecte ºi Parteneriate, responsabil ºi coordonator Arie
Curricularã Arte, Tehnologii ºi Educaþie fizicã. Dupã ce a
urmat cursurile Liceului de Artã din Ploieºti (secþia Picturã
de ºevalet), în perioada 1995  1998, susþine examen de
admitere la Facultatea de Arte Plastice din Bucureºti (secþia
de Sculpturã) ºi, fiind declaratã admisã, în perioada 20002003 se specializeazã în acest domeniu. Dupã un curs de
masterat în Arte Vizuale (2003  2005), cum era ºi firesc,
din anul 2012 urmeazã doctoratul în cadrul Universitãþii
Naþionale de Arte din Bucureºti. Obþinând definitivatul în
învãþãmânt, are ca discipline principale (competenþe
profesionale): anatomia, perspectiva, istoria artei, estetica,
filosofia, pedagogia, desen, modelaj, tehnici, picturã, design.
Pentru a putea preda elevilor toate aceste discipline,
urmeazã ºi Cursuri de formare profesionalã în cadrul Casei
Corpului Didactic, Ilfov, ISJ, MECTS. Ca artist plastic
este, din anul 2005, membru al Uniunii Artiºtilor Plastici
Bucureºti, secþia Sculpturã. Ca premii ce i-au încununat
cariera artisticã, putem menþiona: Premiul UAP 2005
(Galeria APOLLO, 2005), Premiul I - 2008 la Festivalul
de Artã, Premiul I - 2009 la Festival de Artã, Premiul II 2010 la Festivalul de Artã, Premiul I - 2011 la Festivalul
de Artã. Dintre expoziþiile personale amintim, în anul
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2010 ºi 2011, pe cele de la Casa Corpului
Didactic Ilfov, expoziþie personalã în 2004 
Regãsire, la World Trade Center Bucureºti.
Participã ºi la expoziþii naþionale, precum cele de la Salonul de
sculpturã micã  APOLLO, SIMEZA, CÃMINUL ARTEI, Desene
de sculptori  APOLLO, SIMEZA, CÃMINUL ARTEI, dar ºi la
expoziþii de grup, ca: Sculpturograma  Simeza, Expo - Galeria
IREXON, sau cea intitulatã FLORILE PRIMÃVERII - 2014.
Din septembrie 2006 predã la Liceul teoretic Traian Lalescu
(Brãneºti, Ilfov). Legat de aceastã carierã pedagogicã ºi artisticã,
Mihaela Laura Boeru avea sã ne declare: Am lucrat 6 ani în domeniul
artistic, design ºi decor de teatru ºi operã în România ºi pentru
strãinãtate, am lucrat din 2003 în învãþãmântul particular, iar
din 2006 în învãþãmântul de stat, sunt titular din 2008 ºi profesor
metodist din 2010 în judeþul Ilfov.
Artistul Petre Emanuel Ghergu spune: Lucrãrile Laurei
Mihaela Boeru ne reveleazã o fiinþã sensibilã. Subiectele sale,
eminamente figurative, sunt atent studiate ºi compuse cu grijã în
spaþiul plastic. Conceperea ºi realizarea personajelor sale
dovedeºte o realã mãiestrie ºi valoare în redarea armoniei.
Grafismul liniei, tuºa atent distribuitã pe formele ce definesc
personajele sale, dar ºi textura suprafeþei, sunt cele ce creeazã un
tot unitar. Acestea sunt asemenea unui dialog, un dialog pe care
artista îl are cu propria suprafaþã de lucru.
Pentru a lua parte la acest dialog artistic cu liniile ºi culorile,
trebuie sã priviþi atent lucrãrile Mihaelei Laura Boeru. Dupã un
timp al introspecþiei, imperceptibilul poate deveni perceptibil

George V. GRIGORE

Un fenomen greu de înþeles pentru mine s-a nãscut în
urmã cu câþiva ani, odatã cu apariþia telefoanelor inteligente
cu camerã foto. Denumit de unii selfie, adicã autoportret
fotografic digital, realizat în vederea distribuirii pe reþelele
de socializare, treptat, manifestarea s-a extins cãtre zona
de senzaþional. Adicã imagini cât mai cool, în locuri cât
mai primejdioase. De dragul acestei arte morbide, au fost
jertfiþi numeroºi adolescenþi ºi tineri, care s-au încumetat
sã se fotografieze sau mai corect spus auto-fotografieze pe
trenuri, poduri, blocuri, margini de prãpastie. Desigur, goana
nebunã dupã like-uri pe reþelele sociale i-a determinat pe
fotografii de conjuncturã sã se arunce cu capul înainte, fãrã se
evalueze riscurile. Din pãcate, au sfârºit tragic, în contextul
artei prost înþelese ºi foarte prost pusã în scenã. Într-una din
zilele trecute, hotãrât sã mã echipez cu niºte articole sportive
ºi însoþit de fiul meu, am mers la un mall pentru cumpãrãturi.
La ieºire, nu micã ne-a fost uimirea sã vedem cum doi
îndrãgostiþi de fotografie s-au cocoþat pe marginea mall-ui, în
încercarea de a-ºi face fotografii unul altuia. M-am uitat spre
ei, în timp ce fiul meu repeta fãrã oprire: sper sã nu cadã!

Analiza lui foarte rapidã a ceea ce vedea
m-a fãcut sã înþeleg cã de jos era evidentã limita
dezastrului. De sus, de la înãlþimea mall-ului, distraºi ºi chinuiþi
pânã peste poate de amor, cei doi se puneau în ipostaze extrem
de periculoase. Ca fotograf, am observat imediat poziþia
obiectivului, care plasa cu siguranþã subiectul pe un cer albastru.
ªi atât! Un cer albastru, care putea deveni fundal pentru orice
portret reuºit, prin schimbarea unghiului, fãrã niciun risc! Pentru
ei însã acel cer albastru ar fi putut sã fie ultima clipã pe pãmânt!
Cãþãrãtorilor de dragul artei le recomand cu încredere sã citeascã
orice carte despre fotografie, înainte de a se urca, arunca, înota,
lega, cãlãri, sãri, legãna cu aparatul de gât în jocul cu moartea!

Ciprian C. VASILESCU

Vedete ale literaturii mondiale
vin la FILIT

 Organizatorii Festivalului Internaþional de Literaturã ºi
Traducere Iaºi (FILIT) au anunþat primele nume de scriitori
strãini care vor fi prezenþi la Iaºi în perioada 2-6 octombrie
2019, la cea de-a VII-a ediþie a festivalului.
Printre numele strãine confirmate se numãrã ºi Richard Ford,
unul dintre cei mai apreciaþi scriitori americani contemporani, primul
scriitor care a primit în acelaºi an, atât Premiul Pulitzer, cât ºi PEN/
Faulkner Award for Fiction, pentru romanul Ziua Independenþei.
La FILIT va fi prezent ºi unul dintre cei mai mari scriitori ruºi ai
momentului. Considerat cel mai important candidat rus la Premiul
Nobel pentru literaturã, Mihail ªiºkin este singurul scriitor care a
primit toate cele trei mari premii literare ruseºti: Russian Booker
Prize, Russian National Bestseller ºi Big Book Prize.
De asemenea, publicul va avea ocazia de a o întâlni pe María
Dueñas, scriitoarea din Spania ale cãrei romane au devenit bestselleruri internaþionale, fiind traduse în peste 35 de limbi. Romanul sãu
Iubirile croitoresei s-a vândut în peste un milion de exemplare ºi a
fost adaptat pentru televiziune, cu mare succes internaþional.
Laureat al Premiului Goncourt ºi al altor premii literare importante,
scriitorul ºi traducãtorul francez Mathias Enard se va întâlni cu
publicul român în cadrul FILIT. Alþi scriitori francezi cunoscuþi care
vor fi prezenþi la FILIT sunt Yannick Haennel ºi Lionel Duroy.
Întâlniri de excepþie vor fi ºi cu scriitorii Sjon (Sigurjón Birgir
Sigurðsson) -Islanda ºi Kim Leine - Danemarca, laureaþi ai Premiului
pentru Literaturã al Consiliului Nordic. Operele lui Sjon au fost
traduse în 30 de limbi. Este autorul multora dintre melodiile celebrei
Björk ºi a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru versurile din
coloana sonorã a filmului Dancer in the Dark, regizat de Lars von
Trier. Unul dintre cei mai cunoscuþi scriitori din Danemarca, Kim
Leine a primit numeroase premii, iar romanul sãu Profeþii din
Fiordul Veºniciei este vândut în peste 20 de þãri.
Publicul va avea ocazia sã îl cunoascã ºi pe Herman Koch,
unul dintre cei mai populari scriitori din Olanda, fiind ºi actor,
realizator de televiziune ºi jurnalist. Romanul sãu Cina a fost
tradus în 21 de limbi.
Un alt nume de excepþie confirmat la FILIT este scriitoarea
turcã, activistã pentru drepturile omului, Aslý Erdogan. A lucrat
la Centrul European de Cercetãri Nucleare din Geneva, iar din
1996 s-a dedicat literaturii ºi jurnalismului. A fost arestatã ºi
închisã în august 2016, împreunã cu colegii din redacþia ziarului
de opoziþie la care scria (Özgür Gündem). În 2017 i s-a decernat
Premiul pentru Pace Erich Maria Remarque, iar în 2018, Premiul
Simone de Beauvoir pentru libertatea femeilor.
Numelor de mai sus li se alãturã ºi Ahmed Saadawi (poet,
romanicer ºi realizator de filme documentare din Irak, câºtigãtor al
Premiului Internaþional pentru Ficþiune Arabicã ºi nominalizat la
Man Booker Prize), Ilija Trojanov (Bulgaria-Germania; adaptarea
cinematograficã dupã cartea sa Lumea e mare, iar salvarea se
ascunde dupã colþ a câºtigat peste 20 de premii de festival), Svetislav
Basara (scriitor de marcã din Serbia, numit de critica internaþionalã
un nebun, un geniu, un anarhist, un insolent, un entertainer, un
sentimental, fiind în literaturã ceea ce este Kusturica pentru
cinematografie), Drago Janèar (unul dintre cei mai cunoscuþi
scriitori, eseiºti ºi dramaturgi din Slovenia, tradus în peste 21 de
limbi, câºtigãtor a numeroase premii, printre care ºi Premiul Uniunii
Europene pentru Literaturã) sau Genevieve Damas (scriitoare,
comedianã ºi regizoare a scenei contemporane din Belgia).
Organizatorii vor reveni cu alte nume prezente la festival.
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Rolul judecãtorilor ºi procurorilor în înfãptuirea actului de justiþie (I)
Magistratura este activitatea judiciarã desfãºuratã de judecãtori
în scopul înfãptuirii justiþiei ºi de procurori în scopul apãrãrii
intereselor generale ale societãþii, a ordinii de drept, precum ºi a
drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor.
Cariera judecãtorului este separatã de cariera procurorului,
judecãtorii neputând interfera în cariera procurorilor ºi nici
procurorii în cea a judecãtorilor. Judecãtorii numiþi de Preºedintele
României sunt inamovibili, în condiþiile legii.
Judecãtorii inamovibili pot fi mutaþi prin transfer, delegare,
detaºare sau promovare, numai cu acordul lor, ºi pot fi suspendaþi
sau eliberaþi din funcþie în condiþiile prevãzute de lege.
Judecãtorii sunt independenþi ºi se supun numai legii. Judecãtorii
trebuie sã fie imparþiali, având libertate deplinã în soluþionarea
cauzelor deduse judecãþii, în conformitate cu legea ºi în mod
imparþial, cu respectarea egalitãþii de arme ºi a drepturilor procesuale
ale pãrþilor. Judecãtorii trebuie sã ia decizii fãrã niciun fel de
restricþii, influenþe, presiuni, ameninþãri sau intervenþii, directe sau
indirecte, din partea oricãrei autoritãþi, fie chiar autoritãþi judiciare.
Hotãrârile pronunþate în cãile de atac nu intrã sub imperiul acestor
restricþii. Scopul independenþei judecãtorilor constã inclusiv în a
garanta fiecãrei persoane dreptul fundamental de a fi examinat
cazul sãu în mod echitabil, având la bazã doar aplicarea legii.
Procurorii îºi desfãºoarã activitatea potrivit principiului legalitãþii,
al imparþialitãþii ºi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului
justiþiei.
Procurorii sunt independenþi în dispunerea soluþiilor, în condiþiile
prevãzute de Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Procurorii pot fi mutaþi prin transfer, detaºare sau promovare,
numai cu acordul lor. Ei pot fi delegaþi, suspendaþi sau eliberaþi din
funcþie în condiþiile prevãzute de lege.
Judecãtorii ºi procurorii sunt obligaþi ca, prin întreaga lor
activitate, sã asigure supremaþia legii, sã respecte drepturile ºi
libertãþile persoanelor, precum ºi egalitatea lor în faþa legii ºi sã
asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanþilor
la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, sã respecte
Codul deontologic al judecãtorilor ºi procurorilor ºi sã participe la
formarea profesionalã continuã.
Procurorii ºi judecãtorii trebuie sã se asigure, în toate stadiile
unui proces, cã drepturile ºi libertãþile individuale sunt garantate
ºi cã ordinea publicã este protejatã.
Judecãtorii ºi procurorii trebuie atât sã fie, cât ºi sã aparã ca
fiind independenþi unii de ceilalþi.
Judecãtorii nu pot refuza sã judece pe motiv cã legea nu prevede,
este neclarã sau incompletã.

Incompatibilitãþi ºi interdicþii
Funcþiile de judecãtor, procuror, magistrat-asistent ºi asistent
judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcþii publice sau private,
cu excepþia funcþiilor didactice din învãþãmântul superior, aºa cum
acestea sunt definite de legislaþia în vigoare.
Judecãtorii ºi procurorii sunt obligaþi sã se abþinã de la orice
activitate legatã de actul de justiþie în cazuri care presupun existenþa
unui conflict între interesele lor ºi interesul public de înfãptuire a
justiþiei sau de apãrare a intereselor generale ale societãþii.
Judecãtorii, procurorii, magistraþii-asistenþi ºi personalul auxiliar
de specialitate sunt obligaþi sã dea, anual, o declaraþie pe propria
rãspundere în care sã menþioneze dacã soþul, rudele sau afinii pânã
la gradul al IV-lea inclusiv exercitã o funcþie sau desfãºoarã o
activitate juridicã ori activitãþi de investigare sau cercetare penalã,
precum ºi locul de muncã al acestora. Declaraþiile se înregistreazã
ºi se depun la dosarul profesional.
Judecãtorii, procurorii, magistraþii-asistenþi, personalul de
specialitate juridicã asimilat magistraþilor ºi personalul auxiliar de
specialitate sunt obligaþi sã facã o declaraþie autenticã, pe propria
rãspundere potrivit legii penale, privind apartenenþa sau
neapartenenþa ca agent sau colaborator al organelor de securitate,
ca poliþie politicã.
Consiliul Naþional pentru Studierea Arhivelor Securitãþii verificã
declaraþiile. Rezultatele verificãrilor se ataºeazã la dosarul
profesional.
Apartenenþa în calitate de colaborator al organelor de securitate,
ca poliþie politicã, are ca efect eliberarea din funcþia deþinutã.
Dispoziþiile Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar
ºi deconspirarea securitãþii ca poliþie politicã se aplicã în mod
corespunzãtor.
Judecãtorii, procurorii, magistraþii-asistenþi, personalul de
specialitate juridicã asimilat acestora, personalul auxiliar de
specialitate ºi personalul conex personalului de specialitate al
instanþelor judecãtoreºti ºi parchetelor nu pot fi lucrãtori operativi,
inclusiv acoperiþi, informatori sau colaboratori ai vreunui serviciu
de informaþii.
Încãlcarea dispoziþiilor conduce la eliberarea din funcþia deþinutã,
inclusiv cea de judecãtor sau procuror.
Judecãtorii, procurorii, magistraþii-asistenþi, personalul de
specialitate juridicã asimilat acestora, personalul auxiliar de
specialitate ºi personalul conex personalului de specialitate al
instanþelor judecãtoreºti ºi parchetelor completeazã anual o
declaraþie olografã pe propria rãspundere, potrivit legii penale,
din care sã rezulte cã nu au fost ºi nu sunt lucrãtori operativi,
inclusiv acoperiþi, informatori sau colaboratori ai niciunui serviciu
de informaþii. Declaraþiile se depun ºi se arhiveazã la
compartimentul de resurse umane.
Serviciilor de informaþii le este interzis sã racoleze persoanele mai
sus menþionate ca lucrãtori operativi, inclusiv acoperiþi, informatori
sau colaboratori. Încãlcarea acestei interdicþii este infracþiune
împotriva independenþei justiþiei ºi se pedepseºte cu închisoare de
la 5 la 10 ani. În cazul în care infracþiunea este comisã de un ofiþer cu
funcþii de conducere sau la instigarea acestuia, limitele pedepsei se
majoreazã cu jumãtate. Tentativa se pedepseºte.

Verificarea veridicitãþii datelor din declaraþii se face individual pentru
fiecare declaraþie de cãtre Consiliul Suprem de Apãrare a Þãrii, anual,
din oficiu, sau ori de câte ori este sesizat de Ministerul Justiþiei, Secþia
pentru judecãtori sau Secþia pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii, judecãtorul sau procurorul vizat.
Rezultatul verificãrilor se comunicã din oficiu Consiliului
Superior al Magistraturii, judecãtorului sau procurorului vizat,
precum ºi, la cerere, oricãrei persoane.
Actul Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii poate fi contestat în
instanþã, în termen de 3 luni de la data la care a luat la cunoºtinþã, de
cãtre orice persoanã care justificã un interes legitim, conform Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Dispoziþiile prevãzute la art. 7 din Legea nr.
554/2004, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, nu sunt aplicabile.
Rãspunsul eronat se pedepseºte conform legii.
Informaþiile care privesc statutul judecãtorilor ºi procurorilor,
organizarea judiciarã, organizarea ºi funcþionarea Consiliului Superior
al Magistraturii, cooperarea instituþionalã între instanþe ºi parchete,
pe de o parte, ºi orice altã autoritate publicã, pe de altã parte, precum
ºi actele administrative extrajudiciare emise sau încheiate de cãtre sau
între autoritãþile publice care privesc sau afecteazã desfãºurarea
procedurilor judiciare, prin derogare de la prevederile art. 12 din Legea
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaþiile de interes public, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, constituie informaþii de interes
public, la care accesul liber este garantat.
Judecãtorilor ºi procurorilor le este interzis: a) sã desfãºoare
activitãþi comerciale, direct sau prin persoane interpuse; b) sã
desfãºoare activitãþi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de
altã naturã; c) sã aibã calitatea de asociat sau de membru în organele
de conducere, administrare sau control la societãþi, instituþii de
credit sau financiare, societãþi de asigurare/reasigurare, societãþi
naþionale sau regii autonome; d) sã aibã calitatea de membru al unui
grup de interes economic.
Judecãtorii ºi procurorii nu pot sã facã parte din partide sau
formaþiuni politice ºi nici sã desfãºoare sau sã participe la activitãþi
cu caracter politic.
Judecãtorii ºi procurorii sunt obligaþi ca în exercitarea atribuþiilor
sã se abþinã de la exprimarea sau manifestarea, în orice mod, a
convingerilor lor politice.
Judecãtorii ºi procurorii sunt obligaþi ca, în exercitarea atribuþiilor,
sã se abþinã de la manifestarea sau exprimarea defãimãtoare, în orice
mod, la adresa celorlalte puteri ale statului - legislativã ºi executivã.
Judecãtorii ºi procurorii nu îºi pot exprima public opinia cu
privire la procese aflate în curs de desfãºurare sau asupra unor
cauze cu care a fost sesizat parchetul.
Judecãtorii ºi procurorii nu pot sã dea consultaþii scrise sau
verbale în probleme litigioase, chiar dacã procesele respective sunt
pe rolul altor instanþe sau parchete decât acelea în cadrul cãrora îºi
exercitã funcþia ºi nu pot îndeplini orice altã activitate care, potrivit
legii, se realizeazã de avocat.
Judecãtorilor ºi procurorilor le este permis sã pledeze, în
condiþiile prevãzute de lege, numai în cauzele lor personale, ale
ascendenþilor ºi descendenþilor, ale soþilor, precum ºi ale
persoanelor puse sub tutela sau curatela lor. Chiar ºi în asemenea
situaþii însã judecãtorilor ºi procurorilor nu le este îngãduit sã se
foloseascã de calitatea pe care o au pentru a influenþa soluþia
instanþei de judecatã sau a parchetului ºi trebuie sã evite a se crea
aparenþa cã ar putea influenþa în orice fel soluþia.
Judecãtorii ºi procurorii pot participa la elaborarea de publicaþii,
pot elabora articole, studii de specialitate, lucrãri literare ori
ºtiinþifice ºi pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepþia
celor cu caracter politic.
Judecãtorii ºi procurorii pot fi membri ai unor comisii de
examinare sau de întocmire a proiectelor de acte normative, a unor
documente interne sau internaþionale.
Judecãtorii ºi procurorii pot fi membri ai societãþilor ºtiinþifice
sau academice, precum ºi ai oricãror persoane juridice de drept
privat fãrã scop patrimonial.

Cariera judecãtorilor ºi procurorilor
Admiterea în magistraturã ºi formarea profesionalã
iniþialã a judecãtorilor ºi procurorilor
Admiterea în magistraturã a judecãtorilor ºi procurorilor se face
prin concurs, pe baza competenþei profesionale, a aptitudinilor ºi
a bunei reputaþii. Admiterea în magistraturã ºi formarea profesionalã
iniþialã în vederea ocupãrii funcþiei de judecãtor ºi procuror se
realizeazã prin Institutul Naþional al Magistraturii.
Admiterea la Institutul Naþional al Magistraturii se face cu
respectarea principiilor transparenþei ºi egalitãþii, exclusiv pe bazã
de concurs.
Poate fi admisã la Institutul Naþional al Magistraturii persoana
care îndeplineºte cumulativ urmãtoarele condiþii: a) are cetãþenia
românã, domiciliul în România ºi capacitate deplinã de exerciþiu;
b) este licenþiatã în drept; c) nu are antecedente penale sau cazier
fiscal ºi se bucurã de o bunã reputaþie; d) cunoaºte limba românã;
e) este aptã, din punct de vedere medical ºi psihologic, pentru
exercitarea funcþiei.
Concursul de admitere se organizeazã anual la data ºi locul
stabilite de Institutul Naþional al Magistraturii, cu aprobarea
Consiliului Superior al Magistraturii.
Consiliul Superior al Magistraturii, prin secþiile corespunzãtoare,
stabileºte, în fiecare an, numãrul de cursanþi, separat, pentru
judecãtori ºi procurori, în funcþie de posturile de judecãtori ºi
procurori vacante, precum ºi de cele care vor fi înfiinþate.
Persoanele care îndeplinesc condiþia bunei reputaþii ºi sunt apte
din punct de vedere psihologic ºi medical pentru exercitarea funcþiei
se pot înscrie la concurs.
Admiterea pe posturile de personal de specialitate juridicã asimilat
judecãtorilor ºi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al
Magistraturii ºi al instituþiilor coordonate sau subordonate,

Ministerului Public, precum ºi al Ministerului Justiþiei ºi al instituþiilor
coordonate sau subordonate se face prin concursul de admitere la
Institutul Naþional al Magistraturii. Posturile respective se evidenþiazã
separat.
Cursanþii Institutului Naþional al Magistraturii au calitatea de
auditori de justiþie.
Formarea profesionalã iniþialã în cadrul Institutului Naþional al
Magistraturii constã în pregãtirea teoreticã ºi practicã a auditorilor
de justiþie pentru a deveni judecãtori sau procurori.
În perioada stagiilor de pregãtire practicã, auditorii de justiþie
asistã la toate activitãþile specifice instituþiilor ºi profesiilor, în
condiþiile stabilite prin Regulamentul de organizare, desfãºurare ºi
evaluare a stagiilor de practicã.
Regulamentul de organizare, desfãºurare ºi evaluare a stagiilor
de practicã ºi Programul de formare profesionalã a auditorilor de
justiþie sunt aprobate de Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii, la propunerea Institutului Naþional al Magistraturii.
Dispoziþiile legale privind incompatibilitãþile ºi interdicþiile
judecãtorilor ºi procurorilor se aplicã ºi auditorilor de justiþie.
Auditorii de justiþie au drepturile prevãzute la art. 79 alin. (3) ºi
art. 80 ale Legii 303/ 2004, precum ºi îndatoririle prevãzute la art.
90 ºi art. 91 alin. (2) ale aceleiaºi legi.
Abaterile disciplinare ale auditorilor de justiþie de la îndatoririle
ce le revin potrivit legii sau Regulamentului Institutului Naþional
al Magistraturii se sancþioneazã disciplinar.
Constituie abateri disciplinare: a) atitudinile care aduc atingere
bunelor moravuri sau ordinii publice, atitudinile ireverenþioase faþã
de colegi, personalul de instruire ºi de conducere al Institutului
Naþional al Magistraturii, precum ºi faþã de persoanele cu care
intrã în contact în perioada efectuãrii stagiului; b) absenþele
nemotivate de la activitãþile obligatorii stabilite prin programul de
formare, dacã acestea depãºesc 8 ore într-o lunã; c) faptele
prevãzute la art. 99 lit. a), b), d), j), l), n) ºi q) al Legii 303/ 2004,
dispoziþii care se aplicã în mod corespunzãtor.
Sancþiunile disciplinare aplicabile auditorilor de justiþie sunt:
a) avertismentul; b) diminuarea bursei cu pânã la 15% pe o perioadã
de la o lunã la 3 luni; c) diminuarea bursei proporþional cu numãrul
absenþelor nemotivate, dacã acestea depãºesc 8 ore într-o lunã; d)
exmatricularea din Institutul Naþional al Magistraturii.
Sancþiunile se aplicã de Consiliul ºtiinþific al Institutului Naþional
al Magistraturii, dupã efectuarea cercetãrii disciplinare. Rãspunderea
disciplinarã se prescrie în termen de un an de la sãvârºirea faptei.
Hotãrârile consiliului ºtiinþific pot fi atacate la instanþa de
contencios administrativ ºi fiscal competentã.
În cazul exmatriculãrii din Institutul Naþional al Magistraturii,
cel sancþionat este obligat sã restituie indemnizaþia ºi cheltuielile
de ºcolarizare.
Procedura de cercetare disciplinarã ºi de aplicare a sancþiunilor
disciplinare se stabileºte prin Regulamentul Institutului Naþional
al Magistraturii.
Cercetarea disciplinarã se suspendã atunci când împotriva auditorului
de justiþie s-a dispus trimiterea în judecatã pentru aceeaºi faptã.
Organul de urmãrire penalã este obligat sã comunice, de îndatã,
Institutului Naþional al Magistraturii actul prin care s-a dispus
trimiterea în judecatã a auditorului de justiþie.
Suspendarea cercetãrii disciplinare se dispune de cãtre directorul
Institutului Naþional al Magistraturii ºi opereazã pânã când soluþia
pronunþatã în cauza care a motivat suspendarea a devenit definitivã.
Hotãrârea definitivã este comunicatã de îndatã Institutului Naþional
al Magistraturii. Pe durata suspendãrii cercetãrii disciplinare, cursul
prescripþiei rãspunderii disciplinare este suspendat.
Dupã încheierea cursurilor în cadrul Institutului Naþional al
Magistraturii, auditorii de justiþie susþin un examen de absolvire
prin care se verificã însuºirea cunoºtinþelor, competenþelor ºi
abilitãþilor necesare exercitãrii funcþiei de judecãtor, respectiv
procuror, precum ºi un test psihologic.
O comisie de examinare teoreticã ºi practicã va fi alcãtuite din 7
persoane: 3 judecãtori, 2 procurori, un avocat ºi un profesor
universitar, desemnaþi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
dintre judecãtorii, procurorii sau avocaþii cu cel puþin 12 ani vechime
în profesie ºi dintre cadrele didactice ale facultãþilor de drept care au
obþinut gradul universitar de profesor de cel puþin 5 ani.
Examenul psihologic se va susþine în faþa unei comisii alcãtuite
din 3 psihologi, care vor nota candidatul cu «apt» sau «inapt».
Împotriva calificativului «inapt», candidatul poate face contestaþie
în termen de 5 zile de la afiºare, ce va fi soluþionatã de o comisie de 5
psihologi cu o altã componenþã decât comisia anterioarã. Calificativul
final «inapt» va avea drept consecinþã declararea candidatului ca
respins la examenul de absolvire a Institutului Naþional al Magistraturii.
Auditorii de justiþie care nu promoveazã examenul de absolvire
se pot prezenta încã o datã pentru susþinerea acestuia, la urmãtoarea
sesiune organizatã de Institutul Naþional al Magistraturii. În cazul
în care auditorul de justiþie nu se prezintã, în mod nejustificat, la
examen sau nu promoveazã examenul în a doua sesiune, el nu
poate fi numit ca judecãtor sau procuror ºi este obligat sã restituie
bursa ºi cheltuielile de ºcolarizare.
Nota finalã de absolvire a Institutului Naþional al Magistraturii
este compusã din media de la examenul de absolvire, ce va avea o
pondere de 60%, ºi media rezultatã din evaluãrile realizate pe
durata studiilor în cadrul Institutului Naþional al Magistraturii, ce
va avea o pondere de 40%. Absolvenþii Institutului Naþional al
Magistraturii sunt obligaþi sã îndeplineascã timp de 10 ani funcþia
de judecãtor sau de procuror.
În cazul în care un absolvent al Institutului Naþional al
Magistraturii este eliberat din funcþie înainte de expirarea perioadei
de 10 ani, din iniþiativa sa ori din motive care îi sunt imputabile, el
este obligat sã restituie bursa de auditor de justiþie ºi cheltuielile de
ºcolarizare efectuate cu formarea sa, proporþional cu timpul rãmas
pânã la împlinirea termenului.(Va urma)

Expert media, Florin FÃINIªI
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Zestrea lui Mihãilã Gritta
Am pornit, aºadar, pe urmele acestui nume cu o sonoritate atât de
aparte ºi am descoperit istoria fabuloasã a uneia dintre cele mai
mari familii de aurari a Roºiei Montane.
Acum mai bine de douã secole, acestui Mihãilã Gritta, descendentul
unei familii de italieni, veniþi sã sape dupã aur în acest cotlon
îndepãrtat al Transilvaniei, Dumnezeu i-a pus, la propriu, mâna în
cap. Cu ani buni înainte de 1800, tânãrul, pe atunci, Mihãilã, a dat,
în Muntele Cetate, peste un filon de aur cum nu s-a mai pomenit.
Era Vinerea Mare ºi Roºia Montanã fusese cuprinsã de agitaþie.
Oamenii se grãbeau sã termine lucrul ca sã ajungã la slujba de searã,
când se fãcea prohodul Domnului Iisus. În vreme ce muncitorii de pe
ºteampuri se speteau încã, cu gândul la cele câteva zile de odihnã de
Paºti, domnii ºi cucoanele Roºiei veneau, pãºind þanþoºi, dinspre
Abrud, unde-ºi târguiserã, de cu bunã dimineaþã, haine dichisite ºi
bunãtãþurile. Legenda spune cã Mihãilã se desprinsese de stâlpul
porþii ºi-o luase la pas, salutând respectuos, în stânga ºi în dreapta,
ridicând uºor clopul. La tot pasul era câte un acþionar de minã mereu
în inspecþiune, mai ceva ca jândarii, de teamã sã nu fie furaþi nici cât
negru sub unghie. În faþa Casinei, forfota pieþei îl înghiþi cu totul pe
Mihãilã. Lumea era veselã, se vedea prosperitatea ultimilor ani, când
minele scoteau tot mai mult aur. Se simþea ºtaiful oamenilor, care
dãduserã de bani. Se putea observa asta ºi din casele frumoase, cu
faþada la stradã ºi din educaþia tinerilor care veniserã acasã, de sãrbãtori,
de pe la Budapesta sau Viena, unde mergeau la ºcoli înalte. Prin alte
pãrþi ale Ardealului, lumea o duce vai ºi amar, dar la Roºia, înainte de
1800, omul nu avea grija zilei de mâine, se simþea în aer puterea
aurului. Mihãilã tocmai descoperise filonul de aur, dupã întâlnirea cu
vâlva bunã, dar nu zicea nimic. Se trãsese deoparte, lângã zidul unui
birt, sã bea o bere rece. Unii vorbeau franþuzeºte, alþii nemþeºte.
Niºte italieni urlau atât de tare, încât acopereau pânã ºi larma
ºteampurilor, trei bancheri evrei tocmai ce ieºiserã din Casinã, locul
unde se fac ºi se pierd marile averi....
Mihãilã Gritta avea convingerea la acel moment cã lui nu i-se
poate întâmpla nimic rãu dacã îºi va respecta promisiunea fãcutã
vâlvei, ce luase forma unui ortac bãtrân. ªi într-adevãr, ce îi promisese
vâlvei, în urmã cu douã nopþi, avea sã facã pânã la sfârºitul vieþii.
În noaptea apariþiei vâlvei ºi a marii descoperiri, în miercurea
Sãptãmânii Mari, a intrat direct în mina tatãlui sãu, chiar în centrul
Roºiei, sub Cetate. Mergea aºa, îngândurat, cu lampa în mânã, pe o
galerie abandonatã de ani de zile. Deodatã, ca într-un vis, îl orbeºte o
luminã puternicã. În jur, pereþii de piatrã tremurã ca varga, de parcã ar
fi cutremur. Din crãpãturile rocii se scurge o pulbere finã, ºi toatã
galeria se umple de-o ceaþã albicioasã, dindãrãtul cãreia iese un bãrbat
înalt, cu pãr alb ºi lung, ca un sfânt cãzut de pe catapeteasma unei
biserici. Restul este istorie. Cu banii obþinuþi pe cele aproape douã
tone de aur extrase în decursul vieþii sale, Mihãilã Gritta a ridicat ºapte
biserici ortodoxe ºi ºapte ºcoli confesionale în zona Munþilor Apuseni.
Biserica Adormirea Maicii Domnului din Roºia Montanã, Biserica
Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gravriil din Bucium Cerbu, pe turla cãreia
apar iniþialele M. G., Biserica Sfânta Treime din Mogoº, Biserica
Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil din Geoagiu Joseni, pe turnul
cãreia se poate citi Gritta Mihail  1829, Biserica Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil, pe turnul cãreia scrie Mihail  1832. Toate aceste
lãcaºuri alãturi de câteva foste ºcoli certificã marea operã de binefacere
a lui Mihãilã Gritta din Roºia. Toate, biserici mari, frumoase, de zid,
cu turle mândre, adevãrate bijuterii! Se spune cã ºi biserica din Ardeu
ar fi avut înscris pe turlã numele lui Mihãilã Gritta, dar însemnarea a
dispãrut, dupã o renovare. În fine, a ºaptea bisericã a lui Gritta se
poate sã fi fost biserica de la Cãrpiniº, demolatã între timp, când s-a
construit pe locul ei o bisericã nouã. Într-o epocã de maximã opresiune,
exact între Rãscoala lui Horea, Cloºca ºi Criºan ºi Revoluþia lui Avram
Iancu (Mihãilã a trãit între 1762 ºi 1837), familia Gritta s-a folosit de
aurul din munþi pentru a face din Apuseni o redutã a ortodoxiei ºi
românismului. Iar când crucea ºi cartea n-au mai fost de-ajuns, i-a
venit rândul fiului lui Mihãilã, George Gritta, sã-ºi scoatã bãieºii la
arme ºi sã schimbe pulberea de aur pe pulbere de tun...Din pãcate, azi
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ara Moþilor sau tãrâmul de
basm al Apusenilor este mai mult
decât o destinaþie de vacanþã. Este
o cãlãtorie în timp, în istorie, pe
firul de aur ce duce spre munþii
auriferi. Azi, sãrãciþi! Aºezarea
despre care vã vorbesc este cea din
mijlocul conflictelor, în numele
cãreia s-au purtat lupte ideologice,
iar interesele meschine au preschimbat-o în scrum. Aþi ghicit,
am cãlãtorit spre Roºia Montanã
mânat de curiozitate ºi m-am
întors cu o altã reprezentare faþã
de cea anterioarã. Roºia Montanã
trebuie salvatã, în primul rând de
noi ºi de indiferenþã! Înainte de a
adãuga prima impresie trebuie
sã precizez cã legendele locului
sunt mai puternice, ca oriunde, iar
la baza lor stau adevãruri incontestabile. Este opþiunea cititorului
sã creadã sau nu în vâlva bãii. Eu
cred necondiþionat.
Legenda spune cã, urmând
sfatul vâlvei bãii, care a apãrut sub
înfãþiºarea unui moº cu barbã albã
pânã-n brâu, Gritta a pus fitilul,
dând foc prafului negru, iar
explozia ce a urmat a provocat
halucinanta apariþie a unui aur
curat, greu ºi frumos, cum rar s-a
mai vãzut într-o baie din Roºia.
La întrebarea vâlvei, ce are de gând
sã facã cu atâta aur, minerul
Mihãilã Gritta îi rãspunde: O,
dragul meu ºi al lui Dumnezeu, e mult darul aflat, dar pentru
scopul meu este puþin! Sã nu crezi însã cã spre desfãtarea mea
râvnesc dupã bunuri lumeºti, nu dragul meu ortac alta e ce mã
frãmântã pe mine. Vãd neamul meu în jugul robiei, vãd cã
românilor le este închisã calea la ºcoli, ºi unicul scut al limbii ºi
legii noastre este casa lui Dumnezeu. Toatã ºcoala românilor e
biserica ºi numai sub scutul altarului avem pazã a ne pãstra
limba ºi datinile strãmoºeºti. Acum dar, ortace dragul meu, mã
vei pricepe cã dorul inimei mele e acela sã zidesc biserici Cât se
va ajunge din acest aur, tot îl voi împãrþi pânã la ultimul gram
Aceasta era mãrturisirea celui mai bogat miner, pe patul de
moarte, atunci când a vorbit (singura datã) despre întâlnirea cu
vâlva bunã ce i-a facilitat gãsirea aurului. Mihãilã Gritta este
minerul care ºi-a cheltuit imensa avere descoperitã în minele de
aur din Roºia Montanã, aproape douã tone (o tonã ºi ºapte sute
de kilograme de aur), pentru a ridica ºcoli ºi biserici în Apuseni.
S-a stins pe la 1837. Mormântul sãu s-a aflat pânã de curând la
marginea unui bloc din Roºia Montanã, având la cap cruce
mâncatã de vremuri, neºtiut aproape de nimeni. Azi nu mai este
nici crucea, nici numele sãu pe buzele localnicilor.
Întreaga aºezare, cândva foarte bogatã, este o ruinã. Preocupãrile oamenilor din Roºia Montanã se reduc la supravieþuire.
Se trãieºte cu foarte puþin. Imaginea dezolantã a prezentului
m-a determinat sã mã întorc la trecutul glorios al localitãþii.
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nu avem niciun portret al lui
Mihãilã, ci doar fotografii ale
urmaºilor lui. Figurã emblematicã a Þãrii Moþilor este ºi
fiul lui Mihãilã, George Gritta,
fiindcã acesta s-a alãturat lui
Avram Iancu în luptele pentru
apãrarea Abrudului. George
Gritta fu ºi ridicatu la rangu
de Tribunu în Roºia ºi în tot
cursul dregãtoriei sale, de
nimeni nu fu învinuitu sau
acuzatu la prefectu. La fel ca
pãrinþii sãi, n-au cruþat
osteneala ºi averea pentru
binele de obºte, scrie însuºi
Avram Iancu, în 1851, într-un
atestat pe care i-l înmâneazã
personal, la Câmpeni, lui
George Gritta, vechiul sãu
tovarãº de arme. Pãrintele
Simion Balint, mâna dreaptã
a lui Iancu, consemneazã ºi el
ajutorul dat de George Gritta
ºi de bãieºii sãi, în timpul
Revoluþiei. Fiul lui Mihãilã a
suportat, nu o datã, pe spezele sale, achiziþia de praf de
puºcã ºi de mâncare pentru
armata lui Iancu, ºi a cumpãrat douã tunuri, fãrã de
care aceasta nu avea nicio
ºansã sã-l înfrunte pe maiorul
Hatvani, în luptele pentru cucerirea Abrudului.
Azi, la Roºia Montanã, puþine lucruri mai amintesc de marea
personalitate localã, de acum mai bine de douã secole. Câteva semne
mãrunte ale trecerii sale prin viaþã. Una dintre acestea este casa cea
mare a lui Mihãilã; cu faþada frumos renovatã, a fost cumpãratã de
la urmaºi , iar acum stã goalã. Niciun panou, nicio hartã, care sã
arate un posibil traseu de la casa celui mai bogat miner din Roºia
Montanã spre galeria unde a descoperit aurul. Am fost nevoit sã
plãtesc un ghid, ca sã îmi arate drumul spre intrarea în Mina
Gritta, de sub Muntele Cetate. Dupã aproape o jumãtate de orã de
urcat, prin grohotiºuri ºi boscheþi, dupã ce am salutat paznicul
Corporaþiei, care oficial nu mai extrage aur la Roºia Montanã, am
ajuns pe marginea prãpastiei. În locul în care de 2000 de ani se
scotea aur. Vârful muntelui a dispãrut de mult, ºi s-a coborât adânc
în vintrele lui. Peisajul este apocaliptic. Ghidul mã conduce pe un
drum cunoscut de foarte puþini. Îmi spune, dupã ce dã la o parte
câteva crengi groase, ce camufleazã poteca: Te conduc spre galeria
mea romanã! Într-adevãr, primii care au scos aur din acest munte
au fost romanii. Pe urmele lor s-a încumetat ºi Gritta sã caute
metalul preþios ºi a reuºit sã îl gãseascã. Locul pare blestemat.
Furia aurului i-a cuprins pe toþi contemporanii ºi urmaºii lui Mihãilã
Gritta. Au cãutat peste tot, pânã când intrarea în minã s-a surpat.
Niºte bârne vechi ºi crãpate indicã cu aproximaþie locul intrãrii
Chiar dacã mormântul celui mai bogat miner din Roºia Montanã
nu mai existã, o altã cruce-monument, cunoscutã drept Crucea
lui Gritta, strãjuitã de un alt monument dedicat luptãtorilor din
Apuseni, aminteºte de locul în care Mihãilã s-a închinat, înainte sã
intre în galeriile descoperite cu ajutorul vâlvei bune. La câteva sute
de metri mai jos, în curtea celei mai mari ºi frumoase biserici
din Roºia Montanã, îºi doarme somnul de veci fiul-erou.

Joi

Ciprian C. VASILESCU
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Mã aflam într-o excursie la Peºtera Ialomiþei când am aflat de existenþa
Muzeului Tiparului ºi al Cãrþii Vechi Româneºti de la Târgoviºte. Am
întrebat ce se mai poate vizita prin judeþ ºi am fost îndrumat cãtre
Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi (restaurat), Curtea Domneascã
din Târgoviºte (renovatã) ºi acest nou muzeu (nou pentru mine!).

Unic în þarã prin evaluarea documentar-istoricã ºi artisticã a
exponatelor, Muzeul Tiparului ºi al Cãrþii Vechi Româneºti este amplasat
în Curtea Domneascã din Târgoviºte, judeþul Dâmboviþa, ºi adãposteºte
mãrturii ale civilizaþiei unui popor, exprimatã printr-unul dintre cele mai
profitabile în timp meºteºuguri, tiparul. Aici se gãsesc: prima tiparniþã
instalatã la Mãnãstirea Dealu de cãlugãrul sârb Macarie ºi prima carte
tipãritã în Þara Româneascã - Liturghierul lui Macarie (1508), precum ºi
Octoihul slavon (1510), Tetraevanghelul slavon (1512), ediþii princeps,
cãrþi rare, fiind o dovadã vie a dezvoltãrii culturii pe teritoriul celor trei
provincii româneºti. Vatrã a tipãriturilor din Þara Româneascã, oraºul
Târgoviºte a fost al patrulea centru tipografic de limbã slavonã dupã
Veneþia, Cracovia ºi Cetinje, ºi primul în spaþiul Sud-Est european. Aici a
fost tipãritã ºi prima traducere în limba slavonã a lucrãrii Urmarea lui
Hristos/Imitaþiunea lui Cristos, de boierul cãrturar Udriºte Nãsturel,
cumnatul domnitorului Matei Basarab. Tipãrirea cãrþilor în Þara
Româneascã se fãcea sub oblãduirea voievozilor creºtini, fiind consideratã
ca o problemã de stat menitã sã aducã prestigiu statului ºi bisericii
deopotrivã. Pentru a consolida prestigiul Bisericii ca principal sprijin al
statului, domnitorul Radu cel Mare l-a adus în þarã pe cãlugãrul Macarie,
format ca meºter tipograf la Veneþia, care tipãrise deja cinci cãrþi la Cetinje,
între anii 1493-1495. Aºadar, începând cu apariþia scrisului ºi continuând
cu inventarea tiparului cu litere mobile de cãtre Gutenberg în Germania
(1400-1468) ºi rãspândirea lui în Europa, muzeul prezintã dovezi ale
trudei meºterilor tipografi ºi miniaturiºti, care au început la Târgoviºte,
precum: Macarie, Dimitrie Liubavici, Oprea Logofãtul, Coresi, Antim
Ivireanul, Mitrofan Gregoraº, Meletie Macedoneanu.
Inaugurat la 11 mai 1967, Muzeul Tiparului ºi al Cãrþii Vechi Româneºti
este adãpostit de Casa Aramã sau Dionisie Lupu - monument de arhitecturã
în stil neoromânesc din secolul al XIX-lea. Clãdirea a fost construitã
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dupã planurile arhitectului Ion Mincu, pe beciuri cantacuzine din secolul
al XVII-lea ºi a adãpostit biblioteca stolnicului Constantin Cantacuzino,
printre cele mai valoroase din Þara Româneascã la acea vreme. La începutul
secolului al XX-lea, casa a fost folositã ca internat ºcolar particular, local
al poliþiei oraºului, iar în perioada Primului Rãzboi Mondial a fost sediu
al comandamentului german. Distrusã în urma unui cutremur, din vechea
casã se mai pãstreazã doar douã ziduri de interior, fiind refãcutã din
temelii peste ruinele de la începutul secolului al XIX-lea, în incinta Curþii
Domneºti.
Casa Aramã este compusã din pivniþã, parter ºi etaj, accesul la etaj
fãcându-se printr-o scarã exterioarã din lemn care conduce într-un cerdac
de unde pot fi admirate monumentele Curþii Domneºti. Muzeul Tiparului
ºi al Cãrþii Vechi Româneºti a fost amenajat la parterul acestei clãdiri,
fiind structurat pe sãli reprezentând, atât începuturile activitãþii tipografice
târgoviºtene (secolul al XVI-lea), cât ºi centrele tipografice apãrute ulterior
în Transilvania (secolele XVII, XVIII) ºi culminând cu editarea primelor
ziare cu apariþie regulatã (secolul al XIX-lea), când este încheiatã evoluþia
cãrþii vechi româneºti. Expoziþia începe cu prezentarea primelor forme de
scriere (protoliterarã sau pictograficã, ideograficã, asemãnãtoare celei
mai vechi scrieri din lume, cea sumerianã) ºi primelor suporturi de scriere
(tãbliþele de lut ars de la Tãrtãria, din judeþul Alba - secolele IV-III î.Hr.).
Alte suporturi, precum vasele de lut, scoarþa de copac sau pergamentul,
au fost folosite pânã când au început sã aparã ºi în þara noastrã primele
mori de hârtie la Braºov (1563), Sibiu (1573), Câmpulung - Fierbinþi
(1768), Batiºte, lângã Snagov (1775) sau Moara de hârtie domneascã de
la Ciorogârla (1796). Impunerea limbii române în cultura scrisã este
evidenþiatã prin cãrþile tipãrite în secolul al XVII-lea, atât în Þara
Româneascã (Evanghelia învãþãtoare, Îndreptarea legii, Pravila de la
Govora -1640, prima carte româneascã din Muntenia), cât ºi în Moldova
(Cazania lui Varlaam, Psaltirea în versuri a lui Dosoftei) ºi Transilvania
(Noul Testament de la Bãlgrad). Apariþia cãrþii laice este ilustratã în acest
muzeu prin tipãrituri realizate de Antim Ivireanul în secolul al XVIII-lea,
la Târgoviºte, Bucureºti, Buzãu ºi Râmnic (Panoplia dogmaticã,
Alixãndria, Pilde filosofeºti), dar ºi prin manuscrise ºi tipãrituri ale
domnitorului moldovean Dimitrie Cantemir (Istoria Imperiului Otoman,
Descrierea Moldovei, Hronicul vechimei româno-moldo-vlahilor).
Reprezentative sunt ºi istoriile, gramaticile, calendarele de munci agricole
ºi dicþionarele editate de reprezentanþii ªcolii Ardelene. (surse: muzee 
dambovitene.ro; jurnalspiritual.eo; wikipedia.org; agerpres.ro;
financiarul.ro; taradacilor.ro).
Un interes deosebit din partea vizitatorilor îl stârnesc ºi celelalte
obiecte expuse în muzeu: ornamentele tipografice, inelele sigiliare,
xilogravurile, valoroasele legãturi de carte ºi tiparniþa din secolul al
XVIII-lea, piesa de rezistenþã a expoziþiei. Ieºind din sfera oralã a mesajelor
ºi cãlãtorind în timp cãtre modalitãþile de transmitere a unor cunoºtinþe
cãtre noile generaþii, simþi cã participi ºi tu la migãloasa muncã din
lumea semnelor...

George V. GRIGORE

