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masa studenþilor participanþi sunt suportate integral de cãtre
organizatori. Lucrãrile pot avea 1-3 autori (în mod obligatoriu
studenþi la unul dintre programele de studii ale facultãþii), vor
avea maximum 6 pagini ºi vor îndeplini toate standardele de
redactare a unei lucrãri de licenþã.
Lucrãrile vor fi expediate prin e-mail pânã pe data de 12.02.2020, la
adresa: pp.bv.razvan.andronic@spiruharet.ro. Rezultatele selecþiei
vor fi postate pe site-ul facultãþii pânã pe data de 17.02.2020.

CONSTANÞA  Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice
industria ospitalitãþii. Cursul a fost susþinut de lector Iulia-Oana
Florea, SC SIAL COM 2000 SRL.
- luni, 27.01.2020, INTERVIURI SIMULATE, la sediul Universitãþii
din str. Unirii nr.32-34, sala 405. Reprezentant al mediului de afaceri:
S.C. Continental Hotels S.A.  Hotel IBIS Constanþa. Posturi:
 Recepþioner  Coordonator vânzãri  Coordonator evenimente.

Parteneriat strategic
pentru promovarea
produselor ecologice
ca factor cheie al sãnãtãþii umane
În prima parte a lunii ianuarie 2020, a fost semnat acordul de
parteneriat între Asociaþia ONE HEALTH  NEW MEDICAL
CONCEPT, România ºi Asociaþia INTER-BIO, acestea fiind
reprezentate de preºedinþii celor douã entitãþi, domnul Nicolae
MANOLESCU, respectiv, domnul Costin LIANU.
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Clusterul Danube Engineering Hub promoveazã inovarea
La data de 17 ianuarie 2020 a avut loc la Ploieºti o nouã
întâlnire de lucru a membrilor Clusterului Danube Engineering
Hub, prilej cu care s-a convenit întãrirea capacitãþii entitãþii de
management de a acþiona pentru dezvoltarea unor proiecte
concrete de cercetare  dezvoltare-inovare ºi s-au fixat jaloanele
unei strategii de dezvoltare ºi internaþionalizare a acestuia. De
asemenea, entitatea de management a clusterului ºi-a asumat
rolul de secretariat al consorþiului de clustere Wallachia Hub
din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, creat în luna
noiembrie 2019, ºi se va implica în activitãþile de specializare
inteligentã la nivel regional.
Intenþionãm sã atragem noi membri, firme cu profil de
cercetare-inovare- dezvoltare, atât în consorþiu, cât ºi în cluster,
ºi sã fim parteneri activi ai Agenþiei de Dezvoltare Regionalã.
Ne bucurã implicarea Sistemului Cameral în activitãþile noastre,
precum ºi a Universitãþii Petrol - Gaze din Ploieºti ºi a Centrului
USH Pro Business  a declarat domnul Costin Trandafir,
preºedinte al clusterului Danube Engineering Hub ºi al
consortiului Wallachia Hub.

Conf. univ.dr. Dragoº ILIE, prodecanul Facultãþii de
ªtiinþe Juridice, Economice ºi Administrative, Craiova:

Cariera universitarã
este cea mai nobilã dintre toate
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Gheorghe SÃVOIU,
Comitetul Român de Istoria ºi Filosofia
ªtiinþei ºi Tehnicii, Academia Românã,
redactor al revistei Amfiteatru Economic

 Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei

În cadrul proiectului Universitatea ºi piaþa muncii - parteneriat
pentru succes!, proiect cofinanþat prin Programul Operaþional
Capital Uman 2014-2020, Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe
Economice a Universitãþii Spiru Haret a organizat:
- joi, 16.01.2020, Cursul practic Aspecte specifice ale managementului securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã în cadrul firmelor din

Universitatea Spiru Haret a reluat
meditaþiile gratuite la Limba românã
ºi Matematicã pentru pregãtirea examenului
de Bacalaureat.
Sunt aºteptaþi sã se înscrie, elevi din
clasele a XI-a ºi a XII-a
pe adresa: pr@spiruharet.ro.
Apoi, veþi fi contactat de un reprezentant
al Universitãþii Spiru Haret pentru detalii
despre zi ºi loc, în funcþie de programul
vostru ºi orarul meditaþiilor!

În cadrul workshopului Bune practici privind elaborarea
unui articol ºtiinþific, organizat de Universitatea Spiru Haret în
colaborare cu UZPR, la Wellness Institut, în 14 15 decembrie 2018,
au fost prezentate lucrãri excepþionale, ale unor autori remarcabili.
Pentru cã nu toþi am avut privilegiul de a fi martori la eveniment,
vom prezenta în paginile revistei rezumate ale expunerilor.

La Facultatea de ªtiinþe
Juridice ºi ªtiinþe
Economice a Universitãþii
Spiru Haret, Braºov,
s-a desfãºurat marþi,
21 ianuarie, în organizarea
conf.univ.dr. Gica Cruceru,
simpozionul cu tema
Avantajele ºi riscurile
muncii în echipã

Studenþii Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei sunt
invitaþi sã participe la selectarea prin concurs a trei lucrãri privind
practicarea voluntariatului în România.
Autorii lucrãrilor selectate vor participa la Conferinþa Când
statul doarme ºi cetãþenii se implicã (ediþia a II-a), conferinþã
organizatã de Academia Evanghelica Transilvania Sibiu în
colaborare cu Fundaþia Friedrich Naumann pentru libertate, în
perioada 1-3 aprilie 2020 în Sibiu. Costurile privind cazarea ºi

Meditaþii gratuite

Regiunea Sud-Muntenia, deºi are un potenþial de inovare
ridicat la nivel de IMM, este rãmasã în urmã faþã de alte regiuni
din þarã ºi strãinãtate. De asemenea, transformarea digitalã
este puþin înþeleasã ºi adoptatã de firme. Ne asumãm un rol de
promotor al inovãrii atât prin acest cluster, cât ºi prin consorþiul
Wallachia Hub, a declarat domnul Costin Lianu, preºedintele
de onoare al consorþiului Wallachia Hub.

USH PRO BUSINESS  EVENIMENTE, COMUNICARE ªI INTERNAÞIONALIZARE
 Str. Nicolae Iorga nr. 34-36, Bucureºti, sector 1  Tel: +40 216 500 014  E-mail: office@ushprobusiness.ro  www.ushprobusiness.ro

PLAGIATUL, LEGISLAÞIA
ANTIPLAGIAT
ªI ETICA CERCETÃRII
Plagiatul este în primul rând o boalã educaþionalã care nu poate fi
vindecatã decât exclusiv de o manierã preventivã, cu debut educativ,
prin adoptarea unor soluþii strategice ºi tactice care sã îi ajute pe
profesori, elevi ºi pe studenþi împreunã, sã înþeleagã cauzele ºi efectele
plagiatului ca utilizare inadecvatã ºi incorectã a cunoºtinþelor dobândite
în procese de învãþare, dar ºi prin soluþii instituþionale ale promovãrii
ºi publicãrii în educaþia academicã ºi în cercetarea ºtiinþificã, în
conformitate cu teoriile etice generale, cu etica informaþionalã, într-o
manierã holisticã dezvoltând tehnologii ºi roboþi care sã diferenþieze
onestitatea academicã de comportamentul necinstit.
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Gargarã electoralã
Mioara VERGU-IORDACHE
Se vorbeºte mult, în registru politic, ºi doar politic, în an
electoral, despre mãrirea pensiilor ºi dublarea alocaþiilor conform legilor aprobate. Aceste subiecte nu ar trebui sã fie
discutate, pentru cã unde-i lege nu-i tocmealã!. S-a ajuns aici
pentru cã politicienii  nu, nu este vorba de oameni politici, de
oameni de stat!  aºa sunt învãþaþi sã guverneze, trãgând scaunul
adversarului, fãrã sã þinã seama cã este chiar adevãrat cã ce þie
nu-þi place altuia nu-i face!
Pe val sau sub val, pentru domniile lor nu conteazã! ªi-au
asigurat traiul pentru ei ºi urmaºii urmaºilor lor! Acum încearcã
sã ne convingã despre þãriºoarã, cum o iubesc ei, sacrificând
nivelul nostru de trai, bunãstarea noastrã materialã, fizicã ºi
psihicã. Categoriile cele mai vulnerabile sunt iar mingea de
aruncat dintr-un teren în altul: copiii ºi bãtrânii. Aflãm cã nu
sunt bani. Cum adicã nu sunt bani? Ei existã, dar trebuie adunaþi
de la aceia care au furat, au distrus economia, educaþia, sãnãtatea.
ANAF, în loc sã cheltuiascã zece lei, cu poºta, pentru a
recupera o restanþã de patru lei, sã zicem, mai bine s-ar concentra
pe analiza averilor. Averile care depãºesc posibilitãþile legale de
constituire sã fie confiscate, fãrã mare gãlãgie, regie ºi
scenografie! Nu mã intereseazã neapãrat condamnarea la
închisoare, vacanþã pe care tot noi le-o plãtim. Cum era cu
confiscarea extinsã?! Apoi, trebuie puse în limite decente
pensiile speciale, eliminând, prin modificarea legii, exagerãrile.
ªi banii vor apãrea!
Vãicãreala cotidianã a guvernanþilor ºi sãgeþile otrãvite ale
opoziþiei au ca þintã psihicul nostru ofilit de incapacitatea aleºilor.
De treizeci de ani alegem, ºi am ales/alegem de cele mai multe
ori prost. Sau nu avem ce alege?! Doar culegem?! Dar de ce din
opoziþie se pare cã sunt idei bune ºi când se ajunge la putere
Dacã tot se gândesc la binele nostru, de ce aºteaptã anii
electorali pentru a deveni patrioþi, pentru a sluji interesul
poporului? Cine a votat legile pe care le incrimineazã acum?
Ce soluþii briliante au, au avut? De ce li se pare cã pot gândi în
locul nostru? De ce încã mai cred cã ne pot cumpãra la preþ de
second hand? Dar de ce ne lãsãm vrãjiþi de promisiuni
nefundamentate, neargumentate? De ce lãsãm sã ne scape
puterea din mânã? Adicã Educaþia ºi Informaþia! De ce ne ducem
dupã fentã?
Nu vom ieºi din cercul vicios în care ne ameþesc decât atunci
când ne vom asuma, la nivel individual ºi colectiv, Educaþia. Cu
cât vom ºti mai mult, vom avea mai multe Informaþii, cu atât le
va fi mai greu sã ne pãcãleascã, vom ieºi din logica lui sã ne
dea, pentru cã nu primim nimic de pomanã, nu ne dã cineva,
muncim pentru a primi ce ni se cuvine. Mai mult, muncim
pentru a-i plãti!
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PLAGIATUL, LEGISLAÞIA ANTIPLAGIAT ªI ETICA CERCETÃRII
Gheorghe SÃVOIU,

Comitetul Român de Istoria ºi Filosofia ªtiinþei ºi Tehnicii,
Academia Românã, redactor al revistei Amfiteatru Economic

1. Original versus plagiat

Originalul reprezintã ceva, specific sau propriu unei persoane
sau unui autor (cercetãtor), neimitat dupã altcineva ºi întotdeauna
personal, nou, inedit (DEX, 2012), cu sensul substanþializat prin
spirit creativ ºi independent. Originalul definit prin negaþie: nu
reprezintã o copie ºi nici nu depinde de ideile altor oameni
în Oxford Advanced Learners Dictionary, 2015:
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/original.
Originalul rãmâne în cercetarea economicã un act de întâietate,
pionierat sau cu precãdere ceva care apare pentru prima datã, cu
conotaþii chiar de unic.
Câteva atitudini specifice în demersul unei cercetãri aflate în
cãutarea originalului (Laverde-Rubio, 2010), pot fi definite de:
 observarea atentã, extinsã ºi investigaþia profundã a problematicii
cercetãrii;  valorificarea intensivã a analogiei, prin cãutarea ºi
identificarea de asemãnãri ºi deosebiri, concentrãri ºi diversificãri,
polarizãri ºi uniformizãri;  gândirea lateralã (Edward de Bono, 2008),
sintetizatã în nu poþi sãpa o groapã nouã adâncind o groapã mai
veche, depãºeºte tiparele limitative ale gândirii logice;  utilizarea
gândirii trans-, inter-, cros-ºi multidisciplinare, ori de câte ori
complexitatea cercetãrii ºtiinþifice o impune;  conceptualizarea
sintetizatoare care permite o simplificare prin restructurarea
complexitãþii fenomenului cercetat;  receptivitatea crescutã la
stimulii externi ai conºtiinþei cercetãtorului;  exersarea unor atitudini
intuitive împlinite ºi valorizante, cu sensul de a fructifica acumulãri
de informaþii preconºtiente / semiconºtiente;  delimitarea unui câmp
stabil epistemologic ºi a unor metode relevante pentru selectarea
unor variabile reprezentative;  detalierea cât mai multor tipuri de
investigaþii din domeniul cercetãrii iniþiate, care nu au fost acoperite
integral de alte cercetãri etc.
Etimologic, plagiator are o provenienþã latinã cu sensuri multiple:
 plagiarius sau pirateria axatã pe oameni (rãpitor de oameni), cu
scopul de a-i vinde ca sclavi (Coravu, 2013)  plagium, tradus prin
a vinde altora sclavi furaþi sau care nu aparþin vânzãtorului
(Florescu, 2012)  plagium, desemnând rãpirea unui sclav sau a
unui copil (Coravu, 2013).
Plagiatul este definit ca operã ºtiinþificã a altcuiva, însuºitã
(integral sau parþial) ºi prezentatã drept creaþie personalã sau ca
lucrare (ºtiinþificã) strãinã, prezentatã drept personalã (DEX,
2012). Plagiatul desemneazã folosirea cuvintelor sau ideilor altei
persoane, ca ºi când ar fi propriile cuvinte sau idei, (MerriamWebster). Plagiatul sau copierea altor texte reprezintã o deturnare
de idei, opinii, argumente, materiale sau de texte din alþi autori, fãrã
însã a le cita în mod corespunzãtor (Laverde-Rubio, 2010).
Coexistã multiple premise ale plagiatului în literatura
internaþionalã (Drum, 1986; Steiner, 1998; Resnik, 1998; Lands,
1999; Hexham, 2005; Clarke, 2006; Biagiolli, 2012; Godecharle,
Nemery, Dierick, 2014) ºi în aceea naþionalã (Stan, Turcescu, 2004;
Andreescu, 2012; Isoc, 2012; ªandor, 2013; Iordache, 2014):
 expunerea în public sau publicarea oricãrei cercetãri ºi a rezultatelor
acesteia, ceea ce o face accesibilã ºi comparabilã în conþinut ºi formã;
 absenþa conºtientizãrii profunde a complexitãþii plagiatului, de
exemplu:  multitudinea de factori / cauze ale apariþiei plagiatului, 
managementul defectuos al timpului cercetãrii,  aspecte ale eticii ºi
corupþiei în finanþarea cercetãrii,  educaþia axatã obsesiv pe dorinþa
de succes obþinut rapid,  presiunea finalizãrii într-un timp relativ
scurt a unei cercetãri;  consistenþa unei legislaþii aplicabile ºi cu
efecte practice imediate, o legislaþie care sã identifice, sã limiteze, sã
previnã ºi sã ducã la dispariþia treptatã a plagiatului;  norma de
onestitate ºtiinþificã definitã discret în societate ºi confirmatã în
mod realist de fapte (influenþeazã întregul sistem academic, de
cercetare, de editare, de evaluare ºi promovare a valorilor);  deficienþe
profunde ale unor principii morale sau educaþionale;  într-o societate
unde proprietatea privatã nu este cu adevãrat apãratã de lege, iar
forma acesteia cea mai sensibilã, respectiv proprietatea intelectualã
este tratatã în mod absenteist sau ca inexistentã plagiatorul se
autoconsiderã o victimã ºi tot mai puþin sau chiar deloc un delincvent
(ex: gândirea comunistã prin absenteismul proprietãþii sau gândirea în
capitalismul timpuriu prin prãdãlnica atitudine cultural antreprenorialã);
Un punct de vedere susþinut de Isoc (2014) este acela cã plagiatul
este axat pe însuºirea ºi publicarea prin furt a unei cercetãri sau
lucrãri, echivalând cu un furt al originalitãþii în sine. În acest fel
rezultã un fals: care conþine integral sau parþial o operã de creaþie
intelectualã scrisã, realizatã ºi publicatã anterior de o altã persoanã,
generând falºi autori;  care se produce concret nu numai prin copiere
ºi preluare, dar ºi prin traducere ºi / sau modificare neautorizatã, în
mod parþial sau integral;  însoþit de omiterea premeditatã a indicãrii
surselor ºi a autorilor reali (inclusiv a referinþelor bibliografice din
care s-a inspirat plagiatorul).
Plagiatul modern ºi internaþionalizat deþine deja o istorie activã
veche de trei-patru secole (ªandor, 2013) duplicitatea lui dobândind
sensuri greu de imaginat. În antichitate, plagiatorul antic (plagiarius)
avea o conotaþie clar negativã (Marþial), fiind utilizat cu sensul de
jefuitor ori tãinuitor de obiecte furate ori acela care ajuta persoane
urmãrite de lege sã se ascundã. Marþial anatemizeazã pe rivalul sãu
Fidentius, care i-a recitat în public operele, asumându-le ca propria
creaþie (Dehelean,2015). În Anglia, plagiatul apare cu semnificaþia
de furt literar, fiind folosit de Ben Jonson în 1601, utilizarea cu
sensul extins dateazã din 1716, iar debutul ca termen de dicþionar
este unul mai întârziat (Samuel Johnsons Dictionary, 1755).
Limitele semnificãrii plagiatului
 Opinii accentuat punitive. Coexistã în prezent ºi o reacþie,
plasatã mai aproape de adevãr, dar ºi relativ deviantã punitiv, care
acuzã radical plagiatul, redefinindu-l în esenþã drept o crimã solitarã
(Quandt, 2012), tot mai des transformatã într-o crimã solidarã sau în
echipã, cu impact social, economic, cultural ºi educaþional devastator.
 Opinii complet false care îl disculpã. Toatã lumea plagiazã
sau a plagiat, mai devreme sau mai târziu (Hennig, 2009), plagiatul
fiind cel mai rãspândit lucru din lume. Spre deosebire de mediul
academic, unde plagiatul poate fi un tabu, în artã devine un mod de
exprimare aproape esenþial (Lands,1999).
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Internetul a fost acela care a favorizat iniþial expansiunea explozivã
a plagiatului, dar a ºi permis ulterior detectarea lui promptã, favorizând:
 plasarea pe Internet a tot mai multor lucrãri, clasice ºi moderne
rezultate din cercetãri ºtiinþifice (cãrþi, articole, enciclopedii, rapoarte
de cercetare);  accesarea rapidã a unor texte similare ori tematic
adiacente cu ajutorul motoarelor de cãutare în reþea, cu precãdere
multilingvistice (Google, Bing, DuckDuckGo, Ecosia, Exalead, Munax,
Qwant);  identificarea cu mare rapiditate prin pachete de programe
specializate ca prezenþã ºi proporþie a secþiunilor plagiate într-o cercetare
ºtiinþificã;  programele antiplagiat permit identificarea lucrãrilor ºi
autorilor textului original ºi a celui plagiat, denunþând o aparentã
cercetare ºtiinþificã drept tentativã doveditã ºi probatã de a falsifica
sau, mai clar, dovedind o tentativã de furt intelectual.

texte dintr-un raport, material, articol de cercetare, din una sau mai
multe surse originale, cu referinþe corecte ºi complete, dar fãrã a
folosi ghilimele ºi recurgând la parafrazarea proprie a conþinutului,
în locul utilizãrii corecte a citãrii;  parafrazarea dintr-unul sau din
mai multe texte preluate la rândul lor din surse originale fãrã a oferi
ºi citarea referinþei originale în text ºi în lista bibliograficã.
O clasificare a plagiatelor conform ghidurilor universitãþilor devine relevantã pentru identificarea primelor trei forme de
plagiate majore. Aproape toate universitãþile subliniazã câteva tipuri
de plagiat major, de regulã asemãnãtoare, dar nu identic ierarhizate.

2. Plagiatul ºi etica cercetãrii

Trebuie precizat cã existã douã situaþii generale care pot anula
intenþia sau acuzaþia de plagiat:
 cunoaºterea comunã (cunoaºterea comunã sau corpusul comun al
unei ºtiinþe);
 citarea corectã sau în deplinã conformitate cu ghidul editorial
specific publicaþiilor ºtiinþifice (cu respectarea legilor antiplagiat).
 Legea 206 din 27 mai 2004 defineºte juridic în mod distinctiv,
în art 4, alin.1 lit. d) ºi e) plagiatul (drept o expunere într-o operã
scrisã sau o comunicare oralã, inclusiv în format electronic, a unor
texte, expresii, idei, demonstraþii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori
metode ºtiinþifice extrase din opere scrise, inclusiv în format
electronic, ale altor autori, fãrã a menþiona acest lucru ºi fãrã a face
trimitere la sursele originale ºi autoplagiatul (aproape identic cu
diferenþa cã totul se referã la creaþia aceluia ºi sau aceloraºi autori,
fãrã a menþiona acest lucru ºi fãrã a face trimitere la sursele originale).
 Diferenþa dintre plagiat ºi autoplagiat este conferitã de posesorul
dreptului de autor asupra originalului, în plagiat fiind un terþ autor sau
echipã de autori ai originalului, iar în autoplagiat chiar plagiatorul,
transformat în autoplagiator.
 Legea specialã a eticii în cercetare (206, din 27 mai 2004),
privind buna conduitã în cercetarea ºtiinþificã, dezvoltarea tehnologicã
ºi inovare clarificã juridic plagiatul, de o manierã bidimensionalã
(preluarea operei altui sau altor autori, însoþitã de intenþia clarã de a
obþine avantaje sau drepturi în mod ilegal prin denaturarea autorului
real al originalului sãu fãrã a menþiona a cest lucru ºi fãrã a face
trimitere la sursele originale).
 Legea 1 din 5 ianuarie 2011, privind Educaþia naþionalã, în
articolul 310, lit. a), b) ºi c), plaseazã sau ierahizeazã mai corect
plagiatul pe prima poziþie între cele trei abateri grave de la buna
conduitã în cercetarea ºtiinþificã ºi activitatea universitarã: plagierea
rezultatelor sau publicaþiilor altor autori, confecþionarea de rezultate
sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive ºi introducerea de informaþii
false în solicitãrile de granturi sau de finanþare.
 Legea nr. 8 din 14 martie 1996, lege privind dreptul de autor
ºi drepturile conexe, reactualizatã în 8 noiembrie 2015, incrimineazã
clar plagiatul definindu-l practic ca însuºire pe nedrept a unei opere
(furt de proprietate intelectualã) în art. 141, alin. (1): Constituie
infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amendã fapta persoanei care îºi însuºeºte, fãrã drept, în întregime
sau în parte, opera unui alt autor ºi o prezintã ca o creaþie intelectualã
proprie.
 În sprijinul aprecierii unor situaþii controversate de plagiat, au
apãrut ºi instituþii specializate în identificarea ºi sancþionarea acestuia.
Printre aceste autoritãþi se pot enumera: Oficiul Român pentru
Drepturi de Autor (ORDA) ºi Consiliul Naþional de Eticã a Cercetãrii
ªtiinþifice, Dezvoltãrii Tehnologice ºi Inovãrii (CNE)
O certã urgenþã rãmâne aplicarea corectã a legislaþiei existente,
care permite sancþionarea plagiatului ºi a plagiatorului (Pantazi, 2016).
Îmbunãtãþirile actualului cadru legislativ ar trebui sã se refere la:
 doctoranzi ºi la coordonatori de lucrãri ºtiinþifice, (licenþã, masterat,
doctorat etc.),  falsificarea asigurãrii cerinþelor ºi la tezele finale,
 reglementarea mai precisã a abilitãrii etc. Realizarea unui astfel de
demers cu celeritate este justificatã de impactul negativ ºi pe termen
foarte lung al plagiatelor nesancþionate prompt în educaþia academicã
ºi în cercetarea ºtiinþificã.

3. Diversitatea tipologicã a plagiatului

 Sunt unele clasificãri care încearcã sã replaseze anumite forme de
plagiat în zona permisivitãþii, dar aceste forme nu trebuie acceptate ca
deontologice sau ºtiinþifice, deoarece exced esenþa ilegalã, imoralã ºi
antisocialã a plagiatului. Astfel de încercãri sunt clasificãrile plagiatului în:
 plagiat voluntar ºi involuntar,  plagiat intenþionat ºi neintenþionat;
 plagiat prescriptibil ºi imprescriptibil,  plagiat parþial ºi integral,  plagiat
profesional ºi simple omisiuni ale citãrii sau nevinovate erori de citare.
Esenþa unui plagiat identificat ºi dovedit nu are nimic în comun cu
clasificãrile false ºi / sau nuanþate expuse anterior.
Principalele forme de plagiat în limbaj informatic  CLONE
sau plagiatul clasic de tip cuvânt cu cuvânt (text copiat fãrã citare ºi
/ sau fãrã ghilimele);  CTRL-C sau copierea de pasaje integrale, dar
fãrã citarea surselor ºi prezenþa ghilimelelor;  FINDREMIX sau
plagiatul clasic parafrazat (remixat);  RECYCLE sau autoplagiatul
clasic; HYBRID combinã câteva surse citate perfect cu pasaje
preluate integral fãrã a fi citate;  MASHUP sau plagiatul ghiveci
prin multiplicarea surselor (plagiatul mozaic);  ERROR404 sau
plagiatul prin eroare ºi falsificare apelând la citãri lipsite de acurateþe
ori la citãri din surse inexistente;  AGGREGATOR sau plagiatul prin
agregare de texte perfect citate ºi cu ghilimele riguros plasate, dar
care genereazã la o simplã analizã un articol sau o carte lipsitã
complet de creativitate, plus valoare sau de originalitate;  RETWEET sau plagiatul reluat sau mai plastic re-ciripit ori în ecou.
În procesul de învãþãmânt, în lucrãrile realizate de elevi,
studenþi, masteranzi, doctoranzi ºi chiar de unii profesori se
întâlnesc, în principal, patru forme de plagiat:  fraudarea unui
material cu conþinut ºtiinþific prin încorporarea lui integralã într-o
lucrare publicatã sub alt nume decât acela al autorului originalului:
cumpãrarea ºi publicarea unei lucrãri de cercetare, copiere a unui
articol integral dintr-un text fãrã a menþiona sau confirma sursa
originalã, depunerea unei lucrãri în grup cu sau fãrã ºtirea coautorilor
prin simpla accesare ºi copiere a fiºierului etc.;  fraudarea prin
însuºirea ºi trimiterea spre publicare a unui referat, lucrãri, articol,
redactat de altcineva, dar asumat în nume propriu;  copierea unor
REDACÞIA:

4. Prevenirea ºi chiar evitarea un plagiat

 Pentru clarificarea rezonabilã a situaþiei dacã existã sau nu plagiat,
trebuie sã se apeleze la programe informatice precise, prompte în a
identifica plagiatul, dar ºi la standarde, norme, proceduri ºi criterii
antiplagiat, acceptate de orice tip de comunitate ºtiinþificã precum:
a) Softul Plagiarism Detector (Detectare Plagiat.ro) în cercetarea
româneascã
În vederea utilizãrii acestui soft, se recomandã parcurgerea a trei
paºi:  alegerea unui document pentru scanare;  scanarea ºi verificarea
existenþei plagiatului;  crearea raportului de originalitate ºi dacã este
cazul ºi al celui de detectare a plagiatului (cuantificarea procentualã
a similitudinilor sau similaritãþilor); ultimul raport menþionat va
conþine ºi linkuri spre locurile din manuscrisul verificat care se
regãsesc în diferite baze de date, pe Internet etc.
Analiza finalã constatã tridimensionalitatea conþinutului ºi conferã
un caracter sintetic graficului final care cuantificã simultan:  ponderea
textului original,  a textului corect citat  ºi a textului plagiat,  ulterior textul plagiat fiind detaliat în raport cu toate sursele acestuia,
într-o ierarhie strict legatã de numãrul de cuvinte identice existente
în cele douã articole, lucrãri, cãrþi (originalul ºi plagiatul).
b) Softul Turnitin, care se bucurã în rândul comunitãþii ºtiinþifice ºi
educaþionale de o reputaþie pozitivã ºi de un impact favorabil ºi
datoritã capacitãþii sale de a verifica texte ºi manuscrise considerate
a fi originale, realizate în limbile de circulaþie internaþionalã
dominante. (http://turnitin.com/ro/) Softul Turnitin identificã zece
tipuri caracteristice instituþiilor academice:  CLONE,  CTRL-C,
 FINDREPLACE,  REMIX,  RECYCLE,  HYBRID,  MASHUP,
 ERROR404,  AGGREGATOR,  RE-TWEET  Creativitatea
softului Turnitin permite, atât identificarea, cât ºi tipologizarea
acestor plagiate. Prin folosirea programului se pot reda: frecvenþa de
apariþie a plagiatului, ponderea unui anumit plagiat, impactul ºi
gravitatea plagiatului analizat, respectiv nivelul acestuia pe o scalã
cu zece trepte  Turnitin a devenit un soft destinat educaþiei, elevilor
ºi studenþilor, profesorilor, iar iThenticate a fost creat ºi destinat
instituþiilor de vârf în cercetare, cel din urmã oferind ºi soluþii
informatice inovatoare ºi complexe, apte a rãspunde cerinþelor
specifice editorilor (editurilor).
Pachetele de programe antiplagiat apeleazã la:  atitudini preventive, oferã precauþie editorilor,  anticipeazã unele abateri înainte
de a se produce. În acest fel, se urmãreºte diminuarea timpului de
instrumentare a analizelor tipologice, dar ºi protejarea reputaþiei
instituþiei de cercetare, profesorilor, cercetãtorilor, editorilor etc.
Câteva recomandãri pentru evitarea plagiatului:  sporirea
timpului dedicat cercetãrii, elaborãrii, redactãrii ºi comunicãrii unui
material ºtiinþific;  redactare atentã ºi corectã, conform standardelor
internaþionale de citare ale universitãþilor, revistelor, editurilor etc.;
 citarea adecvatã a ideilor preluate din alte surse;  verificarea surselor
citate în textul original pentru a preveni comiterea oricãror erori
posibile;  urmãrirea cu atenþie a recomandãrilor conþinute în ghidurile
de elaborare a unei lucrãri ºtiinþifice elaborate de edituri, reviste, etc.
 prevenirea plagiatului de cãtre cadrele didactice, cercetãtorii unei
instituþii de învãþãmânt superior, studenþi, masteranzi, doctoranzi,
prin achiziþia unor sisteme informatice pe care autorii sã le poatã
folosi înainte de transmiterea unui text;  verificarea surselor citate
în textul original pentru a preveni comiterea erorilor;  urmãrirea cu
atenþie a recomandãrilor conþinute în ghidurile de elaborare a unei
lucrãri ºtiinþifice elaborate de edituri, reviste, organizatori de conferinþe
etc.;  recurgerea la soluþii adecvate pentru prevenirea plagiatului de
profesori, cercetãtori, studenþi, masteranzi, doctoranzi, prin achiziþia
unor sisteme informatice antiplagiat etc.  folosirea parafrazãrii doar
atunci când este neapãrat necesarã (în toate celelalte cazuri se
recomandã evitarea sa);  originalitatea unui text elaborat poate proveni
ºi din modalitatea de citare, din sintetizarea adecvatã a temei ºi
rezultatelor, a ipotezelor ºi modelelor, a metodelor ºi a noilor teorii
expuse;  citarea corectã a altor elemente ale articolului: date, figuri,
tabele ºi grafice etc.;  în momentul în care un autor include în lucrarea
sa un adevãr arhicunoscut, el poate fi încadrat ca plagiat (se vor evita
truisme/aspecte ultracunoscute);  principalele obiective rãmân creativitatea ºi originalitatea manuscrisului elaborat.  evitarea republicãrii
articolelor în volume, cât ºi recurgerea la reeditãri, revizuiri ºi adãugiri
realizate neprofesional, partiþionarea unei cercetãri de amploare în
mai multe articole publicate în diferite reviste (publicare de tip felii de
salam), pentru a nu genera autoplagiatul etc.
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UNIVERSITARIA
Conf. univ.dr. Dragoº ILIE, prodecanul Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Economice ºi Administrative, Craiova:

Cariera universitarã este cea mai nobilã dintre toate

Domnule conf. univ.dr. Dragoº Ilie, ce ne
puteþi spune despre cultura organizaþionalã
a facultãþii dumnneavoastrã? Ce o individualizeazã faþã de alte instituþii de învãþãmânt
superior cu acelaºi profil?
Sigla Universitãþii Spiru Haret spune totul
despre cultura organizaþionalã a instituþiei noastre.
Acolo regãsim simboluri naþionale ºi universale:
tricolorul, cartea ºi coloana infinitului. Dacã ne
raportãm doar la Coloana infinitului, opera celui
mai mare sculptor al þãrii noastre, geniu universal,
aº aºeza undeva, la baza ei, curajul ºi viziunea
fondatorilor universitãþii, la mijloc, devotamentul,
loialitatea ºi implicarea cadrelor didactice, iar spre
vârf, încrederea studenþilor ºi aºteptãrile
absolvenþilor. Asta cred cã ne deosebeºte
fundamental de alte instituþii de învãþãmânt
superior cu acelaºi profil. Sunt plãcut surprins de
faptul cã Departamentul PR al Universitãþii a decis
folosirea acestui simbol al Coloanei infinitului pe
materialele menite sã asigure Universitãþii noastre
o imagine vizualã ºi o identitate mai bune.
Sunt noutãþi în anul universitar care
tocmai a început?
La nivelul facultãþii noastre ne-am fãcut o
strategie conform cãreia la începutul fiecãrui an
universitar am venit cu ceva nou, pentru a putea
rezista pe piaþã. În cadrul proiectului european
Pregãþiþi pentru viitor am amenajat o salã de
judecatã realã în amfiteatru unde se simuleazã
procese ºi diverse speþe juridice care implicã
participarea judecãtorului, avocaþilor, martorilor
etc. Pentru ridicarea calitãþii procesului de
învãþãmânt, am achiziþionat softul BIS SERVER
necesar pentru identificarea dactiloscopicã
automatã tip AFIS. Acest soft face posibilã
instruirea asistatã de calculator ºi dobândirea de
aptitudini avansate de cãtre studenþii de la Drept
în scopul intrãrii pe piaþa muncii. Vã mãrturisesc
cã dotãrile laboratorului de criminalisticã, la care
s-au adãugat ºi acestea de început de an, la care
tocmai m-am referit, completate de profesionalismul specialiºtilor criminaliºti fac deliciul
tuturor elevilor care ne calcã pragul cu ocazia
porþilor deschise ºi au avut un mare rol în
determinarea elevilor de a face studiile la noi.
Cum apreciaþi poziþionarea actualei
generaþii de studenþi ai facultãþii faþã de
evoluþiile uneori neaºteptate, chiar
contradictorii ale societãþii în care îºi vor
desfãºura activitatea? Îi pregãtiþi pentru
impactul cu lumea realã?
Am spus-o mereu, la toate festivitãþile
publice, cã studenþii noºtri sunt mai ancoraþi în

realitate ºi mult mai motivaþi pentru a face faþã
evoluþiilor neaºteptate ºi contradictorii ale
societãþii în ansamblul ei. În primul rând, pentru
cã fac efortul financiar al plãþii taxelor, devin
sunt mai responsabili, iar, în al doilea rând, sunt
unii care fac a doua facultate la noi, deoarece
tocmai aceste evoluþii din societate au fãcut ca,
pânã acum, absolvind prima facultate, sã nu
reuºeascã în viaþã. Existã ºi studenþi, în principal
cei proveniþi direct de pe bãncile liceului, care
sunt dezorientaþi ºi puþin prea optimiºti, dar rolul
Comisiei de Consiliere ºi Orientare în Carierã,
unde activeazã ºi un psiholog, este de a-i ajuta
sã facã faþã impactului cu lumea realã.
Aþi recomanda studenþilor dumneavoastrã
sã urmeze, bineînþeles în funcþie de
aptitudini, o carierã universitarã?
Cariera universitarã este cea mai nobilã
dintre toate. Nu existã pe pãmânt ceva mai
frumos decât meseria de dascãl. Dacã m-aº mai
naºte o datã aº urma acelaºi drum. Bãiatul meu
este student la Londra, la Universitatea de Arte
Creative, iar visul lui este de a deveni regizor la
Hollywood. Chiar dacã se supãrã pe mine, îi
spun mereu sã ia în calcul sã rãmânã în universitate ºi sã urmeze o carierã universitarã. Vã
daþi seama, dacã bãiatului meu îi spun asta,
studenþilor mei cu atât mai mult. Avem în
facultate trei reviste de specialitate în care
încercãm sã îi convingem pe studenþi sã publice
ºi sã facã cercetare. Sunt în cadrul facultãþii
noastre cadre didactice pe care le-am oprit din
rândul studenþilor ca preparatori sau asistenþi.
Suntem foarte mulþumiþi de ei, de caracterul ºi
de implicarea lor.
Spre ce profesie juridicã se îndreaptã cu
precãdere absolvenþii? Cu ce rezultate?
Cum influenþeazã repetatele ºi desele
modificãri ale Codului penal ºi ale Codului
de procedurã penalã sistemul judiciar? Dar
studenþii, atunci când sunt în situaþia de
a-ºi alege o profesie?
Repetatele modificãri de legislaþie sufocã
magistraþii, fac ca dosarele sã aibã un volum
foarte mare ºi sã fie se soluþionate într-un timp
îndelungat. Acestea, împreunã cu condiþiile
foare grele de pãtrundere în magistraturã, fac
ca studenþii sã se orienteze mai mult cãtre
profesia liberalã de avocat sau cea de jurist. Cei
mai mulþi absolvenþi ai specializãrii Drept se
îndreaptã spre avocaturã, cu rezultate foarte
bune, deoarece mulþi dintre profesorii noºtri sunt
avocaþi renumiþi ºi magistraþi de prestigiu, iar
studenþii deprind încã din facultate abilitãþile de
care au nevoie. Un numãr semnificativ se
îndreaptã spre sectorul de stat ºi privat, unde
profeseazã ca juriºti. Avem ºi studenþi care acum
sunt judecãtori, procurori, notari, dar numãrul
acestora este mult mai mic.
Este uºor pentru cadrele didactice sã þinã
pasul cu ritmul modificãrilor legislative?
La început a fost greu, dar treptat am învãþat
ºi noi o meserie nouã, aceea de a înota prin
stufoºenia legilor ºi a desþeleni la infinit
modificãrile acestora. Nu este de glumit, ceea ce
se întâmplã este trist. Ne ajutã mult însã profesia

academicã, pentru cã aceasta implicã un contact
permanent cu alþi cercetãtori ºi specialiºti la
conferinþe ºi congrese interne ºi internaþionale.
Universitatea ne oferã abonamente la revistele
de profil, iar softurile pe care lucrãm ne faciliteazã
aceastã upgradare la nou.
Studenþii din anul I provin dintr-un mediu
ºcolar în care copiii citesc foarte puþin ºi,
în general, nu au un vocabular foarte
dezvoltat. Existã preocuparea de a
ameliora acest aspect? Cum?
Din pãcate, elevii de liceu nu au numai un
vocabular slab dezvoltat, dar ºi o motivaþie
tardivã în a excela în profesie ºi în viaþã. Precum
în întreaga societate, superficialitatea a atins ºi
aceste generaþii tinere. În fiecare varã promovez,
la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, oferta
educaþionalã a facultãþii în licee. Intru personal
în peste 120 de clase din anul terminal. Îmi spun
profesorii de acolo cã nu ºtiu ce tehnici sã mai
foloseascã în predare pentru a-i atrage la ore.
Încerc sã îi conving cã viaþa nu se terminã la
sfârºitul liceului, cã pentru a deveni OM ºi
pentru a duce o viaþã de calitate trebuie sã mai
facã acumulãri. Din fericire, la aceastã vârstã
caracterizatã prin vulnerabilitate încã pot fi
convinºi, iar celor care se înscriu la facultatea
noastrã li se oferã ºi motivaþia necesarã: softuri
performante cu care opereazã piaþa muncii, bazã
materialã de excepþie, derularea de proiecte
europene, centrele de afaceri, profesionalismul
cadrelor didactice etc.
Este dificil sã îi determinaþi pe studenþi sã
înþeleagã importanþa aplicãrii riguroase a
legii, trecând peste emoþiile, trãirile ºi
pãrerile personale?
Da, foarte dificil. Degradarea continuã a
societãþii, la aproape toate nivelurile, face ca
emoþiile, trãirile ºi pãrerile personale sã se
accentueze ºi sã influenþeze procesul de gândire
al fiecãrui om. În societate se nasc trãiri
naþionaliste ºi sentimente de izolare ºi de urã
faþã de semeni. Totuºi, la sfârºitul facultãþii, cu
talent pedagogic ºi mult efort din partea noastrã,
studenþii realizeazã cã nimic nu este mai presus
de lege ºi, având aceastã culturã profesionalã
dobânditã în facultate, pot sã facã faþã
provocãrilor în mod obiectiv.
Mass-media sunt inundate de ºtiri despre
scandaluri în justiþie. În aceste condiþii,
mai sunt interesaþi tinerii sã studieze
Dreptul ? Ce mesaje primii din partea
studenþilor pe aceastã temã?
ªtirile despre scandalurile din justiþie ne
afecteazã emoþional pe toþi, deoarece, prin
natura noastrã umanã, acceptãm aceste instanþe
ca generatoare de dreptate. Studenþii percep
aceste lucruri ca un amestec al politicului în
acest domeniu, dar sunt convinºi cã doar o micã
parte din justiþie este influenþatã politic. Tinerii
sunt mai interesaþi ca niciodatã sã facã Dreptul,
fapt care se reflectã în numãrul mare de studenþi
la aceastã specializare. ªi asta pentru cã Dreptul
are ca front de lucru conflictele. Conflictele între
oameni, companii, entitãþi internaþionale s-au
înmulþit în ultima vreme, ca urmare a vitezei ºi

Stomatologie veterinarã

 la Facultatea de Medicinã Veterinarã
a Universitãþii Spiru Haret
Studenþii din anul IV ai Facultãþii de Medicinã
Veterinarã, studii universitare de licenþã, au la
dispoziþie, în cadrul disciplinelor opþionale, începând
din octombrie 2019, disciplina de Stomatologie
veterinarã, un domeniu care a dobândit o importanþã
tot mai mare, de la an la an, la nivel mondial.
Programa se desfãºoarã pe parcursul unui semestru,
cuprinzând un total de 56 de ore din planul de învãþãmânt: 28 de ore de curs ºi 28 de ore de laborator. Cursul cuprinde noþiuni introductive în Stomatologia veterinarã ºi pune bazele acestei discipline, astfel
încât studenþii pasionaþi de acest domeniu sã poatã
aprofunda disciplina prin specializãri postuniversitare.
De pregãtirea studenþilor se ocupã dr. Raluca Mihaela
Zvorãºteanu, preºedinte al RSVD - Romanian Society
of Orofacial Suegery and Veterinary Dentistry, care este
titularul activitãþilor de curs, cât ºi de seminar.
Singura universitate din România care a desfãºurat,
pânã în prezent un astfel de curs este Facultatea de
Medicinã Veterinarã USAMV Iaºi. Aici, cursurile se
desfãºoarã, de peste 15 ani, în cadrul anului V de studii
universitare de licenþã. Disciplina de Medicinã
Dentarã este, de asemenea, opþionalã ºi se desfãºoarã
tot pe parcursul unui semestru.

Scopul acestei discipline în programa anilor clinici
este:  formarea aptitudinilor viitorului medic veterinar
generalist pentru realizarea examenului clinic al
cavitãþii orale a animalelor bolnave, în vederea
diagnosticului ºi tratamentului specific;  iniþierea
studenþilor în efectuarea ºi interpretarea radiografiilor
ºi, totodatã, coroborarea lor cu semnele clinice, în
vederea stabilirii unui diagnostic cert;  însuºirea
planului de examinare clinicã ºi aplicarea metodelor
generale ºi special de examinare a animalelor cu
afecþiuni ale dinþilor ºi cavitãþii orale;  asimilarea
cunoºtinþelor teoretice ºi practice în ceea ce priveºte
anatomia dentarã ºi a cavitãþii bucale, modul de
depistare a bolilor dentare înainte ca acestea sã
provoace probleme majore la animalele de companie;
 tratamentul dezordinii ºi al bolilor dentare. Acestea
include malocluzii genetice severe, parodontopatii
destructive, abcese periapicale, traumatisme faciale,
fistule orale diverse, carii dentare ºi o varietate de
tumori orale ºi faciale;  dezvoltarea aptitudinilor
de comunicare cu proprietarii de animale ºi evaluarea
situaþiei în vederea adoptãrii deciziilor în raport
cu natura fiecãrui caz clinic;  însuºirea formularisticii
ºi a modului de redactare a documentaþiei de
ordin clinic.

superficialitãþii în care ne desfãºurãm activitatea. În aceste condiþii, studenþii sunt conºtienþi
cã pot sã îºi gãseascã pe piaþã un loc de muncã.
Avem parteneri de practicã cu 20 de juriºti angajaþi ºi peste 1000 de procese pe rol. Cu asta am
spus tot!
Care sunt calitãþile ºi aptitudinile care
caracterizeazã un bun jurist?
Un bun jurist trebuie sã aibã bune abilitãþi de
comunicare, capacitate de gândire, competenþe
analitice, abilitãþi de cercetare ºi abilitãþi de
relaþionare. În primul rând, bazele acestor
abilitãþi se dobândesc pas cu pas, parcurgând
toate disciplinele din planurile de învãþãmânt
concepute într-o succesiune logicã. În al doilea
rând, cadrele didactice, care sunt magistraþi ºi
avocaþi, reprezintã în faþa studenþilor dovada cea
mai bunã a transpunerii în practicã a acestor
competenþe. În al treilea rând, avem încheiate
convenþii de practicã cu peste 100 de centre de
practicã (instanþe, tribunale, parchete, notariate,
birouri de avocaturã, primãrii, consilii judeþene),
unde studenþii deprind ºi mai bine, în stagiile
de practicã, abilitãþile de care au nevoie.
Existã, în cariera dumneavoastrã, un
moment pe care îl consideraþi decisiv
pentru propria evoluþie profesionalã?
Susþinerea tezei de doctorat a fost momentul
decisiv pentru evoluþia mea profesionalã. Aceasta
mi-a permis sã fac pasul din practicã la catedrã ºi
sã mã bucur astfel de cea mai frumoasã ºi mai
nobilã meserie din lume, aceea de dascãl. Însã,
poate cel mai înãlþãtor ºi copleºitor moment din
viaþa mea a fost când conducerea universitãþii
mi-a încredinþat responsabilitãþile funcþiei de
decan, funcþie pe care am deþinut-o în perioada
2015-2019. La polul opus, cel mai mare regret
din viaþa mea a fost cã nu am mai avut ºansa sã
îndeplinesc aceastã funcþie încã un mandat.
Încã din antichitate, Dreptul a fost considerat expresia cea mai clarã a egalitãþii
membrilor unei societãþi. Se mai poate
vorbi astãzi despre o astfel de abordare?
Oamenii au fost, sunt ºi vor fi egali, iar
Dreptul este ultima frontierã care ne poate da
speranþa cã acest lucru va fi posibil pentru
totdeauna. Dacã renunþãm sã mai credem în
Drept ne vom transforma într-o societate
nebunã. Cu permisiunea dumneavoastrã, am sã
vã împãrtãºesc o emoþie sufleteascã personalã.
Tatãl meu, actorul Ilie Gheorghe, a fost o mare
personalitate a teatrului românesc ºi internaþional. În seara în care a murit, dupã o lungã
suferinþã, cu ultimele puteri m-a chemat lângã
el ºi mi-a spus: Fiule, mai am o ultimã dorinþã
pe care vreau sã mi-o îndeplineºti. Care, tatã,
l-am întrebat. Sã-mi scrii pe cruce Un Om = Un
Om. De ce, tatã? Cu o ultimã suflare, tata mi-a
rãspuns: pentru cã oricât de mari personalitãþi
am fi, oamenii sunt egali , dupã care s-a stins.
Domnule prodecan, vã mulþumesc pentru
sinceritatea rãspunsurilor ºi pentru momentul emoþionant de la finalul întrevederii noastre, ºi vã doresc mult succes
în activitatea dumneavoastrã!

Dragoº CIOCÃZAN

Parteneriat strategic pentru promovarea produselor
ecologice ca factor cheie al sãnãtãþii umane
În prima parte a lunii ianuarie 2020, a fost semnat acordul de parteneriat între
Asociaþia ONE HEALTH  NEW MEDICAL CONCEPT, România ºi Asociaþia
INTER-BIO, acestea fiind reprezentate de preºedinþii celor douã entitãþi, domnul
Nicolae MANOLESCU, respectiv, domnul Costin LIANU.
Având în vedere convergenþa preocupãrilor pãrþilor vizând abordarea holisticã
a sãnãtãþii umane, Asociaþia ONE HEALTH ºi Asociaþia INTER-BIO convin
stabilirea unui parteneriat strategic în vederea implementãrii conceptului medical
global One Health, inclusiv prin stimularea producþiei ºi consumului de produse
ecologice prin:
 campanii de conºtientizare;
 participarea împreunã în consorþii care vizeazã realizarea de proiecte CDI;
 susþinerea unor evenimente ºi acþiuni destinate colaborãrii ºtiinþifice ºi schimbului de informaþii precum: conferinþe, congrese naþionale ºi internaþionale, editãri
de reviste ºtiinþifice;
 susþinerea unor acþiuni destinate promovãrii ºi aplicãrii principiilor comune
celor douã concepte, organizarea de evenimente ºi a unor serii de prelegeri
tematice, chiar a unor caravane de asistenþã medicalã primarã prin documentare
difuzate prin radio, televiziune ºi internet, dar si prin materiale editate ºi distribuite
în ºcoli, unitãþi medicale, destinate conºtientizãrii în rândul populaþiei a beneficiilor
consumului produselor alimentare ecologice.
Asociaþia ONE HEALTH ºi INTER-BIO au un scop comun, acela de a contribui
la sãnãtatea umanã prin consumul de produse ecologice. Acest scop este puþin
cunoscut ºi recunoscut de societatea româneascã ca fiind unul important pentru
viitorul oamenilor, iar noi ne vom implica în promovarea lui, în cunoaºterea lui 
a declarat Costin Lianu, preºedinte Inter-Bio ºi director general USH Pro Business.
USH Pro Business
Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare
www.ushprobusiness.ro
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PREUNIVERSITARIA
SIMULÃRI
Evaluare Naþionalã 2020
ºi
Bacalaureat 2020

Liceul Teoretic Bilingv
Miguel de Cervantes

O ºansã la performanþã
pentru fiecare

Conform unui Proiect de Ordin discutat în
Consiliul de Dialog Social de la Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii, calendarele simulãrii
Evaluãrii Naþionale 2020 ºi simulãrii
Bacalaureat 2020 sunt:

E

xistã în Bucureºti licee bilingve unde accentul se pune pe
studierea limbilor moderne, respectiv, englezã, francezã,
germanã. O astfel de ºcoalã este Liceul Teoretic Bilingv Miguel
de Cervantes (Calea Plevnei nr 38-40, sector 1, Bucureºti, tel:
021 314 93 11, e-mail: liceulcervantes@gmail.com), unde se
studiazã la nivel intensiv limba spaniolã. Pentru a afla cât mai
multe despre specificul acestui liceu, am stat de vorbã cu doamna
director Camelia Rãdulescu, profesor de limba spaniolã.

Profesor Camelia Rãdulescu: Liceul Teoretic
Bilingv Miguel de Cervantes este unul dintre liceele
în care se predã spaniolã în regim intensiv în clasele
de gimnaziu ºi în regim bilingv pentru clasele de
liceu. Acum, la nivelul þãrii, existã ºi alte licee
bilingve românã-spaniolã, dar aceastã unitate
ºcolarã a fost prima din þarã. Liceul a fost creat în
1990 în aceastã clãdire selectatã dintre mai multe
opþiuni, în primul rând datoritã poziþiei centrale;
acest lucru ne avantajeazã. Elevii noºtri, de la clasa
pregãtitoare pânã la a XII-a, vin din tot oraºul
Bucureºti. Sigur, avem o circumscripþie ºcolarã,
dar, dat fiind specificul liceului ºi prestigiul pe
care liceul l-a câºtigat în decursul anilor, primim
elevi din foarte multe zone ale Capitalei. A fost
creat, aºa cum am spus mai devreme, în 1990,
când deschiderea cãtre un învãþãmânt modern
ne-a permis sã ne integrãm într-un statut identic
cu al celorlalte licee unde se studiau limbi moderne.
La acel moment erau considerate importante ºi se
studiau în învãþãmântul românesc: engleza,
franceza ºi rusa. ªcoala care funcþiona aici s-a
transformat în liceu. Începutul a fost greu.
Neîncrederea elevilor ºi a pãrinþilor cu privire la
limba spaniolã, ideea de bilingv românã  spaniolã
suna exotic ºi atât Cu timpul, decizia luatã s-a
dovedit a fi una foarte bunã, pentru cã s-au creat
un colectiv de profesori ºi un colectiv de elevi
care au crescut în fiecare an ºi performanþele se
vãd astãzi foarte bine. Avem un corp profesoral,
în care 85% dintre profesori sunt titulari. Mai
mult, o parte dintre aceºtia sunt autori de manuale
ºcolare, auxiliare sau de programe ºcolare,

profesori cu grad ºtiinþific de doctor ºi grad didactic I.
Revenind la începuturi, tot atunci, liceul a fost
recunoscut ºi de Ministerul Educaþiei din Spania,
care avea ºi are un program adresat liceelor bilingve
din Centrul ºi Sud-Estul Europei. Noi suntem
parte a acestui program ºi ne bucurãm de sprijinul
ºi avantajele acestuia. Unul dintre avantaje este
acela cã în fiecare an ºcolar elevii noºtri de liceu
beneficiazã de un profesor spaniol nativ, care face
cu ei orele de geografia ºi istoria Spaniei, dar ºi pe
cele de culturã ºi civilizaþie spaniolã. Numele lui
este Javier Fernandez ºi este un absolvent de
istorie foarte apreciat de elevi. Profesorul spaniol
se ocupã ºi de trupa de teatru a liceului.
Reporter: Aþi amintit mai devreme despre
ciclul primar, gimnazial ºi liceal, câte clase existã
pe fiecare nivel ºi cum se pune accentul pe limba
spaniolã, în funcþie de grupa de vârstã?
Profesor Camelia Rãdulescu: Avem la ciclul
primar 14 clase care, evident, fac limba spaniolã.
La gimnaziu, 10 clase, spaniola se face la nivel
intensiv, iar la liceu avem 16 clase. Dintre cei care
terminã ciclul primar ºi gimnazial, 75% rãmân sã
continue liceul aici. În ultimii ani, în afarã de clasele
de bilingv românã-spaniolã, care sunt douã pe
nivel, am creat ºi clase de liceu cu spaniolã
începãtor ºi toate aceste clase sunt constituite
din elevi de la alte licee sau care vin din ºcoli
generale obiºnuite. Avem, la profilul uman, secþie
de filologie, iar, la real, matematicã-informaticã.
O singurã clasã de matematicã-informaticã,
spaniolã bilingv. Menþionez cã este ºi singura din
întreaga þarã. Celelalte sunt la secþia filologie. Cei
care aplicã pentru clasele de bilingv dau obligatoriu
examen de spaniolã; nivelul solicitat de noi este
A2. Avem o mare deschidere în Spania, prin
acordul încheiat între cele douã ministere ale
Educaþiei, precum ºi o serie de alte avantaje. Elevii
noºtri beneficiazã de posibilitatea susþinerii
examenului de bacalaureat în sistem spaniol. Adicã,
cei care provin de la secþiile bilingve, în afarã de
diploma eliberatã de MEC, pot obþine, pe baza
unei probe, ºi diplomã a Ministerului Educaþiei
din Spania. Un lucru foarte important, pentru cã
pot aplica la anumite universitãþi din Spania sau
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îºi pot gãsi destul de uºor locuri de muncã la ei.
Alt avantaj: Ministerul Educaþiei din Spania
promoveazã foarte intens Festivalul naþional ºi
internaþional de teatru în limba spaniolã. Anul
acesta urmeazã sã se desfãºoare în luna februarie,
pe 14 ºi pe 15, la Palatul Naþional al Copiilor;
primele douã trupe se vor califica pentru faza
europeanã a acestui festival.
Profesorii noºtri de limba spaniolã beneficiazã
de bursã în cadrului aceluiaºi acord, o bursã de
formare la mari universitãþi din Spania. Trebuie
sã ne menþinem nivelul de limbã ºi metodologia
de actualitate. Dincolo de aceastã colaborare
instituþionalã, avem ºi proiecte europene, anul
acesta, trei proiecte Erasmus +. Dintre parteneri
sunt ºi instituþii din Spania. Avem ºi parteneriate
directe cu ºcoli din zona Valenciei. Am avut ºi
pânã acum ºi vom primi ºi anul acesta un grup
de profesori din Sevilla. Urmeazã ca în toamnã
sã facem primul schimb de elevi cu ei, mai exact,
un numãr de 25 de elevi ai liceului vor pleca
acolo sã înveþe.
Desfãºurãm ºi alte activitãþi extraºcolare.
Revista liceului, Don Quijote, este o publicaþie
susþinutã de colegii de la catedra de Limba românã
ºi cei de la Desen. Apare de douã ori pe semestru.
Costã destul de mult ºi nu ne permitem mai des.
Se publicã însã de zece ani ºi am luat cu ea locul I
de câteva ori, în cadrul competiþiilor organizate
de ISMB. Elevii fac, prin PROEDUS, voluntariat,
dar ºi la nivel individual. Organizãm târgul de
prãjituri sau de alte produse, iar ceea ce obþinem,
în urma vânzãrilor, oferim caselor de copii sau
azilelor de bãtrâni, prin diferite asociaþii, precum
Salvaþi Copiii, care ºtiu exact situaþia de acolo. Pe
23 aprilie este Ziua Liceului. În Spania este foarte
cunoscutã, o mare sãrbãtoare este ziua lui Cervantes!
La noi, de fiecare datã, este organizatã altfel. Pot
fi ateliere ale diferitelor clase sau o serbare colectivã
în sala de festivitãþi.
Elevii noºtri sunt foarte deschiºi cãtre nou ºi
cãtre Occident. Îi promovãm în acest spirit liber,
dar le dezvoltãm ºi gândirea criticã, mai ales prin
cluburile de debate, unde se implicã profesorii
de Românã ºi de Logicã. Astfel, au posibilitatea
sã îºi susþinã punctul de vedere cu argumente.

23 martie 2020 - Limba ºi literatura românã
 probã scrisã
24 martie 2020 - Matematicã  probã scrisã
25 martie 2020 - Limba ºi literatura maternã
 probã scrisã
3 aprilie 2020 - Comunicarea rezultatelor la
simulare Evaluare Naþionalã 2020
Potrivit ordinului propus de Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii, rezultatele obþinute de
elevi la simularea Evaluãrii Naþionale 2020
pentru absolvenþii clasei a VIII-a în anul ºcolar
2019 - 2020 sunt analizate la nivelul fiecãrei
unitãþi de învãþãmânt în care s-au desfãºurat
aceste simulãri, prin discuþii individuale cu
elevii, dezbateri la nivelul clasei, ºedinþe cu
pãrinþii, precum ºi la nivelul consiliului
profesoral, în vederea adoptãrii unor mãsuri
pentru îmbunãtãþirea performanþelor ºcolare.
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23 martie 2020 - Proba E) a)  probã scrisã 
Limba ºi literatura românã
24 martie 2020 - Proba E) c)  probã scrisã 
proba obligatorie a profilului
25 martie 2020 - Proba E) b)  probã scrisã
 Limba ºi literatura maternã
26 martie 2020 - Proba E) d)  probã scrisã
 proba la alegere a profilului ºi specializãrii
3 aprilie 2020  Comunicarea rezultatelor la
simulare BAC 2020
Potrivit ordinului propus de MEC, disciplinele la care se organizeazã simularea probelor
scrise ale examenului de BAC 2020 pentru elevii
clasei a XII-a ºi a XIII-a seral/frecvenþã redusã
în anul ºcolar 2019  2020 sunt:  limba ºi
literatura românã,  limba ºi literatura maternã
(pentru elevii de la toate filierele, profilurile ºi
specializãrile, care au urmat studiile liceale
într-o limbã a minoritãþilor naþionale),  matematicã,  istorie,  fizicã,  chimie,  biologie,
 informaticã,  geografie,  logicã, argumentare
ºi comunicare,  psihologie,  economie,  sociologie,  filosofie.

*

Notele obþinute la simulãrile naþionale nu
se trec în catalog. Prin excepþie, la solicitarea
scrisã a elevului, notele obþinute la simulãrile
naþionale pot fi trecute în catalog. Rezultatele
obþinute la simulãrile naþionale nu vor fi afiºate
ºi nu vor fi fãcute publice.
* Simularea pentru clasa a VII-a va avea loc
în luna mai ºi va fi reglementata separat,
dupã ce vor fi publicate programele de
examen ºi noi modele de subiecte, având în
vedere cã aceºti elevi au studiat dupã alte
programe decât cei de clasa a VIII-a. Aceasta
a fost propunerea susþinutã în unanimitate
de cãtre toþi membrii Comisiei de Dialog
Social.
**În luna mai, fiecare inspectorat ºcolar
poate organiza o nouã simulare cu subiecte
unice, elaborate la nivel judeþean. Tot atunci,
în conformitate cu art. 7, alin. (1) ºi alin. (2)
din proiectul de ordin de ministru privind
organizarea simulãrii Evaluãrii Naþionale
pentru absolvenþii clasei a VIII-a ºi a simulãrii
probelor scrise ale examenului de Bacalaureat
Naþional, în anul ºcolar 2019-2020 ºi pentru
aprobarea calendarului acestora, poate fi
organizatã ºi simularea examenului de
Bacalaureat pentru clasa a XI-a.

*

Text ºi foto: Ciprian C. VASILESCU

Rezultatele obþinute de elevi la simulãrile
din luna mai a anului 2020 sunt analizate la
nivelul fiecãrei clase, prin discuþii individuale
cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, precum ºi
în ºedinþe cu pãrinþii. De asemenea, notele
obþinute la simulãrile din luna mai a anului
2020 nu se trec în catalog. Prin excepþie, la
solicitarea scrisã a elevului, notele obþinute la
simulãrile naþionale  Evaluare Naþionalã
2020 ºi Bacalaureat 2020  pot fi trecute în
catalog, se mai aratã în ordin.
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N-am prea zugrãvit
ce a construit tata
Abia mai târziu am înþeles cã ceea ce
am auzit atunci nu se referea neapãrat la
þinerea în funcþiune a unui conglomerat
economic uriaº sau la renovarea propriuzisã a locuinþelor, a bazelor turistice ºi
de tratament, a barajelor, a ºcolilor. Acele
cuvinte ne avertizau cu luciditate asupra
marelui pericol care, din nefericire pentru
noi toþi, a devenit o dureroasã realitate:
dezbinarea. Dincolo de lãsarea în paraginã
a ceea ce unii s-au grãbit sã denumeascã
un morman de fier vechi, asistãm la un
rãzboi fratricid de neoprit. Nu reuºim sã
regãsim starea de solidaritate fecundã, nu
mai putem disocia rãul de bine, ne
contrazicem ºi ne rãzboim cu propria
fiinþã ºi cu cei din jur, cu o înverºunare
nedemnã. Se pare cã este mult mai simplu
sã anvelopãm blocuri decât sã ne
renovãm propriile suflete. Am apucat
cu osârdie barosul ºi am lovit de-a valma
în ziduri ºi în noi înºine.
Da, este adevãrat, nu am fost în stare
nici mãcar sã zugrãvim ceea ce am
construit cu toþii într-o epocã grea, dar în
cursul cãreia nu ne-am îngãduit nicio clipã
de rãgaz, pentru cã era mai important ca,
uniþi, sã aºezãm mereu cãrãmidã peste
cãrãmidã. Pe ºantiere ºi în inimi.

VITRALII
Nu o sã fiþi în stare nici sã zugrãviþi ce
a construit tata! Aceste vorbe încã îmi
rãsunã în urechi ºi în minte, deºi au trecut
aproape treizeci de ani. Cuvintele
juniorului ultimului cuplu prezidenþial al
României comuniste pãreau atunci o
simplã ironie, un calambur nãscut din
neputinþa de a înþelege cã istoria are
prostul obicei de se rãzbuna pe
neaºteptate pe cei care nu îi înþeleg sau îi
ignorã cursul. A trecut multã vreme ºi
îmi dau seama cã am greºit profund. Nu
de lipsa simþului istoric, nu de înverºunarea celui care a pierdut bãtãlia, nu de
frustrarea celui ferecat, pe drept sau pe
nedrept, în lanþuri a fost vorba, ci, din
pãcate, de un limpede sentiment premonitoriu de care ne-am amuzat cu toþii
copios, îmbãtaþi ºi copleºiþi de beþia
fericitã a propriei ignoranþe. Veseli cã
schimbãm macazul dupã ani de lipsuri ºi
privaþiuni, nu am avut timp sã observãm
privirea tristã a celui care, cu seninãtatea
pe care þi-o dã iminenþa sfârºitului, ne
transmitea un avertisment sincer.

Dragoº CIOCÃZAN

P R E M I E R Ã:
Radu Jude,
primul regizor român
cu trei producþii
la Berlinale 2020

Filmele Tipografic Majuscul ºi Ieºirea
trenurilor din garã, regizate de Radu Jude
(cel de-al doilea în colaborare cu Adrian
Cioflâncã, istoric de profesie, care
debuteazã astfel ca regizor) vor avea
premiera internaþionalã în secþiunea
FORUM a Festivalului de Film de la Berlin.
Este pentru prima datã când un regizor
român are selectate în aceeaºi secþiune
douã filme.
Radu Jude va participa ºi la Berlinale
Co-Production Market, una dintre cele mai
importante pieþe de proiecte cinematografice
ce reuneºte producãtori, agenþi de vânzãri,
distribuitori ºi finanþatori din întreaga lume,
cu proiectul de lungmetraj Somnambulii.
Cea de-a 70-a ediþie a Festivalului
Internaþional de Film de la Berlin se va
desfãºura între 20 februarie ºi 1 martie
2020.

Muzeul de Antropologie Francisc I. Rainer
Urmeazã staþia Profesor Doctor
Rainer... Dacã ar fi fost puþin atent,
orice bucureºtean ar fi auzit mãcar o datã
aceastã propoziþie mergând cu autobuzul
spre Drumul Taberei. La Academia Militarã,
este o staþie cu numele Profesor Doctor
Rainer, dar poate cã nu toatã lumea a avut
curiozitatea de a afla cine este profesorul
Rainer.
Fiecare þarã, fiecare popor îºi are pãrinþii
sãi. Sunt pãrinþi ai aviaþiei, ai medicinii, ai
diferitelor ºtiinþe, în general. Antropologia, ºi
ea o ramurã a medicinii, la nivel mondial a
avut pãrinte pe Claude Levi-Strauss, iar,
în þara noastrã, pe Francisc Rainer (18741944). Francisc I. Rainer, pãrintele antropologiei româneºti, a înfiinþat în anul 1940,
ca o încununare a carierei sale academice,
Institutul de Antropologie din Bucureºti,
ce funcþioneazã azi, cu numele Francisc I.
Rainer, în curtea Facultãþii de Medicinã
Carol Davila. Astfel se înscria ºi România
printre þãrile care acordau atenþie acestei
cercetãri, iar savanþii noºtri se puteau apleca
asupra acestui studiu dedicat omului.
Eu am aflat date despre acest ilustru savant
când mã aflam la Cheia. Remarcasem o
construcþie ciudatã, cu turn, de mai demult.
O vreme a fost închisã, pentru renovãri. Este
Muzeul de Antropologie Francisc I. Rainer.
Dacã-i treceþi pragul, puteþi vedea biroul
profesorului Rainer reconstituit cu toate
elementele de recuzitã necesare studiului

ºi aflaþi informaþii de bazã despre istoria
antropologiei în România. Vã pot ajuta
prezentãrile video, panourile ºi obiectele de
studiu (sunt expuse câteva exemplare din
celebra colecþie de cranii a profesorului) sau
instrumente ºtiinþifice (ecorºeuri, instrumente
medicale etc.).

Francisc Iosif Rainer s-a nãscut în 1874 în
Rohozna, Bucovina, pe atunci în componenþa
Imperiului Austro-Ungar (acum inclus
administrativ în componenþa oraºului
Cernãuþi, raionul Sadagura, Ucraina ). Tatãl
sãu, Gustav Adolf Ignaþiu Rainer, a venit în
România ca specialist în cãile ferate. Fiul sãu,
Francisc I. Rainer, ºi-a dedicat viaþa ºtiinþei.
A urcat cu consecvenþã treptele academice,
întâi în cadrul Facultãþii de Medicinã de la
Iaºi, apoi preluând catedra de Antropologie
de la Bucureºti. Într-o scrisoare din 1919
adresatã soþiei, scria: Ambiþii n-am. Viaþa

exterioarã mi-am redus-o la un minimum; nu
cer decât sã mã lase lumea în pace. Fac
conferinþe, lecþii, lecturi. Deºi în mijlocul
oamenilor ºi cãutând sã le dau cât mai mult ºi
cât mai sincer, simt, totuºi, dupã ce am
isprãvit cu ei, ca ºi cum aº fi în nouri, iar ei pe
pãmânt. A colaborat cu cei mai de seamã
savanþi români (ex.: Victor Babeº)
ºi a format la rândul sãu o întreagã
generaþie de oameni de ºtiinþã, cel
mai cunoscut fiind George Emil
Palade, cel care a devenit laureat al
Premiului Nobel pentru Medicinã
în anul 1974.
Amenajat în casa de vacanþã a
savantului Francisc I. Rainer, muzeul
vorbeºte despre viaþa, opera ºi
activitatea medicului, profesorului,
cercetãtorului care a instituþionalizat antropologia româneascã ºi a
înscris-o în circuitul valorilor ºtiinþifice
internaþionale. Muzeul are un pronunþat
caracter interactiv, fiind dotat cu echipamente
electronice de ultimã generaþie, care permit
vizitatorului nu numai sã urmãreascã filme
pe teme de antropologie, dar ºi sã afle diverse
date interesante despre propria-i persoanã 
profil psihologic, bioritm sau fizionomie. Dar
cine se mai intereseazã astãzi de antropologie?
Atunci mãcar aerul tare al staþiunii Cheia
poate va atrage turiºtii curioºi...
George V. GRIGORE

Invitaþii în lumea artelor plastice

O lume albã

Doamna Maria Rãdulescu e unul dintre
oamenii care au fãcut toatã viaþa aceeaºi
meserie, cu pasiune. E ipsosar de când avea
20 de ani ºi azi, la 84 de ani, continuã sã
lucreze în atelierul sãu de pe calea Griviþei nr.
35, vizavi de Universitatea Naþionalã de Arte.
Atelierul trece neobservat, fãrã sã dea vreun
indiciu cu privire la ce se petrece înãuntru. O
mare de statui albe, din ipsos.
Cei mai fideli dintre clienþii doamnei
Rãdulescu sunt ºcolile de arte. Pentru ele face
capete, mâini, urechi ºi alte pãrþi ale corpului
dupã care elevii învaþã sã deseneze, cu alte
cuvinte, dupã modelele de ipsos la scarã mare
realizate în acest atelier. Preþurile sunt modice,
între 30 ºi 50 de lei bucata. Craniile ºi nudurile
de bãrbaþi, cu muºchi bine reliefaþi, se vând
cel mai bine în rândul medicilor.
Cea mai intensã perioadã de când practicã
meseria de ipsosar a trãit-o pe vremea când
majoritatea arhitecþilor ºi meºterilor din
Bucureºti erau pe ºantier la Casa Poporului.
Acolo a lucrat la ornamente care acum se gãsesc
în interiorul Palatului Parlamentului. Are
amintiri frumoase din acea perioadã, dar ºi
unele mai puþin plãcute: Mi-au degerat
picioarele. Munca era grea ºi condiþiile grele.
Am lucrat ºi-n camere din Casa Poporului
ºi-n Ministerul Apãrãrii Naþionale, unde am
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Pãdure, pãdure
Timp de 30 de ani s-au tãiat de pe suprafaþa României
pãduri din toate judeþele, cu sau fãrã acordul autoritãþilor. Au
dispãrut crânguri întregi. Ale statului, dar ºi private. În anumite
cazuri, hoþii de lemne au lãsat o lizierã ca sã nu se vadã
dimensiunea dezastrului. În urma hoþilor de lemne au rãmas
munþi pleºuvi ºi animale fãrã habitat. Bucureºti este unul
dintre cele mai poluate oraºe din lume. În aceste condiþii,
ministrul Mediului, domnul Costel Alexe, dupã o polemicã
aprinsã cu primarul Bucureºtilor, anunþa acum câteva zile cã,
din luna martie, pãdurile din jurul Bucureºtilor, respectiv,
pãdurile din Snagov, Andronache ºi Bãneasa vor avea statut
de zonã protejatã, ceea ce înseamnã cã tãierile vor fi interzise.
Mi-am fãcut cruce de bucurie, dar ºi de nedumerire. Mai
existã oare o ºansã pentru noi, locuitorii Cetãþii lui Bucur?
Adicã pentru cei mai nãpãstuiþi dintre cetãþenii României, alãturi
de cei din Iaºi ºi Braºov, la capitolul aer. Nu ºtiu dacã poluarea este
de 7 ori mai mare decât limita admisã, aºa cum se aude prin târgul
Micului Paris, nici dacã 25 % dintre noi, adicã cei care ne asumãm
sã trãim în Bucureºti, o sã murim de boli provocate de poluare, dar
cert este cã privesc aceastã iniþiativã a ministrului Mediului ca pe
o glumã morbidã. Care pãduri din jurul Bucureºtilor? Când am
vizitat ultima oarã resturile forestiere de la Bãneasa, Andronache
ºi Snagov am avut convingerea cã este vorba de butaforia unor
scenografi pricepuþi. Da, resturile unor pãduri! Cioturi, buturugi,
crengi ºi câteva hectare (e drept) cu arbori sãnãtoºi supravieþuitori
La Bãneasa, o pãdurice mai
consistentã, adicã o graniþã
naturalã, menþinutã artificial în
viaþã pentru a momi cumpãrãtorul cu blocurile ºi vilele
Cartierului îmbrãþiºat de
pãdure. La Snagov, gluma se
îngroaºã, iar pãdurea se rãreºte.
Lacul bogaþilor este înconjurat
de reºedinþele luxoase ale
acestora, iar pãdurea un fel de
a camufla ce au ei de ochii
noºtri. Despre Adronache, ce
sã mai zic?! Ultima oarã am
cãlcat prin pãdurea nimãnui în
urmã cu mai bine de 23 de ani.
România se afla la cinci ani
distanþã de aderarea la NATO,
iar geniala trupã rock Timpuri
Noi se încumetase sã filmeze videoclipul piesei N-ato sau Maricica
tocmai acolo, forþând cumva evenimentul. Personajul central al
videoclipului este o mireasã, care, spre dimineaþã, se trezeºte
singurã în pãdure printre invitaþii beþi, adormiþi pe trunchiurile
puþinilor copaci scãpaþi de sub lama topoarelor
Cam aºa e ºi cu cele trei zone forestiere, care vor deveni din
martie 2020 arii protejate, schimbându-ºi statutul. Ne-am trezit
dupã trei decenii sã salvãm ce nu prea mai existã. Pâlcurile de
pãdure din jurul Bucureºtilor sunt locuri de groazã. Unele ideale
pentru bãutorii de bere în naturã ºi grãtaragii. În urma lor rãmân
evident tradiþionalii munþi de gunoaie. Altele, un decor greu de
înþeles, cu vile, blocuri, terase, restaurante ºi chiar, în anumite
zone, cartiere întregi ascunse printre supravieþuitorii Codrilor
Vlãsiei. Sã aºteptãm sã vinã primãvara, sã iasã ghioceii ca sã
îndulceascã oarecum perspectiva? De ce nu acum? De ce sã nu le
declarãm în ceasul al 12-lea arii protejate, în plinã iarnã, când
nevoia hoþilor de lemne este maximã?

Ciprian C. VASILESCU

Ipostaze dramatice
la Teatrul Naþional
I.L.Caragiale
Bucureºti
Expoziþie de picturã
ºi sculpturã, vernisaj

28 ianuarie 2020

petrecut cea mai mare parte din timp. Din
cauza frigului a fãcut reumatism ºi timp de
ºapte ani, pânã când a cumpãrat spaþiul din
calea Griviþei nr 35, a stat acasã ºi s-a
recuperat, cât de cât. Deºi dupã 1989 ar fi
putut sã rãmânã acasã ºi sã-ºi vadã liniºtitã
de anii de pensie, când s-a simþit mai bine,
Maria Rãdulescu a revenit la muncã. În
prezent, este ajutatã în atelier de Elena
Moroºanu, care, printre altele, a pus umãrul
ºi la restaurarea unor clãdiri, unele de
patrimoniului naþional. Despre energia
doamnei Maria are numai cuvinte de laudã,
Aceastã bucurie de a fi utilã societãþii ºi
oamenilor din jur îi dã putere lui tanti Maria
ºi, pur ºi simplu, o þine în viaþã, spune scurt
ºi la obiect Elena. (C.V.)

Marþi, 28 ianuarie 2020, ora 19:00, în sala Rotonda a Teatrului
Naþional I.L. Caragiale Bucureºti, va avea loc vernisajul expoziþiei
de picturã ºi sculpturã Ipostaze dramatice. Expoziþia, organizatã în
cadrul Proiectului Cultural Contemporanii, reuneºte un fond de 50
de lucrãri de picturã, sculpturã ºi metal semnate de artiºtii Eugen
Ilina, Bogdan Hojbotã, Laurenþiu Midvichi ºi Vasile Soponariu.
Impresionantã prin formele sculpturale pe care le propune, plinã
de culoare ºi dramatism, narativã, descriptivã, abstractã, incendiarã,
explozivã, dinamizatoare, violentã, expoziþia încântã ºi copleºeºte
prezentând spectatorului lumi provenite din imaginaþia artistului,
surprinse de la sublim la grotesc. Lucrãrile propuse de cei patru
artiºti sunt realizate în mai multe etape de consum creativ al vieþii
lor ºi sunt izvorâte dintr-un demers de a realiza o sintezã a
imediatului, a cotidianului. Astfel, expoziþia Ipostaze dramatice
poate fi socotitã un preambul de intrare în atmosfera pieselor puse
în scena Sãlii Mici a TNB, sau poate cã piesele de teatru jucate sunt
un preambul pentru înþelegerea lucrãrilor expuse în sala Rotonda?
În deschiderea expoziþiei, vor lua cuvântul Adriana Popescu,
director de comunicare ºi relaþii internaþionale al TNB, ºi Maria
Paºc, Proiectul Cultural Contemporanii.
Expoziþia Ipostaze dramatice va fi deschisã pentru public timp
de o lunã, în perioada 28 ianuarie - 28 februarie 2020, ºi va putea fi
vizitatã zilnic între orele 14.00 ºi 19.00, cu excepþia zilelor de luni.
Accesul publicului în Rotonda expoziþionalã se face pe la intrarea la
Sala Micã a TNB, dinspre bd. Carol. Intrarea este liberã.

Maria PAªC

* Proiectul Cultural Contemporanii, iniþiat ºi derulat de Asociaþia
Fãuritori, îºi propune valorizarea culturii româneºti actuale, prin
favorizarea actului de creaþie, abordat într-o perspectiva unitarã cu
creatorul. Proiectul are ca obiectiv organizarea ºi susþinerea de activitãþi
artistice ºi social-culturale, pentru educarea sensibilitãþii estetice a publicului.
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GREFIERII DELEGAÞI
Grefierii sunt delegaþi de preºedintele instanþei ºi îndeplinesc
atribuþiile prevãzute de regulament, precum ºi pe cele stabilite de
preºedintele instanþei sau preºedintele de secþie ºi efectueazã
activitãþile dispuse de judecãtorul delegat la acelaºi compartiment.
Grefierii delegaþi þin evidenþele ºi efectueazã înscrierile,
înregistrãrile, comunicãrile sau orice alte activitãþi în vederea
asigurãrii publicitãþii, în cazurile prevãzute de lege.
Grefierii delegaþi rezolvã corespondenþa compartimentului din
care fac parte ºi rãspund de expedierea ei, efectueazã înregistrãrile
corespunzãtoare în registre, asigurã pãstrarea în bune condiþii a
dosarelor ºi registrelor, precum ºi arhivarea lor.
Grefierii pot fi degrevaþi total sau parþial de participarea la
ºedinþele de judecatã.
Grefierul delegat pentru efectuarea lucrãrilor de executare civilã
are urmãtoarele atribuþii: a) întocmeºte ºi expediazã în termen
mandatele de executare a sancþiunii contravenþionale privind munca
în folosul comunitãþii, cu respectarea dispoziþiilor legale; b) comunicã organelor financiare ºi organelor de poliþie mãsurile dispuse
prin hotãrârile judecãtoreºti; c) þine registrul privind ajutorul public
judiciar, registrul de evidenþã ºi punere în executare a hotãrârilor
civile ºi registrele de evidenþã ºi punere în executare a sancþiunilor
contravenþionale; d) întocmeºte actele dispuse de judecãtorul
delegat la executãrile civile; e) efectueazã lucrãrile în care executarea
hotãrârilor judecãtoreºti se face din oficiu ºi þine evidenþa acestora.
Grefierul delegat pentru activitatea de executare în materia
contenciosului administrativ ºi fiscal are urmãtoarele atribuþii în
legãturã cu cauzele având ca obiect sancþiunea pentru neexecutarea
hotãrârii: a) þine evidenþa ºi rãspunde de punerea în executare a
hotãrârilor civile rãmase definitive; b) verificã ºi þine evidenþa
dosarelor în care hotãrârile au rãmas definitive atât ca urmare a
nerecurãrii, cât ºi ca urmare a restituirii acestora de la instanþa de
control judiciar dupã soluþionarea cãii de atac declarate; c) solicitã
compartimentului arhivã, dovezile de comunicare a hotãrârilor
judecãtoreºti; d) efectueazã înregistrãrile corespunzãtoare în
registrul de punere în executare a hotãrârilor civile definitive;
e) asigurã pãstrarea în bunã stare a dosarelor cu privire la care se
impune efectuarea înregistrãrii în registrul de punere în executare a
hotãrârilor civile; f) primeºte ºi prezintã preºedintelui completului
de judecatã care a soluþionat cauza cererile formulate de cãtre
creditori prin care se solicitã fixarea sumei definitive ce se va
datora statului ºi a celei datorate cu titlul de penalitãþi, în vederea
fixãrii termenului de judecatã; g) întocmeºte ºi expediazã dupã
expirarea termenului prevãzut la art. 24 alin. (4) din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, adresele de solicitare a relaþiilor de la
autoritatea publicã corespunzãtoare, referitoare la executarea
obligaþiei cuprinse în titlul executoriu; h) în cazul în care obligaþia
nu a fost executatã integral, conform art. 24 alin. (5) din Legea nr.
554/2004, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, dupã primirea
adresei de comunicare a relaþiilor din partea autoritãþii publice,
prezintã aceste dosare preºedintelui completului de judecatã, care
a soluþionat cauza, în vederea stabilirii termenului de judecatã.
Grefierul delegat pentru activitatea de înregistrare ºi evidenþã a
persoanelor juridice îndeplineºte urmãtoarele atribuþii: a) înregistreazã cererile formulate pentru acordarea personalitãþii juridice
asociaþiilor, fundaþiilor, sindicatelor ºi altor persoane juridice de
drept privat fãrã scop patrimonial, pentru modificarea actelor
constitutive ºi orice alte cereri privind acte sau fapte supuse
înscrierii în registrele speciale de evidenþã a persoanelor juridice,
dacã prin hotãrâre a colegiului de conducere nu s-a stabilit altfel;
b) efectueazã înscrierea în registrele prevãzute în legi speciale a
persoanei juridice în ziua rãmânerii definitive sau, dupã caz,
irevocabile, a hotãrârii judecãtoreºti de admitere a cererii de acordare
a personalitãþii juridice; c) opereazã menþiunile privind modificarea
actului constitutiv, a statutului, dizolvarea, lichidarea, radierea
persoanei juridice; d) elibereazã, la cerere, reprezentantului persoanei juridice certificatul de înscriere, care va cuprinde: denumirea
persoanei juridice, sediul acesteia, durata de funcþionare ºi data
înscrierii în registrul special ºi alte certificate, în condiþiile legii;
e) asigurã publicarea lichidãrii asociaþilor sau fundaþiilor, prin afiºare
la uºa instanþei ºi efectuarea altor formalitãþi de publicitate, în
cazurile prevãzute de lege; f) comunicã Ministerului Justiþiei copii
de pe hotãrârile judecãtoreºti privind constituirea, modificarea ºi
încetarea oricãrei asociaþii, fundaþii sau federaþii, precum ºi de pe
înscrisurile doveditoare, în termen de 3 zile de la data rãmânerii
irevocabile a hotãrârii; g) comunicã organului financiar local în a
cãrui razã teritorialã se aflã sediul persoanei juridice încheierea
prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice, cu menþionarea
numãrului de înscriere în registrul asociaþiilor ºi fundaþiilor.
Grefierul delegat pentru activitatea de înregistrare ºi evidenþã a
persoanelor juridice comunicã Tribunalului Bucureºti copii de pe
hotãrârile judecãtoreºti privind constituirea, modificarea ºi dizolvarea federaþiilor, confederaþiilor ºi uniunilor sindicale teritoriale
ale acestora, precum ºi copii de pe înscrisurile referitoare la
denumirea ºi sediul organizaþiei sindicale constituite prin asociere,
numele ºi prenumele membrilor organului de conducere, codul
numeric personal al acestora, în termen de 3 zile de la rãmânerea
definitivã sau, dupã caz, irevocabilã a hotãrârii.

În vederea þinerii evidenþei, instanþa de control judiciar comunicã,
în aceeaºi zi, minuta pronunþatã grefierului delegat pentru activitatea
de înregistrare ºi evidenþã a persoanelor juridice de la instanþa de
fond.
Grefierul delegat la compartimentul cu atribuþii privind asociaþiile
de proprietari efectueazã comunicarea încheierilor cãtre petenþi ºi
Ministerul Public, dacã este cazul, urmãrind rãmânerea definitivã
a încheierilor pronunþate, dupã care predã organului financiar
exemplarul nr. 2 al actelor depuse de solicitanþi ºi copie de pe
încheierea rãmasã definitivã, dacã prin hotãrâre a colegiului de
conducere nu s-a dispus altfel.
Grefierul statistician are urmãtoarele atribuþii: a) efectueazã
zilnic înregistrãrile de statisticã judiciarã, întocmeºte periodic dãrile
de seamã statistice, completeazã ºi pãstreazã fiºele inculpaþilor;
b) exploateazã aplicaþia de statisticã judiciarã; c) grefierul
statistician de la tribunal verificã ºi îndrumã personalul de la
tribunalele specializate ºi de la judecãtorii care înregistreazã ºi
centralizeazã datele statistice; d) efectueazã lucrãrile de statisticã
judiciarã dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii, pe care le
înainteazã la datele fixate, ºi orice alte situaþii statistice solicitate
de Consiliul Superior al Magistraturii, preºedinþii instanþelor,
precum ºi de Ministerul Justiþiei; e) pãstreazã dãrile de seamã
statistice ºi fiºele inculpaþilor, îndosariate anual în mape speciale,
ºi le conservã potrivit dispoziþiilor legale privind termenele de
pãstrare a documentelor; f) colaboreazã cu comisiile judeþene de
statisticã în vederea alcãtuirii ºi predãrii buletinelor statistice,
precum ºi în legãturã cu alte activitãþi specifice.

La instanþele la care nu existã grefier statistician atribuþiile acestuia
sunt îndeplinite de cãtre grefierul stabilit de preºedintele instanþei.
Activitatea desfãºuratã de grefierul statistician ºi de personalul
de la judecãtorii care executã lucrãrile de statisticã judiciarã este
coordonatã de prim-grefierul, respectiv grefierul-ºef al instanþei.
Grefierul documentarist sau grefierul desemnat sã îndeplineascã
atribuþii de documentare are urmãtoarele atribuþii: a) þine evidenþa
legislaþiei, jurisprudenþei ºi doctrinei; b) informeazã periodic despre
necesarul de carte sau de alte publicaþii; c) þine evidenþa ºi gestiunea
bibliotecii; d) întocmeºte, la cererea conducerii instanþei, lucrãri
privind modificãrile legislative; e) informeazã zilnic judecãtorii
instanþei la care funcþioneazã cu privire la actele normative nouapãrute ºi la jurisprudenþa publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I; f) identificã deciziile relevante ale propriei
instanþe ºi ale altora, privind o problemã de drept indicatã de cãtre
judecãtorii propriei instanþe, ºi propune deciziile relevante ale
instanþei la care funcþioneazã, care pot fi trimise altor instanþe, la
solicitarea acestora; g) identificã doctrina judiciarã relevantã, tipãritã
sau în format electronic, privind o problemã de drept indicatã de
cãtre judecãtorii propriei instanþe; h) realizeazã activitãþile stabilite
în sarcina sa în procedura de unificare a practicii judiciare, aprobatã
de Secþia pentru judecãtori a Consiliului Superior al Magistraturii,
precum ºi cele dispuse de preºedintele de secþie sau vicepreºedintele instanþei, în acelaºi scop.
Grefierul arhivar ºi registratorul au urmãtoarele atribuþii: a)
primesc, înregistreazã ºi repartizeazã la secþii ºi la celelalte
compartimente actele de sesizare a instanþei, dosarele de la celelalte
instanþe ºi restul corespondenþei; b) expediazã dosarele soluþionate
ºi corespondenþa; c) primesc ºi înregistreazã dosarele intrate, þin
evidenþa acestora ºi a circulaþiei lor, înregistreazã în sistemul
informatic taxele de timbru depuse la momentul înregistrãrii la
registraturã a oricãrei cereri însoþitã de dovada achitãrii unei taxe
de timbru; d) întocmesc conceptele pentru citarea pãrþilor din
procese, întocmesc citaþiile pentru primul termen ºi urmãresc
expedierea acestora; e) pun dosarele la dispoziþia publicului ºi þin

evidenþa persoanelor care primesc dosarele spre studiu; f) pregãtesc
dosarele pentru ºedinþele de judecatã ºi asigurã circulaþia acestora
în cadrul instanþei, precum ºi trimiterea lor la alte instanþe;
g) informeazã persoanele care au calitatea de pãrþi ori sunt
împuternicite de acestea, conform legii, asupra datelor solicitate
din dosarele în care acestea sunt direct interesate; h) înainteazã
instanþelor superioare dosarele în care s-au declarat cãi de atac de
competenþa acestor instanþe. Prin decizia preºedintelui instanþei,
înaintarea dosarelor cãtre instanþele superioare, în materie penalã,
poate fi realizatã de biroul executãri penale; i) la primirea dosarelor
de la alte instanþe sau instituþii verificã volumele ºi dosarele ataºate,
prin confruntare cu adresa de restituire a dosarului, precum ºi cu
cea de înaintare a acestuia. La constatarea unor lipsuri la primirea
dosarelor întocmesc, de îndatã, un proces-verbal ºi informeazã
despre situaþia constatatã preºedintele de secþie sau preºedintele
instanþei, dupã caz, precum ºi, printr-o adresã, instituþia emitentã;
j) asigurã pãstrarea în bunã stare a dosarelor ºi registrelor; k) pãstreazã, pe ani, dosarele soluþionate, mapele de hotãrâri, registrele
ºi condicile de ºedinþã; l) participã anual la activitatea de arhivare
ºi întocmesc lista dosarelor aflate în conservare în arhiva instanþei;
m) participã anual la activitatea de triere a dosarelor arhivate, la
expirarea termenului de pãstrare; n) realizeazã arhivarea electronicã
a dosarelor, în mãsura în care este posibil, sub coordonarea vicepreºedintelui instanþei; o) preiau dovezile de comunicare primite
la instanþã, le ataºeazã la dosar ºi le predau, de îndatã, grefierului
de ºedinþã, împreunã cu dosarul; p) pãstreazã separat în arhivã ºi
verificã periodic cauzele a cãror judecatã a fost suspendatã, fac
menþiuni despre data verificãrii ºi constatãrii în Registrul de evidenþã
a cauzelor suspendate sau, dupã caz, înainteazã dosarul judecãtorului cauzei pentru a dispune; q) completeazã, corespunzãtor
atribuþiilor, toate câmpurile din aplicaþia ECRIS.
Agentul procedural are urmãtoarele atribuþii: a) comunicã actele
procedurale, cu respectarea termenelor prevãzute de lege,
persoanelor din localitatea unde se aflã sediul instanþei, depunând
cel mai târziu a doua zi dovezile de înmânare; pentru cazuri urgente
ºi când dotarea instanþelor permite, comunicarea actelor de procedurã se va putea efectua prin agent procedural ºi în alte localitãþi;
b) îndeplineºte sarcinile stabilite de preºedintele instanþei, precum
ºi serviciul de curier, primind ºi predând în aceeaºi zi corespondenþa pentru destinatarii din localitate, precum ºi dosarele cãtre
instanþele ºi parchetele din localitate.
Aprodul are urmãtoarele atribuþii: a) îndeplineºte atribuþii
specifice compartimentelor auxiliare, stabilite de preºedintele
instanþei; b) îndrumã justiþiabilii ºi pe ceilalþi participanþi la procese
cãtre camerele de consiliu, sãlile de judecatã ºi registratura sau
arhiva instanþei; c) ajutã la pãstrarea ordinii ºi curãþeniei în localul
instanþei; d) orice alte atribuþii stabilite de prim-grefier sau grefierulºef, dupã caz.
Curþile de apel, tribunalele, tribunalele specializate, judecãtoriile
din oraºele reºedinþã de judeþ, precum ºi cele din municipiul Bucureºti
au în schema de personal unul sau mai mulþi specialiºti IT.
Numãrul specialiºtilor IT se stabileºte de cãtre preºedintele
instanþei, cu avizul conform al direcþiei de specialitate din cadrul
Ministerului Justiþiei.
Personalul de specialitate informaticã are urmãtoarele atribuþii:
a) participã, la solicitarea Ministerului Justiþiei, la partea de analizã
ºi implementare a aplicaþiilor informatice comune privind activitatea
instanþelor; b) asigurã exploatarea programelor informatice
elaborate de Direcþia tehnologia informaþiei din cadrul Ministerului
Justiþiei ºi de Serviciul de formare profesionalã ºi statisticã judiciarã
din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, la nivelul
instanþelor judecãtoreºti, instalând produsele informatice ºi
controlând periodic respectarea de cãtre operatorii de aplicaþie a
instrucþiunilor de utilizare; c) coordoneazã ºi controleazã activitatea
de informaticã juridicã la instanþele din circumscripþia în care
funcþioneazã; d) asigurã iniþierea ºi instruirea personalului instanþei
în exploatarea aplicaþiilor informatice; e) realizeazã aplicaþii la
nivelul instanþelor judecãtoreºti; f) supravegheazã modul de utilizare
a tehnicii de calcul ºi ia mãsurile necesare pentru asigurarea bunei
funcþionãri a acesteia; g) asigurã funcþionarea sistemelor de arhivare
electronicã a dosarelor; h) întocmesc documentele de specialitate
necesare în vederea obþinerii semnãturii electronice pentru instanþe
ºi persoanele autorizate din instanþe, a certificatelor prevãzute de
Legea nr. 455/2001 privind semnãtura electronicã, republicatã,
asigurã iniþierea personalului autorizat în folosirea semnãturii
electronice, pãstreazã datele de creare a semnãturii electronice ºi
sesizeazã de îndatã conducerea instanþei dacã are motive sã creadã
cã acestea au ajuns la cunoºtinþa unui terþ neautorizat sau cã informaþiile esenþiale cuprinse în certificat nu mai corespund realitãþii;
i) colaboreazã cu grefierul statistician sau cu persoana responsabilã
pentru colectarea datelor statistice din sistemul informatic.
Personalul de specialitate informaticã salveazã periodic
informaþiile conþinute de sistemul ECRIS ºi pãstreazã aceste informaþii pentru evidenþa în sistem informatizat a activitãþii instanþei.

Expert media Florin FÃINIªI
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Au trecut 30 de ani de la evenimentele din 89. În aceastã perioadã s-au
ºters de pe harta Capitalei numeroase clãdiri, construcþii civile ºi industriale.
Suntem mai sãraci ca arhitecturã ºi istorie. Unele locuri nu mai pãstreazã
nimic din felul în care au arãtat, începând cu antebelicul, apoi traversând
interbelicul ºi supravieþuind miraculos în comunism. Am terminat ªcoala
gimnazialã nr. 50, din proximitatea zonei Obor, ºi, deºi au trecut 27 de ani de
atunci, asociez primii paºi spre ºcoalã cu o multitudine de mirosuri. Unele
mai pregnante, precum cel de oþet, altele dulci, chiar fermecãtoare, precum
cel de nuga cu nucã ºi covrigi calzi. Asta pentru cã
în drumul meu spre ºcoalã treceam invariabil pe
strada Titu Maiorescu, pe lângã o mare fabricã de
oþet, care avea undeva în curte ºi o fãbricuþã de
dulciuri.
La numãrul 15, din clãdirile gri-murdar tãbãrau
în stradã întâi mirosurile de vin, apoi cele de vin
oþeþit, apoi cele de oþet. Imediat urma partea cea
mai frumoasã. Chioºcul cu tejghele de metal ºi
geamuri luminoase. Dacã obloanele erau trase, era
semn bun. În ghiozdanul meu intrau fãrã ºovãire
o nuga cu nucã ºi doi covrigi calzi. Spre sfârºitul
anilor 80, prima care a dispãrut a fost nugaua.
Era penurie de zahãr. Nuca se gãsea greu, chiar ºi
la piaþã. Apoi au dispãrut covrigii. Fãina devenise
ºi ea un lux. Totuºi, chiar ºi în ultimul an al
regimului Ceauºescu, la chioºc încã se vindeau câteva produse, printre care
ºi sãrãþele. Când se vindea oþet, oamenii, care ºtiau cât de greu se gãseºte
materia primã pentru aprovizionarea de toamnã, se aºezau la coadã ºi
aºteptau ore bune. ªi nu orice oþet, ci unul de calitate, fãcut din vin sutã la
sutã. Doar aici se gãsea, la fabrica de pe strada Titu Maiorescu, aflatã între
strãzile Ion Maiorescu ºi Vaselor (cu o ieºire ºi-n Vaselor), în zona MoºilorMihai Bravu.
M-au nãpãdit atâtea amintiri ºi mirosuri plãcute din copilãrie, când am
pãºit întâmplãtor prin aceste locuri, încât am decis sã dedic o paginã acestui
edificiu industrial al Bucureºtilor ras de pe faþa pãmântului, de cupa
excavatoarelor.
Apropierea de locurile dragi din trecut a fost azi, dupã trei decenii, o mare
dezamãgire. Am gãsit doar fantoma Fabricii de oþet, care bântuia prin gropi
comune aºteptând de la zi la zi sã se înalþe un ambiþios proiect imobiliar.
Potrivit Planului Urbanistic Zonal, aici se intenþioneazã ridicarea a douã
clãdiri mari cu cinci etaje într-o zonã de case cu înãlþime maximã parter plus
douã etaje. Mai mult, pentru construirea celor douã clãdiri, au fost culcate la
pãmânt 11 construcþii aflate pe terenul respectiv.

Fantoma
Fabricii
de oþet
,

Despre cele douã clãdiri, care vor apãrea mai devreme sau mai târziu, se
vorbeºte din 2016. În ele vor fi amenajate 158 de apartamente, dar ºi spaþii
comerciale la parter, pe o suprafaþã de 250 de metri pãtraþi. De asemenea, în
subteran, va fi construitã ºi o parcare cu 173 de locuri, iar pe 1.351 metri
pãtraþi vor fi amenajate spaþii verzi. În curând se vor împlini patru ani de la
dãrâmarea vechilor construcþii, iar proiectul pare îngheþat. Treptat, a devenit
pericol public. ªantierul nu a fost bine delimitat, iar elevii ªcolii gimnaziale
Maica Domnului (fostã 50), care treceau pe strada Titu Maiorescu, în dreptul
numãrului 15 riscau sã se accidenteze. Acum, un gard fãrã prea
mare stabilitate îngrãdeºte ºantierul ºi adânceºte
misterul. Înadins un troler a fost abandonat la limita
ºantierului. Din el au fost înºirate savant haine,
mai mult de damã. Articole intime sau mai puþin
intime erau întinse în lungul gardului, ca ºi cum
cineva grãbit a încercat sã scape de marea
nenorocire cu miros de oþet.
Prin anii 90 fabrica încã mai producea dar la
capacitate redusã ºi doar oþet Din ce în ce mai
puþin, pânã a fost bãgatã în faliment. De stat. Secþiile
de dulciuri au fost închise, iar clãdirile închiriate
unor arabi, care au desfãºurat diferite activitãþi de
producþie (unii au continuat producþia abandonatã
de stat, folosind utilajele vechi).
Din pãcate, la începutul anilor 2000, fabrica s-a
închis complet. La jumãtatea anilor 2000 a avut loc un incendiu puternic în
fosta fabricã, dupã o reþetã clasicã folositã ºi în cazul Fabricii de Pâine de pe
fostul amplasament al Morii lui Asan. De la incendiul respectiv, clãdirea
principalã, dar ºi anexele au început sã se degradeze din ce în ce mai tare.
Din toate câte au fost rãmãºiþele (devenite pericol public) au dispãrut
în 2016, când secerarea lor s-a realizat cinstit dupã o altã reþetã cunoscutã
în România ultimelor trei decenii, ca sã facã loc viitorului ansamblu rezidenþial.
Ca o sfidare peste timp au rãmas în picioare douã dintre porþile masive ale
fostei Fabrici de oþet ºi cel mai probabil intrarea în clãdirea administrativã.
O uºã din alte vremuri, mult mai îngãduitoare cu omul, mâncatã de intemperii,
ce nu se lasã dusã. Uºa a rãmas încadratã de simbolul incontestabil al
prosperitãþii, frunza de viþã-de-vie, ºi de literele metalice ale strãzii ºi numãrul
la care se gãsea cândva Fabrica de oþet. Ca un miracol, am descoperit ºi
chioºcul fericirii mele de copil, mai corect spus, faþada chioºcului, la care în
urmã cu aproape 30 de ani apãrea faþa radioasã a vânzãtoarei de nuga ºi de
covrigi calzi
Azi doar fantoma fabricii, printre puþinele din România care mai fabricau
oþet dupã metodele vechi ºi sãnãtoase, se mai aratã când ºi când la geam
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ORAªUL AROMÂNILOR DIN PIND - METSOVO:

Chini vini, oaspe!

Colþi de românime, ca ºi colþii de lup dacic, aºa aº numi aceste oaze de românitate,
de vlahi ºi aromâni, care au rezistat pe spaþiul peninsulei balcanice de mii de ani,
chiar împotriva dorinþelor populaþiilor ce au venit din zãri albastre ºi au dorit sã le
asimileze, sã le subjuge. Chiar dacã nu le place celor din þãrile unde se gãsesc aceste
insule de românime, ei sunt acasã aici, în întreaga Europã ºi nu numai. Aºa se
întâmplã ºi cu fraþii noºtri din Metsovo (Aminciu), care trãiesc de mii de ani în
capitala neoficialã a vlahilor din Grecia. Dacã cineva ar avea curiozitatea de a cãuta
numele Metsovo pe Wikipedia, ar gãsi urmãtoarele informaþii: Meþovo (în aromânã:
Aminciu; în neogreacã: ÌÝôóïâï, Metsovo) este un oraº din Nord-Vestul Greciei
(Munþii Pindului) cu o populaþie majoritarã aromânã (vlahã). Este un centru pastoral
ºi fructifer prosper. Mai multe mânãstiri, ca centre spirituale, se ridicã în împrejurimi.
Este ºi unul dintre centrele culturale principale ale aromânilor. În anii 1941-1944,
Aminciul a fost centrul Principatului de la Pind ºi Meglen, Voivodie a Machedoniei,
un aºa-zis stat auto-proclamat de Alcibiade Diamandis sub ocupaþia italianã ºi
moºtenit de baronul ungur de origine aromânã Gyula Cseszneky, când italienii au
lãsat locul ocupanþilor germani. Populaþia localã nu a susþinut aceastã iniþiativã, cum
nu a susþinut nici proiectul liderului comunist Dimitri Vlahov de a întemeia aici o
regiune autonomã aromâneascã, dupã modelul sovietic, în cazul unei biruinþe a
comuniºtilor în rãzboiul civil grec (1945-1949). Autoritãþile locale au proclamat
loialitatea lor faþã de statul grec, pentru a evita acuzaþiile de separatism ºi a pãstra,
pe cale paºnicã ºi pe lungã duratã, patrimoniul cultural ºi lingvistic aromân, conform
articolelor despre limbile regionale ºi minoritare
(ETS 148) din Convenþia Europeanã a Drepturilor
Omului. În ghidul de þarã editat de National
Geographic (ediþia în limba românã din anul 2004),
se precizeazã cã vlahii sunt ultimii nomazi ai
Greciei. Interesant, nu?! Poate cei de la National
Geographic confundã transhumanþa cu modul de
viaþã nomad, specific altor etnii, dar în niciun caz
nu poate fi aplicat acest nume vlahilor, fie cã
sunt de la Nord sau de la Sud de Dunãre, fie cã
sunt de pe coasta dalmatã (Croaþia), sau din
Albania, Ucraina, Slovacia sau Polonia. Ca român,
numai aceste informaþii dacã le ai, eºti foarte
interesat sã vezi probabil ultima comunitate
importantã de aromâni din Grecia, la ea acasã.
Aºa cã, la întoarcerea din Corfu ºi în drum spre
Meteora, puteþi face un popas la Metsovo. Din
Egnaþia Odos se iese spre Metsovo pe un drum
care ºerpuieºte pe versanþii Munþilor Pindului ºi
de unde se deschis priveliºti ameþitoare. Oraºul se aflã la 1200 m altitudine, iar
strãzile sunt în pantã ºi foarte înguste. Este ca o bijuterie, ce se distinge clar prin
stilul arhitectural de celelalte oraºe greceºti de munte. Casele, agãþate pe versanþi,
îmbinând într-un mod ce vine din vechime piatra cu lemnul, amintesc de construcþiile
din satele noastre de munte ºi chiar de unele construcþii din zona montanã a Bulgariei.
Locul cel mai animat al oraºului este o superbã piaþã centralã, de jur împrejurul cãreia
sunt restaurante, locuri de cazare ºi magazine care vând artizanat local, vinuri, dar ºi
faimoasele brânzeturi vlaheºti. Despre aceste brânzeturi, numite azi metsovone
ºi metsovela, au scris ºi cronicarii bizantini, începând de pe vremea dinastiei
Comnenilor, ele fiind foarte apreciate, inclusiv la curtea imperiala de la Constantinopol. Dacã cereþi brânzã, s-ar putea sã primiþi un rãspuns în limba aromânã, de
genul: Avemu caº di cãºãrie, oaie, caprã.
Este un adevãrat miracol modul în care au supravieþuit aceºti oameni ai muntelui,
cu limba lor strãveche, cu obiceiurile lor milenare, cu modul lor de viaþã ºi meºteºugurile
lor aproape nealterate în ciuda tuturor nenorocirilor prin care au trecut, deºi au fost
cetãþeni loiali sub toate stãpânirile. ªi tot un miracol este cã, deºi am evoluat istoriceºte
în contexte foarte diferite, ne putem înþelege fãrã a recurge la o altã limbã de circulaþie
internaþionalã. Getul tot be-get rãmâne. Urmaºi ai Geþilor de Aur primordiali, cei
care au salvat omenirea dupã ultimul mare potop planetar (rezidirea lumii), aceºti
vlahi au acceptat modul de trai auster de pe vârful munþilor din întreaga Europã ºi au
acceptat ca principala lor ocupaþie sã fie creºterea animalelor, pentru cã ºtiau cã
aceasta ne va fi salvarea în cazul urmãtorului cataclism care va veni. Animalele
domestice vor supravieþui mâncând ºi iarba uscatã ºi sãrãturatã dupã schimbarea ce
va avea lor, iar din produsele lor, vor putea oamenii trece peste acest impas periodic.
Se pare însã cã tinerii vor rupe încet-încet legãtura cu aceastã moºtenire milenarã,
cum aflãm încã din 2006, dintr-un reportaj din Gândul: Moº Zisu, un bãtrân
impunãtor, îmbrãcat în tradiþionalul veºmânt de culoare neagrã al vârstnicilor,
vorbeºte cu regret despre timpurile în care el ºi mulþi alþi localnici aveau câte 50.000
de oi, rãspândite în toþi munþii din jurul Metsovoului. Acum toate turmele vlahilor de
aici, la un loc, mai numãrã 5.000 de oi, cât sã aibã din ce face faimoasa brânzã
metsovone, vestitã în toatã Grecia. Cu acel simþ al afacerilor specific vlahilor,
locuitorii din Metsovo (Aminciu, în vlahã) s-au apucat, cu mic cu mare, de turism.
Satul are 3.500 de suflete, cu cãtunele dimprejur ajunge spre 5.000, dar în cele 18
hoteluri ºi nenumãrate pensiuni mai mici pot fi cazaþi simultan 1.500 de turiºti. Prin
casele tradiþionale vezi ba un sediu de bancã, ba birourile companiei greceºti de

telefoane, iar restaurante ºi cafenele sunt la tot pasul. Când mai dai cu ochii ºi de un
Internet Cafe ascuns într-o cãsuþã toatã numai lemn ºi piatrã veche, ieºitã parcã din
poveºti, îþi dai seama cã Aminciu de azi a intrat hotãrât în mileniul III. Cine nu are un
mic hotel sau o pensiune face vin sau brânzã care sunt cumpãrate tot de turiºti sau
sculpteazã diverse suveniruri din lemn. Numai meºterii care lucreazã mobilã cãutatã
în toatã Grecia nu depind direct de turism. În rest, cu mic cu mare, mai toþi vlahii de
aici aºteaptã cu nerãbdare venirea iernii, când grecii iau localitatea cu asalt.
Dacã din piaþa centralã porneºti pe o strãduþã foarte pitoreascã ºi foarte
îngustã (circa 1 metru) care coboarã pânã la Mãnãstirea Sfântul Nicolae din
Metsovo, poþi avea parte de o priveliºte minunatã asupra vãii. Biserica poartã
hramul Sfântului Nicolae Vlahul martirizat de turci la Trikala, pe 17 mai 1617.
În drum spre Corfu (sau alte insule Ionice; Zakynthos, Lefkada, sau Kefalonia)
sau Meteora, puteþi avea ºi surpriza numitã Metsovo.
De la Giurgiu pânã în Metsovo sunt 870 km care se parcurg în 9 ore ºi 40 minute.
Pe autostrada Egnaþia Odos se plãtesc aproximativ 10 euro pe sens. Preþul mediu
pentru o noapte de cazare este de 30 euro. Drumul care se desprinde din Egnaþia
Odos ºerpuieºte printre munþi ºi în doar câþiva kilometri poþi admira priveliºtea
satului etajat, cu aspect tipic de staþiune de ski. De pe drumul principal admiri
casele dezvoltate mai degrabã pe verticalã decât pe orizontalã, cu 2, 3 sau chiar
4 etaje, cu pereþii din piatrã ºi acoperiºuri acoperite cu þiglã sau ardezie. Chiar dacã nu
toate casele sunt la fel de vechi ºi mulþi locuitori ºi-au construit pensiuni, au fãcut-o
respectând perfect arhitectura localã, aºa cã
nimic nu deranjeazã ochiul din tot ansamblul
cocoþat în munþi. Muºcate roºii sau în diverse
nuanþe de portocaliu, roz, corai abundã la
fiecare fereastrã, iar culorile vii din ferestre se
continuã în stradã, unde, la fiecare pas, gãseºti
o tavernã, un magazinaº de suveniruri, o
patiserie frumos ornatã. Condiþiile geografice
au impus aceastã dezvoltare pe verticalã ºi
totodatã o organizare a spaþiilor de parcare în
pantã, sau la subsolul clãdirilor. Accesul e
destul de dificil, mai ales când strãduþele sunt
înguste, întortocheate ºi extrem de aglomerate
de maºini mici sau mari, dar ºi de pietoni,
pentru cã trotuarele lipsesc cu desãvârºire.
Este un haos ordonat în care locuitorii se
descurcã de minune, iar mica înþelegere
funcþioneazã de minune. Pe strãduþe, aromânii
se salutã cu ce faci?, iar rãspunsul vine
repede ghini. Metsovo este ºi o veritabilã staþiune de munte ºi de ski, având un
teleferic ce serveºte pe timpul iernii. Tot aici existã Parcul Naþional Valia Kalda din
munþii Pindului, singurul loc din Grecia unde trãiesc urºii bruni. Se organizeazã
excursii cu maºini de teren în parcul natural, sau spre lacul artificial Aoos, existând
trasee special amenajate pentru doritorii de drumeþii. În centrul oraºului, vis-a-vis de
parc, pe partea stângã se aflã biserica satului, Agias Paraschevi, iar pe partea
dreaptã se aflã Muzeul de Artã Modernã Averoff, creat la iniþiativa unui mare filantrop
din Metsovo, a cãrei statuie o veþi gãsi în parcul de care tocmai am vorbit.
În toate satele aromâne veþi vedea în centru localitãþii un arbore mare, bãtrân. Se
spune cã aromânii, atunci când hotãrau sã înfiinþeze un sat, plantau în centru un
pom (de obicei, platan), iar dacã acestuia îi mergea bine, acolo ridicau ºi locuinþele.
Simbolul Pomului Vieþii este unul milenar. Pe meterezele Bisericii Omului de la
Adamclisi apar, în spatele fiecãrui reprezentant al unei seminþii a poporului multietnic
al Geþilor de Aur primordiali, Pomul Vieþii specific neamului lui. Testul pomului
era o modalitate de a testa voinþa divinã, de a afla dacã locul e bun sau rãu, dacã viaþa
viitoare a satului va curge cum trebuie în acel loc ºi va fi feritã de rele, pentru cã
locurile sunt încãrcate de un spirit al lor, care aduce fericire ºi noroc, sau dimpotrivã,
neºansã ºi ghinion. Toate satele din Vlahohoria (aºa cum numesc grecii aºezãrile
locuite de aromâni) ºi toate cele 45 de sate din Zagori pãstreazã, fãrã excepþie, acest
detaliu arhitectonic natural, adicã Pomul, care este inima aºezãrii ºi în jurul cãruia
este construit satul. Este adevãrat cã Grecia a inventat agora, dar nu acesta este
tipul cel mai vechi de piaþã; acesta aparþine vechilor aromâni (vlahi; Geþi de Aur
primordiali) adunaþi în jurul Marelui Arbore. De altfel, la Iliohori, Dobrinovo, sat
aromân din Zagori de rãsãrit, se aflã unul dintre cei mai bãtrâni pomi din Grecia.
Acesta are o circumferinþã de 11 metri, iar crengile formeazã o coroanã de 35 de
metri în diametru. Sub el se desfãºoarã întreaga viaþã a comunitãþii; acolo se adunã
cogeabaºii, acolo se þin sãrbãtorile, acolo se întâmplã totul.
Continuând cãlãtoria ºi urcând în munþi întâlneºti localitãþile Kalarrytes (Cãlãraºi)
ºi Syrrako (Seracu, Sãracu). Stau faþã în faþã pe doi versanþi opuºi. Jos în vale este
mãnãstirea vlahã de la Kipina, a cãrei bisericã se continuã cu o peºterã naturalã,
lungã de 20 de kilometri (în ideea unui zeu Mitra, nãscut din piatrã, dintr-o
peºterã; ºi Iisus s-a nãscut într-un grajd gãzduit într-o grotã). Satul Kalarrytes
(Cãlãraºi) este atestat de pe la anul 1000, când era locuit tot de vlahi. Kalarrytes
ºi Syrrako aveau relaþii comerciale importante, cu Veneþia ºi Franþa. Fãceau þesãturi
preþioase ºi bijuterii. În Zagori (din slavã: dincolo de munte) mai sunt 45 de sate,
spre graniþa cu Albania, locuite tot de aromâni. Peisajele sunt de poveste, iar
dintre acestea se decupeazã ca unicat canionul râului Vikos, intrat în cartea
recordurilor datoritã pereþilor lui ce ajung la 1 km. înãlþime. Zagori este un loc încã
sãlbatic ºi natural unde se vorbeºte vlaha.
La Metsovo (Aminciu), bãtrânele, duminica, la slujbã, poartã costum popular.
În zonã avem satele aromâneºti Ameru, Doliani, Tristeno, Flamburari, Bãiasa,
Perivoli. Pensiunile ºi tavernele de aici au nume  grafiate cu alfabet latin sau
grecesc - precum: La munte, La moarã, Casa Caldã, La casa di lemnu, La codru,
La noi, de parcã eºti cumva chiar acasã. La Anthusa, Lipiniþa, lângã nelipsitul
mare platan, este o inscripþie ce spune: Chini vini, oaspe! Oaspe înseamnã
prieten, aºa cã veþi fi bine primiþi aici de fraþii noºtri aromâni. Sper ca v-am
convins cã Metsovo (Aminciu) meritã vizitat, chiar ºi pentru o dupã-amiazã, în
drumul vostru spre insulele greceºti. Veþi descoperi un orãºel superb unde, mai
mult ca în orice loc de pe planetã, vã veþi simþi ca acasã, cãci Chini vini, oaspe!

Pomul Vieþii
în centrul comunitãþii
 Simbol al nemuririi,
al revenirii periodice
în materie

Biserica Omului de la Adamclisi
(Dobrogea)
 Fiecare seminþie este legatã
de Pomul Vieþii neamului sãu

Coroana din frunze de aur
a lui Sheutes al III-lea (Sãuþã)
descoperitã în Valea regilor Traci
din Bulgaria (geþii sudici) 
Frunzele ca simbol
al vieþilor omeneºti,
al revenirii periodice
a sufletului în materie.
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