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Priviþi-i cu atenþie!
În curând îi veþi întâlni în unitãþile sanitare în calitate de asistenþi.
Acum învaþã la Colegiul Universitar Spiru Haret Bucureºti, domeniul Sanitar.
Sunt în practicã!
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Joaca de-a politica
Mioara VERGU-IORDACHE

Premium Wellness
Institute
Gata sesiunea?
Studenþii de la Universitatea
Spiru Haret beneficiazã de 20%
reducere la toate serviciile
Premium Wellness Institute:  înot
piscinã semi olimpicã interioarã 
fitness  aerobic  spa&wellness
 restaurant & cazare.

Proiectul
Liceenii

Reprezentanþii Universitãþii
Spiru Haret îºi continuã
vizitele ºi întâlnirile cu elevii
din clasele a XI-a ºi a XII-a în
cadrul Proiectul Liceenii.
La Liceul teoretic Alexandru
Ioan Cuza din Bucureºti multe
întrebãri despre oferta educaþionalã a Universitãþii Spiru
Haret, ºi nu numai, ºi-au gãsit
rãspunsurile într-un dialog
interactiv cu reprezentanþii
USH!
Celor care îºi doresc un loc de
muncã pe parcursul facultãþii,
li se oferã ºi posibilitatea unor
ºedinþe de consiliere ºi
orientare în carierã pentru ca,
ajutaþi de specialiºti, sã îºi
redacteze cel mai bun CV în
faþa viitorilor angajatori.

Cred cã nu existã generaþie care sã nu se fi jucat de-a. De-a
orice pare interesant, pune în valoare talente, abilitãþi,
personalitãþi. De-a doctorul, de-a mama ºi tata, de-a hoþii
ºi vardiºtii, de-a pompierii, de-a artiºtii, de-a Unii, mai
triºti, se pare cã nu s-au jucat. ªi se joacã acum, la maturitate,
joacã joaca de-a politica. Joaca maturilor nefericiþi nefericeºte
un neam întreg.
Þara stã sã asiste la spectacol, la puþine lumini ºi multe
umbre, la înjurãturi, la lamentãri, trãdãri, linguºeli ºi toate
acestea în numele nostru, al cetãþenilor. Personal, nu îmi aduc
aminte sã fi dat procurã cuiva, de stânga, de dreapta, de centru,
sã vorbeascã pentru mine. Eu vorbesc o datã la patru  cinci
ani, cu ºtampila! În rest, am multã altã treabã. Cum treabã ar
trebui sã aibã ºi domniile lor, aleºii. Sã lase lupta pentru ciolan
pentru campaniile electorale ºi sã munceascã. Sã termine cu
improvizaþiile, cu experimentele, cu aranjamentele, indiferent
de ce naturã ar fi ele. Sigur, vinovaþi suntem noi cã îi acceptãm,
cã intrãm în jocul lor steril, în înþelegerile lor oculte. În jocurile
copilãriei, îi sancþionam pe cei care modificau regulile în timpul
jocului. Unii aveau aceste tendinþe. Copiii ºtiu însã sã acþioneze!
Maturii, nu.
Bãtãlia pentru anticipate este doar un joc fãrã sens ºi
costisitor. Anticipate cu câteva luni mai devreme, dintre care,
tradiþional, douã-trei nu se lucreazã?! De ce anticipate? Pentru
cã unii pot! Pentru cã se aflã pe un val de simpatie. Foarte
bine. Pot guverna în aºa fel încât sã pãstreze aceastã favorabilitate ºi sã fie aleºi la termen. Între timp sã lucreze, sã punã
ordine în sistemul de educaþie, de sãnãtate, în industrie, în
agriculturã, în servicii, în transporturi
Ce se întâmplã de acum pânã la toamnã? În România? O
bãtãlie a orgoliilor, pentru putere. Ce se întâmplã în marea
familie europeanã? Se negociazã fonduri care sunt folosite, se
impun convingeri, atitudini, se promoveazã interese
naþionale Nu, nu ale României, pentru cã România are altã
treabã: copilul meu cu al tãu l-au bãtut ºi-l bat pe al nostru!
Joaca de-a politica ne mai pierde un an. ªi nu mã gândesc
doar la generaþiile mereu de sacrificiu, generaþiile rãzboiului, ale
comunismului, mã refer mai ales la tineret, care nu beneficiazã
de o educaþie în pas cu cerinþele civilizaþiei actuale, de un sistem
de sãnãtate mãcar decent, care nu-ºi gãseºte locuri de muncã
Fiecare om are o viaþã. Fiecare viaþã este importantã. Fiecare
viaþã trebuie respectatã, indiferent de orientarea politicã a celor
vremelnic la putere. Nu, nimeni nu trebuie sã vorbeascã în
numele altuia, pentru cã nimeni nu trãieºte în numele altuia!
Luaþi-vã jucãriile ºi jucaþi-vã de-a politica în casa voastrã, nu în
curtea noastrã! Lãsaþi scenariile telenoveliste ºi conduceþi þara!
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ªcoalã, ºcoalã, vrem studenþi!
Implicarea universitãþilor în dezvoltarea de reþele digitale
în slujba IMM-urilor este o soluþie de succes
 Impactul digitalizãrii asupra IMM-urilor în comerþul mondial.
 Transformarea digitalã favorizeazã exportul ºi internaþionalizarea.
Concluzia seminarului The Impact of Digitisation on
SME World Trade, organizat în zilele de 27-28 ianuarie
2020, la Bucureºti, de USH Pro Business, partener Smart
eHub, a fost aceea cã transformarea digitalã favorizeazã
exportul ºi internaþionalizarea IMM-urilor.
Michael Akerib, prorector al SWISS UMEF UNIVERSITY,
expert în comerþ internaþional, a conferenþiat în faþa
managerilor de firme prezenþi asupra aspectelor esenþiale
cu care se confruntã IMM-urile într-o economie mondialã
tot mai digitalizatã. În acest sens, este esenþialã înþelegerea
modului în care soluþiile digitale vor ajuta IMM-urile sã
se integreze pe lanþurile de valori globale. Acestea pot
contribui la identificarea barierelor cu care se confruntã
firmele în dezvoltarea comerþului internaþional.

Digitalizarea IMM-urilor este o soluþie inevitabilã pentru
succesul la export al firmelor care numai astfel se pot integra
pe lanþurile valorice globale. Managerii din România trebuie
sã dezvolte practici digitale, iar Smart eHub, prin USH Pro
Business, este un bun exemplu în acest sens. Implicarea
universitãþilor în dezvoltarea de reþele digitale în slujba IMMurilor este o soluþie de succes.  a declarat Michael Akerib.
Vom continua sã analizãm relaþia dintre export ºi
transformarea digitalã ºi sã realizãm transfer de
cunoºtiinþe cãtre firme, pentru a le permite internaþionalizarea. Smart eHub þinteºte sã se dezvolte ca un centru
de digitalizare dedicat exportatorilor ºi internaþionalizãrii.
 a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu, director general
USH Pro Business ºi Preºedinte ACEX .

În România, agricultura ecologicã
are nevoie de recunoaºtere, adopþie ºi susþinere
Aceasta a fost o concluzie importantã a întâlnirii organizate
de Asociaþia INTER-BIO, în data de 4 februarie 2020, la sediul
USH Pro Business. Discuþiile au avut ca temã prioritãþile
naþionale ºi regionale privind agricultura ecologicã în
contextual noilor orientãri ºi directive ale Comisiei
Europene. Alãturi de membrii asociaþiei, au participat
reprezentanþi ai clusterelor Bio Danubius Tulcea ºi
BioNEst  Iaºi, ai Camerei de Comerþ ºi Industrie Bacãu,
ai Direcþiei Agricole Judeþene Mureº, precum ºi ai ASRO
 Organismul naþional de standardizare ºi reprezentanþi
mass-media.
Dezbaterile au vizat subiecte importante privind
viitorul agriculturii ecologice în Uniunea Europeanã, ca
urmare a discuþiilor avute la Bruxelles de Asociaþia INTERBIO cu reprezentanþi ai IFOAM EU. Au fost prezentate
succint noile reguli UE pentru produsele agroalimentare
ecologice. S-a evidenþiat faptul cã, între România ºi þãrile
UE avansate în domeniu, existã un decalaj semnificativ de
adopþie a agriculturii ecologice, atât la nivel de producãtori,
cât ºi de consumatori. Piaþa româneascã este puþin
dezvoltatã, mai ales sub aspectul procesãrii produselor
ecologice ºi consumului, iar depãºirea acestei situaþii
presupune voinþã de schimbare ºi o strategie clarã dedicatã
acestui sector.
S-a accentuat rolul educaþiei în creºterea consumului de
produse ecologice ºi al campaniilor de conºtientizare
privind beneficiile aduse sãnãtãþii. De asemenea,

digitalizarea ºi inovarea activitãþii producãtorilor din sector
au atras atenþia participanþilor la eveniment, care au înþeles
cã pentru a deveni competitivi, atât pe piaþa internã, cât
ºi pe cea externã este nevoie sã investeascã în aceste noi
tipuri de servicii, unindu-ºi eforturile pe întregul lanþ
valoric al filierelor de produs.
Agricultura ecologicã avanseazã peste tot, cu dinamism,
iar standardele ei devin mai înalte, cu noi reguli de
producþie, de procesare, de control ºi de certificare, mai
riguroase, care trebuie sã asigure creºterea siguranþei
alimentare ºi sã aducã un aport la sãnãtatea umanã. În
plus, se va pune accent pe o înþelegere superioarã a
conceptului de integrare în producþia bio sau organicã a
bio-economiei ºi economiei circulare. Fermierul sau
procesatorul ecologic modern va avea grijã nu numai sã
producã bio, dar sã ºi recicleze sau sã foloseascã energie
verde. Din pãcate, noi, în România, nu recunoaºtem
importanþa acestor schimbãri ºi existã încã voci care
susþin cã agricultura ecologicã e iluzorie. Totuºi, nu putem
sã evoluãm decuplaþi de þãrile avansate, mizând în
continuare pe chimie, organisme modificate genetic ºi
produse nesãnãtoase deºi tentaþia existã. Consumatorii
nu beneficiazã de o educaþie sistematicã ºi de o informare
corectã asupra avantajelor pentru sãnãtate a alternativei
ecologice care devine dominantã în UE.  a declarat conf.
univ.dr. Costin Lianu, preºedinte Inter Bio ºi director
General USH Pro Business.
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Potrivit Institutului Naþional de Statisticã, anul universitar 2019-2020
a debutat cu un record negativ: cel mai mic numãr de studenþi din ultimii 20
de ani. Pe bãncile universitãþilor româneºti, fie ele de stat sau private, se
aflã în acest an, în total, 377.370 de studenþi. Adicã mai puþin de jumãtate
faþã de anul 2010 ºi mai puþin de o treime faþã de anul 2000.
Se pare cã doar 21% dintre tinerii români cu vârsta cuprinsã între 30 ºi
35 de ani au absolvit o facultate, în timp ce media europeanã trece de 35%.
Situaþia începe sã îngrijoreze Comisia Europeanã, care se pregãteºte sã
impunã României creºterea acestui indicator cu cel puþin 4 procente în
urmãtorii cinci ani.
Ce s-a întâmplat în tot acest timp? Ce a determinat trecerea de la frenezia
celor aproape un milion de studenþi din anii nouãzeci la apatia din zilele
noastre?
Existã mai multe cauze care pot fi luate în considerare atunci când
încercãm decriptarea fenomenului.
Prima cauzã este de naturã biologicã: declinul demografic. Dupã 1989,
natalitatea a scãzut dramatic, iar România s-a aliniat nefastei tendinþe
europene de a se lãuda cu un spor natural negativ. S-au nãscut ºi continuã
sã se nascã din ce în ce mai puþini copii, ceea ce reduce numãrul celor
dornici sã se aºeze în bãncile ºcolilor.
Un alt motiv este emigraþia masivã înregistratã dupã anul 2007. Familii
întregi s-au mutat spre locuri mai favorabile economic. Ajunse acolo, ºi-au
dat copiii la ºcolile locale, provocând o dureroasã dezrãdãcinare a acestora.
Pe de altã parte, copiii celor plecaþi, rãmaºi în þarã, lipsiþi de afecþiune, dar
ºi de supravegherea pãrinþilor, nu se gândesc deloc sã urmeze o ºcoalã
superioarã, ci, mai degrabã sã termine repede studiile cel mult medii apoi
sã-ºi gãseascã un job bine plãtit, eventual în altã þarã.
De asemenea, îmbunãtãþirea procesului de examinare la bacalaureat a
redus drastic numãrul de studenþi în universitãþi. Promovabilitatea scãzutã
la examenul de bacalaureat poate fi, paradoxal, o tendinþã pozitivã. Cu
toate criticile aduse sistemului de învãþãmânt ºi în ciuda etichetei de fabricã
de analfabeþi funcþionali, aceastã selecþie dramaticã a condus la scãderea
drasticã a accesului candidaþilor slab pregãtiþi la un loc în amfiteatrele
instituþiilor de învãþãmânt superior. Astfel, BAC-ul a devenit un filtru,
care a substituit lipsa de selecþie din universitãþi.
Trecerea la sistemul universitar în douã trepte (Bologna) a rezolvat alte
douã probleme ale învãþãmântului superior: promovabilitatea ºi oprirea
celor mai puþin îndreptãþiþi sã acceadã la forma superioarã de pregãtire,
masteratul. Implementarea educaþiei universitare în douã trepte a devenit
un adevãrat filtru, prin care are loc o selecþie a studenþilor. Astfel, în medie,
doar 30% din studenþii care finalizeazã primul ciclu de studii se decid sã
continue ºi ciclul al doilea, iar programele doctorale sunt accesate de doar
2% dintre absolvenþii de master.

O altã cauzã a reducerii numãrului de studenþi este, deºi pare greu de
crezut, abandonul ºcolar, pentru cã dintre cei care s-au înscris în anul I,
doar o parte ajung sã încheie cei cinci ani de studii, restul abandonând pe
parcurs. Existã universitãþi în România unde doar 40% dintre cei care se
înscriu în anul I reuºesc sã devinã absolvenþi. Motivele pentru care tinerii
nu mai sunt deloc atraºi de mirajul vieþii de student sunt multiple. Dar
pentru cei mai mulþi dintre ei, facultatea s-a transformat într-un lux pe care
nu ºi-l pot permite. Este vorba despre costurile foarte mari pe care le
presupune urmarea cursurilor unei facultãþi, fie la stat, fie la privat.
În plus, în ultimii ani, tinerii au învãþat o lecþie importantã, dar greºitã
din pãcate, care oglindeºte mercantilismul societãþii în care trãim: fãrã
experienþã ºi abilitãþi practice, diploma nu aduce niciun beneficiu la
angajare. Toþi angajatorii cer experienþã ºi mai puþin diplome, iar învãþãmântul universitar nu prea þine pasul. Într-o oarecare mãsurã, acest lucru
este adevãrat: facultatea nu a fost niciodatã ºi nu este nici acum pentru
toatã lumea. Este vorba despre un mit nãscut înainte de 1989. Era o
mândrie sã fii student. Acum, mulþi tineri încearcã sã îºi gãseascã o meserie
care sã le aducã un venit bun, acesta garantându-le un nivel de
respectabilitate ridicat în societate.
Singura ºansã a învãþãmântului superior românesc nu vine însã din
cantitate, ci din calitate. Învãþãmântul universitar, atât de stat, cât ºi privat,
trebuie sã se reaºeze pe baze competitive, punând la baza activitãþilor
didactice documentarea temeinicã, metodele de predare interactive,
practica, aducerea la zi a temelor de studiu abordate ºi dezbãtute. Nu
existã altã cale.
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Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele educaþiei Braºov
A XII-A CONFERINÞÃ

A fost odatã ca niciodatã ... sau despre basmul terapeutic
 1 februarie 2020, Braºov

În Sesiunea în plen, au prezentat lucrãri:  prof.
univ. dr. Cornelia Tatu, cu drag ºi respect numitã
Doamna Psihologiei Braºovene  Dubla utilitate
a basmului  Ioana Lepãdatu  Universitatea
Spiru Haret  Va fi odatã, ca nici o altã datã...
 Veronica Jardan  preºedintele Asociaþiei
Psihologilor Atestaþi din România  Basmul
terapeut  Cale regalã în conºtientizarea ºi
asumarea resurselor personale  Ana Munteanu 
Universitatea Spiru Haret  Puterea cuvintelor în
basmele româneºti ºi englezeºti  Azota Popescu 
Preºedintele Asociaþiei Catharsis, Braºov  ªcoala
pãrinþilor  Zugravu Mihaela  Inspector ºcolar
Învãþãmânt Primar Braºov  ªcoala ºi Basmul.
De asemenea, s-au prezentat lucrãri în trei
secþiuni.
... ªi pentru ca totul sã fie de poveste, meritã sã
subliniem un aspect extrem de important, benefic
pentru climatul educativ din facultate. Astfel, reþinem
cã de organizarea conferinþei s-au ocupat  alãturi
de Comitetul organizatoric alcãtuit din cadre
didactice ale facultãþii: conf. univ. dr. Ioana Lepãdatu,
lector univ. dr. Cristiana Bãlan, lector univ.dr. Florin
Vancea, lector univ.dr. Alexandra Piroiu, lector
univ.dr. Monica Gomoescu, lector univ dr. Gabriela
Cornea  un Comitet organizatoric studenþesc:
Mihaela Nicoleta Apuscãsiþei (Bogza), Luminiþa
Constantina Bãlan, Alexandru Bidet, Ioana Andreea
Bloj, Andrei Bugan, Alina Csere, Tatiana Creu
(Balc), Anca Crap, Adriana Dragan, Alexandra Maria
Geantã, Robert Gabriel Jarda, Mariana Alexandra
Lele, Anca Man, Elena Moisuc, Renata Maftei,
Loredana Moºteanu (Lãstun), Mioara Valentina
Plosnita, Marina Anda Podariu, Alexandru Todîrcã.
Felicitãri!
Iar la final, iatã ce-am aflat: ... ªi s-au adunat
ºi au povestit ºi s-au sfãtuit ºi s-au bucurat,
instrumente multe au adunat, feedback-uri
pozitive ºi-au dat ... ªi-au încãlecat pe o ºa ºi
vor continua în iarna ce va urma... (M.V. I.)

Conferinþa A fost odatã ca niciodatã ... sau
despre basmul terapeutic este deja tradiþie la
Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele educaþiei,
Braºov! De ce? Ne spun organizatorii: Ne dorim
sã explorãm semnificaþia basmelor, sã descoperim felul în care ele afecteazã dezvoltarea
psihologicã a copilului ºi adultului, sã transformãm sesiunea într-un seminar practic, util ºi
plãcut, ca o poveste....
Ne schimbã poveºtile în vreun fel ºi dacã da,
cum?
Basmele ajutã oamenii sã facã faþã unor
conflicte interioare ce sunt parte din viaþa de zi
cu zi; este ºi motivul pentru care basmele rezistã
în timp. Ele oferã o scenã pe care oamenii sã îºi
poatã juca conflictele interioare.
Împreunã, studenþi, masteranzi ºi dascãli vom
încerca sã subliniem importanþa relaþiilor,
descoperirea potenþialului din fiecare ºi
activarea lui ori de câte ori este nevoie.
Au onorat evenimentul invitaþii speciali:
psiholog Dana Iordache, coordonator Centru
Logopedic Interºcolar Braºov Paula Georgeta
Coman, psiholog, Mihaela Ampelomos Atena,
Grecia, psiholog, hipnoterapeut Diana Berloiu 
Germania, psiholog, hipnoterapeut Camelia Miricã,
psiholog clinician Mihaela Mãdãlina Benedek,
psiholog, consilier educaþional Maria Teherciu.
Sigur, succesul unei astfel de manifestãri este
generat de Comitetul ºtiinþific: preºedinte: conf.
univ. dr. Ioana Lepãdatu, USH Braºov, membri:
prof. univ. dr. Gabriela Rãþulea, Universitatea
Transilvania Braºov, conf. univ. dr. Otilia Todor,
USH Braºov, conf. univ. dr. Adina Babonea, USH
Braºov, conf. univ. dr. Nadia Florea, USH
Bucureºti, conf. univ. dr. Marilena Ticuºan, USH
Braºov, conf. univ. dr. Anca Andronic, USH Braºov,
lector univ.dr. Carmen Olteanu, USH Braºov, lector
univ.dr. Adriana Samson, USH Braºov, lector.
univ.dr. Elena Hurjui, USH Braºov  secretar.

Prof. univ. dr. Grigore Albeanu,
decanul Facultãþii de Inginerie ºi Informaticã a Universitãþii Spiru Haret:

La examenul de Licenþã vor fi noutãþi pentru
promoþia care terminã acum anul III

 Sesiunea de iarnã s-a încheiat
ºi este în desfãºurare sesiunea de examene de finalizare a studiilor

Prof. univ. dr. Grigore Albeanu, decanul
Facultãþii de Inginerie ºi Informaticã a
Universitãþii Spiru Haret: Sesiunea de iarnã
de la programul de studii Informaticã s-a
desfãºurat conform planificãrii. Studenþii s-au
prezentat la examene în proporþie bunã. O
prezenþã de aproximativ 70%. Rezultatele sunt
bune ºi medii. Studenþii care nu au participat
în sesiunea de iarnã vor avea posibilitatea sã
le susþinã în sesiunea de credite, de restanþe,
din toamnã, deoarece situaþia se încheie la
sfârºitul anului universitar.
Reporter: Unii studenþi nu s-au prezentat
pentru cã lucreazã?
Prof. univ. dr. Grigore Albeanu: În
principiu, dacã vorbim procentual, studenþii
care lucreazã reprezintã peste 40%. Un procent
bun. Ei lucreazã, chiar în domeniu, fiindcã au
fost formaþi în clase speciale de Informaticã
sau au învãþat pe cont propriu, au obþinut
certificate ºi îºi pot permite sã exercite o
profesie în domeniul Informaticii, chiar dacã
nu una care sã necesite studii superioare. Avem
ºi studenþi care sunt la a doua facultate ºi care
lucreazã în primul domeniu ales, dar utilizând

tehnologii, ºi atunci au considerat cã este bine
sã urmeze cursurile facultãþii noastre pentru o
îmbunãtãþire a competenþelor.
Reporter: Suntem în momentul de faþã în
plinã desfãºurare a examenelor de licenþã, ce
presupune aceastã perioadã?
Prof. univ. dr. Grigore Albeanu: Sesiunea
de examene de finalizare a studiilor din aceastã
iarnã este identicã cu cea din iulie ºi septembrie
2019. Dar vor fi noutãþi pentru promoþia de
acum, care finalizeazã anul III, fiindcã am
extins aria de discipline ºi de tematici, în ceea
ce priveºte proba de verificare a cunoºtinþelor
fundamentale ºi de specialitate, pentru a
cuprinde mai multe teme în cadrul modulelor
pe care le verificãm. Am simþit nevoia sã
pãstrãm doar anumite capitole din tematicile
de evaluare, care sunt necesare, incluzând
astfel mai multe subiecte, din mai multe discipline. Metoda de pânã acum fãcea o reverificare a unor examene susþinute în timpul anului
sau din mai mulþi ani ai facultãþii. Noi, consiliul
facultãþii, ne-am consultat ºi am considerat cã
un examen promovat nu trebuie reluat la finalul
facultãþii. Sesiunea de verificare finalã trebuie
sã includã o probã de specialitate care sã
verifice anumite competenþe ºi aceasta va fi
din mai multe tematici. Continuãm cu proiectele de Licenþã. Prima probã a fost pe data de
10 februarie, pauzã pe data de 11 februarie,
pentru cei care susþin examenele de licenþã,
fiindcã avem proba de disertaþie, obiºnuitã, iar
în a trei zi, respectiv, pe 12 februarie, va fi,
practic, susþinerea lucrãrii de licenþã. Existã ºi
o noutate aici, faptul cã cei care susþin examene
în vederea obþinerii Licenþei au început mult
mai devreme ca în alþi ani sã se pregãteascã,
iar noi i-am monitorizat, lucru care va
determina ca la workshop-urile din luna mai
sã avem o calitate mult mai bunã.

Ciprian C. VASILESCU

E

levii domeniului sanitar au început practica în unitãþile medicale.
Meseria de asistent medical este o provocare, trebuie sã îþi aminteºti
în fiecare zi cã poþi alina suferinþa pacienþilor, atât prin administrarea
tratamentului prescris de medic, cât ºi printr-o vorbã bunã ºi printrun zâmbet. Pentru un bun asistent nu trebuie sã conteze cât de
grea a fost ziua, câte probleme a întâmpinat, ci trebuie sã îºi
aminteascã valorile fundamentale ale acestei profesii ºi
motivul pentru care a ales-o.
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Colegiul Naþional Spiru Haret

Un liceu bucureºtean duce cu mândrie mai departe numele
lui Spiru Haret

Data de 5 septembrie 1913, când clasele
divizionare din Liceul Matei Basarab se mutã
într-un local din Strada Brãtianu nr.1 având o
conducere proprie, poate fi consideratã data de
înfiinþare a unei noi ºcoli, care va lua numele de
Spiru Haret, în memoria celui numit vizionarul
ministru al ºcolii. Ulterior, a devenit liceu, din
iniþiativa directorului ªtefan V. Nanul, fost
student al lui Titu Maiorescu ºi doctor în
lingvisticã cu o tezã privind vocabularul
istroromân, editatã la Leipzig. Acesta a fost
director al liceului în douã perioade 1913-1920
ºi 1926-1928.
La 12 decembrie 1918, din iniþiativa directorului
Nanul, este organizatã cea dintâi serbare închinatã
patronului ºcolii, Sf. Ierarh Spiridon, devenitã una
dintre manifestãrile educaþionale tradiþionale ale
colegiului, Ziua Absolventului. În 16 octombrie
1927 este inaugurat noul local al liceului, construit
cu fondurile strânse ºi de la asociaþia pãrinþilor
elevilor. În noul spaþiu educaþional îºi vor desfãºura
activitatea clase de Real ºi Modern. Printre
profesori meritã amintit Dan Barbilian, iar printre
elevii acelor ani pe C. Noica, I. Moisil, A. Elian.
În perioada comunistã devine liceu industrial.
Vechii spiriºti sunt înlocuiþi treptat de seraliºti.
Astfel începe sã funcþioneze în corpurile vechi
ale clãdirii Liceul seral nr. 3 I.C. Frimu.
Concomitent, elevii spiriºti sunt risipiþi prin alte
licee din Bucureºti. Pe amplasamentul din strada
Italianã ajung lãzãriºti, care formeazã, treptat,
Liceul de bãieþi nr. 9. Din anul ºcolar 1954-1955,
denumirea instituþionalã este ªcoala Medie nr.12.
Abia în anul 1965 se reia denumirea
tradiþionalã: Liceul Spiru Haret Bucureºti. Din
anul ºcolar 1972-1973 este redus numãrul liceelor
teoretice, fiind create licee de specialitate. Aºa
se explicã cum a devenit Liceul de electrotehnicã
nr.5 Spiru Haret. Pentru practica de specialitate
apar corpuri noi de clãdire. În urmãtoarele decenii
liceul are o evoluþie complexã, dar contradictorie,

fiind, pe de-o parte, pãstrãtor al unui brand în
educaþie, dar cunoscând ºi momente de reflux.
Ca eveniment pozitiv se poate semnala seria de
simpozioane ºi expoziþii omagiale organizatã în
1976, cu prilejul a 125 de ani de la naºterea lui
Spiru Haret. La acel moment, Comisia Internaþionalã pentru Denumiri Selenare a Uniunii
Internaþionale a Astronomilor înscrie, pe harta
Lunii, numele lui Spiru Haret. Cu alte cuvinte, un
crater de pe faþa nevãzutã a satelitului natural al
planetei noastre primeºte numele ilustrului cãrturar.
Dupã 1990 se revine la structura ºi denumirea
tradiþionalã a liceului, fiind reînnodate tradiþiile
întrerupte. Printre cele mai importante activitãþi
întrerupte în respectiva perioadã se numãrã
reluarea publicãrii revistei Vlãstarul, (înfiinþatã
în 1923) ºi se revine la ziua de 12 decembrie ca
sãrbãtoare a liceului sub denumirea tradiþionalã
de Ziua Absolventului. În comunism, aceasta
fusese serbatã pe 2 decembrie.
Oficial, la 15 februarie 2000, Liceul Teoretic
Spiru Haret devine Colegiul Naþional Spiru Haret
 Bucureºti, ca urmare a iniþiativei domnului
director Adrian Pascu.
Profesor de educaþie muzicalã Mariana
Comãniþa, director, Colegiul Naþional Spiru
Haret: În anul 2013 am intrat în rândul
Colegiilor Centenare, mai exact în Alianþa
Colegiilor Centenare. Acest lucru ne obligã sã
avem ºi o medie mare de admitere. Evident media
variazã de la an la an, dar în general este peste
9.30. În momentul de faþã avem toate profilurile
teoretice. Clase de Real, trei de matematicã informaticã cu o clasã de matematicã informaticã bilingv englezã, douã clase de ºtiinþe
ale naturii. La profilul Uman avem trei clase,
douã de ºtiinþe sociale, dintre care una de intensiv
englezã ºi o clasã de filologie, în general intensiv
francezã. În total cinci de Real ºi trei de Uman
pe nivel. Avem gimnaziu, cu câte o clasã pe nivel,
cu studiu intensiv al limbii engleze.

Reporter: Ce activitãþi extraºcolare deruleazã
elevii Colegiului Naþional Spiru Haret?

Adresa:
Strada Italianã nr 17, sector 2, Bucureºti
Tel: 021 313 64 62
Mail: haretiana2012@hotmail.com

Profesor Mariana Comãniþa: Avem nu doar
o revistã a ºcolii aºa cum aþi aflat de Vlãstarul ºi
de bogata ei existenþã. În ea au scris în decursul
timpului nume celebre precum Alexandru
Paleologu, Constantin Noica, Nicolae Steinhardt.
Revista este foarte cunoscutã, apreciatã ºi obþine
premii la nivel naþional, la concursul de reviste
ºcolare. A avut o perioadã în care nu s-a publicat,
dar a fost readusã la viaþã. Elevii sunt pasionaþi
ºi de scris, dar ºi de tehnoredactare. A obþinut
premii importante ºi pentru felul în care se
prezintã grafic. Sora mai micã a revistei este
Mlãdiþa, în care publicã elevii de gimnaziu. La
acestea se adaugã The Offspring, un fel de
Vlãstarul în englezã. Apoi H Arret sur image, în
limba francezã ºi Timpul vlãstarelor, cea mai
nouã publicaþie a colegiului nostru, respectiv o
revistã de istorie. Revistele sunt coordonate de
profesori, dar elevii se ocupã de scoaterea lor.
Avem ºi trupã de teatru. Trupa Alpha. Nu a
avut continuitate în timp, dar s-a reînfiinþat de
curând. Este coordonatã de doamna profesor
Angela Turculeþ, profesor de Limba ºi Literatura
Românã, dar ºi absolventã de UNATC.
Voluntariatul este foarte important pentru
elevii noºtri. Mulþi dintre ei aplicã la universitãþi
din strãinãtate ºi voluntariatul este un criteriu
de selecþie, în dosarul lor. Sunt însã foarte
preocupaþi de ceea ce se întâmplã în jurul lor, în
comunitate. Avem o comunitate de voluntari se
numeºte The Change hub. Hub-ul are ºi un spaþiu
la demisol. Spaþiul este amenajat de ei din donaþii
ºi ajutaþi de asociaþia de pãrinþi. Au proiecte de
dezvoltare personalã. Cheamã oameni din
diferite domenii, care sã îi cãlãuzeascã în viaþã.
Proiectele de dezvoltare personalã nu sunt
singurele activitãþi derulate de ei. Elevii se ocupã
ºi de strângerea de fonduri pentru alþi beneficiari.
Acum doi ani au fãcut un spectacol caritabil prin
care au strâns fondurile necesare cumpãrãrii
unui scaun rulant performant pentru secþia de
ortopedie a Spitalului Marie Curie. Mai avem ºi
concursuri de talente, trupã de muzicã rock, care

este foarte bunã. Pentru cã se apropie Dragobetele
am conceput o cutie în care fiecare poate depune
câte un bileþel pentru cineva drag din ºcoalã.
Ultimul lor proiect de anvergurã a fost despre
activitatea scriitoarei Nora Iuga, cãreia elevii iau dedicat o vitrinã permanentã în liceu.
Trebuie remarcat faptul cã avem elevi, care
participã ºi sunt premiaþi la faze naþionale ºi
internaþionale ale unor concursuri pe discipline
de studiu, dar ºi sportive. Amintind de sport
trebuie sã vã spun cã avem o echipã de baschet
foarte bunã. Ultima realizare din 2019 este cea
a calificãrii echipei la Campionatul Mondial de
Baschet ªcolar, dupã ce în prealabil devenisem
vicecampioni naþionali la Olimpiada de Baschet.
Asta fiindcã echipa campionilor era a unui grup
sportiv ºi nu putea merge mai departe. Am mers
noi în calitate de echipã de baschet de liceeni, în
Grecia, ºi a fost foarte bine.
În liceu se deruleazã diverse proiecte locale,
naþionale ºi internaþionale, care antreneazã un
numãr mare de elevi ºi cadre didactice.
O altã iniþiativã, cu tradiþie este organizarea
anualã, începând cu 2008, a Concursului
Naþional de Matematicã Laurenþiu Panaitopol,
în colaborare cu Societatea de ªtiinþe Matematice
din România, Institutul de Matematicã al
Academiei Române ºi Inspectoratul ªcolar al
Municipiului Bucureºti.
Bacalaureatul este promovat de 99, 9 % dintre
elevi. Dupã absolvire, majoritatea se orienteazã,
aºa cum am mai spus, spre universitãþi din strãinãtate, dar ºi cãtre universitãþi de top din þarã.
Reporter: Se împlinesc pe 15 februarie 169
de ani de la naºterea lui Spiru Haret. Cum marcaþi
acest eveniment important pentru ºcoala
româneascã?
Profesor Mariana Comãniþa: Marcãm
aceastã zi importantã prin Colocviile Haretiana.
Mai exact printr-o sesiune de comunicãri
ºtiinþifice pe diferite teme, sesiune ºtiinþificã
destinatã profesorilor din toatã þara. Mai nou
aceastã activitate se desfãºoarã în parteneriat
cu Casa Corpului Didactic.

Ciprian C. VASILESCU

Toþi pentru ºcoalã, ºcoalã pentru toþi!

 deviza ªcolii Gimnaziale Prof. Ion Viºoiu din Chitila
George V. GRIGORE



Managerul, prof. ªtefania Duminicã, împreunã
cu întreg colectivul profesoral al ªcolii
Gimnaziale Prof. Ion Viºoiu, din Chitila, au
sãrbãtorit 58 de ani de activitate, invitând
profesorii, pãrinþii ºi comunitatea localã, în
cadrul unui consiliu profesoral festiv, ce a decurs
sub inspirata devizã: Toþi pentru ºcoalã, ºcoalã
pentru toþi!.
A fost o întâlnire specialã pentru profesorii ºi
elevii din toate ºcolile ºi grãdiniþele oraºului,
structuri arondate ºcolii gimnaziale, dar ºi un bun
prilej de aducere aminte, de evocare a anilor de
învãþãturã petrecuþi pe bãncile ªcolii Gimnaziale
Ion Viºoiu de mulþi oameni importanþi ai comunitãþii
din Chitila. Luând cuvântul, prof. ªtefania
Duminicã, directorul ºcolii, a þinut sã menþioneze
faptul cã porþile acestei unitãþi de învãþãmânt s-au
deschis pentru elevi pe data de 23 ianuarie 1962,
iar pe 22 ianuarie 1962 s-a întrunit primul consiliu
pedagogic. Iar pentru cã este importantã aducerea
aminte, în anul 2003 s-a decis sãrbãtorirea acestor
douã date. Existând un sprijin real al autoritãþilor
locale - primarul, dar ºi viceprimarul sunt foºti
elevi ai ºcolii -, sãrbãtorirea a avut loc anual,
devenind o tradiþie în comunitatea oraºului Chitila.
Prezenþi la eveniment au fost ºi Alexandrina Niþã 
director al Centrului Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Ilfov, inspector
ºcolar gen. adj. prof. dr. Cristina Petre Ghiþã,
inspector ºcolar prof. dr. Daniela Barbu, inspector

ºcolar prof. Nicoleta Stãnicã, inspector ºcolar prof.
Rãdiþa Mincu, Ana Maria Andrei  preºedintele
Consiliului Consultativ al Pãrinþilor. Cu toþii au
vorbit cu bucurie despre însemnãtatea acestei
sãrbãtori ºi, mai ales, despre importanþa ºcolii Prof.
Ion Viºoiu în peisajul educaþional ilfovean.
Astãzi, 22 ianuarie, sãrbãtorim 58 de ani de
când în aceastã ºcoalã s-a þinut primul consiliu
profesoral. Reamintesc de fiecare datã, pentru cã
este unul dintre motivele pentru care am decis ca
22 ºi 23 ianuarie sã fie Zilele ºcolii. 23 ianuarie
1962 a fost prima zi în care s-au desfãºurat cursuri
în aceastã clãdire, a subliniat, cu mândrie, prof.

ªtefania Duminicã. Dupã cuvintele alese prin care
s-au lãudat evenimentul ºi activitatea instructiveducativã din ºcoalã, componenta culturalã a
programului a aparþinut grupului vocal instrumental Doruleþul Este un grup care face
parte din emblema noastrã, a ªcolii Gimnaziale
Prof. Ion Viºoiu, pe care, de vreo 30 de ani
încoace, dl. profesor Georgescu a tot pãstorit-o.
Din pãcate, a fost o perioadã în care domnul
profesor nu a putut veni ºi s-a observat cã
activitatea artisticã a rãmas puþin în urmã faþã de
standardele pe care le aveam. Avem astãzi actuali
elevi, începãtori în ale studiului la chitarã ºi la

nai, dar, în acelaºi timp, lucru cu care ne mândrim,
avem ºi foºti absolvenþi, care nu se pot despãrþi
de acest grup, de ceea ce înseamnã el, ºi nu se pot
despãrþi de ºcoala noastrã, a mai spus cu emoþie
prof. ªtefania Duminicã. Aplauzele ce au urmat
au demonstrat calitatea evoluþiei artistice a
tinerilor muzicieni. Invitaþii, experþi în educaþie,
respectiv, lect. univ. dr. Oana Moºoiu, de la
Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei din
cadrul Universitãþii Bucureºti, ºi prof. Mirela
ªteþco, de la Teach for Romania, au prezentat
temele: Curriculum bazat pe competenþe: de la
intenþie la implementare ºi despre Nevoia de
leadership în educaþie.
Mulþumind tuturor pentru participare ºi
implicare, prof. ªtefania Duminicã a þinut sã
menþioneze urmãtoarele: Astãzi au venit la
eveniment, sã sãrbãtoreascã, profesori din toate
cele patru ºcoli: ªcoala de Centru, Ion Viºoiu,
Eleonora Iliescu, Ion Olteanu ºi Rudeni.
Noi suntem un întreg, cu o singurã personalitate
juridicã, ºi vrem sã þinem împreunã. ªcoala Ion
Viºoiu este ºcoala cu de toate. Mie aºa îmi
place sã spun, pentru cã noi suntem singura ºcoalã
de stat din Ilfov cu elevi de 10 la Evaluarea
Naþionalã de trei ani consecutivi. În acest moment,
pe trei niveluri de ºcolarizare avem 1.300 de elevi,
de la grãdiniþa cu program normal pânã la
învãþãmântul gimnazial.
La aºa rezultate bune, nu putem decât sã
felicitãm cadrele didactice ale ªcolii Gimnaziale
Prof. Ion Viºoiu, din Chitila ºi sã le urãm: La
mulþi ani ºi la mai multe note de 10!
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Festivalul

VITRALII

Probleme de HR George Enescu, soprana

VITRALII
C

âþiva dintre angajaþii mei au probleme.
Managerul general, de exemplu. Domnia
sa are un mod de abordare a problemelor
uºor atipic. De exemplu, acum vreo douã
sãptãmâni, fiind prezent la o manifestare
dedicatã unei sãrbãtori de importanþã
istoricã, a declarat de la înãlþimea poziþiei
pe care este angajat, foarte iritat ºi adoptând un aer arogant, urmãtoarele: constat
cã avem pãreri diferite. Adicã, unii dintre
angajatori sunt de acord cu dânsul, iar alþii
nu, motiv pentru care cea de-a doua categorie l-a fluierat un pic. Toþi, însã,
indiferent cât, cum ºi ce gândesc sau câtã
ºcoalã au, plãtesc taxe la greu, pentru a-i
asigura domnului manager un salariu decent
ºi o pensie liniºtitã, plinã de privilegii. În
schimb, domnia sa nu trebuie sã facã nimic altceva decât sã înþeleagã un lucru elementar: societatea asta comercialã, numitã
România, l-a angajat pentru a fi nu neapãrat
performant, ci pentru a conduce o firmã
al cãrei consiliu de administraþie este chiar
poporul român, care are tot dreptul de a
fi sau nu de acord cu dânsul.

Mâna Dracului formaþiune
stâncoasã
misterioasã
din Munþii
Ciucaºului

Unii membri ai acestui consiliu nu s-au
împãcat cu învestirea sa în înalta funcþie, dar
asta îl obligã ºi mai mult sã facã eforturi
susþinute pentru a conduce societatea pe
drumul prosperitãþii, unindu-ne pe calea spre
progres ºi bunãstare. Ideea cã toþi trebuie sã
fim de acord cu liderul este dãunãtoare
democraþiei ºi libertãþii de exprimare.
Din pãcate, ºi alþi angajaþi ai noºtri ne
irosesc timpul ºi banii, acþionând ca vãtafi,
uitând cã nu le-am dat þara în arendã, ci le-am
oferit un job plãtit gras, ca sã-ºi suflece
mânecile ºi sã rezolve situaþii economice,
sociale ºi de politicã externã care sã asigure
oricãrui cetãþean libertatea de a gândi altfel ºi
de a sta cu fruntea sus în faþa oricui, oricând.
Pacificarea societãþii este acum obiectivul
cel mai important, pentru cã lupta sterilã
purtatã pânã acum cu noi înºine ne-a condus
la o situaþie aproape dramaticã: nu numai cã
abia ne mai respectãm între noi, dar suntem
priviþi cu un aer condescendent de toþi partenerii ºi aliaþii noºtri externi.
Stimaþi domni ºi doamne, înþelegeþi, pentru
numele lui Dumnezeu, cã nu aveþi voie sã fiþi
aroganþi, mediocri, slab pregãtiþi sau excesiv
de autoritari. Cã nu vã puteþi permite sã vã
rãþoiþi la cei care nu sunt de acord cu ceea
ce spuneþi. Cei care vã plãtesc au, însã, tot
dreptul sã vã critice. Aºa funcþioneazã lucrurile într-o companie care se doreºte a fi
eficientã. Singura libertate pe care o aveþi este
aceea de a vã da demisia dacã nu vã convine.
E un gest de igienã politicã.

Dragoº CIOCÃZAN
În munþii de tainã ai României, formaþiunile
stâncoase au cãpãtat aurã de legendã ºi basm.
Babe, uriaºi ºi sfincºi fac parte din peisajul
montan, convieþuind cu comunitatea pãstorilor de pe pãºunile înalte ºi cu sihaºtrii
silfizi, care trãiesc cu rugãciune ºi apã. Aºa ºi
în munþii numiþi ai Ciucului (ciuc, cuc,
kukaion, ciuca-ion) dupã pleiada de chipuri
scrise în piatrã ºi semnalizate de Daniel
Ruzo, dupã imaginea Porumbelului de piatrã,
a Þigãilor (tigãilor), a Sfinxului, mai existã o
formaþiune stâncoasã numitã Cinci degete,
sau Mâna dracului.
Asemãnãtoare pânã la identificare cu
artefactele misterioase antice geto-daco-trace
descoperite ºi numite Mâna lui Sabazios (din
bronz, lut sau piatrã), ele întruchipeazã într-un
anumit fel simbolul intervenþiei divinitãþii
creatoare în lumea noastrã muritoare. Aºa cum
marile statui tip menhir (monument megalitic funerar sau de cult, întâlnit mai ales în provincia
Bretagne ºi în sudul Angliei - de la sfârºitul
epocii neolitice, construit dintr-un bloc înalt de
piatrã necioplitã, aºezat vertical, izolat sau în
grup) din vechile epoci reprezentau o
îmbrãþiºare a lumii noastre pãtrate  limitate
de graniþa cu divinul (Gardul lui Dumnezeu),
tot astfel se considera cã divinul acþioneazã din
exterior doar cu un deget (exemplu: Degetul lui
Dumnezeu, semnalat în formaþiunile stâncoase
din întreaga lume (Meteora etc.), dar cumva
ghicit ºi în pictura Capelei Sixtine, unde

Adela Zaharia ºi
baritonul George Petan nominalizaþi
la International Opera
Award 2020
Câºtigãtorii prestigioaselor International
Opera Awards 2020 vor fi anunþaþi în cadrul unei festivitãþi de premiere care va
avea loc la Sadlers Wells în Londra, pe 4 mai
2020.
Festivalul Internaþional George Enescu a
fost nominalizat în premierã la International
Opera Awards 2020, în contextul promovãrii tot mai susþinute a operei în programul sãu artistic. Festivalul urmeazã sã-ºi
susþinã nominalizarea prezentând juriului
programul dedicat operei la ediþia din 2019
potrivit https://www.festivalenescu.ro.
La aceeaºi categorie, a fost nominalizat
celebrul Festival de la Salzburg, precum ºi
alte evenimente de profil precum Donizetti
Opera Festival, Festival Castell de
Peralada, Macerata Opera Festival ºi Opera Festival O19 (Opera Philadelphia).
Înfiinþat în 2012, International Opera
Awards este un eveniment anual prin care
se celebreazã opera din întreaga lume.
Potrivit operaawards.org, între nominalizaþii la prestigioasele International Opera
Awards 2020 se numãrã alþi doi artiºti români:
soprana Adela Zaharia, care a fost selectatã la
categoria Young Singer, ºi baritonul George
Petan, la categoria Male Singer.

Dumnezeu întinde o mânã salvatoare cãtre
Adam, sau cu o singurã mânã (Mâna lui
Sabazios, cea cu cinci degete (patru semnificând
palma, sau pãmântul pãtrat, iar cel de al cincilea,
intervenþia divinã  D - e - GET). Aceastã
intervenþie schimba cumva condiþiile de viaþã
planetare (îngheþ, potop, ridicare orogeneticã
sau vulcanicã a munþilor) ºi aducea cu sine
dispariþia unor specii animale, dar ºi apariþia
altora noi. Aceastã atingere divinã era privitã ca
beneficã de cãtre o parte a omenirii (sarabii
Terrei) ºi acceptare a destinului, sau nebeneficã
(basarabii Terrei) ºi care solicitã din partea
noastrã un plan raþional de anulare sau
minimalizare a efectelor acestor intervenþii
cosmice (sau divine). De aceea Mâna celor Cinci
degete din Munþii Ciucaº era privitã ºi numitã
ca Mâna Dracului, cea care schimbã condiþiile
jocului planetar (revolta îngerului decãzut?!).
Privitã ca o zonã în care energiile negative
abundã, Mâna Dracului este formaþiunea
stâncoasã ocolitã de ciobani ºi de localnicii
din proxima vecinãtate. Se spune cã aici pot
dispãrea turmele de oi în mod inopinat, sau
fenomenele meteo intervin în mod violent ºi
neaºteptat, schimbând armonia aparentã a
locului (furtuni, ceaþã etc.). Ca o poartã spre
un tãrâm încã necunoscut, formaþiunea
stâncoasã atrage însã turiºtii curioºi, alpiniºtii
ºi cercetãtorii din sfera paranormalului.

Toboganul de piatrã
Moda toboganelor de piatrã
a apãrut în România undeva în
anii 60. În Bucureºti erau mai
multe asemenea construcþii
destinate jocului ºi bunei dispoziþii. Eu am avut acces, în cea
mai frumoasã etapã a vieþii, la
un tobogan de piatrã. Acesta era
situat într-un pãrculeþ din perimetrul zonei Mihai Bravu Aleea Avrig. ªi în alte cartiere
existau tobogane de piatrã. Cele
mai cunoscute fiind cel din
parcul Floreasca, dar ºi un altul în
cartierul Tei. Dupã 90 toboganele
de piatrã au fost lãsate în paraginã. Considerate învechite sau
periculoase. În anii 2000, primarii de sectoare au început sã
achiziþioneze pentru parcurile ºi pãrculeþele de pe raza sectoarelor
pe care le pãstoreau, de multe ori la preþuri foarte mari, tobogane
de plastic sau metal. Cele de piatrã au fost dãrâmate unul dupã
altul pentru a face loc unor parcãri de reºedinþã sau noilor spaþii
de joacã. Supravieþuitorul celor aproape ºase decenii de joacã,
dar ºi de politicã edilitarã strâmbã este toboganul de piatrã din
Floreasca. Considerat cel mai vechi tobogan din Bucureºti,
construit din beton, dar fãcând parte din seria toboganelor de
piatrã ale anilor 60, are o înãlþime impresionantã de 10 metri. Ca
ºi alte clãdiri înalte din vremea aceea, în care betonul era folosit
ingenios (spre exemplu, Turnul paraºutiºtilor) toboganul nu a fost niciodatã consolidat.
De câþiva ani este
considerat periculos
ºi s-a interzis accesul
copiilor ºi adulþilor
pe el. Este doar primul pas spre demolare. În cazul demolãrii vina ar aparþine
exclusiv autoritãþilor sectorului 2, care timp de 3 decenii nu s-au
interesat de el. Din fericire existã Grupul de iniþiativã pentru
cartierul Floreasca, iar cei mai vocali membri ai grupului sunt
hotãrâþi sã împiedice o eventualã demolare. Toboganul de piatrã
este un simbol al Capitalei ºi ar trebui pãstrat, renovat ºi redat
copiilor. Intenþionãm sã facem o campanie în cartier, de strângere
de fonduri pentru salvarea acestui loc de joacã care a bucurat
atâtea generaþii. Toboganul din Floreasca e ultimul de acest
gen din Bucureºti, Trebuie salvat! - este mesajul transmis de
Grupul Floreasca pe pagina de Facebook. Grupul a fãcut deja ºi
primele demersuri oficiale. O soluþie ar fi înregistrarea toboganului pe lista monumentelor istorice de artã contemporanã,
datoritã unicitãþii acestuia ºi astfel toboganul de piatrã ar fi salvat.
Unde existã voinþã se poate!
Într-o situaþie oarecum asemãnãtoare au fost ºi urºii de
piatrã din fostul parc Herãstrãu, actualul parc Mihai I. Deterioraþi
peste mãsurã datoritã poziþiei ingrate (aceºtia s-au aflat
întotdeauna în interiorul unui loc de joacã) prin interesul manifestat de mai multe grupuri de iniþiativã, iniþial au fost izolaþi,
apoi luate mulaje, iar în cele din urmã refãcuþi din bronz. Noii
urºi au fost aºezaþi foarte aproape de poziþia iniþialã, la finalul
lunii ianuarie. Dacã s-au putut salva urºii de piatrã sub forma
unor copii reuºite de bronz, de ce oare nu s-ar putea gãsi o
soluþie ºi pentru ultimul tobogan de piatrã al Bucureºtilor?

Ciprian C. VASILESCU

George V. GRIGORE

Invitaþii în lumea artelor plastice

Liliana TOCUÞIU - un artist de valoare
cu un palmares impresionant
Avem în faþã un creator special, care într-o istoria picturii (chiar
perioadã scurtã de timp  prima sa expoziþie a am reprodus ºi redefinit
avut loc în anul 2018  a dobândit un palmares unele tablouri executate
impresionant la concursuri internaþionale de de cãtre pictori celebri,
picturã, dintre care:  Filozoful - Lion International lucrãri care se potriveau
Art Contes  premiat cu bronz; .Assasins creed stilului meu, pe care
syndicate  Alleanza dellArtista;  Micile balerine doresc sã-l urmez ºi în
- Lion International Art Contes  premiat cu bronz; continuare) ºi studiind
 Palatul Moscovits din Oradea;  Dansul metode ºi tehnici din
paparudelor - premiat cu argint la Europe and Art tutoriale prezentate de pictorii contemporani.
21 St. ;  Ada Kaleh - sansunk island - premiat cu Postând lucrãrile mele pe internet în concursuri de
bronz la Europe and Art 21 St.;  Regina Maria a picturã organizate de cãtre grupuri de pictori din
României - Alleanza dellArtista.
toatã lumea, am constatat cu mare bucurie cã sunt
Pentru a o cunoaºte mai bine pe doamna Liliana apreciate ºi premiate.
Tocuþiu, din Oradea, cel mai bine este sã o lãsãm
Remarcãm ºi noi tematica diversã abordatã,
sã îºi prezinte arta sa aparte. ,,Pictez din pasiune, stiluri dominante într-o perioadã istoricã sau alta,
o pasiune imensã pentru culori ºi pentru frumos. dar mai ales atmosfera unor spaþii care se
( ) Deºi aveam pasiunea pentru picturã de copil, regãsesc foarte rar în tablourile pictorilor conîn timp m-am îndreptat spre lucrurile practice ºi temporani ce se cantoneazã în naturi moarte,
pe care le consideram atunci de viitor, astfel cã azi peisaje, flori, ori teme abstracte ºi experimente
sunt inginer ºi administratorul unei firme de numite instalaþii ori hapening-uri.
Dacã urmãriþi lucrãrile artistei, veþi observa
construcþii edilitare (fãrã vreo legãturã cu arta). În
urmã cu cinci ani am revenit la pasiunea mea pentru semnele talentului, dar ºi ale unei determinãri
picturã ºi am început sã lucrez în acrilice, studiind puternice pentru a realiza, de fiecare datã, o
tehnici ºi alegându-mi un stil caracteristic; ulterior, atmosferã ce rãmâne pentru mult timp în meam urmat un curs de picturã în ulei de patru luni, morie. Felicitãri din toatã inima! Îi urãm artistei
trecând astfel la pictura în ulei. Altfel spus, în sãnãtate, putere ºi inspiraþie pentru viitoarele
mare parte sunt autodidact. Nu am cursuri cu pictori manifestãri expoziþionale!
celebri sau studii profesionale licenþiate. Am
Aristotel BUNESCU
început prin a studia singurã pictura, începând cu (https://agentiadepresaculturalasisportiva.wordpress.com)

Albumul BD
Istorii din 89
în benzi
desenate
 Istorii din 89 în benzi
desenate, primul demers editorial
care reuneºte întâmplãri trãite
sau culese de la pãrinþi, rude,
prieteni de cãtre 39 de autori de
benzi desenate va fi lansat la
Bucureºti miercuri, 19 februarie
2020, de la ora 18:00, în Salonul
Carol I al Bibliotecii Centrale
Universitare Carol I (strada
Boteanu nr. 1).
Istorii din 89 în benzi desenate este primul album de benzi
desenate despre decembrie 1989 publicat în România, cel mai mare
album colectiv de benzi desenate (39 de autori) ºi cel mai
voluminos (212 pagini de benzi desenate) editat sub egida
Muzeului Judeþean de Istorie Braºov.
,,Pe bunã dreptate, se spune cã atunci, în decembrie 1989, am
fost mai uniþi ca niciodatã. Dupã 30 de ani, acest subiect istoric a
unit ca niciodatã autorii de benzi desenate din România! 39
DE ARTIªTI au rãspuns pozitiv invitaþiei noastre de a participa la
acest album. Iar prima surprizã a fost vârsta lor. 21 aveau sub
14 ani în 89 ºi ºase au certificatele de naºtere fãrã stema republicii
populare sau socialiste. Aºa cã sunt multe istorii cu copii, pãrinþi ºi
bunici, despre un Crãciun dulce-amar, televizoare care dau revoluþie,
nu desene, libertatea de a-þi dunga maºina sã arate ca o zebrã,
portretele arse sau mâzgãlite ale lui Ceauºescu, dar ºi despre un
manechin spânzurat ºi primul om mort vãzut vreodatã, la televizor
sau în realitate. (Nicolae Pepene, manager Muzeul Judeþean de
Istorie Braºov, editor Istorii din 89 în benzi desenate).
Albumul este deja disponibil pentru comenzi online la adresa:
istoriidin89@gmail.com
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Înregistrarea ºi repartizarea cererilor adresate instanþelor,
circuitul dosarelor

Actele de sesizare a instanþei depuse personal sau prin reprezentant, sosite prin poºtã, curier ori fax sau în orice alt mod prevãzut
de lege, se depun la registraturã, unde, în aceeaºi zi, dupã stabilirea
obiectului cauzei, primesc, cu excepþia cazurilor prevãzute de lege,
datã certã ºi numãr din aplicaþia ECRIS.
Cãile de atac declarate împotriva aceleiaºi hotãrâri se înregistreazã
în acelaºi dosar ºi se soluþioneazã de completul iniþial învestit.
Numãrul unic al dosarului este format din: numãrul din registrul
general electronic/numãrul identificator al instanþei/anul înregistrãrii
dosarului.
Numãrul din registrul general electronic reprezintã numãrul
dosarului în cadrul registrului electronic pentru întreaga instanþã.
Acest numãr începe de la valoarea 1 pentru primul dosar din anul
curent ºi continuã incremental pentru fiecare nou dosar creat.
Numãrul identificator al instanþei reprezintã un numãr unic de
identificare a instanþei de judecatã.
Numãrul unic dat de instanþa de fond se pãstreazã fãrã modificãri
pe tot parcursul soluþionãrii dosarului pânã la executarea hotãrârii.
În situaþiile în care în mod obiectiv programul nu permite pãstrarea
aceluiaºi numãr, se va genera un numãr nou în sistem informatic.
Dosarele înregistrate pe rolul instanþelor înainte de generalizarea
acestei aplicaþii primesc numãr unic în sistemul informatic, dacã
sunt repuse pe rol sau dacã se formuleazã o cerere în legãturã cu
acestea care necesitã acordarea unui termen de soluþionare.
Dosarele vor fi înregistrate atât în registrul de la registratura
generalã a instanþei, cât ºi în registrul general al secþiei la care a fost
repartizat fiecare dosar.
Stabilirea obiectului cauzei se face, de regulã, de cãtre un grefier
cu studii superioare, sub coordonarea unui judecãtor. Dosarele se
predau personalului responsabil cu efectuarea repartizãrii aleatorii,
având ataºate dovezile privind modul în care au fost transmise.
Celelalte cereri ºi acte de orice naturã, inclusiv corespondenþa cu
caracter administrativ, sosite prin poºtã, curier, fax, e-mail sau prin
orice alt mijloc de comunicare, se înregistreazã în registrul general de
dosare, registrul de intrare - ieºire a corespondenþei administrative
ori în registrul de evidenþã a petiþiilor ºi se prezintã, dupã caz,
preºedintelui instanþei sau preºedintelui secþiei, dacã vizeazã
activitatea acesteia, sau, atunci când cererea priveºte un dosar aflat
pe rolul instanþei, completului cãruia i-a fost repartizatã cauza sau
grefierului de ºedinþã, dupã caz. În cazul în care o cerere sau un act
priveºte un dosar aflat pe rolul instanþei în ziua depunerii, dupã
înregistrare, grefierul registrator va preda cererea sau actul direct
grefierului de ºedinþã.
Dovezile de comunicare a procedurilor se primesc la registratura
instanþei sub semnãturã, dupã care se predau arhivarului care le ataºeazã
la dosar, fãcându-se menþiune despre aceasta pe conceptul de citare.
Dovezile de îndeplinire a procedurilor ºi comunicãrilor efectuate
prin telefon, telegraf, fax, poºtã electronicã ori prin alte mijloace de
comunicare, primite de grefierul de ºedinþã sau de persoana care lea transmis, se depun la dosar în formã scrisã, imediat ce au fost
recepþionate.
Documentele ºi înscrisurile care nu pot fi ataºate la dosar, precum
ºi obiectele ce servesc ca mijloc de probã vor fi predate direct
grefierului ºef secþie, respectiv grefierului-ºef, cu respectarea
dispoziþiilor regulamentului privind gestiunea corpurilor delicte.
Înregistrarea, evidenþa ºi pãstrarea documentelor ce nu sunt
destinate publicitãþii se vor face în condiþiile prevãzute de lege.
Plicurile conþinând corespondenþa cu caracter confidenþial se
înregistreazã în registrul de intrare a corespondenþei, cu aceastã
menþiune, fãrã a fi desfãcute, dupã care se predau destinatarului.
Pe coperta dosarului se vor menþiona, dupã caz, denumirea
instanþei, secþia, completul de judecatã, numãrul dosarului, numele
sau denumirea pãrþilor, obiectul pricinii, mãsura preventivã,
termenele de judecatã, numãrul ºi data hotãrârii, iniþialele
judecãtorului însãrcinat cu redactarea hotãrârii ºi poziþia din
registrul de executãri penale.
Înainte de a fi puse la dispoziþia justiþiabililor sau predate pentru
ºedinþa de judecatã, dosarele trebuie sã aibã toate filele cusute ºi
numerotate.
În cazul în care dosarul urmeazã a fi înaintat la instanþa de apel
sau recurs ori la altã autoritate sau se depune în conservare, se va
proceda la ºnuruirea definitivã ºi aplicarea Sigiliului, iar pe faþa
interioarã a ultimei coperte grefierul arhivar va certifica numãrul
filelor în cifre ºi, în parantezã, în litere.
În ipoteza în care pãrþile solicitã eliberarea unor înscrisuri aflate în
dosarele altor autoritãþi, ataºate dosarului ce se conservã, se poate
proceda la desigilarea acestora cu întocmirea unui proces-verbal
despre operaþiunea întreprinsã, realizându-se în mod corespunzãtor
o nouã numerotare, lãsându-se la dosar o copie a actului respectiv.
Dosarele se pot forma în douã sau mai multe volume, iar în
adresele de înaintare a dosarelor se indicã numãrul volumelor ºi
numãrul de pagini ale fiecãrui volum. Fiecare volum are, de regulã,
un numãr de 200 de file.
Actele medicale ºi medico-legale, probele obþinute ca urmare a
unor metode de supraveghere tehnicã, transcrierile convorbirilor
de orice fel, fotografiile ºi probele care conþin imagini administrate
în cauze penale, precum ºi fotografiile sau alte imagini administrate
în cauzele civile, dacã vizeazã viaþa privatã, se þin în volume
separate. Pe coperta volumului se menþioneazã date confidenþiale.
La instanþele de control judiciar se formeazã un nou dosar la care
se ataºeazã separat dosarul primei instanþe ºi, dupã caz, al instanþei
de apel.

Cererile nou-intrate care privesc un dosar deja înregistrat nu vor
fi înregistrate cu numãr nou de dosar, dacã au unul din urmãtoarele
obiecte:
1. abþinere, recuzare, incompatibilitate;
2. cerere de ajutor public judiciar;
3. excepþie de neconstituþionalitate;
4. îndreptare, completare ºi lãmurire hotãrâre, înlãturare omisiuni
vãdite;
5. perimare;
6. contestaþia privind tergiversarea procesului;
7. cerere privind efectuarea de percheziþii în cursul judecãþii.
Crearea dosarelor asociate se va face, de la momentul înregistrãrii,
pentru urmãtoarele tipuri de cereri:
1. cerere de reexaminare;
2. reexaminare anulare cerere;
3. reexaminare ajutor public judiciar;
4. cãile de atac privind amenzile judiciare;
5. reexaminare taxã de timbru/restituire taxã de timbru dupã
soluþionarea definitivã a cauzei/restituire cauþiune dupã soluþionarea
definitivã a procesului.
Cererile de reexaminare prevãzute de art. 200 alin. (6) ºi (7) din
Codul de procedurã civilã se repartizeazã aleatoriu în sistem
informatic ECRIS completelor care judecã în aceeaºi materie, dupã
blocarea completului iniþial învestit.
În materia executãrii hotãrârilor penale, prima cerere în aceastã
materie asupra cãreia se pronunþã judecãtorul delegat cu executarea,
prin încheiere, se înregistreazã ca dosar nou în legãturã cu dosarul
de fond.
Cererile ulterioare, pentru care legea prevede cã judecãtorul
delegat cu executarea se pronunþã prin încheiere, se înregistreazã
ca dosare asociate.
Repartizarea cauzelor se va efectua în sistem informatic prin
programul ECRIS.
În cazul în care repartizarea în sistem informatic nu se poate
aplica din motive obiective, repartizarea cauzelor se efectueazã
prin metoda sistemului ciclic.
Repartizarea aleatorie în sistem informatic se realizeazã o singurã
datã, urmând ca în situaþiile în care pe parcursul desfãºurãrii
procesului apar incidente procedurale sã se recurgã la regulile
stabilite în regulament.
Cererile referitoare la un dosar repartizat aleatoriu se judecã de
acelaºi complet dacã prin lege nu se prevede altfel.
Pentru aplicarea criteriului aleatoriu, completele se vor constitui
la începutul fiecãrui an ºi se numeroteazã pe instanþã sau, dupã
caz, pe secþii, þinându-se seama de materiile în care judecã, de
specializarea completelor ºi de stadiul procesual în care se aflã
cauzele. Modificarea numãrului completelor de judecatã sau
schimbarea judecãtorilor care le compun se va putea realiza doar
pentru motive obiective, în condiþiile legii.
Cauzele având ca obiect cererile, propunerile, plângerile sau
contestaþiile date prin lege în competenþa judecãtorului de drepturi
ºi libertãþi se înregistreazã în sistemul ECRIS ca dosare distincte,
dar evidenþiate în legãturã cu dosarul având ca obiect prima cerere,
propunere, plângere ori contestaþie formulatã în cauzã.
Persoana desemnatã cu repartizarea aleatorie a cauzelor, primind
cererea, propunerea, plângerea sau contestaþia, verificã în sistemul
ECRIS dacã au fost formulate alte sesizãri în cursul urmãririi penale
efectuate în cauza respectivã ºi întocmeºte un proces-verbal pe care îl
depune la dosar.
Dacã soluþionarea unei cereri, propuneri, plângeri sau contestaþii
de cãtre un singur judecãtor de drepturi ºi libertãþi nu este posibilã
din cauza numãrului mare al inculpaþilor la care aceasta se referã, pot
fi constituite mai multe dosare, pe grupuri de inculpaþi. Modalitatea
de constituire a dosarelor pe grupuri de inculpaþi se stabileºte prin
hotãrâre a colegiului de conducere.
Repartizarea aleatorie a cauzelor se realizeazã de cãtre persoanele
desemnate anual de preºedintele instanþei.

Prin metoda sistemului ciclic dosarele sunt preluate de persoana
sau persoanele desemnate, care repartizeazã câte un dosar, în
ordine, completelor de judecatã competente.
Ori de câte ori se impune aplicarea metodei de repartizare ciclicã
a dosarelor, acestea se atribuie, în funcþie de data înregistrãrii la
instanþa respectivã, cãtre completele de judecatã competente, în
ordinea numerotãrii acestora.
Cauzele având ca obiect luarea, revocarea sau înlocuirea unei mãsuri
preventive cu privire la inculpatul condamnat, dupã pronunþarea
hotãrârii asupra fondului cauzei, pânã la sesizarea instanþei de apel, în
condiþiile art. 399 alin. (10) din Codul de procedurã penalã, se
soluþioneazã de completul care a pronunþat hotãrârea asupra fondului
cauzei, dacã judecãtorul care a intrat în compunerea acelui complet îºi
desfãºoarã activitatea în cadrul secþiei sau, dupã caz, al instanþei
ºi la data stabilitã pentru soluþionarea acestor cauze.
Dacã ulterior înregistrãrii unei cereri se constatã cã la instanþã s-a
depus cel puþin o cerere formulatã de aceleaºi pãrþi, chiar împreunã cu
altele, având unul dintre obiectele iniþiale, toate cererile vor fi repartizate
primului complet învestit dacã cererile nu au fost soluþionate încã.
În cazul trimiterii cauzei de la o secþie la alta în condiþiile legii,
dosarul îºi pãstreazã numãrul ºi este repartizat aleatoriu. Aceeaºi
regulã se aplicã în cazul trimiterii dosarului la sau deja un complet
specializat.
Repunerea pe rol a cauzei dupã suspendare, pentru continuarea
judecãþii, pentru perimare sau pentru pronunþarea hotãrârii ca urmare a
încheierii acordului de mediere, se va realiza de completul iniþial învestit
cu soluþionarea cauzei, chiar dacã între timp ºi-a schimbat compunerea.
Cererile de îndreptare a erorilor materiale ºi cererile de completare
sau lãmurire a hotãrârii se soluþioneazã de completul care a pronunþat
hotãrârea a cãrei îndreptare ori lãmurire se solicitã. Aceeaºi rezolvare
se va da ºi contestaþiilor la executare prevãzute de art. 598 alin (1)
lit. c) teza I din Codul de procedurã penalã ºi de art. 712 alin. (2) din
Codul de procedurã civilã. În cazul completelor colegiale, judecãtorii
care au pronunþat hotãrârea se vor reuni chiar dacã nu mai fac parte,
împreunã, din acelaºi complet. Dacã la data apariþiei oricãreia dintre
situaþiile menþionate numai unul sau unii dintre respectivii judecãtori
îºi desfãºoarã activitatea în cadrul secþiei, completul va fi întregit cu
unul ori, dupã caz, 2 judecãtori din lista de permanenþã de la data
înregistrãrii cererii de îndreptare a erorilor materiale sau a cererii de
completare ori lãmurire a hotãrârii, respectiv a contestaþiei la executare.
Cauzele trimise spre rejudecare se repartizeazã completului iniþial
învestit.
Completul de divergenþã se constituie prin includerea în
completul de judecatã a preºedintelui sau a vicepreºedintelui
instanþei, a preºedintelui de secþie ori a judecãtorului din planificarea
de permanenþã.
Cererile de suspendare a executãrii hotãrârilor supuse cãilor de atac
se vor soluþiona de completul care a fost învestit cu judecarea cauzei.
În caz de avarie, instanþele vor proceda la atribuirea numãrului
unic de dosar prin alocarea unei plaje de numere care sã porneascã
de la un numãr mai mare decât ultimul numãr atribuit electronic.
Fiecare dosar înregistrat se noteazã în registrul de avarie.
Dupã ce avaria dispare, grefierii care au gestionat registrul de
avarie au obligaþia de a înregistra toate dosarele din acest registru
în sistemul ECRIS, pentru a deveni numere unice de dosare.
Înregistrarea de noi dosare în sistemul ECRIS se realizeazã numai
dupã preluarea în sistemul electronic a tuturor numerelor din
registrul de avarie.
Pe perioada vacanþei judecãtoreºti se pot forma complete separate,
pentru a se asigura soluþionarea cauzelor urgente, precum ºi a celor
în care a intervenit un acord de mediere, indiferent de obiectul cauzei.
Colegiile de conducere, la propunerea preºedinþilor de secþii sau,
dacã nu existã secþii, la propunerea preºedintelui instanþei, stabilesc
tipurile de obiecte care se vor soluþiona în timpul vacanþei
judecãtoreºti, precum ºi modalitatea de repartizare a cauzelor
înregistrate în timpul vacanþei judecãtoreºti, rãmase nesoluþionate
la sfârºitul acesteia, de regulã, prin metoda repartizãrii ciclice.

Expert media Florin FÃINIªI
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La propunerea fãcutã de Seimul Polonez la sfârºitul anului
2019, întreaga creºtinãtate marcheazã, în 2020, Centenarul
naºterii lui Karol Wojty³a  Papa Ioan Paul al II-lea -18 mai 1920.

Miracolele sãvârºite
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Prin însãºi natura lor, miracolele nu sunt uºor de afirmat. O
vindecare este consideratã în mod oficial ca miracol dacã se produce
instantaneu, este permanentã ºi nu are nicio explicaþie medicalã:
este semnul pe care Dumnezeu îl face asupra celor cãrora le
garanteazã sfinþenia, afirma Cardinalul Jose Saraiva Martins
(Congregaþia Vaticanului pentru Cauzele Sfinþilor). Un numãr
impresionant de Arhiepiscopi, Episcopi, Monseniori ºi alþi peste
80 de consultanþi (medici, personal tehnic, psihiatri ºi chiar
grafologi) investigheazã fiecare aspect al cazului presupus miracol,
cãutând o posibilã explicaþie secularã. Pentru beatificare este
necesarã existenþa certã a unui miracol, pentru canonizare, un al
doilea miracol, condiþii care însã nu sunt cerute în cazul martirilor.
Primul caz certificat ca miracol ºi care a dus la beatificarea Papei
Ioan Paul al II-lea este cel al sr. Marie Simon-Pierre, din Franþa,
care a fusese diagnosticatã la vârsta de 40 ani, în anul 2001, cu
boala Parkinson ºi care, patru ani mai târziu, era deja imobilizatã
la pat. La 2 iunie 2005, dupã o noapte petrecutã în rugãciune de
surorile congregaþiei ei cãtre Papa Ioan Paul al II-lea, care se ridicase
la ceruri în urmã cu numai douã luni, a fost vindecatã în mod
miraculos. De atunci, nu mai urmez niciun tratament. Viaþa mea
s-a schimbat complet  a fost ca ºi cum m-aº fi nãscut a doua
oarã, a declarat sr. Marie Simon-Pierre în faþa Congregaþiei pentru
Cauza Sfinþilor. Ceea ce mi-a dãruit Dumnezeu prin intermediul
Papei Ioan Paul al II-lea este un mare mister, pe care nu îl pot
exprima în cuvinte  ceva foarte mare ºi profund  dar la Dumnezeu
nimic nu e cu neputinþã a declarat ea apoi, în faþa celor peste un
milion de pelerini veniþi la celebrarea beatificãrii.
Dar, aºa cum relateazã Monseniorul Slawomir Oder, postulatorul cauzei de beatificare a Papei Ioan Paul al II-lea, nu a fost
numai acest miracol: mii de cazuri au fost prezentate Congregaþiei
pentru Cauza Sfinþilor, provenind din Brazilia, Columbia, Italia,
Mexic, Polonia, Spania, SUA. Iatã câteva exemple: Jesse, un nounãscut în vârstã de 10 zile, internat la Spitalul de Pediatrie al
Centrului Medical din Washington DC, prezenta o infecþie cu
herpes simplex, care la acea vârstã evolueazã adeseori letal: avea
50% ºanse sã supravieþuiascã ºi numai 25% ºanse sã îºi pãstreze
o activitate cerebralã normalã. În timp ce aºtepta un posibil
transplant hepatic, aflându-se la hemodializã, bunicul sãu a început
sã se roage Papei Ioan Paul al II-lea, care încã nu fusese beatificat.
Pe neaºteptate, semnele vitale ale bãiatului s-au ameliorat, nu a
mai fost nevoie de hemodializã ºi nici de transplant, iar copilul a
putut fi luat acasã, peste o lunã, în perfectã stare de sãnãtate.
Copilul-miracol, aºa a fost numit de personalul spitalului. Alt
caz este al unui ºcolar din Philadelphia, numit Luke, care, în timp
ce fãcea sport, a suferit un accident sever la nivelul coloanei
vertebrale cervicale. Trei zile mai târziu, dupã ce un prieten ºi
bunica bãiatului s-au rugat fostului Suveran Pontif, un consult
neurologic l-a declarat vindecat (iunie 2005). Un alt caz este al
unui bãrbat din SUA, care a dorit sã îºi pãstreze anonimatul ºi
care, cerând mijlocirea Papei Ioan Paul al II-lea pentru ameliorarea
stãrii de sãnãtate, s-a vindecat complet ºi rapid de cirozã hepaticã.
La a patra comemorare a morþii Papei, la 2 aprilie 2009, Cardinalul
Stanis³aw Dziwisz a relatat reporterilor un presupus miracol care
a avut loc la mormântul Papei Ioan Paul al II-lea: un bãieþel în
vârstã de 9 ani din Gdañsk, care suferea de cancer renal ºi era
complet imobilizat, le-a spus pãrinþilor în momentul în care a ieºit
din Bazilicã: vreau sã merg ºi a început sã meargã, perfect normal.
Alte cazuri se referã la tumori care au dispãrut complet, boli de
inimã ºi hepatice vindecate prompt, copii care s-au nãscut perfect
normali, în pofida malformaþiilor grave diagnosticate ecografic etc.
Dar harurile nu sunt numai fizice, ci ºi spirituale  iar în cartea lui
Saverio Gaeta se gãsesc relatãri despre convertiri incredibile ale
unor deþinuþi, prostituate etc. Santo subito!, striga mulþimea imensã
venitã la funeraliile Papei Ioan Paul al II-lea. Oamenii, de fapt, îl
considerau deja sfânt. Procesul de beatificare a fost cel mai scurt
din istoria Bisericii: ºase ani ºi 29 de zile.
Papa Ioan Paul al II-lea a fost beatificat la 1 mai 2011, în
sãrbãtoarea Divinei Milostiviri, de cãtre Papa Benedict XVI. Ziua

- PAPA IOAN
PAUL AL II-LEA

Canonizarea
La 4 iulie 2013, Papa Francisc a confirmat aprobarea pentru
canonizarea Fericitul Ioan Paul al II-lea, ca urmare a recunoaºterii
celui de al doilea miracol înfãptuit prin mijlocirea lui. Fericitul
Ioan Paul al II-lea a fost canonizat împreunã cu Fericitul Ioan al
XXIII-lea, la 27 aprilie 2014, în Duminica Divinei Milostiviri.

Papa Ioan Paul al II-lea, Apostolul

celebrãrii sale liturgice a fost nu ziua ridicãrii sale la cer, ci a
învestiturii sale pontificale, respectiv, 22 octombrie 1978.
Al doilea miracol, care face astfel posibilã canonizarea, este al
unei femei din Costa Rica, Floribeta Mora, diagnosticatã cu un
anevrism cerebral ºi aflatã în afara oricãror posibilitãþi terapeutice
(localizarea anevrismului îl fãcea inoperabil, iar alte posibilitãþi de
tratament nu existã). În astfel de situaþii, moartea poate surveni
instantaneu, în orice moment, prin ruperea anevrismului ºi
inundarea cu sânge a creierului. Ceea ce a survenit însã instantaneu
a fost vindecarea completã. Pacienta fusese internatã ºi
diagnosticatã la câteva zile dupã beatificarea Sfântului Pãrinte, iar
familia ei începuse sã se roage fierbinte Fericitului Papã Ioan Paul
al II-lea. ªi miracolul s-a produs. Vindecarea pacientei a fost
instantanee ºi confirmatã prin toate investigaþiile necesare, conform
declaraþiilor medicului curant, Alejandro Vargas Roman, publicate
în periodicul La Nación. Un alt caz este al primarului districtului
Huila, Columbia, pe nume Marco Fidel Rojas, care a fost vindecat
în mod miraculos de boala Parkinson în 2012, vindecare
documentatã medical.
Putem fi siguri cã iubitul nostru Papã stã acum la fereastra
Tatãlui nostru, ne vede ºi ne binecuvânteazã, spunea, la funeraliile
Papei Ioan Paul al II-lea, Cardinalul Jopseph Ratzinger, prietenul
ºi colaboratorul sãu de o viaþã ºi care avea sã devinã succesorul
sãu  cuvinte profetice, datã fiind multitudinea de haruri
care aveau sã fie primite prin mijlocirea lui.
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Oamenii cu adevãrat mari sunt ca munþii: se vãd mai bine de la
distanþã  chiar dacã uneori dorul împãienjeneºte ochii. Aflat pe
tronul Sfântului Petru, slujirea sa a promovat apostolatul misionar
pentru noua evanghelizare a lumii, apostolatul în favoarea celor
nedreptãþiþi, umili, singuri ºi uitaþi de toþi, dar nu ºi de Dumnezeu,
apostolatul pentru viaþã din momentul conceperii ºi pânã la sfârºitul
ei natural, apostolatul familiei ºi apostolatul speranþei în copii ºi
tineri, a susþinut apostolatul artei ºi ºtiinþei ºi a încheiat pelerinajul
pe pãmânt lãsând mãrturie apostolatul suferinþei. De aceea i se
spune cel Mare.
Trei sunt Papii care poartã supranumele cel Mare: Sfântul
Leon I cel Mare (440-461), care a apãrat Roma de atacul hunilor
sub Attila; Sfântul Grigore I cel Mare (590-604), unul dintre cei
33 de doctori sfinþi ai Bisericii Catolice ºi  acum  Fericitul Papã
Ioan Paul al II-lea, cãruia pietatea popularã îi acordã deja acelaºi
supranume. Mare, prin durata pontificatului sãu, prin cãlãtoriile
sale, prin numãrul de sfinþi canonizaþi, prin numãrul de enciclice ºi
scrisori apostolice, mare prin intervenþiile sale în Conciliul Vatican
II ºi apoi prin tenacitatea cu care a urmãrit aplicarea sa, mare prin opera sa filosoficã ºi literarã, mare - prin talentul sãu dramatic,
dar mai ales, mare - prin carisma sa ºi mare - prin iubirea pe
inima lui o revãrsa asupra tuturor ºi a fiecãruia în parte  rod al
comuniunii permanente în rugãciune, cu Tatãl nostru. I s-ar mai
putea spune mare fiindcã a determinat cãderea comunismului ºi
apoi a ºtiut sã îi îndrume pe cei aflaþi în marasmul post totalitar
spre adevãrata libertate, întemeiatã pe Christos. Dar, cu siguranþã,
i se poate spune mare pentru cã a fãcut primul pas într-o þarã
majoritar ortodoxã ºi a deschis, în pragul mileniului III, poarta
unitãþii creºtinilor în Christos.
Dacã i se va spune pe veci Carol cel Mare sau Ioan Paul cel
Mare - aceasta rãmâne sã aleagã istoria. Sau poate cã i se va spune,
simplu, Apostolul Divinei Milostiviri  fiindcã milostivirea este al
doilea nume al iubirii. Iar Papa Ioan Paul al II-lea este iubirea pe
care Tatãl ceresc ne-a trimis-o la rãscrucea vremurilor, pentru a fi
crucea credinþei noastre. (cf. Domenico del Rio Karol cel Mare.
Istoria Papei Ioan Paul al II-lea. Trad. Pr. Ioan Sociu. Ed. Pauline,
Bucureºti, 2005; http://www.huffingtonpost.com/2011/04/
26/miracles-claimed -from-lat_n_854041.html#. http://
en.wikipedia.org/wiki/Beatification of_Pope_John_Paul_II. )
Cartea Episcopului polonez Karol Wojtyla - Iubire ºi responsabilitate, precum ºi un discurs pe care l-a susþinut la Milano,
cu puþin timp înainte ca Papa Paul al VI-lea sã publice enciclica
Humanae Vitae, l-au influenþat pe acesta în deciziile privind
controlul naºterilor. În mod evident, Humanae Vitae a fost cel mai
important document Papal de la Reformã pânã în acel moment, iar
Papa Ioan Paul al II-lea a avut o mare contribuþie în redactarea
acestuia. (Va urma)

Nicolae MAREª
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169 de ani de la naºterea lui Spiru HARET
UN OMAGIU ADUS MARELUI OM
AL ªCOLII ROMÂNEªTI,
O ONOARE PENTRU NOI
Academician RADU VOINEA
În dialogul pe care-l purtam cu studenþii, îi întrebam
adesea la ce liceu au fãcut studiile secundare ºi, dupã ce
primeam rãspunsul, le ceream sã-mi spunã câteva cuvinte
despre patronul liceului respectiv; îmi amintesc cã unul
dintre studenþi, care urmase cursurile Liceului Spiru Haret
din Bucureºti, nu mi-a putut spune nimic despre patronul
liceului sãu. Am cãutat sã-l ajut. l-am spus cã are o statuie
în Bucureºti. Nu cunoºtea statuia, deºi este, dupã cum se
ºtie, în Piaþa Universitãþii, deci, în inima Bucureºtiului, nu
pe vreo stradã lãturalnicã. «Parcã are o statuie»  mi-a
spus el, dar, bineînþeles, n-a ºtiut sã-mi spunã ale cui sunt
celelalte statui. Fireºte, dacã unui om i se ridicã o statuie,
el trebuie sã fi fost un om important prin faptele lui. I-am
adãugat cã, dupã ce a fost fotografiatã faþa nevãzutã (de
pe Pãmânt) a Lunii, o comisie internaþionalã, din care nu
fãcea parte niciun român, a atribuit în 1976 numele de Spiru Haret
unui crater de pe Lunã. Deci, personalitatea lui Spiru Haret depãºise
graniþele þãrii, valoarea lui fiind recunoscutã pe plan internaþional.
Nici de data aceasta, studentul n-a putut sã-mi spunã nimic despre
patronul liceului pe care-l urmase. ( )
Spiru Haret s-a nãscut la 15 februarie 1851 în comuna Hanul
Conachi din fostul judeþ Putna. ªcoala primarã a început-o în casa
pãrinteascã, apoi a urmat câtva timp la o ºcoalã din Dorohoi.
Ultimele douã clase le-a urmat la ªcoala primarã din Sãrãrie, în
oraºul Iaºi. În septembrie 1862, a intrat la liceul Sfântul Sava din
Bucureºti, care se afla în acel timp la capãtul actualei Cãi a Victoriei,
pe malul Dâmboviþei. Dintre cei ºapte ani petrecuþi la acest liceu,
cinci ani a fost intern. Este interesant cã în perioada aceea nu
existau cursuri tipãrite; elevii luau notiþe dupã explicaþiile
profesorilor; i-au cãzut în mânã însã câteva cãrþi franceze de
matematici, cele de algebrã ale lui Bertrand ºi Briot, cea de
trigonometrie a lui Serret ºi cea de cosmografie a lui Briot ºi Garcet.
Este interesant cã a tradus, în liceu fiind, Tratatul de astronomie al
lui Quetelet, pe care l-a publicat mai târziu Junimea. Poate cã
aceastã traducere i-a insuflat dragostea de a studia armonia
universalã, ceea ce l-a condus mai târziu la celebra sa tezã de
doctorat. Dupã terminarea liceului, în 1869, Haret s-a înscris la
Universitatea din Bucureºti, Facultatea de ºtiinþe, secþia fizicomatematicã. La 3 decembrie 1870, pe când era încã student, Haret
a fost numit profesor de matematici cu titlu provizoriu la Seminarul
central Nifon din Bucureºti. Pe atunci, pentru ocuparea unui post
de profesor în învãþãmântul secundar se cereau numai bacalaureatul
ºi un examen-concurs. Haret ºi-a luat licenþa în matematici în 1874.
În acelaºi an, Titu Maiorescu, ministru al Instrucþiunii Publice, i-a
acordat lui Haret, pe baza unui concurs, o bursã pentru a studia
matematicile la Paris. Acolo ºi-a dat Haret seama de unele lipsuri
în domeniul matematicii ºi ºi-a trecut din nou licenþa în iulie 1876.
Doi ani mai târziu, la 18 ianuarie 1878, ºi-a trecut doctoratul la
Sorbona cu teza intitulatã Sur linvariabilité des grands axes des
orbites planetaires în faþa unei comisii formate din Puiseux,
preºedinte, ºi Briot ºi Baillard, membri. Haret a fost, astfel, primul
nostru doctor în matematici de la Paris.
Teza de doctorat a lui Haret, care nu conþine decât 49 de pagini,
a fost consideratã la vremea respectivã o lucrare epocalã. Despre
ce era vorba? Se ºtie cã, potrivit legilor lui Kepler, planetele descriu
în miºcarea lor în jurul Soarelui elipse ale cãror axe sunt bine
determinate. Newton a reuºit sã explice de ce au loc asemenea
miºcãri, descoperind Legea atracþiei universale, potrivit cãreia o
planetã este atrasã de Soare cu o forþã proporþionalã cu produsul
maselor ºi invers proporþionalã cu pãtratul distanþei de la Soare la
planeta respectivã. În timpul când Haret îºi fãcea studiile la Paris,
se punea urmãtoarea problemã: dacã legea descoperitã de Newton,
a atracþiei universale, este adevãratã, atunci nu numai Soarele atrage
planetele, dar ºi planetele se atrag între ele. Aceste forþe sunt mult
mai mici din cauzã cã masa Soarelui este enormã, pe când masele
planetelor sunt relativ mici (de exemplu, dacã ne-am închipui
Soarele ca o sferã cu raza de un metru, pãmântul ar fi, proporþional,
cât un grãunte de nisip). Totuºi, ele influenþeazã miºcarea planetelor,
ale cãror traiectorii nu mai sunt elipse perfecte, ci traiectorii care
prezintã foarte mici perturbaþii de la forma elipticã. Ce se întâmplã
cu aceste perturbaþii în timp? Rãmân mici sau cresc foarte mult?
Cu alte cuvinte, traiectoriile planetelor rãmân în vecinãtatea elipselor
sau se îndepãrteazã foarte mult de aceste elipse? Problema aceasta
este o problemã de stabilitate a miºcãrilor? Este sistemul nostru
planetar un sistem stabil sau un sistem ce se va dezagrega?
Fireºte, rãspunsul la aceastã întrebare nu este deloc simplu.
Expresiile acestor perturbaþii ar trebui sã cuprindã termeni de ordinul
întâi, de ordinul al doilea, de ordinul al treilea etc... Înainte de Haret,
matematicienii francezi Laplace, în 1773, ºi Lagrange, în 1776,
arãtaserã cã termenii de ordinul întâi sunt nuli. Un alt matematician
francez, Poisson, în 1808, arãtase cã ºi termenii de ordinul al doilea
sunt nuli. În sfârºit, Mathieu, de asemenea matematician francez,
crezuse cã a demonstrat cã ºi termenii de ordinul al treilea sunt nuli,
deci cã stabilitatea sistemului nostru planetar ar fi asiguratã pentru
un numãr foarte mare de ani. Este meritul lui Haret de a fi reluat
aceste calcule ºi de a fi arãtat cã Mathieu se înºelase, el reuºind sã
obþinã expresiile exacte ale acestor termeni de ordinul al treilea. Aºadar,
sistemul nostru planetar nu este stabil. El se destramã. Faptul însã
cã termenii de ordinul întâi ºi de ordinul al doilea din expresiile
perturbaþiilor sunt nuli înseamnã cã aceastã destrãmare va avea loc
dupã un timp suficient de lung, dupã sute de milioane de ani, deci nu
este niciun motiv sã fim, deocamdatã, îngrijoraþi. Fireºte, o asemenea

concluzie a stârnit vâlvã nu numai în rândul oamenilor de ºtiinþã, ci
ºi în rândul filosofilor ºi l-a fãcut celebru pe plan mondial pe Spiru
Haret. Când s-a întors în þarã, la 1 aprilie 1878, Haret a fost numit
suplinitor, apoi titular, la Catedra de Mecanicã a Universitãþii din
Bucureºti, catedrã care între timp se separase de Catedra de Calcul
infinitesimal. El a predat Mecanica raþionalã la Universitatea din
Bucureºti pânã în anul 1910. În acelaºi timp, a fost numit, în anul
1882, ca profesor la ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele, unde,
pânã în anul 1885, a predat trigonometria, geometria descriptivã,
apoi, din 1885 pânã în 1910, a predat numai Geometria analiticã.
A fost ministru al Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor în trei rânduri,
între 1897 ºi 1899, 1901-1904 ºi 1907-1910. În aceastã ultimã
calitate, Spiru Haret a avut o activitate prodigioasã pentru ridicarea
nivelului învãþãmântului nostru pe toate treptele sale: primar,
secundar ºi universitar. El a fost autorul moral al reformei
învãþãmântului secundar ºi superior, din luna martie 1898, când a
trifurcat liceul în: modern, real ºi clasic. Reforma aceasta a durat
pentru învãþãmântul secundar peste 30 de ani, când s-a revenit la
liceul integral unic.
Principiul lui Haret în materie de învãþãmânt a fost «primatul
ºcolii» ºi a reuºit, într-adevãr, sã ridice mult nivelul ºcolii româneºti
înainte de Primul Rãzboi Mondial. Deosebit de interesante sunt
circularele pe care le trimitea îndeosebi învãþãtorilor. Mai mult decât
atât, Haret, ca ministru, rãspundea personal învãþãtorilor la scrisorile
acestora. Academicianul Cristofor Simionescu îºi aminteºte cã bunicul
sãu, învãþãtor într-o comunã din nordul Moldovei, primise un
asemenea rãspuns din partea lui Spiru Haret, scris de dânsul personal,
cu cernealã violetã, în care ministrul îi dãdea sfaturi cum sã predea în
aceeaºi camerã unor elevi din clase diferite. Un alt fapt interesant
este remarca pe care o fãcuse Spiru Haret, pe atunci ministru, întro inspecþie la o ºcoalã din Moldova, cu privire la un bãieþel ce îi
dãduse rãspunsuri excelente la întrebãrile pe care i le-a pus. Dacã ai
sã ai vreodatã nevoie de ceva în legãturã cu ºcoala, sã vii la mine la
minister  i-a spus Haret. ªi s-a întâmplat sã aibã nevoie nu mult
dupã aceea. Dupã rãscoala þãrãneascã din 1907, bãieþelul n-a mai
fost primit la ºcoalã din cauzã cã tatãl lui participase la rãscoalã.
Tatãl s-a dus la minister. Spiru Haret l-a primit. A cãutat în dulap ºi
a scos un carnet, l-a examinat ºi a conchis: Da, este adevãrat! ºi a
aprobat ca bãieþelul sã continue ºcoala. Cine era bãieþelul? Era viitorul
academician Vasile Rãºcanu, medic ºi fiziolog.
Aº adãuga aici faptul cã Spiru Haret fusese acuzat ca autor moral
al rãscoalei þãrãneºti din 1907, considerându-se cã el i-a influenþat pe
învãþãtori, care, la rândul lor, au instigat pe þãrani sã se rãscoale. În
realitate, în lucrarea sa în Chestiunea þãrãneascã, Haret ridicase
problema împroprietãririi þãranilor, propunând înfiinþarea obºtilor
þãrãneºti, a bãncilor populare ºi a asociaþiilor de vânzare în comun a
produselor þãrãneºti, dar nu se þinuse seama de opiniile sale.
Aº mai menþiona un fapt ce aratã importanþa pe care Spiru Haret o
acorda activitãþii proprii didactice în ciuda funcþiilor de conducere ºi
administraþie pe care le-a avut. Astfel, în 1901, când guvernul trebuia
sã depunã jurãmântul, guvern din care fãcea parte ºi Spiru Haret,
regele Carol I a fixat ora 9 dimineaþa pentru aceastã solemnitate. Spiru
Haret a arãtat cã la aceastã orã are cursuri la universitate. Atunci,
regele Carol I a schimbat ora, ºi anume, la 11 dimineaþa. Fãrã comentarii.
Spiru Haret a scris ºi o altã lucrare ºtiinþificã importantã prin
conþinutul ei, dupã celebra sa tezã de doctorat, Mécanique sociale,
apãrutã în anul 1910. Este o încercare de apropiere a douã ºtiinþe
între ele  Mecanica ºi Sociologia  în sensul cã ºtiinþa sociologicã
trebuie sã lucreze cu unele metode matematice-mecanice. În lucrare
se resimte influenþa lui Auguste Comte ºi Herbert Spencer. Haret
susþine cã orice fenomen social se poate reprezenta printr-o curbã.
De exemplu, curba mortalitãþii are un minim la vârsta de 14 ani ºi
douã maxime: una între 0-1 an ºi a doua în jurul vârstei de 70 de ani.
În continuare, Haret considerã cã, aºa cum un punct matematic este
caracterizat în spaþiul cu trei dimensiuni prin trei coordonate (x, y, z),
tot aºa un individ este caracterizat prin trei coordonate: intelectul,
moralitatea ºi economicul. Continuând analogia cu mecanica, Haret
constatã cã energia societãþii creºte de pe urma creºterii invenþiilor ºi a
respectului tot mai mare pentru individ ºi constatã cã o societate
prosperã cu atât mai rapid, cu cât randamentul este mai mare, deci cu
cât se cheltuieºte mai puþinã energie pentru a produce un lucru. Haret
defineºte noþiunea de civilizaþie integralã a unei societãþi ca fiind
dezvoltarea armonioasã în trei direcþii: economicã, intelectualã ºi moralã.
Lucrarea aceasta, cu analogii între fenomenele mecanice ºi cele sociale,
cu preocupãri filosofice ale autorului, a fost viu criticatã în epoca
apariþiei sale. Cu toate lipsurile ei, dacã avem în vedere perioada în
care a fost scrisã (1910), lucrarea are meritul de a fi pus. pentru prima
oarã la noi în þarã, problema introducerii unor metode matematice în
studiul fenomenelor vieþii sociale.
Pentru meritele sale deosebite, Spiru Haret a fost ales membru
corespondent al Academiei Române în anul 1879 ºi membru titular
în anul 1892.
Cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani, în anul 1911, a fost
sãrbãtorit. Cu acest prilej a apãrut un volum omagial intitulat Lui
Spiru Haret. Ale tale dintru ale tale. La împlinirea a 60 de ani, care
cuprinde 1228 de pagini.
Ca om, Haret a fost modest, cu vederi democratice, cinstit ºi
fãrã seamãn de bun. Nu a amãgit ºi nu a dezamãgit pe nimeni. Între
altele, aº menþiona cã el a fost unul dintre puþinii care l-au ajutat pe
Aurel Vlaicu în activitatea acestuia. A fost drept, hotãrât, de o
exactitate proverbialã, extrem de muncitor, dar tãcut. Adesea spunea
«Fapte, nu vorbe!». ªi lumea l-a îndrãgit pentru faptele sale.

A încetat din viaþã la 17 decembrie 1912, chinuit de cancer.
Posteritatea, la 9 iunie 1935, i-a dezvelit in faþa Universitãþii din
Bucureºti un monument în marmurã, alãturi de statuia altor doi
ctitori ai învãþãmântului românesc, Gheorghe Lazãr ºi Ion Heliade
Rãdulescu, ºi de statuia lui Mihai Viteazul. În perioada 19341938, au fost tipãrite, în 11 volume, Operele lui Spiru C. Haret,
care conþin, pe lângã lucrãrile ºtiinþifice, ºi lucrãrile sociale
(discursuri, scrisori, legi etc...).
Recunoscând meritele sale ºtiinþifice, Uniunea Internaþionalã a
Astronomilor a atribuit, în anul 1976, numele Spiru Haret unui
crater de pe faþa invizibilã (de pe Pãmânt) a Lunii. ( )
(Bucureºti, 1994)

