Opinia
naþionalã

19 februarie,

Ziua Naþionalã
Constantin BRÂNCUªI
144 de ani de la naºterea
Titanului de la Hobiþa,
Pãrintele Sculpturii Moderne

Sãptãmânal de opinii, informaþii ºi idei de larg interes naþional

Director: Mioara VERGU-IORDACHE
Anul 28, nr. 897, 18 februarie 2020, 8 pagini, 1 leu, www.opinianationala.ro

19 februarie 1876, Hobiþa - 16 martie 1957, Paris
Reprezentanþii Universitãþii Spiru Haret continuã întâlnirile cu
elevi din clasele a XI-a ºi a XII-a în cadrul Proiectului Liceenii.
Au mãrturisit cã le-a plãcut ºi la Colegiul Tehnic Gheorghe
Asachi ºi la Colegiului Naþional Victor Babeº din Bucureºti.

Universitatea Spiru Haret
organizeazã preînscrieri online
pentru anul universitar 2020-2021!
Universitatea Spiru Haret organizeazã PREÎNSCRIERI
ONLINE la 42 de programe de Licenþã ºi 31 de programe de
Masterat, în cele cinci centre universitare din Bucureºti, Braºov,
Câmpulung, Constanþa ºi Craiova!
Alege un program de Licenþã sau de Masterat ºi asigurã-þi din
timp statutul de student la Universitatea Spiru Haret!
Acceseazã site-ul www.admitere.spiruharet.ro pânã pe 30
iunie 2020, opteazã pentru un program de Licenþã sau de
Masterat ºi trimite formularul de preînscriere completat cu
datele tale. Vei primi confirmarea pe e-mail.
Prin completarea formularului de preînscriere ºi confirmarea
locului pânã la data de 31 iulie 2020, NU MAI ACHIÞI TAXA
DE ADMITERE în valoare de 130 de lei.
Fii student la USH!

Bucureºti
 Facultatea de ªtiinþe juridice ºi ªtiinþe Administrative
 Facultatea de ªtiinþe economice
 Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele educaþiei
 Facultatea de Medicinã veterinarã
 Facultatea de Inginerie ºi Informaticã
 Facultatea de Litere
 Facultatea de Educaþie fizicã ºi Sport
Braºov
 Facultatea de ªtiinþe juridice ºi ªtiinþe economice
 Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele educaþiei
Câmpulung
 Facultatea de ªtiinþe economice
Constanþa
 Facultatea de ªtiinþe juridice ºi ªtiinþe economice
Craiova
 Facultatea de ªtiinþe juridice ºi ªtiinþe economice

Doriþi sã lucraþi într-o lume de basm?!



Grãdiniþa cu program prelungit Prietenii Mei angajeazã cadru
didactic!
Grãdiniþa a fost înfiinþatã în septembrie 2015. Misiunea
instituþiei este de a oferi educaþie, ºanse egale ºi dezvoltare
personalã continuã, tuturor preºcolarilor.
Prioritatea este creºterea ºi dezvoltarea armonioasã a copiilor
preºcolari prin crearea unui mediu în care se dezvoltã în funcþie
de abilitãþi ºi predispoziþii, învaþã ºi îºi însuºesc o serie de repere
care îi vor ajuta în viitor.
Adresa: Bulevardul Metalurgiei nr. 87, sector
4, Bucureºti
Telefon: 0743.058.575/021.222.46.42
Web: http://gradinitaprieteniimei.ro
Facebook: https://www.facebook.com/pg/
gradinitaprieteniimei
Cerinþe:  absolventã a programului de studii Pedagogia
învãþãmântului primar ºi preºcolar. Derogare de la aceastã cerinþã:
absolventã a altei facultãþi, dar cu experienþã considerabilã în
domeniu!  2-3 ani experienþã în domeniu - constituie un avantaj;
 open mind, cunoscãtoare a metodelor didactice moderne ºi

constructive;  limba englezã, nivel mediu/avansat;  persoanã
dinamicã, responsabilã;  stãpânire de sine, rezistenþã la obosealã;
 foarte bune abilitãþi de comunicare ºi relaþionare;  foarte bune
abilitãþi de planificare ºi organizare;  capacitatea de lucru în echipã.
Responsabilitãþi:  planificarea ºi organizarea activitãþilor
instructiv-educative;  planificarea ºi organizarea activitãþilor recreative;  realizarea sarcinilor din cadrul comisiilor ºcolare;  participarea
activã la documentarea planurilor de lecþie;  întocmirea documentelor
specifice activitãþii respectând deadline-urile stabilite;  îndrumarea
ºi sprijinirea copiilor în desfãºurarea activitãþilor;  monitorizarea,
evaluarea ºi prezentarea informaþiilor cu privire la activitatea ºi evoluþia
copiilor;  coordonarea activitãþilor artistice, a celor extracurriculare
ºi a evenimentelor organizate în cadrul grãdiniþei.
Beneficii:  pachet salarial motivant, negociabil în funcþie de
experienþã;  colaborare de lungã duratã;  oportunitatea de a
participa la diverse cursuri ºi training-uri privind educaþia timpurie;
 mediu de lucru motivant, echipã tânãrã ºi profesionistã, cu
dorinþa de a excela ºi de a oferi un act educaþional calitativ.
CV-urile se pot depune pânã luni, 24 februarie, la adresa:
gradinitaprieteniimei@gmail.com.
Interviul va avea loc miercuri, 26 februarie. Ulterior,
candidaþii selectaþi vor susþine ºi o probã practicã.

Nu poþi fi cumpãrat,
dacã nu eºti de vânzare!
Mioara VERGU-IORDACHE
Vor sã ne cumpere! Vor sã ne cumpere! Cine vor sã ne
cumpere? Cum adicã sã ne cumpere? Suntem de vânzare?
Suntem o marfã? Suntem un produs al muncii destinat
schimbului prin intermediul vânzãrii-cumpãrãrii? Suntem un
lucru? Avem preþ? Sigur cã îmi veþi da exemple, veþi argumenta
cu întâmplãri mai vechi ºi mai noi care vorbesc despre vânzarea
sinonimã cu trãdarea. Dar aceºtia suntem noi? Nu cred.
ªi dacã fiecare dintre noi ar începe sã respingã resemnarea
în faþa definiþiilor ironice, defãimãtoare, zeflemitoare, altfel
am fi ca întreg, ca popor! ªi ar trebui sã se înceapã cu aceia
care ºtiu sã citeascã ºi înþeleg ce citesc, cu aceia demni ºi
muncitori, cu aceia care pot sã aibã replicã. Situaþi mereu, cu
suficienþã ºi dispreþ, la o înãlþime nu mereu justificatã, mãrim
falia existentã la nivelul societãþii.
Dacã i-am trata pe toþi ca pe niºte egali? Dacã am începe cu
începutul. Dacã fiecare român cu carte ar lua în grijã un
copil dintr-un mediu defavorizat? Din blocul, strada, cartierul,
satul nostru. Din apropiere. Nu, nu material, neapãrat! Dacã
i-ar acorda un timp, sã zicem sãptãmânal, pentru un dialog, o
lecturã explicatã, asistarea la un film sau un spectacol de teatru,
o vizitã la o expoziþie, explorarea unei librãrii ºi/sau a unei
biblioteci, o plimbare în parc, într-un magazin ºi câte ºi mai
câte fapte mãrunte, dar aºa de importante pentru un copil.
Sunt convinsã cã ar aºtepta cu mare bucurie ºi interes întâlnirile
ºi cã ar încerca sã nu se facã de ruºine! (ªtiu, am auzit cã
e ruºine sã-þi fie ruºine, cã-þi ia din autenticitate. D-aia nu
mai avem loc de autentici).
Poate am creºte generaþii care sã ºtie cã nu pot fi cumpãrate,
pentru cã nu sunt marfã de pus pe tarabã, vor înþelege cã nu
sunt de vânzare, le va creºte stima de sine, vor alege binele ºi
frumosul, diplomaþia, vorba bunã în locul corecþiei prin bãtaie,
prin înjurãturã.
Am devenit aºa de suspicioºi ºi aºa de critici. Cu alþii. Dãm
verdicte fãrã argumente, am eliminat judecata între egali, am
uitat cã sãtulul nu-i crede flãmândului, cã instalatorul nu-i
scriitor, cã profesorul nu-i doctor, cã brutarul nu-i poliþist, cã
ziaristul nu e judecãtor Nu mai vedem pragul de jos pentru
cã avem impresia cã numai cel de sus conteazã.
Cei care strigã mai tare cã vor sã ne cumpere se simt o
marfã. Sau chiar sunt o marfã. ªtiu care-i preþul vânzãrii, al
trãdãrii de orice fel. Nu, nu suntem un popor de vânzare, nu
putem fi cumpãraþi! Dar trebuie sã avem încredere în noi, sã
ne ajutãm sã fim mai demni, sã mai vedem ºi pragul de jos, pe
care sã nu-l ignorãm. Sã înþelegem cã aici ºi acum putem fi noi,
cu defecte, dar cu atât de multe calitãþi, pe care le lãsãm sã se
stingã în umbra superioritãþii unei elite din ce în ce mai
departe de mulþime. Nu poþi fi cumpãrat, dacã nu eºti de
vânzare!
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UNIVERSITARIA
Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic

Program de formare psihopedagogicã de certificare
pentru profesia didacticã

ªi elevii Colegiului Universitar Spiru Haret,
domeniul Sanitar, Craiova sunt prezenþi în stagiul de practicã.
Contãm pe voi!

Pentru programul de formare psihopedagogicã de 30 de credite
de extensie pentru nivelul II (aprofundare) de certificare pentru
profesia didacticã  absolvenþi de master în domeniul diplomei
de licenþã  Departamentul pentru Pregãtirea Personalului
Didactic din cadrul Universitãþii Spiru Haret primeºte
înscrieri în perioada 1-16 aprilie 2020.
Examen final  3 iulie 2020.
 ÎNSCRIEREA ºi susþinerea interviului de admitere.
Dosarul se depune personal, se completeazã ºi se semneazã
o Fiºã-chestionar pe baza cãreia are loc interviul de
admitere. Perioada de înscriere ºi de admitere, în programul
de lucru cu publicul: https://dppd.spiruharet.ro/contact/
 130 lei  taxa de admitere
 500 lei  taxã pentru verificarea documentelor de studii
absolvite în strãinãtate
DOSARUL DE CANDIDATURÃ trebuie sã cuprindã:
douã DOSARE PLIC ºi douã seturi de copii simple de pe:
 Certificatul de naºtere  Cartea de identitate, precum ºi
dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele
înscris pe actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de
identitate  Diploma de licenþã ºi Suplimentul la diploma
de licenþã / Foaie matricolã (sau situaþie ºcolarã cu notele
de la modulul psihopedagogic)  Certificatul/ Adeverinþa de
absolvire a programului de formare psihopedagogicã de nivel
I sau dovada îndeplinirii condiþiei de formare psihopedagogicã de nivel I, în conformitate cu legislaþia în vigoare
(absolvenþi de licee pedagogice ºi colegii universitare de
institutori);  Diploma de master/Diploma de studii
universitare de lungã duratã ºi foaia matricolã/ Suplimentul
la diplomã  Certificatul medical care sã ateste faptul cã
persoana care urmeazã sã se înscrie la studii nu suferã de
boli contagioase ori de alte afecþiuni incompatibile cu
activitatea didacticã  Douã fotografii 3/4  Fiºã-chestionar
care se completeazã de candidat(ã) la depunerea dosarului
ºi constituie bazã pentru interviul de admitere.  Copie a
chitanþei pentru plata taxei de admitere.
*SITUAÞII SPECIALE (acte suplimentare):  Atestatul
de echivalare sau recunoaºtere pentru diplomele de licenþã
obþinute în strãinãtate de cãtre cetãþenii români, ai Uniunii
Europene, Spaþiului Economic European ºi din Confederaþia
Elveþianã, în baza cãrora se realizeazã admiterea, emis de
Centrul Naþional de Recunoaºtere ºi Echivalare a
Diplomelor (CNRED);  Scrisoarea de acceptare la studii
pentru cetãþenii statelor terþe care solicitã înscrierea pentru
a parcurge programul de formare psihopedagogicã în regimul
cursurilor postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se
vor parcurge etapele prevãzute de legislaþia în vigoare. 
Certificatul de competenþã lingvisticã de nivel C1, eliberat

de instituþiile de învãþãmânt acreditate, în cazul candidaþilor
care nu prezintã acte de studii eliberate de unitãþi/instituþii
de învãþãmânt din România sau din strãinãtate cu predare
în limba românã.  Copie a chitanþei pentru plata taxei de
verificare a dosarului.
La înscriere se vor prezenta actele în original pentru
verificare ºi pentru certificare conform cu originalul.
Înscrierile se fac la sediul Departamentului pentru
Pregãtirea Personalului Didactic din str. Fabricii nr. 46G,
corp B, etajul II, biroul 2.1. Tel. 021.316.97.88, int.110.
Dupã rezultatul la interviul de admitere, în termen de 10
zile, candidaþii declaraþi admiºi vor completa dosarul cu:
copie a chitanþei pentru plata taxei de ºcolarizare (rata I sau
integral), Fiºa de înscriere ºi Contractul de ºcolarizare.
Data afiºãrii candidaþilor admiºi:
17 aprilie 2020
ÎNSCRIEREA candidaþilor admiºi:
20-23 aprilie 2020
Candidaþii admiºi se vor prezenta pentru înscrierea în
program, achitarea primei rate ºi semnarea contractului de
ºcolarizare. În aceastã etapã se plãtesc 1800 lei  taxa
programului de formare pentru nivelul II (integral sau prima
ratã de 900 lei).
În vederea înmatriculãrii la programele de formare
psihopedagogicã, parcurgeþi urmãtorii trei paºi:
 achitaþi taxa de ºcolarizare (prima ratã/integral).
Reþineþi faptul cã, dupã achitarea taxei, inclusiv prin
transfer bancar, înmatricularea la cursurile de formare
psihopedagogicã se face numai dupã ce:  completaþi
Fiºa de înscriere;  semnaþi ºi înregistraþi Contractul de
ºcolarizare.
În vederea absolvirii programelor de formare
psihopedagogicã, participaþi la activitãþile didactice din
planul de învãþãmânt al DPPD.
Primul curs la Nivelul II: vineri, 24 aprilie 2020
ora 14, amfiteatrul A6: cursul de Psihopedagogia adolescenþilor, tinerilor ºi adulþilor.
Orarul, suporturile de curs, bibliografia, cerinþele privind
activitãþile de evaluare, data examenelor, precum ºi rezultatele
la examene vor fi afiºate pe Platforma e-learning Blackboard.

Danube Furniture Cluster: Se poate inova împreunã
Prudenþa de a coopera în cluster pe activitãþi CDI pare
a fi depãºitã de membrii Danube Furniture Cluster. În
perioada 7-8 februarie 2020, membrii clusterului s-au
reunit la Oneºti pentru organizarea mai multor evenimente
dedicate inovãrii.
În acest context, un eveniment important a fost dedicat
câºtigãtorilor concursului DANUBE DESIGNERS AWARD
2019, studenþilor care s-au implicat în acþiunile clusterului,
pentru a analiza posibilitãþile unei cooperãri pe termen
lung în domeniul designului de mobilier. De asemenea, au
fost prezentate soluþii de digitalizare în industria mobilei
ºi s-a accentuat rolul centrelor de afaceri de export în
promovarea produselor din industria mobilei.
Pe mãsurã ce coeziunea grupului creºte ºi managerii se
întâlnesc frecvent pentru a discuta, se pot depãºi atât
barierele de comunicare cât ºi neîncrederea în colaborare.
Danube Furniture Cluster se aflã pe acest drum întrucât
îºi alocã de mai mulþi ani, în mod sistematic, timp la final
de sãptãmânã, pentru a transforma cunoºtinþele fiecãrui

membru în cunoºtinþe ºi abilitãþi inovative de grup. Acest
cluster este deja o comunitate de practicã antreprenorialã
colectivã, pentru cã membrii au descoperit cã pot inova
împreunã, la costuri mai mici pentru fiecare - a spus conf.
univ. dr. Costin Lianu, director general al USH Pro Business,
membru al clusterului.
Întâlnirile între membrii, producãtori de mobilã, au
devenit o constantã în ultimii ani, iar numãrul antreprenorilor care pun deoparte grijile cotidiene pentru a gândi
dezvoltarea dincolo de poarta propriei fabrici, a crescut.
Analizãm cu atenþie posibilitãþile de cooperare ºi identificãm
punþi concrete cu designul de produs, cu activitatea de
export ºi internaþionalizare, brand-ul colectiv, digitalizarea
ºi optimizarea fluxurilor. Faptul cã am început sã premiem
studenþi specializaþi în design de interior, care pot veni
alãturi de noi ºi cã ne preocupã sistematic inovarea ºi
digitalizarea, ne impulsioneazã sã creãm valoare împreunã
 a declarat preºedintele clusterului, Gabriel Nãfureanu,
director general al S.C. Luxartim Oneºti.
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Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice Constanþa, din cadrul Universitãþii Spiru Haret
Conf. univ. dr. Iuliana PÂRVU, director al Departamentului de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice:

În activitatea noastrã, orientarea activitãþilor academice
spre realitãþile pieþei muncii ocupã un rol important

Stimatã doamnã conf. univ. dr. Iuliana
Pârvu, în calitatea dumneavoastrã de
director al Departamentului de ªtiinþe
Juridice ºi ªtiinþe Economice, ce consideraþi
cã individualizeazã Programul de studii de
licenþã Management, de programele similare ale altor instituþii de învãþãmânt
superior cu acelaºi profil?
Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe
Economice Constanþa se implicã în mod activ în
procesul de asigurare a relevanþei practice a
proceselor educaþionale pe care le deruleazã,
dorind sã extindã, sã diversifice ºi sã intensifice
formele de colaborare între facultate ºi reprezentanþii pieþei muncii. Mãsurile implementate
în acest context particularizeazã programul de
studii Management, în ansamblul ofertei educaþionale similare din Constanþa. Astfel, începând
cu anul 2018, au fost identificate ºi implementate
mãsuri concrete, inedite  cel puþin în context
regional  de diversificare a formelor de colaborare cu reprezentanþii pieþei muncii ºi de adaptare
permanentã a programelor de studiu ºi a
curriculumului aferent la nevoile ºi aºteptãrile
potenþialilor angajatori ai absolvenþilor noºtri. În
prezent, în cadrul facultãþii se organizeazã ºi se
deruleazã, cu regularitate, diverse evenimente ce
presupun prezenþa reprezentanþilor mediului de
afaceri: workshopuri cu participarea angajatorilor, studenþilor ºi cadrelor didactice, cursuri
practice susþinute prin colaborarea între cadrele
didactice ºi reprezentanþi ai pieþei muncii, interviuri simulate de angajare în cadrul cãrora studenþii au oportunitatea de a afla despre aºteptãrile
pe care le au angajatorii de la viitorii angajaþi.
Totodatã, facultatea are încheiate parteneriate cu
instituþii reprezentative din Constanþa pentru
colaborarea în vederea formulãrii de propuneri
de perfecþionare a curriculumului universitar în
spiritul adaptãrii la cerinþele pieþei muncii, pentru
identificarea acelor tematici de interes pentru
piaþa muncii ce pot constitui obiectul activitãþii
de cercetare în universitate ºi pentru implicarea
reprezentanþilor mediului de afaceri în organisme
manageriale ºi consultative la nivelul facultãþii
Existã noutãþi pentru anul universitar
2019-2020 ?
Corespunzãtor misiunii ºi obiectivelor
strategice ale universitãþii ºi ale facultãþii în
organizarea ºi derularea procesului educaþional,
orientarea activitãþilor academice spre realitãþile
pieþei muncii ocupã un rol important. De aceea,
conducerea Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi
ªtiinþe Economice Constanþa este preocupatã de
concretizarea interesului faþã de cerinþele angajatorilor astfel cã, în cadrul facultãþii funcþioneazã, începând cu anul 2019, o subdiviziune
organizatoricã ale cãrei obiective sunt legate de
dezvoltarea colaborãrii între universitate ºi piaþa
muncii. Aceastã structurã organizatoricã se
numeºte Centrul de colaborare universitate 
piaþa muncii. Acestui centru îi este alocat un
spaþiu distinct ºi dotãri corespunzãtoare, are un
Regulament de Organizare ºi Funcþionare
propriu ºi metodologii specifice derulãrii diferitelor activitãþi, are o structurã organizatoricã în
care sunt implicaþi ºi reprezentanþi ai pieþei
muncii. În cadrul centrului se organizeazã, periodic,
activitãþi de colaborare între mediul academic
ºi reprezentanþii angajatorilor. Astfel, cadrele
didactice din cadrul facultãþii au ºi responsabilitãþi privind menþinerea ºi dezvoltarea relaþiei
cu reprezentanþii pieþei muncii, ceea ce asigurã

un grad ridicat de relevanþã activitãþilor didactice.
Pentru a facilita colaborarea cu partenerii noºtri
din mediul de afaceri, în cadrul Centrului de
colaborare universitate  piaþa muncii existã un
sistem de comunicare la distanþã, astfel încât
angajatorii pot participa la activitãþile derulate
în facultate, fãrã ca prezenþa dumnealor în sediul
facultãþii sã fie necesarã. Totodatã, rolul acestui
centru este ºi acela de a atrage resurse financiare
destinate dezvoltãrii relaþiei de colaborare dintre
universitate ºi piaþa muncii.
Cum apreciaþi poziþionarea actualei
generaþii de studenþi ai programului Management, faþã de evoluþiile uneori neaºteptate,
chiar contradictorii, ale societãþii în care
îºi vor desfãºura activitatea? Îi pregãtiþi
pentru impactul cu lumea realã?
Din punct de vedere al generaþiilor, studenþii
programului de studiu Management sunt, pe de
o parte tineri, proaspãt absolvenþi ai studiilor
liceale, pe de altã parte persoane care au luat
contact cu piaþa muncii ºi care decid sã devinã
studenþi fie pentru a se specializa în contextul unei
cariere profesionale pe care o urmeazã deja, fie
pentru a se reorienta profesional. Ambele categorii de studenþi conºtientizeazã dinamica
actualului context economico-social: cei foarte
tineri, practic au crescut ºi s-au format într-un
astfel de context, ceilalþi sunt oameni care, tocmai
pentru cã au înþeles cã nu mai pot conta pe o
stabilitate profesionalã ºi a locului de muncã pe
tot parcursul vieþii active, au decis sã urmeze
cursurile unei facultãþi într-o perioadã a vieþii
care, în mod tradiþional, nu era destinatã studiului.
Noi suntem preocupaþi în a-i pregãti pentru
impactul cu realitatea pieþei muncii ºi toate
demersurile pe care le-am prezentat anterior
demonstreazã faptul cã înþelegem cã viitori
absolvenþi aºteaptã de la noi sã îi sprijinim în
procesul de integrare pe o piaþã a muncii
caracterizatã de multe ori de evoluþii neaºteptate.
Este dificil sã îi determinaþi pe studenþi sã
înþeleagã importanþa aplicãrii riguroase a
principiilor Managementului modern,
trecând peste emoþiile, trãirile ºi pãrerile
personale?
Cadrele didactice din cadrul programului de
studii Management sunt preocupate sã transmitã
studenþilor faptul cã studiind disciplinele aferente
acestui domeniu, studenþii vor dezvolta, pe lângã
competenþe profesionale specifice, un set de
competenþe transversale care îi vor ajuta în cele
mai diverse contexte profesionale ºi de viaþã
personalã. Astfel, cu ocazia discuþiilor purtate cu
studenþii noºtri, atât în contexte formale, cât ºi
informale, le transmitem ideea cã managementul
înseamnã, dincolo de toatã teoria, o abordare riguroasã a vieþii, pragmatism, disciplinã, capacitate
de adaptare, dezvoltarea capacitãþii de a înþelege
oamenii ºi de lucra împreunã cu aceºtia, capacitatea de a înþelege ºi de a aprecia corect contextul
în care cineva se regãseºte la un moment dat,
înseamnã puterea de nu renunþa ºi de a gãsi soluþii
chiar ºi atunci când mediul este plin de ameniþãri.
Având o astfel de înþelegere a realitãþii, devii o
persoanã cãutatã ºi apreciatã în contextul social
actual în care munca de execuþie este mai puþin
apreciatã (cãci locul ei a fost luatã de echipamente
informatizate, soft-uri etc.), iar capacitatea de a
lua decizii, de a înþelege ºi de a gestiona schimbarea, de a inova, devin calitãþi care fac diferenþa
pe piaþa muncii. Chiar dacã la începutul anilor de
studiu, uneori, studenþii vin cu idei preconcepute,

uneori puþin descurajaþi ºi speriaþi de ce le-ar putea
pregãti viitorul, dezvoltând o relaþie de parteneriat
cu aceºtia, fâcând  pe parcursul activitãþilor
didactice  conexiuni între teorie ºi practicã, reuºim,
în bunã mãsurã, sã-i facem pe viitorii noºtri
absolvenþi sã înþeleagã managementul în esenþa
lui ºi, drept urmare, sã aibã o perspectivã îmbunãtãþitã asupra ºanselor lor pe piaþa muncii, sã fie
mândri cã au absolvit programul de studii Management din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
al Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice Constanþa, sã-ºi poatã prezenta ºi susþine
calitãþile ºi competenþele profesionale ºi sã fie
convinºi cã ceea ce pot oferi din punct de vedere
profesional este foarte important pentru angajatori.
În societatea informaþionalã a zilelor
noastre mai este valabilã sintagma
succesul începe încã de pe bãncile ºcolii?
Societatea informaþionalã oferã soluþii pentru
susþinerea ºi perfecþionarea procesului educaþional, iar Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe
Economice Constanþa este preocupatã în a integra
beneficiile TIC în activitãþile didactice ºi de
cercetare. În mod specific, studenþii programului
de studii Management, de-a lungul procesului
educaþional, au oportunitatea de a se documenta,
de a învãþa, de a elabora proiecte, de a fi evaluaþi,
de a comunica cu reprezentanþii mediului de
afaceri utilizând soluþii informatice moderne,
destinate educaþiei. Drept urmare, absolvenþilor
noºtri le asigurãm, încã de pe bãncile ºcolii
premisele succesului profesional în contextul
societãþii informaþionale.
Având în vedere evoluþiile rapide din economia realã, vedeþi o schimbare în modul de
asimilare a cunoºtinþelor? Mai existã timp
pentru documentarea, aprofundarea ºi sedimentarea informaþiilor?
Societatea de astãzi este o societate a cunoaºterii, respectiv o societate în care cunoºtinþele
evolueazã rapid, în care specialiºtii, indiferent de
domeniu, trebuie sã înveþe permanent lucruri noi,
sã-ºi adapteze competenþele, poate chiar sã
înlocuiascã ceea ce au învãþat în perioada de
formare iniþialã cu informaþii noi ºi contradictorii.
Înþelegând aceastã realitate, cadrele didactice din
cadrul facultãþii pun accent pe evidenþierea ºi
înþelegerea principialã a disciplinelor pe care le
predau ºi, totodatã, pe formarea unor competenþe
legate de identificarea surselor relevante de informaþii pentru fiecare domeniu, pe analiza criticã
ºi evaluarea informaþiilor, pe obiºnuinþa documentãrii permanente etc. Astfel, încercãm sã ne
orientãm, mai degrabã, spre formarea de abilitãþi
de înþelegere a esenþei domeniului studiat, de
informare, de învãþare ºi de cunoaºtere ºi mai
puþin pe acumularea de informaþii care, într-un
timp relativ scurt, se pot dovedi depãºite.
Faptul cã mulþi dintre studenþii dumneavoastrã sunt nãscuþi dupã 1989 sau în
ultimii ani ai deceniului nouã ai secolului
trecut vã uºureazã misiunea?
Da, mai ales cã cea mai mare parte a cadrelor
didactice sunt, de asemenea, cadre didactice
tinere, care, chiar dacã nu sunt nãscute dupã 1989,
s-au format profesional dupã aceastã perioadã.
Dar, avem ºi studenþi nãscuþi înainte de 1989, ºi,
drept urmare, noi, în calitate de cadre didactice,
ne aflãm la confluenþa a douã tipuri majore de
mentalitãþi legate de abordarea educaþiei. Acesta
este un aspect foarte interesant al muncii noastre

de cadre didactice, este o provocare ce ne aduce
în postura de a face efortul esenþial pentru activitatea unui cadru didactic, respectiv, acela de a
înþelege specificul fiecãrui student ºi de a adapta
procesul educaþional corespunzãtor capacitãþii
acestuia de a înþelege ºi de a învãþa.
Mulþi absolvenþi se întreabã în ultimii ani
ce vor face dupã absolvire. Discutaþi cu
ei, încercaþi sã îi îndrumaþi spre diferite
domenii, le oferiþi sfaturi?
Cunoaºtem aceastã problemã ºi o abordãm
frecvent cu studenþii noºtri. În urma unor astfel
de discuþii, conducerea facultãþii a luat decizia
înfiinþãrii Centrului de colaborare universitate 
piaþa muncii pe care l-am prezentat anterior. În
cadrul acestuia se deruleazã activitãþi concrete
de sprijinire a studenþilor pentru a se integra pe
piaþa muncii. Suntem într-un proces de promovare a acestui centru în rândul angajatorilor din
Constanþa ºi, deja, mulþi dintre dumnealor ne
cunosc. Drept urmare, suntem informaþi asupra
necesarului de resurse umane pe care angajatorii
le au ºi intermediem întâlnirea dintre reprezentanþii pieþei muncii ºi studenþii/absolvenþii
noºtri. Un numãr relevant de studenþi ºi-au gãsit,
astfel, un loc de muncã. De asemenea, am implementat o procedurã de urmãrire a integrãrii
absolvenþilor noºtri pe piaþa muncii, iar rezultatele acestei monitorizãri evidenþiazã faptul cã,
la un an de la absolvire, majoritatea absolvenþilor au un loc de muncã ºi o parte relevantã
dintre aceºtia ocupã un post corespunzãtor
domeniului de studiu absolvit.
Credeþi cã relaþia profesor-student trebuie
sã se desfãºoare unidirecþional, privind în
jos de la înãlþimea catedrei sau, dimpotrivã,
bidirecþional ºi interactiv?
În cadrul facultãþii promovãm o relaþie de
parteneriat, atât între studenþi ºi cadre didactice,
cât ºi între studenþi ºi managementul facultãþii,
iar aceastã mentalitate se manifestã zi de zi în
cadrul activitãþilor derulate în facultate. Îi
învestim pe studenþii noºtri cu credibilitate, cu
responsabilitate, fãcându-i sã înþeleagã cã nu
sunt un obiect al acþiunii educaþionale, ci un
subiect al acesteia, un participant activ la propria
formare. Mesajul pe care îl transmitem studenþilor este acela cã împreunã, studenþi ºi cadre
didactice, împãrtãºim obiective comune, sintetizate în derularea unui proces educativ centrat
pe student ºi cã misiunea noastrã este aceea de
a le oferi sprijinul pentru o formare profesionalã
adaptatã nevoilor de integrare pe piaþa muncii.
Credeþi cã în sistemul actual de învãþãmânt
ar mai fi de implementat proiecte ºi idei
care sã conducã la o mai mare adaptabilitate a absolvenþilor la condiþiile economice reale? Cum se realizeazã acest
deziderat la Facultatea de ªtiinþe Juridice
ºi ªtiinþe Economice Constanþa?
Sistemul actual de învãþãmânt, asemãnãtor
oricãrui sistem funcþional, este supus dinamismului societãþii moderne. Conducerea Facultãþii
de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice Constanþa
înþelege aceastã realitate ºi este interesatã ºi
receptivã la dorinþele studenþilor ºi cadrelor
didactice. În prezent, suntem implicaþi în proiectul
de dezvoltare realã a parteneriatului cu reprezentanþii pieþei muncii.
Vã mulþumesc!
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Creãm o lume mai bunã!

Cercetãºia este un anumit tip de viaþã. Un mod de a trãi, de a învãþa, de a-þi ajuta semenii, natura
ºi animalele. Cred cu tãrie cã azi, în 2020, este nevoie mai mult ca oricând sã ne raportãm,
pentru viitor, la aceastã educaþie non-formalã. Elevii, studenþii ºi adulþii înscriºi în rândurile
cercetaºilor încearcã ºi de cele mai multe ori reuºesc sã îndrepte neajunsurile societãþii.
Am stat de vorbã cu un lider al cercetaºilor, biologul Cristian Banciu, cercetãtor în cadrul
Institutului de Biologie al Academiei Române, cercetaº vechi ºi unul dintre cei mai apreciaþi
lideri ai Unitãþii Colþ Alb, din cadrul Centrului Local Dimãncescu, Bucureºti.
Reporter: Dacã nu mã înºel, ai fost printre
primii cercetaºi din România de dupã 89. De
câþi ani eºti înscris în rândurile cercetaºilor?
Cristian Banciu: Nu sunt chiar printre
primii, dar am ceva vechime în cercetãºie, fiind
înscris din 1995. Anul acesta, în toamnã, împlinesc 25 de ani vechime!
Reporter: Un sfert de veac, nu este puþin lucru.
Ce te-a determinat sã faci pasul de la sistemul de
învãþãmânt comunist, în care toþi eram pionieri,
cãtre cercetãºie, o structurã bazatã, în primul
rând, pe voluntariat?
Cristian Banciu: Tocmai asta este ideea,
cercetãºia este complementarã ºcolii ºi reuºeºte
în mare mãsurã sã completeze în sens practic
toatã teoria pe care o învãþãm la ºcoalã.
Reporter: Ai rãmas timp de un sfert de veac
consecvent principiilor cercetãºiei ºi, evident,
voluntariatului. Cum ai reuºit acest lucru?
Cristian Banciu: Depinde de fiecare cât de
mult se ataºeazã de valorile cercetãºiei ºi, poate,
de cât timp petrece la cercetaºi. Liderii care
formeazã copii sunt esenþiali. Aici am învãþat cã
este bine sã facem în fiecare zi o faptã bunã,
oricât de micã ar fi ea.
Reporter: Practic, tot ce faci pentru Organizaþia
Naþionalã Cercetaºii României este voluntariat?
Cristian Banciu: Cercetãºia înseamnã voluntariat, un concept care prinde prea greu în România,
unde toþi te întreabã: Ce-mi iese din asta? Nu
întotdeauna trebuie sã obþii ceva material. Noi
învãþãm multe de la copii, ne autoperfecþionãm
pentru ei ºi, recunosc, ne distrãm împreunã cu ei.
Reporter: În momentul de faþã ai statutul de
lider în cadrul Centrului Local Dimãncescu,
Unitatea Colþ Alb. Ce presupune acest lucru?
Cristian Banciu: Organizaþia noastrã este
compusã din circa 100 de Centre Locale, dintre
care unul este Centrul Local Dimãncescu din
Bucureºti. În cadrul acestuia noi avem ºase unitãþi
de lupiºori (elevi din clasele primare), temerari

(elevi de gimnaziu) ºi exploratori (elevi de liceu),
plus liderii aferenþi, în total, circa 200 de membri.
Reporter: Cum este sã lucrezi cu grupa de
vârstã 7-11 ani, cu lupiºorii? Existã tentaþia sã
lucrezi ºi cu temerarii sau cu exploratorii?
Cristian Banciu: Existã avantaje ºi dezavantaje în activitãþile cu fiecare ramurã de vârstã.
Am venit la lupiºori împreunã cu fiul meu, care
avea 7 ani, vârsta de intrare în cercetãºie. Între
timp a crescut ºi acum e la temerari. Am lucrat ºi
cu celelalte ramuri de vârstã. Este minunat sã vezi
cum progreseazã un copil bine crescut, pe care
l-ai cunoscut de la 7 ani ºi acum e la liceu. Pentru
ca cercetaºii sã ajungã cetãþeni responsabili este
important sã începi de la bazã, cu o bunã educaþie,
ºi de aceea am rãmas la lupiºori.
Reporter: În trei decenii de existenþã a O.N.C.R.,
mentalitatea copiilor care poartã cãmaºa de
cercetaº, dar ºi a pãrinþilor acestora, în ce fel s-a
schimbat?
Cristian Banciu: Mentalitatea tuturor s-a
schimbat mult. Copiii sunt mai legaþi de tehnologie ºi mai puþin dispuºi sã iasã din casã, dacã nu
le oferi activitãþi tentante. Pãrinþii au mai puþin
timp de alocat copiilor, dar sunt mai deschiºi la
colaborarea cu noi.
Reporter: Ce presupune pentru un copil sã
devinã cercetaº, sã continue ciclul de la lupiºor
cãtre temerar, explorator, senior? Cam ce procent
dintre ei rãmâne ca tine în organizaþie ºi duce mai
departe misiunea cercetãºiei?
Cristian Banciu: Orice copil poate deveni
cercetaº, atâta timp cât aderã la valorile ºi regulile
cercetãºiei. Din pãcate, capacitatea de a primi
noi membri este limitatã de numãrul de lideri ºi
de unitãþile în care-i putem încadra. O mare parte
dintre micii cercetaºi ajung pânã la exploratori,
unde îºi fixeazã deprinderile de viaþã învãþate.
Majoritatea liderilor noºtri nu au fost cercetaºi,
dovadã cã puþini rãmân sã dea mai departe din
ceea ce au primit.

Reporter: Vorbim practic despre educaþie nonformalã. În ce fel campurile, ºcolile de iarnã ºi
varã, dar ºi jamboreele contribuie la dezvoltarea
cercetaºului. Înainte de a-mi rãspunde la întrebare,
poate ar fi bine sã dãm definiþia pentru fiecare
dintre cele trei manifestãri specifice cercetaºilor.
Cristian Banciu: Toate sunt campuri
(tabere) cu diverse tematici. Iarna facem ºcoala
de iarnã, vara camp de varã ºi, la câþiva ani, o
jamboree. Aceasta este o tabãrã foarte mare, cu
mii de cercetaºi. Jamboreea poate fi naþionalã,
europeanã sau mondialã. În toate aceste activitãþi
copiii socializeazã, învaþã prin activitãþi noi multe
deprinderi, se întrec în competiþii ºi învaþã sã se
descurce singuri.
Reporter: Cercetãºia poate sã fie soluþia rezolvãrii unor probleme precum timiditatea, violenþa
sau o adicþie (sã zicem dependenþa de telefon)
pentru cei care se înscriu în rândurile cercetaºilor?
Cristian Banciu: Avem mulþi cercetaºi care
au venit timizi ºi s-au deschis ºi au prieteni foarte
buni. În campuri nu aduc telefoane ºi, oricum,
nu au timp de ele, pentru cã le umplem programul
cu activitãþi.
Reporter: Sã vorbim despre cea mai recentã
acþiune la care ai participat, respectiv ªcoala de
iarnã a lui Olaf.
Cristian Banciu: Activitatea a fost campul
de iarnã al unitãþii noastre ºi a fost organizat în
cel mai potrivit loc pentru un cercetaº: la cabana
Himalaya de la Râºnov, deþinutã de unul dintre
românii care au fost pe Everest în 2003.
Reporter: Care au fost activitãþile derulate în
cabanã? Dar cele din exterior?
Cristian Banciu: Am încercat sã îmbinãm
activitãþile fizice (cãþãrare, tirolianã, ski, tir,
cãlãrie, traseu) cu activitãþi de îndemânare sau
artistice. Exemple sunt multe: au învãþat Imnul
cercetaºilor, au desenat mascota campului, au
realizat hãrþi ale Principatelor Unite la 24 ianuarie.
Au învãþat sã facã focul cu amnar ºi despre
importanþa curãþeniei. În plus, am avut multã
distracþie în zãpadã, la focul de tabãrã, unde am
mâncat bezele, am serbat pe un lupiºor, care a
împlinit 10 ani, ºi am vãzut filmul Frozen 2.
Reporter: Cum sunt împãrþiþi cercetaºii
lupiºori (mã refer la patrulã, dar ºi la felul în care
intervin pe acþiuni, bucãtari, exploratori etc.)?
Cristian Banciu: Fiecare unitate constã în
douã sau mai multe patrule, care sunt semiautonome. Fiecare cercetaº trebuie sã ºtie sã facã
câte ceva în patrulã ºi sã se completeze reciproc.
Unul e bun de bucãtar, altul, de constructor, altul,
de muzician, altul explorator etc.

Reporter: Cum pot cercetaºii sã lupte concret
cu problemele mediului, dar ºi cu mentalitãþile
total nesãnãtoase ale majoritãþii populaþiei din
România? Mã refer la efectul de serã, dar ºi la
munþii de gunoaie lãsate în urmã de turiºti.
Cristian Banciu: Cercetaºii strâng întotdeauna gunoaiele lor ºi le depoziteazã adecvat,
chiar adunã în urma altora. În acest camp am avut
o astfel de activitate. În plus, plantãm pomi anual
ºi-i învãþãm permanent despre vieþuitoarele
ocrotite.
Reporter: Care ar fi în acest context mesajul
pe care cercetãºia îl promoveazã de decenii bune,
respectiv, acela de a lãsa o lume mai bunã? Cum
se poate realiza, practic, acest deziderat?
Cristian Banciu: În testamentul sãu, fondatorul cercetãºiei, lordul Baden Powell, ne-a spus
un lucru simplu ºi anume cã bucuriile materiale
sunt trecãtoare ºi mult mai mici decât cele aduse
de faptele bune. Cercetaºii sunt îndemnaþi ca
prin trecerea lor prin viaþã sã lase ceva bun în
urma lor, de aici ºi deviza organizaþiei: Creãm o
lume mai bunã!
Reporter: Pentru cã am vorbit de mesajul
principal, dar ºi de câteva obiective concrete ale
cercetaºilor, este bine sã amintim cã ne apropiem
de ziua de 22 februarie, Ziua cercetaºilor. Care
este semnificaþia ºi ce se preconizeazã cã se va
întâmpla atunci?
Cristian Banciu: Pe 22 februarie aniversãm
naºterea fondatorului cercetãºiei ºi încercãm sã-i
cãlcãm pe urme prin faptele noastre. În toatã lumea,
pe 22 februarie se sãrbãtoreºte Ziua Mondialã a
Cercetãºiei ºi cu acest prilej se organizeazã activitãþi
de celebrare a miºcãrii noastre.
Reporter: Pentru cei care au citit articolul ºi
sunt interesaþi sã intre în rândurile cercetaºilor,
fie ei lupiºori, temerari sau exploratori, cum pot
face acest lucru?
Cristian Banciu: Dacã au între 7 ºi 18 ani se
pot adresa oricãrui centru local din România.
Informaþii suplimentare se pot gãsi pe site-ul
nostru www.scout.ro ºi vor putea fi primiþi în
unitãþile centrelor respective. Pentru cei de peste
18 ani, care vor sã ajute ca viitori lideri, sponsori,
sau voluntari în activitãþi punctuale, oricând se
gãseºte loc în organizaþie. Pentru ei organizãm
stagii de formare, în cadrul cãrora învaþã principiile
cercetãºiei, pedagogia scout ºi o multitudine de
activitãþi practice utile în activitãþi.
Reporter: Mulþumesc foarte mult pentru
interviu ºi baftã în continuare!
Cristian Banciu: Mulþumim ºi noi foarte
mult ºi îi aºteptãm pe cei interesaþi în rândurile
noastre.

Ciprian C. VASILESCU

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a lansat campania

Meseria face diferenþa!

Campania Meseria face diferenþa!, începutã pe
11 februarie, are drept scop prezentarea celor mai
relevante meserii în care se pot forma absolvenþii de clasa a VIII-a, dar ºi avantajele pe care
le oferã învãþãmântul profesional ºi profesional
dual. Aceastã campanie se va încheia pe data de
11 martie, de Ziua Naþionalã a Meseriilor.
Sãptãmânal, prin intermediul acestei
campanii, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
împreunã cu Centrul Naþional de Dezvoltare a
Învãþãmântului Profesional ºi Tehnic vor
prezenta meseriile care pot face diferenþa.
Toate materialele vor fi vizibile pe site-urile
alegetidrumul.ro ºi edu.ro.
Campania Meseria face diferenþa! se va derula
în toatã þara pânã pe data de 11 martie 2020, iar

printre acþiunile propuse de cãtre inspectoratele
ºcolare se regãsesc:  acþiuni comune ale unitãþilor
de învãþãmânt profesional ºi tehnic, ale inspectoratului ºcolar judeþean, ale Centrului Judeþean de
Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã, ale operatorilor
economici privind consilierea ºi orientarea ºcolarã
ºi profesionalã a elevilor;  caravane ale meseriilor;
 concursuri ºcolare de tip Atelier de creaþie sau
Atelier de roboticã;  vizite ale elevilor din unitãþile
de învãþãmânt gimnaziale din judeþ la operatorii
economici care asigurã pregãtirea ºi/sau practica în
învãþãmântul profesional ºi profesional dual;
 ateliere de informare pentru profesorii diriginþi ai
claselor a VII-a ºi a VIII-a.
În urmãtoarea perioadã, Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii, inspectoratele ºcolare ºi instituþiile de
învãþãmânt vor organiza, cu ocazia Zilei Naþionale
a Meseriilor  11 martie, o serie de evenimente
care sã contribuie la creºterea vizibilitãþii ºi
atractivitãþii învãþãmântului profesional, tehnic ºi
profesional dual în rândul viitorilor absolvenþi de
clasa a VIII-a.
Educaþia ºi formarea profesionalã au un rol
fundamental în crearea ºi dezvoltarea unei
societãþi bazate pe competenþe. Nu putem fi
nepãsãtori la evoluþia tehnologicã din ultimii ani,
deci trebuie sã devenim proactivi, sã luãm decizii
bine fundamentate pentru ca elevii noºtri de
gimnaziu sã-ºi poatã continua studiile urmând
un traseu educaþional corect, a declarat Monica
Anisie, ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii.

Reamintim cã învãþãmântul dual a fost introdus
începând cu anul ºcolar 2017-2018, an în care s-a
înregistrat un numãr de 2.268 elevi în prima
promoþie pentru aceastã formã de organizare a
învãþãmântului profesional. Datoritã eforturilor
comune ale tuturor celor implicaþi, sprijiniþi de
Ministerul Educaþiei ºi Centrul Naþional de
Dezvoltare a Învãþãmântului Profesional ºi Tehnic,
numãrul elevilor din învãþãmântul dual a crescut,
ajungând în anul ºcolar 2019-2020 la 12.908 elevi,
aproape dublu faþã de anul ºcolar precedent.

viitorii absolvenþi de clasa a VIII-a sã aleagã ce
este mai bine pentru ei în vederea valorizãrii
abilitãþilor ºi deprinderilor pe care le au.
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii încurajeazã
parteneriatul între toþi factorii implicaþi în vederea
asigurãrii condiþiilor optime pentru educaþie ºi
pregãtire profesionalã a elevilor, în vederea unei
inserþii de succes pe piaþa forþei de muncã.

Liceul Tehnologic Cezar Nicolau
din Brãneºti  prima zi a Campaniei

Miercuri, 12 februarie 2020, la Liceul
Tehnologic Cezar Nicolau din Brãneºti (judeþul
Ilfov), a avut loc activitatea de promovare a
învãþãmântului profesional ºi tehnic, cu accent
pe învãþãmântul dual, din cadrul campaniei
Meseria face diferenþa!
Evenimentul a evidenþiat oportunitãþile pe
care le au elevii prin parcurgerea unui traseu
profesional. Totodatã, se remarcã abordarea
extrem de aplicatã a unitãþii de învãþãmânt care
valorizeazã experienþa elevilor sãi ºi a partenerilor
de practicã, operatori economici, în acþiunile de
promovare a învãþãmântului profesional ºi tehnic
ºi a celui profesional-dual. Unii dintre elevii acestui
liceu au devenit ambasadori ai învãþãmântului
profesional, tehnic ºi dual, capabili sã convingã

Sursa: Biroul de Comunicare al
Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii
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VITRALII

Ala-Bala-Capitala

VITRALII
Vorba cuiva, iarna nu-i ca vara. Expresia
ne-a amuzat ºi continuã sã ne distreze ºi
acum. Însã când viscolul chiar scuturã
ferestrele ºi gerul crapã pietrele, parcã nu-þi
mai arde de râs. Caloriferul gâlgâie rece,
iar un duº fierbinte devine parte a unui
scenariu SF. Sigur, avem la dispoziþie mai
multe soluþii: ligheanul, ibricul ºi oala cu
apã încãlzitã pe aragaz, baia publicã sau, de
ce nu, mai puneþi o hainã pe voi, dacã vã e
frig!. Pentru cunoscãtori, aceastã ultimã
variantã a fost multã vreme subiect de
bancuri spuse printre suflãturi în pumnii
vineþi de frig, ºi îºi are sorgintea într-un
discurs al preºedintelui Jimmy Carter, care
le-a rãspuns astfel americanilor nemulþumiþi,
în plinã crizã a petrolului, cã tremurã de frig
în case, deºi sunt nevoiþi sã plãteascã mai
mult. Preluatã la noi în anii optzeci, sintagma
respectivã pare sã redevinã actualã. De
treizeci de ani nimeni nu se osteneºte sã
repare sau mãcar sã expertizeze sutele de
kilometri ai reþelei de termoficare bucureºtene. Iar þevile crapã una dupã alta ca

într-un sinistru domino care nu poate fi
stãvilit. Aºa cum ne-am obiºnuit, nimeni
nu-ºi suflecã mânecile ºi nu ia problema în
serios. Totul coboarã la nivel politic, pe
criteriul mã poþi lovi pe mine, dar nu lovi în
partid/ te spulberã poporul ce-n juru-i face
zid. Cetãþeanul simplu nu încape în aceastã
ecuaþie. Partidul e în toate. Administraþia
localã ºi guvernul, în frunte cu primarul
general ºi prim-ministrul, se rãzboiesc politic,
vâneazã voturi, aruncã vina de la unul la altul,
încearcã sã împingã în faþã partidul din care
provin. S-a ajuns pânã la acuzaþii de sabotaj,
ca în vremurile temutului Beria. În acest
timp, noi, obosiþi de atâta mascaradã,
tremurãm vârtos între pereþii reci.
S-au împãrit pomeni cu iz electoral, vouchere pentru biciclete ºi electrocasnice,
s-au inventat excursii, s-au organizat baluri,
festivaluri ºi concerte, dar nimeni nu s-a
gândit sã aloce câþiva lei pentru a începe
mãcar o inventariere a reþelelor de termoficare cu probleme. Cei pe care i-am învestit
sã gestioneze uriaºa gospodãrie numitã
Bucureºti continuã sã-ºi batã palmele fericiþi, cântând ca apucaþii Ala-Bala, în timp
ce contabilizeazã conºtiincios în carneþelele
ascunse în genþile sau în buzunarele costumelor scumpe câte voturi au mai câºtigat,
cum sã facã sã tragã turta pe spuza lor, cum
sã ne mai pãcãleascã puþin, explicându-ne
ce bine va fi. Nu cã le-ar pãsa.

Dragoº CIOCÃZAN
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Unul dintre cei mai mari romancieri români
În România de azi posturile de
televiziune oferã publicului sute de
emisiuni în care temele cele mai
diferite sunt discutate din variate
perspective, cu felurite argumente,
exemple ºi concluzii. Între acestea,
emisiunile cu subiecte artistice,
literare ºi culturale au un loc aparte, datoritã invitaþilor
care le susþin ºi, mai ales, a argumentelor aduse de ei în
dezbateri. Amintim de ele pentru a sublinia caracterul
aparte, puterea de atracþie ºi rigoarea argumentãrii în
recenta emisiune pe teme literare a postului 6 TV,
la care ºi-au dat întâlnire moderatorul Miron Manega
ºi romancierul Mihail Diaconescu.
Domnul Mihail Diaconescu, clasicul în viaþã (acad.
Gh.Pãun) ºi Magul de la Vultureºti (prof. univ. dr. Nae
Georgescu) s-a impus în cultura românã ºi europeanã
prin romanele, nuvelele, tratatele de esteticã, teoriile
literare ºi contribuþiile originale în domeniile muzicologiei
ºi criticii de artã, printr-o susþinutã activitate de ziarist.
Tema dialogului a fost volumul Depãrtarea ºi timpul
(Lo spazio e il Tempo) al domnului Mihail Diaconescu,
recent apãrut în limba italianã, la Editura Rediviva din
Milano, în foarte buna traducere în italianã a doamnei
Anca Rodica Similea (traducerea a fost revizuitã 
Rilettura del testo: Giorgio Giacomello ºi Renzo
Peressini) ºi într-o þinutã artisticã  tipograficã admirabilã.
E cazul sã amintim faptul cã Depãrtarea ºi timpul a
apãrut mai întâi la Editura Eminescu din Bucureºti în
1986 ºi, ulterior, într-o nouã ediþie ºi într-un tiraj de
masã în colecþia Biblioteca ªcolarului a Editurii Litera
Internaþional, Bucureºti  Chiºinãu, în 2003. Faptul cã
domnul Mihail Diaconescu este prezentat în manualul
de Literaturã românã pentru liceenii de clasa a XI-a
(manualul semnat de domnul profesor Marin Iancu) a
impus tipãrirea romanului Depãrtarea ºi timpul în
colecþia Biblioteca ªcolarului.

Fapt semnificativ  Editura Rediviva îl prezintã
pe domnul Mihail Diaconescu nu numai ca pe
unul dintre cei mai mari romancieri români (uno dei
piu grandi romanzieri romeni), ci ºi ca estetician.
Tratatul domnului Mihail Diaconescu Prelegeri
de estetica Ortodoxiei este comparat de Editura Rediviva cu creaþiile similare semnate de filozofi ca Georg
Wilhelm Friedrich Hegel, Nicolai Hartmann, Benedetto
Croce ºi Tudor Vianu.
Pornind de la datele oferite de volumul Lo spazio e
il Tempo, dialogul domnului Miron Manega cu
romancierul Mihail Diaconescu a abordat teme precum
condiþia esteticã a prozei, în general, ºi a romanului
contemporan, în special; raportul dintre epic ºi istoric,
dintre narativ ºi stilistic, respectiv dintre document ºi
transfigurarea lui literarã;
dintre evocare, parabolã ºi
simboluri. S-a discutat insistent ºi despre modul în
care valorile literare româneºti sunt receptate azi
în lume.
Fapt semnificativ, romanele domnului Mihai
Diaconescu care au fost
traduse în limbi strãine,
respectiv, Culorile sângelui - în limba germanã
(Die Farben des Blutes),
Marele cântec - în limba
francezã (Magnus Cantus), pãrþi importante din Speranþa - în limba rusã (Emissarâ, Perevela na ruskii
iazâk) ºi acum, iatã, Depãrtarea ºi timpul (Lo spazio
e il tempo), sunt pãrþi din creaþia literarã de amploare,
numitã de autorul lor fenomenologia epicã a spiritului
românesc.

Radu Florin YVAIN

Tarabostes la Versailles
În Franþa, la Paris, pe aleile adumbrite ale grãdinii Palatului
Versailles) printre alte sute de statui sunt ºi douã, impunãtoare,
de daci (tarabostes), din marmurã albã. Aflu cã acestea sunt
replici ale altor douã  de data acesta, antice  create de sculptorii
Antoine Andre ºi Mathieu Lespagnandelle (Espagnandel). Dintre
cele douã, una reprezintã un dac ce reproduce acelaºi gest cu
mâinile  gest devenit cumva identitar -, respectiv are mâna
stângã suspendatã într-o eºarfã ºi o susþine cu cea dreaptã. De
asemenea, cealaltã statuie îºi þine braþele peste piept, aºa, ca întro autoîmbrãþiºare. Simbolismul acestor semne lãsate în piatrã
are legãturã cu cele douã sensuri ale timpului în creaþie (schimbarea
de sens, zona Nodului lui Isis sau Hercule/Herakles; sfârºitul
timpului vechi ºi începutul timpului nou; moment al
pragului când cele douã timpuri îºi adunã capetele spre a face
nod, timp al lui Dionysos  Bachuss, cel dublat  ameþit). Poziþia
braþelor statuilor de daci are o simbolisticã asemãnãtoare cu
limbajul semnelor din braþe ale poliþiºtilor de circulaþie rutierã.
Palatul Versailles a fost reºedinþa regilor Franþei, Ludovic al
XIV-lea, Ludovic al XV-lea ºi Ludovic al XVI-lea. În acest castel,
în Galeria Oglinzilor, a fost semnat Tratatul de la Versailles.
În 1837 palatul a devenit primul muzeu de istorie al Franþei.
Impozante sunt ºi Grãdinile de la Palatul Versailles, desfãºurate
pe mai mult de 800 de hectare. Autorul planurilor arhitecturale,
Andre le Notre (1613-1700), arhitect de grãdini, le-a modificat
ºi îmbogãþit timp de aproape 40 de ani, pânã au ajuns la forma
din prezent, graþie aplecãrii pentru frumos pe care o avea Regele
Soare (Ludovic al XIV-lea). Parcul nu este format doar din
grãdini, ci este ºi un adevãrat muzeu, având numeroase statui,
ansambluri sculpturale ºi o mulþime de fântâni, alimentate cu

apã de þevi a cãror lungime însumatã este de circa 50 de kilometri.
În centrul grãdinilor existã un mare canal cu apã, în formã de cruce,
iar grãdinile sunt grupate în patru mari zone, dupã punctele
cardinale, cu o mai mare bogãþie de verdeaþã ºi cu multe specii de
plante. Alte atracþii: bazinul Dragonului, cu o statuie ce aruncã un
jet uriaº de apã, de peste 20 de metri înãlþime, ºi bazinul lui Neptun.
Mai existã grupuri formate din câte patru statui ce înfãþiºeazã
anotimpurile, continentele, temperamentele umane, o piramidã
executatã din marmurã, susþinutã de tritoni ºi delfini din plumb, ºi
o grotã, Grota lui Tethys. Vizitatorii se pot bucura ºi de priveliºtea
Fântânei Latona, care are în centru o statuie ce o întruchipeazã pe
Latona ºi pe copiii ei, ºi o mulþime de broscoi. Aici se ajunge
coborând niºte scãri, pe care existã ºase statui: Ziua, Seara, Aerul,
Soarele, Apa ºi Primãvara. Aleea Regalã are peste 300 de metri
lungime ºi 40 lãþime, fiind strãjuitã de statui, câte nouã pe fiecare
parte. Aleea se terminã la Bazinul lui Apollo, unde este ºi statuia
auritã a acestuia, realizatã, între anii 1668 ºi 1670, de Jean Baptiste
Tuby. În partea de est, o terasã din bazine cu apã, cu câte patru
statui care simbolizeazã fluviile Franþei. ªi multe alte minunãþii.
Regele ºi regina îºi puteau distra invitaþii de seamã ºi într-un spaþiu
de bal aflat în aer liber, construit sub formã de amfiteatru, cu
cascadã ºi cu o platformã de dans în mijloc. ªi regele avea spaþiul
sãu, unde avea la dispoziþie un bazin (Bazinul Oglinzilor) în care
încerca machetele navelor de rãzboi.
Aici, pe aleile grãdinii Palatului Versailles, stau în liniºtea
lor mãreaþã douã statui impunãtoare de daci (tarabostes) din
marmurã albã, cãrora cei care au ridicat aceastã minune
arhitecturalã ºi istoricã le-au acordat importanþã ºi onoare.

George V. GRIGORE

Invitaþii în lumea artelor plastice

Tania
DAVIDICÃ revelaþia
artisticã
a începutului
de an
Anul de graþie 2020 are un debut foarte bun, în materie
de subliniere a unor personalitãþi care s-au remarcat, în
mod special, în domeniul armoniilor cromatice. Ne
îngãduim sã o plasãm pe primul loc pe Tania
DAVIDICÃ. Unii dintre obiºnuiþii expoziþiilor de arte
vizuale au remarcat deja acest nume, alþii vor fi acum
foarte plãcut impresionaþi, ca ºi mine, de farmecul, graþia
fiecãrui tablou. Nu ne ferim sã subliniem valoarea
deosebitã a fiecãrei lucrãri în parte.
 Pentru cei care vã cunosc mai puþin, vã rog sã
vã prezentaþi.
Debutul în minunata lume artisticã a început ca hobby
pentru ca, mai apoi, sã se transforme într-o formã de
terapie antistres. Sunt o persoanã modestã. Pentru cã
nu voiam sã mã fac de râs, am urmat câteva cursuri
intensive de tehnica acuarelei cu foarte talentaþii: Mircea
Corcodel, arhitect ºi acuarelist (2017); Ovidiu Iovanel,
arhitect ºi acuarelist (decembrie 2018); Corneliu Drãgan

-Târgoviºte, acuarelist (noiembrie-decembrie 2019);
merg ocazional la schiþat cu grupul Urban Sketchers
Bucureºti, fondat de domnul Mugur Popa, arhitect ºi
acuarelist; am urmat un curs intensiv de tehnica picturii
în acrilic ºi acuarelã la ArtHouse Bucureºti, îndrumãtor
Ruxandra Cocieriu. Activitatea artisticã înseamnã
participarea la expoziþii de grup: noiembrie 2018 expoziþia de graficã ºi picturã Ardent Art, care a avut ºi
scop umanitar; cu ocazia Anului Centenar, 1-31 nov.
2018 - expoziþia colectivã de picturã din Centrul Cultural
Los Castillos din Alcorcon, Madrid; 22 ianuarie24 februarie 2019 am fost parte din prima expoziþie
naþionalã de picturã în acuarelã organizatã de IWS
Romania la Teatrul Naþional I.L. Caragiale, Bucureºti;
martie-iunie 2019 - expoziþie itinerantã de picturã,
România în acuarelã, prin marile oraºe din România;
iulie 2019 - expoziþia colectivã de picturã organizatã de
ArtHouse, Bucureºti; octombrie-noiembrie 2019 - a doua
expoziþie colectivã de picturã în acuarelã organizatã la
Alcorcon-Madrid, Spania; decembrie 2019 - expoziþia
în scop caritabil Bucuria de a dãrui.
 Pentru ce aþi ales pictura?
Desenam când eram copil, era felul meu de a-mi
petrece timpul, pe lângã plãcerea de a citi. Nu eu am
ales ºi nici nu m-a încurajat nimeni sã-mi urmez visul,
asta în condiþiile în care, la ºcoalã, nici mãcar profesor
de desen nu am avut.
 Care tehnici sunt preferatele dumneavoastrã?
Tehnica preferatã este acuarela, chiar dacã este greu
de realizat. Are viaþa ei proprie, este inimitabilã ºi,
pentru cã trebuie sã ai o anume stare, mã învaþã sã fiu
mai relaxatã, sã renunþãm la a mai încerca sã þin totul
sub control. Pânã acum nu mi-a reuºit întru totul. Am

început sã lucrez pe
formate mici, A5, A4 dar,
am ajuns sã pictez ºi pe
formate mari, 56×76 cm, de
exemplu. Sunt concursuri
sau expo-ziþii care impun
anumite dimensiuni ºi
atunci trebuie sã te
conformezi.
 Ce ne puteþi spune
despre viaþa dumneavoastrã, dincolo de picturã?
Sunt o persoanã sociabilã, amabilã ºi civilizatã,
dar, mã simt bine ºi dacã sunt doar eu, pensulele ºi
cãrþile mele. Sunt eco-nomist ºi funcþionar public
într-o instituþie din administraþia centralã.
 Unde vã vedeþi peste 10 ani?
Chiar dacã mi-am descoperit târziu pasiunea
pentru pictura în acuarelã, sper sã pot continua ºi
dupã ce mã voi pensiona. Asta dacã nu se va schimba
(pentru a câta oarã?) legislaþia privind vârsta de
pensionare, ca sã închei cu o glumã.
Acum este locul unei mãrturii personale. Am
cunoscut mulþi pictori în peste patru decenii de viaþã
în ateliere, galerii, expoziþii ºi muzee. Trebuie sã
spun cã Tania DAVIDICÃ ne conduce cu graþie spre
un univers unic prin sensibilitate ºi abilitãþi plastice.

Aristotel BUNESCU

(https://agentiadepresaculturalasisportiva.wordpress.com)
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Activitatea premergãtoare ºedinþei de judecatã a instanþei
ºi rezolvarea lucrãrilor cu caracter administrativ
Grefierul de ºedinþã preia dosarele de la arhivã, sub semnãturã,
de regulã, cu douã zile înaintea ºedinþei ºi afiºeazã lista cauzelor cu
o zi înaintea termenului de judecatã sau cel mai târziu cu o orã
înainte de începerea ºedinþei la instanþele la care activitatea se
desfãºoarã în 2-3 timpi.
Grefierul de ºedinþã completeazã condica de ºedinþã, acolo unde
nu se genereazã în format electronic ºi verificã dacã au sosit la instanþã
ºi s-au ataºat la dosare dovezile de înmânare ori de comunicare a
citaþiilor ºi a celorlalte acte de procedurã, precum ºi relaþiile ºi actele
solicitate de preºedinte sau de instanþa de judecatã. De asemenea,
grefierul de ºedinþã verificã legalitatea îndeplinirii procedurilor de
citare sau de comunicare ataºate la dosar ºi informeazã preºedintele
completului de judecatã despre deficienþele constatate. Dosarele se
predau completului de judecatã.
La înscrierea dosarelor pe listã se dã întâietate cauzelor în care
sunt deþinuþi sau arestaþi la domiciliu ºi celor cu privire la care legea
prevede cã judecata se face de urgenþã sau cã se dezbat cu prioritate,
þinându-se seama de orele fixate pentru prezentarea persoanelor
chemate în proces.
Lista de ºedinþã cuprinde ºi numele ºi prenumele judecãtorilor care
compun completul de judecatã, numele ºi prenumele grefierului de
ºedinþã, precum ºi numele ºi prenumele procurorului de ºedinþã, în
cazul în care la ºedinþa de judecatã participã un alt procuror decât cel
menþionat în lista de ºedinþã, grefierul cauzei anunþã numele ºi prenumele
acestuia la începutul ºedinþei sau înainte de a face referatul cauzei.
Dupã fixarea primului termen de judecatã, dosarul se predã de
îndatã grefierului de ºedinþã care, în aceeaºi zi, introduce termenul
în aplicaþia ECRIS.
La instanþa de control judiciar, dosarele se transmit persoanei
desemnate cu repartizarea aleatorie în vederea repartizãrii pe
complete. Dispoziþiile referitoare la înregistrarea cererilor ºi alocarea
numãrului în aplicaþia ECRIS la prima instanþã se aplicã în mod
corespunzãtor pentru cãile de atac, dacã legea nu prevede altfel.
Dosarele repartizate aleatoriu sunt transmise preºedintelui
completului de judecatã corespunzãtor, pentru luarea mãsurilor
necesare anterioare stabilirii primului termen de judecatã.
În caz de absenþã a preºedintelui, stabilirea primului termen de
judecatã se face de unul din ceilalþi membri ai completului, iar în
situaþia absenþei tuturor membrilor completului, de cãtre judecãtorul
din planificarea de permanenþã.

Activitatea în timpul ºedinþei de judecatã
Grefierul va fi prezent în sala de ºedinþã cu jumãtate de orã înainte
de începerea ºedinþei de judecatã, pentru a pune la dispoziþie dosarele
spre consultare procurorului, pãrþilor, reprezentanþilor sau avocaþilor
acestora, dupã o prealabilã verificare a identitãþii ºi calitãþii.
Dupã începerea ºedinþei de judecatã, pãrþile pot studia dosarele
numai cu încuviinþarea preºedintelui de complet.
Grefierul de ºedinþã verificã buna funcþionare a instalaþiilor de
sonorizare, pentru apelul persoanelor chemate în faþa instanþei de
judecatã.
Grefierul de ºedinþã anunþã publicului din salã intrarea judecãtorilor.
Accesul publicului în sala de ºedinþã poate fi limitat numai în
cazurile ºi în condiþiile prevãzute de lege.
Cererile sau actele depuse în timpul ºedinþei de judecatã vor fi
datate, vizate ºi semnate de preºedintele completului de judecatã
sau de cãtre un alt membru al completului.
Fotografierea ºi înregistrarea audiovideo în sala de ºedinþã se fac
numai cu aprobarea preºedintelui completului. Cererile se adreseazã
în prealabil biroului de informare ºi relaþii publice din cadrul instanþei,
cu indicarea dosarului pentru care se solicitã fotografierea sau
înregistrarea. Pentru desfãºurarea normalã a procedurilor, instanþa
poate acorda permisiunea doar unui numãr limitat de solicitanþi, în
ordinea formulãrii cererilor.
Este interzisã difuzarea fotografiilor, a înregistrãrilor sau a
imaginilor captate fãrã acordul preºedintelui completului de
judecatã. În cazul încãlcãrii acestei interdicþii, va fi sesizat Consiliul
Naþional al Audiovizualului.
Pentru relaþia cu mass-media se aplicã Ghidul privind relaþia
dintre sistemul judiciar din România ºi mass-media, aprobat prin
Hotãrârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 482/2012, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
ªedinþa de judecatã poate fi suspendatã pentru motive justificate.
Durata suspendãrii va fi anunþatã ºi afiºatã pe uºa sãlii de ºedinþã,
prin grija grefierului.
Apelul pãrþilor ºi al celorlalte persoane citate se face, de regulã,
de grefierul de ºedinþã, prin instalaþia de sonorizare.
Dupã strigarea cauzei ºi apelul pãrþilor, grefierul de ºedinþã face
oral referatul cauzei, prezentând pe scurt obiectul pricinii ºi stadiul
în care se aflã judecata acesteia, comunicã modul în care s-a îndeplinit
procedura de citare a persoanelor chemate la proces ºi dacã s-au
realizat celelalte mãsuri dispuse de instanþã la termenele anterioare.
Cauzele care se amânã fãrã discuþii vor putea fi strigate la începutul
ºedinþei, în ordinea listei, dacã toate pãrþile legal citate sunt prezente
ºi cer amânarea sau în cauzã s-a solicitat judecata în lipsã.
La cererea pãrþilor, instanþa va putea lãsa cauza la urmã, fixând o
anumitã orã, când dosarul va fi strigat din nou.
În cazul în care niciuna dintre pãrþi nu se prezintã la strigarea cauzei,
dosarul va fi lãsat la sfârºitul ºedinþei când, dupã o nouã strigare, în
ordinea listei, se va proceda conform dispoziþiilor procedurale. Pentru
motive temeinice, preºedintele completului poate dispune luarea
cauzelor într-o altã ordine decât cea înscrisã pe lista de ºedinþã.

În cursul ºedinþei de judecatã grefierul va consemna în caietul de
note: numãrul dosarului, poziþia acestuia pe lista de ºedinþã,
susþinerile orale, depunerile de cereri ºi acte în timpul ºedinþei,
mãsurile dispuse de instanþã, precum ºi toate celelalte aspecte din
desfãºurarea procesului.
În cazul în care notele grefierului de ºedinþã sunt tehnoredactate,
acestea se listeazã la sfârºitul ºedinþei de judecatã ºi se pãstreazã
în mape care urmeazã regimul juridic al caietului de note.
Caietul de note este numerotat înainte de a fi început ºi este
sigilat dupã completarea lui; acesta se depune la arhiva instanþei,
unde se pãstreazã timp de 3 ani, socotiþi de la data ultimelor note.
ªedinþa de judecatã se înregistreazã cu mijloace tehnice. Suportul
înregistrãrii se pãstreazã în arhiva instanþei.
Grefierul de ºedinþã introduce în sistemul informatic datele
referitoare ta taxele de timbru a cãror dovadã de achitare s-a depus
în timpul ºedinþei ºi, dacã este cazul, face menþiune despre admiterea
cererii de ajutor public judiciar.
În situaþia în care cauza rãmâne în pronunþare, preºedintele
completului anunþã în ºedinþã ziua stabilitã pentru pronunþarea
hotãrârii.
Pronunþarea hotãrârii se poate face ºi prin punerea soluþiei la
dispoziþia pãrþilor prin mijlocirea grefei instanþei, în condiþiile legii.
În cazul în care dupã amânarea pronunþãrii, oricare dintre membrii
completului este în imposibilitate de a participa la deliberãri, ceilalþi
membri ai completului pot lua mãsuri pentru o nouã amânare a
pronunþãrii sau, în cazul In care imposibilitatea de a participa la
deliberãri este permanentã sau de lungã duratã, pentru repunerea
cauzei pe roi.
Dacã niciunul dintre membrii completului nu poate lua mãsurile
necesare, acestea vor fi luate de cãtre preºedintele de secþie sau,
dacã nu existã secþii, de cãtre preºedintele instanþei sau judecãtorul
din lista de permanenþã.

Activitatea ulterioarã încheierii dezbaterilor
Rezultatul deliberãrii se consemneazã într-o minutã, care poate
fi redactatã ºi prin utilizarea tehnicii de calcul.
În cauzele civile, din minutã trebuie sã rezulte explicit soluþia
pentru fiecare capãt de cerere.
În cauzele penale, minuta se întocmeºte în douã exemplare originale,
redactate pe foi separate, numerotate, dintre care unul se ataºeazã la
dosarul cauzei, iar celãlalt se depune, spre conservare, la dosarul de
minute al instanþei. Procurorilor li se asigurã accesul la dosarul de
minute al instanþei ºi li se elibereazã, la solicitare, copii ale acestora,
în vederea exercitãrii cãilor de atac prevãzute de lege.
Dupã semnarea minutei, transcrierea în sistem informatizat a
acesteia se face de cãtre grefierul de ºedinþã, integral, cu excepþia
datelor cu caracter personal, altele decât numele ºi prenumele
pãrþilor.
Cãile de atac declarate oral în ºedinþa în care s-a pronunþat
hotãrârea vor fi consemnate într-un proces-verbal semnat de
preºedintele completului ºi de grefierul de ºedinþã.
Numerele de hotãrâre se dau separat pe materii ºi stadii
procesuale.
La curþile de apel ºi tribunale hotãrârile pronunþate în primã
instanþa, în apel, în recurs ºi în contestaþie primesc numãr separat.
Încheierile de ºedinþã ºi încheierile de amânare a pronunþãrii se
întocmesc de grefier în termenul prevãzut de lege, conceptele de
citare pentru termenul urmãtor, adresele ºi celelalte lucrãri dispuse
de instanþã se întocmesc de grefier în termen de douã zile lucrãtoare,
iar partea introductivã a hotãrârilor în 5 zile lucrãtoare de la
terminarea ºedinþei, cu excepþia situaþiilor în care legea prevede
termene mai scurte.
Judecãtorii sunt obligaþi sã verifice efectuarea în termen a
încheierilor ºi a celorlalte lucrãri întocmite de grefierul de ºedinþã,
restituindu-le pe cele necorespunzãtoare ºi dând îndrumãrile
necesare pentru refacerea lor.

Dupã redactarea ºi semnarea încheierilor, grefierii de ºedinþã
închid documentele în sistemul informatic, dupã care predau
dosarele amânate grefierului arhivar-ºef sau grefierului arhivar
desemnat, care semneazã pentru primirea lor pe listele de ºedinþã.
Citaþiile ºi mandatele de aducere se întocmesc în ordinea urgenþei,
cel mai târziu a doua zi dupã întocmirea conceptelor de citare.
Notele telefonice sau telegrafice de citare se transmit de îndatã, în
primul caz fãcându-se menþiunea datei, orei ºi persoanei care le-a
primit, dupã care se depun la dosarul cauzei.
Cel mai târziu a doua zi dupã pronunþarea hotãrârilor, grefierii
de ºedinþã predau dosarele soluþionate grefierului delegat cu
întocmirea lucrãrilor de executare, care va înscrie hotãrârile
pronunþate în registrul de executãri penale sau, dupã caz, în registrul
de executãri civile.
Grefierul delegat la compartimentul de executãri penale va face
menþiunile cu privire la comunicarea copiilor minutelor cãtre
procuror ºi pãrþi, iar în cazul în care inculpatul este arestat, cãtre
administraþia locului de deþinere.
Grefierul de ºedinþã va menþiona, sub semnãturã, în partea de jos
a hotãrârii redactate, data ºi numãrul comunicãrilor.
În cazul în care grefierul de ºedinþã este în imposibilitate sã
întocmeascã actele procedurale, acestea vor fi întocmite de un
grefier desemnat de preºedintele secþiei sau al instanþei, dupã caz.
În situaþia în care grefierul de ºedinþã este în imposibilitate sã
semneze hotãrârea sau alte acte procedurale, acestea vor fi semnate
de grefierul ºef secþie sau grefierul-ºef al instanþei, dupã caz, iar în
lipsa acestora, de un alt grefier desemnat de preºedintele secþiei
sau al instanþei, dupã caz.
Cel mai târziu a ºasea zi dupã pronunþare, grefierul de ºedinþã va
preda dosarele judecãtorilor, în vederea motivãrii hotãrârilor, dupã
ce, în prealabil, a întocmit partea introductivã a acestora.
Hotãrârea judecãtoreascã are conþinutul stabilit de lege. În
cuprinsul hotãrârii, conþinutul actelor de sesizare a instanþei ºi
apãrãrile pãrþilor sunt sintetizate. Motivarea hotãrârii judecãtoreºti
trebuie sã arate silogismul juridic din care rezultã aplicarea normei
de drept la situaþia de fapt reþinutã.
În cãile de atac, hotãrârea cuprinde dispozitivul hotãrârii sau
hotãrârilor atacate, iar motivele pe care s-au întemeiat hotãrârile
celorlalte instanþe se vor arãta pe scurt. Conþinutul motivãrii cãilor
de atac ºi apãrãrile faþã de acestea sunt sintetizate. Motivarea
hotãrârii judecãtoreºti trebuie sã arate argumentele pentru care s-a
pronunþat soluþia în calea de atac ºi susþinerile care au fost înlãturate.
Hotãrârile tehnoredactate vor purta, pe ultima paginã,
urmãtoarele menþiuni: data tehnoredactãrii, iniþialele redactorului
ºi ale tehnoredactorului (judecãtori, magistraþi-asistenþi sau asistenþi
judiciari) ºi numãrul exemplarelor, iar la instanþele de control judiciar
se va trece numele judecãtorilor care au pronunþat hotãrârile supuse
controlului. Hotãrârile se vor redacta în numãrul de exemplare
necesar, spre a se asigura comunicarea acestora tuturor persoanelor
pentru care legea prevede cã hotãrârea se comunicã integral. Douã
exemplare de pe fiecare hotãrâre vor fi semnate de membrii
completului de judecatã ºi de grefierul de ºedinþã.
Dupã verificarea ºi semnarea hotãrârii de cãtre membrii
completului de judecatã, grefierul de ºedinþã închide, în aceeaºi zi,
documentul final Hotãrâre din programul ECRIS.
Dupã verificarea ºi semnarea hotãrârii, grefierul de ºedinþã sau,
dupã caz, grefierul delegat la executãri penale predã, în aceeaºi zi,
al doilea exemplar de pe hotãrâre grefierului-ºef, respectiv grefierului
ºef secþie, în vederea depunerii la mapã.
Grefierul de ºedinþã comunicã pãrþilor sau, dupã caz, altor
persoane prevãzute de lege hotãrârea, în copie, în cel mult 3 zile de
la data la care a fost redactatã ºi semnatã.
Dupã întocmirea procedurilor de comunicare, grefierul de ºedinþã
predã dosarele grefierului arhivar ºef, sub semnãturã pe lista de
ºedinþã. Listele purtând semnãtura de predare-primire vor fi
îndosariate ºi pãstrate pentru evidenþã.
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Urmare din numãrul 896
 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.

CRONOLOGIA
vieþii ºi a Pontificatului Papei
Ioan Paul al II-lea (I)
Anii tinereþii
 18 mai 1920  Karol Wojty³a s-a nãscut la Wadowice.
 1938  susþine Bacalaureatul ºi îºi începe studiile filologice la
Universitatea Jagiellonã din Cracovia.
 1 septembrie 1939  Karol Wojty³a îºi întrerupe studiile.
 1940 - 1941  viitorul Papã este obligat sã lucreze ca artificier,
într-o carierã de piatrã.
 1940  scrie piesele de teatru Ieremia ºi Iov.
Activitatea sacerdotalã
 1942  Karol Wojty³a este admis la Seminarul de preoþi din
Cracovia.
 Începe studiile la Facultatea de Teologie a Universitãþii Jagiellone.
 1944  începe scrierea dramei Fratele Domnului nostru (despre
fratele Albert Chmielowski).
 1946  absolvirea Facultãþii de Teologie a Universitãþii Jagiellone.
 1 noiembrie 1946  hirotonisirea ca preot de liderul spiritual
polonez, arhiepiscopul Adam Sapieha.
 1946  apariþia poemului Cânt despre Domnul ascuns.
 1946-1948  studii teologice la Roma.
 1948  înapoierea în þarã; debuteazã la parohia din Niegowiæ
în regiunea Ma³opolska.
 1949-1951  continuarea activitãþii preoþeºti la parohia Sfântul
Florian din Cracovia; continuarea studiilor la Facultatea de Teologie a
Universitãþii Jagiellone pentru susþinerea doctoratului în domeniul
teologiei morale.
 1950  terminarea dramei Fratele Domnului nostru.
 1953  este conferenþiar universitar la Universitatea Jagiellonã;
þine cursuri din domeniul eticii sociale la Seminarul Spiritual.
 1954  cursuri de filozofie ºi teologie la Universitatea Catolicã
din Lublin.
 4 iulie 1958  Papa Pius al XII-lea îl numeºte Episcop titular
de Ombi ºi auxiliar de Cracovia.
 28 septembrie 1958  primeºte consacrarea episcopalã prin
impunerea mâinilor Arhiepiscopului Eugeniusz Baziak.
 1960  apare piesa de teatru În faþa magazinului bijutierului.
 1962 -1965  participã la Conciliul Vatican II, remarcându-se prin
contribuþiile sale la elaborarea constituþiei Gaudium et Spes.
 iunie 1963  trece în funcþia de vicar al capitulei cracoviene.
 13 ianuarie 1964  Papa Paul al VI-lea îl numeºte Arhiepiscop
de Cracovia.
 8 martie 1964  ingresul la Wawel.
 26 iunie 1967  Sfântul Pãrinte Paul al VI-lea îl numeºte Cardinal de
Cracovia.
 1975  vede lumina tiparului cartea Reflecþii despre moarte.
Participã la cele cinci Sinoduri înainte de Pontificatul sãu.

Anii de pontificat
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Primul an (16 octombrie 1978  15 octombrie 1979)
 16 octombrie 1978 (în jurul orei 17.15)  alegerea cardinalului
Karol Wojty³a ca Papã; în jurul orei 19.20  prima intervenþie publicã
ºi binecuvântarea Urbi et Orbi;
 17octombrie  mesajul radio-televizat Urbi et Orbi; vizita la
Spitalul Gemelli, pentru a sta la cãpãtâiul prietenului bolnav, episcopul
Andrzej Deskur;
 22 octombrie  inaugurarea festivã a Pontificatului;
 5 noiembrie  pelerinaj la mormintele Sfinþilor patroni ai Italiei:
Sfântul Francisc (Assisi) ºi Sfânta Ecaterina (Basilica Santa Maria sopra
Minerva);
 18 noiembrie  întâlnire cu arhiepiscopul Marcel Lefebvre;
 3 decembrie  începe vizitarea sistematicã a parohiilor din Roma.
1979
 1 ianuarie  Ziua mondialã a Pãcii; transmite mesajul Vom obþine
pacea, educând pentru pace;
 24 ianuarie  primeºte în audienþã pe Andrei Gromîko, ministrul
afacerilor externe al URSS;
 25 ianuarie  1 februarie  prima vizitã în strãinãtate: Republica
Dominicanã, Mexic ºi insulele Bahamas (la 28 ianuarie a rostit o
cuvântare în faþa Adunãrii Generale a Consiliului Episcopatelor din
America Latinã CELAM, la Pueblo);
 4 martie  enciclica Redemptor hominis; despre Iisus Hristos,
Rãscumpãrãtorul omului, centru al universului ºi al istoriei.
Biserica nu-l poate abandona pe om, al cãrui destin, adicã alegere,
chemare, naºtere ºi moarte mântuire sau condamnare sunt legate întrun mod atât de strâns ºi de indisolubil de Hristos. ªi aici este vorba
despre fiecare om care trãieºte pe aceastã planetã, pe acest Pãmânt pe
care Creatorul l-a dat primului om, spunând bãrbatului ºi femeii:
Supuneþi ºi stãpâniþi pãmântul.

CENTENARUL
NAªTERII LUI
CAROL
WOJTY£A

Primirea de la Wadowice, oraºul natal al Pontifului,
la 7 iunie 1979.
 29 septembrie - 8 octombrie  vizita în Irlanda ºi SUA (la 2 octombrie
rosteºte o cuvântare la sediul ONU).

- PAPA IOAN
PAUL AL II-LEA
 12 martie  audienþã pentru reprezentanþii organizaþiilor evreieºti;
 8 mai  scrisoarea apostolicã Rutilans agmen adresatã Bisericii poloneze,
cu ocazia celei de-a 900-a
aniversãri a martiriului Sfântului
Stanis³aw.
Stanis³aw, Patronul Polonezilor  cu câtã afecþiune, cât de
miºcat poate fi Papa, cel care
spune aceste cuvinte ºi care atâþia
ani din viaþa sa a servit ca episcop
având acest patron, acþionând sub
o întreagã tradiþie Stanislawianã;
legat fiind ºi de acele aºteptãri, care
de-a lungul acestui veac, ca ºi a
Sarcofagul Sfintei Jadwiga
celui trecut, nu au încetat sã
de la Wawel  Regina Poloniei
frãmânte minþile în legãturã cu
evenimentele ºi împrejurãrile care în urmã cu nouã sute de ani s-au legat de
evenimentul istoric al Sfântul Stanis³aw.
 31 mai  canonizarea Sfintei Jadwiga, regina Poloniei.
Sarcofagul Sfintei Jadwiga de la Wawel  Regina Poloniei
Mult ai mai aºteptat, Jadwigo, sã vinã aceastã zi de sãrbãtoare. Au trecut
aproape ºase sute de ani de la moartea ta prematurã. Îndrãgitã de tot poporul,
cu tine încep vremurile jagiellone, eºti fondatoare de dinastii, ca ºi a
Universitãþii Jagiellone din vechea Cracovie, ai aºteptat mult sã vinã ziua
canonizãrii tale  la ziua aceasta în care Biserica declarã festiv cã eºti sfântã
patroanã a Poloniei în dimensiunea ei istoricã
 2 - 10 iunie  vizita în Polonia (Varºovia, Gniezno, Czestochowa,
Cracovia, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Auschwitz-Birkenau, Nowy
Targ); pelerinajul s-a efectuat sub chemarea Gaude Mater Polonia.
 Primirea de la Wadowice, oraºul natal al Pontifului,
la 7 iunie 1979.
Cu acelaºi entuziasm a fost primit în toate oraºele poloneze, în timpul
tuturor vizitelor efectuate în Patria sa natalã. În vizita din iunie a bãtut primul
cui în sicriul comunismului, potrivit declaraþiei unui ziarist de la The Times.
Pronia cereascã mi-a creat fericitul prilej de a-L întâmpina, în calitate
de tânãr diplomat, alãturi de ambasadorul României la Varºovia, Ion
Cozma, la aeroportul internaþional Okêcie din Varºovia. M-a impresionat
faptul cã la înapoierea de la aeroport, pe tot traseul ce ducea pânã la
Statuia Aviatorilor, maºina rula pe un covor de flori. Dupã slujba din
Piaþa Victoriei, azi Pi³sudski, în timpul cãreia Pontiful a îngenunchiat a
doua oarã, la Mormântul Ostaºului necunoscut, seara am ieºit cu copiii
la plimbare în parcul de la lângã Seim. Camioanele securitãþi împânzeau
strãzile. M-a uimit un afiº mare cu inscripþia Partidul e cu poporul - pe
care un anonim a scris de mânã cu litere de tipar, dedesubt, în continuare
- POPORUL E CU PAPA. NAROD Z PAPIEZEM
 30 iunie  primul consistoriu, în care numeºte un grup de cardinali
din mai multe þãri, iar in pectore (în secret)  dupã cum se va dovedi
dupã mai mulþi ani (în 1991)  a fost numit episcopul chinez Ignatius,
Gong Pin-Mei;

Miercuri

Ora

Luni

7-10

7 Dimineaþa. R.: Mihai Cioceanu, Alex Crãciun

Marþi

Joi

Anul al doilea (16 octombrie 1979  15 octombrie 1980)
 16 octombrie 1979  exortaþia apostolicã Catechesi tradendae privind
catehizarea în vremurile noastre;
 5 - 9 noiembrie  dupã patru secole: prima adunare plenarã a cardinalilor;
 10 noiembrie  vizitã la sediul FAO din Roma; cuvântarea la Academia Pontificalã de ªtiinþe (lanseazã apelul privind iniþierea de cercetãri
în Problema lui Galileo Galilei);
 13 noiembrie  elaborarea de cãtre autoritãþile sovietice a unui
document secret privind activitatea împotriva politicii Vaticanului din
partea statelor socialiste;
 28 - 30 noiembrie  vizitã în Turcia (întâlnire cu patriarhul ecumenic
al Constantinopolului Dimitrios I); prezentarea declaraþiei comune despre
înfiinþarea comisiei mixte catolico-ortodoxe (privind dialogul teologic).
 29 noiembrie  scrisoarea apostolicã Inter sanctos;
 10 decembrie  acordarea Premiului Nobel Maicii Tereza din Calcutta;
 15 decembrie  declaraþia Congregaþiei pentru Doctrina Credinþei Christi
Ecclesia privind unele aspecte ale învãþãmântului teologic la Hans Kung;
1980
 1 ianuarie  mesajul: Adevãrul  o forþã a pãcii;
 21 ianuarie  primirea în audienþã a preºedintelui american Jimmy
Carter;
 20 februarie  primirea în audienþã a unui grup de budiºti japonezi
ºi ºintoiºti;
 24 februarie  scrisoarea Dominicae Cenae privind taina ºi cultul
Euharistiei;
 2 - 12 mai  vizita în Africa (Zair, Congo, Kenia, Ghana, Volta
Superioarã, Coasta de Fildeº); întâlnire cu arhiepiscopul anglican de
Canterbury; apel adresat omenirii pentru ajutorarea þãrilor Sahelului;
 5 mai  declaraþia Congregaþiei pentru Doctrina Credinþei privind
eutanasierea;
 15 mai  scrisoare cãtre Conferinþa episcopilor germani: Infailibilitatea
Bisericii  dar al lui Hristos;
 30 mai - 2 iunie  vizita în Franþa (2 iunie  cuvântare la sediul
UNESCO).
Civilizaþia contemporanã cautã sã impunã omului o seamã de imperative
simulate, pe care partizanii acestora le justificã prin dreptul la dezvoltare
ºi progres. Pun astfel, în locul respectãrii vieþii  imperativul renunþãrii
sau al distrugerii ei: în locul iubirii  ca o comuniune a rãspunderii
indivizilor  suma manifestãrilor sexuale eliberate de orice rãspundere;
în locul primatului adevãrului în acþiune  primatul senzaþiei, al conjuncturii ºi al succesului de moment.
 22 iunie  beatificarea, printre altele, a Ecaterinei din Tekakwith,
indiancã din tribul Mohawk;
 30 iunie -12 iulie  vizita în Brazilia (în timpul uneia dintre întâlniri, Ioan
Paul al II-lea ºi-a scos inelul de pe deget ºi l-a lãsat sãracilor);
 11 iulie  scrisoarea apostolicã Sanctorum altrix Mater Ecclesia, cu
prilejul a 1500 de ani de la naºterea Sfântului Benedict;
 14 - 31 august  greva de la ºantierul naval din Gdansk, naºterea
miºcãrii Solidarnoæ în Polonia. În cel de-al ºaptelea pelerinaj în þara sa
natalã, din 1999, avea sã surprindã adevãrul despre aceastã miºcare în
memorabilele cuvinte:
Aceasta (Solidarnoæ) a ales calea luptei paºnice pentru drepturile omului
ºi ale întregii naþiuni. A ales, de asemenea, principiul  cât de unanim
acceptat pe atunci!  cã «nu existã libertate fãrã solidaritate», fãrã
solidaritate cu altã fiinþã umanã, solidaritate care depãºeºte diferitele tipuri
de barierã de clasã, de ideologie, de culturã, ºi chiar de geografie, dupã
cum o puteau demonstra vecinii noºtri din Est.
 16  19 august  primul seminar ºtiinþific la Castel Gandolfo;
 1 septembrie  documentul Sfântului Scaun privind libertatea religioasã
adresat ºefilor de state semnatare ale documentului final CSCE;
 26 septembrie  începerea Sinodului Episcopilor consacrat familiei;
 28 septembrie - vizitã la Subiaco, întâlnire cu episcopii europeni;
 12 octombrie  Ziua Familiilor, întâlnire cu familii din lumea
întreagã.

Vineri

Nicolae MAREª

Sâmbãtã

Experienþa Urbanã.

13-16 Tache ºi Face! R.: Robert Tache. emisiune live

23-24

Vorben Aer. R.: Tibi Ursan. emisiune live
7 Tech.
Vorbe cu
personalitate. (R)

Silviu
Drumul
Mãtãsarilor. Munteanu
ºi prietenii
(R)
sãi.
(R)

SEVEN MUSIC

Poveºti
Nespuse

Azi în istorie.

12-13

7 Tech. R. Tibi Ursan

13-14

7 la SEVEN.

Vorbe cu personalitate.

14-17
17-18

Poveºti Nespuse

80 Remember

18-20

Silviu Munteanu
ºi prietenii sãi.

Drumul Mãtãsarilor.

20-21
21-22
22-23
23-24

SEVEN MUSIC

16-19 Pâine ºi Kirk. R.: Kirk. emisiune live

22-23

ora

SEVEN MUSIC

10-13 Divers cu Sens. R.: Bogdan Nicolescu emisiune live

19-22

Duminicã

80
Remember
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Români ºi chinezi cautã dovezile unei
alianþe culturale de acum 6000 de ani

Eram în trecere. Mã duceam sã aduc apã.
Mi s-a pãrut cã vãd ceva mai suspect în pãmânt ºi am scos un ciob.
Era pictat. A ieºit ºi o coadã de lingurã cu gaurã.
Le-am pus într-o pungã ºi le-am dus acasã.
Constantin Iascu, localnicul din Dobrovãþ care a gãsit primele bucãþi de ceramicã.

În vara anului 2019, printr-o amplã campanie arheologicã, nouã
locuinþe vechi de aproximativ 6000 de ani au fost cercetate de
arheologi români ºi chinezi în localitatea ieºeanã Dobrovãþ. Cu
dalta ºi cu peria, scormonind colbul miilor de ani, aºa cautã
arheologii români ºi chinezi, dar ºi voluntari, urme ale culturii
Cucuteni. În urmã cu trei ani, un bãrbat din Dobrovãþ gãsea în
pãdure câteva bucãþi de ceramicã de Cucuteni. Acesta le-a arãtat
unui prieten arheolog, iar acum, în Pãdurea Buda, aflatã la marginea
comunei, se fac sãpãturi într-un sit arheologic de aproape douã
hectare. Primele cercetãri aratã cã acolo se aflã o aºezare umanã cu
nouã locuinþe comune, vechi de aproximativ 6000 de ani. Specialiºtii
români sunt ajutaþi de cei chinezi pentru cã, împreunã, încearcã sã
afle care este legãtura dintre cultura Cucuteni ºi douã culturi
chineze, foarte asemãnãtoare. O mare enigmã a istoriei este nãscutã
de bulversanta asemãnare dintre cultura Cucuteni, cea mai
importantã culturã europeanã a acelor vremuri, ºi cultura chinezã
Yangshao. Cele douã culturi au fost contemporane (Cucuteni a
evoluat între anii 5.000-3.500 î.Hr., în aceeaºi perioadã în care a
fiinþat ºi Yangshao: 5.000-3.000 î.Hr.), iar dovezile istorice ne fac
sã credem cã reprezentanþii lor nu erau strãini unii de alþii; ba, mai
mult, cã aveau chiar relaþii comerciale ºi culturale.
Este vorba de o aºezare aparþinând culturii Cucuteni, mai precis
din faza Cucuteni A, care din punct de vedere cronologic se
încadreazã în jur de 4.000  3.700 î.Hr. Ceramica cucutenianã
este pictatã în proporþie de 70 - 75%. Elementele decorative, mai
ales din fazele finale ale culturii Cucuteni, se aseamãnã foarte
mult cu cele din cultura Yangshao, care e tot cu ceramicã pictatã în
proporþie foarte mare, ºi de asemenea, cu cele din cultura MaJayo,
care evolueazã într-o perioadã aproximativ contemporanã, a
explicat Magda Lazarovici, din cadrul Institutului de Arheologie
Iaºi, ºefa sitului arheologic. Practic, cu ajutorul acestor descoperiri,
arheologii români vor sã explice din ce motiv douã comunitãþi
aflate la distanþe atât de mari folosesc aceleaºi elemente decorative
sau aceleaºi forme de vase. O sã vedem care sunt ipotezele lansate
de colegii din China. Avem deja câteva ipoteze de lucru. Credem
cã ele provin din zona semilunii, unde începând din jurul 6.000
î.Hr. s-a aridizat foarte mult clima ºi foarte multe comunitãþi au
fost nevoite sã îºi caute alte zone pentru a putea supravieþui. Unele
comunitãþi au luat-o spre Grecia, altele au luat-o poate spre China.
Ar putea fi înrudite, fapt care s-ar putea dovedi în baza analizelor
ADN care se practicã în ultima vreme tot mai mult. Sunt mulþi
specialiºti interesaþi de acest subiect, a mai explicat Magda
Lazarovici.
Zona Semilunii, sau Cornul abundenþei (denumitã ºi Semiluna
fertilã) este o regiune fertilã din orientul apropiat, care are formã de
semilunã ºi un climat relativ umed, delimitatã de climatul secetos
al Deºertului Sirian, la Sud, ºi de þinutul muntos din Anatolia, la
Nord. A fost creatã de inundaþiile râurilor Eufrat, Tigru ºi Nil.
Regiunea este consideratã leagãnul civilizaþiei, având în vedere
dezvoltarea primelor civilizaþii umane, ºi este locul declarat al
naºterii scrisului ºi roþii. Având originea în studiul istoriei antice,
conceptul s-a dezvoltat repede, iar astãzi a devenit semnificativ în
geopolitica internaþionalã ºi în relaþiile diplomatice. Cornul
abundenþei este o arie cu teren relativ fertil care, probabil, avea în
trecut un climat mai productiv din punct de vedere agricol decât în
prezent. Regiunea se întinde de la Babilonia ºi Elamul adiacent
(provincia sud-vesticã Persia, numitã ºi Susiana), urcã pe Tigru ºi

Eufrat pânã în Asiria. De la Munþii Zagros, la est de Asiria, continuã
spre Vest prin Siria pânã în Marea Mediteranã ºi se extinde spre
sudul Levantului. Valea Nilului din Egipt este adesea inclusã ca o
extindere ulterioarã a Cornului abundenþei. Þãrile actuale cu teritorii
semnificative cuprinse în Cornul abundenþei sunt: Irak, Siria,
Liban, Israel, Palestina, Iordania, Egipt, Cipru, precum ºi zone de
graniþã ale Turciei ºi Iranului. Termenul de corn al abundenþei sau
semiluna fertilã a fost introdus pentru prima datã de
arheologul James Henry Breasted de la Universitatea din Chicago,
în Arhivele antice egiptene, pe la anul 1900. Locul a fost numit
astfel datoritã solului fertil ºi formei sale de corn sau semilunã.
Aceastã ipotezã încearcã sã spunã cã oamenii au migrat la un
moment dat din zona semilunii fertile cãtre continentele asiatic ºi
european. Dar elementele specifice descoperite a fi asemãnãtoare
cu civilizaþia cucutenianã ºi cea chinezã, nu apar ºi la civilizaþiile
din zona semilunii. Nimeni nu încearcã sã propunã ºi ipoteza
catastroficã a potopului, ce a adunat într-o enclavã supravieþuitorii
pentru o anume perioadã de timp. Puntea ºi colaborarea dintre
aceste culturi trebuie sã fie cu totul alta. Tipologia ºi tiparul celor
douã feluri de ceramicã au foarte multe în comun. Din acest motiv,
mulþi arheologi, nu doar din China, dar ºi din alte þãri, cred cã ar
putea exista o legãturã, dar deocamdatã avem foarte multe legãturi
lipsã între aceastã zonã ºi China; dacã umplem gãurile lipsã
putem sã construim legãtura dintre ele, a declarat Chen Xingcan,
directorul Institutului de Arheologie din Beijing.
Românii singuri nu ar fi putut deschide acest sit arheologic,
pentru cã nu au finanþare pentru astfel de cercetãri. Astfel cã banii
au venit de la Institutul de Arheologie din Beijing. Nu sunt fonduri
pentru deschiderea unor noi situri pentru a fi cercetate. Noi avem
deja o altã cercetare la Scânteia, la micã distanþã de aici, ºi ar fi
fost dificil dacã nu veneau ei cu fonduri, pentru cã, vedeþi, folosim
aspirator, tot felul de alte piese necesare desfãºurãrii în bune
condiþii a ºantierului. Dificultatea cea mai mare aici este cu drumul,
pentru cã noi trebuie sã transportãm ºi uneltele, cu care lucrãm, ºi
obiectele pe care le descoperim aici, a spus ºefa sitului.
Tineri din sat, supravegheaþi de arheologi, curãþã fiecare
centimetru pãtrat din zona care a fost deja decopertatã ºi verificã
fiecare bucãþicã de ceramicã pe care o gãsesc. Lucrãrile au început
la douã dintre cele nouã locuinþe identificate prin scanare. Am ales
douã dintre acestea, sã încercãm sã vedem cum era sistemul de
construcþie. Am decopertat partea de glie pentru cã, la suprafaþã,
se vedeau resturi de pãmânt ars ºi ceramicã ºi, dupã ce am
îndepãrtat 15 cm de humus de glie, au început sã aparã resturi de
la locuinþele dãrâmate, a spus arheologul Gheorghe Lazarovici.
Cu ºpaclul, mãturicea ºi pensula au fost scoase la ivealã zeci de
bucãþi de vase ceramice ºi au început sã se contureze urme ale
structurii de rezistenþã. Aici, în Nord, putem gãsi o caracteristicã
foarte interesantã. Se poate vedea un perete din interiorul casei.
Acest perete a fost folosit pentru a separa zone diferite de locuit.
Spre exemplu, aceastã zonã putea fi o camerã de locuit, iar în
spate putea fi o camerã de depozitare, ceea ce ne aratã separarea
funcþionalã, a afirmat Chenghao Wen, unul dintre arheologii de la
Dobrovãþ (o modulare funcþionalã a interiorului locuinþei). Putem
vedea o piatrã foarte mare - numai o parte a ei este descoperitã ,
suprafaþa este foarte finã, probabil a fost folositã ca o piatrã de
mãcinat pentru cereale, ºi câteva bucãþi de ceramicã, cel mai
probabil pentru uzul zilnic, pentru a pune apã sau cereale sau o
supã, a adãugat Chenghao Wen. Dupã ce sunt scoase din pãmânt,
bucãþile de ceramicã sunt duse în sat, unde tot o echipã de voluntari,
condusã de un arheolog, curãþã piesele pe care le trimite cãtre
Centrul de Restaurare. Lucrãrile din situl de la Dobrovãþ s-ar putea
întinde pe o perioadã de cinci ani.

Descoperirile din pãdurea Buda, Dobrovãþ, stârnesc interesul
specialiºtilor chinezi care se aflã pe ºantierul arheologic, acestora
alãturându-li-se alþi doi experþi de la Beijing. Totodatã, situl a fost
vizitat ºi de directorul Institutului de Arheologie din China, Chen
Xingcan, ºi de ºeful Departamentului de cercetare arheologicã din
afara spaþiului chinez, Li Xinwei, care au prezentat proiectul comun
pe care îl desfãºoarã cu Institutul de Arheologie Iaºi ºi Complexul
Naþional Muzeal Moldova Iaºi, precum ºi intenþia organizãrii unor
manifestãri comune cu judeþul Iaºi în ceea ce priveºte cultura
Cucuteni ºi civilizaþia chinezã Yangshao.
Specialiºtii prezenþi la situl de la Dobrovãþ au arãtat cã se doreºte
o reconstituire a acestor locuinþe, pentru a se face chiar ºi un parc
arheologic în zonã. Gropile de funcþie pe care le avem vor fi pãstrate
pe viitor pentru a fi reconstituite locuinþele. Am avut asemenea
experimente de a reconstitui locuinþe neolitice. Avem în þarã vreo
trei locuinþe asemãnãtoare, în Oltenia, în Muntenia ºi în
Transilvania. Este foarte important pentru oameni sã-ºi imagineze
cum se trãia în acele timpuri. Casele lor sunt ca ºi unele case
þãrãneºti din secolul al XIX-lea, care erau din lemn, pereþii din lut
ºi structurile din nuiele. Lutul descoperit aici este amestecat cu
pleavã sau cu resturi organice, aºa încât, pe aceste fragmente
ceramice, gãsim urme de pari ºi nuiele. Dacã gãsim mai multã
ceramicã uzualã decât ceramicã finã, înseamnã cã oamenii erau
practici. Dacã gãsim ceramicã de mari dimensiuni, înseamnã cã
era o zonã în care îºi pãstrau proviziile. Aºa vom reuºi sã stabilim
o serie de elemente culturale, a mai spus reputatul arheolog
Gheorghe Lazarovici.
O asemenea iniþiativã este beneficã pentru lãmurirea unor ipoteze
de lucru ce aºteaptã de ceva vreme a fi rezolvate. Gestul
cercetãtorilor din China care s-au deplasat ºi s-au implicat în
cercetarea sitului de la Dobrovãþ este unul lãudabil ºi aºteptãm cu
interes rezultatele acestor studii.
(surse: ziaruldeiasi.ro; ziarulevenimentul.ro;
casaromanachineza.ro; daoism.ro; icr.ro)
Comuna Dobrovãþ se aflã la marginea de sud a judeþului
Iaºi, la limita cu judeþul Vaslui. Este strãbãtutã de ºoseaua
judeþeanã DJ247, care o leagã spre Nord de Schitu Duca
(unde se terminã în DN24) ºi spre Sud, în judeþul Vaslui, de
Codãeºti, Dãneºti, Zãpodeni ºi ªtefan cel Mare (unde se
terminã în DN15D). În comuna Dobrovãþ se aflã Pãdurea
Pietrosu, arie protejatã, de tip forestier. Spre marginea de Sud
a unor pãduri dese, într-o poianã mare de pe valea pârâului
Dobrovãþ, s-au concentrat aºezãri omeneºti din cele mai vechi
timpuri. Fosta poianã îºi mai pãstreazã încã înfãþiºarea ei de
altãdatã, dar este larg deschisã cãtre Sud-Est, unde se întinde
þarina cu pãºuni, fâneþe ºi terenuri agricole. În comuna
Dobrovãþ se aflã Mãnãstirea Dobrovãþ, ansamblu-monument
istoric de arhitecturã de interes naþional, alcãtuit din biserica
Pogorârea Sfântului Duh (15031504), biserica-paraclis
Sfântul Gheorghe (1743), turnul-clopotniþã (1743) ºi zidul
de incintã (secolul al XVIII-lea). În rest, alte patru obiective
din comunã sunt incluse în lista monumentelor istorice din
judeþul Iaºi ca monumente de interes local. Trei dintre ele
sunt situri arheologice: fortificaþia medievalã timpurie
Palanca, aflatã la trei km. Nord-Vest de sat; situl de la Cetãþuie
(marginea de Sud-Vest a satului), cuprinzând trei aºezãri din
perioada Latène (secolele IV - III, III - I î.Hr. ºi, respectiv,
I î.Hr.I e.n.); ºi situl de la Tarlaua Velniþa (la 3 km Sud de
sat, pe dreapta drumului spre Codãeºti), sit ce conþine urmele
unei aºezãri daco-romane din secolul al IV-lea e.n. ºi ale unei
aºezãri medievale din secolele XVI - XVII-lea. Celãlalt
obiectiv, clasificat ca monument de arhitecturã, este biserica
de lemn Sfântul Pantelimon, construitã în 1797.

George V. GRIGORE

