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Aþi uitat de Dragobete?! Nu-i nimic. În lumea satului românesc, potrivit
cercetãtorului Ion Ghinoiu, autorul volumului Zile ºi mituri, Dragobete era
sãrbãtorit pe 24 ºi 28 februarie sau pe 1 ºi 25 martie,
Dragobetele, sãrbãtoarea dragostei ºi a bunei dispoziþii la români, îºi
are rãdãcinile în tradiþiile dace. Cinstirea lui marca simbolic ºi începutul
primãverii. I se mai spunea Cap de Primãvarã sau Cap de Varã ºi
era identificat cu Cupidon sau Eros. Un alt nume al fiului Dochiei
era Nãvalnicul, fiind perceput ca un fecior frumos ºi iubãreþ, care le
fãcea pe fete sã-ºi piardã minþile. Tradiþia spune cã Maica Precista,
dupã ce acesta a îndrãznit sã îi încurce ºi ei cãrãrile, l-a transformat
în planta numitã nãvalnic. ªi multe, multe alte poveºti!
Noi sã mergem pe drumul drept ºi sã pregãtim mãrþiºoare, semn
de primãvarã, de iubire ºi preþuire pentru cele/cei dragi!
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Proiectele Erasmus+
o ºansã pentru o Românie mai competitivã
În perioada 11-13 februarie 2020, Universitatea Spiru Haret, prin centrul antreprenorial USH Pro
Business, a fost gazda unei delegaþii internaþionale, conduse de domnul Gregory Makrides, preºedinte
al Asociaþiei Europene a Coordonatorilor Erasmus. Universitatea Spiru Haret este reprezentatã în
cadrul programelor Erasmus + de prof. univ.dr. Gheorghe Duda. Universitatea este partener EAEC
ºi membrã a Biroului European de Coordonare a Activitãþilor EAEC - EAEC European Coordination
Offices (ECO). De asemenea, prof. univ. dr. Gheorghe Duda este membru permanent al consiliului
director al biroului EAEC Task Force.
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În perioada februarie-iunie 2020, Colegiul Universitar Spiru Haret organizeazã

PREÎNSCRIERI ONLINE

la cele patru domenii de specializare în centrele din Bucureºti ºi Craiova!
Alege specializarea doritã ºi asigurã-þi din timp statutul de elev
la Colegiul Universitar Spiru Haret!
Colegiul Universitar Spiru Haret este o instituþie de învãþãmânt terþiar (postliceal), parte a
Universitãþii Spiru Haret, ce oferã calificãri profesionale de nivel 5 în domeniile: SANITAR,
INFORMATICÃ, PRODUCÞIE MEDIA ºi DETECTIV PARTICULAR, practicând o politicã
expansivã ce vizeazã dezvoltarea viitoare ºi pe alte arii profesionale de interes.
Pânã pe 30 iunie 2020, opteazã pentru un domeniu de specializare 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 120 de lei.
Acceseazã: https://colegiuluniversitar.spiruharet.ro/admitere/
Amãnunte în pag 3 despre admiterea la calificarea DETECTIV PARTICULAR.

Practicarea voluntariatului în România
Conferinþa

Când statul doarme ºi cetãþenii se implicã
Prof.univ.dr. Rãzvan-Lucian Andronic informeazã cã studenþii Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele
Educaþiei Braºov au fost invitaþi sã participe la selectarea prin concurs a trei lucrãri privind
practicarea voluntariatului în România.
În urma anunþului, dintre lucrãrile trimise au fost selectate lucrãrile studenþilor:
1) Nicoleta Vlãsceanu (anul I, Psihologie clinicã ºi intervenþie psihologicã)  Voluntariatul în
România, de la percepþie la practicã;
2) Loredana Moºteanu (anul III, Psihologie), Mihaela Bogza (anul II, Psihologie)  Despre
voluntariat altfel ;
3) Luminiþa Bãlan, Andrei Bugan, Alexandru Todirca (anul II, Psihologie)  Centrul de excelenþã
al voluntariatului antidrog C.E.V.A.
Autorii lucrãrilor selectate sunt invitaþi sã participe la Conferinþa Când statul doarme ºi
cetãþenii se implicã (ediþia a II-a), conferinþã organizatã de Academia Evanghelicã Transilvania
din Sibiu în colaborare cu Fundaþia Friedrich Naumann pentru libertate, în perioada 1-3 aprilie
2020, la Sibiu. Costurile privind cazarea ºi masa studenþilor participanþi sunt suportate integral
de cãtre organizatori.
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Universitatea Spiru Haret,
SC e-nformation SRL,
Institutul Central de
Cercetare ªtiinþificã  ICCS
din cadrul Universitãþii
Spiru Haret vã invitã
la sesiunea de instruire
cu tema:

Acces electronic
la literatura
ºtiinþificã
pentru susþinerea
ºi promovarea
sistemului
de cercetare
ºi educaþie
din România
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PREUNIVERSITARIA

Colegiul Economic Viilor 
membru al Asociaþiei Europene a ªcolilor Hoteliere ºi de Turism

Viruºi
Mioara VERGU-IORDACHE
Coronavirus. Uite aºa mai învãþãm cuvinte. Vine o molimã,
cam planetarã, iscatã de un virus  agent patogen, invizibil cu
microscopul obiºnuit, care se reproduce numai în interiorul
celulelor vii ºi provoacã diverse boli infecþioase; toxina acestui
agent. Molima ne-a luat prin surprindere, ne dã subiecte de
scenarii plauzibile sau nu. Din pãcate, de data asta nu e vorba de
o sursã a unui rãu moral, nici de program având capacitatea
de autoreplicare, conceput pentru a perturba funcþionarea
calculatoarelor. Vine boala ºi gãseºte aceastã omenire inteligentã
ºi informatizatã nepregãtitã ºi cam panicatã. Calculatorul a
cãrei funcþionare e perturbatã e însãºi vietatea bipedã cea mai
inteligentã. Mã rog, aºa se spune... Sigur, ce e scris ºi pentru
noi bucuroºi (?!) le-om duce toate. Le-om duce?!
Din fericire, deocamdatã, conform oficialilor noºtri, în
România, situaþia este sub control. S-a decretat carantina de
14 zile pentru persoanele care vin din zone de risc. Din pãcate,
se zice cã insuficient, de vreme ce perioada de incubaþie maximã
a virusul Wuhan, potrivit autoritãþilor chineze, a crescut la 27
de zile. Virusul atacã persoanele vulnerabile, vârstnicii ºi pe
cei cu diverse afecþiuni. Carantinã la domiciliu?! La domiciliu
nu intrã în contact cu alte persoane, care, teoretic, nu sunt
puse sub observaþie? Tot specialiºtii spun cã pot fi purtãtori
care nu fac boala, dar o pot transmite! Nu sunt specialist, dar
este la mintea cocoºului cã este o glumã carantina la domiciliu.
În fine. Dar cam ce mai facem noi concret? Ce facem de
obicei?! Oficialitãþile spun cã suntem pregãtiþi pentru tot ce e
mai rãu, dar sunt contrazise de persoane aflate în locuri ce ar
putea fi riscante. Dupã spusele acestora, în zonele de triaj se
acþioneazã dupã tradiþionalul ºi pãgubosul merge ºi aºa. Eu
cred cã se înºalã. Cred cã în toate grãdiniþele, ºcolile, liceele,
universitãþile, magazinele, pieþele, gãrile, aeroporturile, la
metrou, oamenii sunt obligaþi sã poarte mãºti, care sunt oferite
gratuit, cred cã s-au montat puncte de igienizare a mâinilor,
mãcar, cred cã se fac ultimele pregãtiri pentru introducerea în
programa ºcolarã  la toate nivelurile ºi formele de învãþãmânt
 a unor noþiuni de igienã personalã obligatorie, care sã
foloseascã toatã viaþa, cred cã toþi am înþeles cã acest virus nu-i
motiv de bancuri, chiar dacã-i doar o gripã. Dar e bine sã
învãþãm sã ne protejãm, sã fim sãnãtoºi.
De virusul Wuhan ne apãrãm cum ne-om apãra. Dar ce ne
facem cu viruºii politici?! Ne strãduim de ani de zile sã-i
anihilãm, sã scãpãm, sã ne însãnãtoºim, dar nu reuºim. E dificil
pentru cã, deºi se trag dintr-o tulpinã, au manifestãri similare,
pretind a avea tratament diferit.
Nu scãpãm cu spãlatul pe mâini, deºi de multe ori pãrem a
fi Pilat din Pont.
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Reuniunea Consiliului Consultativ al Strategiei UE
la Regiunea Dunãrii (SUERD)
 La data de 14 februarie a.c., a fost organizatã o nouã
reuniune de lucru a Consiliului Consultativ SUERD la
sediul Ministerului Afacerilor Externe.
La eveniment au participat reprezentanþi ai instituþiilor
din cadrul Grupului de Lucru Interministerial SUERD,
reprezentanþi ai mediului academic, universitar, reprezentanþi ai societãþii civile, reprezentanþi ai mediului de
afaceri ºi ONG-uri.
În cadrul dezbaterilor au fost prezentate o serie de propuneri
de proiecte ce urmeazã a fi evaluate în vederea selectãrii
proiectelor fanion pentru a fi promovate de România.

În perioada urmãtoare, USH Pro Business, în calitate de
Secretariat al CC SUERD, va continua sã colecteze ºi sã
transmitã propunerile de proiecte ale reprezentanþilor
societãþii civile, coordonatorilor de Arii Prioritare SUERD.
Acestea vor fi transmise prin intermediul reprezentanþilor
din România în Ariile Prioritare respective. Este de dorit
ca aceste propuneri sã fie bine încadrate pe Arii Prioritare
ºi reprezentate la nivel macroregional în cadrul unor
parteneriate strategice transfrontaliere.
Secretariatul executiv al Consiliului Consultativ SUERD
 USH Pro Business

România anunþã la Biofach  Nürnberg
pregãtirea primului standard privat
al agriculturii ecologice sustenabile
în arealul Deltei Dunãrii
Anunþul a fost fãcut de preºedintele
Inter-Bio, conf. univ. dr. Costin Lianu,
în cadrul întâlnirii Evoluþii ale
politicilor sectoriale dedicate sectorului organic în þãrile Europei
Centrale ºi de Est (Organic policy and
sector development in Central and
Eastern Europe, ministerial overview
2020), întâlnire organizatã în ziua
deschiderii ediþiei 2020 a celui mai
mare târg mondial dedicat produselor
ecologice, Biofach - Nürnberg.
Iniþiativa are la bazã decizia
colectivã a fermierilor din clusterul
Bio Danubius de a dezvolta un
standard privat al fermierilor bio din
zona Deltei Dunãrii. Standardul
urmeazã sã includã principii ºi cerinþe
de sustenabilitate agricolã suplimentare, mai înalte decât certificãrile
în regim ecologic, contribuind astfel
la protecþia zonei ºi la o prezenþã pe
piaþã cu produse de calitate. Acesta
va da încredere partenerilor de afaceri
în calitatea ºi sustenabilitatea produselor noastre  a declarat Petriºor
Petrescu, preºedintele clusterului.
Experþii ºi autoritãþile prezente la
conferinþã au evidenþiat cã este lãudabil
pentru România cã în Delta Dunãrii este
vizat un astfel de proiect, întrucât, întro astfel de zonã protejatã, agricultura
organicã este cea mai în mãsurã sã asigure
sustenabillitatea ºi biodiversitatea.
Proiectul poate crea efecte pozitive
de mare importanþã, cum ar fi credibilitate pentru consumatori, schimbarea imaginii exportului românesc
de produse bio ºi cooperarea trasfrontalierã cu fermieri bio din arealul
Dunãrii din Ucraina, Republica
Moldova ºi România. Bio Danubius
îºi asumã un rol important, dar va
trebui sã aibã parte de susþinere în
promovarea agriculturii ecologice
sustenabile  a declarat Laurent
Vonwiller, expert în standarde private
dedicate produselor ecologice.
În cadrul întâlnirii s-au prezentat
tendinþele ºi evoluþiile sectorului bio

din þãrile estice ºi central-europene,
remarcându-se cã aceste þãri, deºi
înregistreazã progrese ºi au un mare
potenþial, încã au constrângeri legate
de procesare ºi de consumul intern de
produse bio, fiind necesarã o creºtere
a încrederii populaþiei în produsele
bio. Ultimele date statistice globale,
publicate la deschiderea târgului, de
cãtre Institutul de Cercetãri pentru
Agriculturã, Ecologicã  FIBL, indicã
faptul cã expansiunea sectorului
organic în lume este impresionantã.
Numai în anul 2018, an cu date
statistice comparabile pentru 186 de
þãri, încã douã milioane de hectare au
trecut la conversie în lume, iar
vânzãrile cu amãnuntul au continuat
sã creascã.
Nici una dintre þãrile din zona est europeanã, inclusiv România, nu poate
pretinde cã, sub aspectul indicatorilor
cheie, a trecut la o adopþie masivã a
produselor bio, atât din punctul de
vedere al consumului intern, cât ºi al
suprafeþei cultivate din totalul suprafeþei agricole. Iniþiativa clusterului Bio
Danubius, partener Inter-Bio, nu a
trecut neobservatã. Dimpotrivã, a fost
apreciatã ca o iniþiativã pozitivã
pentru toatã regiunea. Dacã ne
autointitulãm cã suntem grãdina bio a
Europei - aºa cum apar ºi multe mesaje în piaþã - trebuie sã demonstrãm
cu fapte ºi instrumente de sprijin cã
este într-adevãr aºa. Dacã urmãrim
orientãrile Comisiei Europene, a
statelor membre cu mare tradiþie
agricolã, vom vedea cã se mizeazã pe
agriculturã organicã ca bazã sigurã ºi
de neînlocuit a sustenabilitãþii în
agriculturã. În þãrile dezvoltate
economic ºi social, agricultura
ecologicã sau produsele organice nu
reprezintã o niºã de consum, ci devin
prima alternativã în consum  a
declarat Costin Lianu, preºedinte
Inter-Bio, director general USH Pro
Business.

Proiectele Erasmus+ o ºansã
pentru o Românie mai competitivã
Evenimentul s-a derulat pe parcursul a trei zile; în
primele douã zile, membrii delegaþiei s-au reunit pentru a
dezbate desfãºurarea proiectului INNOMATH  Procese
de educaþie valoroase ºi inovatoare pentru studenþi cu
talent matematic. În ultima zi, profesorul Gregory Makrides
a susþinut trainingul Pregãtirea Propunerilor ºi Gestionarea
Proiectelor Europene de Educaþie în Erasmus+, eveniment
organizat împreunã de USH Pro Business. Concluzia
importantã care s-a reliefat în urma trainingului a fost cã
etapele preliminare depunerii sunt esenþiale pentru
realizarea unui proiect Erasmus+ de succes.

În cadrul întâlnirii, profesorul a împãrtãºit participanþilor
din experienþa acumulatã pe parcursul anilor de coordonare
a proiectelor Erasmus+. Cei prezenþi au vãzut cum aratã o
propunere de proiect depusã ºi aprobatã ºi au avut ocazia
sã parcurgã toate etapele preliminare necesare: alegerea
partenerilor, construirea bugetului, punctarea obiectivelor
ºi rezultatelor ºi încadrarea în timp a activitãþilor.
Trainingul a fost de mare interes pentru persoane din
mai multe domenii de activitate, din educaþie, IT ºi
business, atât din Bucureºti, cât ºi din þarã. Cursanþii au
pus întrebãri punctuale ºi au primit informaþii valoroase
pe care vor putea sã le utilizeze în
propriile propuneri de proiecte.
Dinamica evenimentului a dovedit
necesitatea unor astfel de traininguri
în România, unde cursanþii sã înveþe
aplicat sã redacteze proiecte valoroase de la specialiºti cu experienþã
în domeniu. Universitatea Spiru
Haret, prin centrul antreprenorial
USH Pro Business, se va implica ºi
mai mult în viitor în aducerea în faþa
publicului interesat a unor personalitãþi recunoscute pentru transferul de
cunoºtinþe între mediul universitar ºi
mediul de business.
Este puþin cunoscut faptul cã
proiectele Erasmus+ pot atinge þinte
de competitivitate pentru mediul de
afaceri, fapt pentru care universitãþile
vor pune accent în viitor pe
dimensiunea de sprijin antreprenorial în definirea ºi finanþarea
unor astfel de proiecte  a declarat
Costin Lianu, director USH Pro
Business.

USH PRO BUSINESS  EVENIMENTE, COMUNICARE ªI INTERNAÞIONALIZARE
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Colegiul Universitar Spiru Haret,
calificarea profesionalã ASISTENT MEDICAL
BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ºi RECUPERARE
a organizat Simpozionul pe teme medicale de actualitate numit

La Colegiul Universitar Spiru Haret
o nouã calificare profesionalã din domeniul Servicii autorizatã:

DETECTIV PARTICULAR

Terapie prin miºcare.
La aceastã manifestare ºtiinþificã au participat elevii celor trei ani de
studii, cadre didactice ºi specialiºti din domeniu.
Organizatori: prof. Maria Dumitricã ºi prof. Florentina Din.

Universitatea Spiru Haret din Bucureºti, prin colegiile
universitare din Bucureºti ºi Craiova, organizeazã cursuri
de specialitate la calificarea profesionalã DETECTIV
PARTICULAR, cu durata de 2 ani.
Candidaþii care doresc sã urmeze aceste cursuri se pot
înscrie:
pentru Colegiul universitar pentru învãþãmânt terþiar
Bucureºti, la sediul din Bucureºti, strada Ion Ghica nr. 13,
sector 3, tel. 0721808577
pentru Colegiul universitar pentru învãþãmânt terþiar
Craiova la sediul din Craiova, strada Vasile Conta nr. 4,
tel. 0251.42.33.95
Documentele necesare înscrierii:
 Diplomã de bacalaureat (adeverinþã) SAU certificatul
de absolvire însoþit de situaþia ºcolarã (pentru candidaþii
fãrã examen de bacalaureat) în original;
 Copie xerox CI/BI;
 Copie xerox Certificat de naºtere;
 Copie xerox Certificat de cãsãtorie (dacã este cazul);
 Adeverinþã medicalã de la medicul de familie care sã
ateste starea de sãnãtate fizicã ºi psihicã a candidatului;
 Douã fotografii tip 3/4;
 Chitanþã care atestã achitarea taxei de admitere  120 lei.
Taxa anualã de ºcolarizare este de 2500 lei ºi se achitã
în 4 rate conform contractului anual de studii.




Studiile au ca finalitate formarea personalitãþii umane
în profesia respectivã prin:
 însuºirea cunoºtinþelor ºtiinþifice necesare profesiei;
 formarea capacitãþilor intelectuale, a responsabilitãþilor efective ºi a abilitãþilor practice prin asimilarea de
cunoºtinþe umaniste, ºtiinþifice ºi estetice;
 asimilarea tehnicilor de muncã intelectualã necesare
instruirii ºi autoinstruirii pe întreaga duratã cât va presta
activitatea de detectiv particular;
 educarea în spiritul respectãrii drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale ale omului, a demnitãþii ºi a toleranþei;
 profesionalizarea tinerei generaþii pentru desfãºurarea
unei activitãþi utile.
Formarea profesionalã este structuratã pe urmãtoarele
niveluri de pregãtire:
 pregãtirea de bazã în anul I;
 pregãtirea de specialitate în anul II.
În anul 2003 a apãrut Legea nr. 329 privind exercitarea
profesiei de detectiv particular în România, care legifereazã modul (condiþii, drepturi ºi obligaþii, sancþiuni) în
care un cetãþean poate deveni detectiv particular ºi poate
profesa aceastã meserie.
Funcþionarea de câþiva ani în România a societãþilor de
detectivi particulari creeazã premisa ca aceastã profesie
sã ofere atractivitate pentru un spectru larg de tineri, în
mod special, dar ºi pentru alte persoane, care doresc sã-ºi
facã o carierã pe tãrâmul investigaþiilor private.
Detectivul particular va fi titularul unei diplome în baza
cãreia va fi capabil sã îndeplineascã funcþii calificate, de
conducere, coordonare ºi administrare în cadrul unei
societãþi de detectivi. De asemenea, poate îndeplini ºi
funcþii operative în cadrul societãþilor de detectivi.
Diploma obþinutã nu dã numai dreptul de a practica
profesia doritã, ci oferã ºi ºansa ocupãrii unei poziþii
sociale, aºezarea într-o ierarhie socialã. Existã o strânsã
corelaþie între nivelul diplomei ºcolare ºi statusul social
al persoanei care o deþine.

Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi
ªtiinþe Economice, Constanþa
Universitatea Spiru Haret, SC e-nformation SRL, Institutul Central de Cercetare
ªtiinþificã  ICCS din cadrul Universitãþii Spiru Haret
vã invitã la sesiunea de instruire cu tema:

Acces electronic la literatura ºtiinþificã pentru susþinerea
ºi promovarea sistemului de cercetare ºi educaþie din România
DETALII EVENIMENT:
data: 28 februarie 2020
interval orar de desfãºurare a evenimentului: 10:00  11:00
loc: Universitatea Spiru Haret, Campusul Didactica,
str. Fabricii nr. 46G, sector 6, Bucureºti, corpul A,
amfiteatrul A3
Speaker: Rareº Vasilicã, trainer, E-nformation
Asociaþia Universitãþilor, Institutelor de CercetareDezvoltare ºi Bibliotecilor Centrale Universitare din
România Anelis Plus, în calitate de beneficiar, ºi SC Enformation SRL, în calitate de furnizor, anunþã
continuarea accesului la literatura ºtiinþificã de cercetare
pentru perioada 2019-2020.
Universitatea Spiru Haret a cofinanþat acest demers
ºi beneficiazã de acces online, ºi în anul 2020, la
urmãtoarele baze de date, având ca scop susþinerea
activitãþii de informare ºi documentare necesare
realizãrii temelor de cercetare-dezvoltare:  ProQuest
Central  Clarivate Analytics  SCOPUS  CABI VetMed
SC E-NFORMATION SRL, în calitate de reprezentant
în România al editurilor ºtiinþifice ce produc bazele de
date mai sus menþionate, va susþine o sesiune de instruire
despre conþinutul, modul de utilizare ºi instrumentele
oferite de fiecare resursã electronicã de documentare.
Cadrele didactice, cercetãtorii, bibliotecarii,
masteranzii ºi studenþii din Universitatea Spiru Haret

sunt invitaþi sã participe la aceastã prezentare interactivã
gratuitã, ce va avea durata de 60 de minute.
Participanþilor li se va elibera un certificat de
participare care va putea fi descãrcat în cel mult 5 zile
lucrãtoare de la data evenimentului din secþiunea Profil
Instituþional  Certificate de participare.
Înscrierea la eveniment se face cu adresa de email cu
care aveþi contul pe enformation.ro.
Persoanele interesate se pot înscrie la sesiunea de
instruire accesând link-ul: https://www.e-nformation.ro/
events/sesiune-de-instruire-enformation-universitateaspiru-haret-din-bucuresti-28-februarie-2020
Pentru mai multe detalii, contactaþi:
events@e-nformation.ro
Vã aºteptãm!

Echipa Enformation

Cadrele didactice ale Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice
au reînceput orele de Educaþie Juridicã în liceele
din Municipiul ºi Judeþul Constanþa.
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PREUNIVERSITARIA
Colegiul Economic Viilor
 membru al Asociaþiei Europene a ªcolilor Hoteliere ºi de Turism

Î

nfiinþat în 1953, Colegiul Economic Viilor (ªoseaua Viilor nr. 38, sector 5, Bucureºti 050157,
telefon: 021 316 0973) va împlini anul acesta 67 de ani de existenþã. Colegiul Economic Viilor
a dobândit un renume greu de egalat în domeniul alimentaþiei publice ºi turismului, urmare a
seriozitãþii ºi profesionalismului cadrelor didactice din aceastã ºcoalã. În primii ani a funcþionat ca
ªcoala profesionalã de ucenici, continuând, în evoluþia sa, cu denumirile: ªcoala Profesionalã
Comercialã; Grup ªcolar Comercial de Alimentaþie Publicã; Liceul Economic ºi de Drept
Administrativ nr.4; Liceul Economic nr.4; Grup ªcolar Economic Viilor, iar, din 2001, Colegiul
Economic Viilor. Între anii 1974-1977, ºcoala a fost modernizatã, construindu-se actualul local, dupã
modelul proiectelor ºcolilor din Franþa ºi Austria. Pe lângã activitatea instructiv-educativã ce se
desfãºura în sãlile de clasã ºi laboratoare, ºcoala, prin cele douã restaurante, a funcþionat ca un operator
economic, fiind scutitã de impozitul pe circulaþia mãrfurilor ºi de alte taxe, fapt ce a determinat o
dezvoltare fãrã precedent. Din pãcate, dupã 1986, legislaþia de la acea vreme a oprit dezvoltarea ºcolii,
aceasta ajungând în imposibilitatea de a-ºi mai administra baza de practicã. În 1995 ºi-a recãpãtat
baza materialã. În anul 1998, ºcoala a revenit la vechiul statut, furnizor de formare profesionalã ºi de
servicii în domeniul alimentaþiei publice ºi turismului. Astãzi, Colegiul Economic Viilor cuprinde
un plan de ºcolarizare de 58 de clase, din care 55 sunt clase de liceu ºi 3 de învãþãmânt profesional 
calificarea Bucãtar. Aºa se face cã, în prezent, Colegiul Economic Viilor pregãteºte elevii în urmãtoarele
calificãri: tehnician în gastronomie, organizator banqueting, tehnician în turism, tehnician în
activitãþi comerciale, tehnician în activitãþi economice, tehnician în achiziþii ºi contractãri. Pentru a
afla mai multe despre specializãri, elevi, activitãþi ºcolare ºi extraºcolare, am stat de vorbã cu domnul
Petre Nanu director al Colegiul Economic Viilor.

Reporter: Colegiul Economic Viilor face parte
din Asociaþia Europeanã a ªcolilor Hoteliere ºi
de Turism (AEHT). Despre ce este vorba?
Petre NANU: Apartenenþa noastrã la AEHT,
din 2017, la puþin timp dupã ce am preluat
mandatul de director, se datoreazã faptului cã noi
am dorit întotdeauna sã fim un model pentru
ºcolile de profil, drept pentru care am depus toate
diligenþele necesare la nivel european ºi am fost
primiþi, cu drepturi depline. De altfel, suntem
singura ºcoalã din România care face parte din
aceastã asociaþie. Din acel moment, invitaþiile la
activitãþile de profil ale AEHT nu au încetat sã
vinã, iar noi am participat ºi am obþinut premii
importante pentru ºcoala noastrã ºi pentru
România. De menþionat este ºi faptul cã facem
parte din board-ul acestei asociaþii. Anual mergem
la concursurile organizate, la conferinþe, seminarii
etc. ºi suntem la curent cu toate noutãþile din
domeniu. Participarea anualã la competiþiile
naþionale ºi internaþionale, obþinerea de rezultate
deosebite la aceste activitãþi, au fãcut ca ºcoala sã
se menþinã în topul celor mai bune ºcoli de profil.
De fapt, este cea mai mare ºcoalã de alimentaþie
din România. Astfel, prin participarea la
Concursul de gastronomie, desfãºurat la Istituto
Professionale di Stato Per I Servizi Alberghieri E
Della Ristorazione Pellegrino Artusi, din data de
13-15 martie 2019, Riolo Terme Ravenna, Italia,

am demonstrat cã suntem foarte buni, obþinând
Premiul I. La acest premiu important se adaugã ºi
participarea la Concursul de gastronomie
Bartolomeo Scappi, din 8-11 aprilie 2019, care a
avut ca temã: preparatele tradiþionale. S-a
desfãºurat tot în Italia, la Castel San Pietro Terme,
unde am participat la douã secþiuni: bucãtãrie ºi
patiserie, obþinând premii ºi diplome de
participare. Aceste concursuri au avut ca obiective
folosirea materiilor prime pentru o alimentaþie
sãnãtoasã, dezvoltarea simþului estetic, precum
ºi colaborarea dintre elevii ºcolilor membre AEHT.
Elevii au lucrat ºi au respectat regulile concursurilor, au prezentat preparatele în limba englezã,
tehnologia de obþinere a preparatelor, au
argumentat modul de asociere a preparatelor cu
bãuturile ºi cu plantele aromatice, au prezentat
istoricul ºi secretul fiecãrui ingredient ºi rolul lui
în alimentaþie. Jurizarea acestor concursuri a fost
realizatã de chefs din marile restaurante italiene,
oenologi, profesori de specialitate, jurnaliºti ºi
scriitori. Altã competiþie la care am participat a
fost 10 FEST AZORES, 2018, în Insulele Azore,
Festivalul de gastronomie cel mai important
eveniment din Portugalia, unde au participat chefs,
somelieri din America de Nord ºi din Europa, 10
zile -10 chefs. Am fost desemnaþi: Cea mai bunã
echipã. Tot în cadrul activitãþilor organizate de
AEHT am participat la Christmas Europe în 2017
la Fatima, Portugalia, în 2018 la Riga, iar în 2019
la Barcelona. Pentru cã facem parte din bordul
AEHT, am participat la Congresul Hotel Plan
2018, la Belgrad, Serbia, în data de 2-3 noiembrie
2018, unde s-au dezbãtut probleme de management aplicate în unitãþile de turism ºi alimentaþie.
Cu aceste ocazii, elevii noºtri au avut posibilitatea
de a socializa cu elevi din ºcolile europene, de a
vorbi într-o limbã strãinã, de a cunoaºte un mediu
social strãin, de a-ºi dezvolta competenþele
profesionale etc. Din acest punct de vedere, putem
sã spunem cã nivelul de pregãtire al elevilor, dar
ºi al profesorilor de specialitate, este cel european.

Reporter: Cum este organizat procesul de
învãþãmânt. Câte clase pe nivel ºi ce fel de clase
aveþi în acest moment, ce specializãri?
Petre NANU: Procesul de învãþãmânt este
organizat în douã schimburi, în intervalul orar
7.30-19.30, clasele fiind distribuite astfel: 13 clase
de a IX-a, 14 clase de a X-a, 14 de a XI-a ºi 14
clase de a XII-a, precum ºi 3 clase de învãþãmânt
profesional, calificãrile fiind cele menþionate mai
sus. Începând cu anul ºcolar 2020-2021 vor
funcþiona ºi douã clase cu predare în limba englezã
intensiv. Pentru cã suntem în proiectul ªcoalã
dupã ºcoalã, cu sprijinul Primãriei Sectorului 5,
în baza noastrã de practicã se desfãºoarã
permanent activitãþile de pregãtire a peste 1.500
de porþii, cu elevii ºi profesorii noºtri de
specialitate Aceste porþii sunt servite în sistem
de catering în 12 ºcoli.
Reporter: Cât este teorie ºi cât este practicã
în activitatea ºcolarã?
Petre NANU: Elevii au 30 de ore pe sãptãmânã,
conform planului de învãþãmânt. Acestea sunt
împãrþite în ore de teorie ºi ore de practicã.
Numãrul orelor de instruire practicã diferã în
funcþie de calificare ºi nivelul clasei, respectiv 
90, 120, 150 ore pe an pentru liceu ºi 150, 270 ºi
300 ore pe an pentru învãþãmântul profesional.
Reporter: Am observat cã, în ultimii ani, tot
mai multe clase ale unor licee mai puþin
cunoscute, în raport cu activitãþile specifice
Colegiului Economic Viilor, încearcã sã cloneze
cumva modelul de succes pe care dumneavoastrã
îl aveþi în turism ºi alimentaþie.
Petre NANU: O analizã privind cererea de
forþã de muncã din domeniul turism ºi alimentaþie
aratã cã aceasta este foarte mare în raport cu
oferta noastrã, astfel ºcolile respective s-au
orientat ºi s-au autorizat pentru ceea ce se cere
pe piaþa muncii. Clasele de alimentaþie din alte
licee, decât cele de profil, sunt organizate în urma
unei autorizãri-acreditãri obþinute în urma
evaluãrii fãcute de ARACIP, însã nivelul de
pregãtire din aceste ºcoli nu este întotdeauna
conform aºteptãrilor. Noi primim feedback de la
agenþii economici, care spun cã nici nu se
comparã nivelul de pregãtire al acelor elevi cu al
celor de la Colegiul Economic Viilor.
Reporter: Cãtre ce fel de cariere se orienteazã
absolvenþii dumneavoastrã, preferã România sau
majoritatea pleacã sã profeseze în alte þãri?
Petre NANU: În principal, absolvenþii noºtri
continuã studiile în acelaºi domeniu, în turism ºi
alimentaþie, deci în domeniul economic ºi în comerþ,
dar sunt ºi unii care merg spre învãþãmântul
universitar. Foarte plãcut este pentru noi sã ne
întâlnim cu absolvenþii noºtri în unitãþile de
alimentaþie, ori pe vasele de croazierã, în
strãinãtate, în diferite restaurante, dar ºi în spitale,
poliþie, armatã, învãþãmânt, administraþia publicã.
Reporter: Sunt interesat sã aflu dacã elevii
Colegiului Economic Viilor sunt implicaþi ºi în
activitãþi extraºcolare? Care ar fi acestea?
Petre NANU: În ºcoalã se desfãºoarã foarte
multe activitãþi extraºcolare ºi extracurriculare în
parteneriat cu: Primãria Capitalei. Este vorba de
proiectul PROEDUS, în care elevii participã la
diferite proiecte CIVITAS, Primãria Sectorului 5 
Casa de Culturã ªtefan Iordache, Crucea Roºie
Sector 5, diferite ONG, instituþii bancare,
organizaþii în domeniul protecþiei consumatorilor,
agenþi economici. Deºi nu suntem liceu cu profil
sportiv, ne putem mândri cu rezultate deosebite la
jocurile de echipã: fotbal, handbal, volei, în cadrul
concursurilor care au loc, atât la nivel de sector, cât
ºi la nivel de Capitalã. S-au împlinit cinci ani de
când a fost înfiinþat în ºcoalã Cercul Cultul Eroilor,
cu ajutorul Asociaþiei Naþionale Cultul Eroilor
Regina Maria  Filiala Bucureºti, coordonat de
doamna Lucreþia Nechifor, bibliotecar ºcolar. În

perioada 2014-2019 s-au desfãºurat, în semn de
preþuire ºi recunoºtinþã faþã de faptele tuturor
eroilor, nenumãrate activitãþi cultural artistice:
recitãri, cântece, concursuri, prezentãri de filme
istorice, depuneri de flori la Mormântul Ostaºului
Necunoscut de Ziua Eroilor ºi Ziua Armatei,
numeroase participãri la sesiuni ºtiinþifice pe teme
de istorie desfãºurate în afara ºcolii. Elevii cercului
au participat în cadrul Proiectului - Parcul Memoriei
Naþionale Stejarii României  100 de ani de istorie
ºi demnitate - RoMândria, plantând stejari pe fostul
câmp de luptã de la Mãrãºeºti. De asemenea, în
cadrul sãptãmânii ªcoala Altfel ºi în vacanþa de varã,
elevii merg în excursii tematice vizitând vestigii
istorice, monumente, muzee, case memoriale,
cimitire ale eroilor. Oglinda acestor activitãþi se
reflectã în revista Eroica Viilor  revistã de culturã
ºi educaþie patrioticã.
Reporter: Care este ziua colegiului ºi semnificaþia acesteia?
Petre NANU: Ziua ºcolii este pe 21 mai, de
Sfinþii Constantin ºi Elena, pe care îi considerãm
protectorii noºtri. În aceastã zi, în ºcoalã se
desfãºoarã o multitudine de activitãþi: Simpozionul
internaþional pe teme de specialitate, Sesiuni de
lucrãri ºtiinþifice ale profesorilor ºi elevilor,
Expoziþii de artã culinarã, unde sunt prezenþi ºi
agenþii economici, partenerii noºtri de practicã,
concursuri de gastronomie. Este o tradiþie la noi
în liceu ca pãrinþii sã participe la orele de instruire
practicã ºi la finalul acestora sã guste din
preparatele realizate de propriii copii.
Reporter: Show-rile culinare din ultimii ani
au creat un adevãrat fenomen în rândurile opiniei
publice. În ce fel a fost influenþatã activitatea
colegiului de difuzarea acestor emisiuni tv?
Petre NANU: Show-urile culinare sunt
importante, cu câteva amendamente: sã prezinte
informaþii care sã corespundã unei alimentaþii
sãnãtoase, sã respecte principiile gastronomiei,
regulile de igienã personalã ºi a locului de muncã,
sã dezvolte competenþele profesionale etc.
Aceste show-uri influenþeazã în micã mãsurã
parcursul profesional al elevilor. Sigur, sunt niºte
exemple, dar activitãþile practice personale sunt
cele care îi dezvoltã pe elevi din punct de vedere
al competenþelor de specialitate. Acest lucru se
întâmplã în laboratoarele noastre de practicã ºi
la agenþii economici.

Ciprian C. VASILESCU
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VITRALII
C. trece drept un om serios, educat, bine
crescut. Întotdeauna pus la patru ace,
elegant, atent la ce ºi cum vorbeºte. Îl ajutã
mult ochelarii scumpi, cu rame groase,
întunecate. Oamenii cu ochii încadraþi
astfel par întotdeauna foarte, foarte serioºi,
astfel încât nu prea te mai poþi îndoi de
ceea ce spun. Te gândeºti un pic la aceastã
posibilitate, dar apoi îþi spui stânjenit, în
gând, n-are domne cum! ºi îl crezi. El
are întotdeauna dreptate. ªi dai, ruºinat,
televizorul mai tare. Uneori, lângã C.,
pentru a umple ecranul, apar F. ºi C2. Deja
treaba e serioasã. Feþele acre, de inchizitori
vexaþi, ale celor doi ºterg orice urmã de
neîncredere. Le dai dreptate ºi þâþâi din
buze fericit cã, în sfârºit, afli adevãrul
absolut. De emoþie, nu ai timp sã remarci
cãºtile discrete din urechile celor trei,
fãcute pe comandã specialã, la culoarea
pielii fiecãruia, astfel încât sã treacã
neobservate. Ceea ce se pare cã le iese,
lumea chiar crede cã bãieþii sunt spontani,
documentaþi, echidistanþi, bine pregãtiþi.
Nici nu mai conteazã cã favorizeazã unul

Poale lungi
ºi minte scurtã
dintre invitaþi, iar pe celãlalt îl întrerup de
douãzeci de ori, potopindu-l cu întrebãri
dezlânate, bine ticluite deontologic.
Însã ceva din adâncimile ascunse ale
naturii umane îþi fulgerã mintea ºi te face sã
apuci telecomanda. Alt post, alte culori, alt
adevãr. O vezi pe D. gesticulând haotic, în
timp ce îºi roteºte ochii agasatã. Mâinile
descriu cercuri largi în aerul studioului. Par
foarte mici în ascunziºul mânecilor exagerat
de largi. O doamnã cu rochie lungã, ale cãrei
poale mãturã podelele lucioase, explicã ceva
în faþa unor grafice. Nimeni nu pare sã
înþeleagã ceva din explicaþiile semidocte ºi
clar nedocumentate, dar cusurul e acelaºi.
Personajul nu poate duce o frazã pânã la
capãt pentru cã D. intervine cu arþag,
întrerupând orice tentativã de instaurare a
unui dialog din care cineva sã înþeleagã ceva.
Mai apeºi o datã, la întâmplare, pe buton.
Altã cromaticã, alte þâfne. Aici totul e burlesc:
o succesiune de titluri nãucitoare pe burtierã,
un tãrãboi de nedescris, în timp ce A. nu
apucã sã încheie o propoziþie fãrã a fi
întreruptã de un episod de breaking, chiar
dacã nu e vorba decât despre vreo pisicã
tãlâmbã coborâtã de doi vajnici pompieri din
copacul în care rãmãsese blocatã.
Dragii noºtri A, B, C .Z, asta nu mai
este jurnalism, ci o stângace manipulare
freudianã, care se poate întoarce oricând
împotriva voastrã. Cei cu poale lungi nu au
întotdeauna mintea scurtã.

Dragoº CIOCÃZAN

Expoziþie la Palatul Suþu:

Elite ºi blazoane în vechiul Bucureºti
Din aceastã lunã, februarie 2020, pânã pe 10 mai
2020, publicul poate admira, la Palatul Suþu (Bucureºti,
Bdul. Ion C. Brãtianu, nr. 2), în cadrul expoziþiei Elite ºi
blazoane în vechiul Bucureºti, obiecte armoriate cu
blazoane, care au aparþinut elitei aristocratice româneºti
din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea ºi primului
sfert de secol XX. Vizitatorii vor putea afla povestea
unei lumi care odinioarã a strãlucit prin inteligenþã, stil
ºi eleganþã, spirit de sacrificiu ºi simþ al datoriei.
Expoziþia Elite ºi blazoane în vechiul Bucureºti
cuprinde obiecte diverse care au pe ele aplicate blazoane
ºi monograme ce au aparþinut unor familii nobiliare
ilustre, cum ar fi: Suþu, Cantacuzino, Ghica,
Mavrocordat, Sturdza, Bibescu, Filipescu, Lenº,
Miclescu, Familia Domnitoare Cuza, Familia Regalã a
României, ºi invitã publicul sã descopere legãtura
specialã dintre blazon ºi posesorul lui, încãrcãtura lui
simbolicã ce dezvãluie o istorie aparte.

L a n s are
CD
Duminicã 8 martie 2020,
ora 19,00, Casa Artelor
Dinu Lipatti ºi
Societatea Românã
de Radiodifuziune,
Editura Casa Radio, prezintã
la sala 1, Bd. Lascãr Catargiu
nr. 12, Bucureºti,
un eveniment de excepþie:

Lansarea CD-ului,
în colecþia Maestro,
Ilinca Dumitrescu
 Recital de pian,
care cuprinde lucrãri
de R. Schumann, F. Liszt,
A. Skriabin, S. Rahmaninov.
Amfitrioni: Alice Barb, director al Casei
Artelor Dinu Lipatti, Gilda Rãdulescu,
producãtor, ºef serviciu Editura Casa
Radio, Tiberiu Comandaºu, redactor
muzical, Editura Casa Radio
Invitaþi speciali: E.S., ambasador dr.
Simona Ioan-Corlan, E.S., ambasador dr.
Cãlin Fabian, E.S., ambasador Petru
Petra, E.S., ambasador Neagu Udroiu.
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# DF # FAPTE
Multe nãzbâtii se întâmplã
în Spaþiul Mioritic. Unele
sunt aºa de mari, încât îþi vine
sã þipi. Dar nu poþi þipa, spre
exemplu, când circuli cu
tramvaiul 32 de la Unirii spre
capãtul Cãii Rahovei. Motive
ar fi, dar preferi sã înãbuºi în
,
tine orice urmã de rãutate, sã
zâmbeºti Sã îi dai o ºansã
primarul Sectorului 5, domnului Daniel Florea. Edilul
este cunoscut pentru iniþiativele sale controversate. În luna
noiembrie a anului 2019 a iniþiat ºi susþinut douã proiecte de
hotãrâri de consiliu local, adoptate pe 26 noiembrie, pentru
înfiinþarea a douã firme ale Primãriei care conþin în denumirea lor
simbolurile sale de campanie electoralã: DF5 ºi FAPTE. Ei bine,
aceste fapte mici ºi roºii livrate sub formã de cuburi se regãsesc
pe stânga ºi pe dreapta liniei de tramvai ºi nu doar acolo. Nu ai
cum sã nu le observi, dar cunoscãtorii pot examina ºi alte lucruri
pe lângã formele cubice, montate din timp pentru campania
electoralã. Pot vedea pe mâna stângã cum înaintezi cu tramvaiul
spre inima Sectorului 5 un parc de toatã frumuseþea. Adusã mai
spre stradã, Ecaterina Teodoroiu, o statuie de bronz de ispravã,
priveºte nedumeritã spre cãlãtorii din tramvai. Când tramvaiul
dispare rãmân resturile uneia dintre cele mai afectate clãdiri din
Bucureºti. Fosta clãdire a Fabricii de Bere Rahova. Totuºi e bine
sã priveºti doar spre stânga. Spaþiul verde îþi bucurã ochii. Statuia
cadreazã cu bãtrânii arbori toaletaþi ºi cu gazonul proaspãt montat.
Nu cadreazã cu aceste cuburi aprinse, de sânge, pe care cu litere

Ilinca DUMITRESCU va susþine un
Recital extraordinar de pian,

cu urmãtorul program:  Robert
Schumann - Arabesca op. 18  Frédéric
Chopin - Fantaisie-Impromptu op. 66 
P. I. Ceaikovski  douã piese din ciclul
Anotimpurile, op. 37 bis: Cântecul
ciocârliei (Martie) ºi Ghiocelul (Aprilie)
 Aleksandr Skriabin - douã Preludii
op.11: nr. 9 ºi nr. 10; Preludiu op.16 nr.
3  Dinu Lipatti - Nocturnã pe o temã
moldoveneascã, B. 14 (dedicatã lui
Mihail Jora)  Edvard Grieg - trei Piese
lirice op. 43: În primãvarã, Ciripit de
pãsãrele, Fluturele  Felix MendelssohnBartholdy - Cântec de primãvarã op.
62 nr. 6 (din ciclul Cântece fãrã cuvinte)
 Serghei Rahmaninov - Liliacul op. 21
nr.5  Christian Sinding - Murmurul
primãverii op. 23 nr. 3.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Dorina BOLOª în drum spre Veneþia!
 Doamna Dorina Boloº viseazã sã-ºi expunã lucrãrile la Bienala internaþionalã de la Veneþia,
una dintre cele mai importante manifestãri mondiale dedicate artei.
De ce aþi ales pictura? Care
Vã rog sã vã prezentaþi
Mã numesc Dorina Boloº, nãscutã în tehnici sunt preferatele dumneaMaramureº cu 40 de ani în urmã, într-o voastrã? Ce suprafeþe?
familie modestã ºi numeroasã, mama
Nu cred cã am ales eu pictura,
casnicã, tata tractorist. Suntem cinci fraþi cred ca ea s-a þinut scai dupã mine
( ), într-un sat destul de cunoscut pânã am reuºit sã o îmbrãþiºez.
(datoritã celebrului cor bãrbãtesc), Tehnica preferatã rãmâne uleiul; de
Finteuºu Mare. Am avut bucuria unei puþin timp folosesc acrilicele, încã
copilãrii fericite, pentru cã am învãþat sã le experimentez, ºi pentru a-mi
nu îmi doresc mai mult decât puteam primi. proteja ochii, ºtiind cã mediile pentru
Iar lucrul acesta a devenit un principiu culorile în ulei sunt puþin toxice.
solid în viaþa mea. De micã am învãþat sã Prefer dimensiunile mari ale cadrului
modelez lutul, fãceam tot felul de lucruri pictural, pentru cã îmi oferã o
în miniaturã, pe care le coloram cu vopsele vizualizare perifericã mai bunã ºi pot
obþinute din diferite frunze sau coji de sã transpun cât mai precis ceea ce
legume. Aºa mi-am fãcut o serie de vreau sã exprim. (Vederea perifericã
jucãrii( ) Eram o fire tare inventivã ºi nu îmi este aºa de afectatã precum
mereu gãseam soluþii la orice, de-altfel nici ceea centralã.)
acum nu s-a schimbat nimic. ( ) Mi-a
Unde vã vedeþi peste 10 ani ?
plãcut întotdeauna natura, viaþa sãlbaticã
Grea întrebarea în ideea cã nu ºtiu ce voi face anul viitor, vederea
a animalelor ºi tot ceea ce înseamnã corpul mi se deterioreazã tot mai rãu, dar, cum am zis, nimic nu e întâmplãtor
omenesc, mi se pãrea un lucru fascinant ºi, în cea mai optimistã idee, mã vãd expunându-mi lucrãrile, de ce
totul din jur ºi mereu am cãutat sã descopãr nu?, la Bienala de la Veneþia. Mi-ar plãcea sã cred cã acolo mã voi
cum ºi ce rol au în lume. ( ). Am fãcut vedea. Ambiþia, talentul ºi cunoaºterea nu au nicio ºansã fãrã un
liceul la Filologie; în paralel m-am înscris dram de noroc, dar de ce nu, sã visãm e gratis. Oricum, eu voi picta
la ªcoala Popularã de Artã, Baia Mare, mereu cu ochii minþii ºi, poate, într-o bunã zi, pictura mea va fi
unde mi-am descoperit adevãrata chemare. recuperarea vederii mele. Cred în ºansã ºi mai mult mã încred în
Am terminat liceul, m-am angajat ( ) am Dumnezeu. Trebuie sã ne mulþumim ºi sã acceptãm sã nu ne dorim
cunoscut un bãiat, care, ulterior, a devenit mai mult decât ni se cuvine.
soþul meu. Au urmat curând copiii, douã
Un gând pentru cititorii acestui interviu?
fete gemene (acum de 19 ani), iar sub aripa mea am luat ºi o nepoatã
Gândul meu este transmis prin picturile mele, emoþiile pozitive sau
(acum 21 ani), de care m-am îngrijit la fel ca de fetele mele. ( ) Zece ani negative sunt deopotrivã aidoma celui ce priveºte, fiecare se regãseºte
nu am mai pus mâna pe un creion sau pe pensulã. Abia acum cinci ani am în universul meu pictural, pentru cã ºi eu mã regãsesc în acelaºi mediu
avut dorinþa de a-mi relua pasiunea, aºa cã m-am înscris din nou la ªcoala comun în care ºi privitorul trãieºte. Eu doar accentuez anumite trãiri sau
Popularã de Artã, dar la Artã decorativã. La un an distanþã, o colegã s-a
înscris la Facultate la Arte ºi mi-a propus ºi mie sã fac facultatea. emoþii prin prisma culorilor, pentru a conºtientiza mai profund anumite
Era chiar înainte cu o searã de examen. Am dat probele ºi am devenit elemente care fac legãtura artist-privitor. De aceea, orice apreciere a
studentã la Centrul Universitar Nord, secþia Picturã. Abia aici m-am picturii mele e o legãturã între douã pãrþi identice dincolo de vizual, ceea
descoperit ºi eu. Mereu îmi puneam la încercare limitele ºi niciodatã ce mã motiveazã sã descopãr noi conexiuni, pânã dincolo de limite.
Vã mulþumesc! Mult succes, în drumul dumneavoastrã spre
nu am încetat de atunci sã descopãr noi universuri picturale. Visul
meu reînvia La sfârºitul primului an de facultate am descoperit cã am Bienala de la Veneþia!
Aristotel BUNESCU
o boalã degenerativã la ochi. Dar sunt optimistã ºi cred cã toate în viaþã
https://gentiadepresaculturalasisportiva.wordpress.com
au un rost, ºi nimic nu este întâmplãtor.

albe de o ºchioapã apare sloganul de campanie # DF # FAPTE.
Ar mai fi ceva de analizat în sectorul care stã cel mai bine la
capitolul siguranþã, esteticã, trafic, curãþenie ºi civilizaþie. Un
outdoor de mari dimensiuni te anunþã cã ai intrat în Sectorul 5,
cel fãrã de probleme. Altfel cum sã înþelegi marcarea direcþiei în
dimensiunea a 5-a? În susul panoului domneºte numele
sectorului, sub el, cu dimensiuni mai mici, o acvilã cu gâtul în
contorsiune, imitaþie probabil a acvilei-stemã a Bucureºtilor,
dar aceasta aparþine Sectorului 5 ºi strânge în gheare o emblemã
pe care scrie SPOR. Nu am înþeles exact spor la ce tip de
activitate, dar ºi mai tare m-a mirat sã constat cã sub acvilã îºi
face loc cu greu ºi steagul de luptã al dacilor. În capul meu toate
aceste simboluri s-au bulibãºit: de la coada balaurului la capul
de lup. Cam ce fel de consilieri de imagine, de specialiºti în
publicitate, creatori de outdoor-uri poþi plãti? Ca sã primeºti o
asemenea combinaþie între steagul de luptã al dacilor, acvila cu
spor pentru popor, Ecaterina Teodoroiu, ruinele Fabricii de
Bere Rahova, parcul cel nou, arborii cei vechi, gazonul cel
verde crud ºi cuburile sângerii cu litere albe: # DF # FAPTE?

Ciprian C. VASILESCU

La
adãpostul
artei
Un eveniment inedit se deruleazã în acest moment în
curtea Muzeului Naþional de Artã al României din Bucureºti. Pe 12
februarie, 10 sculpturi au fost îmbrãcate cu articole de îmbrãcãminte.
Este vorba despre o campanie de sensibilizare a opiniei publice, cu
scopul de a conºtientiza nevoile semenilor. Pânã pe data de 29
februarie, vizitatorii vor putea admira sculpturile îmbrãcate, dar vor
putea face ºi donaþii. Ideea îndrãzneaþã a aparþinut angajaþilor muzeului,
pentru a determina copiii, dar ºi maturii!, sã fie mai buni ºi sã vinã cu
pãrinþii sã facã donaþii în haine ºi alimente. Totul a început când am
vãzut micuþi care îºi întrebau pãrinþii dacã statuia nu îngheaþã fãrã
haine. Statuia nu are acoperiº deasupra capului ºi rezistã. Tot aºa ºi
cei fãrã casã se luptã iarna sã supravieþuiascã. De acum, sculptura
îi va învãþa pe toþi despre vulnerabilitatea oamenilor strãzii, a declarat
Paula Varga, referent la Departamentul Comunicare al Muzeului
Naþional de Artã al României
Campania este organizatã de MNAR în parteneriat cu organizaþia Samusocial din România. Reprezentanþii muzeului invitã
oamenii sã doneze tot timpul, nu doar pe durata campaniei.
Centrul Samu Social se aflã pe Sos. Grozãveºti nr. 82 bis,
sector 6, Bucureºti. Tot ce trebuie sã faceþi este sã îi apelaþi înainte
de a merge.
Pentru mai multe detalii despre campania La adãpostul artei
puteþi contacta muzeul. (C.V.)
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Înregistrarea cãilor de atac ºi înaintarea dosarelor
instanþelor de control judiciar
Cãile de atac prezentate direct sau primite prin poºtã, curier, fax
sau poºtã electronicã se înregistreazã mai întâi în registrul general
de dosare, în formã informatizatã sau scrisã, dupã care registratorul
le predã preºedintelui instanþei sau persoanei desemnate de acesta,
care le va rezolva, de regulã, în aceeaºi zi.
La cãile de atac primite prin poºtã se vor ataºa ºi plicurile în care
au fost expediate.
Persoanei care se prezintã nemijlocit la instanþã cu cererea de
declarare a unei cãi de atac i se va elibera, dacã solicitã, dovada
scrisã a depunerii acesteia.
Registratorul va verifica dacã cererile privind cãile de atac,
formulate separat, au fost prezentate în numãrul de exemplare
necesar pentru comunicare ºi ataºare la dosarul cauzei.
Cãile de atac motivate ori motivele scrise ale acestora formulate
separat, expediate prin poºtã în numãr insuficient de exemplare,
se înregistreazã aºa cum sunt primite, indicându-se numãrul de
exemplare pe cerere ºi în registru.
Dupã înregistrare, cererile privind cãile de atac în materie civilã
se predau grefierului arhivar.
Pânã la expedierea dosarelor în cãile de atac, aceste cereri se
pãstreazã în mape.
Dupã primirea cãii de atac, grefierul arhivar va efectua menþiunile
în registrul de evidenþã a cãilor de atac.
Dupã înregistrare, contestaþiile ºi cererile de apel declarate
împotriva hotãrârilor penale se predau grefierului delegat cu
efectuarea lucrãrilor de executãri penale.
Grefierul delegat cu efectuarea lucrãrilor de executãri penale face
menþiunea despre declararea contestaþiei sau apelului la poziþia
corespunzãtoare din registrul de executãri penale ºi verificã dacã
au sosit dovezile de comunicare a hotãrârii. De asemenea, în situaþia
în care legea nu prevede un alt termen pentru înaintarea dosarului
la instanþa competentã sã judece calea de atac, grefierul delegat
verificã dacã s-a împlinit termenul de declarare a cãii de atac pentru
toate pãrþile.
Grefierul delegat cu efectuarea lucrãrilor de executãri penale
menþioneazã în registrul de executãri penale data expedierii fiecãrui
dosar la instanþa competentã pentru judecarea cãii de atac ºi predã
de îndatã grefierului arhivar dosarele care urmeazã a fi expediate,
împreunã cu contestaþiile sau cererile de apel formulate ºi adresele
de înaintare, semnate de preºedinte ori judecãtorul delegat. În
dosarele în care hotãrârile au rãmas definitive, grefierul delegat
întocmeºte de îndatã lucrãrile de punere în executare.
Instanþa care a soluþionat contestaþia declaratã împotriva încheierii
prin care se dispune asupra mãsurilor preventive în cursul judecãþii
va restitui dosarul primei instanþe în termen de 24 de ore de la
soluþionarea contestaþiei. Aceste dispoziþii se aplicã în mod
corespunzãtor ºi în cazul contestãrii încheierilor prin care se
dispune asupra mãsurilor preventive în procedura camerei
preliminare.
Pentru cererea de recurs în casaþie introdusã împotriva unei
hotãrâri penale, depusã la curtea de apel, se formeazã un dosar
separat cu acelaºi numãr, cu indicativul R, care se ataºeazã la
dosarul cauzei.
Dupã înregistrare, preºedintele instanþei sau judecãtorul delegat
de acesta dispune una dintre urmãtoarele mãsuri:
a) realizarea procedurii de comunicare potrivit legii, iar, ulterior,
înaintarea dosarului la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie;
b) restituirea, pe cale administrativã, a cererii de recurs în casaþie
cãtre parte, în situaþiile prevãzute de art. 439 alin. (41) din Codul
de procedurã penalã, pãstrându-se la dosar câte o copie de pe
cererea de recurs în casaþie ºi de pe înscrisurile anexate acesteia.
Dovada calitãþii de avocat care poate pune concluzii în faþa Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie se face cu înscrisuri.
În cazul în care judecãtorul delegat de preºedintele instanþei a
participat la soluþionarea cauzei în care s-a declarat recursul în
casaþie, preºedintele instanþei va desemna un alt judecãtor pentru
îndeplinirea procedurii.
Lucrãrile de comunicare dispuse se realizeazã de cãtre grefierul
delegat cu efectuarea lucrãrilor de executãri penale.
În cauzele penale în care, fãrã participarea procurorului, au fost
date încheieri care pot fi atacate, potrivit legii, cu contestaþie, la
cererea procurorului dosarele se transmit la parchet în vederea
analizãrii posibilitãþii exercitãrii cãii de atac, urmând a fi restituite
cel mai târziu la expirarea termenului de exercitare a cãii de atac.
În cauzele penale în care procurorul a participat la judecatã ºi a
exercitat calea de atac a apelului sau a contestaþiei, la cererea
procurorului dosarele se transmit la parchet în vederea motivãrii
cãii de atac, cu excepþia situaþiilor în care legea prevede un termen
pentru înaintarea dosarului la instanþa competentã sã soluþioneze
calea de atac. Dosarul va fi restituit de parchet în cel mult 10 zile,
iar în cauzele urgente în cel mult 5 zile.
În cauzele în care hotãrârea penalã este supusã, potrivit legii,
recursului în casaþie, la cererea procurorului dosarele se transmit la
parchet în vederea analizãrii posibilitãþii exercitãrii cãii de atac,
urmând a fi restituite cel mai târziu la expirarea termenului de
exercitare a cãii de atac.
Dupã sosirea dovezilor de comunicare a hotãrârilor civile ºi
dupã împlinirea termenului de apel sau de recurs, dupã caz, pentru
toate pãrþile, grefierul arhivar înainteazã dosarul la instanþa de apel
ori de recurs, cu adresã semnatã de persoana desemnatã de
preºedintele instanþei în care se consemneazã: numãrul dosarului,
numãrul ºi data hotãrârii atacate, numãrul volumelor ºi filelor

acestora, dosarele ataºate, numele ºi prenumele pãrþilor care au
declarat apel sau recurs, numãrul copiilor de pe cererea de apel ori
recurs, menþiunea dacã apelul sau recursul a fost timbrat, caz în
care se va indica valoarea taxei judiciare de timbru ce a fost achitatã.
Despre înaintarea dosarului se fac menþiuni în sistemul informatic.
Apelul sau recursul este transmis de îndatã dacã s-a fãcut cerere
pentru suspendarea executãrii hotãrârii primei instanþe.
În aceastã situaþie, toate comunicãrile sunt efectuate de instanþa
care a pronunþat hotãrârea apelatã sau recuratã.
Cererile de apel sau de recurs ºi adresa de înaintare a dosarului la
instanþa de apel ori de recurs se ataºeazã, necusute, la începutul
fiecãrui dosar.
Cãile de atac depuse la o altã instanþã decât cea a cãrei hotãrâre
se atacã primesc datã certã ºi se înainteazã pe cale administrativã
instanþei care a pronunþat hotãrârea atacatã.
Dacã se constatã întârzieri în restituirea dovezilor de comunicare
a hotãrârilor, se iau mãsuri de verificare la oficiul poºtal sau la
agentul procedural. În funcþie de rezultatul verificãrilor, preºedintele
completului, la sesizarea grefierului arhivar sau a pãrþii interesate,
ia mãsurile corespunzãtoare.

Înregistrarea cererilor de apel sau de recurs ºi înaintarea
dosarelor la instanþa de apel sau de recurs în procesele
începute dupã intrarea în vigoare a Codului de procedurã
civilã, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare
La primirea cererii de apel sau recurs depuse direct sau trimise
prin poºtã, fax, poºtã electronicã sau curier se formeazã un dosar
separat cu acelaºi numãr, cu indicativul A, respectiv R, care se
ataºeazã la dosarul de fond al cauzei.
În procesele începute dupã intrarea în vigoare a Codului de
procedurã civilã, adoptat prin Legea nr 134/2010, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, cererile de apel sau recurs se înregistreazã
în evidenþele prevãzute de lege, dupã care grefierul arhivar le predã
de îndatã preºedintelui instanþei sau persoanei desemnate de acesta.
Preºedintele instanþei poate decide ca procedura scrisã sã fie
realizatã de 2 sau mai mulþi judecãtori ai instanþei sau de preºedintele
completului imediat urmãtor celui care a soluþionat cauza. În cazul
în care persoana desemnatã de preºedintele instanþei sã realizeze
procedura scrisã a participat la soluþionarea cauzei respective,
preºedintele instanþei va numi un alt judecãtor.
Dupã efectuarea lucrãrilor, circuitul dosarelor este urmãtorul:
a) în cazul în care cererea de apel sau recurs nu îndeplineºte
condiþiile prevãzute de lege, preºedintele instanþei sau persoana
desemnatã de acesta ia mãsuri pentru comunicarea cãtre apelant/
recurent a lipsurilor cererii în vederea completãrii sau modificãrii ei;
b) în cazul în care cererea de apel sau recurs îndeplineºte condiþiile
prevãzute de lege sau dupã ce aceasta a fost completatã sau
modificatã conform dispoziþiilor lit. a), preºedintele instanþei sau
persoana desemnatã de acesta dispune comunicarea cererii cãtre
intimat, împreunã cu motivele de apel/recurs, ºi a copiilor certificate
de pe înscrisurile alãturate care nu au fost înfãþiºate la prima instanþã,
în vederea depunerii întâmpinãrii;
c) întâmpinarea depusã se comunicã de îndatã apelantului/
recurentului, punându-i-se în vedere obligaþia de a depune la dosar
rãspunsul la întâmpinare; în acelaºi mod se procedeazã ºi în cazul
în care se formuleazã apel/recurs incident ºi apel/recurs provocat;
d) preºedintele sau persoana desemnatã de acesta, dupã
împlinirea termenului de apel sau recurs pentru toate pãrþile, precum
ºi a termenelor prevãzute pentru depunerea întâmpinãrii ºi
rãspunsului la aceasta, ia mãsuri pentru înaintarea la instanþa de
apel/recurs a dosarului împreunã cu apelurile fãcute, întâmpinarea,
rãspunsul la întâmpinare, apelurile sau recursurile incidente sau
provocate ºi dovezile de comunicare a acestor acte;
e) dupã sosirea dovezilor de comunicare a tuturor actelor ºi
dupã împlinirea termenului de apel sau de recurs pentru toate
pãrþile, grefierul arhivar va înainta dosarul la instanþa de apel ori de
recurs, cu adresã semnatã de preºedintele instanþei sau de judecãtorul
desemnat, în care se vor consemna: numãrul dosarului, numãrul ºi
data hotãrârii atacate, numele ºi prenumele pãrþilor care au declarat
apel sau recurs, numãrul copiilor de pe cererea de apel ori recurs,
menþiunea dacã apelul sau recursul a fost timbrat, caz în care se va
indica valoarea taxei judiciare de timbru ºi a timbrului judiciar ce au
fost achitate, menþiunea dacã s-a depus întâmpinare ºi rãspuns la
aceasta, dacã a fost promovat apel ºi recurs incident sau provocat.
Toate comunicãrile care trebuie efectuate cãtre pãrþile din dosare
dupã primirea cererii de apel sau recurs se întocmesc, pe baza
dispoziþiilor date de preºedintele instanþei sau de persoana
desemnatã de acesta, de cãtre unul sau mai mulþi grefieri desemnaþi
de preºedintele instanþei. În acest scop, la sfârºitul programului de
lucru cu publicul, grefierul arhivar preia de la preºedintele instanþei
sau de la persoana desemnatã de acesta dosarele formate ca urmare
a depunerii cererilor de apel sau recurs pe care le predã grefierilor
desemnaþi în vederea întocmirii adreselor de comunicare. Corespondenþa întocmitã se predã în vederea expedierii la arhivã, unde
va rãmâne pânã la primirea rãspunsului sau expirarea termenelor
prevãzute de lege. Grefierul desemnat urmãreºte termenele
prevãzute de lege pentru efectuarea modificãrilor sau completãrilor
la cererile de apel sau recurs, precum ºi pentru depunerea întâmpinãrii ºi a rãspunsului la aceasta.

Dovezile de comunicare primite la registraturã se transmit
grefierului desemnat, care le ataºeazã la dosar ºi le prezintã, de
îndatã, împreunã cu dosarul, preºedintelui instanþei sau persoanei
desemnate de acesta.
În procesele pornite începând cu data intrãrii în vigoare a Legii
nr. 2/2013 privind unele mãsuri pentru degrevarea instanþelor
judecãtoreºti, precum ºi pentru pregãtirea punerii în aplicare a
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedurã civilã, cu modificãrile ulterioare, ºi pânã la data de 31 decembrie 2015, depunerea
apelului sau recursului, înaintarea dosarului la instanþa de apel sau
de recurs ºi activitatea premergãtoare ºedinþei de judecatã
în apel sau recurs se realizeazã în conformitate cu prevederile
art. XIV-XVII din Legea nr. 2/2013, cu modificãrile ulterioare.

Înregistrarea ºi judecarea cererilor privind procedurile
de prevenire a insolvenþei ºi de insolvenþã
Cererile de numire a unui mandatar ad-hoc, precum ºi orice
înscrisuri referitoare la acestea se depun la prim-grefierul instanþei
sau la grefierul special desemnat de preºedintele instanþei în acest
sens ºi se înregistreazã în Registrul special privind mandatul ad-hoc.
Încheierea prin care se desemneazã mandatarul ad-hoc ºi
încheierea prin care se constatã încetarea mandatului ad-hoc nu se
pronunþã în ºedinþã publicã, nu se trec în condica ºedinþelor de
judecatã ºi se comunicã numai reprezentantului pãrþii, sub
semnãturã.
Grefierul registrator, primind cererea de deschidere a procedurii
de insolvenþã sau de concordat preventiv, verificã dacã existã un
dosar de concordat preventiv sau, dupã caz, un alt dosar de insolvenþã
cu privire la acelaºi debitor ºi întocmeºte un referat, pe care îl ataºeazã
la toate dosarele identificate ºi la dosarul nou-înregistrat.
Dosarul de fond, în procedurile privind insolvenþã, este constituit
din dosarul de bazã ºi, dacã este cazul, din dosare asociate. În
dosarul de bazã se înregistreazã cererile ºi se pronunþã hotãrârile
privind urmãtoarele momente ale procedurii insolvenþei:
a) deschiderea procedurii;
b) opoziþia la deschiderea procedurii;
c) intrarea în faliment;
d) confirmarea planului de reorganizare;
e) confirmarea numirii administratorului/lichidatorului judiciar;
f) închiderea procedurii,
Primului judecãtor-sindic învestit cu soluþionarea unei cereri de
deschidere a procedurii de insolvenþã, indiferent cã a fost formulatã
de cãtre creditor sau de cãtre debitor, îi vor fi repartizate cererile
ulterioare de deschidere a procedurii privind acelaºi debitor,
introduse înainte de soluþionarea dosarului de insolvenþã repartizat
anterior. Dupã prima cerere repartizatã aleatoriu în sistem
informatic, dosarele formate ca urmare a formulãrii unor cereri
ulterioare se repartizeazã manual primului complet învestit.
Pentru respectarea principiului continuitãþii completului de
judecatã în apel, grefierul registrator verificã în sistemul ECRIS dacã
s-au mai declarat alte cãi de atac în acelaºi dosar de fond ºi repartizeazã
manual noul dosar completului care a judecat primul apel.
În situaþia în care, în apel, datoritã persistenþei unui caz de
incompatibilitate, s-ar ajunge, în mod repetat, la încãlcarea
continuitãþii completului de judecatã prin participarea unor
judecãtori diferiþi la soluþionarea apelurilor, dupã admiterea primei
cereri de abþinere sau recuzare, colegiul de conducere poate dispune
înlocuirea judecãtorului incompatibil pentru toate apelurile viitoare,
la cererea acestuia sau a preºedintelui de secþie, precum ºi din
oficiu. Completul va fi format, de regulã, din judecãtorul care nu a
fost declarat incompatibil ºi un alt judecãtor specializat, împreunã
cu care acesta formeazã un alt complet.
La data înregistrãrii unei cereri de deschidere a procedurii de
insolvenþã, grefierul registrator verificã dacã existã pe rol un dosar
de insolvenþã aparþinând unei alte societãþi care face parte din acelaºi
grup de societãþi, potrivit menþiunii din cerere, respectiv din
declaraþia depusã de debitor potrivit art. 67 alin. (1) lit. l) din
Legea nr. 85/2014, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, sau a
listei cuprinzând membrii grupului, prevãzutã de art. 194 din aceeaºi
lege. Dacã s-a înregistrat un asemenea dosar, dosarul înregistrat
ulterior, ce vizeazã o persoanã juridicã din acelaºi grup de societãþi,
se repartizeazã manual aceluiaºi judecãtor-sindic.
Dacã existã o cerere comunã de deschidere a procedurii insolvenþei
împotriva mai multor societãþi aparþinând aceluiaºi grup de societãþi,
pentru fiecare membru al grupului se formeazã un dosar separat.
Primul dosar înregistrat se repartizeazã aleatoriu în sistem informatic,
iar celelalte se repartizeazã manual aceluiaºi judecãtor-sindic.
Dacã la cererea comunã de deschidere a procedurii insolvenþei
subscrie unul sau mai mulþi membri ai aceluiaºi grup de societãþi,
deºi nu se aflã la momentul respectiv în stare de insolvenþã sau de
insolvenþã iminentã, dar formuleazã cererea pentru a evita
deschiderea ulterioarã a unei proceduri separate, pentru fiecare
dintre membrii care subscriu se constituie un dosar distinct, acestea
fiind repartizate manual aceluiaºi judecãtor-sindic, desemnat
aleatoriu în primul dosar.

Expert media Florin FÃINIªI
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Continuare din numãrul 897
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 (II)
Anul al treilea (16.X.198015.X.1981)
 25.X.1980  încheierea Sinodului Episcopilor consacrat familiei.
 15 -19.XI  vizitã în RFG.
 30.XI  enciclica Dives in misericordia: despre miluirea
dumnezeiascã.
În împlinirea escatologicã, milostivirea se va releva ca iubire, pe
când în timp, în istoria umanã, care este ºi istorie de pãcat ºi
moarte, iubirea trebuie sã se reveleze mai ales ca milostivire ºi sã
se realizeze ca milostivire Misterul pascal este Hristos pe culmea
revelãrii misterului de nepãtruns al lui Dumnezeu.
 8.XII  datã planificatã pentru intervenþia trupelor armate ale
Tratatului de la Varºovia în Polonia (s-a renunþat la aceasta în ziua
de 5.XII).
 16.XII  scrisoare adresatã lui Leonid Brejnev pentru apãrarea
suveranitãþii patriei;
 31.XII  scrisoarea apostolicã Egregiae virtutis prin care Sfinþii
Chiril ºi Metodie sunt declaraþi drept copatroni ai Europei.
1981
 1.I  transmite mesajul Dacã vrei sã slujeºti pacea, respectã libertatea!;
 15.I  audienþã acordatã delegaþiei Solidarnoæ, condusã de Lech
Wa³êsa;
 8.XII  întâlnire cu rabinul ºef al Romei, prof. Elia Toaff;
 1627.II  vizitã în Orientul îndepãrtat: Pakistan, Filipine, Insula
Guam, Japonia (apel pentru pace lansat la Hiroshima), SUA ºi Alaska;
 25.III  scrisoarea A Concilio Constantinopolitano, cu ocazia
împlinirii a 1600 de ani de la primul Conciliu de la Constantinopole ºi
a 1 550-a aniversãri a Conciliului din Efes;
 9.V  constituirea Consiliului Pontifical pentru Problemele Familiei;
 13.V  în jurul orei 17,19, în timpul ocolului Pieþii Sfântul Petru, are
loc atentatul teroristului turc Mehmet Ali Agca asupra Papei; glonþul
tras de atentator n-a atins niciun organ vital, strãpungându-i numai
intestinele. Formidabilul ºofer a reuºit sã ajungã la spital în opt minute,
drum care se face de obicei în 30 de minute. În acest timp, cu vocea din
ce în ce mai slabã, Papa spunea doar atât: Sfântã Maria, Sfântã Maria.
Ajuns la spital, Papa pierduse deja trei litri ºi jumãtate de sânge.
 13.V-3.VI  Papa este internat la Spitalul Gemelli;

Teroristul trage de la trei metri
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 17.VI  prima intervenþie publicã a Papei dupã atentat: Mã rog
pentru fratele care m-a rãnit ºi pe care sincer îl iert.
 20.VI-14.VIII  ca urmare a unor complicaþii legate de o infecþie
cauzatã de un virus este din nou spitalizat; Papa hotãrãºte sã nu
pãrãseascã spitalul pânã nu îºi ia rãmas bun de la toþi cei care au fost
alãturi de el ºi l-au ajutat pe toatã perioada spitalizãrii: medici,
cãlugãriþe, surori medicale etc.
 6.VII  constituirea Consiliului Cardinalilor pentru Probleme
Economice al Sfântului Scaun (15 persoane).
 IX  Enciclica Laborem exercens: despre muncã (documentul trebuia
sã fie prezentat la 15 mai, cu prilejul celei de-a 90-a aniversãri a
enciclicei Papei Leon al XIII-lea  Rerum novarum); n-a avut loc
din cauza atentatului din 13 mai din Piaþa Sfântul Petru.
Omul, orice muncã ar desfãºura, relativ primitivã sau, din contrã,
ultramodernã, poate cu uºurinþã sã-ºi dea seama cã, prin munca
sa, el moºteneºte un patrimoniul dublu: moºteneºte, pe de o parte,
ceea ce este dat tuturor oamenilor, sub forma resurselor naturale,
ºi, pe de altã parte, ceea ce alþii au elaborat deja pornind de la
aceste resurse, dezvoltând înainte de toate tehnica, adicã realizând
un ansamblu de instrumente de muncã din ce în ce mai
perfecþionate. Muncind, omul intrã peste munca altuia.

CENTENARUL
NAªTERII LUI
CAROL WOJTY£A
- PAPA IOAN PAUL
AL II-LEA

Anul al patrulea (16.X.198115.X.1982)
 22.XI.1981  exortaþia apostolicã Familiaris consortio, despre
sarcinile familiei creºtine în lumea contemporanã.
 8.XII  introducerea stãrii de necesitate în Polonia.
 14-18.XII  publicarea raportului despre urmãrile folosirii armelor
nucleare, înmânat secretarului general ONU ºi conducãtorilor SUA,
URSS, Marii Britanii ºi Franþei.
 18.XII  scrisoarea adresatã generalului Wojciech Jaruzelski, dupã
introducerea stãrii de necesitate în Polonia.
 24.XII  Papa Ioan Paul al II-lea aprinde lumânãri în geamul
apartamentului sãu, în semn de solidaritate cu popoarele în suferinþã,
printre care se numãrã ºi cel polonez.
1982
 1.I  lanseazã mesajul Pacea  un dar al lui Dumnezeu încredinþat
oamenilor.
 6.I  adreseazã scrisoarea apostolicã Caritas Christi, prin care
cheamã copiii din întreaga lume sã se roage pentru Biserica din China.
 7.I  primirea în audienþã a lui Yitzhak ªamir, ministrul afacerilor
externe al Israelului.
 12.II  declaraþia Sfântului Scaun privind Polonia, prezentatã la
sesiunea de la Madrid a CSCE.
 12-19.II  vizitã în Africa: Nigeria, Benin, Gabon ºi Guineea
Ecuatorialã.
 12-15.V  vizitã în Portugalia (pelerinaj la Fatima  act de
încredinþare a omenirii Maicii Domnului); încercare de atentat la
viaþa Papei din partea unui preot de origine spaniolã. Cu toate acestea,
Papa ºi-a continuat pelerinajul ºi rana a fost þinutã secretã.
 20.V  constituirea Consiliului Pontifical pentru Problemele Culturii.
 28.V-2.VI  vizitã în Marea Britanie (întâlnire cu anglicanii la
Catedrala Canterbury); publicarea declaraþiei comune privind dialogul
teologic.
 7.VI  Papa îl primeºte în audienþã, la Vatican, pe preºedintele SUA
Ronald Reagan.
 10-13.VI  vizitã în Brazilia ºi în Argentina.
 15.VI  vizitã în Elveþia; cuvântare la Organizaþia Internaþionalã a
Muncii.
 29.VIII  vizitã în San Marino.
 15.IX  primire în audienþã a preºedintelui OEP, Yasser Arafat.
 28.IX  primirea lui Dalai Lama în audienþã.
 3.X  beatificare (prin confirmarea cultului) a lui Fra Angelico.
 10.X  canonizarea preotului Maximilian Kolbe  martir la
Auschwitz.

Joi
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7 Dimineaþa. R.: Mihai Cioceanu, Alex Crãciun

Marþi

Miercuri

Vineri

Papa sãrutã pãmântul patriei natale pe aeroportul
Okêcie din Varºovia
Anul al cincilea (16.X.198215.X.1983)
 31.X- 9.XI  vizitã în Spania.
1983
 1.I  mesajul Dialogul în favoarea pãcii  imperativ al vremurilor noastre.
 6.I  bula Aperite portas Redemptori.
 25.I  Constituþia apostolicã Sacrae disciplinae leges, prin care se
promulgã noul cod canonic, Constituþia apostolicã Divinus perfectionis
magister, care aduce corecþii la procedurile de beatificare ºi de
canonizare.
 24.II  lansarea cãrþii, semnatã de André Frossard, Nu vã temeþi,
convorbiri cu Ioan Paul al II-lea.
 2-10.III  vizitã în America Latinã: Costa Rica, Nicaragua, Panama,
Salvator, Guatemala, Honduras, Belize ºi Haiti.
 16-23.VI  vizitã în Polonia.
 22 VII  ridicarea stãrii de necesitate din Polonia, instituitã la 13
decembrie 1980.
 14-15. VIII  vizitã în Franþa (pelerinaj la Lourdes).
 10-13.IX  vizitã în Austria.
 1.IX  începerea Sinodului Episcopal consacrat reconcilierii ºi
pocãinþei.
Anul al ºaselea (16.X.198315.X.1984)
 22.X.1983  publicarea volumului Carta drepturilor familiei.
 29.X  încheierea Sinodului Episcopilor consacrat împãcãrii ºi
pocãinþei.
 30.X  Primul român, Ieremia Valahul (decedat în 1625), este
ridicat la cinstirea altarelor, Papa declarându-l fericit în cadrul unei
ceremonii solemne.
Un fiu al României, aceastã nobilã naþiune care poartã în limbã ºi în
nume amprenta Romei el exprimã tradiþia voastrã creºtinã ºi
aspiraþiile voastre.  a spus în limba românã episcopul Romei. Moaºtele
fericitului Ieremia Valahul sunt înhumate în Biserica Neprihãnitei
Zãmisliri din Napoli. Mormântul, situat în fundul bisericii, este þinta
unui pelerinaj neîntrerupt. Potrivit calendarului latin, Ieremia Valahul
este sãrbãtorit la 8 mai.
 11.XI  vizita la Biserica luteranã de la Roma.
 27.XII  vizita la închisoarea Rebibbia de la Roma ºi întâlnirea cu
atentatorul Mehmet Ali Agca; ºi de data aceasta Papa l-a iertat pe cel
care a vrut sã-l ucidã. A discutat cu el timp îndelungat. Conþinutul
convorbirii nu se cunoaºte.
1984
 1.I  Papa transmite mesajul Pacea se naºte din inima omului.
 10.I  se stabilesc relaþii diplomatice între Sfântul Scaun ºi Statele Unite.
 11.II  scrisoarea apostolicã Salvifici doloris, despre sensul creºtin
al suferinþei umane.
 18.II  înþelegere privind revizuirea Concordatului de la Lateran
cãtre Sfântul Scaun ºi Republica Italianã.
 24.II  înfiinþarea Fundaþiei Papale pentru sprijinirea þãrilor din Sahel.
 25.III  exortaþia apostolicã Redemptionis donum, consacratã
vieþii monahale în lumina misterului rãscumpãrãrii.
 6.IV  scrisoare cãtre secretarul de stat: Noi principii de conducere
a statului Vatican.
 20.IV  scrisoarea apostolicã Redemptionis Anno pe tema Ierusalimul, oraº sfânt pentru trei mari religii monoteiste.
 1.V  scrisoare apostolicã Les grands mysteres cãtre episcopii
Bisericii privind pacea în Liban.
 2-12.V  vizitã în Orientul îndepãrtat (prin Alaska): Coreea de Sud, Papua
Noua Guinee, Insulele Solomon, Thailanda (canonizarea a 103 martiri coreeni); vizita în lagãrul de imigranþi din Cambodgia, Laos ºi Vietnam.
 2.VI  vizitã oficialã la sediul preºedintelui Republicii Italiene.
 10.VI  documentul Secretariatului pentru necreºtini: Atitudinea
Bisericii faþã de credincioºii altor religii.
 12-17.VI  vizitã în Elveþia (întâlnire la sediul Consiliului Mondial
al Bisericilor).
 6.VIII  instrucþia Congregaþiei pentru Doctrina Credinþei despre
unele aspecte ale teologiei eliberãrii.
 9-21.IX  vizitã în Canada;
 10-13.X  vizitã în Spania ºi în America Latinã: Republica
Dominicanã ºi Puerto Rico (pelerinaj pe urmele lui Columb, care
inaugureazã comemorarea a 500 de ani de la descoperirea Americii).
(Va urma)

Nicolae MAREª

Experienþa Urbanã.
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SEVEN MUSIC
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16-19
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George V. GRIGORE

Clisura
Dunãrii 
cel mai frumos
defileu
din Europa!

Clisura Dunãrii (sau Defileul Dunãrii) este zona cuprinsã
între Moldova Nouã ºi Gura Vãii, partea sa cea mai pitoreascã
constituind-o Orºova ºi Cazanele Dunãrii situate pe raza localitãþilor Eºelniþa ºi Dubova. Cazanele sunt împãrþite - venind
dinspre Orºova - în Cazanele Mici (pe raza Eºelniþei), în
mijlocul acestora deschizându-se pitoreasca vale a Mraconiei,
dominatã de bustul sãpat în stâncã al regelui dac Decebal,
ºi Cazanele Mari, dincolo de Golful Dubovei, dominate de
înãlþimile Ciucarului Mare.
Oriunde pe teritoriul Clisurii, te poþi opri sã admiri paradisul
de aici. Pe o parte, apar dealuri stâncoase, cu parcurile ºi rezervaþiile naturale, cu pãdurile seculare protejate, cu soiuri de
plante ºi pãsãri unice în lume, iar pe cealaltã, firul aparent
leneº al Dunãrii.
Iubitorii naturii vor fi sigur încântaþi de copacii ºi arbuºtii
rari, de coloniile de lãstuni ce spintecã vãzduhul. Clisura
Dunãrii este o regiune geograficã situatã de-a lungul malului
nordic al Dunãrii, în sudul Banatului. Regiunea este limitatã de
râul Nera la Vest ºi de Cazanele Dunãrii la Est. Cele mai mari
aºezãri omeneºti din Clisura Dunãrii sunt municipiul Orºova
ºi oraºul Moldova Nouã. Tot din Clisura Dunãrii fac parte ºi
comunele Socol, Pojejena, Coronini, Garnic, Sichevita,
Berzasca, din judeþul Caraº-Severin, precum ºi ªviniþa,
Dubova, Eºelniþa, Iloviþa ºi Brezniþa-Ocol, din judeþul
Mehedinþi. Regiunea este locuitã de români ºi de sârbi, unele
localitãþi, Socol, Pojejena ºi Sviniþa, având majoritate sârbã.
Mai existã ºi o comunitate de cehi, mai ales în jurul localitãþii
Garnic, mai precis în localitãþile Bigãr ºi Eibenthal. Un numãr
important de germani putem întâlni în Orºova. Istoric, regiunea
a aparþinut Frontierei militare bãnãþene ºi era împãrþitã în
sectorul vlahilor ºi cel al ilirilor. Însuºi marele istoric grec
Herodot (484 î.Hr.  425 î.Hr.) descrie cã aici trãiau albocensii,
una din cele 15 seminþii ale dacilor.
Turiºtii care vin în acest mirific colþ de Românie vor constata
cã natura este pe deplin suveranã în defileul prin care se zbate
fluviul. Ajuns aici, devii prizonierul frumuseþii copleºitoare
care te înconjoarã la fiecare pas. Turiºtii sunt vrãjiþi de peisajele
din Clisurã. Aici se aflã Cazanele, Tabula Traiana, ruinele
cetãþii Tricule, dar ºi chipul lui Decebal, cel mai vizitat obiectiv
din zonã. În ultimii ani, activitatea turisticã a început sã se
dezvolte în Clisura Dunãrii, iar condiþiile de cazare ºi
posibilitãþile diverse de relaxare fac din aceastã zonã o destinaþie
perfectã pentru orice perioadã a anului. La început, proprietarii
de pensiuni s-au strãduit sã ofere servicii bune de masã ºi
cazare. Apoi s-au gândit sã le umple timpul cu diverse
posibilitãþi de relaxare. Acum, plimbãrile cu barca ºi cu bicicleta
sunt cele mai solicitate activitãþi. În Clisura Dunãrii existã 30
de pensiuni, cu o capacitate totalã de 800 de locuri de cazare.
Orice turist care ajunge în zonã trebuie sã viziteze Cazanele
Mari, Cazanele Mici, Tabula Traiana, Chipul lui Decebal cioplit
în stâncã, Mãnãstirea Mraconia ºi ruinele cetãþii Tricule. Golful
Mraconia e un colþ de Eden rupt de lume. Aici, în apropierea
comunei Eºelniþa, se aflã ºi cea mai mare sculpturã din Europa,
la care se poate ajunge doar cu barca, pe Dunãre. Chipul lui
Decebal, ultimul rege dac, sculptat într-o stâncã de pe malul
bãtrânului fluviu, apare în toate fotografiile turiºtilor ºi pe
toate site-urile despre Cazanele Dunãrii. Ideea acestei
sculpturi monumentale i-a aparþinut omului de afaceri Iosif
Constantin Drãgan, care a finanþat lucrãrile derulate în perioada
1994-2004. Ne mândrim cu ea. Este un punct de atracþie în
dezvoltarea turismului rural ºi îi îndemnãm pe toþi sã vinã în
zona noastrã dacã vor sã vadã ceva cu adevãrat deosebit,
spune primarul comunei Eºelniþa. La imensa lucrare, care a
durat aproape 10 ani, au trudit 12 sculptori-alpiniºti sub

conducerea sculptorului român Florin Cotarcea, iar costul
acesteia a depãºit un milion de dolari. Munca s-a desfãºurat în
condiþii foarte grele. Alpiniºtii au sculptat prinºi în chingi, s-a
lucrat ºi la lumina reflectoarelor, au întâmpinat greutãþi ºi din
cauza rocii. E calcar, destul de moale, ºi deseori au fost obligaþi
sã intervinã cu alte metode pentru a contura imaginea lui
Decebal, explicã acesta. Inspiratã de faimoasele sculpturi din
Muntele Rushmore (SUA), statuia eroicului rege dac are o
înãlþime de 55 de metri ºi 25 de metri lãþime. Este cu doar ºase
metri mai micã decât Statuia Libertãþii, dar cu opt metri mai
înaltã decât monumentul lui Hristos din Rio de Janeiro. Vizavi
de uriaºa sculpturã de la Mraconia, pe malul sârbesc al Dunãrii,
se aflã vestita Tabula Traiana, monumentul ridicat de Traian
pentru a marca marºul trupelor imperiale romane spre Dacia.
Tabula este fixatã în piatrã, iar pe ea sunt sculptaþi doi delfini
plutind ºi un vultur pe cer. Tot aici, în apropierea cataractelor
de la Cazanele Mici, este locul unde Dunãrea are cea mai mare
adâncime, de 120 de metri.
Printre plimbãrile cu barca sau vaporul prin Defileul Dunãrii
ºi drumeþiile de pe platoul Cazanelor puteþi sã vã faceþi timp
ºi pentru o vizitã la peºtera Ponicova, cea mai mare din Defileul
Dunãrii. Galeriile sale carstice însumeazã 1,6 kilometri
lungime. La peºterã se poate ajunge de pe uscat sau de pe
Dunãre, cu barca, ºi nu este necesar echipament special. Veþi fi
impresionaþi de galeria activã a râului Ponicova, dar ºi de vechea
galerie, cu sala de coloane a Marelui ªarpe. Dintre galeriile
fosile, cea mai frumoasã este Galeria Concreþionarã. Apa ºi
timpul au meºterit aici domuri ºi coloane uimitoare, stalactite
ºi stalagmite de diferite forme ºi mãrimi, perle de cavernã,
draperii ºi o podea de calcitã albã, ca într-un palat de cleºtar. În
peºterã au fost descoperite oase de urs de peºterã (Ursus
Spelaeus) ºi de hienã.
Aflatã la 15 kilometri vest de Orºova, în comuna Dubova,
Mãnãstirea Mraconia este atestatã documentar din anul 1453.
Sfântul lãcaº a fost ridicat pe locul unui fost punct de observaþie
ºi de dirijare a vaselor de pe Dunãre, numit La balon, situat pe
o porþiune a fluviului în care nu puteau trece douã vase simultan.
În decursul timpului, mãnãstirea s-a degradat ºi a fost dãrâmatã
în mai multe rânduri. În 1788 era încã locuitã, iar în 1800 încã
i se vedea tencuiala interioarã. Construirea hidrocentralei de la
Porþile de Fier I, începutã în anul 1967, a impus demolarea
lãcaºului, ruinele sale fiind inundate de apele Dunãrii. Pentru
cã s-a luat decizia ca mãnãstirea sã nu mai fie reconstruitã în
alt loc, aceasta a devenit cunoscutã sub numele Mãnãstirea de
sub ape. Reconstrucþia ei a început în 1993, când preotul
Cristian Târtea a ridicat-o doar din donaþiile enoriaºilor,
aºezãmântul fiind reînfiinþat în 1995, cu binecuvântarea
Preasfinþitului Nestor Vornicescu. Acum, Mãnãstirea
Mraconia, construitã din cãrãmidã, are obºte de cãlugãri. Din
prima construcþie, aflatã sub apele Dunãrii, se mai pãstreazã
în muzeul parohial de la Eºelniþa doar uºile împãrãteºti ºi o
candelã.
Cazanele Dunãrii se întind pe porþiunea fluviului dintre
ªviniþa ºi Orºova. Golful ºi Mãnãstirea Mraconia se aflã la 47
de kilometri de oraºul Drobeta-Turnu Severin ºi la 17 kilometri
de Orºova. Se poate ajunge cu maºina pe DN 57 (Orºova Moldova Nouã) sau cu trenul, doar pânã la Moraviþa, Oraviþa
sau Orºova. Clisura Dunãrii reprezintã ºi un loc ideal pentru
amatorii de caiac-canoe ºi canotaj, de vânãtori (în special pentru
trofeele de mistreþ ºi cerb); cicliºtii ºi motocicliºtii se pot
antrena pe drumurile forestiere.
Da, Clisura Dunãrii este cel mai frumos defileu din Europa
ºi o carte de vizitã onorantã pentru România! Cine nu crede,
sã o viziteze!

