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A început ªCOALA BOBOCULUI!

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).
ªcoala Bobocului este organizatã de Facultatea de Inginerie ºi Informaticã pentru tinerii admiºi în anul I.

OFERTA EDUCAÞIONALÃ A UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020
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Fii ºi tu student la Universitatea Spiru Haret!
 42 programe de Licenþã ºi  31 programe de Masterat

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



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

Doar ca ECHIPÃ
avem valoare
Mioara VERGU-IORDACHE

IPSB reprezintã mai mult
decât o instituþie de instruire
cognitivã.
ªcoala Premium reprezintã
o comunitate care se naºte
ºi trãieºte pentru educaþie.
Iar educaþia are faþete diverse,
care se îmbinã perfect,
ca piesele unui puzzle,
redând imaginea unitarã a
copiilor educaþi (în adevãratul
sens al acestui concept)
ºi, mai mult decât atât,
mândri de educaþia lor!
IPSB este The New Voice
of Learning!
www.scoalapremium.ro,
tel. 021.334.53.24, 0728.24.10.73
sau 0745.02.88.76

SUCCESE CARE NE DAU SPERANÞE
Palmares excepþional pentru elevii
români la Olimpiada Europeanã de
Informaticã pentru Juniori (EJOI) 2019

Medaliile de aur au fost adjudecate de Alexandru Luchianov
(clasa a IX-a/Liceul Internaþional de Informaticã din Bucureºti),
Luca Perju-Verzotti (clasa a IX-a/Colegiul Naþional de Informaticã
Tudor Vianu din Bucureºti) ºi Alexandru Raul Todoran (clasa a
VII-a/Liceul Teoretic Aurel Vlaicu din Orãºtie/jud. Hunedoara).
La a treia ediþie a Olimpiadei Europene de Informaticã pentru
Alexandru Luchianov, distins ºi anul trecut cu aur, s-a clasat
Juniori (EJOI), elevii români au obþinut rezultate excepþionale: trei pe prima poziþie în clasament, înregistrând punctajul maxim
medalii de aur ºi o medalie de argint.
posibil. Locul al doilea a fost ocupat de Luca Perju-Verzotti (bronz
la ediþia din 2018).
Medalia de argint i-a revenit lui Mihnea Andreescu (clasa a
VIII-a/Liceul Internaþional de Informaticã din Bucureºti).
Echipa României a fost însoþitã ºi coordonatã pe parcursul
concursului de profesorii Gheorghe-Eugen Nodea (Colegiul
Naþional Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu  Team leader) ºi
Ciprian Cheºcã (Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil din Buzãu
 Deputy leader).
Competiþia s-a desfãºurat, în perioada 23-29 august, la Maribor
(Slovenia). Au participat 90 de elevi din 24 de þãri.

Biroul de presã al MEN

M-am uitat la sfârºitul sãptãmânii trecute la Laver Cup. Îmi
place tenisul, îmi plac jucãtorii ºi jucãtoarele. Este un sport
individual. De cele mai multe ori, în luptã cu ceilalþi, competiþia
este cu ei înºiºi, se luptã sã-ºi învingã slãbiciunile, oboseala,
nesiguranþa. Dar sunt ºi câteva manifestãri de echipã. Aºa a fost
ºi la Geneva, la a treia ediþie a Laver Cup, în cadrul cãreia s-au
confruntat Echipa Europei cu Echipa Restului Lumii. Cãpitanii
i-au selectat în echipe pe cei mai buni jucãtori disponibili la data
disputãrii meciurilor.
În Echipa Europei au fost prezenþi ºi elveþianul Roger Federer
(nr. 3 în clasamentul ATP) ºi spaniolul Rafael Nadal (nr. 2 în
clasamentul ATP). Douã legende în viaþã ale tenisului ºi ale
sportului în general. În mod normal, ei sunt adversari. Adversari
care se respectã, se admirã pentru performanþe, deºi îºi disputã
numãrul de grand slam-uri, locul în clasament
La Geneva ei au fost în aceeaºi echipã! ªi s-au manifestat ca
atare. S-au sfãtuit, s-au susþinut, s-au aplaudat, s-au încurajat,
s-au îmbrãþiºat, s-au bucurat, au avut emoþii. Fãrã vreo rivalitate
între ei. Au þinut cu ECHIPA lor, împotriva echipei adverse. ªi
au câºtigat. La scor strâns. Pentru cã ºi Restul Lumii a fost
echipã! O competiþie frumoasã, cu fair-play.
M-am uitat cu mare drag, dar ºi cu regret cã noi, în România, nu
ºtim ce este o competiþie. Nu înþelegem, nu putem fi o ECHIPÃ.
Au fost depuse listele (muuuulte!) cu susþinãtorii celor care
vor sã devinã Preºedinte al României. Mi-ar plãcea sã mã înºel ºi
fiecare candidat sã se strãduiascã sã ne convingã de competenþele,
de abilitãþile, de proiectele sale, de cultura, de puterea, de
patriotismul sãu, nu sã arunce cu noroi în adversarii politici.
Mi-ar plãcea sã nu apeleze la proptele strãine de România. Iar
la sfârºit, câºtigãtorul ºi învinºii sã se ajute, sã nu uite cã fac
parte din aceeaºi echipã, ECHIPA România!
Speranþele mele sunt slabe, pentru cã bãlãcãreala a început
ºi aduce în discuþie inclusiv vecinii care ºi-au uscat vreodatã
rufele la acelaºi soare, dacã de aici iese de-o înjurãturã! Deja,
lupta se dã pentru a demonstra cã adversarii sunt mai slabi,
proºti, corupþi, nu cã preferatul nostru este mai bun. O competiþie
care vrea sã scoatã în evidenþã defectele  obiective ºi, mai ales,
subiective  ale adversarului. Competitorii nu înþeleg cã sarabanda
invectivelor nu-i ocoleºte, ba din contra! Fiecare  ºi toþi la un
loc - strigã cât de tare se poate, astfel cã nu se mai aude nimic în
afara unui vacarm din care rãzbat doar acuzaþii.
Cum astfel sã mã aºtept cã vom avea parte, pânã la urmã, de
o echipã învingãtoare?! Mai ales cã suntem într-o permanentã
competiþie cu ECHIPE adevãrate, care au, ºi ele, sigur, propriile
nemulþumiri interne, dar nu împiedicã unitatea ECHIPEI.
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L
a deschiderea anului ºcolar 20192020, conf. univ. dr. Laurenþia Avram,

DISCRIMINAREA  CAUZE ªI PROVOCÃRI

Dezvoltarea instituþionalã din perspectiva calitãþii
reprezintã un obiectiv continuu la nivelul sistemului ºi al
unitãþilor de învãþãmânt, în general. Încã din etapa de
preaderare la Uniunea Europeanã s-au fãcut eforturi
constante în acest sens, de la nivel normativ pânã la
transpunerea în practicã. Totodatã, s-au elaborat diverse
materiale suport, îmbogãþindu-se astfel literatura de
specialitate. În acest context a intervenit ºi Proiectul
PROFORM, de profesionalizare ºi formare continuã a
cadrelor didactice din Judeþul Giurgiu.
La întâlnirea care a avut loc la Liceul Tehnologic Tiu
Dumitrescu din oraºul Mihãileºti, experþii proiectului, alãturi
de cadrele didactice, au pus în discuþie problema discriminãrii în mediul educaþional, analizând cauzele, efectele
ºi, totodatã, provocãrile la care trebuie sã rãspundã atât
profesorii, cât ºi elevii ºi pãrinþii.
Expertul pe activitãþi de bune practici, Ioan Adrian
TRIFAN a reliefat faptul cã: Educaþia a fost descrisã drept

cea mai puternicã armã în lupta împotriva prejudecãþilor. O educaþie corespunzãtoare poate scoate la ivealã
adevãratele cauze ale prejudecãþilor, ne poate ajuta sã ne
examinãm la rece modul de a gândi, dar ºi sã reacþionãm
cu înþelepciune când noi înºine suntem þinta prejudecãþilor.
Astfel, prejudecãþile îi pot determina pe oameni sã
denatureze, sã interpreteze greºit sau chiar sã ignore unele
realitãþi care nu corespund ideilor lor preconcepute.
Seminþele prejudecãþilor pot fi semãnate în familie prin
insuflarea unor valori aparent inocente, dar greºit direcþionate
sau chiar la ºcoalã, între elevi, care vin cu acestea din sânul
familiei. Asocierile, naþionalismul sau convingerile religioase
creeazã efecte negative celui asupra cãruia se rãsfrâng.
Continuând ideea, lector univ. dr. Simona MARICA,
expert activitãþi de mentorat ºi coaching, a scos în evidenþã
acest aspect, dând exemple din sfera sa de activitate,
prezentând tema: Stigmã ºi hãrþuire în cazul elevilor cu
Cerinþe Educaþionale Speciale (CES).
Dacã un elev considerã cã a fost nedreptãþit de un
profesor, pentru cã i s-au dat mai multe teme pentru vacanþã
decât celorlalþi colegi, elevul trebuie sã specifice pe ce
criteriu considerã cã a fost discriminat. Dacã nu existã
un astfel de criteriu, situaþia nu este discriminare, ci o
nedreptate. Pe parcursul ºcolarizãrii, elevii/tinerii cu CES
au acces la toate resursele psihopedagogice, medicale ºi
sociale necesare recuperãrii lor, precum ºi la alte tipuri de
servicii specifice de intervenþie, necesare ºi disponibile în
comunitate sau în instituþiile specializate, inclusiv cele din
învãþãmântul special.
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

Întâlnirea membrilor Danube Furniture Cluster
la BIFE-SIM 2019

În data de 13 septembrie 2019, a
avut loc întâlnirea membrilor Danube
Furniture Cluster, eveniment ce s-a
desfãºurat la standul firmei ARTA
LEMNULUI, membru al clusterului ºi
expozant în cadrul târgului BIFE-SIM
2019, Târg internaþional de mobilã,
echipamente ºi accesorii, prilej cu care
membrii au putut viziona noua linie de
produse Softart  confort & style.
Cu ocazia întâlnirii, membrii
clusterului au discutat posibilitãþi ºi
alternative de dezvoltare a unei linii
comune de design pentru membrii
clusterului.
De asemenea, membrii Danube
Furniture Cluster au vizionat produsele expuse în cadrul târgului ºi au participat la ceremonia de decernare a diplomelor în cadrul Concursului Naþional
de Design.
Unul dintre obiectivele asumate de Danube Furniture Cluster este promovarea colectivã la evenimente naþionale ºi
internaþionale, precum cel prezent. Am analizat modul de prezentare a altor clustere la acest eveniment ºi ne vom
formula o strategie proprie de internaþionalizare, care va începe în 2020  a declarat Costin Lianu, director general
USH Pro Business ºi membru fondator Danube Furniture Cluster.
USH PRO BUSINESS  EVENIMENTE, COMUNICARE ªI INTERNAÞIONALIZARE
 Str. Nicolae Iorga nr. 34-36, Bucureºti, sector 1  Tel: +40 216 500 014  E-mail: office@ushprobusiness.ro
 www.ushprobusiness.ro
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decan, conf.univ.dr. Viorina Bragã ºi
lect.univ.dr. Daliana Tascovici,
de la Facultatea de ªtiinþe Economice
Câmpulung din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, s-au aflat
la Liceul Teoretic Dan Barbilian,
Liceul Naþional cu Program Sportiv
ºi Colegiul Tehnic Câmpulung.
Acestea au interacþionat cu elevii,
pãrinþii ºi cadrele didactice,
prezentând oferta educaþionalã
a Universitãþii Spiru Haret,
insistând pe programele de studii
universitare de licenþã Contabilitate ºi
informaticã de gestiune, precum ºi de
master Contabilitate ºi managementul
afacerilor, desfãºurate la Facultatea
din Câmpulung.
Elevii claselor a XI ºi a XII-a au fost informaþi despre posibilitatea de a
efectua meditaþii gratuite la matematicã cu profesori de la Facultatea de ªtiinþe
Economice Câmpulung, ºedinþe gratuite de consiliere ºi orientare în carierã.
De asemenea, le-au fost prezentate baza materialã ºi avantajele utilizãrii
platformei Blackboard.

Facilitãþi suplimentare pentru studenþi
pe segmentul de mobilitate academicã
Studenþii ºi studenþii doctoranzi beneficiazã, începând din noul an universitar,
de dreptul de a li se recunoaºte, pe lângã creditele transferabile dobândite (în
condiþiile legii) la alte instituþii de învãþãmânt superior acreditate/autorizate
provizoriu din þarã sau din strãinãtate, ºi creditele transferabile obþinute la alte
programe de studii din cadrul aceleiaºi instituþii de învãþãmânt superior.
Flexibilizarea mobilitãþii academice a studenþilor, reglementatã de noua
metodologie aprobatã prin ordin de ministrul interimar al Educaþiei Naþionale,
Valer-Daniel Breaz, (Ordin nr. 5140/ 2019 din 11 septembrie 2019 pentru
aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academicã a studenþilor, publicat
în Monitorul Oficial nr. 744 din 12 septembrie 2019) este un rãspuns la
solicitãrile mediului academic.
Tipologic, mobilitatea poate fi (pentru toate formele de învãþãmânt) internã
sau internaþionalã, respectiv, definitivã sau temporarã.
Mobilitatea academicã se poate efectua ca urmare a demersului studentului/
studentului doctorand, în baza existenþei unor acorduri interinstituþionale, cu
acceptul instituþiilor de învãþãmânt superior acreditate/autorizate provizoriu,
dupã caz, de provenienþã, respectiv primitoare.
Faþã de metodologia anterioarã, prin noul act normativ se reglementeazã
posibilitatea ca studenþii sã poatã beneficia de mobilitate academicã definitivã
ºi în cadrul aceleiaºi instituþii de învãþãmânt superior.
Pentru studiile universitare de licenþã ºi studiile universitare de master,
mobilitatea academicã definitivã se poate realiza numai la început de semestru,
dupã primul semestru ºi pânã la sfârºitul penultimului semestru, între programe
de studii cu acelaºi numãr total de credite de studiu transferabile obligatorii, din
aceeaºi ramurã de ºtiinþã.
În cazul mobilitãþii academice definitive, diploma se emite absolventului de
cãtre instituþia de învãþãmânt superior care organizeazã examenul de finalizare
a studiilor.
Studentul/studentul doctorand poate beneficia ºi de mobilitate academicã
temporarã între douã instituþii de învãþãmânt superior acreditate/autorizate
provizoriu, dupã caz, dupã finalizarea primului an de studii. De asemenea,
studentul poate beneficia de mobilitate academicã temporarã pe cont propriu,
în afara acordurilor interinstituþionale de mobilitate academicã, la solicitarea
acestuia, ca urmare a identificãrii unei posibile universitãþi primitoare.
Recunoaºterea creditelor transferabile în cazul mobilitãþilor academice
internaþionale se realizeazã de cãtre instituþiile de învãþãmânt superior pentru
persoana care dovedeºte parcurgerea stagiului de mobilitate cu documente
emise de cãtre instituþia de învãþãmânt superior pe care a frecventat-o.
Acordurile interinstituþionale stabilesc condiþiile de desfãºurare a mobilitãþilor
între instituþiile de învãþãmânt superior acreditate/autorizate provizoriu: tipul
mobilitãþii, durata mobilitãþii, numãrul de mobilitãþi, domeniul, programul de
studiu, finanþarea mobilitãþii temporare, limba de studiu, condiþii de cazare etc.
Compatibilitatea curriculei în vederea recunoaºterii creditelor de studii
transferabile se stabileºte anterior perioadei de mobilitate, iar recunoaºterea
creditelor de studii transferabile se realizeazã dupã finalizarea mobilitãþii, în
conformitate cu acordul interinstituþional ºi regulamentele instituþiilor de
învãþãmânt superior implicate, dupã caz.
Instituþiile de învãþãmânt superior acreditate/autorizate provizoriu au obligaþia
de a actualiza regulamentele privind activitatea profesionalã a studenþilor în
acord cu prevederile din noul act normativ.

Biroul de presã al MEN

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ

Mioara Vergu-Iordache, Ciprian C. Vasilescu
este editatã de
Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP)
FUNDAÞIA
ROMÂNIA DE MÂINE
Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Tiparul executat de
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
TIPOGRAFIA
FUNDAÞIEI
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
ROMÂNIA DE MÂINE
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.

Rãspunderea
pentru conþinutul
textelor publicate
aparþine autorilor.
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UNIVERSITARIA
SUCCESUL DE DINCOLO DE CATEDRÃ
Interviu cu conf.univ.dr. Elena GURGU, de la Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti,
Departamentul de ªtiinþe Economice, Universitatea Spiru Haret

Reporter: Stimatã doamnã Elena
Gurgu, în societatea informaþionalã a
zilelor noastre mai este valabilã
sintagma succesul începe încã de pe
bãncile ºcolii?
Conf.univ.dr. Elena GURGU: Da,
desigur, foarte adevãrat. Am întâlnit dea lungul timpului destul de mulþi
studenþi sau masteranzi care mi-au
demonstrat acest lucru prin dorinþa lor
neobositã de a învãþa, de a se documenta
ºi a pune în practicã ceea ce au studiat,
astfel încât, la momentul actual, ne
putem mândri sã avem un numãr mare
de antreprenori sau freelancers de
succes, care au ajuns acolo unde sunt
fiindcã ºi-au însuºit cunoºtinþele de pe
bãncile facultãþii, iar mai apoi au ºtiut,
cu succes, sã le aplice în practica de zi
cu zi, angajându-se în acest demers
înainte de definitivarea în totalitate a
cursurilor de licenþã sau masterat.
Reporter: Având în vedere evoluþiile
rapide din economia realã, vedeþi o
schimbare în modul de asimilare a
cunoºtinþelor? Mai existã timp pentru
documentarea, aprofundarea ºi sedimentarea informaþiilor?
Conf.univ.dr. Elena GURGU: La
momentul actual, asimilarea cunoºtinþelor se face destul de repede, existând o
mulþime de surse de documentare la
îndemâna tuturor, pretutindeni. Important
însã este ghidajul care trebuie sã fie fãcut
de cãtre persoane instruite, din domeniul
respectiv de activitate. La Universitatea
Spiru Haret, atât studenþii, cât ºi masteranzii au toate materialele de curs ºi
seminar afiºate în platforma de e-learning,
pe contul personal, având un acces nelimitat la informaþie. Însã, mai important
decât atât este ca aceºtia sã ºi participe la
cursuri sau seminarii pentru a înþelege ºi
pune în practicã ceea ce citesc. Cea mai
bunã metodã de sedimentare a informaþiilor cred cã este aceea prin exemplificare, la care recurg mereu când le vorbesc
studenþilor sau masteranzilor mei.
Reporter: Faptul cã mulþi dintre
studenþii dumneavoastrã sunt nãscuþi
dupã 1989 sau în ultimii ani ai
deceniului nouã ai secolului trecut vã
uºureazã misiunea?
Conf.univ.dr. Elena GURGU: Cu
studenþii ºi masteranzii tineri este o
adevãratã încântare sã lucrezi, pentru cã
au o altfel de mentalitate, o instruire
diferitã, o altã experienþã de viaþã, au o
deschidere deosebitã cãtre noutate, sunt

creativi ºi doritori sã descopere ºi sã
experimenteze orice li se pare interesant
ºi de perspectivã. Deci da, se lucreazã
uºor ºi cu plãcere cu aceastã categorie.
Reporter: Mulþi absolvenþi se
întreabã în ultimii ani ce vor face dupã
absolvire. Discutaþi cu ei, încercaþi sã
îi îndrumaþi spre diferite domenii, le
oferiþi sfaturi?
Conf.univ.dr. Elena GURGU: În
calitate de coordonator programe de
studii îmi revine, printre altele, ºi
plãcuta misiune de a fi tutore ºi
consilier pentru studenþi ºi masteranzi,
care îmi cer de multe ori astfel de
sfaturi. Noi, la Facultatea de ªtiinþe
Economice Bucureºti a Universitãþii
Spiru Haret, avem o foarte mare
comunitate de absolvenþi care ne-au
ajutat mereu sã îi integrãm ºi pe cei mai
tineri printre cei deja experimentaþi.
Astfel, lunar, primim la facultate oferte
de locuri de muncã de la absolvenþii
noºtri care fie au firmele lor private,
fie lucreazã în poziþii cheie în anumite
instituþii publice sau private ºi, cu
ajutorul ºi prin intermediul acestora,
misiunea mea devine ºi mai uºoarã.
Consider cã, în aceastã misiune, cheia
succesului este reprezentatã de o
continuã legãturã cu comunitatea de
absolvenþi ai facultãþii noastre.
Reporter: Au existat momente
dificile în cariera dumneavoastrã?
Treceþi uºor peste eºecuri?
Conf.univ.dr. Elena GURGU:
Hm...momente dificile nu pot sã spun
cã am avut în cariera mea, cãci mã simt
ºi m-am simþit întotdeauna în aceastã
universitate ca acasã, fiind, de altfel, ºi
produsul acestei instituþii, cu profesori
remarcabili, care au ºtiut sã îmi
împãrtãºeascã tot ce au avut mai bun
pentru ca eu sã pot transmite aceastã
zestre mai departe. Dacã au fost lucruri
mai puþin plãcute care mi s-au întâmplat
în viaþã, eu nu le-am considerat eºecuri,
ci am învãþat din ele ca dintr-o lecþie
care îþi este datã la un moment dat pentru
a te face mai bun. Viaþa mi-a demonstrat
cã este o continuã zbatere pentru a
deveni din bun ºi mai bun, aºa cã eu
consider cã în viaþã nu existã eºecuri, ci
doar lecþii din care trebuie sã învãþãm
sã devenim mai buni decât suntem.
Reporter: Credeþi cã relaþia profesorstudent trebuie sã se desfãºoare
unidirecþional, privind în jos de la
înãlþimea catedrei sau, dimpotrivã,
bidirecþional ºi interactiv?
Conf.univ.dr. Elena GURGU: Este
evident cã noi, cadrele didactice, suntem
cei care trebuie sã transmitem informaþia
cãtre studenþi, însã lipsa interacþiunii ºi
comunicãrii nu duce la nimic constructiv
pentru nici una dintre pãrþi. Întotdeauna
am încercat, pe cât posibil, sã dialoghez,
sã interacþionez cu studenþii ºi masteranzii, sã avem o comunicare activã, care
sã ne aducã numai beneficii . Nu sunt ºi
nu voi fi niciodatã adepta celor care spun
cã studentul trebuie sã se supunã profesorului. În schimb, sunt adepta celor care

spun cã numai comunicând ºi interacþionând putem face ceva constructiv
pentru societate ºi pentru fiecare dintre
noi, individual.
Reporter: Ideea abordãrii unui curs
de Eticã în afaceri este una extrem de
curajoasã. Cum au primit studenþii
acest curs? V-aþi temut, la început, cã
vor fi neinteresaþi, neîncrezãtori?
Conf.univ.dr. Elena GURGU:
Recunosc cã am avut ceva reþineri
privitoare la acest curs, pe care le-am
împãrtãºit ºi studenþilor la început de an,
deoarece cartea de Eticã în afaceri nu
este tocmai un material didactic uºor de
înþeles, conþinând multe definiþii de o
complexitate majorã, precum ºi teorii
filozofice. Însã, cred cã maniera de
expunere conteazã foarte mult. Personal, consider cã explicaþiile ºi exemplificãrile date au fãcut acest curs mult mai
atractiv, mai interesant ºi mai captivant.
Cel puþin aºa mi-au spus cei care au avut
curiozitatea sã citeascã manualul de
specialitate ºi, mai apoi, sã asiste ºi la
cursuri.
Reporter: Legat de introducerea
cursului de Eticã în afaceri în programa
universitarã, au existat obiecþii, a fost
nevoie de lupte pentru a impune
aceastã disciplinã?
Conf.univ.dr. Elena GURGU:
Cursul de Eticã în afaceri este unul
dintre cele recomandate a face parte din
curricula universitarã, fiind considerat
de bazã în derularea oricãrei activitãþi
economice. Deºi ar trebui sã fie evidentã
respectarea unor valori ºi norme morale,
etice, din partea tuturor actorilor care
intrã în scena vieþii economice, lucrurile
nu stau tocmai aºa în viaþa realã ºi
tocmai de aceea studenþii trebuie sã fie
avizaþi pentru a ºti cum sã depisteze
neregulile, cum sã le rãspundã, dar, mai
ales, cum sã le rezolve.
Reporter: Am cunoscut întâmplãtor
câþiva foºti studenþi ai dumneavoastrã.
Mi-au vorbit cu pasiune despre prelegerile pe care le-aþi susþinut de la catedrã
ºi au afirmat cã tot ceea ce i-aþi învãþat le
foloseºte în activitatea profesionalã. Care
este opinia dumneavoastrã?
Conf.univ.dr. Elena GURGU: Mã
bucur sã aflu acest lucru, cã le-am fost
de folos cu ceea ce i-am învãþat ºi
povãþuit. Îmi place ceea ce fac, cãci o
fac cu pasiune ºi dãruire ºi mã bucurã
sã aud cã învãþãtura mea le poate fi de
folos. De fapt, aceasta este menirea
noastrã de cadre didactice. Iar singura
mea mulþumire sufleteascã o reprezintã
rezultatele frumoase la învãþãturã ºi
feedback-ul pozitiv primit de la
studenþii ºi masteranzii îndrumaþi de
mine la licenþe sau disertaþii, sau care
participã activ la cursuri ºi seminarii.
Reporter: În sistemul actual de
învãþãmânt ar mai fi de implementat
proiecte ºi idei care sã conducã la o mai
mare adaptabilitate a absolvenþilor la
condiþiile economice reale. Cum se
realizeazã acest deziderat la Facultatea
de ªtiinþe Economice Bucureºti a
Universitãþii Spiru Haret?

Conf.univ.dr. Elena GURGU: Eu
consider cã în sistemul actual de
învãþãmânt ar trebui pus accentul mult
mai mult pe partea practicã ºi de
cercetare-inovare, de dezvoltare a
creativitãþii, prin relaþionarea mai
strânsã între mediul universitar ºi cel
economic ºi de afaceri. De fiecare datã
le amintesc studenþilor mei sã îmbogãþeascã ceea ce eu le predau ºi cu
zestrea personalã, pe care unora le-o
oferã propria experienþã profesionalã.
De asemenea, le spun mereu cã îmi
doresc de la ei sã fie creativi, sã vinã cu
propuneri ºi idei noi ºi sã îºi dezvolte
propriile proiecte într-o manierã care sã
îi mulþumeascã, atât pe ei, dar ºi pe cei
din jurul lor. În cadrul Facultãþii de
ªtiinþe Economice Bucureºti a
Universitãþii Spiru Haret depunem
eforturi deosebite sã îmbinãm partea de
instruire teoreticã cu instruirea practicã.
Acest lucru ne este facilitat ºi de
parteneriatele pe care le dezvoltãm de
peste 20 de ani cu diverºi agenþi
economici de prestigiu, iar studenþii
noºtri se mândresc cã pot face stagii de
practicã la firme renumite. Tot prin
intermediul acestor firme de practicã,
studenþii ºi masteranzii îºi strâng
materiale pentru realizarea în anul
terminal a lucrãrilor de licenþã sau
disertaþie. Totodatã, studenþii ºi masteranzii noºtri beneficiazã ºi de sprijinul
centrului de antreprenoriat USH PRO
BUSINESS, participând interactiv la
workshopuri sau seminarii gratuite,
unde se aflã în legãturã directã cu diverºi
agenþi economici care le transmit
informaþii noi ºi utile pentru dezvoltarea
personalã ºi profesionalã.
Reporter: Spre finalul interviului,
o întrebare necovenþionalã, la care sunt
sigur cã veþi rãspunde cu aceeaºi
sinceritate: studentã fiind, aþi chiulit
vreodatã de la materiile pe care, acum,
le predaþi?
Conf.univ.dr. Elena GURGU: În
facultate, fiind studentã la o universitate
privatã, cu profesori excelenþi, de abia

aºteptam sã vinã cursurile mele preferate pe care le savuram, efectiv. Îmi
plãcea sã adresez întrebãri la finalul
cursului, tocmai pentru a afla mai multe
sau pentru a mã lãmuri asupra unor
anumite aspecte. Aºadar, nu m-am
gândit niciodatã sã chiulesc cãci asta
este, îmi place sã cunosc cât mai multe
ºi sã fiu informatã tot timpul. ªi chiulul
e bun câteodatã, dar nu în astfel de
situaþii.
Reporter: Dacã aþi fi, din nou, la
început de drum, aþi alege tot cariera
universitarã?
Conf.univ.dr. Elena GURGU:
Începutul meu de drum nu a fost în
învãþãmânt, el a survenit la un moment
dat. Dupã definitivarea facultãþii am
lucrat în vânzãri, la scurt timp devenind
director comercial ºi de vânzãri la o
companie româno-americanã din
domeniul pharma. Mai apoi, la sfatul
profesorului meu coordonator din
facultate, am decis sã îmi iau ºi o normã
didacticã în cadrul Universitãþii Spiru
Haret, Facultatea de Management
Financiar-Contabil, Bucureºti. Dupã ce
m-am cãsãtorit, am decis sã renunþ la
unul dintre job-uri ºi am rãmas sã
activez doar în învãþãmânt, cãci aveam
mai mult timp pentru cercetare, dar ºi
pentru viaþa personalã. Dacã ar fi sã o
iau de la capãt, cred cã tot acest mediu
universitar mi-aº alege, pentru cã este
unul elevat, unde existã respect, unde
am libertatea de a comunica ºi transmite ceea ce doresc ºi gândesc, în mod
liber ºi neîngrãdit. ªi, mai mult decât
atât, îmi iubesc studenþii ºi masteranzii
foarte mult ºi nu cred cã aº mai putea
trãi fãrã acest suflu de tinereþe în jurul
meu. Iar faptul cã mã fac ºi sã mã simt
utilã, împãrtãºind o parte din experienþa
ºi cunoºtinþele mele, îmi aduce acea
mulþumire sufleteascã care poate fi rar
egalatã de oricare alt job pe care l-aº
putea avea.
Reporter: Vã mulþumesc!
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Fiecare Conteazã  Câte o Viaþã Deodatã
Mai credeþi cã fiecare individ din societatea româneascã conteazã? Sau dupã trei
decenii de capitalism sãlbatic am ajuns sã îl slujim doar pe Zeul Ban, cum scria
George Orwell în cãrþile sale. Mai avem ºanse sã redevenim oameni? Eu zic cã da!
Fiindcã am fost norocos sã descopãr omenia în formã purã, într-o fotografie pe
facebook. O colegã promova o poveste aparent fãrã nicio legãturã cu zilele noastre.
Cu bunãtatea, cu iubirea ºi grija pentru semeni. Cineva care nu doar cã înþelege
mecanismul care stã sau ar trebui sã stea la baza oricãrei societãþi normale, dar care ºi
face tot ce depinde de el sã întreþinã buna funcþionare a comunitãþii ºi societãþii. O
asociaþie cu un nume de rezonanþã: Fiecare conteazã. Am cãutat detalii despre
organizaþia non-guvernamentalã. Preºedinta Asociaþiei social-culturale Fiecare
Conteazã - Câte o Viaþã Deodatã, doamna Ioana Cãrtãrescu Petricã, m-a invitat la
sediul asociaþiei sã îmi spunã povestea fotografiei pe larg
Reporter: Cum a apãrut ideea de a face bine, în cazul
dumneavoastrã prin intermediul Asociaþiei social-culturale Fiecare
Conteazã - Câte o Viaþã Deodatã?
Ioana Cãrtãrescu Petricã: Ideea a apãrut în momentul în care
am vãzut cã sunt foarte mulþi copii care ar avea nevoie de cãrþi,
rechizite, în câteva cuvinte, acces la educaþie. În mediul rural situaþia
este foarte gravã ºi a aºtepta sã pice ceva, de undeva de sus, din
partea statului, sunt ºanse mici sã se întâmple. Când fiul meu a
crescut un pic mai mare, am început sã îi cumpãr cãrþi. Am intrat
într-o librãrie ºi am vãzut cât costã cãrþile pentru vârsta lui ºi
pentru cei mai mari. Am realizat atunci cã ºi pentru pãrinþii unui
copil din clasa de mijloc este greu sã îi cumpere un numãr mare de
cãrþi. La 20 de lei, în medie, cartea, pentru cinci, ºase cãrþi laºi în jur
de 100, 120 de lei. Mult. Asta explicã mobilizarea noastrã ºi ieºirea
pe piaþã a asociaþiei, anul trecut, în aprilie, dar pânã la finalizarea
situaþiei juridice a mai durat câteva luni, adicã în septembrie 2018.
Am început alãturi de o prietenã din localitatea Cãscioarele sã
strângem cãrþi pentru copii, dupã ce, în prealabil, i-am întrebat pe
elevii de la ºcoala de acolo de ce cãrþi au nevoie. Fiecare a scris ce
dorinþã are pe un bileþel ºi am fãcut publicã aceastã listã pe internet
cu doleanþele elevilor de la ºcoala din Cãscioarele. Apoi, dupã acest
experiment reuºit, în care am adunat pentru cei din Cãscioarele
mare parte din ce îºi doreau, am mers mai departe, la alte trei sate
din jurul Snagovului, în trei ºcoli din Gruiu, Lipia ºi Siliºtea. Am
adunat în jur de 300 de bileþele de la elevi. O cerere foarte mare, care
în prima fazã ne-a speriat. Am fãcut ºi aici o listã pentru a solicita
pe internet ajutor ºi unii oameni au fãcut donaþii. Astfel s-au strâns
toate cãrþile, poate chiar mai multe decât solicitaserã copiii ºi am
plecat cu sute de cãrþi spre ei.
Deci, ideea de bazã este cã noi, ca asociaþie, nu putem exista fãrã
comunitatea din jurul nostru ºi fãrã sprijinul ei. Interesant este cã
de atunci am tot descoperit oameni buni care vor sã se implice.
Oamenii simpli au înþeles cã nu se poate schimba nimic în educaþie
fãrã ajutorul fiecãruia. Au urmat alte ºcoli din Ciolpani, apoi o
ºcoalã de lângã Braºov, unde este o situaþie dramaticã. Sunt foarte
sãraci ºi au nenumãrate nevoi. Anul trecut am strâns ºi rechizite.
Am colectat ghiozdane pentru cei din Cãscioarele. Aproape 50 de
ghiozdane echipate complet ºi elevii s-au bucurat nespus. O fetiþã
pur ºi simplu a îmbrãþiºat ghiozdanul. Am fãcut ºi o excursie cu 12
elevi de acolo la Grãdina zoologicã, apoi i-am dus ºi la o pizza.
Anul acesta nu am mai putut sã îi ducem, fiindcã ne-am concentrat
pe acþiunea de aici, din Bucureºti.
Reporter: Insist pe ideea de a-mi spune cum a luat naºtere
povestea organizaþiei non-guvernamentale?
Ioana Cãrtãrescu Petricã: Pe de o parte, provin dintr-o familie
de profesori ºi cred cã înþeleg foarte bine rolul educaþiei în
dezvoltarea viitorului adult. Pe de altã parte, sunt sociolog de
profesie. Copiii trebuie sã simtã cã au în spate niºte oameni, care îi
sprijinã. În familii, din pãcate, de multe ori nu sunt încurajaþi sã
înveþe sau sã citeascã. E pãcat cã acei copii se pierd pe drum. Dacã
ei nu au vãzut o carte, dacã nu au pus mâna pe una, cum sã înþeleagã
ce reprezintã o bibliotecã ºi câtã nevoie este sã citeºti? Chiar în
sistemul ºcolar, bibliotecile lipsesc sau sunt depãºite din toate
punctele de vedere. Eu am fost elevã a Colegiului Naþional Dimitrie
Cantemir ºi timp de patru ani biblioteca a fost închisã, pentru cã
nu avea bibliotecarã. Asta este normalitate pentru ºcoala
româneascã? La o ºcoalã de prestigiu din mijlocul Bucureºtilor? Ce
sã mai cerem atunci de la ºcolile din mediul rural?

Space Adventure
 o expoziþie de excepþie
Anul acesta, pe 16 iulie, s-a împlinit un sfert de veac de la
misiunea Apollo 11, despre care întreg Mapamondul ºtie cã
echivaleazã cu primul pas al omului pe suprafaþa satelitului
natural al Pãmântului, Luna. Este consideratã, în acelaºi timp, ºi
cea de-a cincea misiune cu echipaj uman din Programul Apollo,
gestionat de NASA, ºi a treia care plaseazã oameni pe orbita
lunarã. Lansatã pe data de 16 iulie 1969, misiunea era constituitã
din Neil Alden Armstrong, comandantul misiunii, Michael
Collins, pilotul modulului de comandã, ºi Edwin Aldrin,
comandantul modulului lunar. Pe data de 20 iulie, Armstrong ºi
Aldrin au devenit primii oameni care au pãºit vreodatã pe Lunã,
în timp ce Collins orbita deasupra lor. Misiunea a îndeplinit
visul preºedintelui american John F. Kennedy, acela de a trimite
un om pe Lunã pânã la sfârºitul anilor 1960, exprimat limpede
într-un discurs þinut înaintea unei întruniri a Congresului Statelor
Unite pe 25 mai 1961.
În contextul semicentenarului aselenizãrii, peste 100 de
exponate NASA, inclusiv replici fidele ale rachetelor ºi o capsulã
de antrenament folositã de astronauþii misiunii Apollo, au fost
aduse la Bucureºti, pentru o expoziþie-eveniment dedicatã
pasionaþilor de ºtiinþã ºi curioºilor.

Adresa: Str. Fluierului nr. 30, sector 2, Bucureºti
Reporter: Aþi marcat, pe 9 septembrie, un an de existenþã.
Ioana Cãrtãrescu Petricã: Da. Oamenii au avut încredere în
noi. Ne-au adus cãrþi ºi ghiozdane.
Reporter: Concret. Cum aþi marcat deschiderea anului ºcolar?
Ioana Cãrtãrescu Petricã: În 2019 am pregãtit un dulãpior
cu rechizite, fiindcã de o lunã, adicã din august, am montat o
bibliotecã la poartã. Concret, avem în momentul de faþã douã
fiºete, unul cu cãrþi ºi altul cu rechizite. I-am invitat pe toþi cei care
au nevoie sã deschidã rafturile ºi sã îºi alegã ce le trebuie. De
preferinþã nu mai mult decât au nevoie. Oamenii trec, sunt interesaþi.
Întâi se uitã cu suspiciune. Mulþi nu cred cã îºi pot lua ce vor. Alþii
doar fac poze, dar ne promoveazã pe internet. Este însã o nevoie
realã de cãrþi ºi rechizite, chiar ºi în mijlocul Bucureºtilor. Oraºele
sunt stratificate. Nu este bine sã gândim cã toþi sunt ca noi. Cã
toatã lumea are ce pune pe masã. Dacã pe strada asta sunt numai
vile, este foarte posibil ca la douã strãzi distanþã sã fie elevi care
nu au ce sã încalþe când merg la ºcoalã. Nevoile sunt peste tot
altele, iar posibilitãþile pot fi minime. Sunt însã rare iniþiativele ca
aceasta, a Asociaþiei social-culturale Fiecare Conteazã - Câte o
Viaþã Deodatã fiindcã românii sunt sceptici în multe privinþe. Vã
mai dau un exemplu în sprijinul afirmaþiei mele. La 1 octombrie
este Ziua Internaþionalã a Persoanelor Vârstnice ºi este al doilea
an când noi vom marca acest eveniment. Adicã o sã oferim cãrþi ºi
flori persoanelor trecute de prima tinereþe pe care le vom întâlni în
Ciºmigiu. Anul trecut am oferit doar flori de 1 octombrie, dar, de
când am început sã colectãm cãrþi, am ieºit prin parcuri ºi cu flori
ºi cu cãrþi. Românii sunt suspicioºi. Credeau cã o sã le cerem bani
pe ele sau cã suntem în campanie electoralã, dar în final au înþeles
cã nu vrem decât sã le facem o bucurie. Scopul nostru este acela de
a face ceea ce putem pentru fiecare în parte. Mã bucur sã vãd
zâmbetul copiilor sau feedback-ul profesorilor, care îi fotografiazã
în timp ce citesc ºi ne trimit ºi nouã fotografiile.

Poveºti medievale

 în poiana mare din Parcul Mogoºoaia
George V. GRIGORE
Evenimentul Poveºti medievale, desfãºurat în cadrul proiectului
internaþional Artã medievalã, meºteºuguri, muzicã, jocuri, organizat de
cãtre Consiliul Judeþean Ilfov, prin Centrul Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Ilfov, Asociaþia OST Cultural Events,
având ca partener Primãria din Mogoºoaia a avut loc duminicã, 8
septembrie 2019, în Parcul Mogoºoaia (jud. Ilfov). Într-un cadru de
basm delimitat de siluetele unor stejari umbroºi, s-au organizat atelierele
medievale de picturã, de heraldicã, de duel cavaleresc ºi muzicã medievalã,
workshopuri asigurate de Medieval Art. Sute de copii curioºi s-au bucurat
sã afle tainele mânuirii spadelor, al purtãrii unei armuri sau al rochiilor de
doamne ºi domniþe. Actori costumaþi în cavaleri get-beget au populat
zona, antrenând spectatorii sã participe la aceste activitãþi. Pe scena
înconjuratã de scuturi ºi embleme heraldice au evoluat artiºti din Ucraina
(Red Alice & Burdony Cherna) ce au adus cu ei acorduri medievale
autentice, îndemnând lumea la aplauze ºi la dans. Când înserarea ºi-a
fãcut loc prin frunziºul pãdurii, trupa de specialiºti în efecte pirotehnice,
care au cãlãtorit tocmai din Anglia pentru acest eveniment, ne-a oferit o
poveste înflãcãratã la propriu ºi la figurat. Torþe ºi fãclii, roþi de foc ºi
bombarde au adus vibraþie ºi sentiment într-o poveste cu împãraþi, cavaleri
ºi domniþe. Jocurile cu foc au urmat naraþiunea Drums fire, iar actorii 
acrobaþi ai trupei Nomad Flames au depãºit cu totul aºteptãrile. Într-un
final, binele a învins, iar spectatorii, încântaþi de efecte ºi acorduri, au
aplaudat îndelung. Epilogul acestui eveniment de poveste va fi adãugat
de fiecare participant în sipetul sãu de amintiri de neuitat.

Ciprian C. VASILESCU

Am pãºit cu emoþie pe mocheta unuia dintre pavilioanele de la
Romexpo, care gãzduieºte expoziþia Space Adventure, organizatã
pe o suprafaþã de peste 2.500 de metri pãtraþi. Din soarele torid
am intrat într-un spaþiu întunecos, cu climatizare. Am fãcut
practic trecerea spre o altã dimensiune, în care visãtorii au citit
Jules Verne, apoi ºi-au imaginat ºi construit cu mintea prima
rachetã spaþialã. Vizitatorii vor putea vedea cum aratã interiorul
unei capsule din anii 50-60 ºi vor putea auzi, în acelaºi timp, ºi
vocile autentice ale celor care au fost implicaþi în misiuni spaþiale. În
expoziþie pot fi vãzute numeroase costume de zbor la mare altitudine,
de provenienþã ruseascã ºi americanã, primii sateliþi lansaþi de cele
douã mari puteri ale lumii, prima navetã spaþialã americanã, respectiv
capsula Mercury, primul vehicul american destinat zborului cu
echipaj uman în spaþiu. Aceasta a fost lansatã în anul 1959 ºi a
rãmas în uz pânã în 1963. Se remarcã obiectele originale, care i-au
însoþit pe astronauþii americani în misiunea Apollo 11, printre acestea
un aparat de fotografiat Hasselblad, marcã renumitã în toatã lumea
datoritã calitãþii excepþionale, dar ºi pentru implicarea aparatelor
(modificate) în cãlãtoriile spaþiale încã din 1962. Un reportofon, o
trusã specialã pentru colectarea probelor, obiecte de uz personal,
diferite forme de roci colectate de pe Lunã, în timpul descoperirilor.
Giorgio Castagnera, Nasa Visitor Center: Ce vrem noi sã
prezentãm prin aceastã expoziþie este tot acest proces, de la
începuturile erei spaþiale pânã în prezent, ºi sã le oferim tinerilor
posibilitatea de a deveni astronauþi, într-o bunã zi, dacã sunt
pasionaþi de domeniu. Dar ºi sã le explicãm toate investiþiile fãcute
de marile þãri în zona de cercetare.
Odatã ce aþi vãzut toatã expoziþia, urmeazã partea cea mai
interesantã pentru copii, dar ºi pentru adulþi. Poþi vedea exact ce
înseamnã sã fii un astronaut. Avem mai multe simulatoare. Avem
cinci tipuri de simulatoare precum ºi lansatoare de rachete.
Expoziþia este deschisã publicului pânã pe 15 octombrie, la Romexpo.
Programul de vizitare este: miercuri  vineri: 10:00-19:30 (intrarea în
zona de expoziþie pânã la ora 18:00); sâmbãtã  duminicã: 10:00
20:30 (intrarea în zona de expoziþie pânã la ora 19:00).

Cosmin OBOREANU
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VITRALII

Arca lui Goe

VITRALII
Politica e ca un fel de Arcã biblicã. Sare din
val în val, scuturatã de un ruliu periculos, spre
deliciul lighioanelor pasagere. Toate vieþuitoarele pãmântului s-au refugiat pe corabia
asta, sperând sã se punã la adãpost de urgiile
ce vor veni cât de curând. Chiþãieli, chirãituri,
huhuieli ºi ciripeli obraznice umplu aerul din
jurul luntrei. Niciunul dintre sunete nu seamãnã cu celãlalt. Probabil de-asta fiecare
glãsuieºte ºi piere pe limba lui.
Din nefericire, maestrul Caragiale nu a scris
basme ºi nu a abordat nici genul fantastic.
A preferat sã-ºi ironizeze fãrã perdea contemporanii, smulgându-le mãºtile de mucava.
Dar Conu a apucat vremuri mai bune, când
oamenii încã ºtiau sã se ia singuri în tãrbacã ºi
sã râdã cu poftã de propriile cusururi. Astãzi e
mai complicat, pentru cã domnul Goe e peste
tot. Acolo, pe corabie, toate fãpturile au chipul
lui. Capricios, insolent, þâfnos, sfidãtor, trufaº
ºi ireverenþios, micul tiran este în elementul lui.
Te va urmãri cu o insistenþã bolnavã ºi trebuie
mult har ºi multã strãduinþã ca sã nu te dai în
vileag. Altminteri, mâna lungã a rãzbunãrii sale
te va gãsi ºi în culcuºul ºarpelui.
În tot acest timp, nava se clatinã periculos.
Dar nicio vieþuitoare nu pare sã simtã ameninþarea oceanului dezlãnþuit. Simþul realitãþii a
fost redus la câteva instincte primare. Pelicanul
îºi inspecteazã zilnic guºa inelatã, revãrsatã
peste pieptul cu pene lustruite, ursul îºi freacã
burta ghiftuitã, ratonii îºi aºazã ochelarii pe

bot ºi se alãturã ospãþului la care nu au fost
poftiþi decât în ultimul moment, câteva lebede
lanseazã în eter cântecul ultim, iar vãcuþele îºi
admirã ugerele rotunjite sub decolteul de paie
uscate. Zburãtoarele mici par ceva mai libere.
Dau roatã ºandramalei ºi se mulþumesc cu
resturi. Prea departe nu se avântã  o aþã invizibilã le þine, totuºi, captive în aerul din jur.
Unele încearcã uneori sã zboare spre larg, în
cãutarea unui liman, dar dupã un timp renunþã
ºi poposesc obosite pe catarg. Din când în
când, pentru a intra în graþiile rãzgâiatului
Goe, se sfãdesc între ele, privind pe furiº sã
vadã dacã-i sunt pe plac. Când odrasla e prost
dispusã, existã pericolul de a fi gonite de la
masã sau, mai rãu, de a fi exilate jos, în cala întunecoasã. Aici dau o mânã de ajutor ºi viermii,
foarte pricepuþi la sfredelirea mãrului din
interior, care, deºi mici, sau tocmai din acest
motiv, pot pãtrunde cu uºurinþã în urechile
blãnoase ca sã ºopteascã vorbe otrãvite.
Acum e agitaþie. Valurile cresc ºi tot cresc,
tangajul îi aruncã pe unii peste bord într-un
nedorit siaj. Din adâncurile vasului se aud din
ce în ce mai tare strigãte ºi vaiete. Chiar ºi
legendara arcã are, se pare, un defect de
fabricaþie. Apa îi urcã vertiginos în mãruntaie.
Compartimentele se inundã prin sasul mediocru, meºterit de un lucrãtor la fel de mediocru.
O simplã uºiþã, o banalã pârghie de siguranþã
aflatã pe orice navã pare sã scufunde uriaºa
corabie.
Din apã, milioanele de peºti privesc mut ºi
umil, cum le e felul, spectacolul uºor grotesc,
ca un circ ieftin. Îºi fac semnul crucii cu
înotãtoarele aduse una peste alta ºi alunecã
spre fundul apei. În urma lor, bereta de
mariner a domnului Goe mai pluteºte puþin,
foarte puþin.

Dragoº CIOCÃZAN

Noua stagiune
de concerte
la Sala RADIO

Noua stagiune de concerte
la Sala RADIO

 Noua stagiune la Sala RADIO, cea
mai mare salã de concerte simfonice din
România, dotatã cu cea mai mare orgã
din sud-estul Europei, va începe vineri,
11 octombrie 2019.

Concertul inaugural al noii stagiuni,
susþinut de Orchestra Naþionalã Radio,
îi va avea ca invitaþi speciali pe dirijorul
german Christian Reif  aplaudat recent
la pupitrul Orchestrei Simfonice de
Tineret din San Francisco  ºi pianistul
român Matei Varga, laureat al Concursului Internaþional George Enescu.
Cariera muzicianului român include
evenimente prezentate în cele mai mari
sãli de concerte din lume.
Orchestra de Camerã Radio îºi va
deschide ºi ea noua stagiune cu doi artiºti
de marcã: dirijorul Ladislau Horvath concertmaestru al prestigioasei orchestre
italiene Maggio Musicale Fiorentino ºi violonistul Alexandru Tomescu, care
interpreteazã pe celebra vioarã Stradivarius Elder-Voicu.
Biletele ºi abonamentele sunt la
vânzare. Elevii, studenþii ºi pensionarii
beneficiazã de abonamente cu preþ redus.
Pentru detalii puteþi contacta casa de
bilete, telefonic: 021. 314.68.00.

Paºoptiºtii secolului XXI
Într-o epocã în care tinerii sunt ori blamaþi pentru inculturã ºi lipsa iniþiativei, ori încurajaþi
sã plece definitiv în strãinãtate, când se crede cã lipseºte elanul unei generaþii necesare pentru
a schimba adânc societatea, ni se dezvãluie o întreagã pleiadã de speranþe ºi certitudini.
În preajma deschiderii unui nou an universitar, Editura Fundaþiei România de Mâine vã invitã sã
descoperiþi douã volume interesante. Astfel, interviurile reunite sub titlul Experienþa urbanã,
realizate de Maria Duda, scot la ivealã tineri care vor, într-adevãr, sã facã ceva pentru capitala þãrii
lor.
Deºi au studiat ºi au lucrat în strãinãtate, ei s-au întors acasã, hotãrâþi sã punã fiecare una
sau mai multe cãrãmizi la (re)construirea fizicã, spiritualã ºi civicã a unui oraº obosit. Au
revenit cu idei proaspete ºi sunt gata sã se lupte cu oricine (inclusiv sau mai ales cu autoritãþile!)
pentru a putea sã le punã în aplicare.
Putem sã-i numim fãrã sã greºim paºoptiºtii secolului XXI, mai ales cã ºi atunci, în secolul
XIX, privirile tuturor s-au îndreptat cãtre tinerii plecaþi la studii în strãinãtate. Era de la
sine înþeles cã experienþa, cunoºtinþele dobândite pe alte meleaguri, dar ºi contactele cu
moduri diferite de a gândi vor determina o schimbare de opticã ºi vor conduce cãtre planuri
limpezi, inovatoare.
Cu bucuria cã inteligenþele lor vor lucra ºi pentru România, nu putem decât sã le
mulþumim cã existã ºi sã facem tot ceea ce ne stã în putinþã pentru a-i susþine.
Felicitãrile noastre se îndreaptã în egalã mãsurã cãtre autoare, arh. Maria Duda, care a
ºtiut sã-i descopere pe aceºti tineri ºi sã îi prezinte conaþionalilor lor.

Odilia ROªIANU,

director al Editurii Fundaþiei România de Mâine

Invitaþii în lumea artelor plastice

Universul
Victoriei
Zidaru,
decriptat
prin simþuri

Victoria Zidaru este un important artist vizual contemporan,
cu specializãrile sculpturã ºi tapiserie. S-a nãscut în 1956, la Liteni,
Suceava. În 1983 a absolvit Institutul de Arte Plastice Nicolae
Grigorescu, la clasa profesorului Paul Vasilescu. În 1984, Victoria
Zidaru a primit Bursa pentru creaþie acordatã de Uniunea Artiºtilor
Plastici din România. A participat la numeroase expoziþii personale
ºi de grup, simpozioane ºi saloane de artã naþionale ºi internaþionale.
Este soþia marelui sculptor Marian Zidaru. Împreunã au avut
numeroase proiecte în þarã ºi în strãinãtate. Ceea ce facem zi cu zi
este încercarea noastrã de a fi prezenþi cu darul pe care-l are
fiecare dintre noi, cu disponibilitatea pe care-o are fiecare dintre
noi Nu am vrut neapãrat sã transmit altceva decât o încercare de
a cãuta frumuseþea ºi echilibrul ºi armonia. Pentru aceea am adus
un deal din Bucovina, ca sã aline, sã mângâie ºi sã inspire pe cei
care au puterea sã ajungã pânã aici. ªi mi-aduc aminte de cuvintele
spuse odatã de Regina Elisabeta (Carmen Sylva), am regãsit aceste
cuvinte, de fapt, într-o piesã de teatru pe care am ascultat-o, ºi ea
spunea aºa: Aºa mi-a fãcut mie Dumnezeu sã nu vãd din lumea
asta decât frumosul, decât ceea ce este bine, armonios ºi frumos,
mãrturisea Victoria Zidaru într-un interviu, prilejuit de expoziþia
Florilegiu.
În ultima perioadã, artista s-a concentrat mai mult pe materiale
uºoare, delicate, cu texturi mai fine, extrãgând esenþa elementelor
primordiale. Firul unei þesãturi poate deveni pentru Victoria Zidaru
începutul ºi sfârºitul unei opere de artã, operã înnobilatã de cele
mai multe ori de puternice senzaþii tactile ºi chiar olfactive. Trecerea
de la materiale dure, precum piatra, lemnul, metalul spre texturi
maleabile s-a fãcut în cadrul unui lung ºi amplu proces de
spiritualizare. Azi, o expoziþie a Victoriei Zidaru este o provocare
pentru toate simþurile ºi o decriptare a abstractului în plan tangibil, concret. (C.V.)
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Cu vaca în stradã!

30 de ani a fost România o vacã bunã de muls. De
toatã lumea! Nu doar de vãcari sau de producãtorii
de lapte. Au muls-o ºi strãinii, ºi paznicii, ºi câinii
lor mioritici, prieteni cu lupii, de multe ori chiar alte
vaci. Este þara paradoxurilor cuprinsã de furia laptelui,
care trece de la sine. Când cazurile revoltãtoare pentru
toatã societatea se învechesc, atunci râurile de lapte
ºi de miere reintrã în matcã! Asta e firea românului.
Se agitã. Face implozie ºi apoi o ia de la capãt!
Am fost într-o renumitã comunã montanã. ªi m-a
cuprins ºi pe mine furia vãzând cum totul se nãruie
în jur. Am ameþit privind la nepãsarea localnicilor sau
poate resemnarea lor, în raport cu trecutul glorios.
La noi ca la nimeni! Am oprit maºina ºi am tras pe
dreapta nãucit de peisajul montan superb, cu accente
urban-rurale, totuºi apocaliptic. Din alte vremuri,
din alea bune, a coborât spre centru Mãria Sa Vaca. Ma privit nedumeritã. Maºina îi stãtea în cale, iar ea voia sã
avanseze pe drumul ºtiut. Pe strada centralã (nu pot sã îi
zic uliþã) spre bufetul comunal. M-am dat într-o parte,
iar vaca a trecut pe lângã mine ºi gândurile mele negre s-au
topit. A mirosit, apoi s-a oprit cu botul în peretele plin de
gãuri al bufetului ºi fãrã sã facã nazuri a început sã lingã
pumnul de sare pus acolo, de cu searã, de stãpânul sãu.
Am înlemnit ºi am gândit: Poate cã þara asta mai are o
ºansã când ºi taurii vor ieºi în stradã!

Ciprian C. VASILESCU

Romanian Rhapsody,
concert extraordinar SoNoRo,
la gala de deschidere
a EUROPALIA România

1 octombrie 2019 reprezintã momentul oficial de deschidere
a celei de-a 27-a ediþii a Festivalului EUROPALIA, unul dintre
cele mai importante festivaluri internaþionale de artã, manifestare
culturalã de amploare organizatã sub patronajul Familiei Regale
a Belgiei, o datã la doi ani, în Belgia ºi în þãri învecinate - Franþa,
Olanda, Luxemburg ºi Germania sau Marea Britanie.
ICR este coordonatorul acestui eveniment desfãºurat în
perioada octombrie 2019 - februarie 2020 ºi implementat în
colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii
ºi Identitãþii Naþionale ºi Secretariatul General al Guvernului,
alãturi de EUROPALIA International, organizatorul manifestãrii.
Festivalul cuprinde evenimente din sfera artelor vizuale, artelor
spectacolului, muzicã, film, literaturã, educaþie culturalã.
SoNoRo a fost ales sã deschidã Festivalul EUROPALIA pentru
cã, de 14 ani, SoNoRo a ºtiut sã-ºi apropie publicul meloman,
ºi nu numai, în cele mai nonconformiste, creative ºi inovative
moduri dupã cum afirmã Ligia Marin (ICR), coordonatorul
proiectului. Unul dintre cei mai apreciaþi violiºti ai generaþiei lui,
Rãzvan Popovici este iniþiatorul proiectului SoNoRo ºi al
festivalului cu acelaºi nume. Împreunã cu pianista Diana Ketler,
directorul artistic al Festivalului SoNoRo, Rãzvan îºi propune
ca, an de an, prin proiectele pe care le organizeazã, sã ne punã
sufletul la locul lui cu ajutorul muzicii clasice Programul muzical
al proiectului Romanian Rhapsody a fost ales þinând cont de mai
multe considerente: sã reprezinte România, în primul rând,
muzical ºi spiritual, iar acest lucru nu se putea face mai bine
decât prin Rapsodia nr. 1 a lui George Enescu, într-un aranjament
special realizat de Thomas Wally pentru Ensemble Raro,
ansamblul rezident al Festivalului SoNoRo. Apoi, prin acest
concert, ne-am dorit sã creãm o legãturã între expoziþia
Constantin Brâncuºi ºi deschiderea oficialã a Festivalului
EUROPALIA. Sursa de inspiraþie a fost atelierul lui Brâncuºi din
Paris ºi celebrele serate informale pe care le organiza acolo,
serate la care participau mari ºi extraordinari artiºti ai vremii.
Eric Satie, nelipsitul invitat al acestor serate, îi va reprezenta pe
aceºtia prin renumitele Trois Gnossiennes pentru violoncel ºi
pian. Prin repertoriul pe care îl vom interpreta sperãm sã reînviem
acea atmosferã efervescentã din atelierul marelui artist
român.Vom mai interpreta, de asemenea, ºi Nocturna Ville
dAvrayen a lui Enescu, celebrele dansuri populare româneºti
pentru vioarã ºi pian ale lui Béla Bartók, ( ) astfel reuºind sã
aducem laolatã esenþa spiritului românesc, de la rãdãcinile pline
de vitalitate ale folclorului, pânã la rafinamentul sofisticat al
compoziþiilor marelui muzician George Enescu ( ).
Artiºtii care vor performa pe scena de la BOZAR pe 1
octombrie 2019 sunt, pe lângã, Rãzvan Popovici ºi Diana Ketler,
violoncelistul Valentin Rãduþiu, ºi violonistul Erik Schumann,
muzicieni de talie internaþionalã, care au o legãturã cu România:
violonistul Erik Schumann, cu rãdãcini în Timiºoara, prin tatãl
sãu, ºi în Tokyo, prin mama sa, ºi violoncelistul Valentin Rãduþiu,
nãscut la München din pãrinþi români ( ). În aceeaºi mãsurã,
renumita pianistã britanicã Diana Ketler, care de 14 ani îºi dedicã
o bunã parte a carierei muzicale Festivalului SoNoRo, în calitate
de director artistic, poate reprezenta România prin contribuþia
adusã în toþi aceºti ani la dezvoltarea vieþii muzicale din þara
noastrã. Cât despre mine, tot ce pot spune este cã mã leagã de
ceilalþi artiºti aceeaºi afinitate pentru þara noastrã ºi dorinþã de a o
prezenta întregii lumi cu tot ce are ea mai frumos de oferit subliniazã Rãzvan Popovici. Printre dirijorii alãturi de care a urcat
pe scenã, se numãrã Christoph Eschenbach, Gianandrea Noseda,
Jiøí Bìlohlávek ºi Vassily Sinaisky, se aratã în comunicatul ICR.
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Rolul judecãtorilor ºi procurorilor în înfãptuirea actului de justiþie (III)
Formarea profesionalã continuã ºi evaluarea
periodicã a judecãtorilor ºi procurorilor

parchetul ierarhic superior, din care face parte conducãtorul
acestuia, un procuror cu funcþie de conducere corespunzãtoare
specializãrii procurorului evaluat ºi un alt procuror desemnat de
colegiul de conducere. Evaluarea preºedinþilor, vicepreºedinþilor ºi
a preºedinþilor de secþie de la curþile de apel sau de la Curtea
Militarã de Apel se face de o comisie compusã din judecãtori de la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie desemnaþi de colegiul de conducere
al acestei instanþe, iar evaluarea procurorilor generali, a procurorilor
generali adjuncþi ºi a ºefilor de secþie de la parchetele de pe lângã
curþile de apel sau de la Parchetul de pe lângã Curtea Militarã de
Apel se face de o comisie compusã din procurori de la Parchetul
de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie desemnaþi de colegiul
de conducere al acestui parchet. Evaluarea preºedintelui ºi vicepreºedinþilor Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie se face de o comisie
compusã din judecãtori, membri aleºi ai Secþiei pentru judecãtori
din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu grad cel puþin
de curte de apel desemnaþi de Secþia pentru judecãtori a Consiliului
Superior al Magistraturii. Evaluarea procurorului general al
Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ºi a
procurorilor ºefi ai direcþiilor specializate se face de o comisie
compusã din procurori, membri aleºi ai Secþiei pentru procurori
din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu grad cel puþin
de tribunal desemnaþi de Secþia pentru procurori a Consiliului
Superior al Magistraturii.
Din comisiile de evaluare a procurorilor de la Parchetul de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, inclusiv a celor din cadrul
Direcþiei de Investigare a Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã
ºi Terorism ºi Direcþiei Naþionale Anticorupþie, fac parte procurorul
general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
ori prim-adjunctul sau adjunctul acestuia, procurorul ºef al Direcþiei
de Investigare a Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã ºi
Terorism ºi procurorul ºef al Direcþiei Naþionale Anticorupþie sau
adjuncþii acestora, procurorii ºefi de secþie, precum ºi procurori
desemnaþi, dupã caz, de colegiul de conducere al Parchetului de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, de colegiul de conducere al
Direcþiei Naþionale Anticorupþie sau de colegiul de conducere al

Direcþiei de Investigare a Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã
ºi Terorism.
Pentru judecãtorii ºi tribunale ºi, respectiv, pentru parchetele
de pe lângã acestea, comisiile se constituie prin hotãrâre a colegiului
Formarea profesionalã continuã a judecãtorilor ºi procurorilor
de conducere al curþii de apel sau al parchetului de pe lângã aceasta.
constituie garanþia independenþei ºi imparþialitãþii în exercitarea
Pentru curþile de apel ºi pentru parchetele de pe lângã acestea,
funcþiei. Formarea iniþialã ºi continuã este un drept ºi o îndatorire
comisiile de evaluare se constituie prin hotãrâre a colegiului de
pentru judecãtor.
conducere al Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie. Pentru Înalta Curte
Formarea profesionalã continuã trebuie sã þinã seama de dinamica
de Casaþie ºi Justiþie, comisia de evaluare se constituie prin hotãrâre
procesului legislativ ºi constã, în principal, în cunoaºterea ºi
a Secþiei pentru judecãtori din 3 judecãtori, desemnaþi dintre
aprofundarea legislaþiei interne, a documentelor europene ºi
membrii aleºi ai Secþiei pentru judecãtori, cu grad cel puþin de curte
internaþionale la care România este parte, a jurisprudenþei instanþelor
de apel. Pentru Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
judecãtoreºti ºi a Curþii Constituþionale, a jurisprudenþei Curþii
Justiþie, comisia de evaluare se constituie prin hotãrâre a Secþiei
Europene a Drepturilor Omului ºi a Curþii de Justiþie a Uniunii
pentru procurori din 3 procurori, desemnaþi dintre membrii aleºi ai
Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice, în
Secþiei pentru procurori, cu grad cel puþin de tribunal.
abordarea multidisciplinarã a instituþiilor cu caracter de noutate,
Prin raportul de evaluare a activitãþii profesionale a judecãtorului
precum ºi în cunoaºterea ºi aprofundarea unor limbi strãine ºi
sau procurorului, întocmit de comisiile prevãzute la art. 39 alin. (3),
operarea pe calculator.
(4) sau (5) al Legii 303/2004, se poate acorda unul dintre calificativele:
Responsabilitatea pentru formarea profesionalã continuã a
«foarte bine», «bine», «satisfãcãtor» sau «nesatisfãcãtor».
judecãtorilor ºi procurorilor revine Institutului Naþional al
Judecãtorii sau procurorii nemulþumiþi de calificativul acordat
Magistraturii, conducãtorilor instanþelor sau parchetelor la care
pot face contestaþie la secþia corespunzãtoare a Consiliului Superior
aceºtia îºi desfãºoarã activitatea, precum ºi fiecãrui judecãtor ºi
al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la comunicare.
procuror, prin pregãtire individualã.
În soluþionarea contestaþiei, secþiile Consiliului Superior al
Judecãtorii ºi procurorii participã, cel puþin o datã la 3 ani, la
Magistraturii pot cere conducãtorului instanþei sau parchetului ori
programe de formare profesionalã continuã organizate de Institutul
comisiilor sau persoanelor prevãzute la art. 39 alin. (4) ºi (5) al
Naþional al Magistraturii, de instituþii de învãþãmânt superior din
Legii 303/2004 orice informaþii pe care le considerã necesare, iar
þarã sau din strãinãtate ori la alte forme de perfecþionare
citarea judecãtorului sau procurorului pentru a fi audiat este
profesionalã.
obligatorie.
Judecãtorii ºi procurorii au obligaþia de a urma în cadrul
Hotãrârile secþiilor pot fi atacate cu recurs, la secþia de contencios
programelor de formare profesionalã continuã un curs intensiv
administrativ ºi fiscal a curþii de apel, în termen de 15 zile de la
pentru învãþarea sau aprofundarea unei limbi strãine ºi un curs
comunicare, fãrã parcurgerea procedurii prealabile. Hotãrârea curþii
intensiv pentru iniþierea sau aprofundarea cunoºtinþelor de operare
de apel este definitivã.
pe calculator organizate de Institutul Naþional al Magistraturii sau
Judecãtorii ºi procurorii care primesc calificativul
de instanþele judecãtoreºti sau parchete, de instituþii de învãþãmânt
nesatisfãcãtor sunt obligaþi sã urmeze pentru o perioadã cuprinsã
superior din þarã sau din strãinãtate, precum ºi de alte instituþii de
între 3 ºi 6 luni cursuri speciale organizate de Institutul Naþional al
specialitate.
Magistraturii.
Consiliul Superior al Magistraturii aprobã anual, la propunerea
Judecãtorii ºi procurorii care primesc
Institutului Naþional al Magistraturii, programul de
calificativul satisfãcãtor în urma a douã
formare profesionalã continuã a judecãtorilor ºi
evaluãri consecutive sunt obligaþi sã urmeze
procurorilor.
pentru o perioadã cuprinsã între 3 ºi 6 luni
Formarea profesionalã continuã a judecãtorilor ºi
cursuri speciale organizate de Institutul Naþional
procurorilor se realizeazã þinând seama de necesitatea
al Magistraturii.
specializãrii lor.
Cursurile se încheie prin susþinerea unui
Proiect cofinanþat din Fondul European prin Programul operaþional
În cadrul fiecãrei curþi de apel ºi în cadrul fiecãrui
Capacitate Administrativã 2014-2020
examen, organizat de Consiliul Superior al
parchet de pe lângã curtea de apel se organizeazã
Axa prioritarã: Administraþie publicã ºi sistem judiciar accesibile ºi transparente
Magistraturii, prin Institutul Naþional al
periodic activitãþi de formare profesionalã continuã,
Denumirea Proiectului; INFOLex (POCA / 491 / 126354)
Magistraturii.
constând în consultãri, dezbateri, seminarii, sesiuni
Judecãtorul sau procurorul care primeºte în urma
sau mese rotunde, cu participarea Institutului Naþional
a douã evaluãri consecutive calificativul
al Magistraturii. Tematica acestora se aprobã de
nesatisfãcãtor sau care nu a promovat examenul
Consiliul Superior al Magistraturii.
este eliberat din funcþie pentru incapacitate
Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de
profesionalã de cãtre Preºedintele României, la
competenþã profesionalã ºi de performanþã, judecãtorii
propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
ºi procurorii sunt supuºi unei evaluãri periodice privind
Evoluþia carierei de judecãtor sau procuror se
calitatea activitãþii, eficienþa, integritatea ºi obligaþia de
consemneazã în fiºa din dosarul profesional, care se
formare profesionalã continuã, iar în cazul judecãtorilor
întocmeºte ºi se pãstreazã de Consiliul Superior al
ºi procurorilor numiþi în funcþii de conducere, ºi modul
Magistraturii.
de îndeplinire a atribuþiilor manageriale.
Datele conþinute în dosarul profesional sunt
În raport cu vechimea în funcþia de judecãtor,
confidenþiale, în condiþiile prevãzute de lege.
respectiv de procuror, evaluarea se realizeazã dupã
Judecãtorii ºi procurorii au acces la propriul dosar
cum urmeazã:
profesional ºi pot obþine copii ale actelor existente în
a) o datã la 2 ani, pentru judecãtorii ºi procurorii cu
dosar.
o vechime între un an ºi 5 ani;
b) o datã la 3 ani, pentru judecãtorii ºi procurorii
Evaluarea psihologicã periodicã
cu o vechime între 5 ºi 10 ani;
c) o datã la 4 ani, pentru judecãtorii ºi procuroJudecãtorii, procurorii, magistraþii-asistenþi ºi
rii cu o vechime între 10 ºi 15 ani;
personalul de specialitate juridicã asimilat judecãtorilor
d) o datã la 5 ani, pentru judecãtorii ºi procurorii
ºi procurorilor sunt supuºi la fiecare 5 ani unei evaluãri
cu o vechime mai mare de 15 ani.
psihologice.
Evaluarea se face de comisii constituite separat
Dacã în urma evaluãrii psihologice judecãtorul,
pentru judecãtori ºi procurori, formate din preºedintele
procurorul, magistratul-asistent sau personalul de
instanþei, respectiv conducãtorul parchetului din care
specialitate juridicã asimilat judecãtorilor ºi
face parte persoana evaluatã, precum ºi 2 sau mai
procurorilor primeºte calificativul «inapt», acesta este
mulþi judecãtori sau procurori de la instanþa sau
obligat sã urmeze un program de consiliere psihologicã
parchetul ierarhic superior, desemnaþi de colegiul de
cu o duratã de cel mult 6 luni, urmând ca judecãtorul
conducere al acestei instanþe sau parchet, cu aceeaºi
sau procurorul sã fie supus unei noi evaluãri.
specializare cu judecãtorul sau procurorul evaluat.
Procedura de evaluare/reevaluare psihologicã,
Evaluarea preºedintelui instanþei ºi a vicepreºedintelui
inclusiv modalitatea de constituire a comisiilor de
se face de o comisie formatã din preºedintele instanþei
evaluare psihologicã, plata membrilor acestora ºi
superioare, preºedintele secþiei corespunzãtoare
desfãºurarea programului de consiliere psihologicã
specializãrii judecãtorului evaluat, precum ºi un
se stabilesc prin hotãrâre a Plenului Consiliului
judecãtor de la instanþa superioarã, desemnat de
Superior al Magistraturii. (Va urma)
colegiul de conducere. Evaluarea conducãtorului
parchetului, a adjunctului acestuia ºi a procurorului
ºef de secþie se realizeazã de o comisie de la
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Sf. Eftimie,
Fundenii
Doamnei

elemente arabe
pe fundament
ortodox

n satul Fundeni din comuna Dobroeºti (jud. Ilfov), pe ºoseaua Fundeni, la
numãrul 138, se aflã Biserica Fundenii Doamnei, bisericã ortodoxã cu hramul
Sf. Eftimie cel Mare, pe care o gãsim în capãtul unei frumoase alei de trandafiri,
cu intrarea ascunsã în umbra câtorva brazi mãreþi. Aceastã bisericã a fost ctitoritã
în anul 1699 de marele spãtar Mihail Cantacuzino pe malul lacului Fundeni, în
stilul specific brâncovenesc, cu influenþe persane ºi decoraþie în stuc a faþadelor.
Prima restaurare a bisericii s-a fãcut în anul 1860, de cãtre Maria Ghica Doamna,
vãduva domnitorului Grigore Dimitrie Ghica, de atunci cãpãtând ºi numele de
Fundenii Doamnei.
Monumentul respectã planul tradiþional triconc, cu turlã pe naos ºi pronaosul
încununat de un turn clopotniþã. Se evidenþiazã pridvorul cu proporþiile zvelte
ºi bogat decorat cu motive florale împletite, dar ºi arcadele sale trilobate, sprijinite
pe coloane de piatrã, decorate ºi ele cu vrejuri. Originalitatea ctitoriilor construite
de boierii Cantacuzino la sfârºitul secolului al XVII-lea constã tocmai în
multitudinea elementelor decorative vegetale ºi zoomorfe, o invazie a formelor
vegetale, o decoraþie în stuc sau piatrã ce suplinea lipsa varietãþii arhitecturale.
Aceasta poate fi pusã ºi pe seama prioritãþii ºi importanþei regnului vegetal, ce
este esenþial pentru existenþa regnului animal ºi uman. Numai în caz de catastrofã
climaticã ne putem da seama de valoarea ºi importanþa regnului vegetal, care se
aflã la baza celorlalte regnuri. Faþadele clãdirii se remarcã ºi ele prin originalitate.
Împãrþite în trei registre inegale, printr-un brâu în formã de frânghie rãsucitã
(lumea sucitã, a sucilor), faþadele sunt decorate cu motive ornamentale în
stuc preluate din miniatura persanã, atelierul care a efectuat aceste lucrãri
contribuind, probabil, ºi la decorarea interiorului Palatului brâncovenesc de la
Potlogi (jud. Dâmboviþa), aproape identic cu atât de cunoscutul Palat
brâncovenesc de la Mogoºoaia, din Ilfov. În ceea ce priveºte interiorul bisericii,
încãperea are aproape forma unui pãtrat acoperit cu o calotã sfericã susþinutã
prin pandantivi pe patru arce, având picturi cu îngeri în cele patru colþuri (care
susþin cerurile sã nu cadã pe pãmânt; pare legendã, dar se spune cã, odatã,
atât de jos au coborât cerurile cã oamenii au trebuit sã meargã aplecaþi ca sã
poatã sã respire). Naosul este separat de pronaos prin trei arcuri în centru,
rezemate pe coloane din piatrã; în partea de sus a naosului gãsim câte un cartuº
din piatrã (ca mesaj ce stã la baza existenþei lumii noastre; la punctul de
întâlnire a arcurilor mari, care susþin bolta - cerurile). Planul absidelor este
semicircular în interior, cu cinci laturi în exterior, sculptat ºi poleit, cu influenþe
renascentiste italiene, închipuind un înger cu aripile desfãcute, cu o carte în
mâna dreaptã (ceea ce este scris, se va întâmpla) ºi cu o trompetã în cea
stângã (cine are urechi de auzit, va auzi). Portalul este ºi el decorat cu vrejuri
florale, care se rãsucesc ºi se împletesc în cercuri, originalitatea ancadramentului

Biserica
Sf. Eftimie cel
Mare  Portalul
de la intrare 1699

ridicat în memoria eroilor locali cãzuþi în timpul ultimului rãzboi. În spatele lui este
minunea prezentatã mai sus, monument istoric important, singura bisericã
ortodoxã de la noi pe pereþii cãreia se mai vãd încã decoraþiunile unui meºter persan.
Satul Fundeni fiind destul de vechi, este atestat documentar prima datã în
1559 într-un hrisov al lui Mircea Ciobanul. În 1696, spãtarul Mihail Cantacuzino
devine proprietarul unor terenuri pe malurile lacului Fundeni ºi îºi construieºte
aici case, dar ºi o bisericã pentru folosinþa lui ºi a familiei sale, proprietãþi care
aparþin Cantacuzinilor pânã în prima parte a sec. XIX, când le cumpãrã
domnitorul Dimitrie Ghica. Mihai Cantacuzino este fratele domnitorului ªerban
Cantacuzino ºi unchiul lui Constantin Brâncoveanu, un personaj care, din
cauza luptelor politice din acele timpuri, este nevoit sã-ºi trãiascã o parte din
adolescenþã în Padova, Veneþia ºi Geneva, apoi în Asia Micã, la Istanbul ºi
Ierusalim, zone de unde ºi-a îmbogãþit suficient cultura. Ajuns în funcþii bune în
Þara Româneascã, în timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu, ridicã
numeroase conace ºi biserici cu arhitecturã aparte, multe din ele existând ºi azi.
Amintesc aici, doar din Bucureºti, Biserica Colþea. Alãturi, în curtea spitalului
Colþea, se aflã statuia spãtarului Mihai Cantacuzino, cea mai veche statuie încã
pe soclu din Bucureºti. Revenind la bisericuþã, aceasta a aparþinut familiei
Cantacuzinilor pânã în sec. XIX. Sf. Eftimie cel Mare este hramul acesteia, un
sfânt al bolnavilor ºi al femeilor dornice de copii, numele lui, Eftimie, în greacã
se zice cã înseamnã voie bunã. Privind cu atenþie pictura Judecata de Apoi
a meºterului Pârvu Mutu, vedem cã aceasta este una mai specialã pentru cã,
privitã cu atenþie, este o scenã reprezentând turci condamnaþi sã îºi primeascã
pedeapsa divinã pentru atrocitãþile pe care le-au fãcut. Pisania de deasupra
uºii, sãpatã în piatrã, este chiar cea originalã, de acum 317 ani. Trebuie sã mai
ºtim cã pronaosul ºi naosul nu mai pãstreazã pictura lui Pârvu Mutu, ci o alta,
executatã la jumãtatea sec. XVIII de zugravi necunoscuþi, dar care au lucrat în
tehnica pictorului Mutu, aducând ºi motive italiene. De la Pârvu Mutu n-au
rãmas decât ornamentele florale. Peste aceastã picturã, în 1860, vãduva
domnitorului Dimitrie Ghica, proprietara satului Fundeni, reface pictura unde
era deterioratã, reparã biserica ºi o face bisericã sãteascã, astfel cã oamenii o
aminteau ca Biserica Fundenii Doamnei, aºa cum se numeºte ºi azi. Se bãnuieºte
cã tot de atunci sunt ºi unele modificãri arhitecturale, cea mai importantã fiind
schimbarea tâmplei din piatrã cu una din lemn. Spre deosebire de alte biserici
ale perioadei Cantacuzinilor, aici este un tablou unicat, Sf. Eftimie urcând
scara virtuþilor, pe peretele de deasupra uºii, care se vede doar la plecarea din
bisericã. Tabloul votiv a suferit ºi el modificãri în timp, astãzi apar pictaþi mai
mulþi ctitori decât indicã pisania din pridvor, adicã, pe lângã Mihail Cantacuzino,
apare ºi domnul Constantin Mavrocordat, dar asta este mai puþin important.
Exteriorul bisericii este cel care o face cu
adevãrat unicã în þara noastrã. În primul rând,
turnul clopotniþã este pe naos, iar urcarea se
face printr-o scarã interioarã, cuprinsã în zidul
gros al bisericii. Turnul era pictat în motive
florale frumos colorate, iar geamurile înguste sunt
încadrate în piatrã sculptatã cu motive italiene
ºi cu heruvimi. Decoraþia faþadelor însã este
singularã; se pare cã nici o altã bisericã nu a fost
lucratã aºa. Originalã este stucatura care nu se
folosea la lucrãri exterioare, dar ºi motivele
decorative ce sunt caracteristice artei persane a
sec. XVII. Se bãnuieºte cã spãtarul a adus meºteri
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persani care au lucrat exteriorul. Tehnica era
destul de migãloasã, meºterii trebuiau sã
uºii în acoladã datorându-se ºi sculpturii sale decorative. Doi îngeri cu deseneze tema pe tencuiala umedã ºi apoi sã lucreze reliefurile din amestec de var
trâmbiþã sunt înfãþiºaþi pe antablamentul bine proporþionat, încadrând ºi câlþi. Specialiºtii afirmã cã exactitatea ºi fineþea celor 17 panouri ce redau
vulturul bicefal (simbol al dublei lovituri cataclismice ce va lovi planeta), pãuni, lalele, vase cu flori, fântâni, floarea soarelui, chiparoºi, ramuri de lãmâi ºi
emblema Cantacuzinilor. De ºtiut cã pictura interioarã a fost realizatã palate nu putea fi realizatã decât de un persan. Palatele sunt deosebite prin
de atelierul lui Pârvu Mutu (1657 - 1735), dupã modelul celei de la bogãþia reprezentaþiei, au douã, trei niveluri ºi cupole de tip musulman, sunt
Mãnãstirea Cotroceni, de inspiraþie barocã, tehnica fiind o combinaþie încadrate de chiparoºi, au geamuri bogate ºi lampioane la fiecare geam. Iniþial,
a fresco ºi a secco. De altfel, în pridvor poate fi vãzutã o frumoasã aceste decoraþii persane erau colorate în roºu, verde auriu ºi albastru-cobalt.
compoziþie a celebrului zugrav, înfãþiºând Judecata de apoi. Pictura Istoricii spun cã astfel de desene florale ºi zoomorfe, povestiri, fabule ºi eroi
muralã are totuºi o multitudine de lacune datorate timpului si proveniþi din Orient, apãrute pe faþadele clãdirilor ºi lãcaºurilor de cult din Þara
intemperiilor, ce au cauzat exfolieri active ale stratului de culoare, Româneascã, se vor înmulþi în sec. XVIII, dar vor fi îmbinate cu modelele româneºti
pierzându-se astfel trãsãturile multor portrete, veºminte, detalii de care le vor face mai puþin atrãgãtoare. Sã nu uitãm faptul cã în tiparniþele Þãrii
arhitecturã ºi peisaje. Biserica este monument istoric, cod LMI IF-II- Româneºti s-au tipãrit multe cãrþi în limba arabã, dovedind realele legãturi pe care
m-A-15285. Lãcaºul de cult este unic în þara noastrã datoritã construcþiei le-am avut în timp cu aceste popoare ºi civilizaþii, încã de pe vremea Geþilor de
în stilul artei persane, dar ºi a remarcabilei decoraþii în stuc a faþadelor Aur primordiali. Aici au fost reînhumate osemintele domnitorului ªerban
de o frumuseþe exoticã, ce sporeºte valoarea monumentului!
Cantacuzino ºi ale fraþilor sãi Iordache ºi Matei, în anul 1987, la trei ani de la
Dacã doriþi sã vizitaþi aceastã bisericã, puteþi porni pe ªoseaua Fundeni, deshumarea lor din biserica Cotroceni, demolatã într-o noapte din ordinul lui
cea care leagã douã cartiere aglomerate ale Bucureºtilor, respectiv Ceauºescu, ºi tot aici au fost aduse pe ascuns câteva obiecte ºi icoane de la acea
Pantelimon ºi Colentina. Acesta este un drum relativ tânãr, apãrut dupã bisericã. Atunci aceastã bisericã era mai puþin cunoscutã, fiind într-o zonã mai
1980, atunci când s-au asanat ultima datã râul Colentina ºi lacul Fundeni puþin umblatã. Ea este parte a patrimoniului naþional românesc, un monument ce
ºi s-au format artificial lacurile Dobroeºti ºi Pantelimon, s-a mutat parte aminteºte de cultura bogatã a multora dintre cei ce s-au perindat la cârma þãrii
din vechea ºosea Fundeni pe locul de azi ºi zona de la baza pantei pânã noastre ºi care au lãsat urme cu care ar trebui sã ne mândrim ºi sã le promovãm.
la podul peste calea feratã a fost trecutã Sectorului Agricol Ilfov, cel Din pãcate, deºi este un remarcabil monument de arhitecturã ºi de artã, unic prin
devenit, dupã 1990, judeþul Ilfov. Pe partea dreaptã a ºoselei, când se decorul sãu de faþadã, este aproape complet necunoscut, deºi ar putea fi o
vine dinspre Pantelimon, acolo unde se terminã lacul, este un monument remarcabilã destinaþie turisticã ºi spiritualã a Bucureºtilor.
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7 Dimineaþa. R.: Mihai Cioceanu, Alex Crãciun
emisiune live

Marþi

10-13 Divers cu Sens. R.: Bogdan Nicolescu emisiune live
13-16 Tache ºi Face! R.: Robert Tache. emisiune live
16-19 Pâine ºi Kirk. R.: Kirk. emisiune live
19-22 Vorben Aer. R.: Tibi Ursan. emisiune live
22-23 7 Tech.
23-24

Drumul
Silviu
Tibi Ursan Mãtãsarilor. Munteanu
Vorbe cu
(R)
ºi prietenii
persona- S. Munteanu
sãi.
litate. (R)
(R)
I. Miricioiu
SEVEN MUSIC

Duminicã

Sâmbãtã

ora

SEVEN MUSIC

Experienþa Urbanã.
R.: Maria Duda

Azi în istorie.
R.: Ovidiu Vasile

12-13

7 Tech. R. Tibi Ursan

13-14

14-17
Vorbe cu personalitate. 17-18

SEVEN MUSIC

7 la SEVEN.
Echipa SEVEN
Poveºti Nespuse
ECHIPASEVEN

Silviu Munteanu
Poveºti
80
ºi prietenii sãi.
Nespuse Remember
ECHIPA
R. Tache
SEVEN

Iminis Miricioiu

80 Remember
R. Tache
Drumul Mãtãsarilor.
S. Munteanu

18-20
20-21
21-22
22-23
23-24
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OPINIA NAÞIONALÃ

878  24 septembrie 2019

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/

