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Manifestare de tradiþie în cadrul
Universitãþii Spiru Haret,
Zilele Bibliotecii Universitare
se desfãºoarã în campusurile
instituþiei, în perioada 10-12
decembrie. Studenþii sunt invitaþi
la biblioteci, unde li se vor prezenta
Baza de date ºtiinþifice internaþionale,
cãrþi relevante din specializãrile
pe care ei le studiazã, vor fi evocate
personalitãþi care s-au remarcat
în domeniile din programã,
sunt invitaþi la activitãþi interactive.

A XI-a Conferinþã Internaþionalã :

Exerciþiile fizice  o cale complexã ºi modernã pentru promovarea unei vieþi sãnãtoase/
Physical exercises  a complex and modern way to promote healthy living

Studenþii de la
Facultatea de Psihologie
ºi ªtiinþele Educaþiei
de la
Universitatea Spiru Haret
vã invitã
în atmosfera de sãrbãtoare,
printr-un
program special de colinde,
joi, 12 decembrie!
Invitat special: Lorena Oltean
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Provocãrile viitorului agriculturii
ecologice în dezbaterile europene

Rezultatele PISA în România,
dovada unui sistem educaþional depãºit

În urma publicãrii rezultatelor obþinute de elevii români la probele
de evaluare din cadrul studiului PISA, elaborat de Organizaþia pentru
Cooperare ºi Dezvoltare Economicã, spaþiul public a fost dominat de
opinii diverse, având drept cauzã principalã statisticile îngrijorãtoare
ce relevã ineficienþa unui sistem educaþional depãºit, neracordat la
nevoile ºi interesele actuale ale celor care, la nivel teoretic, sunt
beneficiari primari ai sãi. În acest context, întrebarea cel mai frecvent
În perioada 2-4 decembrie ac, asociaþia INTER-BIO, a vehiculatã este Cine sunt vinovaþii?.
producãtorilor, procesatorilor ºi comercianþilor pe filiere de
(Continuare în pag. 2)
produse certificate ca produse ecologice, a participat la
Bruxelles, prin USH Pro Business, centru antreprenorial
universitar, la dezbaterile europene privind agricultura
ecologicã, în cadrul a trei evenimente distincte, respectiv:
SME Organics Final Event, concentrat pe promovarea
sectorului IMM în agriculturã ºi procesarea ecologicã;
IFOAM EU meets business, Bringing the organic food  Arhitecta Maria DUDA, autoarea cãrþii Experienþa urbanã
industry together, focalizat pe modelele de afaceri ale viitorului;
 Dr. Petru Ciprian Bradu, autorul cãrþii Ec(o)menia. Elemente de
Organic Innovation Days, promovarea inovãrii ºi digitalizãrii
gândire economicã din doctrina socialã a Bisericii Catolice
în sectorul bio.
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Spre o înãsprire a reglementãrilor
ºi noi modele de afaceri





Târgul Gaudeamus s-a încheiat. Dar încã avem
noutãþi. Stãm de vorbã cu autori, vorbitori

Grãdiniþa Prietenii Mei ºi ªcoala Gimnazialã International Premium School of Bucharest, reprezentate de prof. univ. dr.
Laura Goran ºi prof. Mimi Constantin, prof Geanina Voinea ºi prof Livia Andreea Novac, au participat la II-a ediþie a Sesiunii
de comunicãri I.N.E.D.I.T. ÎN EDUCAÞIE. CHEIA SUCCESULUI, desfãºuratã joi, 5 decembrie, la Grãdiniþa Ciupercuþa
(director Alice Ileana Gitan).
A fost o întâlnire de înaltã calitate ºtiinþificã a cadrelor didactice, un schimb de bune practici în care am împãrtãºit poveºti
despre succes profesional ºi succes instituþional. (prof. univ. dr. Laura GORAN)

Constituþional,
neconstituþional
Mioara VERGU-IORDACHE
Nu cred cã propunerea ministrului Muncii ºi Justiþiei sociale,
Violeta Alexandru, privind interzicerea cumulului pensiei cu
salariul la stat contravine Constituþiei. Cu condiþia ca interdicþia
sã nu se refere la aceia care ºi-au îndeplinit stagiul de cotizare
pentru primirea pensiei ºi sunt, în mod real, indispensabili,
prin competenþã ºi profesionalism, sistemului public. În toate
celelalte situaþii, este corect sã se aplice interdicþia. Cine nu
îndeplineºte criteriul de vârstã ºi stagiu de cotizare ar trebui sã
opteze pentru pensie sau salariu din sistemul public. În rest,
este corect ca oricine se simte în putere ºi face faþã exigenþelor
posturilor sã poatã sã lucreze în sistemul privat.
Eu aºa cred. Alþii cred altceva ºi este normal sã fie aºa, sã
gândim diferit. Mai ales cã gândul diferit vine ºi din experienþã:
cine s-a fript cu ciorbã suflã ºi-n iaurt.
Ministerul se numeºte al Muncii ºi al Justiþiei sociale. Ar trebui
sã introducã mãsuri ferme ºi sã înceteze sã facã daruri sociale.
De aceea cred cã mãrimea pensiei nu poate fi un criteriu, aºa
cum precizeazã Violeta Alexandru: se va þine cont de situaþia
celor cu pensii mici. Singurul criteriu trebuie sã fie competenþa ºi
respectarea legii. La început, va fi greu. Dar poate ne vom învãþa
cã statul suntem noi ºi cã noi plãtim. ªi salarii ºi pensii!
ªi mai zice ministrul cã peste tot în lume sistemul de pensii
este gândit pentru a-i ajuta pe cei care nu mai pot lucra ºi statul
trebuie sã îi respecte ºi sã aibã grijã de ei. Corect cã trebuie sã-i
respecte, dar sã îi ajute pe cei care nu mai pot lucra ºi sã aibã
grijã de ei?! Nu, asta face un stat paternalist, un tãtuc. Nu mai
vrem! Noi avem grijã de noi! Cã nu avem toþi dizabilitãþi, nu
suntem toþi în situaþii critice! De aceºtia trebuie sã aibã grijã.
Cotizãm zeci de ani în avans pentru a ne plãti pensiile. Nu ne
dã statul ceva, noi dãm! Nu e corect sã gândim cã ieºim la pensie
pentru cã nu mai putem lucra. Ieºim la pensie ca sã ne bucurãm de
timp liber acordat pasiunilor noastre, nepoþilor, de ani de odihnã,
de relaxare, nu pentru a ne îndrepta spre dincolo de viaþã!
Poate ne aducem aminte cã acum 11 ani, în decembrie 2008,
Guvernul a emis o Ordonanþã de Urgenþã prin care celor care
aveau pensii peste plafonul de 1.500 de lei le era interzis cumulul
cu salariul de la stat. Avocatul Poporului a atacat OUG la Curtea
Constituþionalã, care a decis, în 2009, cã OUG este neconstituþionalã, motivând cã afecteazã drepturile fundamentale prevãzute
de Constituþie. Nici atunci, nici acum nu înþeleg care drepturi
fundamentale? Dreptul la muncã? Nu se interzice. Era vorba de
plafonul de 1.500 de lei?! Da, e posibil, pentru cã nu vorbim de
Protecþie socialã, ci de Justiþie socialã într-o þarã cu un buget
mai curând mereu cârpit.
Mi-ar plãcea sã se aprobe propunerea ministrului Muncii ºi
Justiþiei sociale, Violeta Alexandru, sã nu fie declaratã
neconstituþionalã, chiar dacã cei care decid sunt în situaþia de a alege!
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 Implicaþi  Implicaþi  Implicaþi  Implicaþi  Implicaþi  Implicaþi  Implicaþi  Implicaþi  Implicaþi
Domeniul Sanitar
Specializarea:
 Asistent medical generalist /duratã 3 ani
 Asistent medical balneofiziokinetoterapie ºi recuperare/ 3 ani
Sediul: Bulevardul Basarabia numãrul 256
Telefon: 0213140075 interior 206; 0721 808 577

PENTRU O SOCIETATE SÃNÃTOASÃ
La adresa din bulevardul Basarabia numãrul 256 Bucureºti, sunt douã corpuri de clãdiri. Cea
din dreapta este a Facultãþii de Medicinã Veterinarã din cadrul Universitãþii Spiru Haret, iar cea
din stânga, mai nouã, este a Colegiului Universitar Spiru Haret. Colegiul Universitar Spiru
Haret Bucureºti, domeniul Sanitar, parte a Universitãþii Spiru Haret oferã calificãri profesionale
de nivel 5 în domeniul sãnãtate ºi asistenþã pedagogicã.
Colegiul se mândreºte cu cadre didactice ºi auxiliare competente,
specializate, medici de prestigiu care asigurã cea mai bunã pregãtire
profesionalã. În prezent, aici sunt organizate cursuri pentru calificãrile
profesionale Asistent medical generalist ºi Asistent medical
balneofiziokinetote-rapie ºi recuperare. În mare mãsurã, cursanþii
colegiului sunt implicaþi în stagii de practicã la Spitalul Clinic de Urgenþã
pentru Copii M.S. Currie, Spitalul Clinic de Urgenþã pentru Copii
Grigore Alexandrescu, Spitalul Clinic Colentina, Clinica Medicalã
Stefarimed Bucureºti, Centrul de Cercetare, Recuperare ºi Terapie
Ocupaþionalã AEPEEC (Asociaþia Europeanã pentru Promovarea
Excelenþei în Educaþiei ºi Cercetare), Centrul de Mediere ºi recuperare
ªcolarã  ªcoala Gimnazialã nr. 32. Am intrat într-un frumos ºi modern
amfiteatru unde profesorul Gheorghe Cojocariu le preda cursanþilor
din anul I, specializarea Asistent medical generalist, Psihologie. Dupã
încheierea interesantului curs de psihologie, profesorul a avut
amabilitatea sã îmi facã unele precizãri.
Gheorghe Cojocariu: În primul rând, trebuie sã remarcãm un
lucru. Cã aceastã idee vine pe o piaþã a muncii, în care existã
concurenþã mare. Am remarcat cã, dupã trei ani, am avut o evaluare,
iar toþi absolvenþii primei promoþii, care au susþinut evaluarea, au
trecut cu note foarte mari. Aºadar, având un standard ridicat pe
piaþa muncii, în privinþa serviciilor din Sãnãtate, constatãm cã sunt
tot mai mulþi tineri sau chiar persoane adulte, trecute de vârsta de
30, 40 de ani, care îºi doresc sã intre în aceastã lume. În lumea
medicinei. Sunt cursanþi care au facultate, alþii doar bacalaureat, dar
toþi au în comun faptul cã s-au orientat cãtre acest domeniu. Aici au
gãsit o deschidere formidabilã. Ne bucurãm cã avem opinii pozitive
cu privire la ce se întâmplã aici ºi o sã vã rog chiar sã îi întrebaþi pe
ei, care sunt motivele pentru care au ales Colegiul Universitar Spiru
Haret, domeniul Sanitar. Înainte sã îi ascultaþi pe ei, vã mai spun
doar cã, la fel ca prima promoþie, care a susþinut evaluarea la nivel

naþional în acest an, ºi actualii cursanþi de la specializãrile: Asistent
medical generalist ºi Asistent medical balneofiziokine-toterapie ºi
recuperare sunt foarte deschiºi ºi motivaþi sã facã o carierã în
domeniul medicinei.
Reporter: Vã rog sã îmi spuneþi câteva lucruri despre cursul
de Psihologie.
Gheorghe Cojocariu: Este un curs de fundamente ale psihologiei
în care fixãm, conform tematicii Agenþiei Române de Asigurare a
Calitãþii în Învãþãmântul Preuniversitar, conform documentelor
existente în baza cãrora noi lucrãm, atât noþiunile, cât ºi procesele,
astfel încât, cursanþii, respectiv cei care vor finaliza colegiul, sã
aibã în bagajul de cunoºtinþe un pachet cât mai complet de informaþii
ºi, în funcþie de domeniul ºi de specializarea medicalã pe care le vor
urma, sã poatã utiliza noþiunile respective cât mai bine.
Am stat de vorbã cu câteva cursante din anul I, specializarea
Asistent medical generalist.
Cristina Munteanu: De ce am ales Colegiul Universitar Spiru
Haret Bucureºti? Pentru o carierã de viitor, în speranþa de a acumula
cât mai multe lucruri noi ºi utile.
Reporter: Ce puteþi sã îmi spuneþi despre profesori ºi despre
colegi?
Cristina Munteanu: Profesorii sunt foarte deschiºi ºi receptivi
la problemele noastre ºi ne ajutã sã înþelegem foarte bine materia.
Cât despre colegi, pot spune cã suntem ca o familie. Sper ca practica
pe care o s-o facem în spitale, dupã vacanþa de iarnã, sã ne ajute sã
trecem mai uºor de acel prag psihologic, fiindcã a fi asistent medical
nu este chiar cea mai uºoarã meserie din lume. Este nevoie sã ne
sprijinim unii pe alþii ºi sã învingem emoþiile provocate de suferinþa
umanã. Pentru asta ne pregãtim.
Elena Tatiana Marin: Îmi place cã totul este tratat de profesori
cu foarte mare seriozitate. Aºtept practica ºi anticipez ce va urma,

(Urmare din pag. 1)

producerii, procesãrii ºi comercializãrii de produse
bio, cât ºi pentru dezvoltarea de noi produse sau
noi modele de afaceri.
Dezbaterile au evidenþiat faptul cã regulamentele
Uniunii Europene privind agricultura ecologicã,
denumitã ºi organicã sau bio sunt în prezent
reevaluate ºi vor fi introduse noi reglementãri în
prima jumãtate a anului 2020, privind producþia,
procesarea ºi importul de alimente organice. Se
prefigureazã o înãsprire a controlului pe filierele
de produse bio, o armonizare a sistemului de
sancþiuni, o creºtere a numãrului de vizite în teren
ºi a numãrului de mostre ce vor fi prelevate. De
asemenea, se vor reglementa aspectele legate de
reziduuri, de substanþe nepermise în produsul
organic. Vor fi încurajate lanþurile de distribuþie
scurte ºi va fi revizuitã lista de substanþe autorizate.
Sunt multe mãsuri care trebuie de pe acum cunoscute.
În România, din pãcate, sunt mulþi care nu cred cã
viitorul alimentar va fi organic sau nu le pasã de
asta  a declarat Costin Lianu, preºedinte INTERBIO, director general USH Pro Business.
Pentru detalii suplimentare privind evenimentele
de mai sus, puteþi sã ne scrieþi pe office@inter-bio.ro
sau office@ushprobusiness.ro
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Cosmin OBOREANU

Rezultatele PISA în România,
dovada unui sistem educaþional depãºit

Provocãrile viitorului agriculturii
ecologice în dezbaterile europene
Spre o înãsprire
a reglementãrilor
ºi noi modele
de afaceri
De asemenea, INTER-BIO a avut întâlniri de lucru
cu reprezentanþii unor organizaþii similare din alte
þãri, reprezentanþii IFOAM EU, FIBL Europe, cercetãtori reprezentând mediul academic din Franþa,
Danemarca, Italia, Elveþia, Spania, Finlanda, Belgia,
precum ºi cu experþi în elaborarea de standarde, în
inovare ºi digitizare în domeniul agroalimentar. De
asemenea, în cadrul seminarului SME organics a fost
prezentatã experienþa pozitivã a INTER-BIO în
sustinerea IMM-urilor exportatoare de produse
ecologice, în special prin centre regionale de susþinere,
cât ºi prin stimularea creãrii de forme asociative,
precum clustere ºi cooperative.
În cadrul întâlnirilor, s-a evidenþiat rolul important
al cercetãrii în fixarea noilor reguli de producere,
procesare ºi comercializare de produse bio (organice),
precum ºi impactul pozitiv asupra sãnãtãþii umane
al consumului de produse bio. În acest sens, INTERBIO a pledat pentru o colaborare strânsã între
miºcarea IFOAM, a fermierilor de produse organice
ºi miºcarea One Health de abordare holisticã,
integratã, a sãnãtãþii umane.
Nu în ultimul rând, conferinþa dedicatã inovãrii
digitale a evidenþiat importanþa cercetãrii ºi inovãrii,
atât pentru optimizarea proceselor aferente

fiindcã în trecut am fost studentã la Facultatea de Medicinã
Veterinarã ºi am fãcut multã practicã la un cabinet veterinar. Este
adevãrat cã nu lucram cu oameni în suferinþã, dar suferinþa poate fi
mare, indiferent dacã lucrãm cu oameni sau cu animale. În esenþã,
nu trebuie sã te laºi copleºit! Cred cã empatia cu pacientul este
esenþialã ºi, evident, nivelul tãu de pregãtire. ªtiu sã recoltez sânge,
sã pun branule.
Andreea Mãdãlina Martalogus: Sunt ºefa de an. Am venit la
Colegiul Universitar Spiru Haret din dorinþa de a mã dezvolta
personal. Mama este medic pediatru. Eu am ºi copii. Trebuia,
probabil, sã fac pasul acesta mai devreme, dar cred cu tãrie cã
timpul nu este pierdut. Sunt foarte interesatã de Terapia Bowen.
Eu sunt ºi terapeut ºi mã gândesc cã partea teoreticã de aici, de la
colegiul sanitar, mã va ajuta foarte mult. Mã intereseazã psihologia
ºi felul în care trebuie interacþionat cu pacientul aflat în suferinþã.
Cursanþii vor învãþa în cei trei ani de studiu sã ofere îngrijire
medicalã bolnavilor, sã monitorizeze aspectele îngrijirii medicale,
inclusiv dieta ºi activitatea fizicã (observarea bolnavilor,
înregistrarea simptomelor, notarea ºi înregistrarea progreselor etc.),
sã administreze tratamente ºi medicamente la indicaþiile medicilor,
sã pregãteascã bolnavii pentru examinare, sã dezvolte ºi sã
coordoneze planuri de îngrijire medicalã, dar ºi sã instruiascã bolnavii
ºi infirmierii etc.
Prin obþinerea acestei calificãri profesionale, asistenþii medicali
generaliºti pot profesa în cadrul unitãþilor medicale din sistemul de
sãnãtate public ºi privat: spitale, policlinici, dispensare locale,
cabinete medicale particulare, cabinete medicale din cadrul
instituþiilor de învãþãmânt, cabinete medicale din cadrul unitãþilor
de producþie, cabinete medicale individuale ale companiilor etc.
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Consiliul Naþional al Elevilor atrage atenþia asupra unor aspecte demne de luat în seamã în
momentul plasãrii vinei asupra unui actor educaþional sau altul, subliniind importanþa identificãrii
problemelor ºi cooperãrii pentru rezolvarea acestora. În timp ce analfabetismul funcþional ia
amploare, atingând procentul de 44% în rândul elevilor supuºi evaluãrii, aproape jumãtate
dintre participanþii la studiul în cauzã nu pot realiza operaþii aritmetice de bazã sau corelaþii
elementare în domeniul ºtiinþelor. Pe termen scurt, folosirea dezinteresului manifestat de elevi,
idee asumatã de unii lideri sindicali, drept explicaþie pentru rezultatele slabe înregistrate creeazã
o stare de confort generalã, pornind de la premisa cã învãþãmântul românesc este suficient de bun
pentru elevi, însã aceºtia nu depun efortul corespunzãtor pentru a performa la testele din
programul internaþional. Pe termen lung însã, trebuie sã conºtientizãm cã evaluarea este oglinda
predãrii, ceea ce înseamnã cã rezultatele obþinute la evaluare sunt influenþate direct, atât de
conþinutul predat elevilor, cât ºi de metodele de predare utilizate la clasã de cãtre cadrul didactic.
Pe de o parte, se vorbeºte de ani de zile despre necesitatea unei reforme curriculare, care sã
conducã spre eliberarea programei actuale ºi punerea accentului pe calitatea informaþiei, în
detrimentul cantitãþii sale. Pe de altã parte, este esenþial ca elevii sã studieze la ºcoalã materii
de interes, deopotrivã din perspectiva societãþii prezentului ºi din perspectivã individualã,
astfel încât, odatã cu finalizarea ciclului liceal al învãþãmântului preuniversitar, aceºtia sã fie
pregãtiþi pentru tranziþia în mediul universitar, pentru cerinþele pieþei muncii ºi, nu în ultimul
rând, pentru viaþã. Pe de altã parte, conþinutul teoretic trebuie însoþit de metode de livrare
adecvate, interactive, care sã menþinã constantã atenþia acestora. În acest sens, este nevoie de
o investiþie realã în procesul de formare iniþialã ºi continuã a profesorilor. Fireºte, problemele
sistemului educaþional sunt multe, însã importantã este asumarea responsabilitãþii de cãtre
fiecare actor implicat ºi înþelegerea faptului cã societatea se aflã într-o continuã schimbare ºi
evoluþie, iar pe mãsurã ce se succedã generaþiile de elevi, actul educaþional trebuie adaptat la
nevoile lor. Spre exemplu, sistemul în care au fost formaþi cei aflaþi pe bãncile ºcolii în urmã cu
30 de ani nu este unul propice dezvoltãrii elevilor de astãzi.
Rezultatele evaluãrilor din cadrul PISA mai atrag atenþia asupra unui aspect: relevanþa
configurãrii unui învãþãmânt la standarde europene ºi acceptarea furnizãrii de bune practici.
În România, se observã deseori un fenomen al contrastelor: dorinþa de schimbare, cãreia
i se adaugã reticenþa faþã de noutate. Progresul nu este însã posibil în contextul aplicãrii
unei politici a paºilor mãrunþi ºi al rezistenþei faþã de mãsurile, propunerile sau exemplele
pozitive ce aparþin unor state cu un sistem educaþional performant.
Recomand tuturor actorilor implicaþi în procesul instructiv-educativ la orice nivel, sã
înceteze sã mai arunce vina de la unii la alþii ºi sã începem, noi ca naþie, sã ne asumãm
dezastrul educaþional, imposibilitatea acestui sistem de a þine pasul cu societatea din ce în
ce mai dinamicã. Ceea ce mi se pare chiar ºi mai regretabil la unele federaþii sindicale este cã
acum, dupã ce laitmotivul discursului lor a rãmas creºterea salariilor pentru profesori ºi, în
unele cazuri, dobândirea unui statut nejustificat, aruncã vina pe beneficiarii direcþi ai educaþiei
în loc sã se gândeascã ce putere enormã au în a influenþa ce se întâmplã în clasele din
România., a declarat Antonia Pup, preºedintele Consiliului Naþional al Elevilor.

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ

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

Rãspunderea
pentru conþinutul
textelor publicate
aparþine autorilor.

889  10 decembrie 2019

pag. 3

OPINIA NAÞIONALÃ

UNIVERSITARIA

Universitatea Spiru Haret  Facultatea de Educaþie fizicã ºi Sport ºi Universitatea Craiova  Facultatea de Educaþie fizicã ºi Sport
au organizat la Bucureºti a XI-a Conferinþã Internaþionalã :

Exerciþiile fizice  o cale complexã ºi modernã pentru promovarea unei vieþi sãnãtoase/
Physical exercises  a complex and modern way to promote healthy living
6-7 decembrie 2019, Bucureºti

Organizatorii conferinþei ºi-au propus sã aducã o contribuþie
importantã la dezvoltarea cercetãrii ºtiinþifice din domeniu, cu
ajutorul unor teme interdisciplinare, în condiþiile în care educaþia
fizicã reprezintã un element complex, care induce dezbateri despre
managementul sportiv, dar ºi despre cercetarea fundamentalã de
profilaxie ºi terapie de recuperare.
Preºedinte de onoare al Conferinþei: conf. univ dr Aurelian A.
Bondrea, rectorul Universitãþii Spiru Haret.
Preºedinþi:  prof univ. dr. Georgeta Niculescu, decanul Facultãþii
de Educaþie fizicã ºi Sport din cadrul Universitãþii Spiru Haret
 prof univ. dr. Marian Dragomir, decanul Facultãþii de Educaþie
fizicã ºi Sport din cadrul Universitãþii Craiova.
Comitetul ºtiinþific a fost alcãtuit din specialiºti provenind din
Polonia, Croaþia, Turcia, India, Moldova, Italia, Muntenegru,
Grecia, România.
Conferinþa a fost onoratã de:  prof univ. dr. Georgeta Niculescu,
decanul Facultãþii de Educaþie fizicã ºi Sport din cadrul
Universitãþii Spiru Haret  prof univ. dr. Marian Dragomir, decanul
Facultãþii de Educaþie fizicã ºi Sport din cadrul Universitãþii
Craiova  prof univ. dr. Doina Orfãnescu Facultatea de Educaþie
fizicã ºi Sport din cadrul Universitãþii Craiova  prof univ. dr.
Maria Andronie, prorector al Universitãþii Spiru Haret  prof univ.
dr. Monica Stãnescu, prorector al Universitãþii Naþionale de
Educaþie fizicã ºi Sport  dr. Dorel Þociu, ºef de secþie Biochimie
la Institutul Naþional de Cercetare pentru Sport  prof. Rãzvan
Cãlugãreanu, inspector Educaþie fizicã ºi Sport, ISMB.
Evenimentul a fost precedat de Atelierul Actualitãþi în medicina
sportivã, în perspectiva Jocurilor Olimpice 2020 de la Tokyo,
coordonat de conf. dr. Rãzvan Buºneag, director al Institutului de
Medicinã Sportivã.
În programul manifestãrii au fost o sesiune plenarã ºi prezentare
de postere pe trei secþiuni:  Managementul Educaþiei fizice ºi
Sportului  Sport ºi performanþã sportivã  Kinetoterapie ºi
medicinã sportivã, toate primite cu interes de cãtre participanþi.
În sesiunea plenarã, au susþinut lucrãri:  Mihai Dumangiu:
Importanþa posturii ºi terapiei fizice în amiotrofia spinalã  Rãzvan
Cãlugãreanu: Noutãþi ºi tendinþe în lecþia de educaþie fizicã la
nivel preuniversitar  Dorel Tocitu: Importanþa biochimiei în
sportul de performanþã.
Gazdele au invitat oaspeþii sã viziteze PREMIUM WELLNESS
INSTITUTE, o structurã conexã a Universitãþii Spiru Haret
situatã în str. Dumitru Brumãrescu nr. 1-3,sector 4, Bucureºti, un
complex de experienþe unice, atât pentru trup, cât ºi pentru spirit.
Complexul este conceput pe trei tipuri de servicii, respectiv, centru
medical, sport ºi wellness ºi hotel ºi restaurant. Toate aceste servicii
cu derivatele lor rãspund în faþa a patru principii fundamentale:
sãnãtate, putere, frumuseþe ºi echilibru.
S-au pus în discuþie teme de o importanþã vitalã pentru starea
de sãnãtate a oamenilor, s-a subliniat rolul vital al educaþiei fizice,
aºa cum ne-a ºi declarat recent prof. univ. dr. Georgeta Niculescu,
referindu-se la rolul educaþiei fizice: Educaþia fizicã este o
componentã importantã în educaþia generalã a individului, care
îºi lasã amprenta formativã imediat, prin efectele exerciþiului fizic
asupra sferei biologice, psihologice ºi sociale a copilului. Dar are
ºi efecte formative în timp, care înseamnã formarea deprinderii
de practicare independentã ºi continuã a exerciþiilor fizice. ªi dacã
vã spun cã obiectivul prioritar al educaþiei fizice este asigurarea,
menþinerea stãrii de sãnãtate a tinerei generaþii, cred cã am
demonstrat clar care este efectul acestui deficit de profesori de
educaþie fizicã în învãþãmânt: o posibilã stare de sãnãtate precarã.
O motricitate redusã induce efecte nu doar asupra felului în care
copilul efectueazã gesturi, acte motrice, dar mai ales asupra sferei
biologice, psihologice ºi sociale a copiilor. Efectele pozitive ale
activitãþilor sportive se rãsfrâng, în plan anatomic ºi fiziologic,

asupra elasticitãþii ºi tonusului muscular, asupra mobilitãþii
articulaþiilor ºi consolidãrii osoase, asupra sãnãtãþii aparatului
cardio-respirator ºi devin prioritãþi în dezvoltarea fizicã a copilului.
Sublinez ºi efectele sanogene asupra greutãþii corporale, cãci ºtim
care sunt, în ziua de azi, problemele grave ale obezitãþii la copii.
Exerciþiile fizice pe care le practicã elevii în ºcoalã stimuleazã
funcþionarea aparatului cardio-respirator, rezultatul fiind o bunã
oxigenare a întregului organism, o întãrire a sistemului imunitar,
o mai bunã rezistenþã la orice fel de solicitare fizicã ºi intelectualã.
Exerciþiile fizice, lecþia de educaþie fizicã, activitãþile sportive
extracurriculare efectuate în grup lãrgesc comunicarea,
socializarea, prietenia, încrederea, respectul de sine, adaptarea
socialã a copiilor. (M.V.I.)

Facultatea de ªtiinþe Juridice
ºi ªtiinþe Administrative Bucureºti

În dialog cu specialiºtii



Metoda Feuerstein

este implementatã în România
de cãtre conf. univ. dr. Otilia
Todor, decanul Facultãþii de
Psihologie ºi ªtiinþele
Educaþiei, Braºov, a
Universitãþii Spiru Haret.
În aceastã perioadã, profesorul
haretist coordoneazã o serie de
cercuri metodice pentru cadrele
didactice din oraºul de la
poalele Tâmpei, în cadrul
proiectului educaþional
Aici pentru TINE.

Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe
Administrative Bucureºti a primit joi, 5 decembrie, vizita a doi specialiºti din cadrul Agenþiei
Naþionale Antidrog (din cadrul MAI), respectiv,
comisar-ºef dr. ing. Gabriela Trifan ºi comisar
Adriana Pop.
Pe parcursul a peste douã ore, reprezentanþii
ANA au prezentat studenþilor informaþii cu
privire la specificul activitãþii acestora, cadrul
legislativ, organizarea ºi funcþionarea Agenþiei
în Bucureºti ºi teritoriu, studii de caz,
caracteristicile ºi efectele consumului diferitelor
droguri etc.



O grupã de studenþi din anul III IF a efectuat
vineri, 6 decembrie, o vizitã la Direcþia Generalã
Anticorupþie  DGA (din cadrul MAI), în cadrul
practicii de specialitate.



Tot în cadrul practicii de specialitate, joi,
12 decembrie 2019, studenþii anului III vor
efectua o vizitã la Parchetul de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie.

Conf.univ.dr. Aura PREDA
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PREUNIVERSITARIA
Iniþiativã de preluat!

60 de profesori coregrafi în Ilfov
Etapa de evaluare a proiectului
Studiul dansului popular din zona Ilfovului la Bragadiru

George V. GRIGORE
La Casa de Culturã Mihai Eminescu din oraºul Bragadiru, pe 26
noiembrie, a avut loc etapa de evaluare a proiectului cultural Studiul
dansului popular din zona Ilfovului, proiect ce a constat în formarea
a 60 de cadre didactice, din cele 40 de localitãþi ale judeþului Ilfov,
în studiul dansului. Cursanþii au avut sarcina de a constitui formaþii
de dansuri populare alcãtuite din elevi ºi prezentarea unui moment
artistic. Evaluatori au fost: maestrul coregraf Marin Barbu,
preºedintele Asociaþiei Coregrafilor Ansamblurilor Folclorice din
România, ºi maestrul coregraf ªtefan Coman, directorul
Ansamblului Folcloric Baladele Deltei, din Tulcea. Parteneri în
organizarea ºi implementarea proiectului au fost Consiliul Judeþean
Ilfov, Inspectoratul ªcolar Judeþean Ilfov, Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Ilfov, Asociaþia
Coregrafilor Ansamblurilor Folclorice din România ºi Asociaþia
Culturalã Doruleþul din Tulcea.
Cele 60 de cadre didactice instruite în domeniul dansului
popular au prezentat grupurile de elevi pe care le-au pregãtit.
Astfel, au urcat pe scenã copii ºi elevi coordonaþi de cãtre:
Laura Felicia Proscan ºi Daniela Marin, ªcoala Gimnazialã nr.1,
Bragadiru; Iuliana Mihai; Georgeta Noiemi Preda; Monica
Sãvulete; Otilia Simion; Cristina Silvia Stoean, ªcoala
Gimnazialã nr. 1, 1 Decembrie; Monica Oneluþa Micu ºi
Petronela-Daniela Bria, Grãdiniþa Sf. Nicolae, 1 Decembrie;
Maria Alina Dorr ºi Georgiana Troncea  ªcoala Gimnazialã
nr.1,Tunari; Corvin Constantinescu / Dana Odorheanu / Daniela
Pandrescu ºi Elena Tilinca, ªcoala Gimnazialã nr.1, Voluntari;
Cristina Andreescu / Veronica Liliana Apostol / Mihaela Petre
Stoica / Ileana Cîrstea ºi Dumitru Streinu, Liceul Tehnologic
Doamna Chiajna, Roºu Chiajna; Anamaria Iancu; Elena ªtefan,
Liceul cu program sportiv nr. 1, Clinceni; Nicoleta Florea;
Mihaela Spinache, ªcoala Gimnazialã nr. 1, Buftea; Mihaela
Duþã, ªcoala Gimnazialã nr. 2, Tânganu; Roxana Enache; Stana
Martac ºi Nicoleta Cimpoca, ªcoala Gimnazialã nr.1, Berceni;
Gina Voicu, ªcoala Gimnazialã nr. 2, Dobroeºti; Mariana Livia
Oprea, Palatul Copiilor ºi Elevilor Ilfov, Buftea; Gabi Susu,
Liceul Dumitru Dumitrescu Buftea; Cristina  Mihaela Cebuc,
Liceul Teoretic Mihail Kogãlniceanu, Snagov; Luiza Hagivreta,
ªcoala Gimnazialã nr.1, Petrãchioaia; Mariana Grasu; Teodora
Miclea, ISJ / ªcoala Gimnazialã nr. 2, Dârvari-Ciorogârla;
Sevasta Stan, ªcoala Gimnazialã nr. 2, Tãmaºi; Natalia Rotaru,
ªcoala Gimnazialã Prof. Ion Viºoiu; Nicoleta Badea, ªcoala
Gimnazialã nr.1, Moara Vlãsiei; Mihail Cristescu, Colegiul Silvic
Theodor Pietraru Brãneºti; Teodora Lazãr, ªcoala Gimnazialã
nr.1, Ciorogârla; Eugenia Aploianis / Alexandra Drãguþ ºi
Vãtãºescu Gabriela, Liceul Tehnologic Vintilã Brãtianu,
Dragomireºti Vale; Florentina Belcioiu ºi Doina Tecu, Liceul
Tehnologic Pamfil ªeicaru, Ciorogârla / ªcoala Gimnazialã nr.1,
Jilava; echipa formatã din Cornel Constantin Gãnescu / Iuliana
Soare ºi Iuliana Maria Gãnescu, de la Bucurã-te Bucureºti ºi
ªcoala Gimnazialã Sfinþii Voievozi.
Juriul format din maestrul coregraf Barbu Marin, maestrul
coregraf Coman ªtefan ºi Alexandrina Niþã, director al Centrului
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Ilfov, au acordat la finalul acestei acþiuni culturale

de amploare atestatele de coregrafi pentru profesorii mai sus
amintiþi. Acum pot ºi ei sã opereze cu elemente de limbaj
coregrafic specific dansului popular; sã configureze structuri
coregrafice în funcþie de zonele folclorice; sã contribuie la
promovarea culturii tradiþionale; sã dezvolte oportunitãþi de
carierã, prin asimilarea de noi cunoºtinþe, dovedite prin atestatul
de studii ºi, sã aibã capacitatea sã organizeze la nivel de unitate
ºcolarã/ localitate o formaþie de dansuri populare, aºa cum se
specifica în descrierea iniþialã a proiectului.
Numai prin implicarea directã a cadrelor didactice ce poate
transmite mai departe, generaþiilor viitoare, comoara folclorului
nostru, se pot oferi ºanse reale perenitãþii acestora ºi existenþei
lor ºi pe viitor.
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Secþia Biblioteca francezã a Bibliotecii
Judeþene V. Voiculescu Buzãu a intrat, de pe
4 decembrie, în atmosfera de Crãciun. În
compania copiilor de la ªcoala Gimnazialã
P. H. Zangopol din Buzãu ºi de la ªcoala
Gimnazialã Costeºti, s-a desfãºurat prima
întâlnire, din cele trei stabilite, din proiectul
LAtelier du Père Noël, proiect prin care ne
propunem sã confecþionãm ornamente de
brad cu mesaje de Crãciun în limba francezã,
pe care le vom utiliza la împodobirea
bradului din secþie. Mulþumesc doamnelor
profesoare Cristina Chenaru ºi Denisa
Carmen Coliof pentru toatã implicarea!
Raluca Florina ANDREI,
ºefa secþiei Biblioteca francezã

 Pe scurt  Pe scurt  Pe scurt  Pe scurt  Pe scurt
Simpozionul Naþional

UMANISMUL EDUCAÞIEI
MILENIULUI al III-lea, ediþia a XI-a
Destinul învãþãmântului buzoian este împletit cu activitatea
neîntreruptã a Colegiul Naþional Pedagogic Spiru Haret. În ultimii
ani, sãrbãtorirea Zilelor ªcolii prilejuieºte organizarea Simpozionului
Naþional Umanismul educaþiei mileniului al III-lea, ediþia a XI-a.
Organizatori: prof. dr. Victoria Gheorghe; prof. înv. primar
Cristina Maican.
Condiþii de participare: Membri ai comunitãþii locale
buzoiene: elevi ai claselor IX-XII, profil pedagogic, studenþi,
cadre didactice din învãþãmântul universitar ºi preuniversitar.
Perioadã înscriere: pânã pe 20.12.2019
Simpozionul se adreseazã tuturor cadrelor didactice de la toate
nivelurile de învãþãmânt, studenþilor ºi elevilor de la filiera
vocaþionalã  profil pedagogic.
Cererea de înscriere ºi lucrarea se pot trimite la adresa de
e-mail: simpozionpedagogic2010@yahoo.com pânã la data de 20
decembrie 2019, iar cei din judeþ pot depune cererea de înscriere,
lucrarea (pe suport magnetic - CD) ºi taxa de participare pânã la
data menþionatã anterior, la casieria ºcolii (contabilitatea ºcolii).

Conferinþa Multidisciplinarã Internaþionalã ICM V 2020

INOVAÞIE, CREATIVITATE
ªI MANAGEMENT ÎN SEC. XXI

Prin Conferinþa ICM 2020, organizatorii - A.G.C.D.R.
Dãscãlimea Românã în parteneriat cu Universitatea de Vest
Vasile Goldiº, Arad, filiala Marghita, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Ialomiþa, Casa Corpului Didactic Ialomiþa, Asociaþia
Profesorilor din Învãþãmântul Preuniversitar  îºi propun sã
promoveze lucrãrile de cercetare de excepþie ale profesorilor din
învãþãmântul preuniversitar ºi universitar.
Nume proiect: Strategii de inovaþie ºi creativitate în
managementul organizaþiei educaþionale europene ºi provocãrile
secolului al XXI-lea.
Participanþi: personalul didactic din învãþãmântul
preuniversitar ºi universitar.
Perioadã înscriere: pânã pe 16.12.2019
Perioadã desfãºurare: 22.11.2019 - 30.04.2020
Manifestarea extinde ºi îmbogãþeºte aria tematicã a
evenimentelor organizate de A.G.C.D.R. Dãscãlimea Românã
cu Universitatea Valahia din Târgoviºte, ªcoala Doctoralã de
ªtiinþe Economice ºi Umaniste de la Universitatea Valahia din
Târgoviºte, Universitatea de Vest Vasile Goldiº, Arad, Filiala
Marghita, Inspectoratul ªcolar Judeþean Ialomiþa ºi Casa
Corpului Didactic Ialomiþa în proiectul educaþional
multidisciplinar de cercetare Strategii de inovaþie ºi creativitate
în managementul organizaþiei educaþionale europene ºi
provocãrile secolului al XXI-lea, propunându-ºi sã analizeze, în
acest an, modul în care organizaþia educaþionalã, fie cã aparþine
învãþãmântului preuniversitar, fie cã este o entitate din
învãþãmântul superior, îºi stabileºte strategiile de management
pentru o educaþie de succes într-o ºcoalã incluzivã.

Educaþia integratã, o provocare internaþionalã

Proiectul Conectare pe diferite
subiecte Am reuºit!

Proiectul Connection of different subjects: we did it/ Conectare
pe diferite subiecte Am reuºit!, organizat de ªcoala Gimnazialã
Specialã nr.4 Bucureºti, conþine un parteneriat multilateral
(Lituania, Turcia, România, Grecia, Portugalia); se desfãºoarã
pe 24 de luni (25.05.2020 - 29.05.2022) ºi va avea un impact
pozitiv nu numai asupra elevilor ºi profesorilor, dar ºi asupra
întregii comunitãþi ºcolare.
Condiþii de participare: Prezentarea proiectului în vederea
organizãrii unui simpozion internaþional în luna mai.
Perioadã înscriere: 30.11.2019 - 3.04.2020
Proiectul propune metode noi de predare, care vor face
procesul de învãþare ºi predare mult mai interesant ºi mai atractiv.
Factorii care influenþeazã crearea proiectului:  Creativitate (elevi
si profesori);  plãcerea de a comunica ºi colabora;  legãtura
predãrii cu experienþa de viaþã;  estetica educaþiei;  folosirea
raþionalã a timpului
În proiectul Conectare pe diferite subiecte Am reuºit!, se
urmãreºte crearea de condiþii pentru o educaþie inovativã ºi de
calitate. Scopul proiectului constã în actualizarea metodologiei de
predare cu ajutorul integrãrii subiectelor. Aceasta va ajuta la
îmbunãtãþirea competenþelor elevilor: cititul, scrisul, vorbirea ºi
ascultarea, dezvoltarea gândirii critice ºi în acelaºi timp urmãrirea
problemelor tinerilor: frecvenþa slabã, lipsa toleranþei, bullying-ul.
Grupurile þintã ale proiectului sunt elevi cu vârsta între 7 ºi15
ani care participã în ºcoli la activitãþi non-tradiþionale, iar
profesorii organizeazã lectii non-tradiþionale integrate.
Profesorii participanþi în mobilitate schimbã informaþii cu
colegii, participã la seminarii, conferinþe, forumuri, nu numai ca
ascultãtori, dar ºi ca experþi în domeniu.
Vor fi create urmãtoarele produse: Pagina Twinspace, pagina
de facebook, logo-ul proiectului, programe de dezvoltare a
învãþãrii.
Activitãþile organizate de-a lungul proiectului vor promova
creativitatea, cooperarea ºi comunicarea prin diferite aspecte,
cum ar fi sondaje de opinie, prevenþia bullying-ului, dezvoltarea
socializãrii în ºcoalã.
Produsele finale ale proiectului: o metodologie e-book, cu
exemple de lecþii integrate (aceste produse vor fi publicate ºi vor
fi disponibile gratuit în diverse spaþii publice; pagina Erasmus+;
platforma eTwinning; website-ul ºcolii etc.) pentru a încuraja
toþi profesorii sã-ºi organizeze lecþiile diferit, sã implice elevii
în comunicarea liberã la lecþii.

OPINIA NAÞIONALÃ

889  10 decembrie 2019

VITRALII

1+1 = 2. Hm!

VITRALII
Nu ºtim exact ceea ce vrem. De-asta ºi pãrem, câteodatã,
interesanþi. Dacã cei din jur vã vor repeta de zeci de ori cât
de mult vã iubesc, nu-i veþi crede. În schimb, va fi suficient
sã vã spunã o singurã datã cã vã urãsc ºi veþi trãi tot restul
vieþii cu aceastã impresie, pentru cã firul logic pe care l-aþi
depãnat din copilãrie pânã astãzi, când aþi devenit adulþi,
vã îndeamnã sã fiþi suspicioºi.
Este poate un atribut al speciei, dar ºi un mod deficitar
de a face educaþie, care creºte receptivitatea faþã de rãu
ºi stimuleazã respingerea binelui. Ai spart o vazã fugãrind
pisica ºi ai fost pedepsit pentru asta, dar nimeni nu tea lãudat pentru efortul de a fi refãcut cu migalã vaza,
punând laolaltã ciob cu ciob.
Aici apare fractura mentalã, în lipsa argumentului.
Gânditorii numesc asta reificare. Matematicienii, reducere
la absurd. Ca sã-l faci pe om sã priceapã, reduci totul la o
schemã uºor ilogicã, din care mai apoi sã rãsarã veselã

logica ºi limpezimea demonstraþiei. Unii se bazeazã ºi pe
afirmaþia goalã, nedocumentatã: ceva este adevãrat pentru
cã nimeni nu a demonstrat vreodatã cã ar fi neadevãrat.
De ce vã povestesc toate astea? Pentru cã, în mediul în
care trãim, 1 ºi cu 1 nu prea mai fac 2, obligându-ne sã
renunþãm la filtrele pe care ni le-a dãruit natura atunci când
ne-a creat: bunul simþ, raþiunea, mãsura. Nu mai filtrãm
aproape nimic din ceea ce ne asalteazã. De aceea decidem
involuntar sã o apucãm pe scurtãturã, în drumul spre
concluzie. Care, de cele mai multe ori, într-un (foarte) târziu
se dovedeºte a fi greºitã. Distorsiunile cognitive ºi erorile
de logicã sunt devieri de la gândirea raþionalã ºi pot afecta
negativ deciziile pe care le luãm, asta este cu adevãrat grav.
De-a lungul timpului, avem nenumãrate exemple care au
þinut omenirea pe loc. Sã vã reamintesc douã dintre acestea:
de când se ºtiu, oamenii au umblat cãlare. Este absurd sã
înceapã acum sã conducã automobile sau niciun obiect
mai greu decât aerul nu poate zbura, aceasta fiind o
aberaþie. Din pãcate, în materie de obtuzitate, oamenii sau dovedit întotdeauna absurd de inventivi. În lumea lui
1+1 egal altceva, lucrurile sunt cam pe dos: pe acest tãrâm,
Soarele nu are cum sã existe pentru cã nimeni nu a pus
mâna pe el, dispreþul e o virtute, iar dragostea de aproape
ºi compasiunea sunt niºte aiureli de care nimeni nu are
timp. Este o oglindã cu ape puturoase, a propriei neputinþe.
Deschideþi ferestrele, frecaþi-vã la ochi, ciupiþi-vã ºi
reveniþi pe pãmânt: 1+1 fac 2. Dixit!

Dragoº CIOCÃZAN

Destinul amar
al locurilor dulci din Bucureºti

Capºa

Nestor exterior

În perioada interbelicã, farmecul teraselor de varã ºi al cârciumioarelor cu
grãdinã însufleþite de orchestre cu repertoriu de café-concert a fost întotdeauna
completat de locuri speciale pentru iubitorii savorilor fructate, ai aromelor
exotice de scorþiºoarã, vanilie, rom, ciocolatã ºi cardamom. Aici era regatul
deliciilor dulci: cele patru faimoase cofetãrii ale Bucureºtilor, care ºi-au pãstrat
specificul ºi dupã rãzboi. Nestor, Scala, Casata, Capºa. Patru nume care trezesc
amintiri greu de ºters din memoria celor care au apucat sã le treacã pragul.
Nestor (redenumitã în 1948 Republica, iar mai târziu, în 1966, Atheneé Palace),
cea mai luxoasã dintre acestea, se afla la parterul blocului Mica, construit în stil
Art Deco dupã planurile celebrului arhitect Duiliu Marcu, între anii 1931 ºi
1937. Un spaþiu dominat de piloni cilindrici masivi placaþi cu marmurã roºie,
asemenea pardoselilor. Din vitrinele elegante îþi surâdeau îmbietor prãjituri ornate
fastuos, cu multã fantezie, dar ºi cu un gust desãvârºit. Tot aici gãseai cel mai
bun café-frappe, cel mai gustos coupe Jacques ºi faimosul Mazagran (o bãuturã
rãcoritoare din cafea).
La numai câteva sute de metri de mers pe jos cãtre bulevardul Magheru zãreai,
spre sud, vitrinele multicolore ale cofetãriei Scala (la parterul blocului omonim,
proiectat ºi construit între 1936 ºi 1937 de arhitectul Emil Nãdejde), iar spre
nord, strãlucirea discretã a galantarelor cofetãriei Casata (la parterul clãdirii cu
acelaºi nume, proiectatã de arhitectul Jean Vãleanu). Îngheþatã preparatã dupã
vechi reþete originale, savarine, amandine, alunete, violete, ouã ºi iepuraºi din
ciocolatã în zilele de Paºti, pascã ºi cozonaci de Crãciun, mascote, cataifuri,
cremºnituri ºi produse de patiserie aburinde, cãsuþe din turtã dulce ninse cu
zahãr vanilat, într-un cuvânt, raiul iubitorilor de dulciuri.
Toate cele trei cofetãrii aveau însã sã disparã fulgerãtor, în numai câteva
secunde, în cumplita searã de 4 martie 1977, când teribilul seism a transformat
în moloz cenuºiu clãdirile monumentale la parterul cãrora se aflau. Odatã cu
literele multicolore de neon ale firmelor celor trei localuri de poveste s-au stins
atunci destine, vieþi, tradiþii, poveºti despre cum a fost ºi, probabil, nu va mai fi.
La parterul blocurilor construite pe locul celor vechi, au mai funcþionat o vreme
cofetãrii, niciuna însã nu a atins mãcar o parte din faima sau gloria celor vechi.
De furia sinistrului a scãpat doar Capºa, aflatã la parterul Caselor Slãtineanu,
clãdire construitã pe la 1850, pe structurã din bârne de stejar. ªi astãzi mai poþi gãsi
acolo bomboane nougat-grill sau triple-sec, viºine în ciocolatã, în general, prãjiturile
de altã datã. Gustoase, nimic de zis, dar ceva lipseºte.
Nu ne rãmâne decât sã aºteptãm alte vremuri, mai dulci, care sã acopere
uºoara amãrãciune a zilei de azi.

Dragoº CIOCÃZAN

Nestor

Invitaþii în lumea artelor plastice

Între sacru ºi profan
Bogdan Breza s-a nãscut în 1971 la Bucureºti. Este absolvent al
Academiei de Artã Bucureºti, secþia Sculpturã. Din 1997 este membru
al Uniunii Artiºtilor Plastici, iar din 2002 este membru în Consiliul de
conducere al Filialei de Sculpturã UAP, filiala Bucureºti. Este profesor
de specialitate la Catedra de Sculpturã, din cadrul Liceului de Arte
Plastice Nicolae Tonitza din Bucureºti. A participat la numeroase
simpozioane, saloane de artã ºi expoziþii, atât în tarã, cât ºi în strãinãtate.
Este un sculptor foarte important al momentului, veºnic preocupat
de descifrarea lumii alchimice. Arta lui îmbinã elemente sacre ºi profane. În profan ºi în lucrurile simple se pot vedea lucruri adânci, declara
prietenul sãu, marele artist plastic Matei ªerban. Toate aceste elemente
se îmbinã armonios în lucrãrile sculptorului Bogdan Breza. Cea mai
recentã expoziþie a artistului plastic a fost vernisatã pe 18 noiembrie
la Galeria Simeza din Bucureºti. (C.V.)
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Târgul Gaudeamus s-a încheiat.
Dar încã avem noutãþi.
Stãm de vorbã cu autori,
vorbitori
 Arhitecta
Maria DUDA,
autoarea cãrþii
Experienþa urbanã Interviuri

Maria DUDA: Este vorba de colecþia de interviuri pe care le-am pornit în
2016 împreunã cu Asociaþia BAZA - deschidem oraºul, în parteneriat cu Art
Seven ºi ulterior cu Radio Seven. Sunt interviuri cu tineri care activeazã
oraºul, adicã pun Bucureºtiul în miºcare. Persoanele intervievate sunt niºte
actori foarte importanþi în domeniile în care activeazã. Ne-am dorit sã arãtãm
o frescã a Bucureºtiului tânãr, mai exact a celor care au idei ºi vise variate în
ceea ce priveºte modul în care acest oraº ar putea sã devinã, dacã nu ideal,
mãcar propice. Am discutat cu antropologi, cu publicitari, cu actori, cu
specialiºti în istoria artei, activatori ai comunitãþilor locale, adicã membri ai
grupurilor de iniþiativã ºi mulþi alþii. Ceea ce îi leagã pe toþi este dragostea,
pasiunea, dar ºi lupta împotriva dificultãþilor ce planezã asupra oraºului.
Reporter: Credeþi cã oraºul Bucureºti se va mai face bine?
Maria DUDA: Cred cã oraºul este fãcut din oameni. Ei sunt cei care trebuie
sã înþeleagã trecutul, sã îl cunoascã, sã îºi dea seama de ceea ce doresc sã facã
ºi sã se apuce de treabã. Putem sã salvãm oraºul Bucureºti, ºi împreunã, dar
ºi separat. Acesta este lucrul cel mai important: faptul cã trebuie sã ne
asumãm o responsabilitate, cã fiecare îºi are propriul rol. Nu trebuie sã
aºteptãm sã fim salvaþi nici de Mesia, nici ca salvarea sã vinã din altã parte.
Robert TACHE director Radio Seven: E o poveste care dureazã de aproape
trei ani. Colaborarea s-a materializat ºi în aceste douã volume, dar cred cã mai
existã încã un volum ºi jumãtate. Este marele câºtig al Radio Seven, când vine
vorba de felul în care Bucureºtii ar putea sã arate ºi pe care, uneori, uitãm sã
îl vedem prin ochii unor oameni extrem de proaspeþi, ca aceia pe care îi aduce
Maria Duda în emisiunea Experienþa urbanã. Sãptãmânal are câte o ediþie
fresh, ceea ce mã determinã sã cred cã ar putea sã fie mai multe volume,
având în vedere cã este work in progress, o poveste fãrã de sfârºit atâta timp
cât emisiunea merge mai departe, iar oameni frumoºi ai Bucureºtilor existã

 Dr. Petru Ciprian Bradu,
autorul cãrþii
Ec(om)enia.

Elemente de gândire economicã
din doctrina socialã
a Bisericii Catolice
Dr. Petru Ciprian Bradu: Pentru
mine este o onoare, având în vedere cã
este prima mea lansare a unei cãrþi în cadrul
Târgului Gaudeamus. Auzisem multe
lucruri frumoase despre acest târg ºi
chiar am sentimente de nevrednicie, fiindcã
sunt prezent aici, cu aceastã lansare.
Sunt recunoscãtor Editurii Fundaþiei
România de Mâine pentru cã a avut încredere în mine ºi mi-a dat ºansa sã lansez
cartea în cadrul târgului.
Reporter: Termenul de ec(om)enie vã aparþine?
Dr. Petru Ciprian BRADU: În cadrul lucrãrii mele doctorale, m-am gândit la
acest termen încercând sã fac o joncþiune între economie ºi misiunea bisericii
catolice. Un dialog între religie, domeniul social ºi cel economic. Ulterior, în anul
trei de doctorat, am descoperit cã acest concept a mai fost folosit în 1993 de un
economist brazilian. Cartea se adreseazã în primul rând unui public specializat,
unui public avizat în domeniul economic. Aºa cum am spus, cartea are la bazã
lucrarea mea doctoralã. Aºa se explicã cã am publicat cartea la Editura Fundaþiei
România de Mâine, în cadrul unei colecþii dedicate problemelor economice
fundamentale. Sunt absolvent al Universitãþii Spiru Haret, Facultatea de
Contabilitate ºi Informaticã de gestiune. Lucrarea mea de licenþã a fost sub
coordonarea domnului profesor Aurelian Bãluþã ºi îi sunt recunoscãtor domnului
profesor cã m-a încurajat sã mã ocup de partea economicã, în paralel cu pregãtirea
mea în filosofie, în cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaºi.
Conf. univ. dr. Aurelian BÃLUÞÃ: Domnul Petru Ciprian Bradu este un
produs al ºcolii româneºti, un produs aºa cum ar trebui sã fie toþi absolvenþii
ºcolii româneºti. O sintezã a douã instituþii: Universitatea Spiru Haret ºi
Academia de Studii Economice din Bucureºti. Atunci când douã instituþii de
învãþãmânt superior colaboreazã, avem rezultate frumoase. Petru Ciprian
Bradu a fãcut un program de masterat la A.S.E., apoi a urmat un doctorat
în cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaºi. Dupã încheierea
studiilor masterale ºi doctorale, a revenit la Universitatea Spiru Haret pentru
o colaborare, ºi a scos aceastã carte. Felicitãri!
Prof. univ. dr. Alexandru TAªNADI: Mã bucur cã un economist tânãr a
urmat aceastã cale. Este foarte greu sã te faci vizibil în acest domeniu, iar
autorul a fost un bun învãþãcel. Ec(om)enia sugereazã faptul cã omul ar
trebui sã se afle în centrul economiei. Cu alte cuvinte, omul - înainte de
profit! Lucru care se întâmplã în prezent, prin promovarea acestei culturi
tehnocratice foarte puternice ºi prin rolul corporaþiilor în lume.

Ciprian C. VASILESCU
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Organizarea Inspecþiei Judiciare ºi statutul inspectorilor judiciari
Inspecþia Judiciarã funcþioneazã ca structurã cu personalitate
juridicã în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu sediul în
municipiul Bucureºti.
Inspecþia Judiciarã este condusã de un inspector-ºef - judecãtor numit
prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, ajutat de un
inspector-ºef adjunct - procuror, desemnat de inspectorul-ºef.
Inspecþia Judiciarã acþioneazã potrivit principiului independenþei
operaþionale în raport cu Consiliul Superior al Magistraturii, instanþele
judecãtoreºti, parchetele de pe lângã acestea ºi în relaþia cu celelalte
autoritãþi publice, exercitându-ºi atribuþiile de analizã, verificare ºi
control în domeniile specifice de activitate, în temeiul legii ºi pentru
asigurarea respectãrii acesteia.
Normele pentru efectuarea lucrãrilor de inspecþie se aprobã de
cãtre inspectorul-ºef, prin regulament.
Pentru realizarea atribuþiilor sale, Inspecþia Judiciarã dispune de un
aparat propriu.
Aparatul propriu al Inspecþiei Judiciare este organizat în direcþii,
servicii ºi birouri. În cadrul aparatului propriu al Inspecþiei Judiciare
funcþioneazã inspectori judiciari, personal de specialitate juridicã
asimilat magistraþilor, funcþionari publici, personal contractual ºi
specialiºti IT.
Organizarea ºi funcþionarea Inspecþiei Judiciare, structura
organizatoricã ºi atribuþiile compartimentelor se stabilesc prin
regulament aprobat prin ordin al inspectorului-ºef.
Inspectorul-ºef este numit de Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii dintre inspectorii judiciari în funcþie, în urma unui concurs
care constã în prezentarea unui proiect referitor la exercitarea
atribuþiilor specifice funcþiei de conducere respective, urmãrindu-se
competenþele manageriale, gestiunea eficientã a resurselor, capacitatea
de a-ºi asuma decizii ºi responsabilitãþi, competenþele de comunicare ºi
rezistenþa la stres. Concursul se organizeazã de Consiliul Superior al
Magistraturii, potrivit regulamentului aprobat prin hotãrâre a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii.
Organizarea concursului pentru ocuparea postului de inspector-ºef
se anunþã cu cel puþin 3 luni înaintea datei acestuia.
Componenþa comisiei de concurs este urmãtoarea: a) 3 membri
judecãtori, care fac parte din Secþia pentru judecãtori ºi au funcþionat la
o instanþã de grad corespunzãtor celui necesar pentru ocuparea funcþiei
de inspector judiciar, desemnaþi de Secþia pentru judecãtori; b) un membru
procuror, care face parte din Secþia pentru procurori ºi a funcþionat la un
parchet de grad corespunzãtor celui necesar pentru ocuparea funcþiei de
inspector judiciar, desemnat de Secþia pentru procurori; c) un membru al
Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentant al societãþii civile,
desemnat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii; d) un psiholog
desemnat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, care va prezenta
un raport consultativ, dupã prezentarea proiectului referitor la exercitarea
atribuþiilor specifice funcþiei de conducere, de cãtre fiecare candidat.
Mandatul inspectorului-ºef ºi al inspectorului-ºef adjunct este de 3
ani ºi poate fi înnoit o singurã datã.
Mandatul de inspector judiciar se prelungeºte de drept pânã la
expirarea mandatului de inspector-ºef sau inspector-ºef adjunct.
Inspectorul-ºef poate fi revocat din funcþie de cãtre Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzãtoare a atribuþiilor manageriale. Revocarea
se dispune pe baza raportului de audit prevãzut la art. 68 al Legii nr.
317/2004, numai ca urmare a propunerii formulate, în acest sens, de
cãtre o comisie alcãtuitã conform alin. (31) al Legii nr. 317/2004,
însã fãrã participarea psihologului.
Hotãrârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii prin care
se dispune revocarea din funcþie poate fi atacatã cu recurs, în termen
de 15 zile de la comunicare, la Secþia de contencios administrativ ºi
fiscal a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie. Recursul suspendã executarea
hotãrârii Consiliului Superior al Magistraturii. Hotãrârea prin care se
soluþioneazã recursul este definitivã.
Evaluarea calitãþii managementului Inspecþiei Judiciare se face
anual, printr-un audit extern independent.
Raportul de audit se întocmeºte în primele 3 luni ale anului ºi cuprinde,
în mod obligatoriu, recomandãri privind modul de îndeplinire a atribuþiilor
manageriale, organizarea eficientã, comportamentul ºi comunicarea,
asumarea responsabilitãþilor de cãtre conducerea Inspecþiei Judiciare, precum
ºi recomandãri privind necesitatea de reducere sau, dupã caz, de suplimentare
a posturilor acesteia.
În termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de audit,
inspectorul-ºef procedeazã la comunicarea acestuia Consiliului
Superior al Magistraturii.
Inspectorul-ºef îndeplineºte, în principal, urmãtoarele atribuþii: a)
desemneazã, dintre inspectorii judiciari, echipa de conducere inspectorul-ºef adjunct, directorii de direcþii - în baza unei proceduri
în care sunt evaluate proiectele de management specifice fiecãrui
post, astfel încât sã asigure coeziune managerialã, competenþã
profesionalã, comunicare eficientã. Mandatul acestora înceteazã
odatã cu mandatul inspectorului-ºef; exercitã funcþia de conducere ºi
organizare a activitãþii Inspecþiei Judiciare; ia mãsuri pentru
coordonarea activitãþii personalului Inspecþiei Judiciare, altul decât
inspectorii judiciari; b) reprezintã Inspecþia Judiciarã în relaþiile cu
Consiliul Superior al Magistraturii sau cu alte instituþii interne sau
internaþionale; c) exercitã atribuþiile legale ce îi revin în calitate de
ordonator de credite; d) ia mãsuri pentru repartizarea aleatorie a
dosarelor în cadrul Inspecþiei Judiciare; e) stabileºte, anual sau ori de
câte ori se impune, domeniile specifice de activitate cu privire la
care se exercitã controlul, dupã consultarea inspectorilor judiciari; f)
stabileºte echipele de control; asigurã coordonarea activitãþii de
formare profesionalã a inspectorilor judiciari ºi activitatea de
unificare a practicii la nivelul Inspecþiei Judiciare; g) numeºte, în
condiþiile legii, inspectorii judiciari ºi celelalte categorii de personal
din cadrul Inspecþiei Judiciare, dispune modificarea, suspendarea ºi
încetarea raporturilor de muncã sau de serviciu ale acestora; h)
stabileºte atribuþiile ºi sarcinile individuale ale personalului din
subordine, aprobând fiºele de post ale acestuia; i) evalueazã, în
condiþiile legii, personalul din subordine; asigurã coordonarea
activitãþii de protecþie ºi securitate a muncii.
Inspectorul-ºef al Inspecþiei Judiciare nu solicitã ºi nu primeºte
instrucþiuni de la nicio autoritate, instituþie sau persoanã în realizarea
atribuþiilor sale referitoare la declanºarea, desfãºurarea ºi valorificarea
controalelor, cu excepþia situaþiilor prevãzute de lege.

Inspectorul-ºef adjunct este înlocuitorul de drept al inspectoruluiºef, ajutã inspectorul-ºef în activitatea de verificare ºi avizare a actelor
ºi rezoluþiilor întocmite de cãtre inspectorii judiciari ºi îndeplineºte
toate celelalte atribuþii stabilite de inspectorul-ºef.
Inspectorii din cadrul Inspecþiei Judiciare sunt numiþi în funcþie de
cãtre inspectorul-ºef, în urma unui concurs organizat de Inspecþia
Judiciarã, pentru un mandat de 3 ani care poate fi reînnoit o singurã
datã, pe aceeaºi duratã, dintre judecãtorii ºi procurorii care au o
vechime de cel puþin 10 ani în magistraturã, care au funcþionat cel
puþin la tribunal sau parchet de pe lângã tribunal ºi au avut calificativul
«foarte bine» la ultima evaluare.
Concursul constã în susþinerea unei probe scrise ºi a unui interviu, iar
tematica de concurs include legile, regulamentele ºi orice alte
reglementãri în materia organizãrii ºi funcþionãrii instanþelor, a
parchetelor ºi a Inspecþiei Judiciare, precum ºi prevederile Legii nr. 135/
2010 privind Codul de procedurã penalã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, sau ale Legii nr. 134/2010, republicatã, cu modificãrile
ulterioare, în funcþie de specializarea judecãtorului sau procurorului
candidat, interviul are o pondere de maximum 30% în media finalã a
concursului. Regulamentul de organizare ºi desfãºurare a concursului se
aprobã prin ordin al inspectorului-ºef ºi se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de inspector
judiciar în cadrul Inspecþiei Judiciare ºi posturile care se scot la concurs
se anunþã cu cel puþin 3 luni înaintea datei concursului. Concursul se
organizeazã cu cel puþin 3 luni înainte de data expirãrii mandatului de
inspector judiciar.
Pe durata exercitãrii mandatului de inspector-ºef, inspector-ºef
adjunct ºi inspector judiciar, judecãtorii ºi procurorii sunt suspendaþi
de drept din funcþiile pe care le ocupã la instanþe ºi parchete. Judecãtorii
ºi procurorii cu funcþii de conducere sunt obligaþi sã opteze între
funcþia de conducere ºi cea de inspector judiciar, în termen de 30 de
zile de la data dobândirii dreptului de a ocupa în continuare funcþia de
inspector judiciar. Dupã cele 30 de zile, postul de conducere sau de
inspector judiciar pentru care nu s-a fãcut opþiunea devine vacant de
drept.
Inspectorii din cadrul Inspecþiei Judiciare sunt revocaþi din funcþie
în cazul în care li s-a aplicat o sancþiune disciplinarã.
La încetarea funcþiei de inspector judiciar, judecãtorii ºi procurorii
revin la instanþele sau parchetele unde au funcþionat anterior ori, cu
consimþãmântul lor, la alte instanþe sau parchete unde au dreptul sã
funcþioneze potrivit legii. Art. 1341 alin. (2)-(5) din Legea nr. 304/
2004, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se aplicã
în mod corespunzãtor.
Inspectorii judiciari îºi desfãºoarã activitatea în mod independent
ºi imparþial.
Inspectorii judiciari nu pot efectua cercetarea disciplinarã sau orice
alte lucrãri care privesc judecãtori sau procurori din cadrul instanþelor
ori parchetelor unde inspectorul a funcþionat. În acest caz, dosarul se
repartizeazã altui inspector judiciar, în mod aleatoriu, cu respectarea
dispoziþiilor art. 73 al Legii nr. 317/2004.
Modul de repartizare a sesizãrilor ºi dosarelor disciplinare cãtre
inspectorii judiciari se face cu respectarea principiului repartizãrii
aleatorii.
Redistribuirea lucrãrilor repartizate aleatoriu inspectorilor judiciari
se poate face numai în urmãtoarele cazuri: a) imposibilitate de
exercitare a atribuþiilor timp de cel puþin 20 de zile; b) solicitare
motivatã a inspectorului judiciar cãruia i-a fost repartizatã lucrarea;
c) suspendarea din activitate, în condiþiile legii; d) ori de câte ori, faþã
de calitatea persoanei cercetate, imparþialitatea cercetãrii disciplinare
ar putea fi afectatã; e) conflict de interese.
Actele, documentele sau orice alte informaþii solicitate de Inspecþia
Judiciarã ori care sunt necesare pentru desfãºurarea cercetãrii
disciplinare se transmit direct Inspecþiei Judiciare.
Inspectorii judiciari pot solicita, în condiþiile legii, inclusiv
conducãtorilor instanþelor sau parchetelor, orice informaþii, date,
documente sau pot face orice verificãri pe care le considerã necesare
în vederea efectuãrii cercetãrii disciplinare ori a exercitãrii celorlalte
atribuþii prevãzute de lege sau regulamente.
Actele, documentele sau orice alte informaþii care se aflã pe rolul
Inspecþiei Judiciare au caracter confidenþial, cu excepþia celor care
constituie, potrivit legii, informaþii de interes public.
Inspectorii judiciari au urmãtoarele atribuþii: a) în materie disciplinarã,
dispun ºi efectueazã cercetarea disciplinarã în vederea exercitãrii acþiunii
disciplinare faþã de judecãtori, procurori, inclusiv faþã de cei care sunt
membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, precum ºi faþã de
magistraþii-asistenþi de la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie; b) efectueazã
verificãri la instanþele de judecatã în legãturã cu respectarea normelor
procedurale privind primirea cererilor, repartizarea aleatorie a dosarelor,
stabilirea termenelor, continuitatea completului de judecatã, pronunþarea,
redactarea ºi comunicarea hotãrârilor, înaintarea dosarelor la instanþele
competente, punerea în executare a hotãrârilor penale ºi civile ºi
informeazã Secþia pentru judecãtori a Consiliului Superior al Magistraturii,
formulând propuneri adecvate; c) efectueazã verificãri la parchete în
legãturã cu respectarea normelor procedurale privind primirea ºi
înregistrarea lucrãrilor, repartizarea dosarelor pe criterii obiective,
continuitatea în lucrãrile repartizate ºi independenþa procurorilor,
respectarea termenelor, redactarea ºi comunicarea actelor procedurale
ºi informeazã Secþia pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii, formulând propuneri adecvate; d) verificã eficienþa
managerialã ºi modul de îndeplinire a atribuþiilor ce decurg din legi ºi
regulamente pentru asigurarea bunei funcþionãri a instanþei ºi a
parchetului, a calitãþii corespunzãtoare a serviciului, semnaleazã
deficienþele constatate ºi formuleazã propuneri corespunzãtoare pentru
înlãturarea acestora, pe care le prezintã secþiei corespunzãtoare; e)
verificã sesizãrile adresate Inspecþiei Judiciare sau se sesizeazã din oficiu
în legãturã cu activitatea sau conduita necorespunzãtoare a judecãtorilor,
procurorilor, inclusiv a celor care sunt membri ai Consiliului Superior al
Magistraturii ºi a magistraþilor-asistenþi ai Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, ori în legãturã cu încãlcarea obligaþiilor profesionale ale acestora;
f) efectueazã, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, verificãri
privind condiþia bunei reputaþii, pentru judecãtorii ºi procurorii în funcþie;
g) efectueazã verificãrile dispuse de Plenul Consiliului Superior al

Magistraturii pentru soluþionarea cererilor privind apãrarea reputaþiei
profesionale ºi a independenþei judecãtorilor; prezintã Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii raportul cuprinzând rezultatul verificãrilor; h)
efectueazã orice alte verificãri sau controale dispuse de Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii, secþiile Consiliului Superior al Magistraturii
sau de inspectorul-ºef al Inspecþiei Judiciare, în condiþiile legii.
La sesizarea Ministerului Finanþelor Publice, în cazurile ºi termenele
prevãzute la art. 96 din Legea nr. 303/2004, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, Inspecþia Judiciarã efectueazã verificãri în
vederea evaluãrii dacã eroarea judiciarã cauzatã de judecãtor sau procuror
a fost ca urmare a exercitãrii funcþiei cu rea-credinþã sau gravã neglijenþã.
Verificarea se finalizeazã în termen de 30 de zile de la sesizare.
Inspectorul-ºef poate dispune prelungirea termenului cu cel mult 30
de zile, dacã existã motive întemeiate care justificã aceastã mãsurã.
Durata maximã a verificãrilor nu poate depãºi 120 de zile.
Verificarea este efectuatã de o comisie formatã, în funcþie de calitatea
persoanei verificate, din 3 judecãtori, inspectori judiciari, sau 3 procurori,
inspectori judiciari. În situaþia în care în aceeaºi cauzã sunt verificaþi
judecãtori ºi procurori, se vor forma douã comisii care vor verifica
distinct faptele, în funcþie de calitatea persoanelor verificate.
În cadrul verificãrilor, ascultarea judecãtorului ºi procurorului vizat
este obligatorie.
Refuzul judecãtorului sau procurorului verificat de a face declaraþii sau
de a se prezenta la audieri se constatã prin proces-verbal ºi nu împiedicã
încheierea verificãrilor. Judecãtorul sau procurorul vizat are dreptul sã
cunoascã toate actele verificãrii ºi sã solicite probe în apãrare.
Inspectorii pot audia orice alte persoane implicate în cauza în
care se fac verificãri.
Verificãrile se finalizeazã printr-un raport prin care, în baza
întregului material probator administrat, Inspecþia Judiciarã apreciazã
dacã eroarea judiciarã a fost sãvârºitã de judecãtor sau procuror cu
rea-credinþã sau gravã neglijenþã.
Raportul se comunicã Ministerului Finanþelor Publice ºi
judecãtorului sau procurorului vizat.
Raportul este supus confirmãrii inspectorului-ºef. Inspectorul-ºef
poate dispune motivat, o singurã datã, completarea verificãrilor.
Completarea se efectueazã de comisie în termen de cel mult 30 de zile
de la data când a fost dispusã de cãtre inspectorul-ºef.
În exercitarea atribuþiilor lor, cu excepþia celor referitoare la
efectuarea cercetãrii disciplinare, inspectorii judiciari întocmesc
rapoarte de inspecþie pe care le aduc la cunoºtinþa instanþelor/
parchetelor supuse verificãrilor, în vederea formulãrii de obiecþii.
Raportul de inspecþie, împreunã cu obiecþiile formulate, se înainteazã
secþiei corespunzãtoare a Consiliului Superior al Magistraturii, care
stabileºte mãsurile ce se impun pentru remedierea situaþiei.
În situaþia în care apreciazã cã obiecþiile sunt întemeiate, secþia
Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune, în scris ºi motivat,
retrimiterea raportului în vederea completãrii verificãrilor, cu
indicarea în mod expres a aspectelor ce trebuie completate.
Verificarea sesizãrilor referitoare la buna reputaþie a judecãtorilor
ºi procurorilor în funcþie se face de cãtre Inspecþia Judiciarã, din
oficiu sau la solicitarea oricãrei persoane interesate.
Raportul de inspecþie întocmit în urma verificãrilor privind buna
reputaþie se comunicã magistratului care face obiectul sesizãrii ºi
persoanei care a înaintat sesizarea, în termen de 15 zile de la
întocmire, în vederea formulãrii de obiecþii.
Raportul de inspecþie, împreunã cu obiecþiile formulate, se
înainteazã secþiei corespunzãtoare a Consiliului Superior al
Magistraturii. Pe baza raportului ºi a obiecþiilor formulate, secþia
corespunzãtoare adoptã hotãrârea privind constatarea îndeplinirii
sau a neîndeplinirii de cãtre magistrat a condiþiei de bunã reputaþie
ori, dacã apreciazã cã obiecþiile sunt întemeiate, dispune, în scris ºi
motivat, retrimiterea raportului în vederea completãrii verificãrilor,
cu indicarea în mod expres a aspectelor ce trebuie completate.
Hotãrârea prin care se constatã neîndeplinirea condiþiei de bunã
reputaþie cuprinde ºi propunerea de eliberare din funcþie, în temeiul
art. 65 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 303/2004, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Pe parcursul procedurii de verificare ºi constatare a îndeplinirii condiþiei
de bunã reputaþie, secþia corespunzãtoare a Consiliului Superior al
Magistraturii, din oficiu sau la propunerea inspectorului judiciar, poate
dispune suspendarea din funcþie a magistratului, pânã la finalizarea
procedurii, dacã exercitarea în continuare a funcþiei ar putea afecta
desfãºurarea cu imparþialitate a procedurilor de verificare sau dacã aceste
proceduri sunt de naturã sã aducã atingere gravã prestigiului justiþiei.
Hotãrârea secþiei poate fi atacatã la Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii în termen de 15 zile de la comunicare. Hotãrârea plenului
poate fi atacatã cu contestaþie la Secþia de contencios administrativ a
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, în acelaºi termen; hotãrârea instanþei
este definitivã.
Hotãrârea definitivã prin care se constatã neîndeplinirea condiþiei
de bunã reputaþie se comunicã Preºedinþiei României, în vederea
emiterii decretului de eliberare din funcþie.
Evaluarea activitãþii profesionale a inspectorilor judiciari se face
anual de o comisie formatã din inspectorul-ºef ºi alþi 2 membri aleºi de
adunarea generalã a inspectorilor judiciari, prin acordarea unui
calificativ: foarte bine, bine, satisfãcãtor sau nesatisfãcãtor.
Inspectorul judiciar care primeºte calificativul nesatisfãcãtor
sau de douã ori consecutiv calificativul satisfãcãtor este revocat
din funcþia de inspector judiciar.
Criteriile de evaluare a activitãþii profesionale a inspectorilor
judiciari ºi procedura de evaluare se stabilesc prin regulamentul privind
organizarea ºi funcþionarea Inspecþiei Judiciare.
Pe perioada mandatului, inspectorii judiciari au toate drepturile
judecãtorilor ºi procurorilor detaºaþi, precum ºi obligaþiile prevãzute
de lege pentru judecãtori ºi procurori.
Inspectorii judiciari pot participa, pe parcursul mandatului, la
concursurile sau procedurile de selecþie în vederea promovãrii în
funcþii de execuþie a magistraþilor. În caz de promovare, inspectorii
pot opta între continuarea mandatului de inspector, cu dobândirea
noului grad profesional, ºi promovarea efectivã în funcþia de execuþie
pentru care au candidat, în termen de 30 de zile de la data validãrii
rezultatelor examenului de promovare.
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Radu Câmpeanu în istoria exilului românesc. Lansare, la Seneca Anticafe:

Patrimoniul UNESCO
din România
pe înþelesul tuturor (vol I)

Un document din 1984

Conf.univ.dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ - Universitatea Spiru Haret
Masterand Yvonne-Alexandrine -Rada VICHET - ASE Bucureºti
Au trecut trei ani de când inima Seniorului Radu Câmpeanu a
încetat sã mai batã. Au rãmas amintirile, lecþiile de demnitate ºi
patriotism, de doctrinã liberalã autenticã, multe documente care
vor fi aduse cu timpul în circuitul ºtiinþific. Prezentãm în continuare
traducerea în limba românã a unui document din arhiva familiei,
original în limba francezã. Este vorba de scrisoarea trimisã de Radu
Câmpeanu, în calitate de preºedinte al Asociaþiei Foºtilor Deþinuþi
Politici din România, preºedintelui postului Antenne 2 din Franþa.
Imediat dupã inaugurarea Canalului Dunãre-Marea Neagrã, presa
internaþionalã a apreciat realizarea tehnicã a acestuia. În urma
apariþiei pe postul Antenne 2 din Franþa a unui material elogios
referitor la Canalul Dunãre-Marea Neagrã, Radu Câmpeanu, fãrã a
nega valoarea tehnicã a acestuia, reaminteºte de ororile petrecute
în prima etapã de construcþie a Canalului.
Din acest document, rezultã cã ºi în exil Radu Câmpeanu a trãit
pentru Þara sa. Din exil a suferit atunci când Pãmântul sãu a fost
rãnit, când poporul român a suferit. În toatã perioada exilului a
fost ºi ambasador al României, România lui, liberã si democraticã.
Musafir în Franþa, n-a ezitat nicio datã sã critice opiniile greºite
exprimate de presa francezã, arãtând curaj ºi determinare. Nu este
de mirare cã a revenit în Þara sa, imediat dupã cãderea lui Ceauºescu.
S-a întors pentru a servi Þara în care s-a nãscut, pentru a ajuta
poporul în mijlocul cãruia a trãit liber o perioadã. A dorit din toatã
inima sã aducã în România experienþa Democraþiei pe care a trãito în strãinãtate. Poate cã ideile lui sã fi fost cele ale unui visãtor,
depãºind graniþa timpului pe care îl trãia. Tot un vis fusese
posibilitatea de a apãra, în 1945, democraþia într-o þarã ocupatã de
URSS. Idealism a fost ºi momentul din 1940 în care, student fiind,
a prezentat în faþa colegilor ºi a profesorilor avantajele separaþiei
puterilor în stat. Tot ce a susþinut la un moment dat a fost validat
de istorie mai târziu. Toate ideile sale sunt actuale.
Documentul prezentat poate sã ofere, pe lângã o nouã probã a
patriotismului de care a dat dovadã Radu Câmpeanu, argumente în
dezbateri actuale. Liberalii nu ºi-au propus ºi nu îºi vor propune sã cearã

Eu nu am vãzut o altã carte
mai bine scrisã pe aceastã temã!

sacrificii oamenilor de dragul sacrificiilor. Bunãstarea, bucuria de a trãi,
liniºtea sufleteascã au fost, sunt ºi vor fi valori liberale. Cei care le
încalcã nu reprezintã liberalismul, cei care le-au neglijat nu au acþionat
în spirit liberal! Radu Câmpeanu face trimitere la «importanþa aparte»,
evident economicã, a Canalului Dunãre-Marea Neagrã. Nu pot fi puse
în responsabilitatea liberalilor sau a emigraþiei procesele de distrugere
fizicã a avuþiei naþionale care au avut loc dupã 1989. Emigraþia, prin
scrisoarea semnatã de Radu Câmpeanu, nu face decât sã reaminteascã
Occidentului suferinþele pentru democraþie lae românilor. Nu se sugereazã în niciun mod, nici în aceastã scrisoare, nici în alte documente,
distrugeri fizice ale creaþiilor din vremea regimului comunist.
Radu Câmpeanu nu a acþionat individual. Scrisoarea pe care a
redactat-o ºi o prezentãm în premierã cititorilor publicaþiei Opinia
Naþionalã era în numele unei asociaþii puternice a exilului românesc,
Asociaþia Foºtilor Deþinuþi Politici din România. Legãtura dintre
Þarã ºi cei obligaþi sã o pãrãseascã a fost mereu foarte puternicã.
Din acest motiv este recomandat ca, în continuare, sã facem tot ce
putem pentru ca exilul sã rãmânã conectat la problemele României.
Intrarea demnã, cu fruntea sus, a României în Uniunea Europeanã
a fost pregãtitã de Radu Câmpeanu ºi de membrii emigraþiei din
Franþa încã din 1984, atunci când aderarea þãrii noastre era un vis
frumos, o speranþã pentru generaþiile viitoare, prin pãstrarea în
memoria colectivã a Occidentului a sacrificiilor fãcute de noi pentru
apãrarea democraþiei.
Documentul din 1984 confirmã frumuseþea limbajului ºi
manierele elegante în acþiunile politice ale Seniorului Radu
Câmpeanu, pe care i le-am remarcat ºi dupã 1990 în România.
Când scrie sau vorbeºte despre orice rival politic, inclusiv despre
liderul comunist de la Bucureºti din acei ani, Radu Câmpeanu
rãmâne consecvent cu diplomaþia ºi bunele manierele în adresare.
Autorii articolului au avut privilegiul de a colabora cu Seniorul
Radu Câmpeanu pânã la sfârºitul perioadei sale active. Vor
pune la dispoziþia publicaþiei Opinia Naþionalã ºi alte documente
originale din activitatea Seniorului Radu Câmpeanu.

George V. GRIGORE
Pe 26 noiembrie, la Seneca Anticafe, a avut loc lansarea cãrþii Patrimoniul
UNESCO din România pe înþelesul tuturor, vol.I., în prezenþa Adrianei
Scripcariu, istoric de artã ºi autoarea cãrþii. I s-au alãturat invitaþii: etnologul
Ioana Popescu ºi arhitecþii ªerban Sturdza ºi ªtefan Bâlici. Au mai fost prezenþi
o mulþime de admiratori ai fenomenului de la Piscu. Copiii prezenþi au putut
participa la un atelier de linogravurã despre patrimoniul UNESCO din România,
întrecându-se în îndemânare ºi fantezie.
Volumul aduce frumuseþea patrimoniului înaintea publicului larg, cu multã
imagine  veche ºi recentã  povestitã prin texte accesibile ºi prietenoase,
cuvinte de specialitate explicate, fragmente de cronicã ºi fragmente de interviu
de la cei care au cunoscut pe viu ºi, pe alocuri, mai trãiesc patrimoniul imaterial.
Peste 500 de imagini actuale ºi de arhivã însoþesc textele. Creaþia ºi tipãrirea
cãrþii Patrimoniul UNESCO din România pe înþelesul tuturor, vol I au fost
susþinute de Ordinul Arhitecþilor din România (din timbrul de arhitecturã), Consiliul Judeþean Ilfov prin Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Ilfov ºi ªcoala de la Piscu. Cartea apare
sub patronajul Comisiei Naþionale a României pentru UNESCO. Este cea mai
amplã publicaþie a acestei minunate echipe de realizatori de pânã acum, o
colaborare frumoasã între mulþi profesioniºti ºi iubitori ai patrimoniului cultural
din România ºi Republica Moldova.
Conceptul cãrþii aparþine istoricului de artã Adriana Scripcariu, cãreia i s-au
alãturat, în calitate de autor, respectiv coautor ai unor capitole,
etnocoreologul Silvestru Petac de la Muzeul de Etnografie al Transilvaniei
(Cluj-Napoca) ºi Ana Iuga de la Muzeul Naþional al Þãranului Român. Lista
fotografilor este lungã, începe cu Iosif Berman, Leopold Adler, Kurt Hielscher
ºi continuã cu George Dumitriu, Marius Caraman, Gabriel Motica ºi alþii. Calde
mulþumiri se adreseazã ºi Arhivei de Imagine a Muzeului Þãranului Român
pentru o colaborare care a ajutat pentru mai multã apã la moara cuvintelor.
Conceptul grafic, alãturi de o cantitate enormã de muncã la punerea armonioasã,
clarã ºi eficientã în paginã a multelor texte ºi imagini aparþine FactumDesign,
adicã lui Alexandru ªchiopu ºi Cristina Sabãu. Prelucrarea imaginilor s-a datorat
lui Tiberiu Voicu. A tipãrit cu grijã ºi acurateþe Printco de la Iaºi. Mulþumiri sunt
adresate tuturor celor care au sprijinit realizarea acestei cãrþi: Ana Iuga,
Gabriel Herea, Varvara Buzilã, Cosmina Chituc, Anca Dina, Diana
Iabraºu, Alexandru Andrãºanu, Ioan Popa, Catinca Verga, Virgil Scripcariu.
Dupã o primã lansare a acestui volum, în cadrul Festivalului Cultural al
Românilor de Pretutindeni de la Strãºeni (Republica Moldova), din
septembrie 2019, unde s-a bucurat de un real succes, ºi o prezentare la
Paris (Franþa), a venit rândul unei lansãri în România.
Dupã prezentarea conþinutului acestui volum, fãcutã de doamna Adriana
Scripcariu, etnologul Ioana Popescu, director de cercetare la Muzeul Þãranului
Român, a deschis sipetul de comori din carte. A punctat faptul cã ceea ce a
fost pentru o generaþie lumea bunicilor, a amintirilor de la þarã, iatã cã
acum, pentru tânãra generaþie, acestea devin patrimoniu. Lada de zestre a
bunicii, sipet de comori, dar ºi laviþã pentru momentele de rãgaz odatã, a
devenit acum piesã de patrimoniu ºi chiar exponat de muzeu. Sentimentele
sunt puþin amestecate, acum când maidanul copilãriei. cu amintirile sale a
devenit parte dintr-o rezervaþie. Arhitectul ªtefan Bâlici, director general al
Institutului Naþional al Patrimoniului din Bucureºti ºi conf. univ. dr. la
Universitatea de Arhitecturã ºi Urbanism Ion Mincu, a subliniat rolul educativ
pe care îl poate avea acest volum îndrãzneþ, despre patrimoniu. Arhitectul
ªerban Sturdza, preºedinte al Ordinului Arhitecþilor din România, membru
corespondent al Academiei Române (2010), a þinut sã menþioneze necesitatea
de continuare a acestei munci de punere în valoare a patrimoniului naþional.
Etnograful ºi muzeograful Varvara Buzilã din Republica Moldova, doctor în
filologie ºi secretar ºtiinþific la Muzeul Naþional de Etnografie ºi Istorie
Naturalã din Chiºinãu, spunea despre acest volum: Cartea este scrisã cu foarte
multã înþelepciune ºi cu foarte multã înþelegere a ceea ce înseamnã patrimoniul.
Dragii mei, eu nu am vãzut o altã carte mai bine scrisã pe aceastã temã!
Luaþi-o, citiþi-o ca pe cel mai mare dar. Dupã ce o sã o citiþi cu sufletul la
gurã, aºa cum am fãcut-o ºi eu, vã rog, faceþi-o sã meargã din mânã în
mânã, din cuget în cuget, pentru cã o carte de asemenea tip nu are voie sã
stea pe raft nicio zi. Poftã mare la citit ºi la înþeles!
A urmat prezentarea unui film documentar despre aplicarea în viaþã a
unui proiect drag tuturor: Muzeul Oalelor de Pisc. Dupã primirea aprobãrilor
necesare, au demarat lucrãrile la o amplã clãdire în Ciolpani (jud. Ilfov), ce
va adãposti un muzeu  atelier, adicã un muzeu viu, în care, în afara
exponatelor încãrcate de ani, vor avea loc ateliere de meºteºug, spre
ducerea pe mai departe a tradiþiei de cãtre noua generaþie. Întreaga iniþiativã
aparþine familiei Adriana ºi Virgil Scripcariu, care au redat valoarea acestui
vechi sat de olari, cãzut fãrã de vinã în uitare.
Am fost martori la douã acþiuni culturale aflate în desfãºurare: lansarea
primului volum despre patrimoniu (care cere ºi volumul II) ºi ridicarea
Muzeului Oalelor de Pisc, de la Ciolpani (ce se grãbeºte spre finalizare).
Noi nu putem decât sã felicitãm familia Scripcariu ºi colaboratorii, sã
susþinem, sã încurajãm ºi sã spunem sus ºi tare: Bravo ºi Succes!

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro
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*Traducerea documentului din limba francezã: Yvonne-Alexandrine-Rada Vichet
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Joi

Vineri

Ora

Luni

7-10

7 Dimineaþa. R.: Mihai Cioceanu, Alex Crãciun
emisiune live

Marþi

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

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

Duminicã

Sâmbãtã

ora

SEVEN MUSIC
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R.: Maria Duda
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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
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18-20
20-21
21-22
22-23
23-24
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Monument comemorativ dedicat

Reginei Maria
a României,
la Palatul ªtirbey
din Buftea

C

Sculptorul
Cristian Ioan Pentelescu,
sau captarea
ºi evaluarea realitãþii
în modul monumental
P

Paginã realizatã de George V. GRIGORE

onsiliul Judeþean Ilfov onoreazã personalitãþile care au marcat
destinul României. Astfel, în ziua când s-au împlinit 144 de ani de la
naºterea Reginei Maria, un monument dedicat suveranei a fost
inaugurat la intrarea în Palatul ªtirbey din Buftea. Evenimentul dedicat
personalitãþii Reginei Maria a României a fost organizat de cãtre
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale al Consiliului Judeþean Ilfov, în parteneriat cu Primãria
Oraºului Buftea ºi Centrul Cultural Buftea ºi cu sprijinul Domeniului
ªtirbey  Buftea. Directoarea Centrului Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Ilfov, Alexandrina Niþã, a þinut
sã menþioneze importanþa acestui eveniment pentru toþi ilfovenii,
prezenþi în numãr mare la aceastã manifestare.
Supranumitã Regina Soldat pentru implicarea activã pe front, Regina
Maria era consideratã de soldaþii ajunºi în spitalele de campanie în
timpul Primului Rãzboi Mondial drept Mama Rãniþilor. Dupã rãzboi,
Regina Maria s-a implicat nu doar în politicã, ci ºi în diplomaþie, fiind
unul dintre principalii actori ai Marii Uniri din 1918, care ºi-a continuat
demersurile pentru recunoaºterea internaþionalã a României Mari prin
negocieri cu marile cancelarii ale vremii. Numele Reginei Maria este
legat de judeþul Ilfov prin faptul cã, în 1916, în Primul Rãzboi Mondial,
Palatul ªtirbey din Buftea a fost loc de refugiu pentru suveranã ºi
copiii sãi. Cu toate acestea, pânã în prezent, în Buftea nu a existat
niciun monument dedicat reginei.
CJ Ilfov a aprobat realizarea monumentului ºi plata din bugetul local al judeþului a sumei de
288.400 de lei plus TVA. Iniþial, proiectul trebuia finanþat de Ministerul Culturii, având în vedere
aprobarea lui în cadrul Comitetului Interministerial, dar pentru cã nu s-au gãsit fonduri, sarcina a
fost preluatã de CJ Ilfov. În acest context, preºedintele CJ Ilfov a afirmat cã monumentul dedicat
Reginei Maria este, alãturi de Parcul ªtiinþific de la Mãgurele, unul dintre cele mai dragi proiecte:
Viaþa ne este marcatã de evenimentele zilnice, dar asta nu trebuie sã ne împiedice sã comemorãm
personalitãþile care au marcat destinul acestei þãri. Dacã m-ar întreba cineva ce am fãcut în
mandatul meu, probabil cã aº vorbi despre asfaltãri, grãdiniþe, parcuri industriale. În mod sigur
aº vorbi ºi despre acest eveniment, pentru cã e un eveniment de suflet. ( ) Pânã acum în Buftea nu
a existat niciun monument dedicat Reginei. Noi am luat iniþiativa, sculptorul Cristian Pentelescu a
transformat-o în realitate, iar acum, avem bustul Reginei chiar aici, la intrarea în Palatul ªtirbey.
O bucatã de istorie, care sã le aminteascã tuturor de cea fãrã de care România Modernã nu ar fi
existat. Vizibil emoþionat, sculptorul
Cristian Ioan Pentelescu a mulþumit
asistenþei pentru aprecierea manifestatã faþã de opera sa, neuitând
sã-i aminteascã ºi pe ceilalþi care
l-au sprijinit sã-ºi ducã la bun sfârºit
creaþia  meºteri pietrari, meºteri
turnãtori, a cãror contribuþie nu
trebuie uitatã.
Bustul reginei Maria  o statuie
mândrã ºi frumoasã din bronz,
ridicatã pe un soclu de marmurã - a
fost inaugurat în prezenþa a
numeroase autoritãþi judeþene,
printre care ºi primarul din Buftea,
prefectul de Ilfov, reprezentanþi ai
poliþiei, jandarmeriei ºi ai inspectoratului ºcolar. În memoria Reginei
Maria, au fost depuse flori. Inaugurarea a fost însoþitã de intonarea
Imnului României ºi a Imnului Regal de cãtre fanfarã, iar un sobor de
preoþi a sfinþit monumentul. Dupã
inaugurarea monumentului, invitaþii
au fost poftiþi pe Domeniul ªtirbey, fiind întâmpinaþi cu pâine ºi sare de cãtre maestrul coregraf
Daniela Mândroc din partea Centrului Cultural Buftea, iar în Sala Regina Maria, Excelenþa Sa,
ambasadorul cultural la Convenþia ONU, domnul George Cãlin, le-a vorbit acestora despre importanþa
Anului Cãrþii în România ºi legãtura cu personalitatea Reginei Maria. În Salonul Cãrþii au fost
prezenþi scriitori din Ilfov ce au acordat autografe ºi volume oferite de cãtre CJCPCT Ilfov. Dintre
scriitorii prezenþi amintim familia Crãparu, poeþi din Buftea, scriitorul ºi profesorul Ioan Gheorghiºor
din Chitila, romanciera ºi poeta Nicoleta Tudor din Gruiu, George V. Grigore din partea CJCPCT
Ilfov, Adriana Scripcariu din Piscu, scriitorul Nicã D. Lupu din Brãneºti, profesorul metodist Marius
Ovidiu Sebe de la CCD Brãneºti, Inspector General din cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Ilfov,
Maria Gabriela Ilisie, inspector general adjunct din cadrul aceluiaºi inspectorat, Cristina Ghiþã ºi
profesor Iancu Marin din oraºul Voluntari. Cu toþii au urmãrit apoi emoþionaþi premiera filmului
documentar Regina Maria  portretul iubirii, în regia ºi scenariul lui Salex Iatma. Filmul a fost produs
de cãtre CJCPCT Ilfov. Din distribuþia acestuia au fãcut parte actori recunoscuþi, dar ºi colaboratori
ai Centrului Cultural din Buftea. Dupã aplauzele binemeritate, domnul Preºedinte al Consiliului
Judeþean Ilfov a oferit diplome ºi plachete scriitorilor ilfoveni ºi distincþii sculptorului Cristian Ioan
Pentelescu ºi regizorului Salex Iatma. A urmat apoi un concert de flaut, harpã ºi sopranã, susþinut de
Evelina Andrieº, Amalia Nedelcu ºi Loredana Aldea. Evenimentul s-a încheiat cu un moment folcloric
în interpretarea ansamblului Doina Ilfovului de la Centrul Cultural din Buftea, coordonat de cãtre
maestrul coregraf Daniela Mândroc.
Pentru aducere aminte, þin sã prezint un fragment din Testamentul Reginei Maria: Eu am ajuns
la capãtul drumului meu. Dar înainte de a tãcea pentru veºnicie vreau sã-mi ridic, pentru ultima
datã, mâinile pentru o binecuvântare. Te binecuvântez, iubitã Românie, þara bucuriilor ºi durerilor
mele, frumoasã þarã, care ai trãit în inima mea ºi ale cãrei cãrãri le-am cunoscut toate. Frumoasã
þarã pe care am vãzut-o întregitã, a cãrei soartã mi-a fost îngãduit sã o vãd împlinitã. Fii tu veºnic
îmbelºugatã, fii tu mare ºi plinã de cinste, sã stai veºnic falnicã printre naþiuni, sã fii cinstitã, iubitã
ºi priceputã. Am credinþa cã v-am priceput: n-am judecat, am iubit   Acest testament a fost fãcut
scris, datat ºi semnat cu mâna mea la Tenka  Juvah, Balcic, astãzi Joi 29 iunie 1933.
Acum, pentru toþi cei ce trec prin oraºul Buftea, monumentul comemorativ al Reginei Maria a
României va deveni loc de pelerinaj ºi de mulþumire Îi mulþumim pentru tot! Îi mulþumim cã a
iubit România!

entru locuitorii oraºului Buftea, apariþia
la intrarea pe Domeniul ªtirbey a statuii
Reginei Maria a României a constituit o realã
ºi plãcutã surprizã. Autorul acesteia,
sculptorul Cristian Ioan Pentelescu, a lucrat
asiduu la fiecare amãnunt ºi a dat viaþã
monumentului prin pasiunea ºi talentul pe
care le-a depus ca jertfã în aceastã lucrare
deosebitã, inauguratã pe 29 octombrie.
Nãscut la Arad în anul 1958, acesta a
absolvit, în anul 1985, Institutul de Arte
Plastice Ion Andreescu din Cluj-Napoca,
specializarea Sculpturã, la clasa profesorului Artur Vetro. Din anul 2010 devine
doctor în Arte Plastice ºi Decorative,
titlu obþinut cu lucrarea Tendinþe, stiluri ºi
orientãri în sculptura româneascã
contemporanã, având ca îndrumãtor ºtiinþific
pe prof. univ. dr. Rodica Banciu, de la Facultatea de Arte ºi
Design, Universitatea de Vest din Timiºoara. Anul 1990,
Cristian Ioan Pentelescu este profesor de sculpturã la Liceul
de Arte Plastice Nicolae Tonitza din Bucureºti. Tot din
anul 1990 devine ºi membru al Uniunii Artiºtilor Plastici
din România (Filiala Bucureºti).
Dintre expoziþiile sale personale putem aminti: 1991 Sala Galateea, Bucureºti; 1994 - Geneva, Elveþia; 2010 Galeria Triade, Timiºoara; Galeria Delta, Arad. Participã
la expoziþii de grup, în perioada anilor 1977  1983,
organizate de filiale ale UAP. Între anii 1984 ºi 2010 este
prezent la numeroase expoziþii republicane, municipale,
saloane de sculpturã micã ºi saloane de desene ale
sculptorilor, în þarã ºi în strãinãtate: Aabenraa,
Copenhaga - Danemarca; Ravenna, Castelraimondo
- Italia; Geneva - Elveþia; Ungaria, Cehia,
Croaþia, Chiºinãu- Republica Moldova; Mersin 
Turcia; Viena  Austria; Majdanpek - Serbia;
Macedonia etc. Opera sculptorului Cristian Ioan
Pentelescu cuprinde ºi numeroase lucrãri
monumentale: ªtefan cel Mare (bronz), Cernãuþi,
Ucraina; Marcela Peneº (bronz), Bucureºti; Dobrin
(bronz), Piteºti; Radu de la Afumaþi, Târgoviºte;
Nicolae Teodorescu (bronz), Brãila; I. L. Caragiale
(bronz), Bucureºti. Dintre operele sale putem aminti
ºi reliefurile: Ion Mihalache (bronz), sediul partidului
Naþional Þãrãnist din Bucureºti; Iuliu Maniu
(bronz), sediul Partidului Naþional Þãrãnist
din Bucureºti; Margareta Sterian (placã
comemorativã), Bucureºti. O parte dintre lucrãrile
sale au ajuns în colecþii particulare din Germania,
Danemarca, Elveþia, Franþa, Portugalia ºi S.U.A.
Artistul Cristian Ioan Pentelescu a primit, în anul
1988, Premiul pentru Sculpturã, la Salonul
Republican de Tineret.
Indiferent de dimensiunea lor, lucrãrile lui Cristian
Pentelescu sunt definite de un acut caracter monumental.
Formele ample, concepute într-o desfãºurare spaþialã
generoasã, prezintã o eleganþã aparte. Tonurile grave
însoþesc structura lucrãrilor, a cãror forþã verticalã
intrã într-un dialog conceptual cu spaþiul proximal, pe
care îl metamorfozeazã. Raportarea volumelor la
problematica temporalitãþii se face în cheia unei
mitologii proprii, aºa cum putem observa în lucrãri
precum Poartã de bronz, Poarta soarelui sau
Clepsidrã de bronz. Prin ponderea esteticã a
substanþei sculpturii sale, Cristian Pentelescu
instaureazã o modalitate proprie de captare ºi evaluare
a realitãþii. (Andreea Foanene  2014)

