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Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã ºi Facultatea de ªtiinþe Economice, Bucureºti 
Universitatea Spiru Haret organizeazã:

Conferinþa Internaþionalã de ªtiinþe Economice
ºi Administrarea Afacerilor
Premium Wellness Institute  15-16 noiembrie 2019
A V-a Conferinþã îºi propune sã atragã cercetãtori ºi practicieni preocupaþi de viitorul afacerilor,
capabili sã aducã în atenþia publicã o serie de scenarii pentru viitorul mediului de afaceri în
urmãtoarele decenii.
DOMENII ABORDATE: Durabilitatea ºi viitorul afacerii Inovaþie & Competitivitate Economia
socialã ºi afaceri creative Nouã abordare managerialã Marketing Viitorul locurilor de muncã

Educaþie! Nu doar în amfiteatre

 Cu ocazia Zilei Europene a Justiþiei Civile, studenþii Facultãþii de
ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice Constanþa, însoþiþi de
conf.univ.dr. Roxana Topor ºi lector univ.dr. Ana-Maria Comºa,
au vizitat Palatul Justiþiei ºi Baroul de avocaþi, având ocazia sã
discute cu profesioniºti ai dreptului.

 Tot studenþii Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice Constanþa au participat la amenajarea unui nou parc
în cartierul Falezã Nord.









Acces gratuit
la baze de date ºtiinþifice
Pânã în data de 17.11.2019, CEEOL
ºi Enformation oferã cadrelor didactice
ºi studenþilor de la Universitatea Spiru
Haret acces gratuit la colecþiile de reviste
indexate pe platformã. Accesul este
disponibil din interiorul sediilor universitãþii ºi de acasã, pe baza conturilor de
acces mobil.
Central and Eastern European Online
Library (CEEOL) este o bazã de date
recunoscutã internaþional, cu documente
indexate integral din domeniul ºtiinþelor
umaniste ºi sociale ce provin din Europa
Centralã ºi de Est. Colecþiile includ surse
în limba maternã din ºi despre ºtiinþele
umaniste ºi ºtiinþele sociale din Europa
Centralã, de Est ºi de Sud-Est sub formã
de articole de reviste academice, cãrþi
electronice ºi literaturã gri.
În lista domeniilor acoperite CEEOL
regãsiþi: antropologie, culturã ºi
societate, economie, studii de gen,
istorie, studii iudaice, arte plastice,
literaturã, lingvisticã, ºtiinþe politice ºi
ºtiinþe sociale, filosofie, religie, drept.
Actualizatã zilnic, CEEOL, creºte cu
aproximativ 4.000 de articole de reviste
noi în fiecare lunã. Un numãr semnificativ de jurnale incluse sunt indexate
cu o colecþie completã de arhivã. Dezvoltarea colecþiei de cãrþi electronice CEEOL
a început în 2016, oferind în prezent un
numãr din ce în ce mai mare. Proiectul
colecþiei de Literaturã Gri CEEOL oferã
cercetãtorilor acces la peste 3.000 de
articole încadrate în acest segment.
Studenþii ºi cadrele didactice ale
Universitãþii Spiru Haret au acces la

baza de date ºtiinþifice prin intermediul
proiectului Acces Naþional Electronic
la Literatura ªtiinþificã pentru Susþinerea Sistemului de Cercetare ºi Educaþie din România ANELIS PLUS 2020,
(www.anelisplus.ro) proiect cofinanþat
din Fondul European de Dezvoltare
Regionalã prin Programul Operaþional
Competitivitate 2014-2020, iniþiat de
Asociaþia Anelis Plus.
Proiectul, în care Universitatea Spiru
Haret are rolul de partener, asigurã
accesul cercetãtorilor ºi studenþilor Universitãþii Spiru Haret la bazele de date
ºtiinþifice internaþionale, Clarivate Analitics
Web of Science, EBSCO Academic Search
Complete, PROQUEST, CABI VetMed ºi
SCOPUS. Astfel, acestea s-au alãturat
bazei de date ºtiinþifice JSTOR, la care
cercetãtorii ºi studenþii haretiºti au acces
începând cu anul 2011.
Universitatea Spiru Haret se preocupã
în mod constant de asigurarea condiþiilor necesare activitãþii de cercetare, în
conformitate cu Strategia de Resurse
Umane pentru Cercetãtori a Universitãþii
Spiru Haret, strategie ce încorporeazã
principiile Cartei Europene a Cercetãtorilor ºi a Codului de Conduitã pentru
Recrutarea Cercetãtorilor, la care a
aderat, prin intermediul Institutului
Central de Cercetare ªtiinþificã, din luna
decembrie 2011.

Efectul Fluture
Mioara VERGU-IORDACHE

 În ultimele zile ale lunii octombrie, studenþii din anul VI de la Facultatea de Medicinã veterinarã, au fost la ferma din
oraºul Pantelimon, dar ºi la Fabrica de medicamente de uz veterinar Crida Pharma

Poate veþi spune cã, individual, suntem prea mici, cã nu avem ce face noi
în lumea asta mare. Probabil, nu la nivel global ºi nu individual putem face
ceva concret, dar putem gândi ºi putem face mult în noi, pentru noi
ºi-n apropierea noastrã. Marea tulburare din aceastã toamnã româneascã nu
este ruptã de realitatea mondialã. În lume se întâmplã diverse fapte, vorbe.
Conflictul este la ordinea zilei, fie cã e vorba de rãzboaie, confruntãri rasiale,
ideologice, fie cã vorbim de sãrãcie materialã, intelectualã ºi spiritualã, fie cã
e vorba de revolta naturii, la originea cãreia ne aflãm în cele mai multe
cazuri. Cum am ajuns aici? Nu ºtiu sã rãspund simplu.
Cert este cã nu putem rãmâne indiferenþi în faþa unor informaþii care aratã
cã vremurile pe care le consideram apuse îºi iþesc faþa hidoasã, nu cu discreþie,
nu cu teamã, ci cu îndrãzneala unor societãþi democratice, a unor oameni
nãscuþi în lumea liberã.
Numai sãptãmâna trecutã, douã ªTIRI ar fi trebuit sã ne sensibilizeze
mãcar, sã ne punã pe gânduri! Aflãm, din relatarea Mediafax: Consiliul
Municipal al oraºului german Dresda a adoptat vineri o rezoluþie prin care
decreteazã stare de urgenþã antinazistã, în contextul unei serii de incidente
de extremã-dreapta. Apoi O treime dintre oamenii din generaþia milenium
Generaþia Y (Millennials  persoane nãscute în perioada 1981-1996) ar vota
în 2020 cu candidaþi de extremã stângã, aratã un sondaj YouGov realizat la
cererea Victims of Communism Memorial Foundation, un ONG cu sediul în
Washington. Mai mult de o treime dintre aceºtia (36 la sutã) declarã cã
susþin comunismul, o cifrã în creºtere faþã de 2018, când 28 la sutã din
repondenþi dãdeau acest rãspuns. ªi mai interesant este cã 22 la sutã din
tinerii generaþiei milenium sunt de pãrere cã societatea ar fi mai bunã dacã ar
dispãrea ideea proprietãþii private.
Ce se întâmplã, care este situaþia în România, dincolo de un guvern sau
altul, de un partid sau altul, de un candidat sau altul? Noi, românii, cum
gândim, cum acþionãm, cum þinem drumul drept? Cine ºi cum ne învaþã? Cum,
pe ce bazã ne alegem viitorul? Ieºim (când, cum?) din bula amuzantelor/triste
acte de luptã pentru putere? Noi ce program avem? Stãm pe loc? Mergem
spre (neo)dreapta sau spre (neo)stânga? Ce fac aliaþii noºtri? Ce ºtim despre
miºcãrile cancelariilor marilor puteri? Ce ne dorim? Ce ne foloseºte? Cum
suntem educaþi ºi cum ne educãm sã facem faþã extremelor? Cum gândesc
Millennials români? Dar Generaþia X, care cuprinde în ea decreþeii?
ªi dacã acum ºi aici am putea fi (oarecum) liniºtiþi, putem lua în calcul
Efectul Fluture? Fluturele a miºcat / miºcã din aripi. Aºteptãm uraganul
sau ne pregãtim sã diminuãm efectele?!
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EDUCAÞIA PERMANENTÃ
ªI EDUCAÞIA DIFERENÞIATÃ
RESURSE UMANE CALIFICATE ÎN ªCOLI
Prin gestiunea resurselor umane se asigurã
necesarul de forþã de muncã într-o instituþie, pe
categorii de personal, în scopul realizãrii
activitãþilor ºi obþinerii rezultatelor aºteptate.
Acelaºi lucru se aºteaptã ºi în instituþiile
educaþionale, dupã cum s-a scos în evidenþã ºi în
întâlnirea lunarã a experþilor Proiectului PROFORM
cu cadrele didactice din judeþul Giurgiu, care a avut
loc la Liceul Tehnologic din comuna Comana.
Resursele umane nu trebuie privite ca o
componentã a costului, ci ca o investiþie rentabilã
în cadrul unitãþii de învãþãmânt, nu doar al
costurilor de producþie, ci principalul agent al
promovãrii educaþiei ºi performanþei. Gestionarea
centralizatã a resurselor umane la nivelul
Inspectoratelor ªcolare Judeþene, lipsa unei
politici clare în domeniul resurselor umane ºi
intervenþia neprofesionistã a autoritãþii locale,
aceºtia sunt factori perturbatori ai procesului
instructiv-educativ.
Prezentã la aceastã întâlnire, prof. Constanþa
FILIP  inspector general adjunct, Inspectoratul
ªcolar Judeþean Giurgiu a apreciat cã:
În condiþiile exploziei informaþionale, ale
educaþiei permanente ºi ale eforturilor pentru
dezvoltarea resurselor umane, sunt în continuã
înnoire formarea nivelului profesional ºi ridicarea
nivelului profesional, ca proces general de
acumulare de cunoºtinþe din toate domeniile, ce
se contureazã, trebuie sã reprezinte un domeniu
cheie al activitãþii fiecãrei organizaþii. În consecinþã,

toate aceste cerinþe implicã acþiuni convergente ºi
reacþii prompte la nevoile dezvoltãrii pentru a
atinge standardele de performanþã urmãritã în
pregãtirea ºtiinþificã ºi tehnicã a resurselor umane.
De altfel, caracterul dinamizator al învãþãmântului
ca sector strategic al dezvoltãrii în aceasta constã.
La rândul sãu, lector univ. dr. Simona MARICA,
expert pe activitãþi de mentorat ºi coaching în
cadrul Proiectului PROFORM, a continuat ideea
ºi a adus în discuþie problemele învãþãmântului
românesc în ceea ce priveºte perfecþionarea
cadrelor didactice ºi adaptarea acestora la cerinþele
unui proces educaþional care sã rãspundã ºi elevilor
cu cerinþe educaþionale speciale (CES):
Deºi pare un termen ambiguu, CES constituie o
formã relevantã în plan psihopedagogic, deoarece
vizeazã cu claritate necesitatea individualizãrii
evaluãrii ºi demersului educaþional, analiza
plurifactorialã ºi dinamicã a cauzelor eºecului
ºcolar. Cu alte cuvinte, se pune problema evaluãrii
din perspectiva educaþionalã ºi nu medicalã, ca
pânã acum. O asemenea manierã de înþelegere este
mai aproape de idealul ºcolii viitorului, care îºi
doreºte sã ofere servicii varietãþii de cereri
educative exprimate de copii diferiþi, fãrã a mai
deveni un mediu exclusivist. Integrarea copiilor
cu nevoi speciale urmãreºte includerea lor în
învãþãmântul de masã ºi se referã la capacitatea
unui grup, clasã, colectiv, ºcoalã de a primi noi
membri care au nevoie de sprijin pentru adaptare,
integrare, socializare.

Metodologia educaþiei permanente evidenþiazã
resursele de acþiune, valabile pe verticala ºi pe
orizontala sistemului, ale activitãþii de formare/
dezvoltare a personalitãþii. Aceste resurse valorificã
noile mijloace de învãþare apãrute odatã cu
dezvoltarea reþelelor de instruire prin mass-media
ºi prin computer, care multiplicã posibilitãþile de
comunicare pedagogicã eficientã, diferenþiatã ºi
individualizatã. Tema a fost dezvoltatã de experþii
Proiectului PROFORM ºi de profesorii prezenþi la
întâlnirile lunare ce au avut loc la Liceul D. Botez
din com. Truºeºti ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean
Botoºani, în luna octombrie.
Educaþia permanentã asigurã deschiderea
temporalã a activitãþii de formare/dezvoltare a
personalitãþii, desfãºuratã integral pe toatã perioada
existenþei umane. Redistribuirea echilibratã a
conþinuturilor (intelectuale, morale, tehnologice,
estetice, fizice) ºi formelor (formalã, nonformalã,
informalã) educaþiei asigurã valorificarea succesivã a
resurselor fiecãrei vârste ºcolare/postºcolare,
universitare/postuniversitare ºi psihologice, dar ºi
prelungirea atitudinii pozitive faþã de instruire ºi
autoinstruire, necesarã pentru realizarea rolurilor ºi
statuturilor naturale ºi sociale, pe care personalitatea
umanã le are de-a lungul existenþei sale, a apreciat
prof. Corina PALADE  expert pe activitãþi de
mentorat ºi coaching PROFORM:
Aceastã abordare permite integrarea tuturor
resurselor educaþiei pe verticala sistemului 
continuitatea dintre stadiile educaþiei, susþinutã pe

tot parcursul existenþei umane) ºi pe orizontala
sistemului (complementaritatea resurselor educaþiei,
aprofundatã la nivelul fiecãrui nivel al educaþiei, în
orice moment al existenþei umane. În pedagogia
socialã, educaþia permanentã este abordatã din
perspectiva relaþiei societate-educaþie. Caracterul
permanent al educaþiei este definit pe douã
coordonate mari: Ca proces cu caracter socialistoric (educaþia a apãrut odatã cu orânduirea
sclavagistã ºi a continuat în cadrul fiecãrui tip de
orânduire socialã, impunând un sistem specific, din
ce în ce mai complex) ºi ca dimensiune a vieþii
individului de la naºtere pânã la vârsta retragerii
din activitate.
Deosebirile dintre copii sunt evidente, fiind
legate de capacitãþi individuale ºi modalitãþi de
structurare pe plan mental relativ constant. De
aici rezultã necesitatea nuanþãrii formelor de
muncã, a metodelor folosite, a ritmului de lucru,
în funcþie de capacitatea de asimilare doveditã de
copil. Creºterea eficienþei actului didactic este datã
de îmbinarea formelor de organizare pentru a
realiza o predare diferenþiatã, datã atât de
diferenþierea conþinuturilor, cât ºi de alegerea
metodelor ºi procedeelor adecvate în funcþie de
particularitãþile fiecãrui copil. Pe acest aspect a
insistat ºi prof. Ionuþ ªtefan ANISIE  expert pe
activitãþi de bune practici Proiect PROFORM:
Cele mai mari greutãþi le-am întâmpinat în
îndrumarea elevilor în activitatea lor independentã,
datoritã ritmului diferit de lucru al acestora. Fiecare
copil are ritmul propriu de muncã. Chiar în cadrul
aceloraºi grupe, copiii se deosebesc între ei sub
acest aspect. Referitor la volumul de cunoºtinþe,
observãm cã un elev cu un nivel intelectual ridicat ºi
un ritm de lucru rapid este capabil sã-ºi însuºeascã
un volum de cunoºtinþe mai mare decât cel dat de
programã, ºi invers, un copil cu intelect la limitã ºi
de obicei cu un ritm lent poate rãmâne sub nivelul
programei dacã nu primeºte o îndrumare
permanentã. Aceastã problemã cred cã se poate
rezolva respectând programa în conþinut ºi
diferenþiind formele de lucru pe nivelul de dezvoltare.

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

Omul potrivit la locul nimerit

Conform datelor statistice (ARACIS, 2016), mai mult de 80%
dintre absolvenþii de studii superioare nu profeseazã în domeniul
pentru care s-au pregãtit. Toþi aceºti tineri se reorienteazã brusc în
ultimele zile de ºcoalã. Îºi iau cuminþi diploma, o înrãmeazã, se
mândresc cu ea în faþa rudelor ºi a prietenilor, apoi îºi cautã un job,
care sã le aducã mai multe venituri, de obicei fãrã legãturã cu profilul
pentru care au obþinut respectivul petic de hârtie. Nimic nou sub
soare. Se întâmplã de când lumea. Pânã deunãzi, însã, scuza era
alta, mai umanã parcã: a insistat mama, e o meserie sigurã, n-am
intrat în varã ºi doar aici mai erau locuri, pãrinþii ºi-au dorit un
inginer, un avocat sau un doctor în familie.
În zilele noastre, lucrurile aratã un pic altfel. Absolvenþii se lasã
prinºi într-un joc periculos ºi, câteodatã, absurd. La ce bun sã
pierzi trei-cinci ani pe bãncile unei universitãþi pentru ca, la final,
sã te laºi ademenit de mirajul unor câºtiguri facile? Oamenii secolului
pe care îl trãim par mai degrabã preocupaþi de asigurarea unor nevoi
materiale considerate imperative. Casa, autoturismul personal, ºi
mulþi, mulþi bani, pentru a evita complexele de inferioritate.
Societatea te someazã sã implementezi valori materiale care sã te
fereascã de frustrãri. Latura spiritualã este, desigur, foarte
importantã, dar numai teoretic. Un fel de paliativ pentru o durere
fãrã leac. Se vând din ce în ce mai puþine cãrþi, sãlile de teatru sunt
frecventate majoritar de un public îmbãtrânit, muzeele mai miºcã
ceva, dar nu semnificativ. Acum, la modã sunt clubul, sala de fitness,
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shopping-ul ºi, neapãrat, activitatea foarte importantã de a fi vãzut
la mall.
Astfel s-a nãscut ideea periculoasã cã nu plãcerea muncii împlinite,
nu vocaþia sau pasiunea, nu ideea de a face ceea ce îþi place sunt
regulile dupã care ne construim viaþa, ci cã adevãrata fericire constã
în acumularea de bunuri materiale, ghiftuirea burþii ºi menþinerea
unui standard de viaþã ridicat nu pentru tine, ci pentru alþii, pentru
a trãi o viaþã ca o pozã trucatã. Doar aºa vei fi bine vãzut de ceilalþi.
Dacã eºti diferit, riºti sã fii exclus, ceea ce te transformã într-o
simplã maºinãrie, o marionetã lipsitã de împlinire, un fel de veºnic
Pinocchio aºteptând o minune care sã-l transforme în om adevãrat.
Nici prin alte pãrþi de lume lucrurile nu stau prea bine. Conform
unui sondaj realizat de GfK în urmã cu numai un an, mai mult de
jumãtate din toþi angajaþii lumii nu sunt mulþumiþi de locul lor de
muncã, frecventându-l numai ºi numai pentru a avea din ce plãti
facturile. ªi pe acolo, absolvenþii se orienteazã spre alte joburi decât
cele pe care ar trebui sã le acceseze conform specializãrii dobândite
în anii de ºcoalã. De aceea, orientarea vocaþionalã ºi consilierea în
carierã devin tot mai importante. Instituþiile de învãþãmânt din þãrile
avansate considerã aceastã activitate obligatorie. În mod normal,
orice persoanã ar trebui sã aibã parte de consiliere vocaþionalã începând
de la vârsta de 15-18 ani, dar aceasta este recomandatã ºi studenþilor
în ani terminali sau adulþilor hotãrâþi sã se reinventeze.
În România este împãmântenitã ideea cã dupã ce absolventul îºi
ridicã diploma de la secretariatul facultãþii, instituþia de învãþãmânt
ºi-a încheiat rolul. L-am ºcolit, l-am învãþat, treaba lui ce face! Numai
REDACÞIA:

cã, respectivele instituþii  de obicei, patronate de stat  ar trebui sã
se gândeascã la enorma risipã de resurse, talente ºi energii care se vor
pierde. Dacã pregãteºti un inginer, un economist sau un istoric
talentat, iar acesta se va irosi ca hair-stylist sau agent de vânzãri,
numai pentru cã doar aºa va avea portofelul ºi pântecul pline, înseamnã
cã nu þi-ai împlinit menirea de formare a unor noi generaþii de
specialiºti. Aceºti oameni vor fi bine vãzuþi, vor duce o viaþã decentã,
dar undeva în intimitatea mentalã, vor tânji frustraþi dupã vocaþia ºi
pasiunea pierdute. Nu poþi fi întreg fãrã fiorul provocãrii.
Încã o datã, Universitatea Spiru Haret demonstreazã viziune ºi
gândire de perspectivã. Consilierea pentru a clãdi o carierã de succes în
domeniul pentru care îºi pregãteºte studenþii este o constantã a activitãþii
didactice. Studenþii efectueazã ore de practicã în companii de renume,
unele dintre acestea înfiinþate chiar de absolvenþi ai universitãþii. Mulþi
dintre ei vor lucra dupã absolvire în aceste companii. Este o predare de
ºtafetã ºi o manifestare a respectului pentru cea mai importantã investiþie
pe care o þarã o poate face: investiþia în tinerii ei, în viitorul ei, în ºansele
ei de supravieþuire într-o lume din ce în ce mai complicatã economic ºi
social. În plus, existã o permanentã îndrumare din partea cadrelor
didactice, astfel încât tinerii care frecventeazã cursurile sã înþeleagã cã
o carierã de succes într-un domeniu de top se creeazã cu rãbdare,
studiu ºi multã, multã muncã.
Sã punem omul potrivit exact acolo unde e nevoie de el, nu sã-l
pierdem în ceaþa câºtigului facil, spre neîmplinirea lui ºi a noastrã
ca societate a unui viitor incert.
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UNIVERSITARIA
O INCURSIUNE ÎN ªTIINÞA VIITORULUI

 Interviu cu conferenþiar universitar doctor Nicoleta Magdalena IACOB,
director de departament, Facultatea de Inginerie ºi Informaticã

Reporter: Stimatã doamnã conf.
univ. dr. Nicoleta Iacob, a fi cadru
didactic este un risc asumat, pentru cã
a-i învãþa pe alþii cum sã înveþe este
un demers care nu se încheie niciodatã,
implicând multe ore de studiu ºi multã
rãbdare. Sunteþi de acord?
Conf. univ. dr. Nicoleta Magdalena
IACOB: Absolut de acord! Acest
concept, numit lifelong learning, se
aplicã mai întâi formatorilor, ºi apoi
tuturor celor care beneficiazã de acest
proces de instruire oferit de o facultate.
În plus, fiind vorba de IT, actualizarea
cunoºtinþelor de specialitate se face
într-un ritm accelerat, deoarece
tehnologiile se schimbã de la un an la
altul, iar cadrul didactic nu poate risca
sã rãmânã, tocmai el, în urmã.
Reporter: Relaþia profesor-student
poate fi un factor major de influenþã
asupra performanþelor ºcolare? Dar
asupra construirii carierei viitorului
absolvent?
Conf. univ. dr. Nicoleta Magdalena
IACOB: Relaþia profesor-student este
baza procesului educaþional, ºi de aici
derivã, atât performanþa studentului, cât
ºi satisfacþia profesionalã a profesorului.
Pãstrând o legãturã strânsã cu profesorul, orice student poate sã-ºi extindã
abilitãþile profesionale ºi sã formeze
deprinderile care-i vor aduce succesul
dorit în carierã. Dupã facultate, profesorul poate recomanda absolvenþii
pentru diverse poziþii în companiile din
domeniu, þinând cont de performanþele
acestora. Astfel, cei care se fac remarcaþi
prin realizãri deosebite în anii de studiu
beneficiazã de o tranziþie simplificatã
cãtre mediul profesional.
Reporter: Credeþi în sistemul de autoritate impus de unii profesori, bazat
pe tandemul pedeapsã/recompensã, sau
este mai importantã asimilarea cunoºtinþelor ºi însuºirea deprinderilor
practice, prin abordãri interactive?
Conf. univ. dr. Nicoleta Magdalena
IACOB: Numit în literatura americanã
de specialitate carrot and stick,
sistemul de autoritate se adreseazã în
special vârstelor mai mici, dupã liceu
fiind mult mai eficientã o abordare
interactivã, bazatã pe experienþa
practicã a fiecãrui student la ore. Astfel
se formeazã, atât spiritul de echipã,
foarte necesar în profesie, cât ºi rutina
de a rezolva problemele diverse

ridicate de cerinþele sofisticate ale
clienþilor, dupã angajare. Independenþa
profesionalã este un atu cãutat de
companii, deoarece eficientizeazã
foarte mult procesul de management.
Reporter: Le vorbiþi studenþilor
despre gestiunea bazelor de date. Cât
de important este acest curs astãzi, în
contextul noii ordini economice?
Conf. univ. dr. Nicoleta Magdalena
IACOB: Volumul de date produs ºi
consumat de economia digitalã creºte
exponenþial, iar bazele de date tradiþionale deja au lãsat locul unor abordãri
inovative, bazate pe stocare distribuitã
ºi procesare masiv paralelã. Cursul de
baze de date este unul dintre pilonii
formãrii unui viitor specialist IT,
deoarece foarte puþine categorii de
aplicaþii software nu utilizeazã vreun tip
de bazã de date, fie cã vorbim despre
aplicaþii mobile sau desktop, dar mai
ales dacã este vorba de cele bazate pe
infrastructuri de tip cloud.
Reporter: Cum sunt studenþii Facultãþii de Inginerie ºi Informaticã a
Universitãþii Spiru Haret? Vã întreb
pentru cã aceºtia au participat la foarte
multe competiþii ºi au câºtigat, în ultimii ani, numeroase premii, pe care vã
rog sã le enumeraþi.
Conf. univ. dr. Nicoleta Magdalena
IACOB: Sunt studenþi pasionaþi de
tehnologie, în primul rând, deoarece vin
aici pentru a se pregãti pentru cariere
precum cea de dezvoltator de aplicaþii,
administrator de sisteme ºi reþele sau
de baze de date, dar ºi arhitect software.
Mai ales, sunt bine conectaþi la diverse
surse de informaþii, datoritã telefoanelor
inteligente, ºi sunt foarte deschiºi la nou,
asimilând foarte rapid materia predatã
la cursuri ºi laboratoare.
Studenþii noºtri au participat la multe
competiþii pe care le-au ºi câºtigat.
Dintre aceºtia, i-aº aminti pe Robert
Balaurea ºi Petru Kovaci, care au fost
nominalizaþi ºi premiaþi în cadrul
evenimentului Gala Tineretului 2018,
iniþiat ºi organizat de Centrul pentru
Tineret al Municipiului Bucureºti.
Reporter: Asistãm la tranziþia de la
societatea industrialã la noua economie
bazatã pe robotizare ºi automatizare.
Este pregãtit învãþãmântul superior
actual, în particular, Universitatea Spiru
Haret, sã facã faþã acestei provocãri?
Conf. univ. dr. Nicoleta Magdalena
IACOB: Viitorul aparþine, cu siguranþã,
tehnologiilor inteligente, iar România se
poate mândri cu una dintre cele mai
puternice companii din domeniu, UiPath
 care are sediul chiar în Bucureºti.
Universitatea Spiru Haret este foarte
deschisã la nou, a abordat aceste teme
la Atelierele Interactive organizate în
cadrul facultãþii noastre, a încurajat
studenþii sã participe la prezentãrile

organizate de aceastã companie ºi
profesorii sã deprindã aceste tehnologii,
chiar eu însãmi fiind printre primii
dezvoltatori certificaþi de UiPath în
România. Luând contact cu cele mai
recente progrese în domeniu, studenþii
vor fi mai bine pregãtiþi sã lucreze cu,
ºi chiar sã dezvolte astfel de soluþii.
Reporter: Informatica poate face
faþã singurã provocãrilor erei postindustriale sau va fi nevoie ºi pe viitor de
colaborarea între specialiºtii diverselor
domenii?
Conf. univ. dr. Nicoleta Magdalena
IACOB: Informatica nu este un
domeniu de sine stãtãtor, ci a devenit o
componentã cheie a aproape tuturor
sectoarelor economice, de la transporturi (aeriene, rutiere) la agricultura
inteligentã ºi administraþia de stat. Þãri
avansate tehnologic, precum Estonia, au
introdus cu succes, de ani buni, cetãþenia
electronicã ºi culeg roadele acestor
mãsuri avangardiste. Aºadar, specialiºtii
din foarte multe domenii (marketing,
inginerie, psihologie etc.) vor colabora
cu informaticienii pentru a construi
soluþii inteligente, scalabile ºi performante pentru economia viitorului.
Reporter: Credeþi cã informaticianul
ºi specialistul IT, tind sã devinã zeii
lumii moderne?
Conf. univ. dr. Nicoleta Magdalena
IACOB: Nu zeii, ci arhitecþii societãþii
digitalizate, care are la bazã sistemul
nervos bazat pe tehnologie. Lumea
modernã este în dezvoltare acceleratã
tocmai datoritã posibilitãþilor deosebite
oferite de avansul IT din ultimii ani.
Datele reprezintã noul petrol, spun
vizionarii, iar domenii precum Inteligenþa Artificialã, Big Data, virtualizarea ºi ecosistemele Cloud  care
formeazã substratul pentru aºa-zisul
Internet al lucrurilor (IoT), vor fi
direcþiile care vor defini lumea
viitorului, în care studenþii noºtri îºi vor
desfãºura activitatea.
Reporter: Unii teoreticieni afirmã
cã epoca coºurilor de fum s-a încheiat
ºi urmeazã o nouã etapã, în care
computerul va deþine supremaþia. Este
un viitor posibil?
Conf. univ. dr. Nicoleta Magdalena
IACOB: Este sigur! Întrebarea pe care
ne-o putem adresa ar fi dacã nu cumva
suntem deja acolo? Conceptul cel mai
popular astãzi este a 4-a Revoluþie
Industrialã (Industry 4.0), care
suprapune tehnologia inteligentã peste
procesele de producþie ºi control ale
producãtorilor de bunuri materiale, ºi
oferã o integrare a tuturor jucãtorilor din
acest domeniu într-un ecosistem
performant, scalabil ºi foarte adaptabil,
capabil sã facã faþã concurenþei din ce
în ce mai strânse pentru atenþia
consumatorilor contemporani.

Reporter: Apreciaþi cã, la un moment
dat, computerul ar putea înlocui omul
sau va fi nevoie ºi în viitor de pasiunea,
intuiþia, creativitatea ºi inteligenþa
umanã?
Conf. univ. dr. Nicoleta Magdalena
IACOB: Este foarte puþin probabil ca
noi sã trãim acea etapã, dar este clar
faptul cã Inteligenþa Artificialã de nivel
3 (numitã ºi superinteligenþã) este un
obiectiv absolut tangibil în viitor, odatã
ce sistemele dotate cu capacitatea de
autoperfecþionare vor deveni realitate.
Poate fi vorba de 50 de ani sau mai mult,
dar evoluþia calculatoarelor cuantice
poate aduce surprize nebãnuite deocamdatã. Însã, partea sentimentalã a
umanitãþii, chiar dacã ar putea fi
oarecum mimatã de o maºinã, este foarte
greu de crezut cã va putea avea
substanþã. Ceea ce defineºte fiinþa
umanã este dualitatea raþiune-sentimente, ºi testul Turing nu spune nimic
despre acestea din urmã... Maºinile nu
au emoþii, deci nu pot dezvolta sentimente. Aºadar, computerul poate înlocui
cu succes omul doar în anumite activitãþi, nu în totalitate.
Reporter: Informatica a devenit un
fetiº naþional?
Conf. univ. dr. Nicoleta Magdalena
IACOB: Cred cã ar fi mai precaut sã
spunem cã a devenit un sector cu foarte
mare importanþã în economia româneascã actualã (5,9% din PIB) ºi cu
foarte bune oportunitãþi de creºtere pe
viitor. Companii renumite vin la noi sã
recruteze specialiºti, deoarece existã
mulþi tineri foarte bine pregãtiþi, capabili
sã înveþe ºi sã se adapteze rapid, având
ºi pretenþii salariale reduse faþã de cei
din Statele Unite sau din vestul Europei.
Astfel, piaþa localã de IT-iºti capãtã
formã ºi unii dintre cei care au lucrat
pentru multinaþionale ajung sã-ºi fondeze propriile firme, unii cu fonduri
europene, ºi sã atingã succesul aici,
alãturi de familie ºi prieteni. În sprijinul
lor, existã departamentul USH Pro
Business, care le oferã consiliere de
specialitate ºi îi pune în contact cu
oportunitãþi valoroase din mediul de
afaceri.
Reporter: Computerul cuantic opereazã prin controlul particulelor
fundamentale, cum ar fi fotonii ºi
electronii, într-un mod total diferit de
computerele folosite astãzi. Cum vedeþi
viitorul acestei tehnologii?
Conf. univ. dr. Nicoleta Magdalena
IACOB: Viitorul începe azi, ca sã citãm
un celebru film. La CES-ul din ianuarie
a avut loc lansarea comercialã a Q
System One de la IBM, primul model
care pãrãseºte laboratorul ºi se adreseazã
industriei (CERN ºi ExxonMobil fiind
printre primii interesaþi). Evident, fiind
încã emergentã, tehnologia nu va înlocui

în viitorul apropiat sistemele clasice din
centrele de date, dar se îndreaptã hotãrât
în acea direcþie. Vom vedea rezultate
spectaculoase în urmãtorii 20 de ani, în
domenii precum simularea fenomenelor
astronomice, dezvoltarea de noi
tratamente medicale sau criptografie
avansatã. Dar primii paºi au fost fãcuþi,
iar giganþi precum Google investesc în
aceastã tehnologie pentru a culege
roadele când se va maturiza.
Reporter: Sunteþi de acord cu teoria
conform cãreia generaþiile care se
instruiesc acum sau cele care urmeazã
vor suferi un declin emoþional, dar ºi
unul al valorilor din cauza informatizãrii
excesive?
Conf. univ. dr. Nicoleta Magdalena
IACOB: Dacã ar fi aºa, am putea spune
acelaºi lucru despre generaþiile care au
fost martore popularizãrii automobilelor, avioanelor de linie, sau
televiziunii. Noutãþile tehnologice pot
pãrea copleºitoare la început, dar
generaþiile devin din ce în ce mai
familiare cu ele încã din primii ani ai
vieþii, deci adaptarea va fi mai rapidã
decât în trecut, deoarece mentalitatea
este deja formatã. Cu ajutorul
tehnologiei putem fi informaþi în
permanenþã, putem transmite emoþiile
literalmente cu viteza luminii ºi putem
întãri relaþiile interumane de la un
continent la altul. Iar scara valorilor nu
are de ce sã fie afectatã de informatizare,
deoarece calculatorul devine coleg de
muncã, preluând sarcinile repetitive, sau
constituie interfaþã cãtre realitatea
virtualã. Oamenii rãmân umani, doar cã
devin mai conectaþi ºi mai eficienþi în
viitorul digital. Nu vor fi prea curând
înlocuiþi de aceste unelte specializate.
Reporter: Putem compara generaþiile de studenþi? Ce individualizeazã
actuala generaþie?
Conf. univ. dr. Nicoleta Magdalena
IACOB: Este greu de fãcut o comparaþie, deoarece fiecare generaþie are
specificul ei, entuziasmul ºi idolii ei.
Actuala generaþie este, cu siguranþã, una
foarte conectatã cu tehnologia ºi foarte
receptivã la modalitãþi de instruire
inovative, care presupun cursuri în
format electronic, medii de simulare
pentru aplicarea cunoºtinþelor ºi
schimbul de informaþii aproape instantaneu între colegi. Astfel, faþã de acum
zece ani, sursele de informare au devenit
mult mai bogate ºi mai elocvente (m-aº
referi doar la cursurile video), oferind
studenþilor posibilitatea de a urmãri
materialul de studiu în ritmul propriu,
de oriunde ar fi  datoritã reþelelor
mobile de mare vitezã ºi telefoanelor
inteligente pe care majoritatea le deþin.
Reporter: Vã mulþumesc!

Dragoº CIOCÃZAN

POATE VÃ INTERESEAZÃ

American Councils for International
Education anunþã deschiderea
aplicaþiilor pentru
Kennedy Academy for Students

Ambasada Statelor Unite în România, alãturi de Consiliile
Americane pentru Educaþie Internaþionalã, Expert Forum ºi
Complexul Cultural Sportiv Studenþesc Tei invitã studenþii care
fac parte dintr-o Asociaþie Studenþeascã ºi care au vârsta cuprinsã
între 20 ºi 27 de ani la a doua ediþie a Kennedy Academy for
Students. Kennedy Academy este structurat în jurul subiectelor
de democraþie, educaþie civicã ºi participare activã în comunitate,
ºi va avea loc între 12 ºi 15 decembrie 2019.
Cu toate cã sectorul ONG din România a prins avânt dupã
cãderea comunismului ºi extinderea drepturilor studenþilor,
mediul în care acþioneazã aceste organizaþii este încã slab din
punct de vedere instituþional ºi suferã din cauza unei lipse cronice
de leadership skills. Acest program îºi propune sã ofere unui
numãr de 20 de participanþi ºansa de a învãþa despre leadership
ºi implicare civicã în sectorul ONG din România, sã îºi
îmbunãtãþeascã nivelul de comunicare în limba englezã ºi sã
înveþe despre valori democratice pe care le vor putea folosi pentru
a fi activi în sfera civicã. Participarea la acest eveniment este
gratuitã, urmând ca cei 20 de tineri sã fie selectaþi printr-un proces
de aplicaþie online. În cadrul programului, studenþii vor avea parte
de workshop-uri, ateliere ºi vizite instituþionale.

Kennedy Academy for Students este dedicat studenþilor vizionari
ºi creativi care vor sã dea naºtere unor schimbãri tangibile în
organizaþiile din care fac parte. Pentru acest lucru nu este nevoie
numai de pasiune, dar ºi de o înþelegere a procesului de funcþionare
a unui ONG, de sistemul public din care fac parte, ºi de
interacþiunea la nivel naþional între ºi dintre aceste asociaþii ºi alte
instituþii publice. La sfârºitul programului, studenþii vor avea ºansa
de a-ºi împãrtãºi noile cunoºtinþe cu alþi studenþi, colegi ºi profesori
ºi sã punã îºi punã în practicã propriile idei.
Criterii de eligibilitate:
Competiþia este deschisã tinerilor care îndeplinesc urmãtoarele
condiþii cumulative:  Locuiesc în România;  Sunt, la momentul
înscrierii, studenþi la universitate, la orice profil, înscriºi la licenþã,
master sau PhD, din mediul rural ºi urban;  Sunt înscriºi într-o
Asociaþie Studenþeascã în România;  Au minimum 20 de ani ºi
maximum 27 de ani împliniþi în momentul începerii programului
(12 decembrie 2019);  Au cel puþin un nivel mediu de cunoºtinþe
de limbã englezã;  Sunt creativi, implicaþi civic ºi cu rezultate
universitare bune;  Demonstreazã interes faþã de tematica
programului.
Cei interesaþi pot aplica online pânã la finalul zilei de 6
noiembrie 2019 (ora 23:59 RO).
Informaþiile despre eveniment ºi aplicaþia online sunt disponibile
aici: https://americancouncils.ro/programe/kennedyacademy-forstudents/
Persoanã de contact: Ana VLÃDESCU, Program Coordinator
E-mail: avladescu@americancouncils.eu
Telefon: +40741740301

pag. 4

OPINIA NAÞIONALÃ

884  5 noiembrie 2019

PREUNIVERSITARIA
Echipa de Roboticã a României Autovortex 
noi membri, noi succese
Începerea anului ºcolar 2019-2020 a reprezentat pentru Echipa de Roboticã a
României Autovortex startul campaniei de recrutare a tinerilor pasionaþi de roboticã
ºi de IT. În septembrie, campania de recrutãri a fost întreprinsã în rândurile elevilor
bucureºteni. Cu alte cuvinte, coordonatorul echipei, domnul profesor Ionuþ Panea,
însoþit de cei mai vechi ºi mai buni membri ai echipei a poposit în liceele bucureºtene
pentru a se prezenta ºi a-i convinge pe cât mai mulþi tineri sã vinã alãturi de ei.
Prof. Ionuþ Panea: Este perioada în care ieºim în lume, discutãm cu pãrinþii ºi
Echipa de Roboticã a
pregãtim noua generaþie. Existã însã niºte limite fizice. Nu putem înscrie în clubul de
României Autovortex a
roboticã sute de copii. O sã avem criterii noi de selecþie. În trecut, mergeam pe ideea
participat în perioada
cã îi primim pe toþi doritorii ºi vedem cum se descurcã, apoi rãmâne cine rezistã. Am
24-27 octombrie la FIRST
învãþat, dupã toþi anii aceºtia, cu multe ore de muncã, de sacrificii, de reuºite ºi
Global Challenge  Dubai,
de unde s-a întors cu
satisfacþii, sã îi citim încã de la început pe cei care vor avea dorinþa ºi puterea sã
medalia de argint,
rãmânã alãturi de noi. Aºadar, sunt suficiente douã, trei întâlniri cu cei noi ca sã ne
pentru performanþã în
convingem cine va merge mai departe. Nu vreau sã zic ºi nici nu cred cã înscrierea în
meciurile de calificare,
Clubul Autovortex va fi una exclusivistã. Avem însã criterii clare de selecþie, unele
cu medalia de bronz,
chiar foarte noi, ca sã avem în continuare rezultate bune ºi foarte bune! Ne dorim ca
pentru al treilea cel mai mare anul 2020 sã fie unul de glorie! Sã participãm oficial la Campionatul Mondial de
scor în meciuri (207 puncte, Roboticã ºi sã avem rezultatul scontat.
faþã de locul 1  209 puncte),
Luna octombrie a reprezentat întoarcerea Echipei de Roboticã a României
ºi cu Safety Award,
Autovortex spre locul din care a pornit în urmã cu nouã ani ideea de a face un club de
care premiazã un robot care
roboticã. Un vis împlinit. Clubul, echipa ºi performanþele excepþionale au demonstrat
demonstreazã principii de
cã se poate. Aºa cã membrii echipei au continuat campania de recrutãri în liceele din
construcþie inovatoare
judeþul Ilfov.
ºi în conformitate cu regulile
Prof. Ionuþ Panea: Avem parteneriate noi. Deja am semnat cu cei de la Consiliul
de performanþã pe teren.
Judeþean Ilfov. Existã ºase echipe de roboticã din judeþul Ilfov, locul din care a pornit
totul. Fiindcã situaþia a fost cumva atipicã. Autovortex a pornit din Voluntari ºi apoi
Echipa a încheiat
recrutãrile printre elevii
nu s-a mai întâmplat nimic acolo. Practic, acum ne-am întors de unde am plecat în
din Bucureºti ºi judeþul Ilfov. urmã cu nouã ani. Avem ºase colaborãri cu ºase primãrii din Ilfov. Trei dintre acestea
sunt sigure: la Brãneºti, am început sã ducem piese la Colegiul Silvic Theodor
Pietraru ºi la Liceul Teoretic Traian Lalescu. Este un liceu cu oameni foarte buni ºi
foarte receptivi, apoi la Mãgurele, nu întâmplãtor, fiindcã acolo este Platforma de
Fizicã ºi Inginerie Nuclearã, ºi specialiºtii de acolo pot deveni mentori pentru
membrii Autovortex, care vor pune bazele educãrii generaþiei viitoare. Trebuie sã vã
zic cã ºi noi o sã aducem un suflu nou ºi cu siguranþã se va crea un pol al ºtiinþei. Al
treilea parteneriat îl avem cu oraºul Otopeni, fiindcã este un oraº mare ºi pot apãrea
multe oportunitãþi. Desigur, sper ca ºi în oraºul Voluntari sã reuºim sã reactivãm
nucleul, locul din care, aºa cum am mai zis, a pornit povestea Autovortex. Sã gãsim
înþelegere la cât mai mulþi oameni de bine, asta ne propunem, ºi sã mergem mai
departe cu acest nucleu reprezentat de Bucureºti ºi cu cei ºase sateliþi ai Bucureºtiului
din Ilfov. Insist pe ideea cã trebuie sã ne ocupãm de acest segment, sã îi creºtem pe





viitorii creatori de roboþi, pe care timpul îi va roda în cât mai multe competiþii
internaþionale. Sã arãtãm de ce este cu adevãrat capabilã România!
Dupã încheierea campaniei de recrutãri, Echipa de Roboticã a României Autovortex
a participat, în perioada 24-27 octombrie, la FIRST Global Challenge  Dubai. De
la aceastã competiþie internaþionalã de roboticã echipa s-a întors cu medalia de
argint pentru performanþã în meciurile de calificare ºi medalia de bronz
pentru cel mai mare scor în meciuri. În plus, a obþinut ºi Safety Award, care
premiazã un robot care demonstreazã principii de construcþie inovatoare ºi în
conformitate cu regulile de performanþã pe teren.
În concluzie, se poate spune cã anul 2019 s-a dovedit a fi un an bun ºi greu pentru
Echipa de Roboticã a României Autovortex. Aceasta a revenit în þarã fãrã premiul cel
mare de la competiþia de roboticã din Dubai, dar dupã ce a obþinut aur în Coreea de
Sud, Hong Kong ºi Africa de Sud. Echipa de Roboticã a României Autovortex
continuã sã lupte pe toate planurile pentru noi victorii în anul 2020.
Prof. Ionuþ Panea: Anul acesta s-a încheiat foarte bine pentru noi. Tocmai am
revenit din Dubai, este adevãrat cã nu cu marele premiu, asta dupã ce organizatorii
din România ne-au desemnat sã reprezentãm þara ºi a trebuit sã încropim o echipã
de cinci copii pentru a ne înscrie la competiþie. În Dubai au participat cam 100 de
echipe, din cam tot atâtea þãri. A fost un concurs atipic, greu, dar am reuºit sã
obþinem, cum deja aþi spus, rezultate bune. Vreau sã adaug cã cei cinci membri ai
echipei Autovortex s-au luptat pe viaþã ºi pe moarte pentru acest premiu, întregind
astfel seria victoriilor din 2019. Ei nu au fost selectaþi pe criterii rigide. Dimpotrivã,
în calitate de coordonator al echipei mi-am rezervat libertatea de a-i alege pe cei mai
buni dintre cei mai buni, din mai multe ºcoli. Am avut o echipã mixtã, compusã din
bãieþi ºi fete. Totuºi a existat ºi un alt criteriu care a stat la baza alegerilor mele. Cei
care au mers în Dubai au fost din anii terminali de liceu, ca sã reziste cât mai bine la
acest concurs. Concursul s-a întins pe cinci zile ºi au fost bãtãlii aprige între echipa
noastrã ºi celelalte. Noroc cã am avut o echipã omogenã ºi foarte bine închegatã.
Regulamentul celor din Dubai a impus ca toate echipele sã aibã aceeaºi ºansã. Adicã
sã nu se foloseascã piese decât cele de la un anumit distribuitor din America. Ne-am
pregãtit intens ºi am bifat pas cu pas înaintea concursului. Prima oarã, am luat toatã
baza de date ºi am încercat sã asamblãm, în varianta 3D, trei tipuri de roboþi. Dupã
ce ne-au venit piesele, am ales între varianta A, B ºi C ºi am testat la nivel imaginar.
Apoi am început sã ne cumpãrãm teren de joc. O mochetã albastrã specialã, fiindcã
tema concursului se axa în mare mãsurã pe reciclare. Când toate piesele au ajuns la
noi, am construit robotul Matilda, l-am testat, apoi i-am fãcut o cutie specialã
pentru transport ºi ne-am prezentat la concurs. Din pãcate, nu am reuºit sã mergem
mai departe de semifinale cu robotul Matilda, special conceput pentru marea
competiþie din 2019 organizatã în Dubai. Acest lucru nu ne descurajeazã, vom
continua sã participãm la toate competiþiile internaþionale de roboticã din 2020.

Cosmin OBOREANU

COPIII AJUTÃ CRUCEA ROªIE BUZÃU  EXEMPLU DE CIVISM!
Doamnã, la anul mai putem veni?

Cei mai mici elevi de la Liceul de Arte Margareta Sterian din
municipiul Buzãu s-au hotãrât sã contribuie la fondul Crucii Roºii,
organizând o expoziþie de desene cu vânzare.
Au realizat zeci de planºe drãgãlaºe, le-au înrãmat ºi au organizat o
expoziþie la sediul Baroului Buzãu. În felul acesta, micii artiºti, avocaþi
ºi cadre didactice contribuie la nevoile persoanelor aflate în dificultate.
Iatã cum ni se întinde mânã de ajutor nepreþuitã, cum asistãm la un
gest de admirat, cum suntem martorii unei iniþiative de o frumuseþe
fãrã seamãn, de la cei mici, dar atât de mari în înãlþimea sufletului.
Vernisajul a avut loc în Sala de consiliu Horia Jarnea de la sediul
Baroului de Avocaþi Buzãu. Iar dacã ar fi rãmas lucrãri nevândute, ele
ar fi decorat centrele pentru persoane cu dizabilitãþi, pentru a le
aduce un strop de bucurie ºi bunã dispoziþie, ca în copilãrie...
Am participat la o lecþie de dragoste ºi bunãtate predatã de copii,
dascãli, pãrinþii lor ºi avocaþii Baroului Buzãu.
Artiºti de un talent inimaginabil, cu un simþ al culorii special,
copiii de la Liceul de Artã Margareta Sterian, clasa doamnei profesor
Lucia Dumitrescu, au rãspuns solicitãrii colegei mele, av. Liana Mihaela
Sbârcea Ciobanu, iniþiatoarea proiectului, cãreia îi adresez mulþumiri
speciale! 30 de tablouri frumoase au fost executate de cei 28 de elevi,
înrãmate de colega mea ºi licitate la sediul Baroului...
I-am aºteptat cu dulciuri, fructe, sucuri, covrigi proaspeþi ºi gând
bun...
Avocaþi, pãrinþi, bunici au cumpãrat. În 20 de minute s-au vândut
toate exponatele! Scontam pe 300 de lei, dar s-au strâns 1625 de lei,
bani ce au mers la Crucea Roºie Buzãu.
Copiii nu vor uita niciodatã ziua asta! Au fost atât de bucuroºi, au
înþeles cã ajutorul lor va merge la cei ce nu au avut o ºansã de mai
bine...Singuri au numãrat banii, i-au ordonat ºi au strigat de fericire.
Atâta bucurie a fost, cã la plecare s-au strâns ciorchine si au exclamat/
întrebat:
- Doamnã, la anul mai putem veni?
Faptele bune se sãdesc în suflete mari de copii mici. În uniformele
Crucii Roºii s-au simþit importanþi, valoroºi, buni. Aºa cum sunt!

Avocat Roxana Mihaela CONSTANTINESCU

reStartul literaturii
ºi al programei
Pentru o sãptãmânã, între 20-26
octombrie 2019, împreunã cu
Florin Iaru am fost invitaþi sã
predãm cursuri de scriere creativã
ºi sã selectãm textele literare ale
unor adolescenþi din Pecica, Nãdlac
ºi Arad, în cadrul a douã programe
 reStart literar ºi Arad LiterArt, organizate de scriitorul Ioan Matiuþ ºi
Centrul Cultural Judeþean Arad.
A fost al doilea an consecutiv în care am putut sã ne întâlnim cu adolescenþii
care mai au atracþie pentru scrisul ºi cititul în limba românã ºi cu profesorii
de limba ºi literatura românã. Bun prilej de a lua pulsul, în direct, asupra
fenomenului citirii ºi recitirii operelor literare, canonice sau vii. Un fenomen
care îi influenþeazã decisiv pe adolescenþii cu care ne-am întâlnit, în sensul
profund ori subtil cu care ei scriu ºi exerseazã gândirea, spiritul critic ºi
limbajul în limba românã. Într-o proporþie edificatoare contrazisã doar de
excepþiile care confirmã regula, ºi profesorii, ºi elevii sunt constrânºi de o
programã care expediazã literatura, ficþiunea ºi imaginaþia în formalismul
sec al tehnicilor, al tropilor ºi al comunicãrii. Cum spunea inspirat Florin
Iaru, totul þine de talentul ºi de ºtiinþa de carte a profesorului pentru cã un
curriculum prost poate fi salvat de un profesor cu har pe când un profesor
neinspirat ºi neactualizat literar nu poate salva pe nimeni.
Restartul literaturii ºi al cititului ar trebui sã porneascã de la o programã
prin care adolescenþii sã nu fie obligaþi sã memoreze ºi sã turuie diferite
conþinuturi mestecate de cãtre alþii, o programã care sã nu se bazeze pe
memorare ºi pe modelul istoricist expirat care dã în fiecare zi un comentariu
pe facebook de tipul literatura e biografia autorului. Ca sã nu avem viitori
urmaºi care vor promova gândirea conservei ºi a formalismului, acest restart
literar ar trebui sã punã în valoare spiritul critic al elevului, creativitatea lui
de a înþelege, a sintetiza ºi de a comenta un text literar. Altfel, îndepãrtarea
de literatura românã va da cititori cât mai puþini, cu o gândire tot mai
cliºeizatã de noile tehnologii ºi de consum.

Dan Mircea CIPARIU
www.agentiadecarte.ro
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VITRALII

Ultima potcoavã
a meºterului Ion

VITRALII
Bat clopotele în biserica din sat. În dungã, a

întristare ºi a rãmas bun. Semn cã, iarãºi, cineva
trece dincolo, în lumea aceea despre care tot
aud cã ar fi mai bunã. Aici, în mijlocul câmpiei,
oamenii au cãpãtat un straniu exerciþiu al
fatalitãþii derivat dintr-un determinism cu
finalitãþi precise. Omul poartã, încã de la naºtere,
umbra morþii la butonierã. Deºi profundã,
suferinþa nu þine mult. Nu e timp pentru asta.
Nu e ceva ieºit din comun: omului atât i-a fost
scris sã-ºi poarte umbra pe pãmânt. Câteodatã
însã, întreaga comunitate este afectatã de
dispariþia unui singur om.
Ion, potcovarul, era ultimul fierar rãmas în
sat. Treceam zilnic pe lângã fierãrie ca sã-mi
simt nãrile înþepate de fumul cãrbunilor aþâþaþi
de foalele cu burduf din piele de bou. Zgomotul
continuu al ciocanelor, sfârâitul metalului,
încins pânã la roºu, în apa unsuroasã din
butoiul ascuns în spatele nicovalei. Era o
minune sã-l urmãreºti cum le vorbea cailor,
sã-i vezi chipul afumat, încrâncenat de îmblânzirea fierului incandescent, schimbându-se
brusc la vederea ºirului de cai care aºteptau
cuminþi la rând. Avea un fel anume de a le

ºopti la ureche, le sãruta ochii, îi mângâia pe
coamã ºi pe crupe cu un soi de smerenie
înþeleaptã, liniºtindu-i, fãcându-i ascultãtori.
Atelierul va rãmâne acum gol, probabil
pentru totdeauna. Cei trei fii ai bãtrânului fierar
sunt împrãºtiaþi prin lume. Niciunul nu a vrut
sã îl urmeze în meºteºug. Localnicii se întreabã
îngrijoraþi unde îºi vor potcovi caii, cea mai
apropiatã fierãrie fiind la o depãrtare de vreo
patruzeci de kilometri. O altã meserie care
dispare ºi, odatã cu ea, caii vor fi mai puþini,
iar lemnul cãruþelor va putrezi în spatele
curþilor arse de soare, fãcând loc unei lumi
care nu mai ºtie ce înseamnã zãbava.
Se spune cã marele fizician Niels Bohr avea
o potcoavã atârnatã deasupra biroului sãu.
Un ziarist l-a întrebat cum se poate ca un om
de ºtiinþã sã fie superstiþios. Rãspunsul marelui
savant a fost: Nu cred în noroc, dar asta nu
înseamnã neapãrat cã norocul nu existã!
Probabil cã Ion, potcovarul dintr-un sat
uitat de lume, nu a auzit de celebrul om de
ºtiinþã, dar existã un lucru care cu siguranþã îi
va face sã se întâlneascã acolo, de cealaltã
parte, unde ierarhiile, nivelul de instruire,
graiul pe care îl vorbeºti nu mai au nicio
importanþã: credinþa adevãratã în lucrul dus
la bun sfârºit. Cu o zi înainte sã se stingã
odatã cu meºteºugul ºi cu focul din vatra sa,
Ion a potcovit câþiva cai, a grijit la ordinea
fierãriei ºi a fumat liniºtit, privind la cerul
care îl aºtepta, o ultimã þigarã.

Dragoº CIOCÃZAN

Nil Mladin,
câºtigãtorul
Concursului Drumul
spre celebritate,
ediþia a X-a
 Pe 26 ºi 27 octombrie, în atmosfera Palatului Brâncovenesc de la Mogoºoaia, s-a desfãºurat ediþia a X-a a
Concursului Internaþional Drumul spre
celebritate.
Tineri din Kazahstan, Republica Moldova ºi
România au interpretat programe variate,
spectaculoase, uimind spectatorii ºi juriile de
specialitate din care au fãcut parte: pianistele
concertiste, dr. Ilinca Dumitrescu sau Mãdãlina
Paºol, compozitoarea Diana Gheorghiu, reprezentantã a Uniunii de Creaþie Interpretativã a
Muzicienilor din România ºi Sebastian Crãciun
 preºedintele Asociaþiei Pro Valores.
Câºtigãtorul Trofeului, care în acest an a
purtat numele pianistului Dan Mizrahi, a fost
declarat Nil Mladin. Acesta este absolvent al
Colegiului Naþional de Muzicã George Enescu
din Bucureºti. Din luna septembrie a anului
2018, Nil Mladin studiazã pianul la clasa
profesoarei Joanna MacGregor la Academia
Regalã de Muzicã din Londra, unde a fost
admis cu o bursã integralã.

Invitaþii în lumea artelor plastice
Un designer de bijuterie cum altul nu-i!
Cariera lui David Sandu a
început în 1988, la un an
de la iniþierea sa în cadrul
unor studii private în
arta bijuteriilor. În 1996 a
avut prima sa expoziþie
în World Trade Plaza
EspaceVision la Bucureºti,
iar, trei ani mai târziu, o altã expoziþie în Italia în cadrul
evenimentului Romanian Artists in Venice. În prezent,
artistul are minimum douã expoziþii pe an. Este furnizor
al Casei Regale, o recunoaºtere care a venit firesc pentru
serviciile de excelenþã pe care le oferã. Cel mai inedit
proiect al sãu este ªcoala de Bijuterie Contemporanã
Assamblage. S-a încãpãþânat sã nu intre în Uniunea
Artiºtilor Plastici ºi sã nu aibã legãturi cu tot ceea ce
înseamnã Ministerul Culturii. Artistul bijutier declara:
A existat un moment când m-am luptat sã fie introdus în
proiectul de lege din anii 97-98, în statutul artistului
plastic, ºi lucrul cu metalele preþioase (ºi aici nu vorbim
doar de bijuterii, ci ºi de restauratori de biserici care

folosesc foiþã de aur, vorbim de aurul folosit de sticlari
etc.). Este vorba de o industrie pe care aceastã breaslã
o deserveºte. Acest lucru nu s-a întâmplat la vremea
respectivã. Eu mi-am fãcut o firmã, aveam deja
atelierul meu, galerie, iar spaþii de expunere
alternative existã ºi apar constant. Practic am o
Uniune a mea, fãrã statutul de a fi recunoscut de ei, o
chestiune care de altfel mi se pare un pic vetustã.
David Sandu expune an de an la Târgul Internaþional
de Bijuterie Contemporanã Autor, de cele mai multe
ori însoþit de cursanþii ºcolii sale. În ultima perioadã,
designerul de bijuterie s-a focusat mai mult pe colecþiile
sale de butoni. Pentru aceste colecþii el are trei categorii
de proiecte: piesele unice, piesele fãcute la comandã
ºi cele cu serie limitatã, brandul dedicat butonilor ºi o
reformulare a ideii clasice de butoni, ducând-o într-o
zonã cu semnificaþie. Clienþii acestor bijuterii sunt
consumatori de culturã ºi brand. Împreunã cu David
Sandu, ei fac schimb de idei ºi se gândesc la schiþa
unei bijuterii care ar fi perfectã pentru ce îºi doresc
ei. (C.V.)
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Þara preºedinþilor
Suntem o þarã de preºedinþi. Începând de la preºedintele
de scarã, mergând pe firul problemei, la oraº ºi la þarã.
Preºedintele de bloc, în multe cazuri un netot! Care te
chinuie peste tot ºi nu te lasã pânã nu îi dai una peste
bot. Preºedinþii de asociaþii, care sunt plini de ei ºi spun
numai aberaþii. Preºedintele de partid e un tip oarecum
acid. Apoi preºedinþii de consilii judeþene, în mare parte
te aburesc cu scheme. La cluburile sportive alþi preºedinþi,
care îþi dau motive Sã te întrebi oare la ce bun? Sã te
învârþi ca Vodã prin lobodã ca un nebun! ªi asta nu este
tot ce am de zis. Acum, la prezidenþiale, se face diferenþa
între oameni ºi puºlamale Unii se luptã ca niºte apucaþi
sã demonstreze cã nu sunt rataþi. Eu zic cã se vede clar,
când unul iese din tipar. Mã apucã râsul la auzul unui
slogan, ce vine din partea unui barosan. Pentru o Românie
normalã! Sã fie sãnãtate ºi ºcoalã, dar sã nu sfârºim cumva
ca o colonie banalã. Alãturi de fiecare român, când þara-i în
praf ºi scrum. Zic: Sã eradicãm hoþia ºi sã îngropãm prostia,
fericiþi în România!

Apoi un atac frontal vizat e un imparþial. Un independent,
care nu a fost în viaþa lui nici mãcar intendent. Actoraºi sau
actori grei ce se cred dumnezei. În cumpãnã un pic a stat, un
mare expert ºi un mare democrat. Pe banii mei, pe banii tãi. Nu
tu studii superioare s-a pus singur sperietoare, mafia cicã e
mare, iar el este foarte tare Am vãzut! Acum îmi vine sã
strãnut, de la luminã sau poate fiindcã a lucrat în minã! ªi încã
este plin de huilã, deºi ar trebui sã alerge ca o cãmilã, lui îi place
sã stea printre dobitoace. ªi el ºi alþi câþiva au cãlcat pe BEC ºi
acum au timp berechet sã mediteze la ce au greºit, de semnãturile
nu le-au ieºit. Cicã le-au falsificat sau chiar la xerox le-au
multiplicat. Da cum aºa, când toatã þara îi ºtie? Când au stat la
puºcãrie, iar acum locuiesc cu chirie! Au mai fost ºi alþii interesaþi,
aºa-ziºi posibili candidaþi. Cum ar fi unul recunoscut dupã
numãrul de porci ºi de cruci implantate, undeva pe bulevardul
Expoziþiei, mai în spate. Altul bun ºi cu mãsurã se pricepe la
Culturã! Pentru el o sã fie o loviturã, sub centurã. Fiindcã dinþii
se ascut ºi lucreazã. Telefoane de se dau se fileazã. Unul singur
se alege ºi acela va fi rege. Sigur rege-jucãtor, mediatorpreºedinte ºi va fi bãiat cuminte. Iese cine trebuie sã iasã, nu
conteazã câþi votanþi pleacã de acasã. Câte voturi, buletine, câþi
voteazã ºi cu cine! Þara preºedinþilor este o invenþie, cu miros
de detenþie. Poate a fost o divinã intervenþie, dar dupã 3 decenii
începe sã semene a frecþie!

Ciprian C. VASILESCU

In memoriam

Adrian
PÃUNESCU

Mi-a fost
profesor

Au trecut 21 de ani de când am intrat pe bãncile ºcolii,
ca student al Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalisticã, din
cadrul Universitãþii Spiru Haret. O facultate cu douã
specializãri, în care am avut ºansa sã îi am profesori pe
unii dintre cei mai mari scriitori, gazetari, oameni de culturã
din România. Îmi amintesc cu mare plãcere de exigenþele
profesorului Gheorghe Cazan, de glumele spumoase ale
marelui om de culturã Valeriu Râpeanu, de punctualitatea
ºi profesionalismul omului de televiziune ºi de film Ion
Bucheru, de elocvenþa profesorul de filozofie ºi esteticã
Ion Ianoºi ºi de cursurile poetului Adrian Pãunescu. Au
fost ºi alþi profesori importanþi, care ºi-au pus amprenta
pe structura mea intelectualã ºi a colegilor mei de generaþie,
dar azi scriu despre marele român, poetul de geniu,
profesorul persuasiv, pãrintele Cenaclului Flacãra, Adrian
Pãunescu.
Întâlnirea dintre maestru ºi ucenici, în cadrul
cursului intitulat Presã ºi culturã, a fost rãvãºitoare
pentru cei din urmã. Mare la stat, mare la sfat, cu o
creaþie literarã impresionantã, cu voce tunãtoare ºi
cu o minte sclipitoare, Adrian Pãunescu ºi-a îngheþat
auditoriul, format din peste 200 de studenþi, de la
prima sa apariþie. Trebuie spus cã amfiteatrul în care
îºi þinea cursurile s-a dovedit a fi neîncãpãtor, cãci,
dupã primele cursuri, celor 200 de studenþi de anul I
înscriºi la Filosofie ºi Jurnalisticã li s-au adãugat
studenþi din anii mai mari, studenþi de la alte facultãþi
ale Universitãþii Spiru Haret ºi, nu în ultimul rând,
pãrinþi ºi cunoºtinþe de toate felurile. Aºadar, din
punctul meu de vedere, Presã ºi culturã a fost un
mic Cenaclul Flacãra, cu porþile deschise, la care
participau în general în jur de 300 de oameni. Nu
puteai sã lipseºti de la un curs spectaculos, în care
profesorul Adrian Pãunescu vorbea pe temele cele
mai diverse, recita din marii poeþi universali ºi avea

Ciprian C. VASILESCU

Mi-a fost profesor
invitaþi de talia lui Tudor Gheorghe. Cursul
era exploziv. La sfârºitul fiecãrui mic cenaclu,
nu ºtiai dacã sã aplauzi, sã te ridici de pe
scaun sau sã protestezi cã a fost prea scurt.
Examenele la acest curs nu au fost foarte
complicate, dar trebuia sã faci dovada cã ai
parcurs toatã materia, ori materia însemna
istorie, muzicã, literaturã, presã ºi poate ºi
ceva simþ civic. Am fost prima generaþie de
studenþi ai Universitãþii Spiru Haret care
l-au avut ca profesor pe Adrian Pãunescu.
Dupã noi, au urmat multe alte generaþii.
Am avut ºansa sã îl revãd, pentru ultima datã, cu doi
ani înainte de a pleca dintre noi. Sã îl vãd de aproape ºi
sã petrec aproape 12 ore în prejma celui care a iubit
valorile. Eram într-o delegaþie la Alba Iulia, cu ocazia
zilei Marii Uniri, Adrian Pãunescu fiind preºedintele
de onoare al Congresului Spiritualitãþii Româneºti. Un
an mai târziu a prezidat pentru ultima oarã congresul de
la Alba Iulia, unde, an de an, în apropiere de Ziua
Naþionalã a României se întâlneau românii de
pretutindeni cu scopul de a discuta despre ce pot face
pentru patria mamã. Din pãcate, în 2010, Adrian
Pãunescu nu a mai apãrut la congres, aºa cum se
întâmplase, în 2009, cu bunul sãu prieten, marele poet
ºi militant pentru unirea Basarabiei cu România,
Grigore Vieru.
Abia pe 5 noiembrie 2010, odatã cu trecerea lui Adrian
Pãunescu în eternitate, o parte dintre contestatarii sãi
au încetat sã îl condamne, o altã parte dintre contestatari
i-au recunoscut meritele literare ºi calitãþile de lider. Alþii
nu l-au iertat niciodatã, dar azi, când se împlinesc 9 ani
fãrã Adrian Pãunescu, cred cã toatã opinia publicã poate
recunoaºte cã am pierdut un mare român, un
experimentat jurnalist ºi un poet de geniu.

Scriitor, jurnalist ºi om politic, Adrian Pãunescu sa nãscut la 20 iulie 1943, în comuna Copãceni, judeþul
Bãlþi (Basarabia). ªi-a petrecut cea mai mare parte a
copilãriei la Bârca, în judeþul Dolj, ºi a fãcut studii
liceale la Craiova ºi la Bucureºti. A urmat Facultatea
de Limba ºi Literatura Românã a Universitãþii din
Bucureºti (1963-1968); bursier, pentru un an, al
Universitãþii din Iowa - SUA (1970-1971). A fost poet,
publicist, critic literar, eseist, director de reviste, textier,
traducãtor ºi om politic român.
Foarte pe scurt, despre creaþia sa: de-a lungul anilor
desfãºoarã o activitate extrem de bogatã ca ziarist.
Din 1973 pânã în 1985 este redactor-ºef al revistei
Flacãra. În aceeaºi perioadã, a iniþiat ºi a condus
Cenaclul Flacãra, adevãrat fenomen de masã, cu care
susþine, pânã la interzicerea sa, în 16 iunie 1985,
1.615 manifestãri de muzicã, poezie ºi dialog.
Realizator de emisiuni social-culturale la Televiziunea
Românã (1971-1981), al emisiunii radio Cenaclul
Flacãra (1980-1985). Proprietar, fondator ºi
preºedinte-director general al Editurii ºi Fundaþiei
Adrian Pãunescu SRL (din 1990). La 7 mai 1990, a
înfiinþat Cenaclul Totuºi iubirea. Noul cenaclu susþine
concerte de mare succes, în þarã ºi dincolo de actualele
graniþe, în special la Chiºinãu
Ca poet, a debutat în revista Luceafãrul (1 mai 1960),
iar editorial cu volumul Ultrasentimente (1965). A
publicat foarte multe volume de versuri, a scris ºi
literaturã pentru copii, prozã fantasticã, reportaj.
A primit premii ºi distincþii pentru poezie ºi
activitatea jurnalisticã.
Adrian Pãunescu a plecat la 5 noiembrie 2010 din
lumea fizicã, dar a intrat în Panteonul Marilor Români
din toate timpurile. Dovadã în acest sens este întreaga
sa creaþie literarã, dar ºi sãlile pline pe care fiul marelui
poet, Andrei Pãunescu, le umple an de an, mai ales în
preajma datei trecerii tatãlui sãu în eternitate.
Remember Cenaclul Flacãra sau Cenaclul Flacãra Adrian Pãunescu Simfonic din 1 noiembrie 2019, de
la Sala Palatului din Bucureºti, sunt dovezi clare cã
spiritul lui Adrian Pãunescu continuã sã existe!
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Ce este Consiliul Superior al Magistraturii?

În dezbaterile publice privitoare la justiþie întâlnim de multe ori referiri
la o instituþie importantã, Consiliul Superior al Magistraturii. Prezentãm
în continuare date de interes referitoare la aceastã instituþie.
Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenþei
justiþiei, este independent, are personalitate juridicã, sediul în
municipiul Bucureºti ºi se supune în activitatea sa numai legii. Membrii
Consiliului Superior al Magistraturii rãspund în faþa judecãtorilor ºi
procurorilor pentru activitatea desfãºuratã în exercitarea mandatului.

Structura Consiliului Superior al Magistraturii

Consiliul Superior al Magistraturii este alcãtuit din 19 membri, din
care: a) 9 judecãtori ºi 5 procurori, aleºi în adunãrile generale ale
judecãtorilor ºi procurorilor, care compun cele douã secþii ale
Consiliului, una pentru judecãtori ºi una pentru procurori; b) 2
reprezentanþi ai societãþii civile, specialiºti în domeniul dreptului,
care se bucurã de înaltã reputaþie profesionalã ºi moralã, aleºi de
Senat; c) preºedintele Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, reprezentant
al puterii judecãtoreºti, ministrul justiþiei ºi procurorul general al
Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, care sunt
membri de drept ai Consiliului.
Secþia pentru judecãtori a Consiliului Superior al Magistraturii este
alcãtuitã din: a) 2 judecãtori de la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie; b)
3 judecãtori de la curþile de apel; c) 2 judecãtori de la tribunale; d) 2
judecãtori de la judecãtorii.
Secþia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii este
alcãtuitã din: a) 1 procuror de la Parchetul de pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, de la Direcþia Naþionalã Anticorupþie sau de la Direcþia
de Investigare a Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã ºi Terorism;
b) 1 procuror de la parchetele de pe lângã curþile de apel; c) 2 procurori
de la parchetele de pe lângã tribunale; d) 1 procuror de la parchetele de
pe lângã judecãtorii.

Alegerea membrilor Consiliului Superior
al Magistraturii
Judecãtorii ºi procurorii, membri ai Consiliului Superior al
Magistraturii sunt aleºi în adunãrile generale ale judecãtorilor sau,
dupã caz, ale procurorilor.
Data la care au loc adunãrile generale ale judecãtorilor ºi ale
procurorilor se stabileºte de cãtre Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii cu cel puþin 90 de zile înainte de expirarea mandatului
membrilor acestuia ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, ºi pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii se aleg din rândul
judecãtorilor ºi procurorilor numiþi de Preºedintele României, cu o
vechime de cel puþin 7 ani în funcþia de judecãtor sau procuror definitiv
ºi care nu au fost sancþionaþi disciplinar în ultimii 3 ani.
Judecãtorii ºi procurorii îºi pot susþine candidaturile depuse pentru
alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii în faþa
colectivelor de judecãtori ºi procurori, pânã cel târziu cu douã zile
înainte de data alegerilor. Candidaturile judecãtorilor ºi procurorilor
pot fi susþinute de colectivele de judecãtori ºi procurori, precum ºi de
asociaþiile profesionale ale acestora.
Perioada în care pot fi depuse candidaturile se stabileºte de Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii.
Candidaturile se depun la Colegiul de conducere al Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie, respectiv la Colegiul de conducere al Parchetului
de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, inclusiv pentru procurorii
din cadrul Direcþiei Naþionale Anticorupþie ºi al Direcþiei de Investigare
a Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã ºi Terorism, precum ºi
la colegiile de conducere ale curþilor de apel ori ale parchetelor de pe
lângã acestea, însoþite de: a) curriculum vitae; b) un proiect privind
principalele obiective pe care le vor urmãri judecãtorii sau procurorii
în cazul alegerii în Consiliul Superior al Magistraturii, precum ºi,
dupã caz, documentele de susþinere a candidaturii; c) o declaraþie pe
propria rãspundere din care sã rezulte cã nu au fãcut parte din serviciile
de informaþii înainte de 1990 ºi nici nu au colaborat cu acestea, în
cazul persoanelor care, la data de 1 ianuarie 1990, împliniserã vârsta
de 16 ani; d) o declaraþie pe propria rãspundere din care sã rezulte cã
nu sunt ºi nu au fost lucrãtori operativi, inclusiv acoperiþi, informatori
sau colaboratori ai serviciilor de informaþii; e) o declaraþie pe propria
rãspundere din care sã rezulte cã nu au un interes personal ce
influenþeazã sau ar putea influenþa îndeplinirea cu obiectivitate ºi
imparþialitate a atribuþiilor prevãzute de lege.
Nu pot fi aleºi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii
judecãtorii ºi procurorii care au fãcut parte din serviciile de informaþii
sau au colaborat cu acestea în afara cadrului legal, precum ºi cei care au
un interes personal ce influenþeazã sau ar putea influenþa îndeplinirea cu
obiectivitate ºi imparþialitate a atribuþiilor prevãzute de lege.
Colegiile de conducere ale Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie,
Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, ale curþilor
de apel ºi ale parchetelor de pe lângã acestea verificã îndeplinirea
condiþiilor de cãtre judecãtorii ºi procurorii care ºi-au depus
candidaturile, în termen de 5 zile de la data expirãrii termenului de
depunere a candidaturilor.
Hotãrârea colegiului de conducere se publicã, de îndatã, pe site-ul
instanþei sau parchetului respectiv.
Împotriva hotãrârilor colegiilor de conducere, în termen de 5 zile
de la publicare, pot formula opoziþie candidaþii ori, dupã caz,
judecãtorii sau procurorii de la nivelul instanþelor sau parchetelor
pentru care a fost depusã candidatura.
Opoziþia se depune la Consiliul Superior al Magistraturii ºi se
soluþioneazã prin hotãrâre a secþiei corespunzãtoare a Consiliului
Superior al Magistraturii, în termen de 7 zile de la înregistrare.
Hotãrârea secþiei corespunzãtoare a Consiliului Superior al
Magistraturii, poate fi contestatã la Secþia I civilã a Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie. Contestaþia se soluþioneazã în termen de 7 zile de
la înregistrare, cu citarea pãrþilor. Întâmpinarea nu este obligatorie,
iar dispoziþiile art. 200 ºi 201 din Legea nr. 134/2010 privind Codul
de procedurã civilã, republicatã, cu modificãrile ulterioare, nu sunt
aplicabile. Hotãrârea pronunþatã este definitivã.

Judecãtorii Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie aleg, în adunarea generalã,
prin vot secret, direct ºi personal, 2 membri pentru Consiliul Superior
al Magistraturii, dintre judecãtorii care ºi-au depus candidatura.
Procurorii de la Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, procurorii de la Direcþia Naþionalã Anticorupþie ºi procurorii
de la Direcþia de Investigare a Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã
ºi Terorism aleg, în adunarea generalã comunã a procurorilor din acestea,
prin vot secret, direct ºi personal, un membru pentru Consiliul Superior
al Magistraturii dintre procurorii care ºi-au depus candidatura. În cadrul
adunãrii generale voteazã ºi procurorii din structurile teritoriale ale
acestor parchete.
Sunt aleºi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii 2
judecãtori de la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, un procuror de la
Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie sau de la
Direcþia Naþionalã Anticorupþie ori de la Direcþia de Investigare a
Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã ºi Terorism, care au obþinut
majoritate de voturi în adunãrile generale.
În cazul în care niciunul dintre candidaþi nu obþine majoritate de
voturi, se organizeazã turul doi al alegerilor la care participã judecãtorii
ºi procurorii clasaþi pe primele douã locuri. Este ales membru al
Consiliului Superior al Magistraturii candidatul care a obþinut numãrul
cel mai mare de voturi în turul doi al alegerilor.
Colegiul de conducere al fiecãrei curþi de apel ºi al fiecãrui parchet
de pe lângã acestea centralizeazã candidaturile depuse de judecãtorii
ºi procurorii din circumscripþiile lor.
Candidaturile se centralizeazã pe categorii de instanþe ºi parchete ºi se
transmit instanþelor ºi parchetelor din circumscripþia curþii de apel.
Colegiile de conducere ale curþilor de apel, tribunalelor ºi
judecãtoriilor organizeazã propria adunare generalã.
Colegiile de conducere ale parchetelor de pe lângã curþile de apel,
parchetelor de pe lângã tribunale ºi parchetelor de pe lângã judecãtorii
organizeazã propria adunare generalã.
Judecãtorii de la fiecare curte de apel, judecãtorii de la toate tribunalele
ºi tribunalele specializate din circumscripþia fiecãrei curþi de apel ºi
judecãtorii de la fiecare din judecãtoriile din circumscripþia fiecãrei
curþi de apel desemneazã, prin vot secret, direct ºi personal, câte un
candidat pentru funcþia de membru al Consiliului Superior al
Magistraturii dintre judecãtorii care ºi-au depus candidatura.
Procurorii de la fiecare parchet de pe lângã curþile de apel, procurorii
de la fiecare din parchetele de pe lângã tribunale ºi tribunalele
specializate din circumscripþia fiecãrei curþi de apel ºi procurorii de la
parchetele de pe lângã judecãtoriile din circumscripþia fiecãrei curþi
de apel desemneazã, prin vot secret, direct ºi personal, câte un
candidat pentru funcþia de membru al Consiliului Superior al
Magistraturii dintre procurorii care ºi-au depus candidatura.
Sunt desemnaþi pentru a candida la funcþia de membru al Consiliului
Superior al Magistraturii judecãtorii ºi procurorii care au obþinut
majoritate de voturi în adunãrile generale, Hotãrârile adunãrilor
generale sunt trimise colegiului de conducere al curþii de apel, respectiv
al parchetului de pe lângã aceasta, care stabileºte rezultatul votului.
Judecãtorii militari ºi procurorii militari îºi depun candidatura la
Curtea Militarã de Apel Bucureºti sau, dupã caz, la Parchetul Militar de
pe lângã Curtea de Apel Bucureºti. Tribunalul Militar Teritorial Bucureºti
ºi tribunalele militare, precum ºi parchetele de pe lângã acestea
desemneazã câte un candidat care va fi inclus pe listele prevãzute la
art. 11 alin. (1) lit. c) ºi e), respectiv d) ºi f) al Legii 317/ 2004.
Consiliul Superior al Magistraturii întocmeºte listele cu judecãtorii
ºi procurorii desemnaþi pentru a candida la funcþia de membru al
Consiliului Superior al Magistraturii, pe categorii de instanþe ºi parchete.
Listele judecãtorilor ºi ale procurorilor care au fost desemnaþi pentru
a candida la funcþia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se
transmit instanþelor sau, dupã caz, parchetelor, de cãtre Consiliul Superior
al Magistraturii, cu cel puþin 20 de zile înainte de data stabilitã pentru
adunãrile generale, dupã cum urmeazã: a) lista cuprinzând candidaþii de
la curþile de apel se transmite tuturor curþilor de apel; b) lista cuprinzând
candidaþii de la parchetele de pe lângã curþile de apel se transmite tuturor
parchetelor de pe lângã curþile de apel; c) lista cuprinzând candidaþii de
la tribunale ºi tribunalele specializate se transmite tuturor tribunalelor ºi
tribunalelor specializate; d) lista cuprinzând candidaþii de la parchetele
de pe lângã tribunale ºi tribunale specializate se transmite tuturor
parchetelor de pe lângã tribunale ºi tribunale specializate; e) lista
cuprinzând candidaþii de la judecãtorii se transmite tuturor judecãtoriilor;
f) lista cuprinzând candidaþii de la parchetele de pe lângã judecãtorii se
transmite tuturor parchetelor de pe lângã judecãtorii.
Listele ºi documentele se transmit de cãtre Consiliul Superior al
Magistraturii instanþelor ºi parchetelor, însoþite de buletine de vot.
Consiliul Superior al Magistraturii transmite fiecãrei instanþe ºi
fiecãrui parchet un numãr de buletine de vot ºtampilate egal cu numãrul
judecãtorilor ºi procurorilor din cadrul parchetului, cu un plus de 10%.
Forma ºi conþinutul buletinelor de vot se stabilesc de Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii.
În vederea alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii,
în cadrul fiecãrei instanþe ºi al fiecãrui parchet se convoacã adunarea
generalã a judecãtorilor sau, dupã caz, a procurorilor.
Judecãtorii de la curþile de apel ºi procurorii de la parchetele de pe
lângã acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii,
în adunãrile lor generale, prin vot secret, direct ºi personal, 3
judecãtori de la curþile de apel ºi un procuror de la parchetele de pe
lângã acestea.
Judecãtorii de la tribunale ºi tribunalele specializate ºi procurorii
de la parchetele de pe lângã acestea aleg ca membri ai Consiliului
Superior al Magistraturii, în adunãrile lor generale, prin vot secret,
direct ºi personal, 2 judecãtori de la tribunale ºi tribunalele specializate
ºi 2 procurori de la parchetele de pe lângã acestea.
Judecãtorii de la judecãtorii ºi procurorii de la parchetele de pe lângã
acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunãrile
lor generale, prin vot secret, direct ºi personal, 2 judecãtori de la
judecãtorii ºi un procuror de la parchetele de pe lângã acestea.
În procedura de desemnare a candidaþilor ºi de alegere a membrilor
Consiliului Superior al Magistraturii, adunãrile generale sunt legal
constituite în prezenþa majoritãþii judecãtorilor sau, dupã caz, a

procurorilor în funcþie. Judecãtorii ºi procurorii delegaþi sau detaºaþi
la alte instanþe sau parchete participã la adunarea generalã a instanþei
sau parchetului de la care au fost delegaþi sau detaºaþi.
Adunãrile generale sunt prezidate de magistratul cu cea mai mare
vechime în funcþia de judecãtor sau procuror, care nu ºi-a depus candidatura
pentru funcþia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.
În procedura de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii,
fiecare judecãtor ºi procuror voteazã un numãr maxim de candidaþi egal cu
numãrul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, care reprezintã
categoria de instanþe sau parchete la nivelul cãrora judecãtorul sau, dupã
caz, procurorul îºi desfãºoarã activitatea.
În cazul în care au fost votate mai puþine persoane, votul este nul.
La alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii nu pot
participa judecãtorii ºi procurorii detaºaþi la alte autoritãþi decât la
instanþe sau parchete.
Judecãtorul sau procurorul care a prezidat adunarea generalã, împreunã
cu 2 judecãtori sau procurori desemnaþi înaintea votului de adunãrile
generale: a) asigurã numãrarea voturilor; b) întocmeºte procesul-verbal
cu privire la desfãºurarea alegerilor ºi rezultatele votului ºi îl transmite
Consiliului Superior al Magistraturii; c) comunicã numele judecãtorilor
sau al procurorilor desemnaþi pentru a candida la funcþia de membru al
Consiliului Superior al Magistraturii ori, dupã caz, alcãtuieºte ºi transmite
Consiliului Superior al Magistraturii lista cuprinzând candidaþii înscriºi
în ordinea descrescãtoare a voturilor obþinute în adunãrile generale.
Pentru îndeplinirea atribuþiilor, judecãtorul sau procurorul care a
prezidat adunarea generalã este ajutat de 2 judecãtori sau, dupã caz,
de 2 procurori, desemnaþi de adunãrile generale, dintre judecãtorii
sau procurorii care nu ºi-au depus candidaturile.
Consiliul Superior al Magistraturii centralizeazã rezultatele votului din
circumscripþiile tuturor curþilor de apel ºi ale parchetelor de pe lângã acestea.
Sunt aleºi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii: a) 3
judecãtori de la curþile de apel, care au obþinut numãrul cel mai mare de
voturi la nivel naþional; b) 2 judecãtori de la tribunale ºi tribunalele
specializate, care au obþinut numãrul cel mai mare de voturi la nivel
naþional; c) 2 judecãtori de la judecãtorii, care au obþinut numãrul cel mai
mare de voturi la nivel naþional; d) 1 procuror de la parchetele de pe
lângã curþile de apel, care a obþinut numãrul cel mai mare de voturi la
nivel naþional; e) 2 procurori de la parchetele de pe lângã tribunale ºi
tribunalele specializate care au obþinut numãrul cel mai mare de voturi la
nivel naþional; f) 1 procuror de la parchetele de pe lângã judecãtorii,
care a obþinut numãrul cel mai mare de voturi la nivel naþional.
Consiliul Superior al Magistraturii verificã legalitatea procedurilor
de desemnare ºi de alegere, din oficiu sau la sesizarea oricãrui judecãtor
sau procuror.
Contestaþiile referitoare la legalitatea procedurilor de desemnare
ºi de alegere pot fi depuse la secþia corespunzãtoare a Consiliului
Superior al Magistraturii, în termen de 15 zile de la data la care s-a
stabilit rezultatul votului.
Contestaþiile se soluþioneazã de cãtre Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii, în termen de 5 zile de la data sesizãrii. Soluþia motivatã a
contestaþiei se comunicã persoanelor care au fãcut sesizarea.
În cazul în care se constatã încãlcãri ale legii în procedurile de
desemnare ºi de alegere, secþia corespunzãtoare a Consiliului Superior al
Magistraturii dispune mãsurile necesare pentru înlãturarea acestora,
inclusiv repetarea alegerilor, numai la instanþele sau parchetele la care
încãlcarea legii a avut drept consecinþã influenþarea rezultatului alegerilor.
Consiliul Superior al Magistraturii alcãtuieºte lista finalã cuprinzând
magistraþii aleºi ºi o transmite Biroului permanent al Senatului.
Înainte de transmiterea listei cãtre Biroul permanent al Senatului:
a) Consiliul Naþional pentru Studierea Arhivelor Securitãþii verificã ºi
comunicã, în termen de 15 zile de la solicitarea Consiliului Superior al
Magistraturii, dacã judecãtorii ºi procurorii aleºi au fãcut parte din
serviciile de informaþii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea; b)
Consiliul Suprem de Apãrare a Þãrii verificã ºi comunicã Consiliului
Superior al Magistraturii rezultatul verificãrilor privind calitatea de
ofiþer acoperit, colaborator sau informator al serviciilor de informaþii
a judecãtorilor ºi procurorilor aleºi, în termen de 15 zile de la solicitarea
Consiliului Superior al Magistraturii.
Biroul permanent al Senatului înainteazã lista Comisiei juridice, de
numiri, disciplinã, imunitãþi ºi validãri, pentru întocmirea unui raport.
Senatul, în prezenþa majoritãþii membrilor sãi, pe baza raportului Comisiei
juridice, de numiri, disciplinã, imunitãþi ºi validãri, valideazã lista cuprinzând
magistraþii aleºi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.
În vederea alegerii celor 2 reprezentanþi ai societãþii civile în
Consiliul Superior al Magistraturii, organizaþiile profesionale ale
juriºtilor, consiliile profesionale ale facultãþilor de drept acreditate,
asociaþiile ºi fundaþiile care au ca obiectiv apãrarea drepturilor omului
pot propune Biroului permanent al Senatului câte un candidat.
Pot fi aleºi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii
reprezentanþi ai societãþii civile care îndeplinesc urmãtoarele condiþii:
a) sunt specialiºti în domeniul dreptului, cu o vechime de cel puþin 7 ani
într-o profesie juridicã sau în învãþãmântul juridic superior; b) se bucurã
de înaltã reputaþie profesionalã ºi moralã; c) nu au fãcut parte din
serviciile de informaþii înainte sau dupã anul 1990, nu au colaborat în
niciun fel cu acestea ºi nu au un interes personal care influenþeazã sau ar
putea influenþa îndeplinirea cu obiectivitate ºi imparþialitate a atribuþiilor
prevãzute de lege. Aceºtia depun o declaraþie autenticã în sensul cã nu au
fost lucrãtori operativi ºi nu au colaborat, în niciun fel, cu oricare
serviciu de informaþii, înainte sau dupã anul 1990; d) nu au calitatea de
membru al unui partid politic ºi nu au îndeplinit în ultimii 5 ani funcþii de
demnitate publicã.
Propunerile de candidaturi se depun la Biroul permanent al
Senatului, între a 90-a zi ºi a 60-a zi înainte de expirarea mandatului
membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, însoþite de hotãrârea
judecãtoreascã sau, dupã caz, actul normativ de înfiinþare, de actul
constitutiv ºi statutul persoanelor juridice, precum ºi de cazierul
fiscal al acestora.
Perioada în care se depun propunerile de candidaturi se publicã în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, ºi pe pagina de Internet
a Consiliului Superior al Magistraturii.
Senatul alege, dintre candidaþi, cei 2 reprezentanþi ai societãþii civile,
potrivit procedurii prevãzute în regulamentul acestei Camere. (Va urma)

Expert media, Florin FÃINIªI
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e cel puþin trei ani, dacã nu mai bine, fostul
Hotel Dunãrea de lângã Gara de Nord aºteaptã sã se
transforme într-un bloc cu apartamente premium. De
transformat se transformã, încet, dar sigur, într-o ruinãpericol public. Deºi clãdirea a fost declaratã monument istoric, era pe cale sã obþinã avize pentru a fi
readusã la viaþã printr-un proiect rezidenþial Dunãrea
Boutique cu 37 de apartamente. Chiar ºi aceastã nouã
destinaþie ar fi ceva, comparativ cu starea ei actualã,
chiar dacã ar fi declasatã de pe lista monumentelor
istorice ºi restauratã, dar nici acest lucru nu pare sã
meargã pe drumul cel bun. Construitã în perioada
interbelicã, între anii 1935 ºi 1940, aceasta a fost grav
afectatã de cutremurul din 1977. Pãrãsitã a fost însã
mult mai târziu, la începutul anilor 90.
Îmi amintesc anii copilãriei, când la parterul Hotelului
Dunãrea funcþiona magazinul Sora, din care pãrinþii mei
ºi ai altor copii îºi cumpãrau haine de calitate în perioada
comunistã. Stãteam la geamul blocului bunicii mele din
Piaþa Gãrii ºi priveam ore întregi vânzoleala din faþa
hotelului ºi a vitrinelor magazinului Sora, în care se etalau
haine elegante. Îmi imaginam cã priveliºtea aceea o sã
dureze veºnic. Nu a fost aºa! Acum aproape opt
decenii, Hotelul Dunãrea era ideal pentru cãlãtorii obosiþi,
ajunºi în Capitalã cu treburi. Chiar dacã se grãbeau sã îºi
rezolve problemele, tot trãgeau aici preþ de o noapte.
Astãzi, când ieºi din Gara de Nord dai cu ochii de o
clãdire ce se sprijinã parcã de cer, spre groaza trecãtorilor,
conºtienþi de pericolul care îi pândeºte, dar care totuºi se
încumetã sã treacã pe sub veritabila ruinã. Mult timp,
pe faþada clãdirii a fost montatã o plasã uriaºã, cu scopul
de a securiza pe cât posibil locul ºi de a camufla clãdirea.
Acum nu mai este nimic. Nimic care sã aminteascã de
zilele de glorie ale hotelului sau de cele ale magazinului
Sora. Este adevãrat cã au fost mai multe tentative de
revitalizare a clãdirii. Clãdirea a fost retrocedatã în anul
2008. În anul 2012, proprietarul, omul de afaceri israelian
Avi Zamir, a încercat sã o scoatã la vânzare pentru 2,4
milioane de euro, însã fãrã succes. El a decis, ulterior, sã
investeascã, prin transformarea ei într-un bloc de
apartamente premium.
Cea mai recentã iniþiativã a fost a firmei Real Sol,
condusã de Shimon Galon, un veteran al pieþei imobiliare
din þara noastrã. Shimon Galon anunþa în 2016 cã lucrãrile
urmeazã sã înceapã în cel mai scurt timp, însã acest
lucru nu s-a întâmplat. Reprezentanþii firmei Real Sol
declarau la momentul acela cã mai dureazã foarte puþin
pânã la obþinerea tuturor aprobãrilor, dat fiind statutul
special al clãdirii. Iatã, s-au împlinit trei ani de atunci,
chiar trei ani ºi jumãtate, ºi lucrãrile de reabilitare a
clãdirii nici mãcar nu au demarat. În martie 2016 se
estima cã în 12 luni, de la momentul începerii lucrãrilor,
Hotel Dunãrea se va transforma în Dunãrea Boutique, o
clãdire cu 37 de apartamente cochete. Investitorul a
mers atât de departe cu imaginaþia, încât, pe site-ul
Real Sol, o fotografie cu viitorul Dunãrea Boutique, de

Hotel Dunãrea

dupã reabilitare, îþi bulverseazã simþurile. Toate
promisiunile s-au dus pe apa Sâmbetei. Este adevãrat,
costul investiþiei de la Hotel Dunãrea, fãrã preþul
terenului, se ridica la aproape trei milioane de euro. Ca
multe alte proiecte imobiliare din România ultimelor
trei decenii, ºi Hotel Dunãrea s-a oprit. Recenta hotãrâre
a Consiliului General al Municipiului Bucureºti, care
stabileºte o amendã de pânã la 5000 de lei pentru
proprietarii care îºi lasã imobilele în pãrãsire, este un
pas înainte spre rezolvarea problemei. Dar o asemenea
sancþiune este mult prea micã pentru dezvoltatorii
imobiliari. O soluþie ar fi, poate, promovarea unei
modificãri legislative prin care maximul amenzii sã poatã
fi stabilit în funcþie de valoarea de piaþã a imobilului, sã
zicem 0,5% din aceasta. În cazul Hotelului Dunãrea,
dacã proprietarul a apreciat cã fostul hotel meritã un
preþ de 2,7 milioane de euro, amenda ar putea fi de 13,5
mii de euro. Riscul unei astfel de sancþiuni ar putea
pune în miºcare orice proprietar, dându-i impulsul
necesar pentru a gãsi soluþii de a-ºi consolida ºi renova
clãdirea. Este dureros pentru bucureºteni, dar ºi pentru
ceilalþi români, sã aibã parte în fiecare zi de un oraº
mutilat, cu acceptul tacit al autoritãþilor. Vorbim de o
hartã extinsã a ruinelor ºi a nepãsãrii.
Zona Gãrii de Nord a fost masacratã integral.
Aproape nimic nu mai aminteºte de înfloritoarea viaþã
din interbelic. Cinci cinematografe dispãrute. Unul
singur, cinematograful Dacia, încã mai are ziduri ºi
ceva din acoperiº, dar ºi acesta este un pericol public.
Hala Matache, un simbol al Bucureºtilor de altãdatã,
dãrâmatã noaptea ca hoþii, deºi câºtigase un proiect
de reabilitare. Strãzile ºi strãduþele au fost ciuntite ca
sã facã loc diametralei Nord-Sud, diametralã care s-a
oprit aproape de gardul Palatului Parlamentului, deºi
iniþial ar fi trebuit sã treacã prin curtea acestuia. În
contra-partidã, pe strada Buzeºti nu au fost cruþate
cele 14 monumente istorice, pentru extinderea arterei
ºi fluidizarea traficului. Aºa cã mã întreb ce ºanse mai
poate avea fostul Hotel Dunãrea sã revinã la viaþã,
într-o formã sau alta. Nu sunt pesimist, ci doar un
bun observator! Iar observaþia mea este cã aceastã
clãdire se va prãbuºi mai devreme sau mai târziu. Cu
sau fãrã victime colaterale. Atunci, locul va fi eliberat
ºi se va putea construi orice. Numai cã un astfel de loc
nu va putea fi curãþat cu toate apele Dunãrii!
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rintre evenimentele culturale cu totul speciale trebuie sã
menþionãm ºi concertele în peºteri. Datoritã condiþiilor acustice
ale cavitãþilor carstice, acestea au fost alese de nenumãrate ori ca
sãli de spectacol. Una dintre aceste peºteri se alã la Râºnov
(Peºtera Valea Cetãþii, unde concerteazã Filarmonica din Braºov),
iar alta  Peºtera Bolii  de la Petroºani, unde s-a concertat, dar sa jucat ºi teatru. Dar locul eveniment este Peºtera Româneºti ºi
aceasta pentru cã, de 35 de ani, în Peºtera Româneºti din Munþii
Poiana Ruscã (judeþul Timiº), are loc un concert inedit. Aceasta
este cea mai cunoscutã peºterã din Munþii Poiana Ruscã, fiind
menþionatã ºi sub numele de Peºtera Mare de la Fereºeºti, sau
Peºtera cu Apã. La evenimentul de duminicã  27 octombrie
2019, când a concertat orchestra Operei Naþionale din Timiºoara,
au participat în jur de 5.000 de persoane. În anul 1984, la primul
concert, iar mai apoi, mulþi ani dupã Revoluþie, se putea merge cu
maºina doar pânã în satul Româneºti (aflat la aproximativ 100 de
kilometri de Timiºoara). De aici, urma un drum de douã ore, pe
jos, pe poteci, pânã la peºterã. Modernismul a ajuns însã ºi în
Munþii Poiana Ruscã. Cam trei sferturi din drum a fost asfaltat.
Cu ocazia concertului, maºinile cu prioritate (ale organizatorilor,
tehnicienilor, speologilor, artiºtilor, oficialitãþilor, invitaþilor,
comercianþilor, poliþiei etc.) au putut ajunge în parcarea amenajatã
într-o poieniþã. Unii au înaintat cu maºina ºi pe drumul de pãmânt.
ªi în acest an, Peºtera Româneºti s-a dovedit a fi neîncãpãtoare.
Mulþi nu au mai putut intra, alþii au preferat sã facã o plimbare
doar pânã în zona gastronomicã a evenimentului. A concertat
Orchestra Operei Naþionale din Timiºoara, dirijatã de Peter
Oschanitzky, alãturi de mezzosoprana Gabriela Varvari, baritonul
Dan Patacã ºi concert maestrul Ovidiu Rusu. Au fost interpretate
compoziþii aparþinând marilor compozitori, precum Mozart,
Strauss, Kalman, Stolz ºi alþii.
Astãzi, amploarea fenomenului cultural ne poate mira! Dar
totul s-a nãscut aici dintr-un vis al medicului psihiatru Constantin
Lupu, iniþiatorul clubului SpeoTimiº. Eu am fost pasionat de
sporturi de munte, orientare, speologie ºi de naturã. Mergeam
sãptãmânal în munþi. Am visat ceva ºi am înþeles cã e un apropo
de a face muzicã în peºterã, la Româneºti. Au fost condiþii
interesante în acel 11 octombrie 1984. Au urmat apoi anual
concerte. Dupã primul concert, cei de la ziarul german Neue
Banater Zeitung din Timiºoara au scris un articol, care a ajuns
rapid în presa din Elveþia, cã Mozart a fost într-o peºterã din
România. Apoi, s-a publicat un articol în presa din Berlin, a
declarat Constantin Lupu, fost director al Clinicii de Psihiatrie
Infantilã din Timiºoara. La primul concert din Peºtera Româneºti
a participat o orchestrã a profesorilor de la Colegiul de Muzicã
Ion Vidu din Timiºoara, iar printre invitaþi s-a aflat ºi violoncelista
Alexandra Guþu. Au fost cam 500 de speologi din toatã þara. A
fost neînchipuit de frumos. Au fost ºi 200 de elevi de la Liceul
Lenau. Nu m-am gândit cã o sã ajungem la ediþia a 35-a. Au
fost ºi ani grei. Acum, drumul din sat spre peºterã a fost asfaltat
Frumuseþea acestei toamne de Banat, cu naturã blândã, se simte
pe drum de pãmânt, pe poteci. Mulþi au fost revoltaþi cã s-a
asfaltat drumul. Dar civilizaþia se impune . E unic în România
ºi în Europa, a mai spus Constantin Lupu.
De-a lungul anilor, au concertat în Peºtera Româneºti nume
precum Filarmonica Banatul, Orchestra Simfonicã Regalã din
Danemarca, Orchestra Simfonicã din Szeged, ªtefan Ruha,
Kathleen Evans, Alexandra Guþu, Gabriel Croitoru, Corala Sabin
Drãgoi ºi trupele Bega Blues Band, Survolaj, Nightloosers,
Cargo, Celelalte Cuvinte, Implant Pentru Refuz ºi Zdob ºi Zdub.
Peºtera nu s-a schimbat. Are plus 14 grade în interior, indiferent
de anotimp. Liliecii nu sunt deranjaþi. Sunt cei mai utili biodetergenþi din Munþii Poiana Ruscã. Un liliac consumã o sutã
de kilograme de insecte într-un sezon de varã. În Peºtera

Româneºti, liliecii au
o grotã a lor, mai
ascunsã. Acolo nici
nu ajung sunetele ºi
zgomotul. În afarã
de zgomotele celor de
la Zdob ºi Zdub. De
aceea nici nu se mai
organizeazã concerte rock, doar muzicã simfonicã. Am evitat
focuri, fum, nu se fumeazã acolo, liliecii se simt bine, a mai
spus Constantin Lupu.
Peºtera Româneºti este situatã la Sud-Est de satul
Româneºti din judeþul Timiº, pe versantul stâng al Vãii
Fãrãºeºti, din Munþii Poiana Ruscã. Este renumitã pentru
acustica deosebitã ºi concertele þinute în ea. Cavernamentul face
parte din categoria peºterilor mijlocii, cu dezvoltarea totalã de
1.450 m, dispusã orizontal pe 3 niveluri. Intrarea principalã
este orientatã spre N-NV, este latã de 9,5 metri ºi înaltã de
2 metri, fapt ce permite o iluminare difuzã pânã la circa 70 de
metri. Pe aceastã porþiune pereþii sunt înverziþi de alge. În Sala
Liliecilor sãpatã în brecie tectonicã (foarte puþine cazuri în
peºterile din þarã) se gãseºte o colonie permanentã de lilieci.
Etajul superior ºi cel mijlociu au caracter subfosil. Etajul inferior,
cu caracter subfosil este accesibil doar speologilor cu echipament
ºi cunoºtinþe de TSA. Sãlile principale s-au format la intersecþia
mai multor falii. Primele cercetãri cu caracter speologic au fost
fãcute în secolul XIX de T. Orthmayr (1872). Sãpãturi
arheologice ulterioare au scos la ivealã oase de urs de cavernã
(Ursus Spelaeus) ºi obiecte provenind de la o aºezare neoliticã:
un depozit de cereale, ceramicã aparþinând culturilor
de Tisa ºi Coþofeni, precum ºi o vatrã acum reconstituitã ºi
expusã la Muzeul Banatului din Timiºoara, unde se pãstreazã ºi
resturile fosile de urs de cavernã. În anii 1960, peºtera intrã în
atenþia ISER Bucureºti, prin ªtefan Negrea, Alexandrina Negrea
ºi Vasile Sencu. Ulterior, peºtera ºi întreaga zonã carsticã
de pe versantul stâng al Vãii Fãrãºeºti este exploratã de
clubul SpeoTimiº care aduce noi contribuþii majore la cunoaºterea
genezei peºterii. Începând din anul 1984, Asociaþia Speologicã SpeoTimiº organizeazã în Sala Concertelor din aceastã
peºterã o serie de evenimente la care au participat nume sonore.
Accesul la peºterã se face din Timiºoara, pe drumul E70
Timiºoara - Lugoj, apoi pe DN 68A (spre Deva, prin Fãget),
pânã la Coºava; din Deva, DN 68A (spre Lugoj prin Margina)
pânã la Coºava; din Coºava se urmeazã ºoseaua spre Valea lui
Liman pânã în localitatea Româneºti; din Româneºti existã un
traseu parþial accesibil auto pânã la peºterã (o orã de mers pe
jos) care pãrãseºte satul în dreptul cimitirului. Se urmãreºte
marcajul cu cruce galbenã. Se mai poate ajunge la peºterã urmând
drumul pe la Mãnãstirea Izvorul lui Miron, apoi încã ~2,5 km
de mers de la bifurcaþia: - la dreapta, spre Fãrãseºti, la stânga
spre Pietroasa, urmând drumul spre Fãrãºeºti. Se ajunge în
dreptul unui sector de chei, de unde mai sunt ~120 de metri de
urcat în versantul stâng geografic pe potecã pânã la intrarea în
peºterã (surse: wikipedia.org; adevarul.ro; cunoastelumea.ro,
copii.com; frspeo.ro; primariatm.ro; vlad.dulea.ro;
turismtimis.ro; discovertimis.com; radiotimisoara.ro;
traiesteromaneste.ro; T. Orghidan, ªtefan Negrea, Peºteri din
România. Ghid Turistic, Editura Sport-Turism, Bucureºti, 1984;
Dilema veche; Ziarul de Duminicã, Ziua de Vest; Evenimentul
Zilei; Renaºterea bãnãþeanã; Ziua de Vest; Timiºoara online,).
Concertul din Peºtera Româneºti a devenit un fenomen care
trebuie mediatizat ºi continuat de cãtre organizatori, asigurând un
flux turistic ce poate pune în valoare zona ºi oamenii care trãiesc
aici. Melomani din România, sunteþi aºteptaþi ºi anul viitor...

