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De aproape trei decenii,
Universitatea Spiru Haret este lider
în domeniul învãþãmântului privat
din România



Doar pânã la
30 septembrie 2019
se mai pot face înscrieri
pentru anul universitar
2019  2020

programe de Licenþã ºi
 42
31
de Masterat
fac parteprograme
din oferta educaþionalã pentru anul universitar

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

Colegiul Universitar Spiru Haret, instituþie de învãþãmânt
terþiar
(post-liceal), 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-6 septembrie 2019.
Taxa de admitere: 120 de lei



Expertiza educaþionalã
a Universitãþii Spiru Haret,
materializatã
acum ºi în învãþãmântul
preºcolar, ºcolar, postliceal
ºi postuniversitar!
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Te spui lu doamna!
Mioara VERGU-IORDACHE

International Premium
School of Bucharest
www.scoalapremium.ro
ªoseaua Berceni nr. 24,
Sector 4, Bucureºti

Grãdiniþa Prietenii mei
www.gradinitaprieteniimei.ro
Bd. Metalurgiei nr. 87,
Sector 4, Bucureºti
În ultimele trei decenii, peste 325.000 de români au absolvit
Universitatea Spiru Haret. Succesul celei mai mari instituþii de
învãþãmânt superior privat din România este datorat preocupãrii
continue pentru inovaþie în educaþie. Introducerea caracterului
pluridisciplinar în învãþãmântul superior din România a fost
realizatã în premierã de Universitatea Spiru Haret, încã de la
înfiinþare. Au urmat apoi multe alte premiere în domeniu, cum ar
fi platforma de e-learning Blackboard sau un amplu program de
informare ºi consiliere a liceenilor.
În prezent, Universitatea Spiru Haret are în structura sa centre
universitare proprii în Bucureºti, Braºov, Câmpulung Muscel,

Constanþa ºi Craiova. Domeniile de învãþãmânt (ªtiinþe
economice, ªtiinþe juridice, ªtiinþe administrative, Informaticã,
Psihologie, Pedagogie, Medicinã veterinarã, Educaþie fizicã ºi
sport, Filologie) sunt structurate în 14 facultãþi, 42 de programe
de studii universitare de Licenþã, 31 de programe de Masterat ºi
45 de programe postuniversitare de formare ºi dezvoltare
profesionalã continuã, acreditate sau autorizate sã funcþioneze
în conformitate cu prevederile legale, la care predau 442 de cadre
didactice care deþin titluri universitare ºi doctorate în domeniu.

(Continuare în pag. 2)

Cred cã sunt puþini cei care nu au vãzut filmul Actorul ºi
sãlbaticii, în care rolul lui Constantin Tãnase  Costicã Caratase
 este jucat de Toma Caragiu, iar cel al bãiatului în casã 
Vasile  de Marin Moraru. Vã amintiþi scena, discuþia savuroasã
dintre cele douã personaje? Monseur (Monseur de scrie,
monseur se citeºte, nu-mi umbla mie cu ºoara vopsâtã!) este
prins de Vasile cã a fumat. Urmeazã un dialog  verbal ºi nonverbal
 în care agresivitatea stãpânului e pusã la punct de arma
bãiatului în casã: Te spui lu doamna!. Suficient ca stãpânul sã
devinã mieros, umil, sã-ºi cearã scuze.
Nu am de gând sã povestesc filmul. Vreau doar sã remarc
tâlcul, atitudinea noastrã, ca popor, când suntem prinºi cu ºoara
vopsâtã, ºi cum ne schimbãm la 180 de grade când Te spui lu
doamna!. Pârâcioºi ºi plângãcioºi, pentru cã suntem sau putem
fi prinºi cu ºoara vopsâtã, incapabili de asumare, ne aºezãm
singuri la colþ, pe coji de nucã, cu palma întinsã pentru a primi
vãrguþele pedepsitoare! Uneori, cioara e chiar cioarã ºi nu e deloc
vopsitã! Profilactic, ne punem cenuºã în cap, ne autodenunþãm
la doamna. E mai comod aºa ºi ne ºi asigurãm un loc fruntaº la
categoria Aºa NU. ªi nu mai trebuie sã facem niciun efort, nu
mai trebuie sã schimbãm nimic! Stãm în banca noastrã de codaºi.
Ce fac învingãtorii? Învingãtorilor nu le e fricã de doamna,
indiferent cine ar fi aceea. Sunt mândri de neamul lor, îºi rezolvã
problemele acasã ºi nu schimbã câmpul de luptã. Argumenteazã, demonstreazã, folosesc toate mijloacele pentru a nu
permite altora sã le facã ordine în propria bãtãturã. De aici, de la
porþile Orientului/Occidentului, noi fie negociem în genunchi,
fie ne îmbãþoºãm greþos.
Trãim între paria ºi buricul pãmântului. Nu suntem nici una,
nici alta. Pãrem a fi singurii care nu remarcãm cât de normali
suntem, cât de la fel cu celelalte naþii, cu vârfuri ºi cu coborâºuri.
Dar, sigur, ceva ne deosebeºte. Noi nu ne recunoaºtem valorile
decât, fie postmortem, fie dacã au primit deja recunoaºtere
internaþionalã! Suntem incapabili sã ne bucurãm de valorile
autentice cât sunt în viaþã, suntem incapabili sã le impunem.
Avem frânã! Din modestie? Din invidie? Greu de rãspuns. Dar
suntem campioni la a inventa piedici. Cu talent, cu voluptate! Sã
moarã capra vecinului din satul nostru. Nu conteazã cã în
acest timp vecinii de dincolo de graniþe îºi tot mãresc turma de
capre ºi le este mereu mai bine. Fie la ei! Noi ne confruntãm cu
ai noºtri, alor noºtri sã le fie rãu, sã sãrãceascã! Noi þinem sã ne
comparãm în sãrãcie ºi prostie, nu în bogãþie ºi inteligenþã! Acum
se fac cãrþile pentru conducerea Uniunii Europene. Toate statele
se strãduiesc sã fie reprezentate de cetãþeni propuºi de
câºtigãtorii ultimelor alegeri. Aºa e jocul democratic în alte case.
Noi nu ºtim jocul sau
ªtiþi ce zicea Vasile: Aiasta-i casã? Aiasta-i balamuc!
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De aproape trei decenii,
Universitatea Spiru Haret este lider în
domeniul învãþãmântului privat din România
(Urmare din pag. 1)

EDUCAÞIA FORMALÃ, NONFORMALÃ ªI INFORMALÃ
Fenomenul educaþional ºi modul de implementare a unor
procese specifice acestuia au reprezentat punctele de interes
ale întâlnirii organizate în zilele de 29 ºi 30 august 2019
între experþii Proiectului PROFORM de profesionalizare
ºi formare continuã a cadrelor didactice ºi profesorii ºcolilor
gimnaziale din judeþul Botoºani.
Prof. Rodica MIGHIU  partener în cadrul Proiectului
PROFORM  a prezentat liniile directoare ale acestei idei
ºi metodele prin care ºcolile pot aplica pentru dezvoltarea
educaþiei ºi formãrii personale ºi profesionale, dar ºi pentru
stimularea experienþelor de învãþare ale copiilor, în orice
etapã a vieþii lor. În plus, au fost reliefate competenþele, care
au relevanþã crescutã în dezvoltarea personalã a individului,
contribuind deopotrivã la participarea activã în societate ºi
pe piaþa muncii, acestea fiind complementare celor
achiziþionate prin educaþia formalã. Metodele utilizate sunt
foarte diferite de pedagogia utilizatã în educaþia formalã. În
cazul educaþiei nonformale, accentul este pus pe învãþarea
prin acþiune, învãþarea de la egali ºi activitatea de voluntariat.
Expertul a prezentat ºi cadrul normativ care reglementeazã
învãþarea ºi recunoaºterea rezultatelor învãþãrii în contexte
non-formale ºi informale, activitãþile educative, ºcolare ºi
extraºcolare, Programul Erasmus +, Programul ªcoala Altfel
- proiecte ºi parteneriate de succes pe care le are în derulare
Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani.

Prof. Rodica MIGHIU: Scopul acestui tip de educaþie este
introducerea progresivã a elevilor în marile paradigme ale
cunoaºterii ºi instrumentalizarea lor cu tehnicile culturale care
le vor asigura o anumitã autonomie educativã. Pregãtirea
este elaboratã în mod conºtient ºi eºalonat, fiind asiguratã de
un corp de specialiºti pregãtiþi anume în acest sens. Informaþiile
primite sunt cu grijã selectate ºi structurate, permiþând o
asimilare sistematizatã a cunoºtinþelor ºi facilitând dezvoltarea
unor abilitãþi ºi deprinderi necesare integrãrii individului în
societate. Ea este puternic expusã exigenþelor sociale, iar
acþiunea de evaluare se realizeazã în forme, moduri ºi etape
anume stabilite, pentru a facilita reuºita ºcolarã.
La rândul sãu, prof. Ioan ªtefan ANISIE  expert pe
probleme de bune practici în cadrul Proiectului
PROFORM - a completat ideea formãrii elevilor prin
programele puse la dispoziþie ºi a scos în evidenþã aspectele
specifice, experienþa proprie într-un astfel de proiect, dar ºi
specificitatea educaþiei informale.
Prof. Ioan ªtefan ANISIE: Educaþia informalã nu
exprimã o educaþie fãrã caracter formativ, ci caracterul
spontan al acestei influenþe educative. Vorbim de educaþie
informalã în cazul influenþelor pe care individul le resimte
de-a lungul vieþii din partea familiei, a grupului de prieteni,
a stãrii, a mass-media, în timpul competiþiilor sportive, al
weekend-urilor . Se referã la totalitatea influenþelor educative
neorganizate, nesistematice ºi nesubordonate unor finalitãþi
educaþionale precise.
Prin structurã, obiective ºi conþinut, educaþia
trebuie sã rãspundã mereu exigenþelor evoluþiei realitãþii.
Semnificaþiile ºi eficienþa actului educativ, în sine, sunt date
de disponibilitãþile educaþiei de adaptare ºi autoreglare faþã
de sfidãrile tot mai numeroase ale spaþiului social. Soluþia
rezolvãrii problemelor actuale trebuie sã vinã nu numai din
partea educaþiei instituþionalizate, dar ºi din partea elevilor,
ºi mai ales a pãrinþilor, care trebuie sã îi sprijine, indiferent
de problemele sociale cu care se confruntã  lipsa banilor,
locul de muncã ºi condiþiile sociale.
Fiecare activitate a proiectului urmãreºte profesionalizarea
cadrelor didactice prin formare continuã, asigurarea calitãþii
educaþiei prin formarea profesionalã continuã ºi asigurarea
unei educaþii incluzive de calitate. Acest proiect de formare
continuã este finanþat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Capital Uman 2014-2020 care
urmãreºte integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor
umane în ansamblul programelor ºi politicilor publice ale
României ºi are în vedere valorizarea capitalului uman, ca
resursã pentru o dezvoltare sustenabilã în viitor. Se are în
vedere, în cadrul acestui proiect, elaborarea de studii de
cercetare privind dezvoltarea profesionalã a personalului din
învãþãmântul preuniversitar. Acesta este implementat de
Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie,
ªtiinþã ºi Culturã, în parteneriat cu Inspectoratul ªcolar
Judeþean Botoºani ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean Giurgiu.

Lect. univ. dr. Sorin BEJAN,

expert media  Proiect PROFORM

Blackboard, cea mai mare platformã de e-learning din lume

Universitatea Spiru Haret a achiziþionat în anul 2006 platforma de e-learning
Blackboard, un suport online ce vine în completarea activitãþii didactice
tradiþionale, asigurând simultan pregãtirea ºi evaluarea studenþilor, dar ºi
comunicarea cu aceºtia. Cu o interfaþã prietenoasã ºi uºor de utilizat, Blackboard
permite derularea activitãþii didactice online. În baza autentificãrii cu contul
personal, studenþii au acces la cursuri ºi materiale suport, atât în format text,
cât ºi sub formã de fiºiere audio-video cu graficã atractivã. Tot prin intermediul
platformei, se poate consulta avizierul electronic pentru informaþii privind
orarul, programarea examenelor sau notele obþinute.
La nivel de evaluare, platforma Blackboard oferã posibilitatea testãrii ºi
monitorizãrii computerizate a activitãþii fiecãrui student. Astfel, studenþii au de
rezolvat aplicaþii, de creat eseuri sau de parcurs grile de evaluare pe durata
întregului semestru, existând inclusiv posibilitatea de a susþine examinarea finalã
cu ajutorul platformei.

Proiectul Liceenii, un demers interactiv educaþional naþional

Interacþiunea directã dintre reprezentanþii Universitãþii Spiru Haret ºi viitorii
studenþi a fost iniþiatã în urmã cu ºase ani prin proiectul Liceenii. USH este
prima instituþie de învãþãmânt superior care s-a antrenat într-un asemenea demers,
având ca partener Inspectoratul ªcolar al Municipiului Bucureºti. Proiectul a
devenit unul naþional, iar în anul ºcolar 2018  2019 peste 10.000 de elevi din
þarã au participat la aceste întâlniri cu profesorii ºi absolvenþii universitãþii.
Pentru Liceenii, a fost gândit un sistem de beneficii prin care elevii pot participa
la ºedinþe gratuite de meditaþii la Limba românã ºi Matematicã cu profesorii
USH, dar ºi la ºedinþe de consiliere ºi orientare în carierã asigurate de specialiºtii
Departamentului de Consiliere ºi Orientare Profesionalã din cadrul universitãþii.
Programul va continua ºi în anul ºcolar 2019  2020, liceenii, alãturi de pãrinþi,
fiind invitaþi în centrele universitare ºi la acþiuni gen Porþi Deschise, pentru a
cunoaºte baza materialã, dar mai ales o parte dintre profesori.

Proiecte ambiþioase în toate segmentele educaþionale

Universitatea Spiru Haret îºi concretizeazã expertiza educaþionalã ºi în
învãþãmântul postliceal, preºcolar, ºcolar, postuniversitar.
Colegiul Universitar Spiru Haret este o instituþie de învãþãmânt terþiar
(postliceal), cu o politicã expansivã ce vizeazã dezvoltarea viitoare a elevilor ºi
pe alte arii profesionale de interes ºi care oferã calificãri profesionale în domeniile:
Sanitar, Informaticã, Producþie media, Detectiv particular.
Grãdiniþa Prietenii mei ºi International Premium School of Bucharest sunt
douã iniþiative educaþionale în segmentul preºcolar ºi ºcolar, create de specialiºti
în învãþãmânt, adaptate în permanenþã nevoilor de cunoaºtere ºi dezvoltare ale
fiecãrui elev în vederea integrãrii sale sociale, în context naþional ºi european.
Din acest an, sub umbrela Universitãþii Spiru Haret ºi a Fundaþiei România
de Mâine un grup de profesioniºti în educaþie, comunicare, antreprenoriat,
inovaþie socialã ºi culturã a lansat Platforma de Educaþie Avansatã LYRN.
Platforma LYRN oferã o soluþie inovatoare în formarea profesionalã a managerilor
ºi liderilor pentru o mai bunã integrare pe piaþa muncii printr-o serie de trei
formate educaþionale: Programul de Formare în Managementul Cultural,
Programul de Formare în Inovare Socialã ºi Programul de Formare în Coaching
ºi Dezvoltare Personalã.
Despre Universitatea Spiru Haret
La 19 ianuarie 1991 a luat fiinþã Fundaþia România de Mâine, instituþie
social-umanistã de culturã, ºtiinþã ºi învãþãmânt cu caracter nonprofit, potrivit
prevederilor Legii pentru persoanele juridice nr. 21/1924 ºi, în cadrul acesteia,
Universitatea Spiru Haret.
Universitatea Spiru Haret a fost creatã ºi organizatã dupã modelul Universitãþii
Harvard, având drept spirit tutelar pe marele om de ºtiinþã, reformator ºi ctitor
al învãþãmântului modern în România, Spiru Haret, a cãrui activitate ºtiinþificã,
educativã ºi social-culturalã a avut ºi are o deosebitã însemnãtate ºi rezonanþã
în societatea româneascã.
Descoperã Universitatea Spiru Haret ºi fii student haretist
de la 1 octombrie 2019! #studentlaUSH
CONTACT: Laura Grigore, Departamentul Marketing, Relaþii Publice ºi Comunicare
E-mail: pr@spiruharet.ro, laura.grigore@spiruharet.ro
Telefon: 021.314.00.75 int. 10028; int. 10011; Mobil: 0743146653

Rolul SUERD în combaterea sãrãciei ºi dezvoltarea economico-socialã
în macro-regiunea Dunãrii

La data de 10 septembrie 2019, USH Pro Business a organizat,
în calitate de Secretariat al Consiliului Consultativ SUERD, o
întâlnire de lucru care ºi-a propus gruparea unor iniþiative ale
membrilor societãþii civile în jurul prioritãþilor ºi ariilor tematice
ale strategiei.
La întâlnire au participat reprezentanþi ai Academiei Române,
ADR Sud-Muntenia, Camerelor de Comerþ, mediului de afaceri,
societãþii civile, institutelor de cercetare º.a., care au propus teme
constituind un punct de plecare pentru prioritãþile naþionale ce
pot fi realizate prin intermediul acestei strategii.
De asemenea, la întâlnire au fost prezenþi ºi reprezentanþi ai
grupurilor de lucru interministeriale (GLI), care au preluat aceste
iniþiative pentru formularea propriilor lor prioritãþi sau care au
expus prioritãþi, preluate ulterior de societatea civilã.
Tematica întâlnirii a vizat subiecte precum: conectivitate,
bunãstare, competitivitate, inovare, protecþia mediului,
învãþãmânt, agriculturã, securitate socialã etc.
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Mesajul principal al întâlnirii este acela cã proiectele trebuie sã
se subsumeze ideii de reducere a decalajelor economico-sociale ºi
combaterea sãrãciei. Iniþiatorii de proiecte au interacþionat cu cei
prezenþi, iar la finalul lucrãrilor au aderat la una dintre grupele de
lucru care s-au constituit. La fiecare proiect propus avem un
coordonator de proiect care sã poatã dezvolta pe mai departe
proiectul, în vederea obþinerii unei finanþãri - a declarat Costin
Lianu, director general USH Pro Business, coordonator Secretariat
Consiliu Consultativ SUERD.
În acest moment, sunt constituite mai multe grupe de lucru care
acþioneazã pentru a aprofunda proiectele, urmând sã aibã loc, pânã
la sfârºitul anului, o nouã întâlnire în plen. În cadrul acestei întâlniri,
cei care ºi-au asumat responsabilitatea coordonãrii proiectelor vor
prezenta stadiul mãsurilor întreprinse.
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UNIVERSITARIA

ªcoala bobocului ºi alte noutãþi
la Facultatea de Inginerie ºi Informaticã
a Universitãþii Spiru Haret
Toamna se numãrã bobocii, dar se întâmplã
ºi alte evenimente importante pentru
facultãþile Universitãþii Spiru Haret.
Domnul profesor universitar doctor Grigore
Albeanu, decanul Facultãþii de Inginerie ºi
Informaticã, ne-a vorbit despre
întâmplãrile lunilor septembrie ºi
octombrie pentru studenþi  prezenþi ºi viitori
 ºi cadrele didactice ale facultãþii.
Ce se întâmplã acum în facultate?
Prof. univ. dr. Grigore Albeanu: Ne
aflãm în perioada din luna septembrie
dedicatã examinãrilor/reexaminãrilor
pentru disciplinele din anul curent,
semestrul I ºi semestrul II, pentru toþi
cei trei ani de studii, perioadã în care se
desfãºoarã din plin examenele la toate
disciplinele din planul de învãþãmânt,
deoarece din motive profesionale
studenþii nu au reuºit sã promoveze
examenele, sau au fost absenþi din alte
motive în sesiunea de varã.
Care sunt noutãþile anului universitar 2019-2020?
Prof. univ. dr. Grigore Albeanu:
Pentru anul universitar 2019-2020 nu
putem vorbi despre schimbãri majore,
dar tot sunt câteva. De anul trecut am
discutat despre schimbarea numelui
facultãþii. Fiindcã nu mai ºcolarizãm la
programul de studii domeniul Geografie
am propus sã avem o denumire a
facultãþii ºi a departamentului prin care
sã punem în evidenþã Informatica ºi sã
denumim facultatea de Inginerie ºi
Informaticã. A fost aprobatã aceastã
chestiune de consiliul facultãþii, de
senatul Universitãþii Spiru Haret ºi
urmeazã materializarea demersului
nostru ºi printr-o hotãrâre de guvern.
În ceea ce priveºte schimbãrile de
naturã structuralã la nivelul facultãþii,
raportat la planul de învãþãmânt sunt
niºte noutãþi, în sensul cã planul de

învãþãmânt pe care vor intra bobocii este
mai actualizat, mult mai adaptat la noile
tendinþe în informaticã; multe discipline
din anul II se vor face începând cu anul
I de studiu, iar pe unele din anul III le
mutãm în anul al II-lea de studiu, ceea
ce ne-a permis ca ultimele descoperiri
din informaticã sã le studiem în anul al
III-lea ºi la masterat.
Am aflat cã începeþi cursurile mai
devreme. Despre ce este vorba?
Prof. univ. dr. Grigore Albeanu: Tot
ca o noutate, începând din acest an
universitar, ne-am gândit ca pentru
boboci sã începem mai devreme, adicã
în ultima sãptãmânã din septembrie.
Este cu titlu de experiment aceastã
acþiune numitã Sãptãmâna de ªcoalã a
bobocului, în care, timp de cinci zile
efectiv, ºase ore pe zi, sã-i familiarizãm
cu câteva discipline fundamentale din
planul lor de învãþãmânt pentru anul I,
cu alte cuvinte, facem un fel de încãlzire,
ca la sport, pentru ca de la 1 octombrie
sã intrãm  în forþã, în cursuri. Sã nu
mai pierdem atunci timpul cu recapitulãri pe noþiuni de bazã. Studenþii care
doresc sã participe sunt aºteptaþi, ei vor
face aceste cursuri de formare în regim
gratuit, unde se va insista pe algebrã,
analizã matematicã, proiectarea algoritmilor, noþiuni de informaticã, programare ºi sperãm ca aceastã încercare sã
fie una de succes ºi, eventual, în anii
urmãtori sã devinã o tradiþie.

Participaþi la Europe code week?
Prof. univ. dr. Grigore Albeanu: În
luna octombrie, dupã deschiderea
oficialã a anului universitar, o sã
organizãm un eveniment mare, nu doar
pentru studenþi, ci orientat în primul
rând cãtre liceeni. Este vorba de
proiectul Sãptãmâna Informaticii, un
eveniment organizat la nivel european
(Europe code week). Universitatea Spiru
Haret a obþinut aprobarea de la Comisia
Europeanã pentru a fi parte din acest
proiect, un proiect major, care timp de
o sãptãmânã îi ajutã pe cei din mediul
preuniversitar din Bucureºti ºi Ilfov, în
cazul nostru, fiindcã noi avem
parteneriate mai ales cu ei, prin
programul Liceenii ºi prin altele. Aºadar,
timp de cinci zile, o sã fie un fel de
sãptãmâna Porþilor Deschise, focalizatã
pe Informaticã. Încercãm sã deschidem
uºa pentru toþi liceenii, atât pe parte de
programare, cât ºi în zona de aplicaþii
mobile, inteligenþã artificialã, jocuri pe
calculator, adicã niºte subiecte de foarte
mare actualitate ºi sperãm sã îi atragem
spre domeniul informaticã, nu doar pe
bãieþi! Le aºteptãm ºi pe fete, pentru cã
este nevoie de foarte mulþi specialiºti,
de toate genurile, în zona de informaticã,
în cadrul programului numit STEM sau
STIM, adicã ºtiinþã, tehnologie inginerie
matematicã, inclusiv aplicaþii în artã.
Sperãm sã fie un eveniment frumos
care-i aºteaptã pe toþi!

Ciprian C. VASILESCU

Hai sã programãm împreunã!
Vom oferi o viziune largã asupra unor capitole din informaticã. Într-un
atelier de 5 zile, de luni pânã vineri, de la 10.00 pânã la 14.00, în fiecare zi
din 14 pânã în 18 octombrie 2019, în campusul universitar Spiru Haret din
strada Fabricii 46G.
Evenimentul este organizat de Facultatea de Inginerie ºi Informaticã,
Centrul de Dezvoltare Software.
Limba: românã.
Locuri limitate: 25 pe zi.
O paginã de înregistrare este disponibilã pe site-ul facultãþii, începând cu
1 septembrie. Evenimentul va fi organizat în comun cu ISMB ºi IS Ilfov în
cadrul Programului Liceenii, oferit de Universitatea Spiru Haret. Clasele
vor fi valabile pentru o zi sau pentru mai multe zile, printr-o programare ce
va fi anunþatã.
Principalele teme ale evenimentului sunt conduse de:
luni  Concepte de programare de bazã, lector dr. Ramona Stancu;
marþi  Dezvoltare web, conf. univ. Nicoleta Iacob;
miercuri  Dezvoltare aplicaþie mobilã, lector dr. Cristian ªtefan;
joi  Dezvoltarea jocului, lector univ. dr. Alex Averian;
vineri  Inteligenþã artificialã, prof.univ.dr. G.Albeanu ºi doctorand
Alexandra Moloiu.

C

D
P
P
D

adre didactice ºi studenþi de la Facultatea de Medicinã Veterinarã din
cadrul Universitãþii Spiru Haret se aflã în primul stagiu de cercetare în cadrul
proiectului european H2020-MSCA-RISE-2017 Volatolomics test for the
diagnosis of bovine tuberculosis, acronim bTb-Test, în curs de desfãºurare
în luna septembrie, la Universitatea din Pamplona, Columbia.

D
P
P
D
D
P
P
D

23 septembrie  Algebrã (9  10,50), Analizã matematicã (11  12,50), Proiectarea
algoritmicã (13  14,50)
24 septembrie  Algebrã (9  10,50), Analizã matematicã (11  12,50), Proiectarea
algoritmicã (13  14,50)
25 septembrie  Algebrã (9  10,50), Fundamentele programãrii (11  14,50, Teorie
ºi aplicaþii de laborator)
26 septembrie  Analizã matematicã (9  10,50), Fundamentele programãrii (11  14,50,
Teorie ºi aplicaþii de laborator)
27 septembrie  Analizã matematicã (9  10,50), Fundamentele programãrii (11  14,50,
Teorie ºi aplicaþii de laborator)

Studenþii italieni la Universitatea Spiru Haret, înscriºi la programele de formare psihopedagogicã de nivel
I la Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic (DPPD), ºi-au susþinut examenele, care au constat
în: douã referate/eseuri structurate la disciplinele de pregãtire psihopedagogicã fundamentalã ºi didacticã, la
alegere: Psihologia educaþiei, Pedagogie I, Pedagogie II, Managementul clasei de elevi, Didactica specializãrii,
Instruire asistatã de calculator; un referat a putut fi înlocuit de un studiu de caz, o caracterizare psihopedagogicã
sau altã lucrare efectuatã la aceste discipline, precum: analiza/prezentarea unui element al curriculumuluisuport: manual, auxiliar didactic, soft educaþional, fiºã de cunoºtinþe, fiºã de dezvoltare, fiºe de evaluare
iniþialã/formativã/sumativã, alt material didactic propus pentru demonstrarea pregãtirii didactice ºi de
specialitate; un proiect de lecþie la o disciplinã ºcolarã de specialitate /douã proiecte de lecþie în cazul dublei
specializãri. Cursurile de formare continuã/perfecþionare precum ºi reuºita examenului le vor permite
absolvenþilor sã profeseze în viitor într-o carierã didacticã sau sã continue studiul în cadrul nivelului II, la
Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic. (C.O.)
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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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VITRALII
Comunicarea a fost ºi a rãmas una dintre
marile probleme ale omenirii. Suntem biologic
aºijderea, dar vorbim felurite graiuri ºi avem
deprinderi, uzanþe, cutume enclavizate, ceea
ce face aproape imposibilã înþelegerea
oamenilor aparþinând diferitelor seminþii. Nici
mãcar gesturile noastre nu au aceeaºi
semnificaþie peste tot în lume. De exemplu,
ridicarea a douã degete ca semn al victoriei, un
gest cât se poate de benign în cultura europeanã
sau nord-americanã, poate semnifica o ofensã
de neconceput în lumea asiaticã sau în unele
pãrþi ale Africii. În alte locuri ale lumii,
întinderea mâinii în semn de salut sau atingerea
încurajatoare a umãrului interlocutorului
constituie o îngrozitoare jignire.
Ciocnirea civilizaþiilor a fost aproape
întotdeauna violentã ºi s-a soldat cu dispariþia
uneia dintre ele sau asimilarea acesteia prin
aculturaþie violentã. Chiar ºi în cazurile, rare,
în care douã culturi s-au topit paºnic una în
cealaltã, paguba a fost la fel de mare pentru
cã ambele îºi pierd elementele de patrimoniu
care le individualizeazã, iar hibridul rezultat
va avea tot timpul un aer artificial.
Foarte greu de explicat sau înþeles este
însã de ce oameni aparþinând aceleiaºi culturi
nu reuºesc sã se înþeleagã între ei. Aici, la
noi acasã, toþi ar trebui sã vorbim o singurã
limbã. Mã rog, mai mult sau mai puþin corect,
dar româneºte. Lipsa comunicãrii a condus
în ultimii ani la o stare de continuã vrajbã,

Malentendu
cu slabe speranþe de domolire. Cuprinºi de
o vâltoare a iritãrii, nu mai vrem sã-l ascultãm
pe celãlalt. ªi asta nu ar fi încã foarte grav.
Unii le refuzã celorlalþi dreptul de a gândi
altfel, de a crede altcumva, de a îmbrãþiºa
alte credinþe politice, artistice sau care þin
de orientarea comportamentului intim. Asta
este deja primejdios! Ne dãm foc singuri,
provocând senini un autodafe care va mistui
rând pe rând buna înþelegere, calmul, bunul
simþ, toleranþa. Sau, cine ºtie, poate unora le
va veni ideea sã arunce cãrþi indezirabile
în focuri aprinse prin pieþele publice.
Încrâncenarea asta autodistructivã mai are
un efect dezgustãtor: oameni buni, ne-am
pierdut umorul, bãºcãlia, l-am omorât pe
Bulã! Adicã am intrat cu buldozerul în tot
ceea ce ne-a þinut timp de secole în viaþã ºi a
blocat alunecarea în tragic, a atenuat poverile
care ni s-au pus în cârcã, ne-a salvat de
asimilare. Hazul de necaz e considerat acum
ceva depãºit, vulgar, la fel ca tradiþiile,
cutumele sau obiceiurile care existã de la
începuturile naþiei. Aºa s-au distrus prietenii,
familii sau atmosfera colegialã la locul de
muncã. Dacã, la o petrecere, faci o butadã ºi
nu nimereºti bine tabãra, riºti sã fii privit ca
un ciudat, ba chiar dat afarã. Vei fi expulzat
cu un jet de urã ºi dezaprobare. În cazuri
extreme s-a ajuns la scandaluri, bãtãi, divorþ,
sinucideri. Deja s-a mers prea departe.
Aici nu mai este vorba de un simplu
malentendu, ci despre o stare de boalã care
trebuie grabnic vindecatã pentru a nu ne
altera ireversibil fondul sufletesc. Cât de
greu poate fi sã zâmbeºti atunci când cel din
faþa ta are o pãrere diferitã? Ce te costã? Vã
propun sã reflectãm împreunã la aceastã
stare de lucruri ºi sã încercãm o fotografie
de grup, cu multe, multe zâmbete

Dragoº CIOCÃZAN

INTERNET AND MOBILE WORLD
2  3 octombrie 2019, Romexpo, Bucureºti
Cea mai amplã expo-conferinþã pentru soluþii IT
& Digital din Europa de Sud-Est îºi deschide porþile,
aducând în faþa specialiºtilor sau a simplilor vizitatori
pasionaþi de tehnologia informaþiilor exponate ºi
standuri demonstrative în care informaþia este tratatã
ca un instrument de comunicare al lumii viitorului

apropiat. Pe parcursul manifestãrii, vor susþine
conferinþe ºi expuneri personalitãþi ale domeniului
IT, profesioniºti ai comunicãrii online, dar ºi maeºtri
ai realitãþii virtuale, spre deliciul celor care urmãresc
cu atenþie ºi interes evoluþiile acestei industrii, din ce
în ce mai prezente în viaþa cotidianã.

Art Safari Bucureºti 2019
Pavilionul de Artã Bucureºti  Art Safari, cel
mai amplu eveniment dedicat artei din România,
susþinut de Primãria Municipiului Bucureºti, prin
Expo Arte, îºi va deschide porþile pentru cea de-a
ºasea ediþie, în perioada 27 septembrie  6 octombrie
2019, într-o clãdire-monument  Palatul Oscar
Maugsch BCR, din Piaþa Universitãþii.
Acesta se desfãºoarã anual ºi aduce în atenþia
publicului artã de patrimoniu, artã contemporanã,
instalaþii, performance-uri, ateliere de artã pentru
copii ºi tururi ghidate, situând Bucureºtiul pe harta
marilor evenimente europene culturale. Art Safari
Bucureºti 2019 va fi conceput sub forma unui muzeu
temporar, care va gãzdui, pe o suprafaþã de 10.000

mp, cea mai mare
expoziþie dedicatã
pictorului Nicolae
Tonitza din ultimii 50
de ani. Iubitorii de artã
vor mai gãsi aici o expoziþie de sculpturã de la
1800 pânã în 2019,
precum ºi o expo-ziþie
dedicatã artei supercontemporane. Arhitectura
expoziþiei este semnatã de Attila Kim, comisarul
României la Bienala de Veneþia, începând cu ediþia
2016 ºi pânã în prezent, se aratã într-un comunicat
al organizatorilor.

Tramvaiul Poeziei
- Salveazã
poezia oraºului!

 Organizaþia nonguvernamentalã
Arta nu Muºcã le oferã bucureºtenilor
ocazia de a citi ºi de a asculta poezie
într-un tramvai de pe linia 1, pânã pe
1 octombrie.
Chiar în anul în care România
sãrbãtoreºte CARTEA, Tramvaiul
Poeziei va rescrie mersul cãlãtorilor din
Capitalã. Ei se vor bucura de cãrþi de
poezie ºi muzicã jazz. Simultan, va avea
loc ºi un concurs de poezie pentru tinerii
poeþi ºi vor fi organizate lecturi performative în spaþii alternative, cu scopul
de a aduce poezia mai aproape de
publicul larg, de a le oferi trecãtorilor
accesul la lecturã ºi de a contribui la
coeziunea locuitorilor Capitalei.
Spaþiile publice meritã experimentate ºi poetic, de aceea mi-am propus
sã aduc poezia mai aproape de publicul
larg, într-un mod inedit, artistic ºi
educativ. În 2019, nu e romantic, e
necesar sã luãm parte la poezia oraºului
ºi sã gãsim frumuseþea în forme alternative., a declarat Loredana Munteanu,
fondatoare a organizaþiei nonguvernamentale Arta nu Muºcã.
Cei care urcã în Tramvaiul Poeziei, în
perioada 10 septembrie - 1 octombrie
2019, vor avea ocazia sã citeascã poeme
de autori români clasici ºi contemporani.
Special pentru ei, în mijlocul de transport
va fi amenajatã o bibliotecã interactivã.
În cadrul aceluiaºi proiect, va avea
loc ºi un concurs de poezie destinat
tinerilor poeþi, cu vârste cuprinse între
18 ºi 25 de ani. Aceºtia sunt invitaþi
sã se înscrie în concurs cu trei poezii,
pânã pe 20 septembrie, pe site-ul www.
artanumusca.ro. Juriul, din care fac
parte Iv Cel Naiv, Iulian Tãnase ºi
Cãtãlina Matei, va alege 10 finaliºti
pentru a participa la un curs de scriere
creativã. În finalã, talentul tinerilor
poeþi va fi provocat pentru a crea un
poem pe tema Salveazã poezia oraºului!, iar poemul câºtigãtor va fi pictat
pe peretele unei clãdiri aflate în centrul
Bucureºtilor.
*Proiectul Tramvaiul Poeziei este cofinanþat
prin Administraþia Fondului Cultural Naþional,
în parteneriat cu STB ºi Primãria Capitalei.

Invitaþii în lumea artelor plastice

50
de ani
pe
altarul
artei

Mircea Paul Goreniuc s-a nãscut în 1942 la Bucureºti. A început de la o vârstã
fragedã sã sculpteze în rãdãcini de copaci: zmei, iele, balauri, mãºti impresionante,
personaje. În 1970 a plecat în Germania, unde a lucrat ca muncitor pe ºantiere. A
cioplit monumente funerare, dar a ºi studiat la Academia de Artã din Mûnchen.
Dupã aceea a plecat în SUA, unde ºi-a fãcut studiile la Universitatea din San
Francisco, obþinând diploma de Master of Fine Arts in Sculpture with Great
Distinction. Accentul creaþiei sale artistice este plasat în sculptura monumentalã.
Pacea, armonia ºi mediul ecologic constituie laitmotivul creaþiilor sale. La Cercul
Naþional Militar din Bucureºti s-a marcat jumãtate de
secol de activitate a sculptorului ºi pictorului Mircea
Paul Goreniuc, prin expoziþia: 50 de ani pe altarul
artei. Iatã ce a declarat artistul plastic la vernisajul
expoziþiei: În ultimele trei luni, cât am lucrat pentru
aceastã expoziþie,m-am îngrãºat vreo patru kilograme. Fiindcã nu m-am miºcat aproape deloc. Am
stat în atelier ºi m-am
gândit cum sã combin
lucrãrile ca sã vin aici cu
o selecþie cât mai reprezentativã pentru a ilustra
cinci decenii din creaþia
mea. Am adus lucrãri ºi din
zona figurativã ºi din cea
non-figurativã, dar de cele
din urmã sunt mai
apropiat. Lucrãrile realiste sunt fãcute cu mai mulþi ani
în urmã, ca sã-mi demonstrez ºi mie ºi altora cã arta
realistã este o dimensiune normalã, dupã care te poþi
apleca asupra abstractului cu ce ai învãþat prima oarã.
Expoziþia este deschisã la Cercul Naþional Militar,
Sala Mare, pânã pe data de 19 septembrie. (C.V.)
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Gloria lui Negoiþã

Au trecut patru ani de când fostul cinematograf
Gloria a fost dãrâmat. Devenise o ruinã, dar primarul
Sectorului 3 se ambiþiona atunci sã îl reclãdeascã din
temelii. Încurajat de noul edil ºef al Capitalei, în doi
ani ºantierul s-a terminat ºi noul Gloria a fost redat,
teoretic, bucureºtenilor din Sectorul 3 ºi nu numai.
În 2017 se anunþa cu emfazã cã se redeschide pentru
toþi bucureºtenii sala multifuncþionalã cu 406 locuri,
iar în faþa noului cinematograf-mall-cultural o sã fie
rost în fiecare varã de evenimente cultural-artistice
deosebite. Au mai trecut doi ani de atunci ºi trebuie
spus cã cinematograful stã cu porþile ferecate mai
mereu. Le-a deschis de câteva ori pentru persoane
importante, nu zic cine! Chiar am surprins ºi un
eveniment artistic încropit pe o scenã metalicã între
clãdirea nouã a Gloriei ºi fântâna construitã fãrã
autorizaþie. Am uitat sã vã spun cã imediat dupã finalizarea
clãdirii Gloria lui Negoiþã, primarul Sectorului 3 a plusat ºi
ºi-a tras, fãrã sã aºtepte aprobarea proiectului, ce includea ºi
amenajarea Pieþei Gloria, o fântânã cam ºuie. Cu alte cuvinte,
Robert Negoiþã a demarat aceste lucrãri fãrã aprobarea
Consiliului Local Sector 3 ºi fãrã o autorizaþie de construcþie,
iar ºantierul nu a avut un panou informativ pânã la finalizare.
Primãria a susþinut în tot acest rãstimp cã amenajarea spaþiului
verde nu are nevoie de autorizaþie. Piesa-i gata. Ia loc ºi
priveºte spectacolul apei. Geniala idee a arhitectului a fost
pusã în scenã, iar arteziana îi cam stropeºte, dupã calculele
mele, pe cei adunaþi în amfiteatrul fântânii sã priveascã jocul
apei cu vântul. Noroc cã, pe cãldura asta, publicul era
reprezentat doar de o pacientã englezã!

Ciprian C. VASILESCU

Sesiunea Naþionalã de Comunicãri

Patrimoniul ºi educaþia
în muzeele de artã

Institutul de Cercetãri EcoMuzeale Simion Gavrilã
Tulcea, în parteneriat cu Asociaþia de Dezvoltare Regionalã
Aegyssus, organizeazã Sesiunea Naþionalã de Comunicãri
Patrimoniul ºi educaþia în
muzeele de artã. Cea de-a III-a
ediþie a manifestãrii se va
desfãºura în municipiul Tulcea,
în zilele de 10 ºi 11 oc-tombrie
2019, continuând o valoroasã
tradiþie iniþiatã de curatorul
instituþiei, Simion Gavrilã, în
ideea conservãrii ºi valorizãrii
patrimoniului ºtiinþi-fic ºi
comorilor de artã, insufi-cient
promovate, din muzeele
României. Lucrãrile sesiunii vor

avea în vedere teme legate de
conservare ºi restaurare în
muzee, dar ºi problemele educaþiei ºi ale marketingului muzeal, astfel încât participanþii sã
înþeleagã importanþa muzeului ca instituþie de culturã, cu
caracter formator ºi de îndrumare a tinerei generaþii.

Flori de Toamnã, Iaºi,
25 octombrie 2019

Începând cu 25 octombrie 2019, pentru aproape o lunã, se
deschide la Iaºi, în incinta celei mai vechi Grãdini Botanice din
România, ediþia a XXXIII-a a expoziþiei Flori de Toamnã, o
explozie de culoare ºi parfum care ne va face sã pãstrãm în suflet
toatã iarna cãldura ºi frumuseþea grãdinilor de varã. Încã din anul
1976, anual, Grãdina Botanicã din Iaºi organizeazã aceastã
expoziþie dedicatã unui eveniment special  înflorirea
crizantemelor, simbolul longevitãþii, eleganþei ºi nobleþei.
Aranjamentele florale evidenþiazã simboluri populare preluate
din toate zonele etnografice ale României. Spiritul inventiv ºi
iscusinþa personalului Grãdinii Botanice le-au permis sã stilizeze
ºi sã prelucreze diferite motive tradiþionale care se deosebesc
dupã conþinutul tematic ºi prin diversitatea modalitãþilor de
grupare în tablouri cu o deosebitã valoare ornamentalã.
Vor fi expuse peste 100 de eºantioane de fructe ºi seminþe provenite
de la specii de plante cultivate în Grãdina Botanicã, specii cu o
importanþã deosebitã pentru cultura popularã româneascã: plante
utilizate în alimentaþie, în medicina tradiþionalã, în ritualuri, practici
populare ºi religioase, însoþite de planºe cu informaþii relevante
privind etnobotanica româneascã, etimologia denumirilor populare, legende ºi povestiri legate de speciile vegetale.
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Rolul judecãtorilor ºi procurorilor în înfãptuirea actului de justiþie (II)
Judecãtorii stagiari ºi procurorii stagiari

Dupã încheierea perioadei de stagiu, judecãtorii ºi procurorii
stagiari sunt obligaþi sã se prezinte la examenul de capacitate. În
cazul în care judecãtorul stagiar sau procurorul stagiar este respins
la examenul de capacitate, el este obligat sã se prezinte la sesiunea
urmãtoare.
Lipsa nejustificatã de la examenul de capacitate sau respingerea
candidatului la douã sesiuni atrage pierderea calitãþii de judecãtor
stagiar sau de procuror stagiar. În aceastã situaþie, judecãtorul sau
procurorul stagiar este obligat sã restituie bursa de auditor de
justiþie ºi cheltuielile de ºcolarizare efectuate pentru formarea sa
profesionalã.
Persoana care, din motive justificate, nu s-a prezentat la examenul
de capacitate poate susþine acest examen dacã de la încheierea
stagiului pânã la data fixatã pentru examen nu au trecut mai mult
de 2 ani.
Examenul de capacitate constã în susþinerea unei probe scrise ºi
a unei probe orale, respectiv evaluarea mapei de stagiu, fiecare
având ponderi egale în media finalã.

Rezultatele examenului de capacitate se afiºeazã la sediul
Institutului Naþional al Magistraturii ºi se publicã pe pagina de
internet a Consiliului Superior al Magistraturii ºi pe cea a
Institutului Naþional al Magistraturii.
Contestaþiile cu privire la fiecare din cele douã probe se trimit la
Institutul Naþional al Magistraturii, în termen de 72 de ore de la
afiºarea rezultatelor, de cãtre candidaþi, curþile de apel sau parchetele
de pe lângã acestea. Contestaþiile se soluþioneazã în termen de 3
zile. Decizia comisiei de soluþionare a contestaþiilor este definitivã.
Contestaþia la proba oralã se soluþioneazã de comisia de
contestaþii prin analizarea înregistrãrii audiovideo a probei susþinute
de candidat.
Dupã întocmirea tabelului de clasificare a candidaþilor, fiecare
din secþiile Consiliului Superior al Magistraturii valideazã examenul
de capacitate, în prima ºedinþã care urmeazã afiºãrii rezultatelor.
Secþiile Consiliului Superior al Magistraturii pot invalida, în tot
sau în parte, examenul de capacitate, în cazurile în care constatã cã
nu au fost respectate condiþiile prevãzute de lege sau de regulament
privind organizarea examenului sau cã existã dovada sãvârºirii
unor fraude.

Auditorii de justiþie opteazã pentru locurile de judecãtori stagiari
ºi procurori stagiari scoase la concurs, iar repartizarea acestora se
face pe baza notei finale de absolvire a Institutului Naþional al
Magistraturii, prevãzutã la art. 19 alin. (7) al Legii 303/2004.
Judecãtorii stagiari ºi procurorii stagiari sunt repartizaþi ºi numiþi
în funcþie de cãtre secþiile corespunzãtoare ale Consiliului Superior
al Magistraturii, pe baza opþiunilor exprimate.
În circumscripþiile instanþelor ºi parchetelor unde o minoritate
naþionalã are o pondere de cel puþin 50% din numãrul locuitorilor, la
medii egale, au prioritate candidaþii cunoscãtori ai limbii acelei minoritãþi.
Candidatului care nu ºi-a exercitat dreptul de alegere a postului
în termenul prevãzut de lege i se propune, din oficiu, un post de
cãtre Consiliul Superior al Magistraturii. Refuzul de a accepta
propunerea este considerat demisie.
Repartizarea pe posturi se afiºeazã la sediul Consiliului Superior
al Magistraturii, al instanþelor ºi al parchetelor, se comunicã
persoanelor interesate ºi se publicã pe pagina de internet a
Consiliului Superior al Magistraturii.
Perioada cuprinsã între promovarea examenului de
absolvire ºi numirea de cãtre Consiliul Superior al
Numirea judecãtorilor ºi procurorilor
Magistraturii în funcþia de judecãtor sau procuror stagiar,
precum ºi perioada în care o persoanã a avut calitatea de
Judecãtorii ºi procurorii care au promovat examenul de
Proiect cofinanþat din Fondul European prin Programul operaþional Capacitate
judecãtor sau procuror stagiar, dacã a promovat examenul
capacitate sunt numiþi de Preºedintele României, la propunerea
Administrativã 2014-2020
de capacitate prevãzut la art. 28 al Legii 303/2004,
Consiliului Superior al Magistraturii.
Axa prioritarã: Administraþie publicã ºi sistem judiciar accesibile ºi transparente
constituie vechime în funcþia de judecãtor sau procuror.
Propunerile de numire se fac în cel mult 30 de zile de la data
Denumirea Proiectului; INFOLex (POCA / 491 / 126354)
Durata stagiului este de 2 ani.
validãrii examenului de capacitate.
În perioada stagiului, judecãtorii ºi procurorii sunt obligaþi
Preºedintele României nu poate refuza numirea în funcþie a
sã continue formarea profesionalã, sub coordonarea unui
judecãtorilor ºi procurorilor prevãzuþi la alin. (1) al art. 31 al
judecãtor sau procuror anume desemnat de preºedintele
Legii 303/2004.
judecãtoriei sau, dupã caz, de prim-procurorul parchetului
În perioada dintre data validãrii examenului de capacitate ºi
de pe lângã aceastã instanþã.
data intrãrii în vigoare a actului de numire de cãtre Preºedintele
Conducerea instanþelor ºi a parchetelor este obligatã sã
României, judecãtorii ºi procurorii care au promovat examenul
asigure toate condiþiile pentru buna desfãºurare a stagiului.
de capacitate primesc salariul corespunzãtor funcþiei imediat
Judecãtorii stagiari judecã:
superioare celei de judecãtor sau procuror stagiar.
Poate fi numitã judecãtor sau procuror militar persoana
a) acþiunile posesorii, cererile privind înregistrãrile ºi
care îndeplineºte condiþiile prevãzute de lege pentru intrarea
rectificãrile în registrele de stare civilã;
în magistraturã, cu avizul conform al Ministerului Apãrãrii
b) litigiile patrimoniale având ca obiect plata unei sume
Naþionale privind îndeplinirea condiþiilor legale pentru
de bani sau predarea unui bun, în cazul în care valoarea
dobândirea calitãþii de ofiþer activ în cadrul acestui minister.
obiectului litigiului nu depãºeºte 10.000 lei;
Numirea ca judecãtor sau procuror militar, transferul de la
c) plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare
instanþele sau parchetele civile la instanþele ori parchetele
a contravenþiilor ºi de aplicare a sancþiunilor contravenmilitare, precum ºi acordarea gradelor militare ºi înaintarea în
þionale, daca sancþiunea contravenþionala maxima prevãzutã
grad a judecãtorilor ºi procurorilor militari se fac potrivit unui
de lege este de 10.000 lei;
regulament comun al Consiliului Superior al Magistraturii ºi
d) cererile de valoare redusã, prevãzute la art. 1.026Ministerului Apãrãrii Naþionale.
1.033 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedurã
Pot fi numiþi în magistraturã, pe bazã de concurs, dacã
civilã, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
îndeplinesc condiþiile prevãzute la art. 14 alin. (2) al Legii 303/
e) cererile având ca obiect înlocuirea amenzii
2004, foºtii judecãtori ºi procurori care ºi-au încetat activitatea
contravenþionale cu sancþiunea prestãrii unei activitãþi în
din motive neimputabile, personalul de specialitate juridicã
folosul comunitãþii;
prevãzut la art. 87 alin. (1) al Legii 303/2004, avocaþii, notarii,
f) cererile de abþinere ºi de recuzare, precum ºi cererile
asistenþii judiciari, consilierii juridici, executorii judecãtoreºti
de revizuire ºi contestaþiile în anulare în cauzele ce intrã în
cu studii superioare juridice, personalul de probaþiune cu studii
competenþa lor;
superioare juridice, ofiþerii de poliþie judiciarã cu studii superioare
g) reabilitarea;
juridice, grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care
h) constatarea intervenþiei amnistiei ori graþierii;
au îndeplinit funcþii de specialitate juridicã în aparatul
i) infracþiunile prevãzute de Legea nr. 286/2009 privind
Parlamentului, Administraþiei Prezidenþiale, Guvernului, Curþii
Codul penal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi
Constituþionale, Avocatului Poporului, Curþii de Conturi sau al
legile speciale, pentru care acþiunea penalã se pune în
Consiliului Legislativ, în Institutul de Cercetãri Juridice al
miºcare la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate, cu
Academiei Române ºi Institutul Român pentru Drepturile
excepþia infracþiunilor prevãzute la art. 218 alin. (1) ºi (2),
Omului, cadrele didactice din învãþãmântul juridic superior
art. 219 alin. (1), art. 223, art. 226 ºi 227, precum ºi art. 239-241
Examenul de capacitate va urmãri însuºirea competenþelor ºi acreditat, precum ºi magistraþii-asistenþi, cu o vechime în specialitate
de cel puþin 5 ani.
din Legea nr. 286/2009, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, aptitudinilor practice în perioada de stagiu.
Concursul se organizeazã anual sau ori de câte ori este necesar,
inclusiv plângerile împotriva soluþiilor de neurmãrire sau
Examenul de capacitate se organizeazã la finalul fiecãrui stagiu,
netrimitere în judecatã, cererile de confirmare a soluþiilor de în baza regulamentelor elaborate de secþiile corespunzãtoare ale de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naþional al
renunþare la urmãrirea penalã ºi cererile de confirmare a redeschiderii Consiliului Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului Magistraturii, pentru ocuparea posturilor vacante de la judecãtorii
ºi parchetele de pe lângã acestea.
Naþional al Magistraturii.
urmãririi penale în cauzele care au ca obiect aceste infracþiuni.
Dupã numirea în funcþia de judecãtor sau procuror, aceºtia sunt
Examinarea se realizeazã de cãtre comisiile prevãzute la art. 28
Judecãtorii stagiari asistã ºi la ºedinþe de judecatã cu alte tipuri
obligaþi sã urmeze, pe o perioadã de 6 luni, un curs de formare
de cauze, prin rotaþie, la completuri ale instanþei constituite din al Legii 303/2004.
Modalitatea de susþinere a examenului, criteriile de apreciere ale profesionalã în cadrul Institutului Naþional al Magistraturii, care
judecãtori definitivi, stabilite de preºedintele instanþei. În cauzele
la care asistã, judecãtorul stagiar întocmeºte un raport consultativ acestuia, procedura ºi criteriile de evaluare ale mapei de stagiu se va cuprinde în mod obligatoriu elemente de drept comunitar.
Înainte de a începe sã-ºi exercite funcþia, judecãtorii ºi procurorii
asupra cauzei ºi poate redacta proiectul hotãrârii, la solicitarea stabilesc prin regulamente propuse de Institutul Naþional al
preºedintelui completului.
Magistraturii ºi aprobate de Secþia pentru judecãtori, respectiv de depun urmãtorul jurãmânt: Jur sã respect Constituþia ºi legile þãrii,
Modalitatea de participare la aceste completuri se stabileºte Secþia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al sã apãr drepturile ºi libertãþile fundamentale ale persoanei, sã-mi
îndeplinesc atribuþiile cu onoare, conºtiinþã ºi fãrã pãrtinire. Aºa sãprin hotãrâre a colegiului de conducere.
Magistraturii.
Procurorii stagiari au dreptul sã punã concluzii în instanþã, sã
Comisia pentru examenul de capacitate al judecãtorilor ºi comisia mi ajute Dumnezeu! Referirea la divinitate din formula jurãmântului
efectueze ºi sã semneze acte procesuale ºi procedurale, sub pentru soluþionarea contestaþiilor sunt alcãtuite din judecãtori de se schimbã potrivit credinþei religioase a judecãtorilor ºi procurorilor
ºi este facultativã.
coordonarea unui procuror definitiv.
la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ºi din judecãtori de la curþile de
Refuzul depunerii jurãmântului atrage, de drept, nulitatea numirii
Procurorul stagiar emite opinie consultativã care se motiveazã apel, numiþi prin hotãrâre a Secþiei pentru judecãtori a Consiliului în funcþie.
ºi rezolvã lucrãrile date în sarcina sa de prim-procurorul parchetului Superior al Magistraturii.
Jurãmântul se depune în ºedinþã solemnã, în faþa judecãtorilor
de pe lângã judecãtorie.
Comisia pentru examenul de capacitate al procurorilor ºi comisia instanþei sau, dupã caz, a procurorilor parchetului la care a fost
Judecãtorii ºi procurorii stagiari nu au dreptul sã dispunã mãsuri pentru soluþionarea contestaþiilor sunt alcãtuite din procurori de numit judecãtorul sau procurorul, dupã citirea actului de numire.
privative sau restrictive de libertate.
la Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ºi din
Depunerea jurãmântului se consemneazã într-un proces-verbal,
Soluþiile procurorilor stagiari sunt contrasemnate de procurorii procurori de la parchetele de pe lângã curþile de apel, numiþi prin care se semneazã de conducãtorul instanþei sau, dupã caz, al
care îi coordoneazã.
hotãrâre a Secþiei pentru procurori a Consiliului Superior al parchetului ºi de 2 dintre judecãtorii sau procurorii prezenþi, precum
Judecãtorul sau procurorul care rãspunde de coordonarea Magistraturii.
ºi de cel care a depus jurãmântul.
judecãtorilor stagiari sau, dupã caz, a procurorilor stagiari
Depunerea jurãmântului nu este necesarã în cazul transferului
Comisiile de concurs sunt numite prin hotãrâre de secþiile
întocmeºte trimestrial un referat de evaluare individualã privind corespunzãtoare ale Consiliului Superior al Magistraturii, la sau al promovãrii judecãtorului ori procurorului în altã funcþie.
însuºirea cunoºtinþelor practice specifice activitãþii de judecãtor propunerea Institutului Naþional al Magistraturii.
(Va urma)
sau de procuror.

Expert media,
Florin FÃINIªI
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Raluca-Gabriela Stavriu:
Raluca-Gabriela Stavriu:

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

Radio Seven

PROGRAMUL

Pe malurile misterioase ale Dunãrii, la Brãila, s-a nãscut
poeta Raluca-Gabriela Stavriu, în anul 1993. Dupã jocurile
copilãriei urmeazã Colegiul Naþional Iulia Haºdeu, apoi
Universitatea Naþionalã de Muzicã din Bucureºti, iar acum
aprofundeazã Etnologia, antropologia ºi folclorul la
Universitatea din Bucureºti. Iatã cum a rãspuns aceasta la
întrebãrile jurnalistei Iulia Georgescu de la publicaþia
Condeie Ilfovene:
Cum a apãrut pasiunea pentru poezie în viaþa ta?
Poezia a fost prezentã în viaþa mea încã din copilãrie.
Am crescut cu ea. Dupã rostirea primelor cuvinte acesta
era modul meu cel mai firesc de a mã exprima. Nu aveam
mai mult de doi ani ºi jumãtate când am început sã învãþ
mici strofe, ghicitori, cântecele, pe care le reþineam cu o
uºurinþã uimitoare; îmi plãcea sã le repet în neºtire, fãrã sã
mi se parã o corvoadã nici memorarea ºi nici dãruirea lor
celor care mi-o cereau. Cel mai obiºnuit lucru pe care îl
auzeam era întrebarea-îndemn: Raluca, hai, nu ne spui ºi
nouã ceva?. Dacã mi se întâmpla sã uit rimele inventam
altele ºi nimeni nu bãga de seamã cã ceva este în neregulã,
iar eu mã simþeam extrem de mândrã pentru asta. Acest
obicei m-a însoþit ºi mai târziu, în ºcoala generalã, unde
profesoara de românã mã admira pentru pasiunea pe care
o manifestam la orele de literaturã ºi uneori îmi atrãgea
atenþia, cu umorul ºi fina ironie ce o caracterizau: Întradevãr, o rimã foarte bunã... dar nu este cea folositã de
autor. Dacã mai trãia poetul poate aveai ocazia sã negociezi
cu dumnealui schimbarea rimei. Eu râdeam, un pic
stânjenitã, dar ºtiam cã ea mã iubeºte ºi apreciazã chiar ºi
acest defect al meu de a schimba rimele.
Primele forme ritmate s-au aºezat pe foaie odatã cu
învãþarea literelor. Erau mici strofe, cântece, jocuri de
cuvinte pe care le adunam într-un caiet în care aveam ºi
desene, frunze ºi flori presate etc. Timidele încercãri le
scriam pe felicitãri dãruindu-le celor apropiaþi.
În gimnaziu ºi pe toatã perioada liceului am participat
cu bucurie la activitãþile literare, olimpiade ºi cercuri de
lecturã. În pauze citeam versuri. Preferam sã fac acest
lucru în locul multor alte activitãþi. Citeam de mai multe
ori aceeaºi poezie încercam sã înþeleg de fiecare datã tot
mai mult, sã descopãr alte înþelesuri, sã vãd ºi sã simt ceea
ce a vãzut ºi trãit stãpânul condeiului. Din rimele ºi imaginile
care mi se învârteau apoi în minte cãutam sã aleg ºi sã le
aºtern pe foaie pe cele care mã descriau mai fidel în acea
clipã.
Despre ce îþi place cel mai mult sã scrii?
Îmi place sã scriu ceea ce simt, sã îmi pun sufletul pe
foaie, sã mã dezbrac cuvânt cu cuvânt. Este ceea ce
vãd, nu neapãrat cu ochii, ci cu inima. Iubesc sã îmi
descopãr miºcãrile sufletului ºi sã le pun în versuri, ca un
jurnal de tresãriri. Mi se pare cã, despre orice aº scrie, de
fapt scriu despre mine. Eu sunt toamna, ploaia, rãsãritul,
cãlãtorul, frunza, clipa care se zbate în ceasornic. Poezia
este pur ºi simplu oglindã. Este forma cea mai profundã ºi
intimã de a mã întâlni cu mine cea adevãratã, cu frumosul
ascuns de Dumnezeu în fiecare dintre noi.
Care sunt sursele tale de inspiraþie?
Când inspiraþia este un dar, totul devine foarte simplu,
eu nu trebuie sã fac altceva decât sã scriu. De multe ori
însã, din amalgamul stãrilor, sentimentelor, gândurilor care
mã strãbat îmi este greu sã aleg acel ceva din care se poate
naºte o strofã. Alteori gãsesc inspiraþie în lucrurile cele
mai mãrunte, în întâmplãri banale, fapte ºi lucruri pe lângã
care de obicei trecem în fiecare zi fãrã sã declanºeze vreun
proces de creaþie. Mã inspirã frumosul sub orice formã,
îmi place sã îl caut în toþi ºi în toate ºi mã bucur de fiecare

firimiturã, dorindu-l mereu mai mult. Iubesc ºi mã inspirã
oamenii sinceri ºi curajoºi, cãlãtoriile, mirosul cãrþilor ºi
anumite fraze pe care le pãstrez ca moto-uri, muzica de
calitate, persoanele pe care le am drept model în viaþã. Îmi
place foarte mult sintagma: Frumuseþea este în ochii celui
care priveºte a lui Margaret Hungerford. Într-adevãr, totul
depinde de aceastã vedere sufleteascã, de felul în care ai
învãþat, te-ai obiºnuit sã priveºti oamenii, locurile,
întâmplãrile, cât înþelegi din tot ceea ce viaþa îþi oferã la
fiecare pas. Cu cât vezi mai adânc ºi mai limpede, cu atât
ceea ce pui în versuri pe hârtie este mai autentic ºi poate
avea o înrâurire asupra celor cãrora din întâmplare sau nu
le cad ochii pe ceea ce ai scris.
Concursuri, premii, volume publicate?
Activitatea mea literarã publicã este pânã acum destul
de modestã. Am participat la câteva olimpiade ºi concursuri
de creaþie în timpul anilor de ºcoalã având rezultate
deosebite. Am publicat câteva poezii ºi în revista Idealuri
a Colegiului Naþional Iulia Haºdeu unde am studiat la
profilul filologie. Îmi doresc ca în viitorul apropiat sã pot
avea micul meu volum de versuri. Momentan încerc sã mã
dedic scrisului mai mult decât am fãcut-o pânã acum, fiindcã
doar aºa pot avea mai degrabã bucuria de a-mi vedea micile
exerciþii de imaginaþie pe foi.
Unde ar putea persoanele interesate sã citeascã poeziile
tale?
Nu am o paginã virtualã destinatã special acestei
îndeletniciri artistice ºi de aceea versurile pe care le scriu
sunt gãzduite în albumul: Versuri, frânturi de suflet de pe
profilul personal de Facebook: Raluca-Gabriela Stavriu.
În cel mai scurt timp însã toatã activitatea se va muta pe o
paginã, care va conþine exclusiv creaþiile mele, pentru o
mai bunã desfãºurare ºi promovare a ei.
Mulþumim poetei Raluca-Gabriela Stavriu pentru
sincerele rãspunsuri ºi îi dorim succes în carierã, pe mai
departe! Iar acum, o mostrã de creaþie literarã...

VERSURI DE TOAMNÃ
S-a risipit vara cu visele ei
În loc de flori azi frunze pe-alei,
Pictate apusuri mã fac sã tresar,
Si ploile toamnei cad rar.
Alerg, mã pierd pe poteci,
În joacã cu ploile reci,
Mi-e teamã sã nu cad în cer,
Când frunzele mor ºi stelele pier.
Îmi pare acum cã lumea-i pe dos,
Pãmântul e sus ºi cerul e jos,
Culorile mã fac s-ameþesc,
Bãtãile inimii cresc...
Acorduri minore, balade uitate
Miroase a mere ºi-a lemne uscate,
Corzile sufletului ºoptesc în tãcere,
Poveºtile toamnei, poveºti efemere.
George V. GRIGORE
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ucureºtii împlinesc pe 20 septembrie 560 de ani de la prima
atestare documentarã, care dateazã din vremea lui Vlad Þepeº. Este
complicat sã încerci o prezentare a istoriei Capitalei României, ce se
întinde pe mai bine de cinci secole, totuºi nu este imposibil ca, la ceas
aniversar, sã spui câte ceva despre axele de interes ale Bucureºtilor.
Legendele sunt cele care m-au cãlãuzit ºi pe mine în realizarea acestui
demers. Am pornit de la Biserica Bucur sau Biserica Bucur Ciobanul,
cum mai este cunoscutã. Cert este cã biserica este consemnatã într-o
hartã întocmitã între anii 1844-1846 cu numele Biserica Bucur ºi se aflã
pe acelaºi deal împreunã cu Mãnãstirea Radu Vodã. La mijlocul secolului
al XVIII-lea, dealul a fost împãrþit în douã, datoritã unor lucrãri edilitare,
astfel cã în prezent ambele lãcaºuri de cult se aflã suspendate pe douã
ridicãturi de pãmânt despãrþite de o stradã. Trebuie sã adaug aici cã
Bucureºtii, ca ºi Roma, se spune cã ar fi fost construit pe ºapte coline.
O mare parte dintre aceste coline au dispãrut în timp, unele din cauza
cataclismelor prin care a trecut oraºul în cele cinci veacuri, altele prin
intervenþia nefastã a omului, aºa cum s-a întâmplat cu Dealul Arsenalului.
Revenind la numele oraºului ºi la întemeietorul acestuia, ciobanul Bucur,
se presupune cã locul ocupat de bisericuþã este cel din care a pornit
dezvoltarea oraºului. În lucrarea Istoria fondãrei oraºului Bucureºti 
capitala Regatului Român  de la 1330 pânã la 1850  culeasã dupã mai
mulþi scriitori vechi, întocmitã în 1891 de Dimitrie Papazoglu, sunt
consemnate mai multe texte care confirmã varianta construirii bisericii
de cãtre Ciobanul Bucur. Dar Papazoglu însuºi se îndoieºte de exactitatea
acestor date, autorul fiind convins cã, în realitate, biserica a fost ridicatã
în 1568 de Alexandru Vodã, zis Ciobanu, fiul lui Mircea Vodã, pe locul
cimitirului Mãnãstirii Radu Vodã.
Indiferent cum stau lucrurile în realitate, cred cã este bine sã pornesc
cãlãtoria din acest spaþiu, de unde se poate admira în voie Dâmboviþa,
cel mai important curs de apã care strãbate Capitala. În jurul luciului de
apã s-au þesut numeroase legende. Cursul Dâmboviþei a fost deviat în
procesul de sistematizare a oraºului, dar ea rãmâne, chiar ºi acum, un
hotar natural de care s-a þinut cont în construirea Curþii Domneºti sau a
ceea ce se numeºte azi Curtea Veche. Nu am putut fotografia adevãratul
nucleu al Bucureºtilor, Palatul Domnesc fiind de câþiva ani în restaurare.
Am reuºit totuºi (printr-o gaurã a gardului, ce nu permite vizualizarea
stadiului ºantierului) sã fotografiez bustul voievodului de care este legatã
naºterea oficialã a oraºului, la 1459. Lângã ruinele Palatului Domnesc se
aflã într-o stare foarte bunã de conservare Biserica Sfântul Anton - Curtea
Veche, construitã pe locul alteia mai vechi, din lemn, ce a servit drept
capelã pentru Curtea Domneascã. Biserica are un plan trilobat - o copie
a Mãnãstirii Cozia - cu o lungime de 25 de metri ºi 8 metri lãþime la
exterior. În plan paralel cu aceastã frumoasã bisericã se aflã Hanul lui
Manuc, monument istoric ce aduce în zilele noastre o dovadã a
funcþionalitãþii hanurilor bucureºtene din secolul al XVIII-lea, unde
cãlãtorii obosiþi ºi înfometaþi puteau trage pentru a mânca, bea ºi a se
odihni. Am continuat cãlãtoria pe celebra arterã Calea Victoriei, denumitã
în trecut Podul Mogoºoaiei. Cele mai importante poduri ale Capitalei
Vechiului Regat porneau toate de la Curtea Veche, nucleul Bucureºtilor,
ºi se continuau cu importante cãi. Se numeau poduri deoarece erau
podite, adicã pavate cu trunchiuri de arbori. Prin poduri se înþelegea, în
trecut, atât trecerea peste o apã, cât ºi drumurile principale cu pavaj din
lemn. Drumurile mari, domneºti, aveau lãþimea obligatorie de patru stânjeni,
adicã aproximativ opt metri. Bârnele groase de stejar cu care erau podite
erau lungi cât lãþimea drumului. Nãscute în primul rând din nevoia de
negoþ, de aprovizionare ºi apoi de relaþionare, istoria le-a schimbat numele,
dar nu le-a modificat ruta iniþialã. Rãzboiul de Independenþã din 1877 lea eliberat pe multe de numele din trecut ºi denumirile primite la 29 august
1878 au rezistat pânã în zilele noastre. Amintesc, foarte pe scurt, câteva
dintre vechile denumiri: Podul lui ªerban Vodã, Podul de Pãmânt, Podul
Calicilor, Podul Târgului de Afarã.
Revin acum la Calea Victoriei, probabil cea mai interesantã arterã a
Bucureºtilor, din 1692, când Constantin Brâncoveanu construia un
drum care sã-i lege moºia de pe malul Dâmboviþei cu cea de la
Mogoºoaia. Acesta a trecut proba timpului, în cei peste 300 de ani!
Deºi ºi-a schimbat aspectul, notorietatea nu i-a scãzut. Calea Victoriei
este plinã de monumente istorice de maximã însemnãtate pentru toþi
românii. Palatul CEC, Palatul Poºtelor, actualul Muzeu Naþional de
Istorie a României, Pasajele Victoria, Pasajul Macca-Villacrosse,
Palatul Telefoanelor (cea mai înaltã clãdire a Bucureºtilor pânã în anii
60), Palatul Regal, actualul Muzeu Naþional de Artã al României,
Clãdirea Fundaþiei Universitare Carol I, actualul sediu al Bibliotecii
Centrale Universitare, Ateneul Român ºi multe altele.
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Bucureºtii au numeroase locuri excepþionale, muzee, care ar putea
rivaliza cu cele europene: Muzeul Naþional de Istorie Naturalã Grigore
Antipa, Muzeul Naþional al Satului Dimitrie Gusti, Muzeul Theodor
Aman, Muzeul Naþional George Enescu, case memoriale ale unor
scriitori ºi oameni de culturã de talie mondialã: Casa Memorialã George
Bacovia, Casa Memorialã Liviu ºi Fanny Rebreanu, Casa Memorialã
Tudor Arghezi. Are parcuri cu arbori seculari: Parcul Carol I, Parcul
Ciºmigiu, Parcul Regele Mihai I. Instituþii de culturã de primã mânã:
Teatrul Naþional I. L. Caragiale, Teatrul de Revistã Constantin Tãnase,
Teatrul Odeon, Teatrul Bulandra, Teatrul Nottara, Teatrul de Comedie,
Opera Naþionalã Bucureºti. Biblioteca Naþionalã a României. Monumente de artã ale unor artiºti plastici desãvârºiþi :
Statuia lui Mihai Eminescu din faþa Ateneului
Român, executatã în bronz, de sculptorul
Gheorghe D. Anghel, statuia lui Mihai Viteazul,
cea mai veche statuie a Bucureºtilor, operã a sculptorului francez Albert-Ernest Carrier-Belleuse,
statuia lui Carol I, din Piaþa Palatului a lui Florin
Codre, replicã a celebrei capodopere a sculptorului
iugoslav Ivan Mestrovici ºi multe altele.
Sunt foarte multe de adãugat despre Bucureºti,
despre monumentele sale statuare, dar ºi despre
arhitectura sa extrem de valoroasã. Ca o încununare a stilurilor arhitectonice ºi a bijuteriilor de artã,
închei aceste file de poveste cu Arcul de Triumf.
Monumentul, proiectat de Petre Antonescu, a fost
construit în perioada 1921-1922, renovat în perioada
1935-1936, ºi din nou renovat începând din 2014.
El comemoreazã victoria României în Primul Rãzboi Mondial. Arcul de
Triumf are 27 metri înãlþime, cu o singurã deschidere ºi este de formã
paralelipipedicã. Machetele au fost executate de artiºti plastici, iar pentru
cioplirea marmurei de Ruºchiþa, pe lângã sculptorii autohtoni, s-a apelat ºi
la un numãr de zece sculptori din Italia. În Bucureºti au mai fost ridicate ºi
alte arcuri de triumf, cu existenþã temporarã, în 1848, 1859, 1878, 1906 ºi
1918, dar dupã Primul Rãzboi Mondial s-a luat decizia construirii unui
monument cu caracter permanent. Astfel, în 1922, la Bucureºti s-a
organizat o paradã în cinstea Marii Uniri. Deoarece Arcul de Triumf din
1918 fusese construit dintr-un material care nu rezista ploilor, primarul
Matei Gh. Corbescu a venit cu propunerea sã fie ridicat un nou Arc de
Triumf, din lemn, pânã când se vor gãsi bani de unul impunãtor. A fost
criticat pentru iniþiativa sa, iar George Enescu i-a scris atunci primarului:
Dar adevãratul Arc de Triumf, pe când? Prin urmare, în 1922, în
contextul încoronãrii regelui Ferdinand I ºi a reginei Maria ca suverani
ai României Mari, comisia pentru organizarea serbãrilor încoronãrii a
apelat la serviciile arhitectului Petre Antonescu pentru ridicarea unui
impunãtor Arc de Triumf în zona nordicã a Capitalei, pe ºoseaua Kiseleff.
Din cauza timpului scurt însã, doar scheletul construcþiei a fost turnat în
beton armat, minunatele basoreliefuri exterioare fiind realizate iniþial doar
din ipsos. În 1932, în urma unui articol al lui Mihai Mora intitulat
sugestiv O datorie imperioasã, situaþia deplorabilã a Arcului de Triumf
revine în atenþia opiniei publice, decizându-se nu demolarea monumentului construit în 1922, aºa cum ceruserã unele personalitãþi, ci
înlocuirea basoreliefurilor distruse cu unele definitive, din piatrã sau
marmurã de Ruºchiþa. De data aceasta, autorul, acelaºi Petre Antonescu,
a dat edificiului o notã mult mai sobrã în ceea ce priveºte finisajul exterior, cerând artiºtilor pe care i-a cooptat în echipã sã se încadreze
în aceastã nouã manierã de lucru. Printre artiºtii care au lucrat la
finisaj se numãrã Constantin Baraschi, Alexandru Cãlinescu,
Mac Constantinescu, Ion Jalea, Dimitrie Paciurea ºi Costin Petrescu,
toþi nume cunoscute în perioada interbelicã. Pe faþada sudicã, sculptorii
Mac Constantinescu ºi Constantin Baraschi au dãltuit fiecare câte o
reprezentare simbolicã a Victoriei. Amplasate identic pe faþada de nord
se gãsesc alegoriile Bãrbãþie, de Ion Jalea ,ºi Credinþã, de Constantin
Baraschi, precum ºi alte douã Victorii, create de Cornel Medrea ºi
Dimitrie Onofrei. Aceasta este pe scurt povestea Arcului de Triumf,
care poate fi vizitat în anumite condiþii, aproape sigur în fiecare an,
cu ocazia Zilei Naþionale.
Arcul de Triumf este imaginea Bucureºtilor, oraºul care, dupã 560
de ani de existenþã peste care s-au abãtut incendii devastatoare, inundaþii,
viscole, cutremure de mare magnitudine, guverne ºi primari catastrofali,
dar ºi ani de înflorire, a rãmas triumfãtor.
La muþi ani, Bucureºti, oraºul meu iubit!

Cosmin OBOREANU

560 de ani

