Opinia
naþionalã

Vã gândiþi, cântãriþi
ºi, peste 12 zile, pe 24 noiembrie,
VOTAÞI
PREªEDINTELE
ROMÂNIEI

Sãptãmânal de opinii, informaþii ºi idei de larg interes naþional

Director: Mioara VERGU-IORDACHE
Anul 27, nr. 885, 12 noiembrie 2019, 8 pagini, 1 leu, www.opinianationala.ro

gamEmotion  în finalã

România este reprezentatã în finala DigiEduHack 2019 de
soluþia
câºtigãtoare a Hackatonului organizat de Asociaþia GOAHEAD
aplicaþia câºtigãtoare la GoAheadHackaton, a
fostgamEmotion,
aleasã de un juriu internaþional format din experþi în educaþia

 Studenþi din anul III 
programul de studii Drept,
de la Facultatea ªtiinþe
Juridice, Politice ºi
Administrative Bucureºti
din cadrul Universitãþii Spiru
Haret, au participat la
Conferinþa Naþionalã a
Mediatorilor 2019 

digitalã, pentru a concura în etapa finalã alãturi de alte 9 soluþii
din Europa ºi America de Sud.
Se poate vota online pentru aplicaþia gamEmotion,
pânã la data de 23 noiembrie 2019, pe platforma
Unite Ideas:https://ideas.unite.un.org/digieduhackfinals

MEDIEREA 
CONSENS NAÞIONAL

(8-10 noiembrie),
activitate specificã stagiului
de practicã, informeazã
conf.univ.dr. Aura Preda.

 Facultatea de Inginerie ºi
Informaticã promoveazã un
învãþãmânt orientat spre
proiecte ºi certificarea
competenþelor prin intermediul
numeroaselor discipline de
specializare care conþin forme
de evaluare prin proiecte în
proporþie de 40% din nota
finalã. În aceastã perioadã
se desfãºoarã primele
evaluãri pe parcurs.
Succes!
Lector univ. dr. Amfim Adriana,
de la Facultatea de Medicinã
Veterinarã a Universitãþii
Spiru Haret, face parte din
Comitetul de Management
al Acþiunii COST CA 18208 
Novel tools for test evaluation
and disease prevalence
estimation, în calitate de
Management Committee
Substitute. În data de 25
octombrie 2019 a participat
la prima întâlnire a
Comitetului de Management
ce a avut loc la Bruxelles,
la sediul Asociaþiei COST.

Vinuri româneºti la Forum Vini München
Clusterele danubiene Danube Engineering Hub
ºi Bio Danubius au lansat vinurile româneºti
la Forum Vini München, 8-10 noiembrie 2019

D

anube Engineering Hub ºi Bio Danubius împreunã cu asociaþia
profesionalã Inter Bio au realizat participarea cu stand propriu la
ediþia din acest an a târgului internaþional Forum Vini München, un
eveniment de primã mãrime al degustãtorilor, producãtorilor,
comercianþilor ºi consumatorilor de vinuri din Germania.
(Continuare în pag. 2)
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Dezarmaþi
prin propria voinþã
Mioara VERGU-IORDACHE
Acum când scriu, primele rezultate oficiale parþiale
prezentate de Autoritatea Electoralã Permanentã aratã cã, în
primul tur al alegerilor prezidenþiale, Klaus Iohannis a obþinut
36,91% (3.162.105 voturi), iar Viorica Dãncilã 23.45%
(2.009.145 voturi), Dan Barna a obþinut 14,19% (1.215.765
voturi), Mircea Diaconu  9,17% (785.557 voturi), Theodor
Paleologu  5,69% (487.785 voturi), iar Kelemen Hunor 
4,3%. La vot s-au prezentat 8.704.144 alegãtori, respectiv,
47,77% din numãrul total de alegãtori de pe liste. Unii dintre
alegãtori se bucurã. Alþii sunt triºti.
Dar cred cã cea mai mare tristeþe izvorãºte din faptul cã mai
mult de jumãtate dintre persoanele cu drept de vot înscrise pe
liste este indiferentã. Este jumãtatea mai mare compusã din
oameni cãrora nu le pasã! Din ignoranþã, din comoditate, din
superficialitate ªi atunci?! De ce sã ne supãrãm cã rezultatele
sunt aºa cum sunt? Conteazã doar ºtampila pusã pe buletinul
de vot. De fapt, nu sunt sigurã cã am înþeles democraþia, nu
sunt sigurã cã noi, românii, am înþeles cã votul este singura
armã legalã ºi letalã! ªi pentru candidaþi, dar ºi pentru alegãtori.
Pentru cã, în mod normal, dacã nu votezi, nu îþi pierzi timpul
o datã la patru/cinci ani pentru a folosi arma ta, nu mai ai
dreptul sã te lamentezi, sã înjuri, sã te jeleºti. Dacã ieºi la vot,
þi-ai câºtigat toate drepturile, chiar dacã nu preferatul tãu a
învins. Dar ai arãtat cã îþi pasã, cã eºti activ, cã vrei, cã ai o idee
despre cum ar trebui sã fie mai bine pentru tine, pentru þarã.
Însã, la noi, dacã-i vremea frumoasã ieºim la iarbã verde, dacãi urât, stãm în casã. Sã hotãrascã ceilalþi! ªi când nu ne convine,,,
n-am avut noroc.
Însã, ce-i drept nu-i pãcat! Prea puþini spre deloc candidaþi ne
îmbie la vot prin programe, prin idei, prin dialog. Cam prea puþini
ne iau în serios, considerând cã propriii partizani le sunt suficienþi,
contând, din pãcate, doar pe nemulþumirea noastrã care conduce la
alternanþa la putere. Sã încercãm ºi cu acesta/aceasta, dar nu cu
convingere ºi argumente, ci cu un soi de lehamite.
Veþi spune poate cã nu numai la noi se întâmplã. E adevãrat,
dar ei sunt la un nivel de viaþã la care noi acum doar tânjim.
Vrem o viaþã ca afarã  se spune.
Trãim noi o viaþã prosperã, suntem mulþumiþi de sistemul de
educaþie, de sistemul de sãnãtate, de justiþie, de infrastructurã,
de administraþia publicã, de protecþie ºi pazã, de ?! Nu. ªiatunci, nu trebuie sã ne implicãm, sã hotãrâm noi înºine pentru
noi înºine?
Prea mulþi suntem corigenþi la materia Democraþie. Este o
materie care se învaþã din manuale, dar/ºi mai ales de la profesori,
nu neapãrat cei de la catedrã.
În privinþa alegerilor prezidenþiale, lucrurile pot sã fie clare
dacã vom ieºi cât mai mulþi la vot ºi-l vom obliga pe câºtigãtor
sã fie Preºedintele tuturor românilor, sã ne reînveþe mândria de
a fi români ºi sã respecte ºi sã aplice activ Constituþia ºi toate
celelalte legi.
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaþional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritarã 3  Locuri de muncã pentru toþi
Cod apel: POCU/82/3/7/Creºterea ocupãrii prin susþinerea întreprinderilor cu profil
non-agricol din zona urbanã
Titlul proiectului: Antreprenori SMART  Tineri Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes
Beneficiar: Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
Cod SMIS: 104098
Aria de implementare: Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia

Susþinere ºi Promovare START-UP-uri
în Regiunea Sud-Muntenia
- Cãlãraºi, 14 noiembrie 2019 -

În cadrul Campaniei de
promovare a Proiectului
Antreprenori SMART - Tineri
Responsabili, Ambiþioºi,
Motivaþi, de Succes va avea loc
primul Eveniment de Susþinere
ºi Promovare START-UP-uri în
Regiunea Sud-Muntenia.
Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã, în calitate de Beneficiar al
Proiectului, POCU/82/3/7/, Cod SMIS:
104098, finanþat din Fondul Social
European prin Programul Operaþional
Capital Uman 2014-2020, va desfãºura
primul Eveniment de Susþinere ºi
Promovare START-UP-uri în Regiunea
Sud-Muntenia, conform SA 7.2 Campanie de organizare de evenimente de
susþinere ºi promovare întreprinderi
având ca scop principal susþinerea ºi
promovarea pe piaþa localã ºi naþionalã
a celor 33 de Start-Up-uri înfiinþate prin
proiect ºi produsele/serviciile acestora,
prin mecanisme inovatoare ºi încurajarea creãrii de parteneriate.

Evenimentul va avea loc la Cãlãraºi,
în data de 14 noiembrie 2019, la Sediul
Camerei de Comerþ, Industrie ºi
Agriculturã Cãlãraºi, str. Progresul, bl.
BBB, et. 5 (Sala de conferinþe), în intervalul orar 10:00-14:30.
Prin acest eveniment, se doreºte sã se
creeze ºi sã se dezvolte parteneriate între
antreprenori, vizând în final creºterea
nivelului de ocupare ºi creºterea directã
a nivelului de trai al acestora, proiectul
contribuind în acest sens la atingerea
obiectivului Strategiei Naþionale pentru
Ocuparea Forþei de Muncã 2014-2020.
Acest eveniment va conþine, atât prezentãri, cât ºi dezbateri pe anumite teme
stabilite, astfel participanþii vor face
schimb de informaþii legate de domenii
de interes pentru ei.
Obiectivele Workshop-ului:  Minimum 50 de participanþi (Antreprenori
SMART ºi alþi membri ai Grupului
Þintã, Mentori, Antreprenori locali
deþinãtori de START-UP-uri, reprezentanþi ai unor instituþii publice locale din
domeniul afacerilor, reprezentanþi ai

mediului bancar, reprezentanþi ai
patronatelor locale, reprezentanþi ai unor
organizaþii profesionale locale, reprezentanþi ai mass-media locale etc.)
 Evenimentul va fi de tip workshop,
asigurând cadrul de promovare, schimbul
de experienþã între antreprenori,
crearea ºi dezvoltarea de parteneriate
 Colectarea unor informaþii ºi date utile
privind stadiul actual ºi perspectivele
de dezvoltare ale antreprenoriatului în
judeþul Cãlãraºi  Mesajele ºi informaþiile
transmise în cadrul Evenimentului vor
respecta principiul transparenþei  Promovarea întreprinderilor înfiinþate în
cadrul proiectului ºi implicarea în mediul
antreprenorial local ºi regional  Transmiterea de informaþii cãtre mediul antreprenorial despre produsele/serviciile
întreprinderilor nou înfiinþate  Sensibilizarea participanþilor cu privire la
obiectivul general, cât ºi la obiectivele
specifice proiectului  Respectarea
identitãþii vizuale a proiectului, conform
Manualului de Identitate Vizualã.
Prelucrarea datelor personale ale
participanþilor la eveniment ºi comunicarea de informaþii ale acestora cãtre
AM/OIRPOSDRU se va realiza conform
legii. ,,Asociaþia Societatea Naþionalã
Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã este operator de date cu caracter personal.
Teme de dezbatere:  Direcþii de
dezvoltare ale antreprenoriatului în
Regiunea Sud-Muntenia  Antreprenoriat transfrontralier româno-bulgar
pentru tineri  Oportunitãþi de afaceri
româno-bulgare  Probleme întâmpinate
de antreprenorii din judeþul Cãlãraºi
 Propuneri de soluþii pentru îmbunãtãþirea cadrului de dezvoltare a antrepre-

Danube Young Designers Award 2019
Danube Furniture Cluster susþine ºi promoveazã tinerele talente prin lansarea concursului
Danube Young Designers Award 2019
În data de 1 noiembrie a.c., Danube Furniture legãtura cu ideea de Dunãre; originalitatea º.a)
Cluster  DFC, cu sprijinul USH Pro Business, precum ºi aspecte legate de prezentarea
membru DFC, a lansat concursul Danube Young proiectului, mecanismul de desfãºurare a
Designers Award 2019, eveniment ce a fost concursului, calendar ºi deadline-uri, premii,
gãzduit la Sala Frescelor de Universitatea de juriul ºi criteriile de jurizare, condiþiile de
Arhitecturã ºi Urbanism Ion Mincu.
eligibilitate, regulament de participare º.a.
La eveniment au fost prezenþi studenþi din
Au fost anunþate etapele concursului, respectiv:
cadrul Universitãþii de Arhitecturã ºi Urbanism Etapa 1 lansare concurs (1 noiembrie 2019);
Ion Mincu, conf. dr. arh. Codina Duºoiu, Etapa 2  aplicare ºi înscriere (1 noiembrie-9
membri ai clusterului DFC, precum ºi decembrie 2019); Etapa 3  jurizare (10-12 dereprezentanþi ai centrului USH Pro Business, cembrie 2019) ºi Etapa 4  anunþarea câºtigãtorilor
care asigurã Secretariatul concursului lansat, ºi ºi decernarea premiilor (13 decembrie 2019).
ai Asociaþiei Producãtorilor de Mobilã din
Concursul este deschis tuturor tinerilor cu
România  APMR.
vârsta cuprinsã între 18-30 ani, scopul
În cadrul evenimentului de lansare a concursului fiind susþinerea ºi promovarea
concursului, Gabriel Nãfurenu  preºedinte tinerelor talente, participarea la concurs fiind
Danube Furniture Cluster  a fãcut o scurtã gratuitã. Evenimentul de prezentare a
descriere a clusterului, aceasta fiind urmatã de proiectelor câºtigãtoare ºi de decernare a
prezentãrile firmelor participante, membre premiilor va avea loc în data de 13 decembrie
DFC: ARTA LEMNULUI SRL, LUX ARTIM 2019, ora 12:00, la sediul USH Pro Business.
SRL, MOBIMAR SRL.
Mai multe informaþii referitoare la concursul
Evenimentul a punctat aspectele importante Danube Young Designers Award 2019 puteþi
ale concursului, precum tematica concursului gãsi pe website-ul www.adf-dfc.ro, secþiunea
(proiect de living modular ºi tapiþerie/canapea; Activitãþi (în limba românã).
Danube Furniture Cluster
www.adf-dfc.ro
contact@adf-dfc.ro

noriatului în Regiunea Sud-Muntenia
 Prezentarea mediului bancar pentru
antreprenoriat  Diverse.
Invitaþi:  Silvia Mândruþescu  director
general Camera de Comerþ, Industrie ºi
Agriculturã Cãlãraºi  Viorel Ghiþã 
expert Proiecte Transfrontaliere  Liliana
Georgescu  reprezentant mediu bancar,
Banca Transilvania  Sucursala Cãlãraºi 
dr. Diana Bebenova  lector la Universitatea din Ruse, Filiala Silistra.
Evenimentul din luna noiembrie 2019
va fi urmat anul viitor de alte douã eve-

nimente, care vor viza alte localitãþi din
Regiunea Sud-Muntenia. Toate evenimentele vor avea ca scop principal promovarea întreprinderilor nou înfiinþate
în cadrul proiectului ºi conectarea
acestora cu mediul antreprenorial local.
Pentru a asigura latura motivaþionalã a
evenimentelor, acestea vor fi de tipul
workshop-business coach.
Expert PR,

Loredana MEGA
Manager Proiect,

Marin CRUCERU

 Telefon: 021.312.23.01
 E-mail: antreprenorismart@gmail.com
https://www.facebook.com/antreprenorismart

 https://www.linkedin.com/company/antreprenori-smart/ http://antreprenorismart.ro
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Capital Uman 2014-2020

Vinuri româneºti la Forum Vini München
(Urmare din pag. 1)
Participarea a fost organizatã de compania
TopSellLook din cadrul clusterului Danube
Engineering Hub, care a prezentat oferta de vinuri
de pe piaþa româneascã, în special colecþiile de
vinuri ale podgoriilor Senator Wines ºi Dealurile
Bujorului.
Este îmbucurãtor ca, dupã ani de zile în care
producãtorii români nu au avut o prezenþã
colectivã la acest eveniment, sã putem realiza prin
cele douã clustere, al cãrui liant este USH Pro
Business Bucureºti, o participare mult aºteptatã
de piaþa germanã, acest lucru fiind dovedit de
afluenþa la stand. Au fost bine apreciate, atât
colecþiile de vin convenþionale, cât ºi cele ecologice.
Spre deosebire de Pro Wein, Vinexpo ºi alte
târguri dedicate doar firmelor specializate, acest
târg se remarcã prin prezenþa masivã a
consumatorilor avizaþi ºi interesaþi de branduri
de calitate. De aceea, Forum Vini München este
locul ideal pentru a înþelege tendinþele de consum
ºi modul în care consumatorii privesc vinurile
româneºti, a declarat prof. univ. dr. Costin Lianu,
director general USH Pro Business Bucureºti.
Forum Vini München este unul dintre cele mai
mari târguri de vinuri din Germania,prin prezenþa
a mii de participanþi, fiind de asemenea o
platformã idealã pentru promovarea vinurilor
româneºti. Produsele româneºti ar trebui sã fie
prezente mai mult în gastronomie ºi în reþelele de
restaurante ºi hoteluri, unde pot fi complementare
cu soiurile existente de vinuri ºi pot extinde
experienþa consumatorilor, a declarat ªtefan
Oeldenberger, marketing specialist ºi membru al
Danube Engineering Hub.

Participarea la Forum Vini München este o
necesitate pentru vinurile bio ºi convenþionale
româneºti pe piaþa din Germania. Folosim deja o
platformã de promovare pentru produsele
româneºti. Acest târg este foarte important pentru
cã aici comercianþii de vinuri, consumatorii ºi
cunoscãtorii sunt prezenþi în mod constant, a
declarat Wienfried A. Senker, consultant East West
Management.
Cred cã este o oportunitate excelentã de a întâlni,
atât consumatori, cât ºi comercianþi. Ne aflãm în
mijlocul uneia dintre cele mai mari miºcãri de pe
piaþa viticolã din Europa. Oamenii ar trebui sã
ºtie mai bine cã România este una dintre cele mai
vechi þãri producãtoare de vinuri din Europa,
care deþine, atât soiuri de vinuri internaþionale,
cât ºi soiuri de vinuri naþionale. Remarc ºi
prezenþa vinurilor organice care sunt într-un trend
ascendent pe aceastã piaþã, a declarat Laurent
Vonwiller, manager Greenleaves-Greenlights,
Elveþia.
Este o ºansã extraordinarã de a fi prezenþi pe
piaþa germanã. Considerãm cã este primul pas pe
aceastã piaþã ºi, de asemenea, o oportunitate de a
ne face cunoscuþi ºi de a ne prezenta portofoliul de
produse. Avem vinuri extraordinare în România ºi
cred cã cetãþenii din Germania ar trebui sã cunoascã
ºi soiurile de vinuri româneºti. Dorim ca, în
urmãtorii ani, România sã fie mai bine reprezentatã
ºi promovatã la toate târgurile de specialitate din
Europa ºi sã reuºim revitalizarea ºi recunoaºterea
sectorului viticol românesc. Staþiunea are o
experienþã de peste 40 de ani în producerea ºi
cercetarea în domeniul vinificaþiei, a declarat Bogdan
Cîrjanu, reprezentant al Staþiunii de CercetareDezvoltare pentru Viticulturã ºi Vinificaþie Bujoru.

USH PRO BUSINESS  EVENIMENTE, COMUNICARE ªI INTERNAÞIONALIZARE
 Str. Nicolae Iorga nr. 34-36, Bucureºti, sector 1  Tel: +40 216 500 014
 E-mail: office@ushprobusiness.ro  www.ushprobusiness.ro
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UNIVERSITARIA
Colegiul Universitar Spiru Haret. Producþie Media.
Programul de studiu: editor imagine

Reporter: Faþã de anul ºcolar trecut,
când am mai discutat despre profesorii
ºi disciplinele de la Colegiul Universitar
Spiru Haret, ce noutãþi sunt?
Conf.univ.dr. Silviu ªerban: S-au
schimbat o parte dintre profesorii de anul
trecut ºi, implicit, disciplinele predate de
aceºtia. Avem profesori noi, spre
exemplu Marius Voicu, care din punctul
meu de vedere este o alegere excelentã.
Are peste un deceniu de experienþã în
televiziune. A terminat Facultatea de
Jurnalisticã a Universitãþii Spiru Haret,
a fãcut ºi un masterat. Dupã pãrerea mea
este foarte potrivit, având în vedere cã
ºtie Adobe premiere. Cât mai mulþi dintre
noi ar trebui sã lucreze în acest program
de editare, având în vedere cã el este
instalat în grupul de montaj, în care
lucreazã ºi colegul Marius Voicu ºi,
evident, acolo învaþã ºi cursanþii noºtri.
Una dintre probele practice de la final

Emia Open Talks
 Marþi, 12 noiembrie, ora 12:00,
la Facultatea de Inginerie ºi
Informaticã din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, campus
Didactica (str. Fabricii nr. 46G)

Ce este Emia Open Talks?
ªtim ce înseamnã sã fii tânãr student în faþa unei viitoare vieþi profesionale
pline de întrebãri. Astfel, am decis sã venim în sprijinul vostru cu rãspunsuri
despre ceea ce înseamnã lucrul în domeniul IT din Bucureºti, aplicat într-o
industrie care nu este numai despre software development. Pe lângã întrebãrile
ºi curiozitãþile voastre, vor fi abordate ºi subiecte de discuþie cu privire la noile
tendinþe în digital, domeniile în care se aplicã tehnologiile nou apãrute, cât ºi
aplicaþiile lor specifice.
Ca sã aveþi o înþelegere cât mai bunã despre mediul de lucru din IT ºi cum se
pot dezvolta cunoºtinþele primare în skills-uri profesionale, colegii noºtri vã
vor familiariza cu tehnologii ºi trenduri din IT. Speakerii Emia vor povesti despre
experienþa lor în diverse medii de lucru, parcursul lor profesional tehnic ºi nontehnic, astfel încât sã vã puteþi face o idee despre cum ar trebui sã vã pregãtiþi
pentru provocãrile ce urmeazã.
Emia.com, un hub IT multidisciplinar, dezvoltã soluþii integrate de ultimã
orã pentru advertisingul digital, îmbinând tehnologii avansate cu resurse ºi
infrastructura globalã. Punând accent pe un mix de inovaþie ºi originalitate,
compania combinã soluþii progresive ºi know-how pentru a rãspunde ºi a se
adapta la ultimele tendinþe în industrie. Echipa încearcã sã fie mereu cu un pas
înainte, dezvoltând aplicaþii software proprii prin modelarea ideilor noi în
aplicaþii mai eficiente operaþional, atât pentru setup tehnic, cât ºi pentru
exploatarea infrastructurii digitale interne.
Pentru detalii: http://buzzjob.ro/emia-open-talks/

Andrei Stancu, cursant anul I: Cred
cã cel mai important pentru mine ar fi sã
îmi dezvolt abilitãþile de comunicare, dar
sã mã specializez în editare. Am oarecum
tangenþã cu zona de video. Mã pricep la
gameplay-uri. În viitor sunt interesat de
o carierã ca editor imagine sau cameraman. Mã bucur sã ºtiu cã prima generaþie
de absolvenþi ai Colegiului Universitar
Spiru Haret a absolvit ºi cã toþi ºi-au gãsit
de lucru în televiziune.
Robert Rusen, cursant anul I: Eu mam înscris la cursurile acestui colegiu,
fiindcã de mic am fost pasionat de editare
ºi vreau sã învãþ acum editare video la
alt nivel, adicã la unul înalt. Tot ce facem
aici e diferit de ce se face în alte ºcoli.
Îmi place cã se lucreazã foarte mult în
echipã. Am început cu analiza unor filme,

ANDREI STANCU

Reporter: Pe lângã practica obligatorie, pe care o fac în televiziuni, ce
materii parcurg în timpul celor doi ani
de studii?
Conf.univ.dr. Silviu ªerban: Eu, de
exemplu, þin un al treilea curs, respectiv
Jurnalismul de televiziune, un curs pe
care l-am predat ºi la Facultatea de
Jurnalisticã a Universitãþii Spiru Haret,
în trecut. Fiind foarte bine primit de
studenþii mei de atunci, am spus sã îl
introduc de anul acesta ºi la Colegiul
Universitar Spiru Haret. Pe lângã acest
curs nou, mai am cele douã cursuri pe
care le-am predat în cei doi ani anteriori,
respectiv, cursul de Comunicare audiovizualã ºi Montajul de film.

apoi, pas cu pas, învãþãm ce s-a fãcut
înainte de noi, dar ºi cum se monteazã
azi o ºtire, un reportaj sau o emisiune de
divertisment. Cred cã locul meu este întro televiziune, ori ca editor imagine, ori
în faþa camerei, eventual prezentator.
Am plecat de la Colegiul Universitar
Spiru Haret având convingerea cã nu
peste mult timp aceºti tineri vor ajunge
niºte nume în televiziunile româneºti ºi
poate cine ºtie chiar în televiziuni
strãine, în cadrul trusturilor internaþionale.

ROBERT RUSEN

Piaþa muncii din România ºi-a
schimbat foarte mult dinamica în ultimii
30 de ani. Dacã învãþãmântul preuniversitar a rãmas fidel dezideratelor de
dinainte de 89, respectiv sã se înveþe
mult, din cât mai multe discipline,
învãþãmântul postliceal se pare cã în
ultimii ani merge în direcþia bunã, adicã
învãþãmântul de niºã. Colegiile postliceale sau universitare, prin absolvenþii lor
care au reuºit sã se angajeze în domeniul
studiat imediat dupã absolvire, sunt
dovada vie a acestui fapt. ªi piaþa media,
atât de complexã în România ultimelor
trei decenii, cautã tineri foarte bine
pregãtiþi. Cu alte cuvinte, angajeazã, deºi
este o zonã cu un statut aproape ermetic.
Mi-am propus sã cunosc cine predã, dar
mai ales cine studiazã la Colegiul
Universitar Spiru Haret, domeniul
media. Aºa cum mã aºteptam, l-am gãsit
pe unul dintre profesorii cei mai dedicaþi
ai colegiului predând unei clase pline.
La finalul cursului, conf.univ.dr. Silviu
ªerban mi-a spus: Avem o nouã
generaþie, sperãm ºi mai bunã. Pentru cã
nu pot spune cã celelalte douã de pânã
acum au fost rele, dimpotrivã. Prima
generaþie a terminat anul acesta în varã
ºi a susþinut examenul de final la Colegiul
Tehnic Media din Bucureºti. Toþi au
absolvit cu brio. Ba, mai mult, am fost
prezent în comisia de examinare ºi nu
am vãzut nicio diferenþã între cursanþii
noºtri ºi cei de la stat sau de la altã ºcoalã
privatã de producþie media, ai cãror
absolvenþi s-au prezentat ºi ei la
examenul de absolvire. Legislaþia în
vigoare asta spune. Ca toþi cursanþii
ºcolilor postliceale private, pânã sunt
acreditate, sã susþinã examenele de final
la stat. Noi avem printre profesori ºi
câþiva specialiºti din televiziuni, lucru
care evident i-a ajutat pe absolvenþii
noºtri sã îºi gãseascã mai uºor de lucru,
dupã examenul de final. În momentul
acesta toþi lucreazã, dupã ce au reuºit sã
se integreze foarte bine în diferite echipe,
de la diferite televiziuni, având în vedere
cã în perioada de practicã au fost foarte
activi ºi au lucrat la Naþional TV ºi la alte
televiziuni.

constã în realizarea unui film, nu neapãrat
în filmarea ºi concepþia cursanþilor, ci
montarea lui, fiindcã asta ne intereseazã,
noi având ca program de studiu editor
imagine. Este foarte important sã ºtie sã
lucreze în Adobe premiere.
Reporter: Practic, cursul lui Marius
Voicu este o continuare a cursului
dumneavoastrã Montajul de film?
Conf.univ.dr. Silviu ªerban: Da.
Având în vedere cã un editor de imagine
trebuie sã înþeleagã foarte bine evoluþia
ºi legãtura dintre cinematografie ºi
televiziune. Absolvenþii noºtri, aºa cum
am zis mai devreme, lucreazã în
televiziune la acest moment. Cred cã
acest lucru reprezintã o reclamã foarte
bunã pentru Colegiul Universitar Spiru
Haret, domeniul media. Mai exact,
lucreazã în PRO TV, Naþional TV,
ANTENA 3 ºi altele. Chiar dacã nu toþi
lucreazã la acest moment pe funcþia de
editor imagine, toþi sunt în zona tehnicã
ºi probabil în ceva timp vor ajunge sã
facã ce ºi-au propus.
La Colegiul Universitar Spiru Haret,
cu sediul în ªoseaua Berceni numãrul 24,
cursanþii erau numai ochi ºi urechi la
explicaþiile profesorului Marius Voicu,
grupaþi în jurul mesei de montaj, unde
îºi exersau aptitudinile pentru viitoarea
profesie de editori imagine.
Gabriel Cãnea, cursant anul I: Am
venit la Colegiul Universitar Spiru Haret
sã învãþ editare video ºi eventual sã mã
descurc ºi pe sunet, ca operator sunet, ºi
sã mã dezvolt personal într-un colectiv
armonios. Îmi doresc, dupã ce voi absolvi
cursurile colegiului, sã mã îndrept cãtre
televiziune sau radio.

GABRIEL CÃNEA

Toþi absolvenþii noºtri lucreazã în domeniu

Ciprian C. VASILESCU

ECSC 2019
România  campioanã europeanã în securitate ciberneticã
România a câºtigat titlul de campioanã europeanã la competiþia
European Cyber Security Challenge
2019. Pe podiumul competiþiei, România
a fost urmatã de Italia ºi Austria.
Clasamentul final continuã cu: Germania,
Marea Britanie, Polonia, Franþa, Estonia,
Danemarca, Portugalia, Cehia, Grecia,
Spania, Norvegia, Irlanda, Olanda,
Elveþia, Cipru, Liechtenstein ºi
Luxemburg  informeazã Agerpres.
Naþionala României, antrenatã de
expertul în securitate ciberneticã Ioan
Constantin, a fost formatã din: Robert
Vulpe (cãpitan), Robert Dobre,
Dragoº Albãstroiu, Ioan Dragomir,
Mihai Dãncãescu, Cristian Done,
Matei Bãdãnoiu, Alexandru Top,
Tudor Moga ºi Mihai Cioatã.
Organizatorii precizeazã cã certSIGN
ºi BitSentinel, alãturi de ENISA, au
realizat challenge-urile de la faza finalã
pentru desemnarea echipei României,
iar Ioan Constantin a fost desemnat de
cãtre parteneri drept antrenor al
naþionalei pentru ECSC 2019.
La douã dintre ediþiile anterioare ale
concursului (2016  în Germania, la
Dusseldorf, ºi 2017, în Spania, la
Malaga), naþionala noastrã s-a clasat
pe poziþia a II-a.

Pe durata celor trei zile de concurs,
echipele finaliste au trebuit sã se
adapteze unui scenariu care presupune
dezvoltarea ºi apãrarea unei infrastructuri. Partea cea mai importantã a fost
dezvoltarea ºi apãrarea propriei
infrastructuri, dar atacarea celorlalte
echipe a adus puncte.
Competiþia a cuprins trei niveluri de
dificultate a testelor: greu, mediu ºi
uºor. Testele au acoperit domenii
precum: securitate web, criptografie,
inginerie inversã ºi investigaþii,
programare, atac ºi apãrare, securitate
Linux/windows/macOS ºi securitate
telefoane mobile.
Concurenþi din 20 de þãri au
participat la ediþia 2019 a competiþiei
European Cyber Security Challenge
(ECSC), România fiind prezentã cu o

echipã formatã din 10 tineri. În acelaºi
timp, douã þãri - Finlanda ºi Malta au fost prezente pe post de observatori
ai competiþiei.
European Cyber Security Challange
(ECSC) este o iniþiativã a Agenþiei
Europene pentru Securitatea Reþelelor
Informatice ºi a Datelor (European
Union Agency for Network Internet
Security  ENISA) ºi face parte din
Planul de Acþiune pentru Implementarea Strategiei de Securitate
Ciberneticã a Uniunii Europene (UE).
Conform datelor ENISA, competiþia
europeanã dedicatã securitãþii
cibernetice de anul viitor va avea loc
la Viena. În acelaºi timp, calendarul
ECSC mai cuprinde organizarea
concursului: la Praga  în 2021,
Norvegia (2022) ºi Italia (2023).
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PREUNIVERSITARIA
Colegiul Naþional Cantemir Vodã  151 de ani de tradiþie

ªtiam cã data naºterii marelui cãrturar
Dimitrie Cantemir este pe 26 octombrie
ºi am vrut sã vãd dacã unitatea ºcolarã
din Bucureºti care îi poartã numele
marcheazã evenimentul, ºi în ce fel.
Am pornit aºadar într-o frumoasã zi
de toamnã pe Bulevardul Dacia din
Bucureºti. La numãrul 60 este o clãdire
impresionatã prin proporþii, dar mai ales
prin mãiestria execuþiei. Numeroasele
plãcuþe amplasate pe masivele ziduri
vorbesc despre istoria locului. În urmã
cu mai bine de 150 de ani se nãºtea Gimnaziul Matei Basarab, prin înfiinþarea
unei clase (1865), apoi a alteia (1867).
În 1868, cele douã clase se mutã într-un
imobil din strada Sfinþilor, devenind odatã
cu aceastã mutare o instituþie de sine
stãtãtoare. Vorbim despre o perioadã de
modernizare a societãþii româneºti, mai
exact despre anul 1868. Un deceniu mai
târziu, dupã mai multe schimbãri de
adresã, începe construcþia actualului
sediu, dupã proiectul arhitectei Virginia
Andreescu Haret, prima femeie arhitect
din România. Dupã câteva decenii, în
1934, construcþia capãtã forma de azi.
Odatã cu începerea construcþiei actuale,
pentru a evita confuziile între Liceul
Matei Basarab ºi gimnaziul cu acelaºi
nume, ºcoala adoptã numele de Cantemir
Vodã. Dupã Al Doilea Rãzboi Mondial,
ºcoala avea un ciclu complet de 11 clase
ºi era mixtã, adicã pentru bãieþi ºi fete. În
anul ºcolar 1966-1967 i se schimbã denumirea în Liceul Dimitrie Cantemir ºi se
trece la sistemul de învãþãmânt cu 12
clase. Se primeau numai bãieþi la admiterea din clasa a IX-a. Anul 1966 rãmâne
important ºi pentru faptul cã se pune
un mare accent pe ºtiinþele exacte. Profilul
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este neschimbat pânã în prezent. Azi,
Colegiul Naþional Cantemir Vodã are ciclu
gimnazial cu o clasã pe nivel, iar pentru
ciclul liceal numai profil real, respectiv,
matematicã informaticã, matematicã 
informaticã intensiv, matematicã 
informaticã bilingv englezã ºi ºtiinþele
naturii. Cinci clase pentru a IX-a, ºase
clase pentru a X-a, cinci clase pentru a
XI-a ºi ºase clase pentru a XII-a.
Ziua Colegiului Naþional Cantemir
Vodã a fost sãrbãtoritã anul acesta vineri,
25 octombrie, la finalul Sãptãmânii Altfel.
O sãptãmânã plinã pentru elevii
colegiului. Am aflat de la conducerea
ºcolii câte se pot face într-o altfel de
sãptãmânã ºcolarã. Vizite la Muzeul
BNR ºi la Muzeul simþurilor, cursuri de
prim ajutor, excursii la Comana ºi la
Rânca, vizite la un centru de copii din
Bucureºti, vizionãri de filme, socializare.
Cu alte cuvinte, elevii acestui colegiu ºtiu
sã profite la maximum de Sãptãmâna
Altfel, dar am fost curios sã aflu de la
domnul director Gheorghe Dogaru,

profesor de teologie, despre activitãþile
ºcolare ºi extraºcolare ale elevilor de aici:

Colegiul Naþional Cantemir Vodã este
unul dintre liceele de frunte, de marcã
ale Bucureºtilor. Se înscrie cu brio în
topul celor zece licee ºi este întotdeauna
la concurenþã cu unul dintre liceele de
prestigiu ale Bucureºtilor, ºi anume cu
Tudor Vianu, tocmai prin forma de
specializare ºi specificul acestui liceu.
Premiile ºi menþiunile la faza pe þarã
obþinute de elevii colegiului la informaticã
confirmã spusele domnului director.
Apoi proiectele internaþionale începute
din 2006 ºi finanþate de Comisia
Europeanã prin programe care de-a
lungul vremii au avut diverse nume
Socrates, LLP ( Longlife Learning
Programme) Erasmus+ sunt dovada
implicãrii elevilor ºi conducerii ºcolii.
Începând cu anul ºcolar 2019-2020, au
fost aprobate cinci parteneriate strategice
Erasmus+ (în limba englezã), iar unul
este în derulare de anul trecut în limba
francezã. Elevii liceului sunt implicaþi ºi
în activitãþi extraºcolare precum: Clubul
de Debate, cor, Clubul de Roboticã,
participãri la competiþii sportive pentru
liceeni, respectiv câºtigãtori la tenis de
masã ºi ºah.
Am fost impresionat de primirea
fãcutã de elevii unei clase de a X-a cu
ocazia Zilelor Porþilor Deschise. Aceºtia
aºteptau frumos aliniaþi sã îi întâmpine
pe foºtii dascãli ai colegiului ºi pe
absolvenþi. Am vãzut cu câtã emoþie i-au
primit, împãrþind zâmbete ºi vorbe bune.
Pe mine m-au condus pe holurile liceului
ºi mi-au arãtat sãli de clasã, colþul artelor
ºi un mic muzeu cu obiecte vechi
pãstrate din laboratoarele de fizicã ºi
chimie. Prin faþa ochilor minþii mi-au
trecut generaþii întregi de elevi ºi profesori. Poate cel mai important director
al liceului din toate perioadele, care a
condus destinul unitãþii ºcolare între
1910-1938, a fost profesorul de Limba
latinã ºi Limba germanã Vasile ªuteu.
Domnul director era caracterizat printrun înalt spirit de organizare, îndrumare
ºi conducere în munca didacticã ºi
administrativã a liceului, pe care a
încercat ºi a reuºit sã îl ridice din toate
punctele de vedere în rândul celor mai
bune licee din Bucureºti. Exigenþa
deosebitã faþã de sine, faþã de colegi ºi
faþã de elevi era însoþitã de o fermã
principialitate, spirit de înþelegere ºi
dragoste pentru oamenii cu care lucra.

Acest spirit s-a pãstrat ºi în 2019, la
151 de ani de la înfiinþarea instituþiei.
Cel mai bun elev la limbile clasice, din
fiecare generaþie, primeºte Premiul Vasile
ªuteu. Revenind în prezent, am aflat de
la conducerea ºcolii cã au numeroase
motive de a se mândri cu elevii Colegiului
Naþional Cantemir Vodã. Pe de o parte,
mediile de admitere de anul acesta la clasa
a IX-a reflectã nivelul absolvenþilor de
ºcoalã generalã care aleg sã facã liceul
aici. La matematicã-informaticã bilingv
englezã, media de admitere a fost 9.30.
La matematicã-informaticã, 9.18, iar la
ºtiinþele naturii, 9.23. Pe de altã parte,
examenul de Bacalaureat este promovat
sutã la sutã. La toate acestea, se adaugã
numeroºi olimpici (unii absolvenþi
acum), dintre care s-au remarcat la un
nivel foarte înalt: Raluca Sauciuc, locul I
la Olimpiada Internaþionalã de Informaticã, secþiunea Internet SUA, cu 2000
de puncte din tot atâtea posibile, ºi

Cosmin OBOREANU

LABORATOR SMARTLAB

Hora de la Clinceni

Hora de la Clinceni îºi doreºte sã descopere, sã selecteze,
sã îndrume tinerele talente ºi sã promoveze muzica
româneascã de calitate.
Festivalul Naþional Concurs Hora de la Clinceni, ediþia a II-a
(2 noiembrie 2019), a fost organizat de Consiliul Judeþean Ilfov ºi
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Ilfov, în parteneriat cu Casa de Culturã Clinceni.
Mentorul principal al acestui eveniment este îndrãgita interpretã
de muzicã popularã Eugenia Moise Niculae. Alãturi de domnia sa
au mai fost prezente numeroase alte personalitãþi ale judeþului Ilfov
ºi ale folclorului nostru, care s-au constituit într-un juriu dornic sã
priveascã ºi asculte tinerele talente. Astfel, preºedinta juriului a
fost Maria Tãnase Marin, interpretã de muzicã popularã din
Muntenia  Prahova, realizator ºi producãtor de emisiuni TV,
profesor la ªcoala Popularã de Artã ºi Liceul de Artã Carmen Sylva
din Ploieºti. Vicepreºedinte a fost Ileana Vieru, cunoscutã
realizatoare a postului Radio Antena Satelor. Membri: Alexandrina
Niþã, directoare a Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Ilfov, Ion Drãgan, interpret de
muzicã popularã ºi profesor de canto popular la ªcoala Popularã
de Arte ºi Muzicã din Târgu-Jiu, ºi Iulian Nicolae, director al Casei
de Culturã din Clinceni.
În cadrul Festivalului  Concurs, la secþiunea Muzicã uºoarã
(categoria 6-9 ani) au participat: Sofia Maria Pirpiliu, Camelia
Barbu, Daniela Constantinescu, Mara Gheorghe, Daria
Herghelegiu, Ariana Ioniþã, Antonia Oanþã ºi Vanesa Cornea. La
secþiunea Grup Muzicã au participat grupurile Star Show ºi Strong
Music. La secþiunea Muzicã popularã (categoria 6  8 ani), au

Mugurel Andreica  premiul II la Olimpiada Internaþionalã de Informaticã. Ca
ºi ei, alþi elevi au reuºit, în 2015, 2016,
2017 ºi 2018, sã obþinã premii importante
la Olimpiada de Limba Spaniolã, Olimpiada de Geografie, Olimpiada de Economie ºi la multe concursuri naþionale.
M-a impresionat sã vãd interacþiunea
dintre foºtii elevi ºi foºtii profesori cu
elevii de azi ºi cu cadrele didactice ale
Colegiului Naþional Cantemir Vodã. Am
reuºit sã înþeleg cum performanþa din
trecut obligã ºi prezentul la performanþã.
Cum tradiþia este pãstratã de 151 de ani,
iar procesul de învãþãmânt modern ºi
competitiv continuã. Am fost foarte
încântat sã constat cã nu toatã ºcoala
româneascã de dupã 89 merge în derivã,
aºa cum de multe ori s-a afirmat.
România mai are o ºansã, prin instituþii
ºcolare de acest tip.

participat: Camelia Barbu, Ioana Alessia Barbu, Adelina Cernat,
Andrei Mihai Cosma, Mara Gheorghe, Daria Herghelegiu, Maria
Ilie, Isabell Ion, Maria Nectaria Istrate, Rebeca Ivan, Ana Maria
Mãcelaru ºi Andreea Stãnilã. La secþiunea Muzicã popularã
(categoria 9  11 ani) au participat: Mihai Bãlãnicã, Ionela Teodora
Cristea, Þara Maria Iosif, Mario Andrei Lixandru, Elena Alexandra
Matei, Georgiana Diana Mocanu, Bianca Marina Pricopie, Mirela
Sandu, Ingrid Ana Maria Soare, Radu Stroe, Maria Tudor ºi Melisa
Maria Tudoroiu. Dupã un moment de pauzã, în care Trupa Bum
 Bum, din partea CJCPCT Ilfov, a prezentat un moment de
teatru interactiv, a urmat jurizarea secþiunii Muzicã popularã
(categoria 12  14 ani), cu urmãtorii concurenþi: Alexandra Nicoleta
Bãlãreanu, ªtefania Bocan, Daniela Nectaria Diaconu, Anelis
Florescu, Maria Diana Floricicã, Rãzvan Gabriel Ghiorghe ºi
Mihai Ghiurcã. A urmat secþiunea Muzicã popularã (categoria 15
 18 ani) cu urmãtorii: Lavinia Elena Cruceru, Aysenur Ozmen,
Francesca Paola Pencu ºi Ana Gabriela ªerban. La secþiunea Doina
ºi Balada (categoria 12  14 / 15  18 ani) au participat: Alexandra
Nicoleta Bãlãreanu, Rãzvan Gabriel Ghiorghe, Georgiana Diana
Mocanu ºi Aysenur Ozmen. La secþiunea Grup Muzicã popularã
au fost prezente grupurile: Floricele Munteneºti, Jilãveanca ºi
Zestrea Ilfoveanã. Un recital special a fost oferit de organizatori.
Festivitatea de premiere a dovedit cã toþi copiii participanþi,
dar ºi spectatorii, au fost câºtigãtori! Pentru cã scopul Festivalului
Naþional Concurs Hora de la Clinceni este de a descoperi, selecta,
îndruma tinerele talente ºi de a promova muzica româneascã de
calitate.

George V. GRIGORE

Elevii din judeþul Ilfov au acces la primul laborator
SmartLab
din judeþ
Laboratorul va fi folosit pentru activitãþile afterschool
 Elevii
din judeþul Ilfov au primul laborator SmartLab.

Laboratorul se aflã pe platforma de la Mãgurele ºi este
dotat cu tehnologie de ultimã generaþie: 9 laptopuri ºi 3
desktopuri cu softuri de design grafic incluse, o tablã
interactivã, 15 perechi de ochelari VR, 2 roboþi educaþionali
multifuncþionali, 2 scannere 3D, 5 imprimante 3D
monocrome ºi una multicolorã.
SmartLab Mãgurele funcþioneazã ca un centru educaþional
de tip afterschool ºi va fi deschis de luni pânã vineri, între
orele 9:00 ºi 18:00. Copiii ºi adolescenþii vor putea merge, în
grupuri de câte 8-10 persoane, însoþiþi de un profesor sau
pãrinte. În timpul petrecut în laborator, ei vor fi ghidaþi de
cãtre un membru al echipei de la Asociaþia Mãgurele Science
Park, care îi va ajuta sã foloseascã echipamentele ºi îi va
învãþa cum sã abordeze subiecte din programa ºcolarã, cu
ajutorul tehnologiei digitale inteligente.
Laboratorul digital inteligent este situat în spaþiul MSP,
din incinta Institutului de Fizicã Atomicã (IFA) din Mãgurele,
ºi face parte din proiectul Muzeul Viitorului. Elevii au acces
în SmartLab doar pe bazã de programare, la adresa de e-mail
smartlab@magurelesciencepark.ro. Laboratorul a fost
înfiinþat de Asociaþia Mãgurele Science Park, Consiliul
Judeþean Ilfov ºi Asociaþia INACO  Iniþiativa pentru
dezvoltare. Laboratorul a costat 100.000 de euro, iar
finanþarea proiectului a fost asiguratã din fondurile Consiliului
Judeþean Ilfov. (Hotnews)
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VITRALII
Aºa grãia Machiavelli, acum vreo cinci
sute de ani, în plinã Renaºtere europeanã,
pe când trudea la monumentala sa lucrare
Princepele, consideratã drept primul tratat
modern de politicã din istorie. Nu ºtiu dacã
vorbele sale ascundeau dezgust sau ironie.
Cred însã cu tãrie în actualitatea lor, aici, la
noi acasã. Pentru cã seminþele otrãvite ale
urii au pãtruns în cele mai ascunse cotloane
ale societãþii româneºti. Iar acestea, stropite
din belºug cu o sudoare demnã de o cauzã
mai bunã, nu pot rodi decât fructe amare,
duºmãnoase, dupã chipul ºi asemãnarea
tulpinilor sterpe pe care s-au nãscut.
Suntem în plin proces electoral ºi nu vãd
nimic constructiv. Nu existã un obiectiv comun,
o dezbatere de idei axatã pe programe sau
prioritãþi. Doar câþiva oameni ofiliþi care nu par
a avea vreo legãturã cu naþia cãreia îi cerºesc
voturile. Este pentru prima datã în ultimii
treizeci de ani când avem drept candidaþi o
mânã de surdo-muþi. O încãpãþânare de naturã
autistã îi face pe aproape toþi sã îºi strige
propriile sloganuri, propriile frustrãri. Noi,

Vienna Crystal
Christmas

Semãnaþi cucutã
ºi vreþi
sã culegeþi spice
ceilalþi, vulgul, nu existãm. Suntem doar o masã
uºor de manipulat prin sloganuri ieftine. Îmi
place sã-mi închipui cã, de cele mai multe ori,
sunt un om cu picioarele pe pãmânt. Prin
urmare, deºi cred în basme ºi, uneori, în minuni,
nu mai pot asculta toatã zarva asta sterilã. În
loc de programe, de idei, de creativitate, primim
un potop de amãgiri. Suntem tot timpul asmuþiþi
unii împotriva altora. Ideea zilei e cã dacã eºti
cu X, eºti analfabet ºi corupt, dacã þii cu Y eºti
elitist, rupt de realitate, iar dacã opþiunile tale
se îndreaptã spre Z e ºi mai rãu: trãdãtorule,
oportunistule, vânzãtorule de þarã! Bineînþeles,
tonul este mereu ridicat, imperativ, iar un deget
acuzator te înþeapã în piept, ameninþãtor. Adicã
am viciat însãºi esenþa libertãþii: sã nu te temi
sã fii de altã pãrere.
Din nou, pentru a nu ºtiu a câta oarã în
sinuoasa noastrã istorie, nu ne mai ascultãm,
nu ne pasã de celãlalt, nu vedem decât craca
pe care stãm, fãrã a ne da seama cã, acolo
jos, cineva taie copacul de la rãdãcinã. Iar
când ne vom prãbuºi cu feþele în clisã va fi
prea târziu. ªi în loc de fructe proaspete
sau spice pârguite vom culege doar cucutã
înveninatã, pentru cã, fraþilor, asta semãnãm
de ceva vreme încoace.

Dragoº CIOCÃZAN

Membrii orchestrei Johann Strauss
Ensemble vor marca, sub bagheta lui Russel
McGregor, a 15-a aniversare la Sala Patria
din Braºov (11 decembrie), Opera Naþionalã
Românã din Cluj-Napoca (12 decembrie),
Centrul Cultural Ion Besoiu din Sibiu (13
decembrie), Palatul Culturii din Târgu Mureº
(14 decembrie), Filarmonica de Stat din Arad
(15 decembrie), Filarmonica Ion Dumitrescu
din Râmnicu Vâlcea (16 decembrie) ºi Opera
Naþionalã din Bucureºti (18 decembrie).
Programul concertelor va cuprinde
capodopere ale compozitorilor Johann
Strauss, Franz Lehar, Karl Komzak, Julius
Fucik, dar ºi celebrele teme de Crãciun
compuse de Johann Sebastian Bach.
Concertele vor fi completate de recitaluri
susþinute de invitaþi speciali. Baritonul ªtefan
Ignat, tenorul Alin Stoica ºi sopranele Cristina
Maria Oltean ºi Stephanie Radu vor evolua
pe scena Operei Naþionale din Bucureºti, iar
soprana de origine austriacã Elisabeth
Wimmer va fi parte din programul concertelor
prezentate în celelalte oraºe din cadrul
turneului naþional. (News.ro.)

Muzeul Mitropolitan

(Muzeul subteran al Mitropoliei) din Iaºi
Creºtinii ortodocºi ºi nu numai ei
au posibilitatea sã viziteze Muzeul
Mitropolitan (Muzeul subteran al
Mitropoliei), inaugurat în anul 2016
de cãtre Mitropolie, ºi recomandat a
fi unul dintre cele mai interesante ºi
moderne muzee din categoria sa
existente în þarã. Acesta a fost
organizat în cadrul unui proiect amplu
prin care s-au restaurat mai multe
monumente din zona Ansamblului
Mitropolitan, ºi are, dupã cum explicã
reprezentanþii Mitropoliei Moldovei ºi
Bucovinei, ca trãsãturã distinctã,
autonomia sãlilor, care comunicã prin
culoare.
Expoziþia de bazã a muzeului este
organizatã tematic în cele ºase spaþii care existã:  Sala Sinaxar se aflã
chiar sub esplanada Catedralei Mitropolitane ºi îºi trage denumirea din
expoziþia de bazã ºi tema alocatã - Sinaxarul ortodox, care cuprinde
Calendarul ortodox al tuturor Sfinþilor ºi al praznicelor din anul
bisericesc, ce începe la 1 septembrie.  Sala Ofranda ilustreazã tema
darului ritual în patru ipostaze - de muncã, ceara ca ofrandã, pâinea
ritualã, precum ºi oul roºu ºi oul muncit pentru Paºti.  Sala Ctitorilor
prezintã douã colecþii speciale de obiecte puþin sau deloc cunoscute
publicului - Antimisele ºi Pomelnicele ctitoreºti (diptice ºi pãlmare). 
Sala Eclesia, localizatã sub Catedrala Mitropolitanã, descrie drumul pe
care urcã omul spre cer. Acest drum, fãcut împreunã cu ºi ajutaþi de

Invitaþii în lumea artelor plastice
Mircea Tocaci s-a nãscut pe 30 octombrie
1975 la Ploieºti. ªi-a descoperit talentul la
17 ani, dupã ce începuse un liceu industrial ºi
îºi petrecea orele de practicã într-un atelier de
strungãrie. De cum a pus mâna pe creion ºi
lut, ºi-a dat seama cã are vocaþie ºi, încurajat
de familie, s-a înscris la Liceul de Artã din
Ploieºti. Apoi a urmat Facultatea de Artã
Decorativã ºi Design din cadrul Academiei de Artã. De la terminarea
cursurilor au trecut mulþi ani, dar Mircea Tocaci a rãmas fidel pietrei.
Lucreazã în lut obiecte ceramice, picteazã, inclusiv vitralii bisericeºti,
însã pasiunea lui cea mai mare este sculptura. Norocul a fãcut ca Valea
Teleajenului sã fie foarte aproape de casã ºi astfel a început sã facã
provizii serioase de piatrã, în atelierul sãu din Ploieºti. Dacã la prima
vedere nu spun nimic, dupã ºlefuire iese o coloristicã extraordinarã. ªi
mai interesant, foarte multe conþin fosile de animale, spune Mircea
Tocaci. Artistul plastic are o concepþie deosebitã cu privire la banalul
flex. Pentru el, ºi acesta este un obiect de artã.
Un alt proiect interesant în care a fost implicat a fost o expoziþie de
sculpturi în sare, de dimensiuni imense, în salina de la Slãnic. Îmi doresc
sã deschid un muzeu al sculpturilor din sare în aceastã staþiune,
pentru cã nu existã aºa ceva în þarã, iar potenþialul turistic al zonei este
foarte mare, declara Mircea
Tocaci într-un interviu.
Vara, participã la workshopuri pentru copii, organizate
peste tot în þarã, în zone de
munte, sau în Olanda, unde
are un parteneriat cu ªcoala
Britanicã. Îi învaþã pe cei mici
sã picteze ºi sã sculpteze,
aºa cum face ºi în Ploieºti,

Bisericã este înfãþiºat prin
prezentarea tainelor Bisericii ºi a
lucrãrilor sfinþitoare asupra omului
ºi Creaþiei, au precizat reprezentanþii Mitropoliei. În continuare,
în muzeu gãsim ºi  Calea Crucii, amplasatã în culoarul subteran din
perimetrul catedralei, care oferã, conform organizatorilor, o perspectivã
ineditã asupra zonei de fundare a construcþiei ºi prilejuieºte o incursiune
în timp prin observarea unor exponate compatibile spaþiului ºi
microclimatului - pietre ºi monumente funerare, clopote de bisericã,
toace ºi tochiþe metalice sau troice. În  sala Istoria duhovniceascã a
Moldovei sunt expuse hãrþile istorice ale Moldovei de-a lungul a ºase
secole, de la recunoaºterea Mitropoliei Moldovei.  Sala Baptiseriu
este organizatã în jurul bazinului pentru botezul adulþilor, fiind amenajat
ºi un spaþiu liturgic pentru sãvârºirea Tainei Sfântului Botez pentru
adulþi.
Valoarea totalã a proiectului din care face parte acest muzeu a fost
de 60 de milioane de lei, el putând fi vizitat gratuit de cãtre doritori.
Programul de vizitare este de marþi pânã duminicã, în intervalul
orar 12.00  18.00. Accesul în muzeu se face dinspre strada
G.M.Cantacuzino, pe sub esplanada catedralei. (surse: doxologia.ro;
ziaruldeiasi.ro; ansamblulmitropolitaniasi.ro).

George V. GRIGORE

Artã purã
scoasã
din pietre de râu

unde, de peste douãzeci de ani, este profesor de desen. Nonconformist,
încearcã sã desfãºoare orele în aer liber, în parc, unde copiii iau contact
direct cu natura, învaþã sã o observe ºi sã o redea în culori. Îºi defineºte
stilul ca fiind unul suprarealist, compus, cu reminiscenþe dintr-un spaþiu
al unor timpi pe care noi nu i-am trãit. Pentru cã avem în noi memoria
înregistratã a tuturor generaþiilor care ne-au precedat. Iar despre faptul
dacã renteazã sã mai faci artã în ziua de azi, crede cã este valabilã
afirmaþia doar dacã poþi sã împaci gustul publicului fãrã a pica în kitsch
ºi, în acelaºi timp, sã-þi câºtigi existenþa. Ca artist, trebuie sã-þi permiþi,
mãcar din când în când, sã faci o expoziþie unde sã nu vinzi nimic, dar
unde sã expui opere în care sã-þi dai frâu liber total, imaginaþiei. Mircea
Tocaci crede cu tãrie cã arta pe care el o propune ºi pe care o
comercializeazã în cadrul unor târguri stradale sau expoziþii nu este
receptatã de public la adevãrata ei valoare. A vãzut de multe ori cum
oameni fãrã pic de înclinaþie artisticã voiau sã îºi procure sculpturi, mai
degrabã vãzând în ele obiecte bune sã propteascã uºa de la sufragerie. Sã
nu vã mire dacã îl întâlniþi la târgurile cele mai diverse în aceastã toamnã.
Operele lui de artã se remarcã oriunde ar fi! (C.V.)
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Piaþã vs. hipermarket
din mall

Locuiesc lângã o mare piaþã agroalimentarã din
Bucureºti. Adicã sunt cumva dependent de mirosurile
proaspete ale fructelor ºi legumelor, ale ierburilor ºi
mirodeniilor autohtone, ce se gãsesc pe tarabele
producãtorilor ºi vânzãtorilor din Obor. Îmi plac þãranii
ºi negocierile lor nevinovate. Tot mai puþini tineri se
îndreaptã azi spre pieþe, preferând sã cumpere din
supermarket, hipermarket sau mall. Desigur sunt multe
avantaje sã ai produse de toate tipurile într-un singur
loc, dar sã nu uitãm cã în România, înainte de 89, s-a
fãcut un experiment denumit pe scurt Circul foamei. Cu
alte cuvinte Ceauºescu a încercat, dar nu a reuºit sã facã
pasul înaintea vremii sale. Adicã sã aducã hipermarketul
la subsolul mall-ului, apoi restaurantele ºi magazinele la
etaje, toate sub aceeaºi ºapcã proletarã. Fãrã sã fac un
anacronism vã spun cã hipermarketurile ºi mall-urile ca
idee sunt vechi ºi la noi. Dateazã din perioada comunistã. În
Bucureºti, 11 clãdiri, cu arhitecturã specificã, dar având un
element comun  cupola, urmau sã aibã destinaþia cunoscutã
de români abia în capitalism. În cartierele: Pantelimon,
Rahova, Titan, Bãneasa, Eroii Revoluþiei, Cotroceni, Vitan,
Floreasca, Timpuri Noi, Lujerului ºi în zona Unirii au demarat

ºantierele. Doar douã au fost finalizate înainte de
evenimentele din decembrie 89, respectiv, Complexul
Comercial Agroindustrial de la Piaþa Delfinului ºi fratele de
la Piaþa Unirii. Ideea plecase la drum în anul 1985, când
Nicolae Ceauºescu a dispus construirea mai multor
Complexuri Comerciale Agroindustriale unde ar fi trebuit
sã se vândã mâncare pentru toatã populaþia Bucureºtilor.
Prima reconversie a unei clãdiri din acest proiect grandios
eºuat a avut loc în 1999, când Circul foamei din cartierul
Vitan a devenit Bucureºti Mall. Prima parte a anilor 2000 a
adus transformarea, demolarea parþialã sau totalã a celorlalte
circuri ale foamei ºi transformarea lor în mall-uri. Când ºtiu
istoria hipermarketurilor din mall-rile comuniste îmi este
greu sã intru în ele ºi sã fac cumpãrãturi. Îmi rãmâne însã
libertatea alegerii produsului românesc, pe care o simt cel
mai bine în piaþã, în Piaþa Agroalimentarã Obor!

Ciprian C. VASILESCU

Marele sculptor
Constantin
BRÂNCUªI,
cap de afiº
la Festivalul
Internaþional de Arte Europalia
2019, de la Bruxelles
Festivalul Internaþional de Arte EUROPALIA 2019 s-a deschis la
Bruxelles cu expoziþia Brâncuºi Sublimarea formei, dedicatã marelui
sculptor. Ne place sã credem cã EUROPALIA România este cel mai
important proiect de promovare culturalã desfãºurat pânã acum de
ICR . România va prezenta ( ) circa 250 de evenimente culturale de
top, dintre cele mai bune produse culturale pe care þara noastrã le
poate prezenta în acest moment. ( ) Evenimentele majore ale
EUROPALIA România ar fi expoziþia Brâncuºi, care a pus acestei
instituþii ºi cele mai mari provocãri logistice ºi organizatorice. Ea este
montatã la Bozar, la Bruxelles. ( ) Este de departe evenimentul far
al EUROPALIA România, a spus preºedintele interimar al Institutului
Cultural Român, Mirel Taloº.
Curatorul expoziþiei dedicate lui Brâncuºi, Doina Lemny, a
precizat cã sunt expuse lucrãri care provin ºi din muzeele de artã din
Bucureºti ºi Craiova, lucrãri precum Muza adormitã ºi Sãrutul.
Expoziþia de la Bozar va putea fi vizitatã pânã pe 12 ianuarie 2020.
Printre evenimentele prezentate în cadrul EUROPALIA: expoziþiile Dacia Felix- Trecutul glorios al României, la Tongeren: Rãdãcini.
Civilizaþiile de la Dunãrea de Jos, la Liege; spectacole de teatru,
precum Prinþesa deocheatã, spectacole de dans contemporan,
muzicã  concerte susþinute, între alþii de Angela Gheorghiu, ansamblul
SoNoRo, dirijorul Cristian Mãcelaru, care va dirija Orchestra
Naþionalã a Belgiei, Milan W. ºi un ansamblu de tulnicãrese, un
workshop de þambal þinut de Marius Mihalache la Gent ºi Bruxelles.
De asemenea, vor fi prezentate mai multe proiecte de arte vizuale
ºi literaturã ºi vor fi proiectate peste 100 de filme.
Suntem onoraþi sã fim prezenþi la o asemenea manifestare
europeanã de amploare, dar trebuie sã fim conºtienþi ºi de
adevãrata valoare a artiºtilor români cotaþi la nivel internaþional
ºi totodatã a bogatei noastre istorii milenare. Sã fim mândri ºi
emoþionaþi sufleteºte cã am fost selectaþi ºi expuºi în atâtea locaþii
cu vizibilitate, iar asta ar trebui sã simtã în adâncul sufletelor lor
toþi românii de pretutindeni. Din pãcate nu se face lobby-ul
necesar unor astfel de activitãþi culturale meritorii. Ar trebui sã
fim mai conºtienþi de valoarea noastrã realã ºi de potenþialul
acestei þãri minunate, care este România!

George V. GRIGORE
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Funcþionarea Consiliului Superior al Magistraturii
Consiliul Superior al Magistraturii funcþioneazã ca organ cu
activitate permanentã. Hotãrârile Consiliului Superior al
Magistraturii se iau în plen sau în secþii, potrivit atribuþiilor care
revin acestora.
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii desfãºoarã
activitate permanentã ºi nenormatã ºi nu exercitã activitatea de
judecãtor sau procuror, cu excepþia membrilor de drept.
Funcþiile de conducere deþinute de judecãtorii sau procurorii
aleºi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii se suspendã
de drept la data publicãrii hotãrârii Senatului în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
Perioada în care judecãtorul sau procurorul este membru al
Consiliului Superior al Magistraturii constituie vechime în aceste
funcþii.
Consiliul Superior al Magistraturii este condus de preºedinte,
ajutat de un vicepreºedinte, aleºi de plen, în prezenþa a cel puþin
15 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, cu votul
majoritãþii membrilor prezenþi dintre judecãtorii ºi procurorii
prevãzuþi la art. 3 lit. a) al Legii 317/2004.
Pentru funcþia de preºedinte ºi vicepreºedinte vor candida un
judecãtor ºi un procuror desemnaþi de Secþia pentru judecãtori,
respectiv Secþia pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii, din rândul membrilor sãi, în prezenþa a cel puþin 2/
3 din membrii secþiilor, cu votul majoritãþii membrilor prezenþi.
Candidaþii pentru funcþiile de preºedinte, respectiv, vicepreºedinte
îºi vor depune candidaturile, însoþite de un proiect privind
obiectivele urmãrite, în secþiile de care aparþin.
Secþiile corespunzãtoare ale Consiliului Superior al Magistraturii
vor analiza ºi dezbate candidaturile depuse ºi vor desemna
candidaþii pentru funcþiile de preºedinte ºi vicepreºedinte ale
Consiliului Superior al Magistraturii.
Preºedintele Consiliului Superior al Magistraturii are urmãtoarele
atribuþii principale: a) reprezintã Consiliul Superior al Magistraturii
în relaþiile interne ºi internaþionale; b) coordoneazã activitatea
Consiliului Superior al Magistraturii ºi repartizeazã lucrãrile pentru
plen ºi secþii; c) prezideazã lucrãrile Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii, cu excepþia cazului în care la lucrãri participã
Preºedintele României; d) propune plenului mãsurile necesare
pentru ocuparea locurilor devenite vacante, ca urmare a revocãrii
unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii; e) semneazã
actele emise de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii; f)
sesizeazã Curtea Constituþionalã, în vederea soluþionãrii
conflictelor juridice de naturã constituþionalã dintre autoritãþile
publice; g) desemneazã membrii Consiliului Superior al
Magistraturii care pot fi consultaþi pentru elaborarea unor proiecte
de acte normative, la propunerea plenului; h) prezintã, în ºedinþa
publicã a plenului, raportul anual asupra activitãþii Consiliului
Superior al Magistraturii, care se transmite instanþelor ºi parchetelor
ºi se dã publicitãþii.
Preºedintele Consiliului Superior al Magistraturii îndeplineºte
orice alte atribuþii stabilite de lege, de Regulamentul de organizare
ºi funcþionare administrativã a Consiliului Superior al Magistraturii
ºi de plen.
În lipsa preºedintelui Consiliului Superior al Magistraturii,
atribuþiile se exercitã de vicepreºedinte.
Preºedintele României prezideazã, fãrã drept de vot, lucrãrile
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii la care participã.
Lucrãrile secþiilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt legal
constituite în prezenþa majoritãþii membrilor acestora ºi sunt
prezidate de preºedintele sau, dupã caz, de vicepreºedintele
Consiliului Superior al Magistraturii. În lipsa acestora, membrii
secþiei aleg un preºedinte de ºedinþã, cu votul majoritãþii celor
prezenþi.
Judecãtorul sau procurorul care prezideazã lucrãrile secþiei
semneazã hotãrârile ºi celelalte acte emise de aceasta.
Consiliul Superior al Magistraturii se întruneºte în plen ºi în
secþii, la convocarea preºedintelui, a vicepreºedintelui sau a majoritãþii
membrilor plenului ori, dupã caz, ai secþiilor.
Lucrãrile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii se
desfãºoarã în prezenþa a cel puþin 15 membri, iar lucrãrile secþiilor se
desfãºoarã în prezenþa majoritãþii membrilor acestora.
Hotãrârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii ºi
hotãrârile secþiilor se iau cu votul majoritãþii membrilor prezenþi.
Preºedintele Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie participã la
lucrãrile Secþiei pentru judecãtori, procurorul general al Parchetului
de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, la lucrãrile Secþiei
pentru procurori, iar ministrul justiþiei, la lucrãrile ambelor secþii.
Preºedintele Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, ministrul justiþiei
ºi procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie nu au drept de vot în situaþiile în care secþiile
îndeplinesc rolul de instanþã de judecatã în domeniul rãspunderii
disciplinare, la soluþionarea sesizãrilor referitoare la buna reputaþie
a judecãtorilor ºi procurorilor ºi a cererilor privind încuviinþarea
percheziþiei, reþinerii, arestãrii preventive sau arestului la domiciliu
cu privire la judecãtori, procurori ori magistraþi-asistenþi.
Reprezentanþii societãþii civile participã, cu drept de vot, la
lucrãrile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
Lucrãrile plenului ºi ale secþiilor Consiliului Superior al
Magistraturii sunt, de regulã, publice. Membrii plenului sau ai
secþiilor hotãrãsc, cu majoritate de voturi, situaþiile în care ºedinþele
nu sunt publice. ªedinþele secþiilor în care se soluþioneazã cererile

privind încuviinþarea percheziþiei, reþinerii, arestãrii preventive sau
arestului la domiciliu cu privire la judecãtori, procurori ori magistraþiasistenþi, precum ºi cele în care se soluþioneazã sesizãrile referitoare
la buna reputaþie a judecãtorilor ºi procurorilor nu sunt publice.
Asociaþiile profesionale ale judecãtorilor ºi procurorilor pot
participa la lucrãrile plenului ºi ale secþiilor, exprimând, atunci
când considerã necesar, un punct de vedere asupra problemelor ce
se dezbat, la iniþiativa lor sau la solicitarea membrilor Consiliului
Superior al Magistraturii.
Ordinea de zi a lucrãrilor plenului ºi ale secþiilor Consiliului
Superior al Magistraturii se aprobã de cãtre acestea, la propunerea
preºedintelui sau, dupã caz, a vicepreºedintelui Consiliului
Superior al Magistraturii.
Hotãrârile Consiliului Superior al Magistraturii, în plen ºi în
secþii, se iau prin vot direct ºi secret ºi se motiveazã.
Hotãrârile se publicã în Buletinul Oficial al Consiliului Superior
al Magistraturii ºi pe pagina de internet a Consiliului Superior al
Magistraturii.
Hotãrârile pot fi atacate cu contestaþie de orice persoanã
interesatã, în termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare,
la Secþia de contencios administrativ ºi fiscal a Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie. Contestaþia se judecã în complet format din 3
judecãtori.
Contestaþia formulatã de judecãtorul sau procurorul vizat de
hotãrâre suspendã executarea mãsurii dispuse cu privire la cariera
ºi drepturile acestuia.
Proiectul ordinii de zi ºi proiectele de hotãrâri ce se supun
votului plenului sau secþiilor se publicã pe pagina de internet a
Consiliului Superior al Magistraturii. În ordinea de zi publicatã nu
se includ cererile privind încuviinþarea percheziþiei, reþinerii,
arestãrii preventive sau arestului la domiciliu, controlului judiciar
sau pe cauþiune cu privire la judecãtori, procurori ori magistraþiasistenþi. Hotãrârile Consiliului Superior al Magistraturii se publicã
în Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii ºi pe
pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Pentru
punctele suplimentate pe ordinea de zi, procedura de transparenþã
se aplicã în mod corespunzãtor.
În vederea asigurãrii transparenþei, ºedinþele Consiliului Superior
al Magistraturii se desfãºoarã în condiþii de publicitate: a) ºedinþele
publice de plen ºi de secþii se transmit în direct, audiovideo, pe
pagina de internet a Consiliului, se înregistreazã ºi se publicã pe
pagina de internet a Consiliului, cu excepþia deliberãrilor ºi a
audierilor în materie disciplinarã; b) hotãrârile Consiliului adoptate
în plen sau secþii se supun în mod corespunzãtor prevederilor
Legii nr. 52/2003 privind transparenþa decizionalã în administraþia
publicã, republicatã, cu excepþia hotãrârilor în materie disciplinarã
ºi în materia carierei magistraþilor, precum ºi cu excepþia hotãrârilor
adoptate în aplicarea prevederilor art. 32 din prezenta lege; c) în
finalul hotãrârilor adoptate de plen sau secþii se vor menþiona, fãrã
a afecta secretul votului, numãrul de voturi «pentru», numãrul de
voturi «împotrivã» ºi numãrul de voturi «abþinere», dupã caz.

Atribuþiile Consiliului Superior al Magistraturii
Secþiile corespunzãtoare ale Consiliului Superior al Magistraturii
au dreptul, respectiv obligaþia corelativã de a se sesiza din oficiu
pentru a apãra judecãtorii ºi procurorii împotriva oricãrui act de
imixtiune în activitatea profesionalã sau în legãturã cu aceasta,
care ar putea afecta independenþa sau imparþialitatea judecãtorilor,
respectiv imparþialitatea sau independenþa procurorilor în
dispunerea soluþiilor, în conformitate cu Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciarã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, precum ºi împotriva oricãrui act care ar crea suspiciuni
cu privire la acestea. De asemenea, secþiile Consiliului Superior al
Magistraturii apãrã reputaþia profesionalã a judecãtorilor ºi
procurorilor. Sesizãrile privind apãrarea independenþei autoritãþii
judecãtoreºti în ansamblul sãu se soluþioneazã la cerere sau din
oficiu de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, secþiile, preºedintele
ºi vicepreºedintele Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu
sau la sesizarea judecãtorului sau procurorului, sesizeazã Inspecþia
Judiciarã pentru efectuarea de verificãri, în vederea apãrãrii
independenþei, imparþialitãþii ºi reputaþiei profesionale a
judecãtorilor ºi procurorilor.
În situaþiile în care este afectatã independenþa, imparþialitatea
sau reputaþia profesionalã a unui judecãtor sau procuror, secþia
corespunzãtoare a Consiliului Superior al Magistraturii dispune
mãsurile care se impun ºi asigurã publicarea acestora pe site-ul
Consiliului Superior al Magistraturii, poate sesiza organul
competent sã decidã asupra mãsurilor care se impun sau poate
dispune orice altã mãsurã corespunzãtoare, potrivit legii.
Judecãtorul sau procurorul care considerã cã independenþa,
imparþialitatea sau reputaþia profesionalã îi este afectatã în orice
mod se poate adresa Consiliului Superior al Magistraturii.
Consiliul Superior al Magistraturii asigurã respectarea legii ºi a
criteriilor de competenþã ºi eticã profesionalã în desfãºurarea carierei
profesionale a judecãtorilor ºi procurorilor.
Atribuþiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii ºi ale
secþiilor acestuia, referitoare la cariera judecãtorilor ºi procurorilor,
se exercitã cu respectarea dispoziþiilor Legii nr. 303/2004 privind

statutul judecãtorilor ºi procurorilor, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, ºi ale Legii nr. 304/2004, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
În exercitarea atribuþiilor sale Consiliul Superior al Magistraturii
poate solicita Ministerului Justiþiei, instanþelor judecãtoreºti ºi
parchetelor, Institutului Naþional al Magistraturii, altor autoritãþi
ºi instituþii publice, precum ºi persoanelor fizice sau juridice
informaþiile sau actele pe care le considerã necesare.
În scopul informãrii cu privire la activitatea instanþelor ºi
parchetelor, membrii Consiliului Superior al Magistraturii
efectueazã deplasãri la sediile instanþelor ºi ale parchetelor ºi
organizeazã întâlniri cu judecãtorii, procurorii ºi reprezentanþii
societãþii civile.
Consiliul Superior al Magistraturii întocmeºte ºi pãstreazã
dosarele profesionale ale judecãtorilor ºi procurorilor.

Atribuþiile Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are urmãtoarele
atribuþii referitoare la cariera judecãtorilor ºi procurorilor: a) apãrã
independenþa ºi reputaþia profesionalã a judecãtorilor ºi
procurorilor; b) numeºte ºi revocã inspectorul-ºef, în condiþiile
legii; c) adoptã hotãrârea privind îndeplinirea condiþiei de bunã
reputaþie, pe baza raportului întocmit de Inspecþia Judiciarã, în
condiþiile legii; d) propune Preºedintelui României conferirea de
distincþii pentru judecãtori ºi procurori, în condiþiile legii.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are urmãtoarele
atribuþii referitoare la admiterea în magistraturã, evaluarea, formarea
ºi examenele judecãtorilor ºi procurorilor: a) la propunerea
Consiliului ºtiinþific al Institutului Naþional al Magistraturii,
stabileºte numãrul anual de cursanþi ai Institutului Naþional al
Magistraturii, aprobã anual data ºi locul pentru organizarea
concursului de admitere la Institutul Naþional al Magistraturii,
stabileºte tematica pentru concursul de admitere la Institutul
Naþional al Magistraturii ºi aprobã programul de formare
profesionalã a auditorilor de justiþie, emite avize ºi adoptã
regulamente, în cazurile ºi în condiþiile prevãzute de lege; b) numeºte
comisia de admitere ºi comisia de elaborare a subiectelor pentru
admiterea în Institutul Naþional al Magistraturii, în condiþiile
prevãzute de Regulamentul de organizare a examenului de admitere
în Institutul Naþional al Magistraturii; c) organizeazã ºi valideazã,
potrivit legii ºi regulamentului, examenul de capacitate al
judecãtorilor ºi procurorilor ºi aprobã programul de formare
profesionalã continuã a judecãtorilor ºi procurorilor, la propunerea
Consiliului ºtiinþific al Institutului Naþional al Magistraturii, precum
ºi tematica activitãþilor de formare profesionalã continuã,
organizate de curþile de apel ºi parchetele de pe lângã acestea; d)
numeºte ºi revocã directorul ºi directorii adjuncþi ai Institutului
Naþional al Magistraturii, la propunerea Consiliului ºtiinþific al
Institutului Naþional al Magistraturii, ºi desemneazã judecãtorii ºi
procurorii care vor face parte din Consiliul ºtiinþific al Institutului
Naþional al Magistraturii; e) la propunerea Consiliului ºtiinþific al
Institutului Naþional al Magistraturii, aprobã structura organizatoricã, statele de funcþii ºi statele de personal ale Institutului
Naþional al Magistraturii; f) numeºte directorul ºi directorii adjuncþi
ai ªcolii Naþionale de Grefieri ºi desemneazã judecãtorii ºi procurorii
membri în consiliul de conducere al ºcolii;
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are urmãtoarele atribuþii
referitoare la organizarea ºi funcþionarea instanþelor ºi a parchetelor:
a) convoacã adunãrile generale ale judecãtorilor ºi procurorilor, în
condiþiile legii; b) aprobã lista localitãþilor care fac parte din
circumscripþiile judecãtoriilor, cu avizul conform al ministrului
justiþiei, prin hotãrâre care se publicã în Monitorul Oficial al
României, Partea I; c) elaboreazã propriul proiect de buget, cu avizul
consultativ al Ministerului Finanþelor Publice, ºi emite avizele
conforme pentru proiectele de buget ale instanþelor ºi parchetelor;
d) îndeplineºte orice alte atribuþii stabilite prin lege sau regulament.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptã Codul
deontologic al judecãtorilor ºi procurorilor, Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Consiliului Superior al Magistraturii,
Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului
Superior al Magistraturii, precum ºi celelalte regulamente ºi hotãrâri
date în competenþa plenului prin Legea nr. 303/2004, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi prin Legea nr. 304/
2004, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizeazã proiectele
de acte normative ce privesc activitatea autoritãþii judecãtoreºti.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizeazã proiectele
de regulamente ºi ordine care se aprobã de ministrul Justiþiei, în
cazurile prevãzute de lege.
Consiliul Superior al Magistraturii elaboreazã anual un raport
privind starea justiþiei ºi un raport privind activitatea proprie, pe
care le prezintã Camerelor reunite ale Parlamentului României
pânã la data de 15 februarie a anului urmãtor ºi le publicã în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, ºi pe pagina de
internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii numeºte secretarul
general ºi personalul cu funcþii de conducere din aparatul Consiliului
Superior al Magistraturii.
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m pornit de la Piaþa Unirii, pe cheiul Dâmboviþei, spre
Biblioteca Naþionalã pentru a aprinde o lumânare ºi a depune o
floare la micul altar din faþa fostei Fabrici Pionierul, unde în urmã
cu patru ani, cea mai mare tragedie din ultimele trei decenii avea sã
zguduie România. Odatã trecut de Bulevardul Mãrãºeºti, nu îmi
rãmânea decât sã fac un pic dreapta ºi sã intru pe strada Bucur.
Numai cã ajuns în piaþa din faþa Maternitãþii Bucur ºi a fostei
fabrici am avut o senzaþie stranie.
Locul este cumva încremenit între mai multe epoci. Pe de o
parte, epoca veche, despre care vorbeºte marele istoric Constantin
C. Giurescu în lucrarea sa Istoria Bucureºtilor  Din cele mai
vechi timpuri pânã în zilele noastre, apoi epoca comunistã
suprapusã cu tranziþia celor trei decenii, pe fondul marii tragedii în
care ºi-au pierdut viaþa 65 de tineri dupã noaptea de 30 octombrie
2015. M-am gândit sã încerc sã fac o cronologie a evenimentelor,
ca sã pot demonstra cã spaþiul acesta mãrginit de Dâmboviþa ºi de
strãzile Verziºori, Tãbãcarilor ºi Bucur a fost greu încercat.
Din cartea reputatului istoric am aflat cã în perioada 1916-1918
Se înfiinþeazã întreprinderi de textile ºi pielãrie; în aceastã din
urmã ramurã sunt de menþionat fabricile Grigore Alexandrescu ºi
Prodanof, ambele în partea de Sud-Est a oraºului, lângã
Dîmboviþa. Un loc din Bucureºti, ca ºi multe altele, cu o istorie
bogatã, din pãcate, în evenimente tragice.
M-am dus sã vãd cu ochii mei situaþia celor douã fabrici, care în
trecut au aparþinut unuia dintre cei mai bogaþi industriaºi, respectiv,
lui Nicola Prodanof. Pe cheiul Dâmboviþei, în zona numitã astãzi
Timpuri Noi se aflã rãmãºiþele fostelor fabrici Tãbãcãria Naþionalã
ºi Bourul, fondate de industriaºul Nicola Prodanof la începutul
anilor 1900. Aici s-a dezvoltat în anii 1920-1930 cel mai mare
complex de producþie de încãlþãminte, în care lucrau patru mii de
oameni. Numele fabricilor nu mai au nicio rezonanþã acum. Asta
pentru cã istoria locului a fost spãlatã de comuniºti ºi adaptatã
trebuinþelor de dupã cel de al Doilea Rãzboi Mondial. Fabricile lui
Nicola Prodanof au fost confiscate în 1948. Tot atunci au primit ºi
alte nume  Dîmboviþa ºi Talpa/ Pionierul. Familia Prodanof a
emigrat în Brazilia în anii 70, unde au acum o afacere cu rezistenþe
electrice. Cele douã fabrici, cu tot cu terenurile din jur, se întind pe
o suprafaþã uriaºã, de 13 hectare. O sã mã raportez într-o primã
fazã la fosta fabricã Pionierul, locul tragediei de acum patru ani.
Fabrica Bourul primeºte numele de Talpa, apoi va fi redenumitã
Pionierul ºi va cunoaºte o extindere a procesului tehnologic, astfel
încât va deveni perla socialismului de la Bucureºti, iar încãlþãmintea
fãcutã aici va avea o foarte mare cãutare în þarã, dar mai ales la
export. În 1969, Pionierul ajunge sã fabrice inclusiv pantofi

sport Adidas, aceºtia fiind o marfã selectã pe atunci, pânã ºi în
Vest. În acei ani, peste 8.000 de oameni lucrau pe cea mai importantã
platformã a industriei de încãlþãminte din România, iar Nicolae
Ceauºescu mândru de rezultatele excepþionale obiºnuia sã îi facã
vizite de lucru dese.
Dupã evenimentele din 89, Pionierul îºi va pierde foarte repede
din strãlucire, fiind integratã într-un proces de privatizare pe acþiuni,
acþionarii principali devenind fostul director general ºi inginerul ºef.
Activitatea scade dramatic. În 2010, la Pionierul mai erau oficial
doar 11 angajaþi, care au continuat sã lucreze pânã în 2013, când
efectiv se pune lacãtul pe poartã, iar brandul comunist se pierde, cel
puþin temporar. O parte dintre clãdirile industriale sunt dãrâmate,
altele transformate, dar cele mai multe rãmân în paraginã.
Ulterior, locul fostei Fabrici de încãlþãminte Pionierul este divizat
în spaþii comerciale ºi depozite. Închiriate la bucatã. Printre spaþiile
comerciale s-a numãrat ºi fostul club Colectiv, azi, la patru ani de
la cea mai mare tragedie din ultimele trei decenii, fiind închis.
De jur împrejur imaginea este dezolantã. Am pornit din faþa fostei
fabrici de încãlþãminte pe strada Verziºori ca sã observ ce a mai
rãmas din Pionierul. Clãdiri pãrãsite, geamuri sparte. Ici-colo, câte
o firmuliþã fãrã nicio legãturã cu trecutul. Utilajele au dispãrut,
probabil la fier vechi. Incredibil mi s-a pãrut faptul cã noii chiriaºi au
scos ultimele douã maºini de prelucrat pantofi în stradã. Nu ºtiu cât
s-ar putea obþine pe ele, dar, fiind foarte grele ºi probabil imposibil
de demontat, nimeni nu s-a încumetat sã le dezmembreze. Un lucru
este cert, aceste terenuri ar valora cel puþin 35 de milioane de euro,
la preþurile actuale. Am continuat sã caut indicii pe strãzile Tãbãcarilor
ºi Între Gârle. Am gãsit depozite, sãli de repetiþii, un club de dans ºi
unul de box. Se închiriazã spaþiile cât de cât conservate, în timp ce
unele clãdiri anexe se prãpãdesc sub ochii puþinilor trecãtori, care se
încumetã sã intre în acest labirint industrial.
Deja trecusem, fãrã sã realizez, în perimetrul fostei Tãbãcãrii
Naþionale. Aceasta avea ºi ea sã se transforme în 1948 în Fabrica
Dîmboviþa, fabricã specializatã în pielãrie ºi încãlþãminte. În
registrul comerþului figureazã dupã 89 cu sediul în Splaiul Unirii
la numãrul 96. Dupã 90, încã se putea considera reprezentativã
pentru tot ce a însemnat vechiul cartier tãbãcãresc al Bucureºtilor.
La 19 februarie 1991 s-a transformat în Societatea Comercialã
DÎMBOVIÞA. Începând cu anul 1992, SC DÎMBOVIÞA SA
desfãºura activitãþi de export pe cont propriu. Fosta halã a
Tãbãcãriei Naþionale, aprovizionatã cu siguranþã de la abatorul
din apropiere, locul în care se prelucra pielea, azi este ºi ea o ruinã.
Centrala termicã a fostei întreprinderi, despre care comuniºtii de
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la Dâmboviþa fãceau mare caz, cã
au înzestrat-o cu tot ce trebuie
pentru ca muncitorii din anii 50 sã
aibã un maximum de confort la
muncã, a ajuns adãpost pentru
oamenii strãzii. Stilul industrial
predominant cândva, al platformei
este pãstrat doar la nivelul unor
clãdiri administrative, evident cu
destinaþia schimbatã. Aproape
nimic nu mai aminteºte de istoria
acestui loc greu încercat. Acum,
România cumpãrã peste 50 de milioane de perechi de pantofi
ieftini, fãcuþi în China
La privatizarea din 1996, nepoþii lui Prodanof au venit ºi cu
investitori din Brazilia, care erau interesaþi sã finanþeze dezvoltarea
producþiei de la Dâmboviþa ºi Pionierul. Autoritãþile de la acea
vreme au refuzat orice propunere. Fabricile au ajuns apoi în
faliment
La trei decenii de la evenimentele din 89, avem o economie
precarã. Majoritatea marilor fabrici din perioada interbelicã sunt
revendicate de ani buni de urmaºii fondatorilor, dar fãrã prea mare
succes. În tot acest rãstimp, din nefericire, fabricile-etalon ale
industriei bucureºtene zac în mizerie ºi chiar ucid. Prin abandon!

Duminicã

Sâmbãtã

ora

SEVEN MUSIC

Experienþa Urbanã.
R.: Maria Duda

Azi în istorie.
R.: Ovidiu Vasile

12-13

7 Tech. R. Tibi Ursan

13-14

SEVEN MUSIC

7 la SEVEN.
Echipa SEVEN
Poveºti Nespuse
ECHIPASEVEN

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

Vorbe cu personalitate.
Iminis Miricioiu
80 Remember
R. Tache
Drumul Mãtãsarilor.
S. Munteanu

14-17
17-18
18-20
20-21
21-22
22-23
23-24
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OPINIA NAÞIONALÃ

Printre principalele bijuterii din camera Tezaurului, din cadrul

Miliþa Despina, soþia
lui Neagoe Basarab
(Curtea de Arges) ºi
bogata sa coroanã

Domnitorul Neagoe
Basarab ºi soþia sa
Miliþa Despina, ctitori la Curtea de
Argeº

Muzeului Naþional de Istorie a României, se aflã ºi o splendidã coroanã
regalã: Coroana Reginei Maria. Puþine sunt lucrurile pe care le ºtim,
astãzi, despre simbolurile monarhice româneºti, pe de o parte pentru cã
cei 50 de ani de comunism au ascuns, în mod deliberat suficiente lucruri,
pe de altã parte, pentru cã nici regimurile care s-au succedat dupã 1989
nu au dorit sã scoatã la luminã unele adevãruri. Puþinã lume ºtie, de
exemplu, povestea acestei frumoase bijuterii din Europa secolului XX,
respectiv coroana purtatã de Regina Maria la încoronarea de la Alba
Iulia, din anul 1922, moment prin care se marca, simbolic, Marea Unire
din 1918. În contextul istoric al acelui moment, imediat dupã rãzboi,
când þara toatã era în suferinþã, iar banii erau puþini ºi se fãceau eforturi
serioase pentru a se întãri administrativ statul abia lãrgit, nu existau
fonduri pentru turnarea unei bijuterii de asemenea anvergurã. Regele
Ferdinand avea sã poarte coroana predecesorului sãu, Carol I, fãuritã,
dupã cum se ºtie, din oþelul provenit de la un tun turcesc, capturat în
timpul Rãzboiului de Independenþã. Dar pentru coroana reginei se cãutau
încã soluþii, o comisie a încoronãrii fiind alcãtuitã, potrivit presei vremii,
pentru a pune la punct toate detaliile. Atunci a intervenit magnatul
bãimãrean al aurului, Alexe Pocol, industriaº, dar ºi recunoscut filantrop,
la vremea respectivã senator, care a trimis o scrisoare cãtre Comisia
încoronãrii, oferindu-ºi sprijinul, mai exact donaþia a 3,6 kilograme de aur
necesare pentru coroanã. Majestatea Sa Regina i-a transmis vii mulþumiri
lui Alexe Pocol, acordându-i ºi o audienþã privatã. Aºadar, coroana a
fost fãcutã din aur transilvãnean în stil art-nouveau, la Paris, dupã
proiectul unui român, Costin Petrescu. Dar ideile privind cum trebuia sã
arate ºi care sã-i fie elementele constitutive au venit chiar de la suveranã,
principala sursã de inspiraþie constituind-o coroana doamnei Despina
Miliþa, soþia domnitorului Neagoe Basarab, pe care Regina Maria o vãzuse
pe fresca Mãnãstirii de la Curtea de Argeº. Regina ºi-a dorit în mod
special acest lucru, pentru cã dorea sã se facã trimitere ºi la trecutul þãrii,
dar ºi la bogãþia ºi fertilitatea pãmântului românesc. În ceea ce priveºte
simbolurile regalitãþii, ele apar pe cei doi pandantivi laterali de inspiraþie
bizantinã: pe unul este reliefatã în aur stema micã a Regatului României,
iar pe celãlalt stema Casei de Edinburgh (pentru a indica originea reginei
Maria). De cele douã medalioane sunt prinse câte trei lanþuri, reprezentând
boabe de grâu, simbol al fertilitãþii, iar la capãtul fiecãrui lanþ se afla o
cruce gamatã, similarã celei din partea superioarã a coroanei, cruce care
reprezintã simboluri religioase strãvechi, regãsite adesea ºi în arta popularã
româneascã. Comanda pentru coroanã a fost fãcutã de Parlamentul
României ºi de colonelul Drosso - din partea regelui Ferdinand, pe data
de 5 august 1921, plãtindu-se celebrei case de bijuterii Falize din Paris
suma de 65.000 de franci; lucrarea a fost terminatã în luna septembrie
1922. Coroana Reginei Maria este din aur masiv ºi pietre semipreþioase:
turcoaze (16 bucãþi), ametiste (12 buc.), opaluri (68 buc.), chrysoprazuri
(32 buc.), granate (16 buc.), plus indispensabila catifea. Cântãreºte 1.854
de grame, are diametrul la bazã de 17,5 cm ºi înãlþimea de 18 cm. (În anul
2008, când a fost expusã la noi în þarã, la Suceava, coroana reginei Maria
a fost asiguratã ca piesã de tezaur, la valoarea de 25 de milioane de euro.)
Regina Maria a purtat coroana în premierã la o lunã dupã ce a fost terminatã,
respectiv, la momentul încoronãrii soþului sãu, Ferdinand, ca Rege al României.
Evenimentul a avut loc pe 15 octombrie 1922 la Alba-Iulia.
Alãturi de coroana de aur, Regina Maria a purtat la încoronare ºi un
colier de diamante, precum ºi un safir mare ca pandantiv, bijuterii
comandate de cãtre Regele Ferdinand la celebra Casã de bijuterii Cartier.
Un an mai târziu, mulþumitã de lucrarea Casei de bijuterii Falize, Regina
Maria a comandat o copie a coroanei, acesta fiind expusã acum la Muzeul
Maryhill din S.U.A.. În acest muzeu se mai aflã un bust al Reginei Maria,
o copie a tronului României ºi o reproducere a Castelului din Sinaia.
Toate acestea au fost duse ºi donate de cãtre Regina Maria în timpul
cãlãtoriei sale în America.. E ca un muzeu al monarhiei române, un loc de
pelerinaj unde vin americanii, dar ºi românii. O româncã este cea care
administreazã acest muzeu american (adresa: 35 Maryhill Museum Drive,
Goldendale, Washington). Faþã de varianta originalã a coroanei care se
aflã la noi în þarã, exemplarul din 1923 (copia) era realizat din argint aurit
- nu din aur, în loc de granat au fost montate rubine, iar calcedonitul a
fost înlocuit cu peridotit.
Regina Maria a trãit între anii 1875 ºi 1938. Nãscutã Maria Alexandra
Victoria de Saxa-Coburg ºi Gotha (devenitã dupã Primul Rãzboi Mondial
Casa de Windsor) a fost mare prinþesã a Marii Britanii ºi Irlandei, fiind
nepoata reginei Victoria a Marii Britanii. Pãrinþii sãi au fost Alfred Ernest
Albert de Saxa-Coburg ºi Gotha, duce de Edinburgh, iar mama, Maria
Alexandrovna Romanova, a fost mare ducesã a Rusiei, unica fiicã a þarului
Alexandru al II-lea al Rusiei. Maria a fost cãsãtoritã cu Alteþa Sa Regalã
Ferdinand, prinþul de coroanã al þãrii noastre la acel moment, momentul
festiv având loc la 10 ianuarie 1893, la Sigmaringen, în Germania. Datoritã
firii sale dârze, s-a implicat în multe dintre problemele þãrii, cãpãtând
chiar, la un moment dat, numele de mama rãniþilor deoarece, în timpul
Primului Rãzboi Mondial, nu a ezitat sã meargã chiar pânã în prima linie a
frontului, având grijã de rãniþi. Temperamentul ei de luptãtor l-a convins
pe regele Carol I ca, în 1896, sã o numeascã pe principesa Maria în calitate
de comandant onorific al Regimentului 4 Roºiori, fapt ce o va face extrem
de mândrã; nu va ezita sã poarte cu orice ocazie uniforma regimentului la
manifestaþiile oficiale. Toatã viaþa a fost preocupatã de propria imagine.
Obiºnuia sã spunã cã a dat României o faþã vie. Regina Maria a avut un
rol determinant în intrarea þãrii noastre în timpul Primului Rãzboi Mondial
alãturi de Antantã, alcãtuitã din þãrile occidentale - etalon ale Europei. În
acelaºi timp, regina Maria a fost una dintre cele mai frumoase principese
moºtenitoare din Europa vremii sale. Nu puþini sunt bãrbaþii care au fost
vrãjiþi de acest aspect la Alteþa Sa Regalã. Un alt lucru prin care domnia
sa a rãmas în istorie, ºi aici nu mã refer doar la istoria noastrã, este faptul
cã a purtat o coroanã specialã, cu un design inovator în perioada respectivã,
ce împletea istoria noastrã naþionalã cu Occidentul. Practic, coroana
purtatã de regina Maria a reprezentat o alãturare unicã de simboluri
regale, fiind o exprimare a noii identitãþi naþionale, afirmã Ion Ivaºcu,
reputat profesori de istorie.
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Coroana Reginei Maria este una fleuronatã, închisã, cu baza elipsoidalã,
alcãtuitã dintr-o bandã frontalã, din care se dezvoltã opt fleuroane mari,
în formã de flori de crin heraldice ºi opt fleuroane mici, în formã de treflã,
realizate din tablã de aur. Partea inferioarã a benzii frontale este decoratã,
în tehnica au repousé, cu o frizã alcãtuitã din boabe de grâu dispuse
oblic, grupate douã câte douã, mãrginitã de o triplã bordurã, iar restul
câmpului este acoperit de o frizã din frunze de acant ºi vrejuri stilizate,
împletite, presãratã cu monturi de pietre semipreþioase, turcoaze ºi
chrysoprazuri, tãiate ºi ºlefuite în formã de caboºon. Fleuroanele mari
sunt decorate cu motive geometrice, realizate în tehnica au repousé ºi cu
monturi de pietre semipreþioase, turcoaze ºi opaluri, dispuse în treflã,
alternând cu turcoaze, opaluri ºi ametiste sau granate, dispuse în treflã,
tãiate ºi ºlefuite în formã de caboºon. Fleuroanele mici sunt decorate cu
motive geometrice, realizate în tehnica au repousé ºi cu monturi de
pietre semipreþioase, ametiste ºi opaluri, dispuse în treflã, ametistele
sunt tãiate în douã trepte, de formã romboidalã, iar opalurile sunt tãiate
ºi ºlefuite în formã de caboºon. Fleuoroanele mari continuã prin opt
raze, în acoladã, cu capetele rulate, care se unesc în centrul coroanei,
susþinând un glob cruciger, surmontat de o cruce gamata, cu braþele în
unghi de 45°, sprijinitã, în partea dreaptã, de o perlã de aur. Razele
coroanei sunt decorate, în tehnica au repousé, alternativ, cu motive
geometrice ºi vegetale stilizate. Pe partea interioarã a coroanei, razele se
unesc, prin sudurã, cu fleuroanele din care se dezvoltã. În centru, ele se
ataºeazã în jurul unei ºaibe circulare cu opt raze, de care este prins, prin
sudurã ºi înºurubare, globul cruciger. Suprafaþa crucii gamate care
surmonteazã globul cruciger este brunatã. În zona temporalã, coroana
este prevãzutã cu douã pandantive (pendilia sau prependoulia), alcãtuite
din rame circulare, prinse de baza coroanei cu câte douã verigi. În fiecare
ramã sunt înscrise o placã romboidalã, înconjuratã de un decor vegetal
stilizat, realizat prin tehnica ajurãrii, ºi pietre semipreþioase  opaluri,
chrysoprazuri ºi granate, tãiate ºi ºlefuite în formã de caboºon. Placa din
partea dreaptã (poziþie heraldicã), decoratã cu motive geometrice, realizate
în tehnica au repousé, este timbratã de un scut cu reprezentarea stemei
mici a Regatului României (modelul de dupã 1919, ulterior, consfinþit
prin constituþia din 1923), realizatã prin gravare. Ecusonul este sudat de
placã. Placa heraldicã din stânga este timbratã de un scut cu blazonul
personal al Mariei, în calitatea sa de principesã de Edinburgh, principesã
a Regatului Unit al Marii Britanii ºi Irlandei, principesã de Saxa-CoburgGotha ºi ducesã de Saxonia, titlurile pe care le-a avut pânã în 1893, la
cãsãtoria ei cu Ferdinand, principele moºtenitor al României. ªi aceastã
emblemã heraldicã este realizatã tot prin tehnica gravurii. Cele douã
discuri ale pandanþilor temporali continuã cu câte trei lanþuri, douã scurte
ºi unul, cel central, lung, alcãtuite din verigi în forma boabelor de grâu,
prinse cu mici anouri circulare. Fiecare lanþ are, în punctul de origine ºi la
mijloc, câte un buton circular, având montat un caboºon cu opal. Aceste
atârnãtoare se terminã cu câte un pandantiv circular, având înscris, în
centru, o cruce gamatã, cu braþele în unghi de 45°. Lanþurile pandanþilor,
precum ºi crucile gamate ale pandantivelor au suprafeþele brunate. Baza
coroanei constã dintr-o bandã de tablã, de formã elipsoidalã, sudatã de
placa frontalã, pe care se aflã gravatã o inscripþie, cu litere unciale, în
limba francezã: LES FRERES FALIZE//ORFEVRES//ANCIENS
JOAILLIERS//DE LA COURONNE//, cuvintele sunt intersectate ºi
despãrþite de un amplu motiv decorativ vegetal stilizat. Coroana are o
cãptuºealã din catifea de culoare viºinie, având o bordurã de piele ºi ºase
capse.
Despre coroana prezentatã mai sus se spune cã este cea mai frumoasã
bijuterie din Europa secolului XX, iar Regina Maria, cea care a purtat
aceastã minune de bijuterie, rãmâne una dintre cele mai iubite femei din
istoria þãrii noastre. Frumuseþe ºi iubire; ce poate fi mai nobil ºi onorant
pentru un suflet sensibil ºi vibrant ca al Reginei Maria a României!

