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Sãrbãtori fericite!
Sãnãtate ºi zâmbete!
O sãrbãtoare a Naºterii Domnului magicã!
Un An Nou cu bucurii!
La mulþi ani!
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Proiectul ProForm  PROFesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuã 
premiat la ediþia a VII-a a Galei Edumanager



În cadrul secþiunii Învãþãmânt Preuniversitar,
la categoria Dezvoltarea de proiecte de formare a
cadrelor didactice, pentru ProForm 
PROFesionalizarea cadrelor didactice
prin FORMare continuã, proiect implementat
de Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, în parteneriat cu
Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani ºi Inspectoratul
ªcolar Judeþean Giurgiu, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Botoºani a obþinut Premiul de excelenþã
la Gala Edumanager 2019  cel mai mare premiu
la aceastã categorie.



Pentru a participa la Gala Edumanager.ro,
toate instituþiile de învãþãmânt preuniversitar
ºi universitar, precum ºi organizaþiile profesionale
din domeniul educaþiei au fost invitate
sã înscrie proiectele realizate în acest an.

Pagina 4

Am pornit sã colindãm!

Cu puritatea specificã sufletului de copil, cu
bunãtatea în inimi, cu vocea
curatã ºi trãistuþele pregãtite, elevii
ªcolii Gimnaziale International Premium
School of Bucharest însoþiþi de câþiva dintre
prietenii lor mai mici de la Grãdiniþa Prietenii Mei
au pornit la colindat, aºa cum spune datina la noi.
Primul popas a fost la Rectoratul Universitãþii Spiru
Haret, unde domnul rector, conf.univ.dr. Aurelian
Bondrea, alãturi de colegii sãi i-au primit pe colindãtori
cu multã bucurie, dragoste ºi daruri generoase.
Cel de-al doilea popas a fost la Casa Seniorilor
Premium, unde vârstnicii i-au ascultat pe colindãtori, emoþionaþi pânã la lacrimi.
Crãciunul este al tuturor, dar mai ales al copiilor,
iar bucuria împãrtãºitã de colindãtori a creat acea
stare magicã cum numai în aceastã perioadã a anului
existã!
Astãzi, 17 decembrie, sunteþi invitaþi la Musical-ul
Povestea Omului de zãpadã, susþinut de elevii ªcolii
Gimnaziale International Premium School of Bucharest
în sala de spectacole a ºcolii, începând cu ora 17.00.
Ni se promite o searã magicã, în care cu toþii vom
pãºi într-o poveste muzicalã depãnatã de elevii
ºcolii, elevi premium.
Nu trebuie decât sã crezi în magie! De restul se
ocupã ei ºi... MOª CRÃCIUN, fireºte!

Concert de Crãciun

În data de 12 decembrie, la Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele
Educaþiei a avut loc Concertul de Crãciun. Spectacolul a fost organizat
de lector univ. dr. Simona Marica, decanul facultãþii, ºi de conf. univ.
dr. Crinuþa Popescu, cu participarea studenþilor programului Muzicã
din cadrul Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane ºi a studenþilor programului
Pedagogie Învãþãmânt Primar ºi Preºcolar, constituiþi într-un grup
vocal, dar ºi a artistei Lorena Oltean.
Pe lângã frumosul repertoriu de colinde al grupului vocal,
evenimentul a inclus ºi câteva micro-recitaluri, respectiv, potpuriul
de muzicã popularã al solistei Gina Tudose Nãstase, studentã anul
III la programul Muzicã, intermezzo de cafe-concert, cu elevul în

clasa a IX-a la Liceul Dinu Lipatti, Claudiu Nãstase, la saxofon. Un
alt moment bine primit de public a fost ºi cel al Nicoletei Ciobanu.
studentã în anul III, foarte cunoscutã interpretã, artistã a Ansamblului
Armatei, acompaniatã la clape de Laurenþiu Cãldãraru. Aplaudat a
fost ºi micro-recitalul Rodicãi Tudor, solistã de muzicã uºoarã, o
studentã foarte serioasã, deþinãtoarea trofeului Festivalul Mamaia
2012. A venit ºi Moº Crãciun, interpretat de actorul Ion Arcudeanu,
colindat de un grup de copii de la ªcoala generalã nr.131.
Seara s-a încheiat cu recitalul de colinde în stil tradiþional, în
interpretarea sensibilã a artistei Lorena Oltean.

Ciprian C. VASILESCU

Întrebãri înlãcrimate
în decembrie
Mioara VERGU-IORDACHE
Orice construcþie, pentru a fi trainicã, trebuie sã aibã o
temelie solidã, indiferent cã vorbim de clãdiri, de educaþie,
de regim politic, de societate, în general. Când temelia
este scãldatã în sânge, moarte, lacrimi, minciuni ºi urã,
slabã speranþã de zidire solidã! Ar fi, ar fi fost în puterea
noastrã! Numai cã, ºi dupã 30 de ani de democraþie, nu
idealã, nu maturã, dar mãcar proiectatã, încã nu putem
sã eliminãm minciuna ºi ura. Din fricã, ipocrizie,
neîncredere, orgoliu Încã aºteptãm rãspunsuri, care
întârzie sã vinã, la întrebãri simple. Cine, ce, de ce, când,
cum? Fiecare are adevãrul micimii lui. Ca mai mereu la
noi, alþii sunt vinovaþi! ªi nici mãcar despre vinovaþi ºi
vinovãþii nu ar trebui sã fie vorba. Ci doar de adevãr!
Victimele din decembrie 1989 meritã ADEVÃRUL. ªi
victime suntem aproape toþi.
Bãtrâne, bolnave ºi obosite, personajele principale
continuã sã sfideze, sã mintã sau doar sã eludeze
adevãrul. Sigur, toþi am dorit sã scãpãm de dictaturã. Dar
nu toþi am dorit ca aceastã eliberare sã se producã prin
crime. Am pornit cu stângul!
De ce numai la noi a fost nevoie de pluton de execuþie,
de condamnare fãrã judecatã?
De ce nu s-a organizat un proces corect, nu o mascaradã?
Cine a avut interesul sã pãrem un popor barbar?
Câte adevãruri au fost împuºcate la zidul din
Târgoviºte?
Câte vieþi, care ar fi putut fi frumoase, au fost mutilate
moral?
De ce au fost sacrificaþi atâþia oameni, mai ales tineri?
Cine a inventat povestea cu teroriºtii?
Cine a scornit poveºtile barbare cu apã otrãvitã, cu
femei însãrcinate spintecate ºi cusute cu sârmã ghimpatã,
cu teroriºti în travesti, cu
Cum sã profiþi de disperarea realã a românilor creºtini
ºi sã ucizi în ziua sfântã a Naºterii Domnului? De ce a
fost întinatã aceastã zi pentru toþi anii care vor veni?
Pe ce criterii au fost aleºi/ s-au ales decidenþii? Cine i-a
ales?
A existat un plan de þarã pentru dupã crimã? De ce nu
a mers? Cine l-a împiedicat? Cine sunt profitorii
adevãraþi?
De ce predominã ura ºi dezbinarea?
De ce nu se judecã marile dosare ale ultimelor decenii?
De ce actorii justiþiei din aceste dosare sunt ºi actorii
crimei de la Târgoviºte?
Care sunt meritele concrete pentru numeroase avansãri
în grad ale unor, pânã la urmã, anonimi?
De ce ni se ascunde ADEVÃRUL? Cine ne vrea mereu
înlãcrimaþi în decembrie?!?
DE CE?
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Facultatea de Inginerie ºi Informaticã

Simpozion

Cercetãtori columbieni au prezentat
dispozitive medicale inovatoare
Miercuri, 4 decembrie 2019, a avut loc, la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport din cadrul Universitãþii Spiru Haret, un simpozion la care au fost
invitaþi sã participe doi cercetãtori de la Universitatea din Pamplona,
Columbia, Camilo Andres Albarracin Rojas ºi Gomez Gualdron Dahmir
Alexander, aflaþi în stagiu de cercetare la Facultatea de Medicinã Veterinarã
USH, în cadrul proiectului european H2020-MSCA-RISE-2017, intitulat
Volatolomics test for the diagnosis of bovine tuberculosis/ Test de volatolomicã
pentru diagnosticul tuberculozei bovine, acronim bTB-Test.

Prof. univ. dr. Grigore Albeanu, decanul Facultãþii de Inginerie ºi Informaticã, ne-a
declarat: În perioada 10-12 decembrie Universitatea Spiru Haret a organizat Zilele Bibliotecii
Universitare. Ne-am pregãtit pentru fiecare dintre cele trei zile, ca sã facem anumite acþiuni.
În prima zi, ne-am axat pe o prezentare privind Realizãrile ºi personalitatea academicianului
Gheorghe Marinescu, care în luna septembrie ar fi împlinit 100 de ani, însã ne-a pãrãsit
acum douã decenii ºi mai bine, în condiþiile unei ierni dificile. În a doua zi, a avut loc
workshop-ul Baze de date, pentru cã promovãm nu doar proiectele, ci ºi literatura de
specialitate care stã la baza realizãrii proiectelor: reviste, cãrþi de specialitate, ºi am considerat
cã rezultatele proiectelor studenþilor se pot încadra ºi în zona bibliotecii. În a treia zi a
evenimentului, am prezentat baze de date ºtiinþifice, accesul la literatura ºtiinþificã pe care
o oferã Universitatea Spiru Haret studenþilor, cadrelor didactice, prin diferite proiecte, în
special prin proiectul ANELIS.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

În data de 11 decembrie 2019, a avut loc cea de-a 3-a ediþie a workshopului de Baze de date în cadrul Facultãþii de Inginerie ºi Informaticã. Acest
eveniment anual, sub coordonarea conf. univ. dr. Nicoleta Iacob, are ca
scop pregãtirea studenþilor pentru a prezenta în public diverse lucrãri de
cercetare ºtiinþificã studenþeascã, motivarea celor care sunt în primii ani, în
ceea ce priveºte nivelul de profesionalism cerut de o astfel de prezentare,
dar ºi posibilitatea celor mai buni de a se face remarcaþi de cãtre profesori
si colegi. O astfel de oportunitate este valoroasã, atât pentru CV, deoarece
lucrãrile fac parte din portofoliul cu care studenþii se pot prezenta la
angajare, cât ºi pentru experienþa proprie a fiecãruia. În plus, în cadrul
întâlnirii, studenþii din diverºi ani de studiu au ocazia sã se cunoascã, sã
socializeze ºi sã descopere alte persoane cu preocupãri comune, formând
relaþii profesionale care pot dura o viaþã. Lucrãrile prezentate, peste 50,
acoperã teme dintre cele mai diverse, de la gestiunea electronicã a unor
centre medicale, de servicii auto sau magazine online, la platforme de
gaming, tehnologii Blockchain ºi aplicaþii mobile. În premierã, vor fi
prezentate ºi proiecte cu teme mai apropiate de hardware, cum ar fi
construcþia ºi utilizarea unei cabine foto digitale, sau platforme de
virtualizare, teme asociate disciplinei Arhitectura sistemelor de calcul.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ediþia a treia a Workshop-ului Baze
de date a adunat un numãr record de
participanþi.
Este un eveniment la a treia ediþie, care
pune studenþii ºi masteranzii sã prezinte
propriile proiecte în mod public, ceea ce
va duce nu numai la o experienþã foarte
interesantã pentru cel care prezintã, dar
mai ales pentru ceilalþi colegi, care vor
învãþa despre noi tehnologii, noi proiecte
ºi sperãm ca acest mod de lucru orientat
pe proiecte sã continue ºi în anii
urmãtori.  ne-a spus prof. univ. dr.
Grigore Albeanu, decanul Facultãþii de
Inginerie ºi Informaticã.
Dintre numeroasele proiecte prezentate de studenþii Facultãþii de Inginerie
ºi Informaticã, unul mi-a atras atenþia în
mod special. Este vorba despre o Cabinã
foto, realizatã integral, de la concepþie
pânã la materializare ºi utilizare, de un
student din anul I. Dincolo de mãiestria
execuþiei, dar ºi de reperele fotografice
importante din istoria ºi evoluþia camerelor obscure, Iulian Dobre, cãci acesta
este numele creatorului Cabinei foto, a
reuºit într-un timp relativ scurt (în
aproximativ trei minute, cât a durat
interviul) sã mã imortalizeze pe hârtie
fotograficã. Succesul Cabinei foto este
garantat, iar îndrãzneþul proiect îi va
aduce cu siguranþã nota maximã!
Iulian Dobre: Am construit o Cabinã
foto pentru Workshop-ul sistemelor de
calcul. Cabina este compusã dintr-o
parte hardware, care înseamnã un rotel
welles, un laptop doi în unu cu touch
screen, aparatul foto DSLR, cât ºi blitzul
extern, imprimanta cu sistem inkjet, ºi
ea cu sistem welles. Cabina este construitã
de la zero de mine. Am cumpãrat o foaie
de lemn, am tãiat-o, am vopsit-o, apoi
am asamblat diferitele elemente. Când a
fost gata, am montat pe ea diverse ornamente. Iniþial, am gândit cabina pentru o
petrecere, dar uºor, uºor mi-a venit ideea
de a o aduce la cea de a treia ediþie a
workshop-ul Baze de date. A fost foarte
bine primitã ºi de colegii mei ºi de
profesori. Toþi m-au apreciat pentru
munca depusã. Am reuºit, pornind de la
o idee, sã materializez Cabina foto, iar
rezultatul constã în faptul cã acum, când
stãm de vorbã, eu pot sã scot la imprimantã fotografia în care apãreþi.

Temele abordate de invitaþi în cadrul simpozionului au fost:
 Sistema de olfato electrónico para aplicaciones medicas enfocadas al
análisis del aliento/ Sistem electronic de mirosuri pentru aplicaþii medicale
axate pe analiza respiraþiei.
 Diseño de una nariz electrónica para la discriminación de la respiración
en pacientes fumadores y no fumadores usando sensores comerciales/
Proiectarea unui nas electronic pentru discriminarea respiratorie la pacienþii
fumãtori ºi nefumãtori care utilizeazã senzori comerciali.
Dispozitivul electronic (,,nas electronic), proiectat ºi realizat în cadrul
laboratorului de inginerie din cadrul Universitãþii din Pamplona, ajutã la
mãsurarea nivelului de stres al unei persoane. Totodatã, în funcþie de adaptarea
acestuia, un astfel de dispozitiv poate fi util în detectarea cancerului pancreatic
prin analiza unor compuºi volatili din respiraþia unei persoane, la clasificarea
persoanelor fumãtoare ºi nefumãtoare sau poate avea aplicabilitate în industria
alimentarã, la evaluarea calitãþii cafelei, de exemplu.
Aceste dispozitive sunt în stadiul de cercetare ºi, deºi nu sunt încã
omologate ºi prezente pe piaþã, reprezintã o metodã noninvazivã de detectare
a nivelului de stres, a unor afecþiuni medicale prin mãsurarea diferiþilor
compuºi volatili din organismul uman sau animal. Cercetãrile sunt
interdisciplinare, la acestea participând specialiºti din domeniul ingineriei
electronice, medici umani, medici veterinari, chimiºti, farmaciºti, biologi.
Temele abordate în cadrul acestui simpozion s-au dovedit interesante ºi
utile studenþilor ºi cadrelor didactice din Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport, care au participat în numãr mare la acest eveniment. S-au adresat
întrebãri invitaþilor, s-au dezbãtut teme de interes pentru subiectul abordat,
iar întâlnirea a fost un succes.

Conf.univ.dr. Violeta Elena SIMION
Lector univ.dr. Rocsana MANEA ÞONIª
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ZILELE BIBLIOTECII UNIVERSITARE
FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE BUCUREªTI

FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE CÂMPULUNG

La Facultatea de ªtiinþe Economice
Bucureºti, Zilele Bibliotecii Universitare au avut ca tematicã: expoziþie de
carte, vizitarea bibliotecii ºi a sãlilor de
lecturã. Biblioteca dispune, atât de sãlile
de lecturã clasice, cu manuale, cãrþi ºi
reviste, cât ºi de bibliotecã digitalã,
catalog online ºi baze de date ºtiinþifice.
Cu aceastã ocazie, a fost lansatã încã
o datã oferta pentru studenþii ºi masteranzii Facultãþii de ªtiinþe Economice,
Bucureºti de a accesa gratuit bazele de
date puse la dispoziþie de Universitatea
Spiru Haret. Fiecare student ºi masterand poate benefica de un cont gratuit
deschis pentru a accesa cursuri, manuale ºi articole indexate în bazele de
date internaþionale.
Începând cu data de 1 noiembrie 2018,
Romdidact ºi EBSCO Information
Services pun la dispoziþia studenþilor ºi
cercetãtorilor de la Universitatea Spiru
Haret accesul gratuit la baze de date
EBSCO. Materialele indexate în baze de
date internaþionale sunt de mare interes,
mai ales pentru studenþii anului III, care
lucreazã la elaborarea lucrãrii de licenþã,
dar ºi pentru masteranzii care finalizeazã tezele de disertaþie.

Alãturi de studenþi, la eveniment au
participat ºi cadre didactice care încurajeazã studenþii sã citeascã ºi sã analizeze articole ºi cursuri indexate în baze
de date internaþionale, în vederea perfecþionãrii pregãtirii academice.
Accesul la bazele de date se face prin
completarea unui formular pus la
dispoziþie de cãtre personalul bibliotecii, astfel încât fiecare student
primeºte un cont de acces ºi o parolã.
Bazele de date care pot fi accesate de
cãtre studenþi ºi masteranzi sunt:
JSTOR; ANELIS Plus; Clarivate
Analytics; SCOPUS; PROQUEST;
SCOPUS ACADEMIC SEARCH
COMPLETE; VETMED RESOURCE,
precum ºi altele.
În cadrul Zilelor Bibliotecii Universitare a fost prezentat volumul Eticã ºi
integritate academicã  coordonator
prof. univ. dr. Zenovic Gherasim,
volum publicat la editura Fundaþiei
România de Mâine în luna aprilie 2019,
lucrare de interes pentru masteranzii
din anul I, care studiazã aceastã
disciplinã, dar ºi pentru cei din anul II,
care lucreazã la elaborarea lucrãrii de
disertaþie.

Prof. univ. dr. Luminiþa IONESCU,

director al Departamentului de ªtiinþe Economice, Bucureºti

FACULTATEA DE INGINERIE ªI INFORMATICÃ

În cadrul Zilelor Bibliotecii Universitare, miercuri, 11 decembrie 2019, s-a
desfãºurat Simpozionul Cititorul contemporan  între clasic ºi modern. A fost
identificatã ºi s-a formulat traiectoria cititorului modern expus la rãspântia dintre
clasicul consacrat ºi modernul cuceritor. Setul de valori la care aderã fiecare
cititor poate fi construit din ceea ce ne pasioneazã, ceea ce ne intereseazã, ceea
ce trebuie
ceea ce ne reprezintã. Instrumentele capãtã, cu fiecare zi care
trece, noi forme de materializare, însã ceea ce este important trebuie conservat
ºi adecvat noilor cãutãri.
Participanþi: cadre didactice, elevi ºi bibliotecari de la liceele din Municipiul
Câmpulung, elevi, bibliotecari de la liceele din Câmpulung, reprezentanþi ai
Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpulung, cadre didactice titulare ale
facultãþii, studenþi, masteranzi ºi reprezentanþi mass-media.
Au vorbit: decan conf. univ. dr. Laurenþia Avram, director preot dr. ªtefan
ªtefãnescu, Biblioteca Municipalã Ion Barbu, profesor Carmen Zaharia,
Colegiul Naþional Pedagogic Carol I, profesor Florentina Dragomir, Liceul
Teoretic Dan Barbilian, profesor Veronica Arsu, Liceul Naþional cu Program
de Atletism Câmpulung, bibliotecar Cãtãlin Boboc  Biblioteca Municipalã
Ion Barbu  filiala Grui.
În cadrul simpozionului au fost dezbãtute teme de actualitate, dintre care:
 Accelerarea cercetãrii ºtiinþifice prin platforma Web of Science  prezentare
de lect. univ. dr. Cristina Nãftãnãilã  Realitãþi virtuale din bibliotecile lumii 
prezentare multimedia de conf. univ. dr. Robert Dragomir. Participanþii au fost
invitaþi sã discute despre Cititorul contemporan. În programul manifestãrii,
eleva Alexandra Curlãþel, clasa a XI-a C, Liceul Teoretic Dan Barbilian, a
recitat Moartea cãprioarei de N. Labiº, Emanuela Maria Grigorescu, Cãtãlina
Maria Manole, Iulia Constantinescu, Sonia Ioana Corbeanu, elevi clasa a-X-a
profil pedagogic, Colegiul Naþional Pedagogic Carol I, au susþinut prezentarea
Lectura  cãlãtorie în timp, eleva Bianca Stanciu, clasa a XII-a D, Liceul Teoretic
Dan Barbilian a avut un discurs cu tema Lectura la graniþa între cartea tipãritã
ºi cea electronicã. Câºtigãtorii Concursului  test de culturã generalã au primit
premii, cãrþi de la Editura Fundaþiei România de Mâine. Un alt moment
interesant a fost reprezentat de lansarea cãrþii Eticã ºi Integritate Academicã,
coautor conf univ dr Laurenþia Avram, lucrare apãrutã în acest an la Editura
Fundaþiei România de Mâine.

Lect. univ. dr. Cristina NÃFTÃNÃILÃ

FACULTATEA DE MEDICINÃ VETERINARÃ

Printre alte activitãþi, la Biblioteca Facultãþii de Medicinã veterinarã a avut
loc lansarea cãrþii Xenobioticele ºi animalele de companie,
de dr. Adriana Amfim, ºi o interesantã expoziþie de carte veche.

FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT

La Biblioteca Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport, bibliotecara Elena Beatrice Constantinescu a fãcut activitãþii Bibliotecii Universitare cãtre cerinþa de informare ºi documentare a cititorilor, scurtã prezentare
o prezentare a colecþiilor bibliotecii ºi a activitãþilor desfãºurate în cadrul acesteia, având ca teme: orientarea a colecþiilor bibliotecii ºi activitãþilor desfãºurate în cadrul acesteia, utilizarea bazelor de date.
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PREUNIVERSITARIA
Proiectul ProForm  PROFesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuã
 premiat la ediþia a VII-a a Galei Edumanager

80 de lideri ai instituþiilor de învãþãmânt
româneºti  reprezentanþi ai inspectoratelor
ºcolare judeþene, directori de instituþii din
învãþãmântul preuniversitar, reprezentaþi ai
universitãþilor, ai asociaþiilor profesionale din
domeniu ºi reprezentanþi ai companiilor private
 s-au reunit la Hotel Ramada Parc din
Bucureºti, la noua ediþie a Galei Edumanager,
informeazã Edumanager.ro. Gala a fost
precedatã de Conferinþa Naþionalã Management Modern în Educaþie, unde s-a discutat
despre aplicaþii ºi soluþii de comunicare
destinate instituþiilor de învãþãmânt universitar
ºi preuniversitar, despre legislaþie, fonduri
europene ºi management instituþional.
Cele mai valoroase proiecte înscrise la fiecare
categorie au fost premiate în cadrul Galei
Edumanager 2019, în urma analizei efectuate
de un juriu alcãtuit din specialiºti, alãturi de
editorii portalului Edumanager.ro.

Ce este Proiectul ProForm

Proiectul ProForm  PROFesionalizarea
cadrelor didactice prin FORMare continuã
(POCU/73/6/6/108182, beneficiar: Asociaþia
Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie,
ªtiinþã ºi Culturã) vizeazã dezvoltarea competenþelor profesionale ºi transversale ale personalului didactic ºi managerilor ºcolari la nivelul
judeþelor implicate în proiect, creºterea motivaþiei
ºi a stabilitãþii pe post a acestora, în vederea
asigurãrii îmbunãtãþirii calitãþii educaþiei, a accesului
echitabil la educaþie, a prevenirii ºi reducerii
fenomenului de pãrãsire timpurie a ºcolii.
Obiectivul general al proiectului este în acord
cu prevederile apelului de proiecte 5 POCU, Axa
prioritarã 6, Prioritatea de investiþii 10(i), OS.6.6.
Obiectivul general este cuantificat ºi corelat cu
indicatorii proiectului. Efectul pozitiv generat prin
atingerea obiectivului general al proiectului constã
în echiparea cadrelor didactice ºi a managerilor
ºcolari cu seturi de competenþe specifice, necesare
optimizãrii procesului educaþional ºi managerial,
astfel încât în ºcolile þintã sã fie atrase/menþinute
cadre didactice calificate, care sã asigure incluziunea ºcolarã ºi sustenabilitatea intervenþiilor de
creºtere a calitãþii educaþiei.
Pe termen lung, eficacitatea intervenþiilor
asupra membrilor grupului þintã formaþi prin
proiect se va regãsi la nivelul creºterii motivaþiei
cadrelor didactice, îmbunãtãþirii vizibile a
rezultatelor elevilor, reducerii pãrãsirii timpurii a
ºcolii ºi creãrii unei ºcoli incluzive.
Fiecare activitate a proiectului urmãreºte
profesionalizarea cadrelor didactice prin formare
continuã, asigurarea calitãþii educaþiei prin
formarea profesionalã continuã ºi asigurarea unei
educaþii incluzive de calitate. Acest proiect de
formare continuã este finanþat din Fondul Social
European prin Programul Operaþional Capital
Uman 2014-2020 care urmãreºte integrarea

nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în
ansamblul programelor ºi politicilor publice ale
României ºi are în vedere valorizarea capitalului
uman, ca resursã pentru o dezvoltare sustenabilã
în viitor. Se are în vedere, în cadrul acestui proiect,
elaborarea de studii de cercetare privind dezvoltarea profesionalã a personalului din învãþãmântul
preuniversitar.
Proiectul este implementat de Asociaþia
Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie,
ªtiinþã ºi Culturã, în parteneriat cu Inspectoratul
ªcolar Judeþean Botoºani ºi Inspectoratul ªcolar
Judeþean Giurgiu.
Grupul þintã al proiectului este format din
360 (100%) cadre didactice din învãþãmântul
preuniversitar: 175 din Giurgiu, 185 din Botoºani), 95,28% în categoria personal didactic din
învãþãmântul preuniversitar (164 din Giurgiu,
179 din Botoºani) ºi 4,7% în categoria manageri
ºcolari (11 din Giurgiu, 6 din Botoºani).
Unitãþile ºcolare asociate, din partea partenerului de proiect Inspectoratul ªcolar al Judeþului
Botoºani sunt: ªcoala Gimnazialã nr.1 Albeºti,
ªcoala Gimnazialã nr.1 Manoleasa, ªcoala
Gimnazialã nr.1 Mihãlãºeni, Liceul ªtefan D.
Luchian ªtefãneºti, ªcoala Gimnazialã nr.1
Mileanca, ªcoala Gimnazialã nr.2 Tudor Vladimirescu, Liceul Demostene Botez Truºeºti, iar din
partea Inspectoratului ªcolar Judeþean Giurgiu:
Liceul Tehnologic Tiu Dumitrescu Mihãileºti,
Liceul Tehnologic nr. 1 Comana, ªcoala Gimnazialã nr.3 Comana, ªcoala Gimnazialã nr.1
Gãiseni, ªcoala Gimnazialã Elina Basarab
Herãºti, ªcoala Gimnazialã nr.1 Singureni, ªcoala
Gimnazialã nr.1 Stoeneºti, ªcoala Gimnazialã nr.1
Izvoarele, ªcoala Gimnazialã St. Constantin
Cantacuzino Isvoarele, ªcoala Gimnazialã Dinu
Nicolae Vlaºin, ªcoala Gimnazialã Drãghici
Davila Gãujani.
Obiectivele proiectului:  Atragerea ºi menþinerea în 16 ºcoli þintã a RU calificate, competente
ºi motivate, capabile sã furnizeze o educaþie de
calitate ºi sã realizeze incluziune ºcolarã prin
participarea la programe de formare ºi dezvoltare
profesionalã continuã;  Îmbunãtãþirea competenþelor profesionale pentru 360 cadre didactice (185
din Botoºani ºi 175 din Giurgiu) care activeazã în
ºcoli defavorizate, prin programe de formare
profesionalã continuã, în vederea dezvoltãrii unor
servicii educaþionale de calitate, adaptate nevoilor
beneficiarilor;  Îmbunãtãþirea competenþelor
echipelor manageriale din ºcolile þintã în scopul
sustenabilitãþii intervenþiilor de creºtere a calitãþii
în educaþie prin programe de formare profesionalã
continuã ºi dezvoltare de competenþe de management educaþional ºi de antreprenoriat;  Crearea,
dezvoltarea ºi implementarea a 9 mecanisme/
instrumente de monitorizare ºi evaluare a calitãþii
procesului de educaþie;  Crearea unui nucleu de
resurse umane calificate ºi motivate în ºcolile þintã,
pentru diseminarea de cunoºtinþe/ metode/ practici

de asigurare a calitãþii în educaþie prin schimb de
bune practici;  Dezvoltarea competenþelor pentru
360 cadre didactice din ºcoli defavorizate în
accesarea/utilizarea/configurarea tehnologiilor
informaþiei ºi comunicaþiilor moderne integrate în
procesele educaþionale desfãºurate în mediul
preuniversitar.
Programele de formare profesionalã continuã
ale cadrelor didactice din învãþãmântul preuniversitar:  Învãþãmânt de calitate, centrat pe
beneficiarii educaþiei  Metode ºi instrumente
pentru incluziune ºcolarã  Dezvoltare
instituþionalã prin educaþie de calitate.
Prin proiect, se doreºte obþinerea de rezultate
precum:  Management asigurat pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin desfãºurare de
activitãþi din realizarea indicatorilor stabiliþi, cu
respectarea prevederilor actelor normative în
vigoare  16 comunitãþi/2 judeþe informate,
conºtientizate, sensibilizate ºi motivate pentru
atragerea ºi menþinerea RU calificate în ºcoli
defavorizate (5 din Botoºani ºi 11 din Giurgiu)
 360 manageri ºcolari ºi personal didactic din
învãþãmântul preuniversitar identificaþi, selectaþi
ºi menþinuþi în grupul þintã  360 manageri ºcolari/
personal didactic din învãþãmântul preuniversitar
participanþi la programe de formare ºi monitorizaþi
pe durata stagiilor de practicã aferente  Minimum
9 mecanisme/instrumente de monitorizare/
evaluare îmbunãtãþite/dezvoltate/actualizate
 Minimum 324 manageri ºcolari/personal didactic
din învãþãmântul preuniversitar certificaþi pentru
participare la programe de formare acreditate
MENCª/ANC ºi/sau evaluaþi pentru performanþã
profesionalã ºi asigurarea calitãþii educaþiei
incluzive  52 sesiuni de mentorat didactic ºi

O veste minunatã!


George V. GRIGORE

A devenit deja o tradiþie la Casa Corpului Didactic Ilfov ca în preajma Sfintelor
Sãrbãtori ale Crãciunului, vestea minunatã a Naºterii Domnului sã fie anunþatã de glasurile
gingaºe ale grupurilor de colindãtori coordonaþi de cadre didactice din întreg judeþul. Festivalul
de colinde ilfovene intitulat O veste minunatã a ajuns în acest an la cea de a X-a ediþie. S-au
înscris 12 grupuri de colindãtori (aproximativ 310 copii ºi elevi) din opt localitãþi ilfovene: Brãneºti,
Berceni, Bãlãceanca, Afumaþi, Popeºti-Leordeni, Buftea ºi Voluntari. Festivalul a fost organizat de
Casa Corpului Didactic a judeþului Ilfov, în parteneriat cu Consiliul Judeþean Ilfov. prin Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Ilfov.

coaching cognitiv-comportamental desfãºurate cu
participarea a 360 manageri ºcolari ºi personal
didactic din învãþãmântul preuniversitar  52
seminare de schimb de bune practici, desfãºurate
cu participarea a 360 manageri ºcolari ºi personal
didactic din învãþãmântul preuniversitar
 Platformã online funcþionalã  Douã Centre de
sprijin pentru dezvoltare profesionalã funcþionale.

Profesorul metodist Marius Ovidiu
Sebe, coordonatorul evenimentului, a
deschis festivalul invitându-i pe scenã
pe:  colindãtorii de la cercul de tradiþii
ªezãtoarea Sânzienelor (coordonator:
prof. Daniela Dragne), de la Liceul
Teoretic Radu Popescu din PopeºtiLeordeni;  grupul de colindãtori Vis
împlinit, de la Palatul Copiilor ºi Elevilor
din Buftea (coordonator: prof. Gabriela
Pieptea);  grupul folcloric Doruleþul, de
la ªcoala Gimnazialã nr.1, Berceni
(îndrumãtori: prof. Roxana Enache ºi
Ionica Haiducu);  corul Anghelos, de la
ªcoala Gimnazialã nr.1 ºi ªcoala
Gimnazialã nr.3, Buftea (îndrumãtor:
prof. Cristian Ghe.Tãnase);  grupul
vocal-instrumental Mlãdiþe, de la ªcoala
Gimnazialã nr. 3, Bãlãceanca - Cernica
(coordonator: prof. Gherghina Oprea);
 grupul vocal Melodia, de la ªcoala
Gimnazialã nr. 2 Voluntari;  grupul vocal
Anton Pann (coordonator prof. Ion
Daniel ªooº), de la ªcoala Gimnazialã
Robert Ficheux din Voluntari;  corul
Simfonia, de la ªcoala Gimnazialã nr. 1,
Afumaþi (coordonator Adelina Moþ); 
grupul Kitarrino de la ªcoala Gimnazialã
nr. 1, Brãneºti (coordonator prof. Ilie
Iustina  Daniela);  grupul de colindãtori
Portativul vesel, de la Liceul Tehnologic
Barbu A. ªtirbey din Buftea (coordonator
prof. Gabriela Pieptea);  corul Psaltic
Sfânta Filofteia al Seminarului Teologic
Liceal Ortodox Sfânta Filofteia din
Brãneºti (profesor dirijor Ana Maria
Catrina (Monahia Anisia));  grupul
Steluþe, de la Liceul Teoretic Traian

Lalescu din Brãneºti (coordonator prof.
Ilie Iustina  Daniela).
Dupã premierea grupelor de
colindãtori participante, a urmat
momentul angajaþilor Casei Corpului
Didactic din Brãneºti. A deschis
spectacolul Daria-Andreea Sebe de la
Grãdiniþa Afumaþi (grupa mare) cu Moº
Crãciun cu plete dalbe, urmatã de
Florisia Petrescu, clasa a IV-a la Liceul
Teoretic Traian Lalescu din Brãneºti,
cu un moment coregrafic Dans de
Crãciuniþã, Filip Boterez, ca Ajutor al
Moºului, Silvia Costache, clasa a XI-a
la Liceul Teoretic Traian Lalescu, cu
un Colind de Crãciun, Matei Olteanu,
clasa a III-a, ºi Adina Olteanu, clasa a
VII-a, de la Liceul Teoretic Traian
Lalescu, cu alt Colind de Crãciun, apoi
profesorul metodist Simona Luca, cu o
suitã de Colinde de Crãciun.
O veste minunatã ne-au transmis prin
colinde copiii din judeþul Ilfov, la Casa
de Culturã din Brãneºti. Pentru talentul
lor ºi pentru implicarea în pãstrarea ºi
promovarea obiceiurilor ºi tradiþiilor
româneºti, Consiliul Judeþean Ilfov, prin
Centrul Judeþean pentru Promovarea ºi
Conservarea Culturii Tradiþionale Ilfov,
i-a rãsplãtit pe cei 310 copii cu cãrþi ºi
dulciuri. Casa Corpului Didactic Ilfov a
oferit diplome participanþilor.
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VITRALII
Tradiþiile contemporane despre sfânta
sãrbãtoare a Crãciunului, despre Moºul
darnic ºi bun, numit când Gerilã, când
Crãciun, reprezintã una dintre puþinele
influenþe cu uºoare tonuri livreºti pãtrunse
în cultura europeanã, de la Vestul la Estul
continentului, deopotrivã în oraºe ºi în
mediul rural.
Imaginea pe care a cãpãtat-o astãzi faimosul personaj, aceea a moºneagului supraponderal care hãhãie þinându-se de burtã,
scuturându-ºi de zãpadã barba albã ºi mantia
roºie, nu este nimic altceva decât un produs
de marketing, o banalã reclamã pentru un
suc inventat la sfârºitul secolului al XIX-lea
de un obscur farmacist american.
ªi totuºi, mai mult de un mileniu, creºtinii
au sãrbãtorit Anul Nou în ziua de Crãciun
(25 decembrie), în imediata apropiere a

Ho, ho, ho!
Solstiþiului de iarnã: la Roma pânã în secolul
al XIII-lea, în Franþa pânã în anul 1564, în
Rusia pânã în vremea þarului Petru cel Mare,
în Þãrile Române pânã la sfârºitul secolului
al XIX-lea. De altfel, în multe zone rurale
din România, ziua de 1 ianuarie este
denumitã Crãciunul Mic, iar tradiþia bradului
împodobit, apãrutã în Germania, pe la 1860,
a pãtruns la noi odatã cu domnia Regelui
Carol I. Originea sãrbãtorii este clar pãgânã,
având rãdãcini, atât în practicarea ritualurilor
legate de solstiþiul de iarnã, cât ºi în cultul
Soarelui.
Sã-i lãsãm însã pe cei mici sã se bucure în
voie de aceastã magicã lume a iernii ºi a
poveºtilor ei. Nu avem voie sã distrugem
sufletul curat al prichindeilor cu aceste
consideraþii raþionale. O lume bazatã exclusiv
pe date ºi dovezi ºtiinþifice ar fi îngrozitor de
ternã, plicticoasã, obositoare. Fãrã basm ºi
poveste, totul s-ar nãrui ca un castel din cãrþi
de joc. Ce trebuie sã facem neapãrat este sãi ferim pe micuþi de excesele publicitare, de
lãcomie, urã ºi invidie. Apoi, nu ne rãmâne
decât sã privim lumea prin ochi de copil ºi sã
ne bucurãm la auzul zvonului de iarmaroc
învãluit în aburi de turtã dulce ºi sunet de
clopoþei, privind cerul pe care alunecã lin sania
fermecatã condusã cu dibãcie de cel mai iubit
personaj al zilelor noastre.

Dragoº CIOCÃZAN

Gaudeamus  2019

Icoana de Nicã D. Lupu
Cunoscutul ºi prolificul scriitor ilfovean Nicã
D. Lupu din Brãneºti a lansat o nouã carte, Icoana,
ce are ca laitmotiv perioada în care icoanele erau
înlocuite cu portretele aleºilor. De formaþie
profesor de geografie, Nicã D. Lupu este principalul responsabil
al pãstrãrii ºi continuitãþii evenimentului cultural internaþional Ziua
Cucilor, unicul carnaval mascat al Ilfovului. De altfel, acest obicei
vechi al Cucilor a fost subiect în trilogia sa anterioarã numitã Cucii din
Brãneºti - Masca ( 2013), Talismanul (2014) ºi Spirala (2015). Ziua
cucilor este un ritual de trecere de la iarnã la primãvarã ºi face parte din
patrimoniul cultural imaterial ilfovean.
Subiectul cãrþii Icoana este despre înlocuirea icoanelor cu portretul
aleºilor, o practicã specificã cultului personalitãþii. Fenomenul a apãrut în
România în perioada lui Gheorghe Gheorghiu  Dej, dar a atins cote paroxistice în timpul preºedinþiei
lui Nicolae Ceauºescu. Lansarea cãrþii s-a bucurat de o largã participare din partea cititorilor.

George V. GRIGORE

Expoziþia

Revoluþia din
Decembrie 1989.
Locuri ale memoriei
în Bucureºti

 La Palatul ªuþu (Bucureºti, b-dul Ion C.
Brãtianu nr. 2), pânã pe 29 februarie 2020
poate fi vizitatã expoziþia Revoluþia din
Decembrie 1989. Locuri ale memoriei în
Bucureºti, realizatã cu sprijinul partenerului
oficial al expoziþiei  Casa de Monede.
Sunt informaþii utile inclusiv tinerelor
generaþii, care nu au trãit acele vremuri. Traseul
expoziþional începe din Piaþa Revoluþiei ºi are
opriri în fiecare loc în care jertfa a fost marcatã
prin monumente ori plãci comemorative, troiþe
ºi cenotafe, denumiri de strãzi în memoria
martirilor, indicând astfel locurile memoriei
Revoluþiei din 1989. Pe lângã acestea, sunt
prezentate câteva proiecte de monumente ºi o
parte a emisiunilor de monede comemorative
emise cu aceastã ocazie.
Institutul Revoluþiei Române din Decembrie
1989, reprezentat de directorul ºtiinþific,
domnul Constantin Corneanu, ne-a fost alãturi
în acest demers, punând la dispoziþie o parte
dintre publicaþiile proprii, pe care am ales sã
le expunem.
Dinamica expoziþiei este completatã de
proiectarea filmului documentar 1989  Un
timp sãrit din calendar, realizat de jurnalistul
ºi directorul Institutului Român de Istorie
Recentã, Liviu Tofan, ºi care reuneºte pentru
prima oarã evenimentele derulate pe parcursul
anului 1989 într-un film documentar  din
ianuarie pânã în decembrie - drd. Cezar Petre
Buiumaci, muzeograf MMB, curator al
acestui proiect expoziþional.

Premiile
Muzeului Naþional al Literaturii Române, ediþia a XI-a
Anul acesta, la cea de-a XI-a ediþie, manifestarea Premiile Muzeului
Naþional al Literaturii Române ºi-a propus promovarea ºi premierea
celor mai importante titluri din domeniul filologiei, apãrute în 2018.
MNLR susþine promovarea interesului pentru ediþii critice, pentru
zone de niºã ºi din ce în ce mai puþin frecventate ale cercetãrii literare,
precum memorialistica, istoria literarã, filologia clasicã, eseul critic, ºi
îºi propune, în egalã mãsurã sã încurajeze activitatea tinerilor cercetãtori.
Juriul, format din acad. Eugen Simion, prof. univ. dr. Mircea Martin,
prof. univ. dr. Silviu Angelescu, prof. univ. dr. Caius Dobrescu, conf. univ.
dr. Ioan Cristescu, a decis acordarea urmãtoarelor premii:  Premiul
Perpessicius  ediþia ªcoala Ardeleanã. Antologie de texte alcãtuitã ºi
coordonatã de Eugen Pavel, Editura Fundaþiei pentru ªtiinþã ºi Artã 
Premiul ªerban Cioculescu pentru memorialisticã, istorie ºi criticã literarã
 Sanda Golopenþia pentru volumul Bulevardele vieþii, Editura Spandugino
 Premiul Petru Creþia pentru filologie clasicã  Florina Ion pentru traducerea
lucrãrii Bernard din Clairvaux, Despre considerare (ediþie bilingvã), Editura

Misteriosul
vas cu
inscripþia

Decebalus
per Scorilo
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Polirom, colecþia Biblioteca medievalã 
Premiul Tudor Vianu pentru teoria
literaturii ºi a culturii  Paul Cernat pentru volumul Vase comunicante.
(Inter)feþe ale avangardei româneºti interbelice, Editura Polirom  Premiul
Alexandru Piru pentru încurajarea tinerilor cercetãtori  Alexandru Farcaº
 Premiul George Cãlinescu pentru întreaga activitate  acad. Rãzvan
Theodorescu  Premiul Eugen Lovinescu, pentru promovarea limbii ºi
literaturii române în strãinãtate  Monica Sãvulescu-Voudouri  Premiul
Titu Maiorescu pentru proiecte culturale majore  nu s-a acordat  Premiul
Internaþional pentru Latinitate Ginta latinã  Marco Lucchesi, preºedintele
Academiei Braziliene de Litere, în prezenþa E.S. Domnul Eduardo Augusto
Ibiapina de Seixas, Ambasador al Braziliei în România  Diploma de Excelenþã
pentru întreaga activitate în promovarea culturii române  Marcel Popa 
Diploma de Excelenþã pentru încurajarea tinerilor cercetãtori  Marija
Nenadiæ Zurka, Andrada Yunusoglu ºi Lavinia Tache  Diploma de Mecenat
 Stere Bucovalã.

Un spaþiu cultural
neconvenþional:

Muzeul Naþional
al Hãrþilor
ºi Cãrþilor Vechi
Povestea acestei aproape necunoscute instituþii
bucureºtene de culturã începe în anul 2003, prin donarea de
cãtre, la acea vreme, prim-ministrul Adrian Nãstase a unei
impresionante colecþii de hãrþi, incunabule ºi cãrþi vechi,
aparþinând familiei domniei sale. De altfel, ºi deschiderea
muzeului se datoreazã eforturilor generoºilor donatori.
Patrimoniul muzeului este constituit din peste 1000
de lucrãri realizate în perioada secolelor XVI-XX ºi
reprezintã, atât hãrþi ale regiunilor locuite de români ºi de
strãmoºii lor, cât ºi ale continentelor, hãrþi astronomice ºi
planuri de oraº. Din patrimoniul muzeului mai fac parte
lucrãri de graficã cu subiecte diverse: peisaje, portrete, vederi.
De-a lungul timpului, colecþiei principale i s-au adãugat ºi
alte donaþii de hãrþi ºi lucrãri de graficã, expuse, de asemenea,
în sãlile muzeului.

Muzeul este gãzduit într-o clãdire spectaculoasã, construitã
între 1920 ºi 1922, într-un stil care combinã elemente
arhitecturale de inspiraþie goticã  arcele frânte, cu cele de
inspiraþie mediteraneanã  loggiile, ce amintesc de vilele
veneþiene de secol XV. Imobilul se aflã pe strada Londra, la
numãrul 39, ºi este inclus în patrimoniul arhitectural
bucureºtean.
Spaþiile de expunere te poartã printr-o fabuloasã cãlãtorie
imaginarã pe mãrile ºi oceanele lumii, în locuri exotice unde
au înflorit ºi apus culturi ºi civilizaþii, sau te îmbie sã admiri
în liniºte cãrþi vechi ºi lucrãri de artã picturalã care te lasã
fãrã grai. La prima vedere, vizitatorul ar putea crede cã se
aflã într-o locaþie muzealã cuminte, adicã un loc unde exponatele aºteaptã în tãcere sã fie admirate. Dar nu este aºa!
Prin ultima sa iniþiativã, Muzeul Hãrþilor îi invitã pe copiii
cu vârste între 3 ºi 12 ani sã descopere, alãturi de pãrinþi ºi
bunici, Colþul de lecturã al MNHCV amenajat la etajul
al II-lea. Acest proiect inedit în zona muzealã româneascã oferã copiilor ocazia de a citi ºi rãsfoi cãrþi într-un
spaþiu amenajat chiar în cadrul expunerii ºi de a descoperi
legãturi între literaturã ºi lucrãri pereche din muzeu: hãrþi,
picturi, diverse obiecte. În acest mod, este încurajatã lectura,
iar patrimoniul muzeului devine viu, fiind adus mai
aproape de copii, prin activitãþi potrivite vârstei lor. ªi o
altã noutate: Atlas. Conferinþele de la Muzeul Naþional al
Hãrþilor ºi Cãrþii Vechi se adreseazã deopotrivã specialiºtilor
în cartografie, bibliofilie, istoricilor, cercetãtorilor, dar ºi
publicului general interesat de tematica propusã. Sunt aduse
în discuþie subiecte interesante din domenii precum
cartografia, istoria sau istoria artei.
Nu ezitaþi sã faceþi o incursiune în lumea ineditã a acestui
muzeu altfel, pentru a savura veritabile momente de istorie
adusã la viaþã!
Dragoº CIOCÃZAN

ªtiaþi cã misteriosul vas cu inscripþia

Decebalus per Scorilo
a fost reconstituit 3D ?

Anul 1954 avea sã aducã cu sine unele descoperiri importante
pentru istoria noastrã anticã. Astfel, cercetãrile sistematice conduse
de Constantin Daicoviciu pe platoul cu ºase terase din aºezarea
civilã de la Vest de Sarmizegetusa Regia, au condus la descoperirea
de cãtre arheologul I.H. Criºan a unui fragment ceramic cu ºtampila
DECEBALVS ºi un al doilea, cu ºtampila PER SCORILO (tradus ca
posibil Decebalus fiul lui Scorillo). Vasul care poartã aceastã inscripþie
este unul cu totul ieºit din comun. Avea forma unei pâlnii (crater) ºi
a fost lucrat la roatã din lut roºiatic. Dimensiunile sale (raportate la
forma ciudatã a vasului) sunt impresionante: înãlþimea 75 cm, diametrul
gurii 125 cm, iar cel al fundului de doar 6 cm (cifrele variazã puþin de
la un autor la altul). Buza îngroºatã a fost strãpunsã de patru perforaþii,
situate faþã în faþã douã câte douã, care sugereazã, spun specialiºtii,
cã vasul era suspendat. Vasul cu inscripþie a fost gãsit în aºezarea
civilã a Sarmizegetusei Regia, primele fragmente fiind recuperate în
1803, restul în 1954 ºi 1955. Acesta dateazã cu certitudine de la
sfârºitul sec. I d.Hr., undeva în vremea marelui rege Decebal.
Reconstituirea 3D poate aduce noi elemente în studiul rolului acestui
vas considerat a fi de ritual. Un vas conic de ceramicã asemãnãtor, dar
de mai mici dimensiuni, a mai fost descoperit în aºezarea geto-dacã de
la Popeºti (cetatea Argedava sau Sargedava) din judeþul Giurgiu. De
asemenea, în componenþa Tezaurului geto-dac de la Sâncrãieni (jud.

Harghita) unele cupe din argint sunt de tip crater. Prin forma sa,
asemãnãtoare cu forma rhytonurilor geto-daco-trace, ce nu puteau sã
fie aºezate pe un plan drept (ca ºi amforele), ci folosite în cadrul unor
ritualuri pentru libaþii, stropiri, sau doar fixate într-un suport, el îºi
dovedeºte unicitatea. Nevoia de suport vine din explicitarea faptului
cã aceastã lume, fãrã prezenþa zeului creator, nu poate exista, nu poate
sta în picioare, aºa cum zeul îmbrãþiºeazã lumea noastrã pãtratã (pe
modelul statuilor tip menhir), sau cum apare Scaunul de Judecatã
sau Scaunul lui Dumnezeu pe marginea Sfântului Altar din bisericile
noastre ortodoxe. El mai poate reprezenta instabilitatea lumii noastre
materiale, ce se poate rãsturna foarte uºor (potopul, valul cel mare ce
poate spãla planeta). Posibil adãpostit în construcþia rotundã în care a
fost descoperit, vasul era scos în cadrul unor sãrbãtori ºi folosit ca vas
de amestec al unor lichide din care se putea bea sau se putea boteza,
stropi. De asemenea, vasul putea fi folosit ca o candelã cu un fitil
plutitor. Numai dupã cercetarea microscopicã a peliculei de la suprafaþa
fragmentelor originale vom putea afla la ce era folosit acest unic vas de
asemenea dimensiuni. Reconstituirea sa 3D aduce noi interpretãri legate
de modul în care era folosit acest vas ºi care era rolul sãu în anumite
ritualuri. (Surse: dacians.romaniadevis.ro; b1.ro; adevarul.ro; dacica.ro)
George V. GRIGORE

Pe Terasa 2, una dintre terasele aºezãrii civile de la vest
de Sarmizegetusa Regia, dacii au construit o clãdire
poligonalã, cu diametrul de 12,5 m. Structura ei era din
bârne de lemn suprapuse. Cele 20 de laturi ale poligonului
aveau lungimea de aproximativ 2 m. Douã intrãri, una spre
SE, cea de-a doua spre SV, iar, la interior, pare-se cã a existat
o singurã încãpere cu o suprafaþã de circa 120 mp. Posibil sã
fi avut ºi un etaj. Clãdirea este cunoscutã pentru descoperirea
în interiorul ei a Vasului cu inscripþia Decebalus per Scorilo.
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Conducerea instanþelor, îndatoririle judecãtorilor
Judecãtorii numiþi de Preºedintele României sunt inamovibili.
Judecãtorii au urmãtoarele îndatoriri principale: a) sã asigure,
prin activitatea desfãºuratã, aplicarea legii ºi independenþa puterii
judecãtoreºti; b) sã respecte prevederile legale, normele codului
deontologic, regulamentele, hotãrârile Consiliului Superior al
Magistraturii date în conformitate cu legea, hotãrârile adunãrilor
generale ºi ale colegiilor de conducere; c) sã dea dovadã de
competenþã profesionalã ºi sã manifeste calm, rãbdare, politeþe ºi
imparþialitate faþã de justiþiabili, martori, avocaþi, procurori ºi alte
persoane cu care intrã în contact în calitate oficialã; d) sã participe
la ºedinþele de judecatã, în completele de judecatã stabilite conform
legii ºi sã respecte secretul deliberãrii; e) sã soluþioneze într-un
termen rezonabil cauzele deduse judecãþii; f) sã asigure securitatea
dosarelor pe perioada în care acestea le sunt încredinþate spre
studiu, soluþionare sau motivare; g) sã aducã de îndatã la cunoºtinþã
preºedintelui instanþei în care funcþioneazã orice ingerinþã în actul
de justiþie din partea unei persoane fizice sau juridice ori a unui
grup de interese, care ar putea sã îi afecteze independenþa sau
imparþialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea; h)
sã aducã de îndatã la cunoºtinþa preºedintelui instanþei în care
funcþioneazã faptul cã s-a dispus trimiterea sa în judecatã, din
momentul în care a luat cunoºtinþã de aceasta.

Conducerea instanþelor
Fiecare instanþã judecãtoreascã este condusã de un preºedinte
care exercitã atribuþiile manageriale în scopul organizãrii eficiente
a activitãþii acesteia.
În funcþie de volumul de activitate ºi de complexitatea cauzelor,
la curþile de apel, preºedintele poate fi ajutat, de regulã, de 2
vicepreºedinþi, la tribunale ºi tribunale specializate preºedintele
poate fi ajutat de 1-2 vicepreºedinþi, iar la judecãtorii preºedintele
poate fi ajutat de un vicepreºedinte. Judecãtoriile la care preºedinþii
sunt ajutaþi de cãtre vicepreºedinþi se stabilesc de cãtre Consiliul
Superior al Magistraturii.
La Curtea de Apel Bucureºti ºi la Tribunalul Bucureºti
preºedintele poate fi ajutat de 1-3 vicepreºedinþi.
Secþiile instanþelor sunt conduse de preºedinþi de secþie.
În exercitarea atribuþiilor specifice funcþiei de conducere,
judecãtorii sunt degrevaþi parþial de activitatea de judecatã,
proporþional cu atribuþiile specifice funcþiei de conducere exercitate.

Preºedintele ºi vicepreºedintele curþii de apel
Preºedintele curþii de apel exercitã prerogative manageriale în
scopul organizãrii eficiente a activitãþii curþii, precum ºi atribuþii
de coordonare ºi control privind administrarea curþii de apel ºi a
instanþelor din circumscripþie, dupã cum urmeazã: a) ia mãsuri
pentru organizarea ºi buna funcþionare a instanþei pe care o conduce,
precum ºi a activitãþii instanþelor din circumscripþia curþii de apel;
b) organizeazã ºi coordoneazã controlul administrãrii curþii de apel
ºi al instanþelor din circumscripþia acesteia; c) asigurã ºi verificã,
personal sau prin intermediul vicepreºedintelui ori al altor
judecãtori pe care îi desemneazã în acest scop, respectarea
obligaþiilor legale, a regulamentelor, a hotãrârilor Consiliului
Superior al Magistraturii date în conformitate cu legea, a
hotãrârilor adunãrilor generale ºi ale colegiilor de conducere de
cãtre judecãtori ºi personalul auxiliar de specialitate, la toate
instanþele din circumscripþie; d) repartizeazã, organizeazã ºi
controleazã personalul din cadrul compartimentelor auxiliare
ale curþii de apel; e) înfiinþeazã ºi desfiinþeazã completele
specializare ale secþiilor instanþei pe care o conduce; f)
organizeazã ºi coordoneazã activitatea de repartizare aleatorie
a cauzelor ºi stabileºte regulile aplicabile în situaþiile neprevãzute
de lege sau de prezentul regulament; g) desemneazã
vicepreºedintele sau, dupã caz, judecãtorul care îl înlocuieºte
atunci când lipseºte de la instanþã ºi în toate situaþiile de
imposibilitate temporarã de exercitare a funcþiei; h) propune
Consiliului Superior al Magistraturii numirea în funcþia de
preºedinte de secþie, precum ºi revocarea din aceastã funcþie
pentru neîndeplinirea corespunzãtoare a atribuþiilor prevãzute
de lege sau regulamente; i) desemneazã, prin rotaþie, judecãtorii
care comunicã Inspecþiei judiciare informaþiile, datele ºi
documentele solicitate; j) emite avizul consultativ în vederea
prezentãrii la examenul de capacitate al judecãtorilor stagiari;
k) numeºte personalul auxiliar de specialitate ºi personalul din
departamentul economico-financiar ºi administrativ al curþii
de apel ºi al instanþelor din circumscripþia acesteia, aprobã
transferul, delegarea, detaºarea ºi dispune promovarea,
aplicarea sancþiunilor disciplinare ºi încetarea raporturilor de
serviciu ºi de muncã pentru aceste categorii de personal, în
condiþiile legii; l) convoacã, anual sau ori de câte ori este necesar,
adunarea generalã a judecãtorilor curþii de apel ºi adunarea
generalã a judecãtorilor din circumscripþia acesteia, pe care le
prezideazã; m) convoacã colegiul de conducere al curþii ºi
prezideazã ºedinþele acestuia; n) asigurã, în condiþiile legii,
colaborarea instanþelor din circumscripþia curþii de apel cu
parchetele de pe lângã acestea, organele de poliþie, organizaþiile
profesionale ale avocaþilor, notarilor publici, consilierilor
juridici, executorilor judecãtoreºti, mediatorilor, experþilor ºi
interpreþilor, precum ºi cu alte instituþii ºi organizaþii; o) ia

mãsuri pentru elaborarea ºi publicarea jurisprudenþei curþii de apel;
p) sesizeazã comisia medicalã de specialitate în cazul prevãzut de
art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecãtorilor ºi procurorilor, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
Preºedintele curþii de apel ia mãsurile necesare pentru ca, în
intervalul de timp dintre arestarea preventivã, arestarea la domiciliu
sau trimiterea în judecatã ºi suspendarea din funcþie de cãtre Secþia
pentru judecãtori a Consiliului Superior al Magistraturii a unui
judecãtor de la curtea de apel, acesta sã fie înlocuit din ºedinþele de
judecatã, dupã regulile aplicabile în caz de absenþã.
În exercitarea atribuþiilor specifice funcþiei de conducere,
preºedintele emite decizii sau ordine de serviciu.
Vicepreºedintele curþii de apel exercitã, în principal, urmãtoarele
atribuþii: a) asigurã ºi verificã respectarea obligaþiilor legale ºi a
regulamentelor de cãtre judecãtori, personalul auxiliar de specialitate
ºi personalul din departamentul economico-financiar ºi
administrativ; b) asigurã cunoaºterea ºi valorificarea practicii
instanþelor de control judiciar, a deciziilor Curþii Constituþionale, a
jurisprudenþei europene, precum ºi a hotãrârilor obligatorii ale
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie; c) asigurã controlul permanent
asupra modului în care sunt pãstrate dosarele, mapele de hotãrâri
ºi registrele curþii de apel ºi ale instanþelor din circumscripþia
acesteia; d) urmãreºte ºi ia mãsuri pentru operaþionalitatea bazei
tehnice ºi a suportului informatic pentru efectuarea actelor de
procedurã, a comunicãrilor ºi notificãrilor prevãzute de lege, prin
mijloace electronice, inclusiv în vederea publicãrii acestora în
Buletinul Procedurilor de Insolvenþã; e) urmãreºte ºi ia mãsuri
pentru operaþionalitatea bazei de date informatice privind
personalul de la curtea de apel ºi de la instanþele din circumscripþie,
precum ºi pentru întreþinerea acesteia în condiþii optime.
Atribuþiile prevãzute de Legea nr. 135/2010 privind Codul de
procedurã penalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi de
alte legi speciale în materie penalã pentru preºedintele instanþei
sau judecãtorul desemnat de acesta pot fi exercitate, în condiþiile
prevãzute de lege, de cãtre unul dintre vicepreºedinþi.
Prevederile se aplicã în mod corespunzãtor ºi în ceea ce priveºte
atribuþiile prevãzute de Legea nr. 134/2010 privind Codul de
procedurã civilã, republicatã ºi de alte legi speciale în materie
civilã, pentru preºedintele instanþei sau judecãtorul desemnat de
acesta.
Atribuþiile fiecãrui vicepreºedinte sunt stabilite prin decizie a
preºedintelui curþii de apel, þinând seama de specializarea
vicepreºedinþilor ºi de experienþa profesionalã a acestora.

Preºedintele ºi vicepreºedintele tribunalului
În activitatea de coordonare ºi control privind administrarea
tribunalului ºi a instanþelor din circumscripþie, preºedintele
tribunalului exercitã, la nivelul tribunalului ºi în limitele funcþiei
sale, atribuþii similare preºedintelui curþii de apel, dar la nivelul
instanþei pe care o conduce, precum ºi urmãtoarele: a) numeºte,
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când este cazul, judecãtorul de serviciu ºi stabileºte locul ºi
programul de desfãºurare a activitãþii acestuia; b) este ordonator
terþiar de credite ºi rãspunde de folosirea, conform legii, a sumelor
primite de la buget.
Vicepreºedintele tribunalului exercitã, la nivelul tribunalului ºi în
limitele funcþiei sale, atribuþii similare vicepreºedintelui curþii de apel.

Preºedintele ºi vicepreºedintele judecãtoriei
Preºedintele ºi vicepreºedintele judecãtoriei exercitã atribuþiile
manageriale în vederea organizãrii eficiente a activitãþii acesteia,
precum ºi atribuþii de administrare a judecãtoriei similare celor mai
sus prezentate, dar cu competenþã la nivelul judecãtoriei.

Adunarea generalã a judecãtorilor
Adunarea generalã a judecãtorilor este compusã din toþi judecãtorii
în funcþie ai instanþei, inclusiv judecãtorii stagiari, precum ºi
judecãtorii delegaþi sau detaºaþi de la alte instanþe.
Prezenþa la adunarea generalã a judecãtorilor este obligatorie, cu
excepþia cazurilor în care judecãtorii nu pot participa din motive
obiective.
Adunarea generalã a judecãtorilor are urmãtoarele atribuþii: a)
dezbate activitatea anualã desfãºuratã de instanþã; b) desemneazã
candidaþii ºi alege membrii în Consiliul Superior al Magistraturii,
în condiþiile legii; c) dezbate probleme de drept; d) analizeazã
proiecte de acte normative la solicitarea Consiliului Superior al
Magistraturii sau a ministrului justiþiei; e) formuleazã puncte de
vedere la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii; f) alege
ºi revocã membrii colegiului de conducere; g) iniþiazã, dacã este
cazul, procedura de revocare a judecãtorilor aleºi în Consiliul
Superior al Magistraturii, în condiþiile prevãzute de lege; h) propune
revocarea din funcþia de conducere a judecãtorilor pentru motivele
prevãzute de art. 51 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare; i) desemneazã judecãtorii
care fac parte din Comisia pentru acordarea de compensaþii
financiare victimelor infracþiunilor ºi supleanþii acestora.
Adunarea generalã a judecãtorilor este convocatã de preºedintele
instanþei.
Adunarea generalã a judecãtorilor se convoacã ºi la solicitarea a
cel puþin a unei treimi din numãrul judecãtorilor care o compun.
Adunarea generalã a judecãtorilor poate fi convocatã ºi de Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii sau de colegiul de conducere
al instanþei.
La desemnarea candidaþilor pentru funcþia de membru al
Consiliului Superior al Magistraturii, adunãrile generale sunt
convocate de colegiile de conducere ale curþilor de apel. La alegerea
membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, adunãrile generale
sunt convocate de colegiile de conducere ale curþilor de apel sau,
dupã caz, de colegiile de conducere ale tribunalelor.
Pentru desemnarea candidaþilor ºi alegerea membrilor Consiliului
Superior al Magistraturii, adunarea generalã a judecãtorilor este
prezidatã de judecãtorul cu cea mai mare vechime în
magistraturã, care nu ºi-a depus candidatura pentru funcþia
de membru în Consiliul Superior al Magistraturii.
Adunarea generalã a judecãtorilor este prezidatã de
preºedinte, iar în lipsa acestuia, de vicepreºedinte. Dacã
preºedintele sau vicepreºedintele lipsesc, adunarea generalã este
prezidatã de un judecãtor ales de aceasta.
Adunarea generalã a judecãtorilor este legal constituitã în
prezenþa majoritãþii judecãtorilor.
În procedura de desemnare a candidaþilor ºi de alegere a
membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, precum ºi în
aceea în care se discutã revocarea judecãtorilor cu funcþii de
conducere, adunarea generalã a judecãtorilor este legal constituitã
în prezenþa a cel puþin douã treimi din numãrul judecãtorilor.
În cazul în care se pune în discuþie revocarea unui judecãtor din
funcþia de conducere, sunt obligatorii: arãtarea, în convocare, a
motivelor pentru care se solicitã revocarea ºi solicitarea unui punct
de vedere judecãtorului cu funcþie de conducere vizat, cu cel puþin
5 zile înainte de data stabilitã pentru desfãºurarea adunãrii generale.
Punctul de vedere formulat în scris poate fi expus oral de cãtre
judecãtorul a cãrui revocare din funcþia de conducere se dezbate
sau, în lipsa acestuia, poate fi citit de preºedintele adunãrii generale.
Nedepunerea punctului de vedere la prim-grefierul sau grefierulºef al instanþei pânã la momentul întrunirii adunãrii generale nu
împiedicã desfãºurarea acesteia.
Hotãrârea adunãrii generale va conþine sinteza dezbaterilor ºi
motivele pentru care s-a decis iniþierea procedurii de revocare a
judecãtorului cu funcþie de conducere ºi va fi înaintatã Consiliului
Superior al Magistraturii împreunã cu punctul de vedere al
judecãtorului vizat.
Hotãrârile adunãrii generale a judecãtorilor se adoptã cu votul
majoritãþii membrilor prezenþi. În cazul revocãrii membrilor
Consiliului Superior al Magistraturii, hotãrârea de revocare se
adoptã cu votul a douã treimi din numãrul judecãtorilor.

Expert media Florin FÃINIªI
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Experþii FDA SUA:
Firmele româneºti trebuie sã fie
mai agresive pe piaþa americanã
a produselor agroalimentare
Aceasta a fost una dintre concluziile seminarului Exportã cu ajutorul
experþilor FDA (Food and Drug Administration), organizat în data de 12
decembrie 2019, de USH Pro Business împreunã cu Inter-Bio ºi Registrar
Corp USA, organizaþie americanã pregãtitã sã susþinã prin transfer de cunoºtinþe
modul în care poþi fi exportator de succes pe piaþã. Doar 150 de firme româneºti
au certificate FDA, faþã de Grecia, unde numãrul lor este de peste 1000 ºi
Bulgaria de peste 300.
La eveniment au participat producãtori ºi procesatori de produse
agroalimentare din România, care manifestã un interes deosebit pentru piaþa
alimentarã din SUA. John Moysoglou, reprezentant al Registrar Corp, a
adus informaþii referitoare la condiþiile particulare în procesul de export cãtre
Statele Unite.

Tehnologia uneºte România!
 La a IV-a ediþie a Galei Smart City Industry Awards
a fost lansatã Carta România 2030
Conf.univ.dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ
Mã gândeam când ºi ce ar putea uni din nou România
dupã un set de douã campanii electorale tensionate:
europarlamentarele din mai ºi prezidenþialele din
noiembrie. Perspectiva pãrea ºi mai sumbrã pentru cã
tradiþionala strângere de mânã a celui care a câºtigat de
cel care a pierdut, iniþiatã în anul 1990 de Radu
Câmpeanu, a lipsit în anul 2019.
Speranþa pentru un proiect de þarã capabil sã ne aducã
împreunã, indiferent de modul cum am votat, ne-a
oferit-o Asociaþia Românã pentru Smart City ºi
Mobilitate, partener important al Universitãþii Spiru
Haret. La a IV-a ediþie a Galei Smart City Industry
Awards, desfãºuratã pe data de 12 decembrie 2019 la
Palatul Parlamentului, au participat peste 400 dintre cei
mai importanþi decidenþi ai industriei de specialitate. Au
fost implicaþi în desfãºurarea evenimentului lideri ai unor
comunitãþi locale uniþi nu pe baza unor criterii politice,
ci în funcþie de viziunea asupra viitorului.
Dacã vorbim de viitor, avem o certitudine: el aparþine
tehnologiei. Esenþa progresului constã în promovarea
tehnologiei. Una dintre direcþiile în care acþioneazã
tehnologia este cea a oraºului inteligent, oraºul visurilor
ºi al speranþelor de mai bine ale oamenilor. Tehnologia a
unit România la Gala din acest an a industriei smart
city! Mai mult, a oferit o perspectivã pe termen mediu,
un adevãrat plan de þarã, exprimat prin Carta România

2030. Lansatã cu aceastã ocazie, Carta oferã un ghid
flexibil ºi perfectibil pe drumul cãtre o viaþã la standardele
secolului XXI. Toþi cei care am semnat-o ne-am gândit
probabil la copiii noºtri, cei care vor avea ocazia sã
trãiascã efectiv în oraºul inteligent ºi sã simtã plãcerea
de a visa spre noi orizonturi ale confortului.
Dezvoltarea în epoca tehnologiei are loc în principal
pe bazã de idei concretizate în proiecte de dezvoltare.
Gala a dat un impuls producþiei de idei ºi  generatorului
de proiecte, specifice creativitãþii umane. A fost
organizatã o competiþie de proiecte, iar la Galã au fost
premiate cele mai bune dintre acestea. Astfel, Gala a
reprezentat un moment de referinþã pentru stadiul actual
de evoluþie a industriei smart city. Sperãm cu toþii ca
premierea proiectelor sã dea curaj factorilor de decizie
ºi vizionarilor.
Un eveniment are succes numai dacã este bine
organizat. Domnul Eduard Dumitraºcu, preºedintele
Asociaþiei Române pentru Smart City ºi Mobilitate,
împreunã cu echipa dedicatã evenimentului, au fost la
înãlþime. Atmosfera, fondul muzical, prestigiul
vorbitorilor, conþinutul mesajelor, acordarea premiilor de
cãtre persoane diferite, în principal dintre membrii juriului,
sunt câteva dintre aspectele care au dat personalitate
acestei ediþii a Galei Smart City Industry Awards.
Felicitãri organizatorilor ºi participanþilor!

Participanþii au aflat detalii, atât despre modul de etichetare, verificare a
ingredientelor, înregistrare FCE (Food Canning Establishment), elaborare a
notificãrii prealabile de export, cât ºi despre modul în care aceºtia pot gãsi
distribuitori pe piaþã sau pregãti un plan de afaceri. Expertul Registrar Corp
a explicat cu exemple concrete modul de respectare regulilor federale, de stat
sau locale din America, pentru a putea exporta materii prime sau bunuri de
consum alimentare (reglementãrile FDA). La finalul workshop-ului,
reprezentanþii firmelor au folosit sesiunea de întrebãri ºi rãspunsuri pentru a
primi sfaturi pe probleme punctuale cu care s-au confruntat în trecut.
Procedurile FDA de înregistrare sunt puþin
cunoscute, iar noi vom continua sã organizãm
seminarii de transfer de cunoºtinþe specifice unui
centru de afaceri de export la nivel regional.
Lipsa de performanþã a firmelor româneºti în
ceea ce priveºte exportul poate fi explicatã prin
faptul cã participarea la acþiuni de promovare
în exterior, la târguri, expoziþii, misiuni
economice, se realizeazã fãrã ca firmele sã
beneficieze de un training prealabil ºi fãrã sã
fie certificate pe piaþã. Majoritatea nu au un plan
de afaceri robust înainte de a cheltui bani în
misiuni economice externe. Participarea la
târguri ºi expoziþii internaþionale ar trebui sã
fie corelatã cu participarea mai întâi la astfel de
evenimente care pregãtesc firmele pentru export  a declarat Costin Lianu,
director general USH Pro Business, prorector Relaþii Internaþionale,
Universitatea Spiru Haret.
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ªi din bolta poleitã
Vine-o sanie auritã
Se apropie sfânta sãrbãtoare a Crãciunului, ziua Naºterii Mântuitorului, una dintre
cele mai importante zile ale calendarului creºtin!
Din bãtrâni se povesteºte cã, din munte, coborau înþelepþii, asceþii, îmbrãcaþi în
cojoace de oaie, cãrând în desãgile lor crengi de vâsc, considerat un leac universal, cu
puteri miraculoase, atât pentru oameni, cât ºi pentru vieþuitoarele din jurul casei. Aºa
s-a nãscut numele de Crãciun, în amintirea moºilor cu plete albe care aduceau în sat, în
ziua de ajun, Crãci de copac pline cu ramuri de vâsc.
De altfel, aceastã sãrbãtoare a fost întotdeauna asociatã cu un Moº darnic. În vechile
tradiþii româneºti existã un cioban  moº, cel care a creat tot ce ne înconjoarã ºi care
aduce daruri: caº, urdã, mere, nuci, colaci ºi vin. Multe tradiþii româneºti de Crãciun sunt
asociate cu focul ºi lumina, chemate sã încãlzeascã zilele ºi mai ales lungile ºi viforoasele
nopþi de iarnã. Originea acestor obiceiuri este clar pãgânã, având rãdãcini în cultul
Soarelui, prezent la toate culturile europene, de la traci ºi geþi, pânã la celþi ºi popoarele
scandinave. Astrul zilei reprezintã speranþa cã, deopotrivã, natura ºi oamenii vor gãsi
puterea sã reînvie ºi sã aducã primãvara cea bogatã, dupã lunile întunecate ale iernii.
Bradul împodobit este o tradiþie consideratã recentã în cultura noastrã popularã, deºi
acest arbore, simbol veºnic verde al înnoirii ºi rodniciei, i-a însoþit pe români din
negurile istoriei, fiind asociat celor mai importante evenimente din viaþa omului: naºterea,
nunta, botezul, semãnatul, recolta. În Ajun se împodobeºte pomul de Crãciun, unul
dintre cele mai iubite obiceiuri, atât în mediul urban, cât ºi în mediul rural.
În ziua de 24 decembrie începe colindatul, fãrã de care sãrbãtoarea nu poate avea o
dimensiune ritualicã, care poate sã continue încã douã sau trei zile. Grupuri de copii,
oameni maturi, bãtrâni, doar fete sau doar bãieþi, tineri cãsãtoriþi, în funcþie de zona
etnograficã cãreia îi aparþin, se adunã încã din zorii Ajunului pentru a colinda casele
gospodarilor. La rândul lor, ºi colindele pot fi asimilate unor ritualuri pãgâne, modificate
de-a lungul vremii ca urmare a evoluþiei conºtiinþei sociale, inclusiv prin alãturarea unor
semnificaþii religioase creºtine.
În aceste zile, aerul se umple de clinchete ºi voci de copii, care se aud sub ferestrele
sãtenilor, de dimineaþã pânã seara târziu. Colindãtorii sunt întotdeauna primiþi în casã,
deoarece se spune cã ei aduc sãnãtate ºi un an prosper, fiind recompensaþi cu nuci,
mere, colaci ºi, mai nou, bani. Nu ne putem imagina Crãciunul fãrã glasuri de copii ºi
dansatori purtând mãºti de poveste, care bat cu opincile zãpada proaspãt aºternutã pe
uliþele satelor româneºti.

Crãciunul
la
români

Astãzi s-a nãscut
Hristos
Astãzi s-a nãscut
Hristos,
Mesia chip luminos
Lãudaþi ºi cântaþi,
ªi vã bucuraþi!
Mititel, înfãºeþel ,
În scutec de bumbãcel,
Lãudaþi ºi cântaþi,
ªi vã bucuraþi!
Vântul bate, nu-l
rãzbate,
Neaua ninge, nu-l
atinge,
Lãudaþi ºi cântaþi,
ªi vã bucuraþi!
ªi de acum pânã-n
vecie,
Mila Domnului sã fie,
Lãudaþi ºi cântaþi,
ªi vã bucuraþi!

Dragoº CIOCÃZAN
Sãrbãtoarea Crãciunului poate fi, de asemenea, consideratã una a familiei, care
trece peste orice obstacol, indiferent de gravitatea acestuia. Povestea pruncului
Iisus ºi a Fecioarei Maria ne învaþã cã familia este cel mai important dar pe care îl
avem, însã ºi cã tot ceea ce ne aparþine, mult sau puþin, trebuie împãrþit cu toþi cei
dragi. Aceasta este o adevãratã sãrbãtoare a dãruirii, a uitãrii de sine, a compasiunii
ºi iubirii de aproape, a preþuirii momentelor unice în care putem fi alãturi de cei
dragi ºi apropiaþi, rude, prieteni, oameni care au însemnat ºi continuã sã însemne
ceva în viaþa fiecãruia dintre noi.
Sãrbãtoarea este o ocazie de a te simþi liber, de a te destinde ºi a trãi la maximum
momentele festive.
Astãzi, din cauza unei acerbe lupte pentru existenþã, a greutãþilor ºi problemelor
vieþii de zi cu zi, oamenii au adaptat spiritul acestei sãrbãtori la provocãrile cotidiene.
Sãrbãtorile de iarnã sunt un prilej de veselie, de relaxare, de liniºte interioarã ºi
regãsirea de sine. Fie cã mergem la bunici, la munte cu prietenii, fie cã stãm acasã, cel
mai important lucru este sã fim împãcaþi cu noi înºine ºi mulþumiþi de alegerea fãcutã.
Iatã marele pericol: nu neapãrat transformarea ºi adaptarea unor vechi tradiþii
(acesta este pânã la urmã un proces psiho-social natural), ci siluirea, manipularea
sau înfãºurarea acestora într-o mantie consumistã dublatã de un marketing deºãnþat.
Nu preamãrirea consumului este esenþa acestei sãrbãtori, ci liniºtea, pacea, bucuria
de a împãrtãºi cu prietenii micile bucurii ale efemerei noastre existenþe. Doar în
acest mod vom reuºi sã simþim pe deplin spiritul Crãciunului!
ªi pentru cã am vorbit de mese îmbelºugate, sã nu uitãm de tradiþia tãierii porcului în
ziua de Ignat (Sfântul Ignat) ºi apoi pregãtirea acestuia, transformarea lui în bunãtãþile
aºteptate tot timpul anului: ºuncã, slãninã afumatã, caltaboºi ºi cârnaþi, tobã, piftii,
sarmale, sângerete ºi multe alte delicii culinare. Aceastã tradiþie este legatã de numele
Sfântului Mucenic Ignatie Teoforul, cel care Îl poartã pe Dumnezeu. Istoria ne spune
cã Sfântul Ignatie a avut parte de o moarte martiricã la Roma, în jurul anului 110, trupul
sãu fiind sfâºiat de lei ca pedeapsã pentru credinþa sa în Hristos, iar când i-a fost
despicatã inima în mai multe pãrþi s-a constatat cã pe fiecare bucãþicã era scris, cu litere
de aur, numele Mântuitorului.
Cu câteva zile înainte de marea sãrbãtoare a Naºterii Domnului, cei ce au crescut un
porc în decursul anului îl sacrificã acum pentru a pregãti din el diferite feluri de preparate
din carne, care îºi vor înfrãþi aromele cu mirosul de cozonac, mere coapte ºi scorþiºoarã.
În dimineaþa zilei de 25 decembrie, bunicii obiºnuiesc sã facã semnul Sfintei Cruci
pe frunþile nepoþilor, pentru ca aceºtia sã fie sãnãtoºi. ªi, astfel, încep pregãtirile
pentru sfânta sãrbãtoare de Crãciun.
În unele zone ale României, existã un obicei numit îngrijirea icoanei, care simbolizeazã
naºterea lui Iisus Hristos. În partea de nord a Moldovei, Ajunul Crãciunului se
sãrbãtoreºte cu mâncare de post. ªi nimeni nu are voie sã se atingã de bucate pânã când
preotul nu intrã pe uºã, binecuvântând sãrbãtoarea. În mai toate gospodãriile þãranilor
români, în ziua de Crãciun nu se mãturã, ci doar a doua zi, iar gunoiul strâns trebuie dus
la pomi ca sã fie roditori. Spre searã, se ung cu usturoi vitele ºi uºile de la grajduri,
pentru ca spiritele rele sã nu ia laptele vacilor. În unele sate maramureºene se zice cã
este blestematã femeia care nu pune de Crãciun faþã de masã cu ciucãlãi, pe pereþi
ºtergare brodate ºi pe pat perne cu feþe tãrcate.
Cu tradiþiile sale mai vechi sau mai digitalizate, Crãciunul trebuie sãrbãtorit cu
liniºtea ºi smerenia pe care doar seninãtatea iubirii sincere de aproape ne-o poate da.
Desigur, nu putem ignora abundenþa, prostul gust ºi snobismul care, uneori, ne
agreseazã vizual, olfactiv sau auditiv, dar aceastã sãrbãtoare nu poate trece peste
noi ca un simplu festival al opulenþei bahice sau gastronomice. Meritã sã
încercãm sã privim printre fulgii de zãpadã, crenguþe de brad scuturate de
sãniile de aur ale copilãriei, pe care nu avem voie sã o uitãm. Niciodatã.

La mulþi ani!
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Brãduleþ, brãduþ, drãguþ
Primul brad care a fost împodobit în România a
fost la curtea Regelui Carol I, în anul 1866, odatã cu
sosirea dinastiei Hohenzollern în Principate.
Obiceiul a fost preluat imediat de boierimea bucureºteanã a vremii, astfel cã, începând din acel an,
bradul împodobit a devenit unul dintre cele mai
importante simboluri ale Crãciunului, inclusiv în casele
româneºti.
Primul brad împodobit vreodatã a fost în anul 1510,
în Letonia. Zece ani mai târziu, în 1521, prinþesa
Helene de Mecklenburg aduce tradiþia în Franþa, dupã
ce s-a cãsãtorit cu ducele de Orleans. Ulterior acestei
date, bradul de Crãciun se rãspândeºte în toatã Europa.
Abia în anul 1605 bradul împodobit a fost expus
într-o piaþã publicã. Acest lucru s-a întâmplat în
Strasbourg, iar în pom au fost agãþate mere roºii ºi
dulciuri. În 1611, la Breslau, Polonia, ducesa
Dorothea Sybille von Schlesien împodobeºte
primul brad aºa cum îl cunoaºtem noi astãzi.
În Statele Unite ale Americii, tradiþia ajunge la
începutul anilor 1800, odatã cu imigranþii germani
stabiliþi în Pennsylvania, însã împodobirea bradului a
fost legalizatã pentru prima datã în 1836, în statul
Alabama.
Brazii de Crãciun au devenit foarte populari mai ales
dupã inventarea instalaþiei electrice. În 1895, preºedintele
Statelor Unite ale Americii, Grover Cleveland, a decorat
bradul de la Casa Albã cu becuri colorate, iar aceastã idee
s-a rãspândit rapid în toatã þara. (sursa: Cercul de Istorie
Contemporanã Româneascã)

Bradul de Crãciun  Bradul Bucuriei
la Grãdiniþa Prietenii mei

