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DIGITALIZAREA MANAGMENTULUI UNIVERSITÃÞILOR
Universitatea Spiru Haret, prin centrul antreprenorial
USH Pro Business, a primit vizita, în data de 5 martie
2020, unei delegaþii din Cehia. În cadrul întâlnirii s-a
prezentat o aplicaþie dedicatã digitalizãrii activitãþilor de
managment aplicabilã la nivel universitar. La eveniment
au fost prezenþi reprezentanþi ai Ambasadei Cehiei, dar
ºi ai Universitãþii Spiru Haret.
Membrii delegaþiei au fãcut o prezentare a platformei
FIXATIO  platforma pentru gestionarea resurselor ºi
servicii, au explicat importanþa digitalizãrii ºi modul în
care, prin aceastã platformã, managementul poate fi mai
eficient. Într-o perioadã în care, la nivel instituþional,
aproximativ 75% dintre angajaþi au sarcini zilnice în afara
biroului, repartizarea ºi rezolvarea tuturor atribuþiilor în
timp record sunt dificile, cu atât mai mult gestionarea
situaþiilor de crizã, care este aproape imposibil de realizat
fãrã digitalizare.
Reprezentanþii universitãþii au asistat la o demonstraþie
a modului de operare a aplicaþiei dezvoltate de
reprezentanþii cehi, atât pe dispozitivele mobile, cât ºi
pe calculator. Se vor analiza în viitor toate modalitãþile
prin care acest tip de aplicaþii de digitalizare pot sprijini, atât Universitatea Spiru Haret, cât ºi structurile conexe acesteia, sã se dezvolte
ºi sã eficientizeze serviciile existente.
Platforma FIXATIO poate fi adaptatã cerinþelor mai multor domenii de activitate, iar, în acest sens, centrul antreprenorial USH Pro
Business intenþioneazã sã organizeze o întâlnire viitoare pentru a analiza posibilitãþile de utilizare a acestei aplicaþii de cãtre IMM din
cadrul clusterelor cu care instituþia noastrã are parteneriate  a declarat Costin Lianu, director general USH PRO Business.

USH Pro Business Eveniment, Comunicare ºi Internaþionalizare
Str. Nicolae Iorga nr 34-36, Bucureºti, sector 1  Tel: +40 216 500 014  E-mail: office@ushprobusiness.ro  www.ushprobusiness.ro

În cadrul workshopului Bune practici privind elaborarea
unui articol ºtiinþific, organizat de Universitatea Spiru Haret în
colaborare cu UZPR, la Wellness Institute, autori remarcabili au
oferit informaþii extrem de utile. Pentru cã nu toþi am avut
privilegiul de a fi martori ai evenimentului, vom prezenta în
paginile revistei rezumate ale expunerilor.
O prezentare extrem de interesantã a susþinut domnul Vasile
Dinu, un ghid benefic, atât pentru studenþi, cât ºi pentru cadre
didactice sau alte categorii profesionale aflate în faþa provocãrii
scrierii unui articol ºtiinþific. Prezentãm o primã parte, în
sintezã, a prelegerii:

REDACTAREA
UNUI ARTICOL ªTIINÞIFIC
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Proiectul iNFOLex vizeazã facilitarea
accesului cetãþenilor din regiunile Sud
Muntenia, Sud Est, Sud Vest ºi Centru, la
un sistem judiciar transparent, integru ºi de
calitate, prin intermediul unei campanii de
informare, educaþie juridicã ºi conºtientizare
a cetãþenilor în privinþa drepturilor prevãzute
în cadrul noilor coduri.
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Coronavirusul COVID 19
 un revelator
Mioara VERGU-IORDACHE

Au început înscrierile!
ªcoala sã nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate.
Numai astfel vor putea sã probeze toþi, în propria lor practicã,
adevãrul cã: învãþând pe alþii ne învãþãm pe noi înºine.
(John Amos Comenius)

Pentru a fi sigur cã ai fãcut alegerea corectã, programeazã o vizitã!
ªos. Berceni nr.24, sector 4, Bucureºti,
tel. 021.2224642, 0745.028876 sau 0739.662.770.

Fake. Conspiraþie. Isterie. Indiferenþã. Izolare. Carantinã.
Izoletã. Vindecare. Deces. Igienã. Mizerie. Responsabilitate.
Iresponsabilitate. Pregãtire. Competenþã. Mãsuri. Mãºti.
Teste. Fugã. Bani murdari. Bani Sunt unele dintre cele mai
folosite cuvinte în ultima vreme.
Coronavirusul COVID 19 dezvoltã, aflãm, o gripã. Diferitã
de gripa sezonierã, însã. Dar o gripã, pe care noi, românii, în
general, o tratãm cam cu indiferenþã. De ce ar fi altfel în cazul
coronavirului?! De ce este el altfel? Pentru cã e mai iute ºi mai
perfid? Pentru cã se modificã rapid? Pentru cã lumea ºtiinþificã
recunoaºte cã a fost luatã prin surprindere? Pentru cã încã nu
existã un vaccin? Dar noi suntem de mult împãrþiþi între a
accepta ºi a nu accepta vaccinarea. Medicii înºiºi sunt împãrþiþi.
ªi-n timp ce lumea noastrã alege sã fie ori panicatã, ori
indiferentã, evident ºi normalã, curg ºtirile despre efectele
acestei banale gripe. Lumea întreagã este în alertã.
Manifestãri culturale, ºtiinþifice, competiþii sportive sunt
amânate sau anulate, se închid ºcoli, universitãþi, angajaþii sunt
sfãtuiþi, acolo unde este posibil, sã lucreze de acasã. Bursele nu
se simt prea bine. Economiile se încãlzesc sau se viruseazã ºi
ele. Adicã nu vorbim chiar despre o glumã.
Dar românii sunt glumeþi. Nu pentru cã ºi-ar etala simþul
umorului pentru a detensiona situaþia, ci pentru cã, într-o parte
semnificativã, au mai gãsit o portiþã pentru a demonstra cã
sunt descurcãreþi! Nu conteazã consecinþele! Cã aºa suntem
noi. Ne lansãm în bãtãlii, nu pentru a câºtiga, ci pentru a
demonstra! ªi unii dintre concetãþenii noºtri demonstreazã cã
pot fi iresponsabili într-o situaþie în care pot aduce prejudicii
familiilor ºi concetãþenilor. Fenteazã oficialitãþile, vameºii,
mint, nu respectã indicaþiile medicilor. Dacã li se întâmplã ceva,
nu ei sunt de vinã! În fine, tot despre educaþie vorbim, pornind
de la protejarea celorlalþi atunci când suntem bolnavi, de la
banalul ºi multicotidianul spãlat pe mâini, pãstrarea distanþei
în mijloacele de transport în comun, tuºitul ºi strãnutul acoperit
(Sigur, nu numai în România sunt cazuri de astfel de oameni.
Dar mi-e mai aproape cãmaºa decât taiorul!)
Virusul acesta este revelator pentru alte virusuri, ce nu produc
gripã, dar gripeazã societatea noastrã. Virusul neîncrederii,
dublat de acela al bãºcãliei, suprapus pe virusul autosuficienþei,
al specializãrii din gurã-n gurã, pe reþelele sociale. Sunt virusuri
la fel de rele, dacã nu mai periculoase, pentru cã ne conduc spre
ignorarea unor reguli, în cazul acesta sanitare  fãrã culoare
politicã , ne lasã fãrã apãrare în faþa bolii.
Pentru binele tuturor, este momentul sã nu ne panicãm ºi sã
ascultãm specialiºtii, sã ne conformãm, sã ne protejãm bãtrânii
ºi copiii, persoanele cu risc medical, cu imunitate scãzutã, sã
rugãm neamurile, cunoºtinþele aflate în zone de risc de oriunde
în lume sã nu ne viziteze acum.
Ca sã ne vedem sãnãtoºi!
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Înþelepciunea înaintaºilor sã ne cãlãuzeascã paºii!

Patriotismul luminat chiar ºi în vremuri tulburi
(Un articol publicat de Radu Câmpeanu în timpul emigraþiei)

Conf.univ.dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ
Ziua de naºtere a lui Radu Câmpeanu, 28 februarie, îmi oferã ocazia
de a prezenta cititorilor publicaþiei Opinia naþionalã un exemplu de
patriotism luminat al Seniorului, exprimat într-o revistã a emigraþiei
româneºti.
Lecþiile lãsate de înaintaºi sunt mereu actuale. Dacã vrem sã avansãm
mai repede pe calea progresului este util sã înþelegem esenþa moºtenirii
culturale. Radu Câmpeanu este unul dintre acei înaintaºi care ne pot fi
model de gândire ºi atitudine. Într-un moment în care doctrinele
suveraniste vor sã opreascã visul european al multor generaþii, tema
patriotismului în varianta sa luminatã este probabil foarte utilã.
Revista Bulletin dInformation pour les Roumains en Exil (Buletin
de Informaþie pentru Românii din Exil), prescurtat B.I.R.E., apãrea
bilunar în Franþa. În anul 1988 îl avea ca redactor ºef pe Radu Câmpeanu.
La acel moment era cea mai veche publicaþie a românilor din exil, fiind
în al 41-lea an de apariþie.
Articolul pe care-l prezentãm a fost publicat în numãrul din
1 decembrie 1988 al revistei BIRE. Era un moment în care liderii þãrii
noastre încercau sã acopere nerealizãrile din politica internã a României
prin apel la teme patriotice. Unii au susþinut eronat cã poporul român
a avut în 1989, anul care a început imediat dupã apariþia articolului,
opþiunea între dezvoltarea economicã oferitã de Occident ºi valorile
naþionale apãrate de regimul comunist. Articolul Seniorului Radu
Câmpeanu combate aceastã idee: naþionalismul comunist al anului 1988
nu mai era în interesul valorilor perene ale României.
Cititorii vor savura fraza frumos redactatã a Seniorului Radu
Câmpeanu. Pentru cei care l-am cunoscut mai bine nu este o surprizã
spiritul clarvãzãtor privind viitorul Europei, inclusiv evoluþia relaþiilor
interetnice în viitoarele configuraþii politice. Toþi cei care i-au urmãrit
conduita politicã la revenirea în þarã vor observa existenþa unei continuitãþi
perfecte cu ceea ce gândea ºi scria Radu Câmpeanu în emigraþie în
aceastã problemã.
Patriotismul luminat conþine elemente reflectate foarte clar în articol:
fermitatea convingerilor patriotice (nu renunþarea la ele!), respectarea
strictã a drepturilor tuturor minoritãþilor la identitate, egalitatea deplinã
în drepturi a cetãþenilor fãrã niciun fel de restricþii, eliminarea oricãrei
forme de discriminare, responsabilitate în organizarea vieþii sociale, cu
impact în nivelul de trai material ºi moral al tuturor cetãþenilor.
Observãm, de asemenea, cã în relaþia cu minoritãþile naþionale Radu
Câmpeanu nu propune niciun element de demitizare a istoriei
naþionale, aºa cum vedem frecvent în ultimii ani. Drepturile noastre
istorice nu mai pot face obiectul nici unei discuþi.
Citind atent argumentele formulate de Radu Câmpeanu în favoarea
patriotismului luminat ºi criticile sale la abordãrilor naþionaliste
primitive putem ajunge la o concluzie: adevãratul patriotism nu este
decât cel luminat. În acelaºi timp, înþelegem cã nu pot fi patrioþi decât
acei conducãtori care se ocupã cu înþelepciune de viaþa socialã a þãrii.
Nu sunt patrioþi cei care cheamã în ajutor trecutul pentru a ascunde
nerealizãrile proprii. Eºti patriot doar dacã ai fãcut ce trebuie pentru
poporul tãu la momentul astral în care destinele sale au fost în mâna ta.
Las cititorilor publicaþiei Opinia Naþionalã plãcerea de a descoperi
ºi alte elemente din mãiestria de om politic a Seniorului Radu Câmpeanu,
pãstrând speranþa cã spiritul patriotismului luminat ne va domina
conºtiinþa în anii care vin.
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DATORITÃ POLITICII LUI CEAUªESCU
SE DISCUTÃ DIN NOU DE TRANSILVANIA
Ziua Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 rãmîne unul
din reperele definitorii ale parcursului nostru istoric. Ea
reprezintã încununarea aspiraþiilor neamului românesc,
ale uriaºelor lui sacrificii ºi a înþelepciunii conducãtorilor
lui politici. Fundate nu numai pe istorie, dar ºi pe voinþa
majoritãþii zdrobitoare a celor ce o locuiesc, drepturile
româneºti asupra Transilvaniei nu mai sunt de discutat,
iar angajarea unei controverse în legãturã cu ele ar fi din
partea noastrã un semn de imaturitate politicã. În schimb,
felul în care puterea de Stat româneascã organizeazã viaþa
celor pe care îi guverneazã, poate ºi trebuie sã fie discutatã.
ªi aceasta este adevãrat pentru întreaga þarã asupritã de
comunism ºi de puterea personalã a lui Ceauºescu.
Condamnabilã pe toate planurile, dictatura lui a coborît
poporul român pe ultima treaptã a popoarelor europene,
i-a scãzut nivelul de viaþã material ºi moral, i-a paralizat
reflexul demnitãþii ºi l-a discreditat în faþa Occidentului.
La toate acestea a adãugat în ultimii ani un motiv
suplimentar de acuzaþie, de data aceasta în legãturã cu
situaþia minoritãþii maghiare din Transilvania, evocatã
astãzi de persoane care altminteri n-ar fi avut ocazie sã se
ocupe de ea.
Este rezultatul lamentabil dar firesc, al unei concepþii
primitive de guvernare învãþatã la ºcoala activiºtilor de
partid, unde pe lîngã alte lucruri nu se ºtia cã Statul Român
n-are nevoe sã recurgã la procedeele condamnabile ale
fostei stãpâniri ungureºti, care la timpul sãu, era expresia
unei minoritãþi agresive ºi asupritoare, înfricoºate de
inevitabila pierdere a puterii.
Solida legitimitate a suveranitãþii româneºti face nu
numai inutilã încercarea diminuãrii drepturilor
minoritãþilor, dar dã posibilitatea de a face din toþi cetãþenii
þãrii oameni egali, care îºi pot pãstra specificitatea ºi cultura
proprie. Ignoranþa fostului activist de partid ajuns la
conducerea þãrii, ca ºi ura lui de clasã împotriva societãþii
burgheze, l-a împiedicat sã înþeleagã cã România democratã,
dintre cele douã rãzboaie mondiale, cunoºtea ºi aplica
aceastã regulã de guvernare. Ce-i drept, pe vremea aceea
în fruntea þãrii se gãseau oameni de talent, instruiþi ºi cu
spirit de rãspundere. Din pãcate, megalomania semidoctã
care guverneazã astãzi crede cã practicarea unui
naþionalism primar, astãzi antimaghiar, cum ieri era
antisemit, ar putea îmblînzi ostilitatea poporului împotriva
conducãtorului lui, a cãrui politicã iresponsabilã duce þara
de rîpã ºi o compromite peste hotare. Aºa se explicã de

ce, în pofida faptului, cã dosarul româno-maghiar definitiv
închis prin actul de la 1 decembrie 1918 ºi prin repetata
lui confirmare internaþionalã, a fost readus parþial în
actualitate de mãsurile obtuze ºi retrograde luate de
Ceauºescu, care n-a putut înþelege cã generaþiile care au
moºtenit România Mare erau chemate sã adînceascã
înþelegerea între populaþia româneascã ºi comunitãþile
minoritare. Chiar dacã în cazul ungurilor ea era mai dificilã,
trebuia încercatã cu stãruinþã.
Comunismul nu numai cã n-a ºtiut sã depãºeascã aceastã
dificultate, dar dimpotrivã a agravat-o. Crearea Regiunei
Autonome Maghiare a fost o greºealã, tot aºa cum
atitudinea ungurilor faþã de ea a fost provocatoare. Dar în
pofida unor asemenea eºecuri, o politicã discriminatorie
nu-ºi poate gãsi justificarea.
Înþelegerea dintre români ºi unguri se înscrie în
perspectiva viitorului european. Ea implicã din partea lor
renunþarea la absurde pretenþii teritoriale, iar din partea
noastrã garantarea drepturilor lor individuale ºi colective
în cadrul Statului Român democrat. Devenind egali în faþa
legii ºi în faþa destinului lor, oamenii, pe care istoria i-a
aºezat alãturi vor gãsi resursele morale ºi intelectuale
pentru buna lor convieþuire.
Din pãcate, puterea comunistã îi împiedicã s-o facã ºi îi
obligã pe toþi sã trãiascã sub aceeaºi opresiune, agravatã
de încordarea creatã în mod artificial de falsul naþionalism
integrist ºi opac al lui Ceauºescu. Poporul român nu poate
fi asociat unei asemenea politici. El rãmâne legat de idealurile
exprimate la 1 Decembrie 1918 ºi împlinite de instituþiile
democraþiei româneºti dintre cele douã rãzboaie mondiale.
El ºtie, de asemenea, cã n-are nimic de câºtigat din
persecutarea minoritãþilor din þarã ºi cã Europa de mîine,
federalã sau confederalã, unitarã sau asociatã, va estompa
de la sine asperitãþile interetnice.
Ceauºescu este însã ostil unei asemenea viziuni
europene, aºa cum a lãsat sã se înþeleagã de curînd la o
conferinþã interparlamentarã a blocului sovietic ºi prin
urmare nu se va adapta timpului care vine. Ca ºi în celelalte
domenii, el rãmâne un stalinist sclerozat ºi reacþionar care
îºi are locul în lada de gunoi a istoriei. Dar pînã va ajunge
acolo unde destinul ar fi trebuit sã-l arunce de la început,
va continua sã facã rãu ºi sã pericliteze creditul politic al
României de mîine ºi patrimoniul ei moral ºi material de
astãzi.

Radu CÂMPEANU
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UNIVERSITARIA
Bune practici privind elaborarea unui articol ºtiinþific

REDACTAREA UNUI ARTICOL ªTIINÞIFIC (I)
Vasile DINU,
Academia Oamenilor de ªtiinþã din România
Redactor-ºef al revistei Amfiteatru Economic

Asigurarea coerenþei între fondul
(conþinutul) ºi forma de prezentare a
articolului (aspectul redacþional).
Stilul ºtiinþific de redactare a unui articol:
Clar, precis, concis ºi coerent; eficienþã,
accesibilitate, originalitate ºi eufonie.
Redactarea bibliografiei. Consemnarea
citãrilor (trimiterilor) în textul articolului,
precum ºi menþionarea (scrierea) surselor în lista
de referinþe
Sistemul autor-datã (sistemul Harvard).
Reguli privind tehnoredactarea:  redarea
textului scris;  tabele ºi figuri;  punctuaþia.






Stilul ºtiinþific de redactare
Redactarea unui articol ºtiinþific conþine o
componentã stilisticã ºi de limbaj.
Stilul general, folosit în redactarea unui
articol, trebuie sã respecte canoanele stilului
ºtiinþific de exprimare.
Caracteristicile stilului ºtiinþific:  Claritatea
 Precizia  Concizia  Coerenþa  Originalitatea
 Eficienþa  Accesibilitatea  Eufonia





CLARITATEA presupune alegerea celei mai
adecvate formulãri pentru ideile ºi faptele care
vor fi raportate.
Neclaritatea ºi ambiguitatea de sensuri sunt
generate în principal de exprimarea echivocã,
cauzatã de folosirea precarã a sintaxei prin
recurgerea neglijentã la elementele de legãturã
(conjuncþii, prepoziþii, adverbe), dar ºi prin
abaterile de la logicã (inductivã, deductivã,
ierarhizatoare, de confruntare sau comparare,
asociativã ºi corelativã, iterativã etc.).
Realizarea unui text clar presupune a lua în
considerare urmãtoarele principii:  ordonarea
corectã ºi logicã a ideilor ºi pasajelor textului în
conformitate cu structura articolului;  evitarea
frazelor lungi, confuze, a cuvintelor ºi expresiilor
imprecise care produc ambiguitate lexicalã;
 folosirea frazelor scurte, într-un limbaj clar ºi
concis;  eludarea abuzului de formule,
abstractizãri ºi abrevieri;  eschivarea de la excese
în utilizarea prea multor explicaþii ºi în precizarea
prea multor amãnunte ºi aserþiuni colaterale;
 explicarea unor termeni de specialitate;
 renunþarea la tentaþia de a formula fraze sau
propoziþii în care cantitatea de informaþii sã fie
exagerat de mare;  evitarea construcþiilor
pleonastice sau contradictorii;  respectarea
normelor morfologice;  construirea unor topici
corecte, atât la nivelul propoziþiei, cât ºi al frazei.



PRECIZIA se referã la utilizarea riguroasã a
mijloacelor lingvistice pentru exprimarea clarã,
logicã ºi argumentatã a conþinutului de idei.
Precizia unui articol ºtiinþific se reflectã cel
mai clar în descrierea metodologiei pe care
acesta o conþine, respectiv a rezultatelor
cercetãrii întreprinse.
Precizia presupune:  utilizarea aceluiaºi
cuvânt pentru desemnarea unei situaþii, unui
fenomen, unui caz similar sau identic;  evitarea
utilizãrii aceluiaºi cuvânt de douã sau mai multe




ori într-o propoziþie;  coerenþã ºi exactitate între
comentariile din text ºi datele din tabele ºi figuri;
 renunþarea la formulãrile colocviale sau la
jargon;  evitarea expresiilor al cãror înþeles se
referã la un anumit moment temporal ºi care
poate ambiguiza momentul producerii sau al
derulãrii unei acþiuni (acum câtva timp, de
câþiva ani încoace etc.);  suprimarea
adjectivelor ºi adverbelor inutile ºi neprecise
(excepþional, frecvent, observarea recentã sau
atentã, adeseori, suficient, mult, multiple etc.);
 utilizarea defectuoasã a lui etc., deoarece
antreneazã imprecizie;  ocolirea formulãrilor
ce sugereazã nesiguranþa autorului (dacã nu
mã înºel, mi se pare º.a.);
CONCIZIA presupune în general, existenþa
unei proporþii potrivite între conþinutul de idei
ºi numãrul de cuvinte folosit pentru a redacta
lucrarea.
Realizarea unui articol ºtiinþific caracterizat
prin concizie presupune:  semnalarea unui fapt
direct, fãrã a specifica ºi aceastã intenþie în sine;
 evitarea repetiþiilor (exemplu: fraze din
rezumat sau din introducerere gãsite în alte
secþiuni, concluziile organizate doar prin simpla
agregare a tuturor ideilor sumative parþiale
prezentate pe parcursul lucrãrii ºi nu prin
reformularea ºi sintetizarea lor);  utilizarea
abrevierilor care substituie unul sau mai multe
cuvinte, dacã termenul respectiv se repetã mai
mult de trei-patru ori;  utilizarea tabelelor ºi
reprezentãrilor grafice, care pot substitui/reduce
cu succes textul necesar pentru descrierea
obiectelor ºi proceselor ºi care pot sintetiza
datele ºi demonstra anumite relaþii;  folosirea
a cât mai multor substantive ºi verbe ºi evitarea
adjectivelor ºi adverbelor care ar încãrca
exprimarea;  evitarea unor comentarii prea
ample în raport cu importanþa subiectului în
cauzã;  folosirea unor fraze scurte (o frazã din
mai mult de 40 de cuvinte ar trebui sã fie rescrisã
sub forma a douã propoziþii mai scurte), precum
ºi a unor termeni conciºi.



COERENÞA presupune un material ca un tot
unitar, oferind cititorului, în mod structural ºi
continuu, o cale logicã de a înþelege problematica abordatã în lucrare.
Ea se realizeazã prin organizarea ºi
exprimarea ideilor într-o structurã specificã
pentru a asigura legãtura, fluiditatea dintre
capitole ºi subcapitole, continuitatea ideilor, astfel
încât paragrafele sã decurgã firesc unul din altul.
Fereol ºi Flaguel subliniazã cã în urmãrirea
cu uºurinþã a fluxului argumentaþiei este
necesarã folosirea corectã a anumitor prepoziþii,
conjuncþii, adverbe, locuþiuni pe post de
operatori logici, cu ajutorul cãrora pot fi puse
în evidenþã relaþiile dintre propoziþii.
Paragraful este unul dintre cele mai potrivite
instrumente în asigurarea coerenþei. El este
format dintr-un grup de propoziþii care susþin ºi
dezvoltã o singurã idee sau un singur aspect al
unui subiect mai larg.
Paragraful are o structurã specificã:  conþine
o frazã/propoziþie principalã în care se precizeazã
aspectul (problema, argumentul, motivul etc.) ce
urmeazã a fi dezvoltat;  elaborarea altor enunþuri
care susþin ºi dezvoltã propoziþia principalã;  o
concluzie care reitereazã sau reformuleazã
propoziþia iniþialã a paragrafului.
Deoarece propoziþia principalã este suportul
paragrafului, de regulã, aceasta va fi poziþionatã
la începutul paragrafului, dar poate fi plasatã ºi
la mijlocul sau la sfârºitul acestuia.






Fiecare alineat al lucrãrii trebuie sã fie judecat
ca un paragraf.
EFICIENÞA este caracteristica unui text datã
de forþa de convingere a exprimãrii, de cuvintele,
expresiile ºi exprimãrile categorice.  Alegerea
echilibratã a cuvintelor abstracte ºi a celor
concrete, a celor generale ºi a celor particulare.
 Se impune folosirea predominantã a verbelor
(la diateza activã) care conferã textului dinamism,
faþã de celelalte pãrþi de vorbire (substantive,
adjective, adverbe).  Pentru reliefarea ideilor se
poate apela la ordinea cuvintelor, în sensul cã
partea din text care se vrea accentuatã este aºezatã
de regulã la început.  Se pot folosi ºi unele
mijloace grafice de accentuare a contextului, cum
ar fi sublinierea cuvintelor, scrierea cu aldine, cu
litere cursive etc. Acestea nu trebuie însã folosite
în exces.
ORIGINALITATEA este datã de felul în care
autorul combinã cuvintele în propoziþii ºi în fraze.
 Evitarea monotoniei, a repetiþiilor supãrãtoare,
utilizarea sinonimelor ºi ocolirea cliºeelor
verbale.  Cel mai important aspect care reliefeazã originalitatea unui articol ºtiinþific este
însã creativitatea datã de noutatea ideilor, a
argumentelor ºi a propriilor puncte de vedere
exprimate.
ACCESIBILITATEA este datã în cea mai
mare mãsurã de lexicul folosit. Printr-un text
accesibil se înþelege acela care foloseºte un
limbaj simplu ºi direct, care evitã construirea
unor propoziþii ºi fraze lungi ºi alambicate, a
unor exprimãri obscure ºi pretenþioase, care
apeleazã în mod exagerat la jargonul ºtiinþific
sau tehnic.
EUFONIA se referã la cât de plãcut sunã
textul.
 Este necesarã utilizarea unor cuvinte
armonioase, potrivite, generate de fluenþa ºi
coerenþa limbajului.  Eliminarea repetiþiilor
supãrãtoare, a cacofoniilor, a pleonasmelor, a
dezacordurilor gramaticale, dar ºi a excesului
de gerunzii ºi genitive, gireazã o sonoritate
agreabilã a textului.
Într-un text ºtiinþific, autorul se defineºte prin
modul în care foloseºte cuvintele, adicã prin stil.
Acesta, la rândul lui, afecteazã percepþia textului
de cãtre cititori. Cu cât un text este mai bine
construit, cu cât limbajul este unul clar, precis,
concis ºi lipsit de neclaritãþi, confuzii ºi
ambiguitãþi, cu atât el va fi mai eficient ºi mai
uºor de înþeles de cãtre cititori, iar ideile
transmise vor ajunge netransfigurate la cel
cãruia i-au fost destinate.
Redactarea bibliografiei
Foarte mare atenþie, deoarece aici se strecoarã
mai multe greºeli decât oriunde altundeva în
textul articolului.
Introducerea citãrilor în text ºi întocmirea unei
liste de referinþe bibliografice sunt o dovadã a
integritãþii ºtiinþifice a autorului.
Toate referinþele bibliografice fãcute în text
trebuie sã se regãseascã în lista bibliograficã
Se impune a se face o diferenþã între lista
de referinþe ºi lista bibliograficã.
Modalitãþile de întocmire a listei bibliografice variazã mult de la un jurnal la altul.
Un mod practic de a alcãtui lista bibliograficã este acela de a nota pe foi de hârtie separate
toate amãnuntele legate de sursele bibliografice
(autori, anul apariþiei, titlu, editura, localitatea,
numele jurnalului, paginile, linkurile în online,






data accesãrii etc.), chiar dacã jurnalul la care
se trimite nu solicitã toate aceste informaþii.
Introducerea citãrilor în text ºi întocmirea unei
liste de referinþe bibliografice sunt o dovadã a
integritãþii ºtiinþifice a autorului. Nerespectarea
acestei condiþii duce la plagiat.
Referitor la bibliografie, se ridicã douã probleme ºi anume:  citãrile (trimiterile) în textul
lucrãrii;  scrierea surselor în lista de referinþe
de la sfârºitul lucrãrii.
Atât trimiterile (citãrile) în text, cât ºi alcãtuirea
listei de referinþe se fac, în principal, dupã douã
sisteme ºi anume sistemul:  Sistemul autornumãr  Sistemul autor-datã numit sistemul
Harvard.
Sistemul autor-numãr
În text. Referinþele sunt numerotate cu cifre
arabe, în ordinea apariþiei în text. Numerele sunt
înscrise între paranteze pãtrate, de exemplu [1].
Dacã mai multe referinþe sunt citate în aceeaºi
parantezã ele sunt înscrise în ordine crescândã
ºi sunt separate prin virgulã, de exemplu [2,3,4,].
În lista de referinþe. Referinþele sunt în
ordinea numãrului lor de apariþie în text ºi nu în
ordinea alfabeticã a primului autor. Acest numãr
de ordine este o cifrã.
Exemple
1. Atanase, Ion ºi Atanase, Anca, Standardizarea ºi certificarea mãrfurilor, Editura ASE,
Bucureºti, 2005.
2. Dinu, Vasile, Merceologia produselor
nealimentare , Editura ASE, Bucureºti, 2002.
3. Chelcea, Septimiu, Cum sã redactãm o
lucrare de licenþã, o tezã de doctorat, un articol
ºtiinþific în domeniul ºtiinþelor socioumane,
ediþia a III-a revãzutã, Comunicare.ro, Bucureºti, 2005.
4. Bojin, Emil, Educaþia ecologicã a consumatorului, Editura Universitatea Ecologicã,
Bucureºti, 1996




Sistemul autor-datã (Harvard)
Sistemul de referinþe Harvard (autor-datã)
este mult mai frecvent utilizat decât sistemul
autor-numãr, deoarece:  permite o mai bunã
spaþiere a textului ºi diminuarea încãrcãrii sale
cu note de subsol privind autorul ºi lucrarea, dar
ºi a notãrilor de genul Idem, Ibidem, Op. cit.etc.;
 evidenþiazã cu pregnanþã autorii, lucrãrile citate
ale acestora ºi data apariþiei lor;  faciliteazã
consemnarea unicã în cadrul listei de referinþe
a lucrãrii citate cu datele complete de identificare a acesteia, chiar dacã în textul propriuzis sursa în cauzã apare citatã o datã, de douã
sau de mai multe ori;  oferã posibilitatea autorului sã realizeze o revizie facilã a bibliografiei,
înserând în text lucrãri noi sau eliminându-le
pe unele din ele fãrã renumerotarea citatelor;
 permite reliefarea lucrãrilor care au fost
publicate întâia oarã, deoarece se indicã anul
primei ediþii. În cazul citãrii unor ediþii mai
recente, autorii vor indica ediþia pe care au
consultat-o (în acest fel se poate observa rapid
cine ºi în ce context a propus primul o anumitã
teorie, a ajuns la anumite rezultate ºtiinþifice, a
derulat o primã cercetare în domeniu etc.);
 permite inserarea unei liste de referinþe mai
lungã la sfârºitul articolului, dar mai clar
conturatã, autorii putând fi identificaþi cu
uºurinþã datoritã scrierii lor în ordine alfabeticã;
 este un sistem indispensabil atunci când
articolul este unul meta-analitic sau de tip
recenzie a literaturii de specialitate curente,
specificã unui anumit interval de timp, a unei
probleme de cercetare, a unui domeniu etc. Lista
finalã de referinþe din literatura de specialitate
pe subiectul abordat poate sã fie una foarte
densã.
[Va urma]
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PREUNIVERSITARIA
Liceul Teoretic Lucian Blaga
ZIUA PORÞILOR DESCHISE
Pe 29 februarie, la Liceul Teoretic Lucian
Blaga (ªoseaua Pantelimon 355, Bucureºti,
telefon: 021 255 0437), unde învaþã elevi
în ciclul primar, gimnazial ºi liceal, s-a
desfãºurat Ziua porþilor deschise. Evenimentul, important în viaþa ºcolii, a creat contextul
favorabil pentru a afla de la domnul director Mihael Mihalcea, profesor de matematicã, mai
multe informaþii despre unitatea ºcolarã.
Director Mihael Mihalcea: Liceul Teoretic
Lucian Blaga a fost înfiinþat în 1957. Iniþial, a
fost ºcoalã de bãieþi, apoi a apãrut ºi o ºcoalã de
fete, cele douã s-au unit ºi a apãrut ºcoala mixtã.
ªcoala s-a mutat în actuala clãdire în 1968, ulterior
s-au construit ºi alte corpuri de clãdiri, printre
care ºi corpul B al liceului nostru. Începând cu
anul ºcolar 1977-1978, a început sã funcþioneze
aici ªcoala generalã nr. 53. Adicã au coexistat douã
unitãþi ºcolare. ªcoala generalã ºi Liceul Industrial
Alexandru Sahia, care avea ºi clase de seral ºi
clase de învãþãmânt profesional. Clãdirea de
ateliere se aflã în alt corp, care a rãmas în
conservare dupã Revoluþie. În anii 90, profesorii,
în frunte cu directorul de atunci, domnul Radu
Vasile, au ales numele de Lucian Blaga pentru
viitorul liceu. Începând cu 1991, se renunþã la
profilul industrial, liceul devine unul teoretic ºi ia
numele ilustrului filosof ºi poet Lucian Blaga. La
început nu a existat decât o secþie de real, pentru
cei care intrau atunci în clasa a IX-a ºi a durat ceva
pânã s-au încheiat promoþiile de industrial. În
prezent, avem real ºi uman, fiecare profil cu câte
trei clase, deci ºase pe nivel. La secþia real avem o
clasã de matematicã-informaticã, douã de ºtiinþe
ale naturii, iar la uman avem, alternativ, una de
filologie ºi douã de ºtiinþe sociale sau douã de
filologie ºi una de ºtiinþe sociale. Avem ºi ºcoalã
primarã ºi gimnaziu. Începând din anul 2000,
clasele din ciclul primar ºi gimnazial s-au întors în
corpul B, despre care vã spuneam mai devreme.
Reporter: Domnule director, cu ce gânduri
pãºesc pãrinþii viitorilor elevi în unitatea ºcolarã pe
care o coordonaþi, în aceastã Zi a porþilor deschise?
Director Mihael Mihalcea: La Liceul Teoretic
Lucian Blaga existã douã zile în care porþile sunt

larg deschise pentru toþi cei care vor sã afle cine
suntem ºi cum decurge procesul de învãþãmânt
aici. Prima este cea la care aþi fost prezent ºi
dumneavoastrã, iar în acest an evenimentul s-a
derulat pe 29 februarie. În aceastã zi ne concentrãm
pe promovarea învãþãmântului din ciclul primar,
respectiv pe clasa pregãtitoare. Avem douã clase
pregãtitoare în care viitorii elevi pot învãþa în
condiþii foarte bune. Procesul de învãþãmânt pentru
ciclul primar are loc în corpul B. Acolo elevii au
toate condiþiile asigurate, inclusiv toalete adaptate
pentru înãlþimea acestora. Sunt separaþi de ceilalþi
elevi. Încercãm sã facem trecerea de la grãdiniþã la
ºcoalã cât mai uºoarã.
În general, între 6 mai ºi 9 mai, cele douã zile cu
mare încãrcãturã din viaþa lui Lucian Blaga,
organizãm Zilele Blaga ºi tot atunci avem a doua zi
a porþilor deschise pentru absolvenþii de gimnaziu.
Avem un parteneriat solid cu Asociaþia
Pãrinþilor Elevilor Liceului Teoretic Lucian Blaga
ºi în anul ºcolar 2019-2020 am avut numeroase
activitãþi. Îmi amintesc de parteneriatul nostru

cu CIADO, în lupta antidrog. Avem numeroase
acþiuni de conºtientizare a efectelor dezastruoase
ale drogurilor asupra elevilor. Este un parteneriat
mai mare, în care, în aceastã luptã împotriva
drogurilor, este implicat ISMB, PMB ºi Federaþia Pãrinþilor din Bucureºti. La nivelul ºcolii
avem multe acþiuni de combatere a consumului
de droguri. În toamnã, am derulat campania
Adevãrul este cel mai bun antidrog! Avem
un parteneriat spectaculos cu Asociaþia Foiºorul
de Foc, Voluntariat ºi Parteneriat pentru Viaþã.
În cadrul ºcolii avem o Divizie Civicã Voluntarã,
încã din anul 2012. Elevii noºtri au uniformã
proprie, fiecare divizie are o uniformã specificã.
Elevii de a IX a ºi a X a, de la Lucian Blaga se
alãturã celor mai experimentaþi voluntari din
cadrul Diviziei Civice. Anul acesta, la iniþiativa
Asociaþiei Pãrinþilor, voluntariatul a început sã
se facã ºi la clasele din primar, chiar la nivelul
clasei pregãtitoare. Ne dorim sã înfiinþãm o
Divizie Civicã pentru juniori.
Reporter: Ce puteþi sã îmi spuneþi despre
activitãþile extraºcolare ºi extracurriculare în care
sunt implicaþi elevii dumneavoastrã?
Director Mihael Mihalcea: Avem elevi
implicaþi în PROEDUS; chiar au mers ºi în tabere
PROEDUS, organizate de PMB, în mai mulþi ani.
Anul trecut am avut o grupã de nouã elevi ºi
profesori, care au mers în Grecia, ºi o altã grupã
care a fost la Costineºti. Avem ºi o revistã a liceului
Pe aripile cunoaºterii, în care apar toate activitãþile
extraºcolare. Este trimestrialã. Ca activitãþi
extracurriculare, avem o colaborare foarte bunã
cu Academia Copiilor Sector 2. Primãria Sectorului
2 organizeazã la noi în liceu pregãtire pentru
ciclul primar, gimnazial ºi liceal. Avem în acest
moment 71 de grupe, cu care se fac cursuri pentru
pregãtirea examenelor. Profesorii noºtri din liceu
predau gratuit pentru elevi, dar sunt remuneraþi
de primãrie. Avem ºi cursuri de limbi strãine,
cursuri de competenþe digitale, pentru gimnaziu
ºi liceu, cursuri de karate, dansuri, grupe de baschet, de handbal. Toate activitãþile se desfãºoarã
în liceu, dupã terminarea activitãþilor ºcolare.
Cursurile de dezvoltare personalã ºi cele de educaþie financiarã sunt foarte cãutate de liceeni.

Reporter: Dupã aceastã pregãtire foarte
serioasã a elevilor, unde se situeazã ei ca nivel de
performanþã ºcolarã?
Director Mihael Mihalcea: Nu avem olimpici
la Faza Naþionalã, dacã asta mã întrebaþi, dar au
mers cu Matematica ºi Limba românã pânã la
nivel de sector. La sporturi stau foarte bine, dar ºi
la activitãþi extraºcolare. Chiar avem o trupã de
pompieri, care se antreneazã cu pompierii
adevãraþi. O altã activitate sportivã, derulatã între
Asociaþia Pãrinþilor ºi un alt ONG, s-a numit
Academia de miºcare ºi a fost adresatã în special
celor de la clasele primare. Pãrinþii, elevii ºi instructorii au fãcut împreunã miºcare. În momentul de
faþã aºteptãm un proiect de renovare prin intermediul Bãncii Mondiale, sperãm sã intrãm cât mai
repede în renovare, fiindcã din 2005 nu s-au mai
fãcut lucrãri de anvergurã pentru ºcoalã. Totuºi
avem un Centru de documentare ºi informare,
unde este ºi biblioteca ºcolii. Cu trei sãli. Douã
multimedia ºi o salã de lecturã. În corpul B avem
în fiecare salã videoproiectoare, deci varianta
digitalã pânã la clasa a VII-a. Avem trei laboratoare
de informaticã. Suntem ºi centru ECDL, ºi îi
învãþãm pe elevi tot ce trebuie sã ºtie pentru a
obþine certificatele foarte apreciate. Anul acesta,
în curtea ºcolii s-au fãcut niºte investiþii pentru
un teren de baschet ºi unul de volei.
Reporter: Cãtre ce cariere se orienteazã absolvenþii dumneavoastrã?
Director Mihael Mihalcea: Promoþia curentã,
adicã absolvenþii care au terminat în 2019: 81 %
dintre ei au luat Bacalaureatul. Trebuie sã þineþi
cont de faptul cã suntem un liceu de la periferia
oraºului, iar ultima medie de admitere la liceu a
fost 7,53, la filologie. În aceste condiþii, pentru
noi, acest procent de absolvenþi de liceu este bun.
Sã vã rãspund însã la întrebare. Ce se întâmplã cu
absolvenþii noºtri? 75% dintre ei continuã studiile, ºi anume: 61% dintre ei merg în învãþãmântul superior; 12% se îndreaptã cãtre învãþãmântul
postliceal; 12% se angajeazã, iar restul pleacã în
strãinãtate sau nu sunt angajaþi, conform datelor
pe care le avem.

Ciprian C. VASILESCU

Tradiþiile nu mor

Festivalul Ziua Cucilor din Brãneºti

George V. GRIGORE
Luni, pe 2 martie, când s-a intrat în Postul Mare al Paºtelui,
la Brãneºti, judeþul Ilfov, întreaga comunitate s-a îmbrãcat în
straie de sãrbãtoare; nu oricare, ci straiele de cuc, pentru cã în
aceastã zi a avut loc anualul Festival Ziua Cucilor.
Grupul Cucilor tradiþionali, abia întorºi de la Festivalul Cucilor
de la Kainargi din Bulgaria, au urmat, metodic, ritualul, care
presupune: pregãtirea costumaþiei  tânãrul care se face cuc
primeºte rochia de la prietena sa; urmeazã mascarea/travestirea
 tânãrul îmbracã rochia, pune masca ºi îºi prinde centura de
acioaie, transformându-se în Cuc; apoi, ultima etapã, sau
bãtaia tradiþionalã, Cucii lovindu-i cu pãmãtuful ºi cu palma pe
umãr pe nemascaþi (ºi trecãtori) pentru a fi sãnãtoºi. Grupul
Cucilor tradiþionali prezintã apoi, pe scenã, etapele ritualului,
începând cu Urãlia ºi Iertãciunea ºi terminând cu jocul ºi
Pantomima Cucilor. Pantomima Cucilor simbolizeazã
îngroparea anului vechi, renaºterea ºi trezirea la viaþã, Cucul cu
chip fiind cel care transmite suflul vieþii ºi al naturii. Întregul
ritual este acompaniat de instrumentiºti care interpreteazã
melodii specifice, cum ar fi Hora simplã sau Hora la patru de la
Brãneºti. Cucii din Brãneºti au fãcut senzaþie prin prestaþia
artisticã, dar ºi muzicalã. Obiceiul este vechi, venind chiar din
vremea tracilor, iar aria geograficã pe care este menþionat se
calchiazã peste Europa centralã ºi cea sud-esticã.
Acest festival internaþional este deja o tradiþie ilfoveanã de
marcã, pe care copiii ºi elevii o vor duce mai departe.
De Târgul micilor meºteºugari din centrul localitãþii s-au putut
bucura toþi cei prezenþi: de aici au putut cumpãra suveniruri. A
fost realizatã ºi o expoziþie cu elemente specifice acestei sãrbãtori,

pe platoul din faþa Cãminului Cultural (costume, manechine
costumate, elemente de costum, mãºti specifice, etc.). Dupã
Parada Cucilor desfãºuratã pe traseul Liceul Teoretic Traian
Lalescu  Cãminul Cultural Brãneºti, a avut loc reprezentaþia
grupurilor de cuci din localitate ºi a grupurilor invitate, pe scena
din centrul localitãþii, sub îndrumarea profesorului metodist Marius
Ovidiu Sebe, preºedintele Asociaþiei Culturale Brãneºti, ºi
prezentarea profesorului Andrei Galbenu: Grupul Cuculeþilor de
la Grãdiniþa Riþa Gãrgãriþa Brãneºti, Grupul Cucilor de la ªcoala
Gimnazialã nr.1 Brãneºti, Grupul Cucilor de la Liceul Teoretic
Traian Lalescu Brãneºti, Grupul Cucilor de la Colegiul Silvic
Theodor Pietraru Brãneºti, Grupul Cucilor de la Liceul Tehnologic
Cezar Nicolau Brãneºti, Grupul de Cuci Tradiþionaliºti Sedeanka
Brãneºti, Unchiaºii din Pãuleºti (jud. Vrancea), Ansamblul
Mãrgãritarele (localitatea Puhoi, Republica Moldova), Grupul
Arapides din Monastiraki (regiunea Dramas, Grecia) ºi Grupul
Karacuchi (cucii negri) din Alfatar (Bulgaria). Dupã încheierea
reprezentaþiilor, pe aceeaºi scenã, s-a desfãºurat un Spectacol
artistic  popular. Organizatorii festivalului au fost Primãria
Comunei Brãneºti ºi Asociaþia Culturalã Brãneºti, având parteneri
tradiþionali Consiliul Judeþean Ilfov, prin Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Ilfov, Casa
Corpului Didactic Ilfov, dar ºi unitãþile de învãþãmânt din Brãneºti
(Grãdiniþa Riþa Gãrgãriþa, ªcoala gimnazialã nr. 1 Brãneºti, Liceul
Teoretic Traian Lalescu, Colegiul Silvic Theodor Pietraru, Liceul
Tehnologic Cezar Nicolau).
Se spune cã, dacã eºti lovit de tinerii mascaþi în Cuci, vei fi
sãnãtos tot anul! O particularitate a cucilor este gestica, þopãitul

lor veºnic, ca ºi pãsãrile ºi acel sunet asurzitor al clopotelor,
care ne leagã pe mapamond de toate manifestãrile carnavaleºti
de la începutul primãverii. Pentru cã acum, în martie, când ºi
sãrbãtoarea pascalã stabileºte totdeauna începutul unui nou
sezon, avem nevoie de purificare, de alungarea rãului din om ºi
din comunitate, iar sunetul metalului, al clopotului, este cel
capabil sã alunge toate relele. Priviþi cu atenþie costumaþiile, sã
vã lãsaþi îmbrãþiºaþi sau loviþi ca sã plece rãul. Constatãm,
incluzându-ne în aceastã frumoasã tradiþie, cã România este un
popas pe harta mondialã a tradiþiilor ºi a patrimoniului cultural
imaterial. (Doina Iºfãnoni, cercetãtor etnolog la Muzeul Naþional
al Satului Dimitrie Gusti)
ªi iatã cum am luat ºi noi prima bãtaie pe umãr din acest an,
spre a intra în noua primãvarã mai curaþi ºi purificaþi, spre binele
tuturor ºi cu speranþe în viitor!
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VITRALII

Eppur si muove

VITRALII
Pentru unii dintre cei care ne conduc
destinele, Universul este prea mic. În lumea
asta strâmtã se simt înghesuiþi. Spaþiul este
neîndestulãtor pentru ideile lor, pentru
uriaºele lor proiecte ºi planuri destinate
bunãstãrii naþiei. Numai cã, uneori, aceste
mãreþe intenþii nu sunt tocmai în acord cu
credinþele, tradiþiile ºi dorinþele norodului,
care nu þine neapãrat sã i se facã bine cu
forþa. Asta îi iritã cel mai mult, îi enerveazã
la culme. Ei trebuie sã aibã întotdeauna
dreptate, fiindcã piatra filosofalã le atârnã
greu în buzunare. Câþiva dintre aceºti
iniþiaþi merg ºi mai departe, considerând
cã s-au nãscut prea devreme sau într-o þarã
prea micã, locuitã de un popor cam fãrã
ºtiinþã de carte, deci incapabil sã decidã
pentru sine. Când cineva încearcã sã li se
opunã, instituþional sau prin vorbe, sar ca
arºi ºi se rãþoiesc la persoana sau instituþia
cu pricina. Cum adicã nu e bine ce au fãcut?
Aha! Cei care le sunt împotrivã sunt
vânduþi, eºuaþi, incompetenþi, penali ºi în
general trebuie sã stea deoparte ºi sã-i lase
pe ei sã aleagã singuri grâul de neghinã.
Dacã opozantul nu se potoleºte, existã

metode de convingere ceva mai aprige,
cãrora nimeni nu le poate rezista. În ultimã
instanþã, se pot adresa ºi înaltelor foruri de
aiurea, cã doar de porþi aurite trântite în
nasul naþiunilor mici nu am dus ºi nu ducem
lipsã, har Domnului. Dacã Legea e doar un
principiu plãpând ºi nu o forþã de
îndreptare, atunci la ce bun sã te mai agiþi?
Când pedepsirea faptei ºi nu corectarea
injustiþiei devine scopul prioritar al legii,
nu se mai poate vorbi despre dreptate,
negociere sau armonizarea opiniilor. În
general, nu se mai poate vorbi despre nimic.
Toþi aceºti zei vremelnici ºi foarte, foarte
plictisitori vorbesc mult ºi nu comunicã
nimic sau vorbesc rar ºi spun puþin. Dacã
vãlul întunecat al rãzbunãrii ºi dorinþei
nemãsurate de putere s-ar da deoparte,
poate cã le-ar veni mintea cea de pe urmã
ºi s-ar lãsa cãlãuziþi de adevãr. Poate aºa ar
înþelege cã adevãrata bãrbãþie stã în
toleranþã, nu în bãþoºenia uniformei, în
vorbe goale sau în etalarea unei puteri care
nu mai intereseazã pe nimeni. Atunci nu
vor mai fi singuri ºi vor avea rãgazul sã
rosteascã, fie ºi ºoptit, cuvintele bãtrânului
Galilei: Cu sinceritate ºi credinþã
nestrãmutatã, abjur ºi blestem erorile ºi
ereziile pe care le-am rostit! Cãci a-þi sluji
poporul cu jumãtãþi de mãsurã, asta
înseamnã: erezie ºi blestem. Pentru cã,
totuºi, lumea se miºcã, domnilor, dar nu în
jurul domniilor voastre.
Dragoº CIOCÃZAN

Mai aproape
de Grigorescu
În satul Pitaru, locul naºterii marelui
pictor român, aflat foarte aproape de
Potlogi, a fost inaugurat în 2019 Memorialul
Nicolae Grigorescu..
Este adevãrat, în muzeu nu existã niciun
original semnat de Grigorescu, doar câteva
lucrãri reproduse de alþi pictori dupã
tablourile maestrului. Se încearcã prin
acestea, dar ºi prin câteva lucrãri importante
ale lui Alexandru Ciucurencu, Marcel
Chirnoagã ºi altele provenite din donaþii, o
cãlãtorie în istoria artelor plastice
româneºti. O reuºitã de care se face vinovat
primarul satului Pitaru.
Devenit un sinonim al valorii în teritoriul
picturii, Grigorescu a cãpãtat un
incontestabil statut de model pe care-l
atestã, în primul rând, marele numãr de copii

realizate
dupã
lucrãrile lui. Copia
este, mai ales, o
formã de apropiere
nu numai de obiectul
estetic  acuarelã,
desen sau picturã, ci
ºi de actul mental
care, în ordinea
interioarã ºi nevãzutã
a vieþii, determinã ºi
controleazã imaginea aºternutã pe hârtie sau
pe pânzã. Imagine a imaginii, copia, chiar
atunci când este deosebit de fidelã
originalului, nu-ºi mai are punctul de plecare
în ordinea imediatã a vieþii, ci într-un univers
secund, al imaginii, controlat de alte norme,
ºi, mai ales, de alte intenþii pe care nu le
explicã doar admiraþia., argumenta
profesorul universitar Silviu Angelescu în
catalogul de prezentare al expoziþiei
Memorialului Nicolae Grigorescu. (C.V.)

Concurs
între facultãþile
de arte cu lucrãrile
de semestru!

Illustro: Student

Primãvara vine cu noi începuturi pentru
arta digitalã ºi nu numai! S-a lansat
platforma online de concursuri, illust.ro ºi
prima ediþie a concursului de ilustraþie digitalã intitulat Illustro: Student, desfãºurat în perioada martie-mai 2020.

Illustro (illust.ro) este o platformã online
ce va derula un program de concursuri
profesionale, din sfera artelor vizuale, la nivel
naþional ºi internaþional, cu o atenþie sporitã
asupra comunitãþii româneºti de artã digitalã.
În sprijinul acestui deziderat, contribuþia la
calitatea ºi la nivelul comu nitãþii, deopotrivã
pentru tineri ºi artiºti consacraþi, va fi datã de
aplicaþia online de concurs, de juriile
reprezentative, de partenerii instituþionali ºi
de premiile ce vor consta inclusiv în acþiuni
de promovare, în România ºi peste hotare.
Illustro: Student, primul concurs de
ilustraþie digitalã din program, ce va fi
organizat în perioada martie-mai 2020, este
dedicat studenþilor ºi masteranzilor din
cadrul universitãþilor ºi facultãþilor de arte
din þarã ºi îºi propune sã promoveze, sã
evidenþieze ºi sã stimulezepotenþialul creativ
al viitorilor artiºti, cu scopul de a încuraja
drumul spre debut, oferindu-le inclusiv o
imagine a oportunitãþilor existente.
Prima ediþie a concursului pe platforma
Illustro, aduce laolaltã toate instituþiile de
învãþãmânt în care este predatã materia Arta
digitalã: Universitatea Naþionalã de Arte
Bucureºti, Universitatea de Arte ºi Design ClujNapoca, Universitatea de Arte ºi Design
George Enescu Iaºi ºi Facultatea de Arte ºi
Design  UVT Timiºoara.
Parte din Proiectul Cultural Contemporanii, iniþiativa se bucurã de susþinerea
Institului Cultural Român ºi a Uniunii
Artiºtilor Plastici din România ºi este realizat
cu sprijinul Wacom  lider mondial în tablete
grafice, display-uri interactive ºi dispozitive
cu interfaþã intuitivã, Gemini Solution, AQUA
Carpatica ºi Domeniile Sâmbureºti.
Lucrãrile premiate ºi cele cu notele cele
mai mari vor fi prezentate publicului în cadrul
unei expoziþii Illustro: Student la Bucureºti,
în perioada aprilie-mai 2020. Detaliile
evenimentului expoziþional vor fi comunicate
la momentul desemnãrii câºtigãtorilor
concursului.
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Grãdina
cu bolarzi

Din seria românii fac lucruri trãsnite, am ales sã vã fac
cunoscutã inventivitatea bucureºteanului. Adicã a locuitorului
care nu mai poate merge în siguranþã pe carosabil ºi nici pe
trotuar. Mica industrie a lui Videanu, fost primar al Capitalei
ºi proprietar al unor fabrici de borduri, este cunoscutã. Mai
mult, schimbarea bordurilor la un an sau chiar mai repede în
unele cazuri este ºi ea o experienþã trãitã de toþi bucureºtenii ºi
o metodã de îmbogãþire pentru edilii care i-au urmat. Dupã
moda schimbãrii bordurilor încã bune s-a nãscut moda
bolarzilor. Aceastã modã a cunoscut ºi ea mai multe etape.
Întâi au apãrut bolarzii de cauciuc. Ei delimitau carosabilul de
trotuar. Delimitarea nu a þinut mult fiindcã orice ºofer certat cu
bunul simþ putea urca ºi parca maºina pe partea dedicatã
pietonilor. Bolarzii de cauciuc se îndoiau sub greutatea maºinii
ºi apoi reveneau la forma iniþialã. Autoritãþile, vãzând cã nu e
chip sã se înþeleagã cu proprietarii de maºini, au trecut la
nivelul urmãtor. Bolarzi de metal, îmbrãcaþi în plastic. Fãrã
succes a fost ºi acest tip de coabitare. Bolarzii sufereau
deteriorãri masive ºi maºinile erau parcate tot pe trotuar. Soarta
celor care despãrþeau benzile de circulaþie a fost ºi mai crudã.
Au sfârºit toþi precum dinþii rupþi ai unui boxeur. A treia fazã a
bolarzilor este reprezentatã de bilele metalice ºi stâlpiºorii de
piatrã. În ei se rupe tot ce miºcã neregulamentar, dar au, din
pãcate, o micã problemã. Sunt prea puþini, în raport cu
trotuarele invadate de maºini. Aºadar, gardurile masive de fier,
bolarzii bile ºi pietre sunt cei care þin rãul departe de pieton ºi
chiar de ºoferii cinstiþi. În
aceastã nebunie urbanã cu
poluare maximã datã de
ºantiere, de gropile de
gunoi de la periferie, de
zonele industriale ºi de
maºini ce produc o
toxicitate imensã pentru
cetãþenii Oraºului lui
Bucur, cu poluare fonicã
ce depãºeºte cu mult
limita admisã, cu ºoferi
recalcitranþi ºi pietoni
resemnaþi mi-a fost dat sã
vãd un lucru minunat. Pe
ªoseaua Pantelimon, spre
capãt, într-o parcare
nouã, construitã de
primãrie, am vãzut cum
un iubitor de naturã ºi-a amenajat o grãdiniþã într-un colþ al
acesteia. Lãudabilã iniþiativã, în contextul aproape inexistentului
spaþiu verde din Capitalã, doar cã omul de bine a fãcut ºi un
lucru rãu. A rupt câþiva zeci de bolarzi din etapa a doua, adicã
pe cei fãcuþi din plastic ºi metal pe interior, ºi a încropit un
gãrduleþ de toatã frumuseþea grãdinii de poveste din Pantelimon.

Ciprian C. VASILESCU

Invitaþii în lumea artelor plastice

D

e peste patru decenii de activitate în
domeniul artelor vizuale, este pentru prima datã
când întâlnesc un talent mare, dar de numai 11
ani Dupã ce mi-am revenit din primul ºoc, atunci
cânt am vãzut pentru prima datã lucrãrile sale, am
început sã mã gândesc la precocitatea sa, la marea
ºansã de a fi descoperitã la o vârstã aºa de fragedã.
Sigur, existã ºi pericole ºi neajunsuri într-un caz ca
acesta, dar suntem siguri cã pãrinþii, dascãlii din
jurul sãu, cu sprijinul unor oameni de specialitate,
vor reuºi sã depãºeascã aceste obstacole mici în
comparaþie cu harul aparte al Iustinei. A venit
momentul sã o cunoaºtem pe artistã.
Acum, te prezinþi singurã, te rog
Mã numesc Iustina Grãdinariu, am11 ani ºi sunt
elevã în clasa a IV-a, Liceul Radu Popescu din
Popeºti-Leordeni .
Pentru ce ai ales desenul ºi nu muzica?
Am ales sã îmbin muzica cu desenul, deoarece,
în timp ce fac imagini, ascult muzicã ºi mã relaxez
De când te preocupã aceastã artã?
Desenez încã de la vârsta de trei ani. Mama îmi
spune cã nu voiam sã plec de la grãdiniþã pânã nu
terminam lucrarea începutã sau o luam acasã. Nu ºtiu
vreun moment din viaþa mea în care sã nu îmi placã sã
desenez: eu asta fac în timpul liber.
Care este tehnica ta preferatã? Te simþi mai comod
pe suprafeþe mici, ori de mari dimensiuni?
Prefer sã desenez în creion sau cãrbune, este tehnica
mea preferatã. Mã simt comod în lucrãri de dimensiuni mici
ºi medii, consider cã am mult de învãþat ºi mi-ar plãcea sã fac
ºi ceva cursuri în domeniu.

Iustina
GRÃDINARIU

 la 11 ani,
o mare
speranþã,
deja
confirmatã
în artã

Ce mai pot afla despre tine
cititorii care te admirã deja?
Dincolo de picturã, îmi place
dansul, am dansat timp de doi ani
alãturi de trupa AS de la Palatul
Naþional al Copiilor, iar de curând
am avansat la grupa de performanþã.
În afarã de dans, studiez de la doi
ani Limba englezã, pe care o
stãpânesc foarte bine. Am terminat
Grãdiniþa cu predare în Limba
englezã King George din Bucureºti.
Ce îºi doreºti sã ajungi peste un deceniu?
Când voi avea 20 de ani, îmi doresc ca lucrãrile mele sã
ajungã sã fie apreciate la nivel internaþional ºi sã devin un
pictor recunoscut.
Acum a venit momentul sã aflãm ºi punctul de vedere al
pãrinþilor. Mama, Camelia Grãdinariu, ne-a declarat: ,,Din
punctul meu de vedere, ca mamã, este destul de greu sã ai un
copil artist, deoarece este mai introvertitã, pur ºi simplu îºi
petrece timpul desenând, iar sora ei mai micã suferã, deoarece
nu se joacã cu ea. În acelaºi timp, suntem foarte mândri de
evoluþia ei. Este un copil sensibil, special, foarte implicat în
toate activitãþile pe care le are. Anul trecut am fost in vacanþã
în Turcia ºi în fiecare zi, timp de ºase zile, a stat intr-un atelier
de picturã ºi a lucrat la peste 39 de grade, timp în care ceilalþi
copii se bucurau de vacanþã.
Din toatã inima, îi dorim Iustinei mult succes!

Aristotel BUNESCU

https://agentiadepresaculturalasisportiva.wordpress.com
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ASPECTE DE ORDINE INTERIOARÃ ALE INSTANÞELOR
JUDECÃTOREªTI
Eliberarea certificatelor ºi a copiilor de pe înscrisuri. Restituirea înscrisurilor originale de cãtre
instanþele judecãtoreºti
Cererile pentru eliberarea certificatelor se rezolvã de cãtre
grefierul ºef secþie sau, dupã caz, de cãtre grefierul-ºef.
Aceºtia dispun întocmirea certificatului de cãtre un grefier sau
un grefier arhivar ºi eliberarea acestuia, de regulã, în aceeaºi zi.
Certificatul se verificã ºi se semneazã de grefierul-ºef sau, dupã
caz, de grefierul ºef secþie ºi se înmâneazã petiþionarului, sub luare
de semnãturã, sau se expediazã prin poºtã.
Înainte de a semna certificatul, grefierul-ºef sau dupã caz, grefierul
ºef secþie verificã dacã s-a achitat taxa judiciarã de timbru în condiþiile
legii.
Copia certificatului împreunã cu cererea petiþionarului se
ataºeazã la dosarul cauzei.
Cererea se înregistreazã în registrul de intrare-ieºire a
corespondenþei ºi, dupã caz, în registrul general de dosare.
La eliberarea certificatelor referitoare la soluþiile pronunþate de
instanþã se va face menþiunea dacã hotãrârea respectivã este rãmasã
definitivã sau irevocabilã, în ce mod, arãtându-se ºi data de când
aceasta a rãmas definitivã sau irevocabilã.
Eliberarea copiilor simple de pe hotãrâri sau de pe alte acte din
dosar se rezolvã de cãtre persoana desemnatã de preºedintele
instanþei, termenul de eliberare a acestora fiind de cel mult 3 zile.
La cerere se pot elibera copii verificate pentru conformitate,
care vor purta ºtampila instanþei pe fiecare filã ºi se va percepe
taxa judiciarã de timbru aferentã copiilor legalizate. În acest caz,
copiile de pe hotãrârile judecãtoreºti sau alte acte emise de instanþã
vor purta menþiunea conform cu originalul, iar copiile de pe alte
înscrisuri vor purta menþiunea conform cu înscrisul aflat la dosar.
Pentru hotãrârile judecãtoreºti nedefinitive sau desfiinþate se
menþioneazã acest aspect pe copia eliberatã.
La eliberarea copiilor de pe hotãrâri cu menþiunea cã sunt
definitive sau irevocabile se aratã modul în care acestea au rãmas
definitive sau irevocabile, precum ºi data rãmânerii definitive sau
irevocabile. În acest scop, grefierul care elibereazã copia solicitã,
dacã este necesar, primei instanþe, informaþii referitoare la evidenþa
cãilor de atac.
Copiile de pe suportul material sau de pe copiile certificate ale
acestuia în cauzele penale se elibereazã numai pãrþilor sau
reprezentanþilor acestora, cu încuviinþarea judecãtorului de camerã
preliminarã sau a instanþei de judecatã, dupã caz.
Copiile de pe suporturile electronice din cauzele civile se
elibereazã, cu încuviinþarea instanþei de judecatã.
Dupã rãmânerea definitivã a hotãrârii, eliberarea copiilor se
realizeazã cu încuviinþarea preºedintelui de secþie sau a preºedintelui
instanþei, dupã caz.
Copiile electronice ale înregistrãrii ºedinþei de judecatã se
elibereazã de grefierul care a participat la ºedinþã, în condiþiile legii,
cu încuviinþarea completului de judecatã.
Restituirea înscrisurilor originale depuse la dosarul cauzei se
încuviinþeazã, pentru dosarele în curs de judecatã, de preºedintele
completului de judecatã, sau, în lipsa acestuia, de un membru al
completului, iar pentru dosarele arhivate, de grefierul ºef secþie
sau, dupã caz, de grefierul ºef al instanþei.
Restituirea înscrisurilor originale se face numai dacã actul poate
fi pãstrat la instanþã ºi în copie, fãrã ca prin aceasta sã se producã
o vãtãmare pãrþilor din proces.
În vederea obþinerii înscrisului original, petiþionarul va depune o
cerere motivatã ºi o copie, certificatã de el însuºi, a actului solicitat.
Copia de pe act se va verifica pentru conformitate ºi se va aplica
ºtampila instanþei pe fiecare filã.
Cererea ºi copia actului se vor pãstra la dosarul cauzei.

Gestionarea corpurilor delicte ºi a valorilor de cãtre
instanþele judecãtoreºti
Primirea, pãstrarea ºi eliberarea corpurilor delicte la instanþele
de judecatã se fac de cãtre grefierul-ºef, grefierul ºef secþie sau de
un alt grefier desemnat de preºedintele instanþei, cu respectarea
condiþiilor legale privind ocuparea unei funcþii cu atribuþii de
gestiune.
Primirea obiectelor se face pe bazã de proces-verbal în care se
vor specifica elementele ºi caracteristicile de identificare, calitatea
sau valoarea lor. În cazul primirii prin poºtã, obiectele se identificã
dupã datele înscrise în inventarul însoþitor.
Recipisele de consemnare sunt preluate de grefierul-ºef, grefierul
ºef secþie sau de un alt grefier care lasã în locul lor o notã semnatã
ºi datatã; aceste documente se înregistreazã în registrul de evidenþã
a valorilor.
Pãstrarea corpurilor delicte se va face în deplinã securitate,
obiectele de valori mari fiind þinute în case de fier sau în dulapuri
metalice cu încuietori speciale; fiecare obiect va avea ataºatã o
etichetã pe care se vor nota numãrul dosarului ºi poziþia din
registrul de evidenþã.

Obiectele cu volum mic se ambaleazã în pungi sau plicuri, pe
care se vor nota datele de identificare.
Restituirea sau pãstrarea corpurilor delicte se face în condiþiile
ºi cãtre persoanele specificate în hotãrârea judecãtoreascã, dupã
rãmânerea definitivã ori irevocabilã a acesteia.
În cazul în care restituirea nu se poate face persoanei cãreia i-au
aparþinut bunurile, acestea se vor distruge în condiþiile stabilite
prin lege.
Dacã prin hotãrâre s-a dispus confiscarea corpurilor delicte,
acestea se vor preda compartimentului de valorificare a bunurilor
confiscate din cadrul direcþiilor generale ale finanþelor publice
judeþene sau a municipiului Bucureºti.
Predarea-primirea bunurilor confiscate în condiþiile alineatului
precedent se va face prin încheierea unui proces-verbal, un
exemplar din acesta urmând a fi predat instanþei.
Prevederile referitoare la gestionarea corpurilor delicte se aplicã
în mod corespunzãtor ºi pentru gestionarea mijloacelor materiale
de probã, inclusiv a obiectelor de valoare.

Consilierul Juridic al Instanþei
La fiecare curte de apel funcþioneazã, sub coordonarea
preºedintelui, un consilier juridic. Consilierul juridic poate
funcþiona ºi la tribunale.
Consilierul juridic sprijinã preºedintele curþii de apel prin
exercitarea urmãtoarelor atribuþii:
a) reprezintã instanþa ºi apãrã drepturile ºi interesele acesteia în
faþa autoritãþilor publice, instituþiilor de orice naturã, precum ºi în
faþa oricãrei persoane juridice sau fizice, formulând, în acest sens,
acþiuni, cereri, întâmpinãri ºi alte lucrãri;
b) verificã legalitatea actelor cu caracter juridic ºi administrativ
primite spre avizare;
c) avizeazã ºi contrasemneazã actele cu caracter juridic;
d) asigurã redactarea proiectelor de contracte ºi negocierea
clauzelor legale contractuale;
e) asigurã redactarea de acte juridice, atestarea identitãþii pãrþilor,
a consimþãmântului, a conþinutului ºi a datei actelor încheiate care
privesc instanþa în favoarea cãreia consilierul juridic exercitã
profesia;
f) semneazã la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentãrii,
documentele cu caracter juridic emanate de instituþia reprezentatã;
g) asigurã asistenþã instanþei în favoarea cãreia îºi exercitã profesia;
h) întocmeºte puncte de vedere cu privire la orice problemã
solicitatã de cãtre conducerea instanþei;
i) îndeplineºte orice atribuþii prevãzute de lege sau stabilite de
preºedintele Instanþei, în sfera sa de competenþã,
Consilierul juridic sprijinã activitatea specificã a instanþelor din
circumscripþia curþii de apel.

Organizarea documentãrii juridice ºi a bibliotecilor

Psihologul instanþei
La fiecare curte de apel funcþioneazã un psiholog, cu specializarea
în domeniul de competenþã psihologia muncii ºi organizaþionalã.
Psihologul sprijinã preºedintele curþii de apel prin exercitarea
urmãtoarelor atribuþii:
a) analizeazã activitãþile organizaþionale la nivelul instanþelor
judecãtoreºti pentru diagnosticarea eventualelor disfuncþionalitãþi
sistemice, în scopul eficientizãrii actului de justiþie ºi ameliorãrii
condiþiilor de muncã;
b) evalueazã cantitatea, calitatea ºi eficienþa resurselor umane în
scopul optimizãrii sarcinilor de muncã, reorientãrii profesionale
în cadrul instanþei ºi formãrii anumitor abilitãþi profesionale;
c) asigurã asistenþa psihologicã a personalului instanþelor
judecãtoreºti pentru facilitarea acomodãrii cu cerinþele specifice
unui anumit post ºi a integrãrii noilor angajaþi în colectivul de
lucru;
d) mediazã conflictele interpersonale care afecteazã calitatea
relaþiilor de muncã, în vederea diminuãrii sau rezolvãrii acestora;
e) elaboreazã programele de dezvoltare organizaþionalã;
f) concepe ºi/sau asigurã utilizarea instrumentelor de diagnozã
organizaþionalã;
g) asigurã pregãtirea motivaþionalã ºi aptitudinalã a resurselor
umane - antrenarea motivaþiei intrinseci, capacitãþii de memorare,
capacitãþii de autocontrol, abilitãþilor comunicaþionale ºi
optimizarea atenþiei;
h) îndeplineºte atribuþiile corespunzãtoare sferei sale de
competenþã privind sãnãtatea ºi securitatea în muncã;
i) îndeplineºte orice alte sarcini primite de la preºedintele curþii
de apel, în sfera sa de competenþã.
Preºedintele curþii de apel stabileºte calendarul activitãþilor pe
care psihologul le realizeazã la curtea de apel ºi la instanþele din
circumscripþia curþii de apel, având în vedere ºi solicitãrile
preºedinþilor instanþelor arondate.
Psihologul asigurã consilierea psihologicã, la cerere, a
personalului curþii de apel ºi al instanþelor din circumscripþia acesteia
în cazul confruntãrii cu situaþii existenþiale critice, inclusiv de naturã
profesionalã, în vederea optimizãrii performanþiale ºi asigurãrii
confortului personal ºi interpersonal în mediul organizaþional.
Psihologul poate participa în comisiile de examinare/reexaminare
psihologicã la concursurile/examenele organizate de cãtre Consiliul
Superior al Magistraturii sau de cãtre curþile de apel.
Psihologul poate participa în proiectele organizate de cãtre
Consiliul Superior al Magistraturii,
Psihologul are obligaþia de a pãstra confidenþialitatea datelor
deþinute în exercitarea funcþiei.
Psihologul întocmeºte un raport anual asupra activitãþii sale, pe
care îl prezintã preºedintelui curþii de apel.

Compartimentul de documentare þine evidenþa legislaþiei, a
jurisprudenþei, precum ºi gestiunea bibliotecii.
La fiecare instanþã se pot þine exemplare de control din coduri ºi
celelalte acte normative importante, de aplicare frecventã, ce se
vor stabili de cãtre preºedintele instanþei.
Exemplarele de control vor fi actualizate prin ataºarea tuturor
modificãrilor.
La instanþe pot fi utilizate ºi programe de evidenþã informatizatã
a legislaþiei.
Pentru fiecare instanþã se vor face abonamente la Monitorul
Oficial al României ºi la reviste de specialitate.
La curþile de apel ºi tribunale se va organiza activitatea de
documentare, care va fi coordonatã ºi controlatã de cãtre
preºedintele instanþei.
Preºedinþii curþilor de apel ºi ai tribunalelor vor lua mãsuri pentru
achiziþionarea, în limita fondurilor disponibile, a culegerilor de
decizii ale Curþii Constituþionale, jurisprudenþei Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie, a curþilor de apel, precum ºi a jurisprudenþei
Curþii Europene pentru Drepturile Omului ºi a Curþii Europene de
Justiþie.
Fondurile de tipãrituri aflate în dotarea instanþelor se
înregistreazã ºi se pãstreazã dupã cum urmeazã:
a) Monitorul Oficial al României, Partea I, se pãstreazã în mape
cu clasor, în ordine cronologicã; mapele se þin la bibliotecã atât
timp cât este necesar, dupã care pot fi þinute la arhivã;
b) cãrþile din bibliotecã se înscriu în registrul de inventar, potrivit
normelor de înregistrare stabilite;
c) publicaþiile periodice vor fi înscrise într-un registru de inventar
propriu; la primirea fiecãrui numãr de revistã, acesta va fi înregistrat
pe pagina rezervatã publicaþiei respective. Totodatã, se va menþiona
pe pagina de titlu a publicaþiei numãrul de ordine din registrul de
inventar.
Cãrþile ºi revistele din fondul bibliotecii pot fi împrumutate
numai personalului instanþei. Judecãtorii altor instanþe ºi consilierii
de probaþiune pot sã consulte cãrþile ºi publicaþiile din biblioteca
instanþei.
Cãrþile ºi revistele împrumutate se înscriu în registrul de
împrumut, în care fiecare cititor va avea partida sa pe o filã separatã.
Cei vinovaþi de deteriorarea sau pierderea lucrãrilor împrumutate
vor fi obligaþi la plata contravalorii acestora, potrivit normelor
legale.
Asupra activitãþii bibliotecii se va întocmi o datã pe an o dare de
seamã statisticã.
Bibliotecile sunt gestionate de bibliotecar sau, în lipsa acestuia,
de grefierul documentarist sau de un grefier desemnat de preºedinte.
Gestionarul bibliotecii are obligaþia sã urmãreascã permanent ca
toate publicaþiile periodice la care instanþa este abonatã sã fie primite
cu regularitate ºi înregistrate în registrul de inventar.
Abonamentele la Monitorul Oficial al României, la colecþiile de
legi ºi la revistele juridice se fac de cãtre curþile de apel ºi tribunale.
Modelul registrului de inventar al bibliotecii, cel al registrului de
împrumut ºi cel al dãrii de seamã asupra activitãþii bibliotecii sunt
cele stabilite de instituþiile competente.
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CENTENARUL NAªTERII LUI CAROL WOJTY£A - PAPA IOAN PAUL AL II-LEA

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 (IV)
Anul al unsprezecelea (16.X.198815.X.1989)
 28.X.1988  Ziua mondialã de rugãciune pentru pace la Roma,
cu participarea reprezentanþilor a opt mari religii, precum ºi ai
diferitelor confesiuni creºtine.
 3.XI  documentul Comisiei Pontificale Justitia et Pax: Biserica
faþã de rasism, în grija pentru aprofundarea frãþiei dintre oameni.
 30.XII  exortaþia apostolicã Christi fidelis laici, despre vocaþia
ºi misiunea laicilor în Bisericã ºi în lume.
1989
 1.I  transmiterea mesajului Respectarea minoritãþii  condiþie a
pãcii.
 5.I.1989  primirea Prea Fericitului Pãrinte Patriarh Teoctist.
În drum spre India, Întâistãtãtorul Bisericii Ortodoxe Române face
vizita la Vatican împotriva voinþei autoritãþilor de atunci, care i-au
comunicat la Roma, prin ambasadã, cã întâlnirea n-ar fi oportunã.
Patriarhul Teoctist nu a dat înapoi de la hotãrârea luatã de a-l întâlni
pe Papã ºi va face vizita programatã. Sanctitatea Sa i-a înmânat
Prea Fericitului Pãrinte Patriarh Teoctist crucea Sfinþii împãraþi
Constantin ºi Elena pentru patriarhi.
 8.I  vizitã la lãcaºul pentru sãrmani Domus Mariae.
 6.I  Declaraþia de la Köln, manifest antipapal semnat de 163 de
teologi.
 8.I  vizitã la Domus Mariae.
 9.I  primire în audienþã a prof. dr. Andrei Saharov, laureat al
Premiului Nobel pentru Pace.
 28.IV-6.V  cãlãtorie în Africa: Madagascar, Réunion, Zambia
ºi Malawi.
 15.V  apel cãtre Secretarul General ONU în problema Libanului.
 27.V  primirea în audienþã a preºedintelui SUA, George Bush.
 1-10.VI  vizitã în Norvegia, Islanda, Finlanda, Danemarca ºi
Suedia.
 4.VI  victoria Solidaritãþii în alegerile parlamentare poloneze.
 17.VII  reluarea relaþiilor diplomatice dintre Sfântul Scaun ºi Polonia.
 15.VIII  exortaþia apostolicã Redemptoris Custos despre Sf.
Iosif ºi menirea sa în viaþa lui Hristos ºi a Bisericii.
 19-21.VIII  vizitã în Spania (Ziua Mondialã a Tineretului la
Santiago de Compostela).
 27.VIII  scrisoare apostolicã cu ocazia celei de-a 50-a aniversãri
a încetãrii celui de-al Doilea Rãzboi Mondial
 1.IX  Ziua mondialã de rugãciune pentru pace de la Varºovia
(mesaj televizat adresat de Ioan Paul al II-lea);
 7.IX  scrisoarea apostolicã Ancora una volta, despre situaþia
din Liban.
 15.XI  primirea în audienþã a cãlugãrilor budiºti tibetani.
 6-16.X  vizitã în Orientul Îndepãrtat: Coreea de Sud, Indonezia
(ºi în Timorul de Est), precum ºi în Mauritius (mesaj radiodifuzat
cãtre locuitorii Chinei.
 15.X  documentul Congregaþiei pentru Doctrina Credinþei. Scrisoare
cãtre episcopii Bisericii Catolice privind unele aspecte ale meditaþiei creºtine.

Anul al doisprezecelea (16.X.198915.X.1990)
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 20.X.1989  primirea în audienþã a primului premier polonez
dupã alegerile libere din iunie, Tadeusz Mazowiecki;
 9.XI  cãderea zidului Berlinului.
 15.XI  primirea în audienþã a participanþilor la Conferinþa
internaþionalã Biserica faþã de SIDA.
 1.XII  primirea în audienþã a preºedintelui Consiliului Suprem al
URSS, Mihail Gorbaciov.
1990
 1.I  transmiterea mesajului Pacea cu Dumnezeu Creatorul  pacea
cu toatã fãptura; vizitã la aºezãmântul pentru sãrmani Domus Mariae.
 24.I  mesaj cu prilejul celei de-a XIV-a aniversãri a Zilei mondiale a
mijloacelor sociale de comunicare în masã: Misiunea Bisericii în era
computerelor.
 25.I-1.II  cãlãtorie în Africa: Republica Capului Verde, Mali,
Guineea Bissau, Burkina Faso ºi Ciad.
 15.III  stabilirea relaþiilor diplomatice între Sfântul Scaun ºi URSS.
 19.IV  restabilirea relaþiilor diplomatice dintre Sfântul Scaun ºi
Cehoslovacia.
 21-22.IV  cãlãtorie în Cehoslovacia
 6-14.V  cãlãtorie în America Latinã: Mexic ºi Curaçao.
 15.V  restabilirea relaþiilor diplomatice dintre Sfântul Scaun ºi România.
 24.V  instrucþia Congregaþiei pentru Doctrina Credinþei despre
menirea teologului în Bisericã.
 25-27.V  vizitã în Malta.
 27.VIII  primirea în audienþã a lui Lech Wa³esa, preºedintele
Solidaritãþii.
 1-10.IX  vizitã în Africa (prin Malta): Tanzania, Burundi, Rwanda
ºi Coasta de Fildeº.
 30.IX  începerea Sinodului Episcopilor consacrat formãrii
preoþilor în lumea contemporanã.

Anul al paisprezecelea (16.X.199115.X.1992)

Anul al treisprezecelea (16.X.199015.X.1991)
 18.X.1990  Constituþia Apostolicã Sacri canones, pentru
promulgarea Codului Canonic al Bisericilor de rit bizantin.
 25.X  Papa Ioan Paul al II-lea promulgã motu proprio Codex
Canonum Ecclesiarum Orientalium.
Se amestecã sui generis ecleziologia ºi dreptul canonic latin ºi cel
ortodox, se promoveazã Bisericile greco-catolice de la rangul de rit la
cel de Ecclesiae sui juris, construindu-le o identitate canonicã proprie.
În ochii ortodocºilor, Vaticanul ºi papa Ioan Paul al II-lea îºi creeazã
astfel propriul Orient ºi oferã versiunea oficialã a ceea ce ar fi Biserica
Romano-Catolicã ca o comuniune de Biserici de diferite tradiþii unite
în jurul Papei.
 28.X  încheierea Sinodului Episcopilor consacrat formãrii
preoþilor.
 18.XI  primirea în audienþã a lui Mihail Gorbaciov, preºedintele
URSS.
 5-6.XII  marcarea celei de-a 25-a aniversãri de la publicarea
Declaraþiei Conciliului privind raporturile Bisericii cu religiile
necreºtine Nostra aetate.
 6.XII  restabilirea relaþiilor diplomatice dintre Sfântul Scaun ºi
Bulgaria.
 7.XII  Enciclica Redemptoris missio  despre permanenta
valabilitate a preceptului misionar, cu ocazia celei de a XXV-a aniversãri
a Decretului conciliar Ad gentes, prezentat public la 22.I.1991.
Primul Areopag al timpurilor moderne este lumea comunicaþiilor,
care unificã omenirea fãcând din ea, cum se spune, un sat global.
Mijloacele de comunicare socialã au ajuns atât de importante,
încât multe sunt principalul mijloc de informare ºi formare, cãlãuzã
ºi inspiraþie pentru comportamentele individuale, familiale ºi sociale.
Mai ales noile generaþii cresc într-o lume condiþionatã de acestea.
1991
 1.I  transmiterea mesajului Respectarea conºtiinþei fiecãrui om
 condiþie a pãcii.
 11.I  mesajul cãtre Secretarul general al ONU, în legãturã cu
situaþia din Golful Persic.
 15.I  scrisoare adresatã preºedintelui Irakului, Saddam Hussein,
ºi preºedintelui SUA, George Bush, în legãturã cu situaþia din Golful
Persic.
 19.I  primirea în audienþã a liderilor religioºi ai confesiunilor
creºtine din Irak.
 5.II  primirea în audienþã a preºedintelui Poloniei, Lech Wa³esa.
 13.II  mesajul adresat Consiliului Mondial al Bisericilor.
 4-5.III  întâlnirea cu patriarhii catolici ai Bisericilor din Orientul
Apropiat ºi cu reprezentanþii episcopatelor þãrilor angajate în rãzboiul
din Golful Persic.
 21.III  scrisoarea adresatã Secretarului General ONU în problema
rãzboiului din Golful Persic.
 4-7.IV  Consistoriul consacrat ameninþãrii vieþii umane ºi
problematicii sectelor.
 1.V  Enciclica Centesimus annus, cu ocazia centenarului enciclicii
Rerum novarum, emisã de papa Leon al XIII-lea.
eroarea fundamentalã a socialismului este de naturã antropologicã.
Într-adevãr, el îl considerã pe individ ca simplu element, moleculã în
organismul social, astfel încât binele fiecãruia este în întregime subordonat
funcþionãrii mecanismului economic ºi social, în vreme ce considerã, pe
de altã parte, cã binele individului poate fi realizat independent de orice
alegere autonomã din partea lui ºi în afara unei decizii personale între
bine ºi rãu. Astfel, omul este redus la un ansamblu de relaþii sociale,
dispãrând conceptul de persoanã ca subiect autonom de decizie moralã,
care tocmai prin astfel de decizii construieºte ordinea socialã. Din aceastã
concepþie eronatã asupra persoanei decurg, atât deformarea dreptului
ce determinã spaþiul de exercitare a libertãþii, cât ºi refuzul proprietãþii
private. Într-adevãr, omul deposedat de ceea ce este al sãu ºi de
posibilitatea de a-ºi câºtiga existenþa prin iniþiativã proprie, ajunge sã
depindã de mecanismul social ºi de cei care îl controleazã, fapt care îi
îngreuneazã drumul spre constituirea unei comunitãþi umane autentice.
 10-13.V  vizitã în Portugalia, la a zecea aniversare de la atentat,
transformatã într-un act de dãruire a omenirii Maicii Domnului.
 19.V  scrisoare adresatã tuturor episcopilor privind pericolele
care ameninþã viaþa umanã.
 31.V  scrisoare adresatã episcopilor continentului european
privind relaþiile dintre catolici ºi ortodocºi, în noua situaþie din Europa
Centralã ºi de Est.
 1-9.VI  vizitã în Polonia.
 28.VI  consistoriul de numire a unor cardinali, printre care ºi a
mitropolitului greco-catolic Alexandru Todea, ºi a arhiepiscopului
Angelo Sodano, secretar de stat la Sfântul Scaun.
 13-20.VIII  vizitã în Polonia ºi Ungaria.
 7.IX  stabilirea relaþiilor diplomatice între Sfântul Scaun ºi
Albania.
 8.IX  declararea zilei de rugãciune pentru pace în Iugoslavia.
 10.X  scrisoare cãtre episcopii Croaþiei.
 11.X  scrisoare cãtre Patriarhul Bisericii Ortodoxe din Serbia.
 12-21.X  vizitã în Brazilia.

Joi

Ora

Luni

7-10

7 Dimineaþa. R.: Mihai Cioceanu, Alex Crãciun

Marþi

Miercuri

Vineri

 23.X.1991  apel cãtre comunitatea internaþionalã pentru
abþinerea de la acþiuni militare în Croaþia.
 27.X  beatificarea pãrintelui Adolf Kolping, precursor al doctrinei
sociale a Bisericii, denumit Marx catolicul.
 8.XI  primirea în audienþã a preºedintelui SUA, George Bush.
 28.XI-14.XII  Adunarea specialã a Sinodului episcopal consacratã
Europei.
 7.XII  slujba ecumenicã pentru unitatea Europei  cu participarea
Papei.
 8.XII  apel privind pacea în Iugoslavia.
 20.XII  primirea în audienþã a lui Boris Elþîn, preºedintele
Federaþiei Ruse.
1992
 1.I  transmiterea mesajului Credincioºii uniþi în edificarea pãcii.
 13.I  recunoaºterea de cãtre Sfântul Scaun a suveranitãþii Croaþiei
ºi Sloveniei.
 8.II  stabilirea relaþiilor diplomatice între Sfântul Scaun ºi
Slovenia, Croaþia ºi Ucraina.
 19-26.II  vizitã în Africa: Senegal, Gambia ºi Guineea (vizitarea
casei sclavilor din insula Gorée).
 25.III  exortaþia apostolicã Pastores dabo vorbis  despre
formarea preoþilor în lumea contemporanã; bula Totus Poloniae
populus privind reorganizarea structurii bisericeºti în Polonia.
 26.III  primirea în audienþã a reprezentanþilor Consiliului
Mondial al Metodiºtilor.
 4.IV  stabilirea relaþiilor diplomatice între Sfântul Scaun ºi
Mongolia.
 23.IV  primirea în audienþã a delegaþiei Federaþiei Mondiale Luterane.
 9.V  stabilirea Zilei Mondiale a Bolnavului (11.II).
 23.V  stabilirea relaþiilor diplomatice între Sfântul Scaun ºi
Armenia, Azerbaidjan, Georgia ºi Moldova.
 25.V  primirea în audienþã a arhiepiscopului anglican de
Canterbury, George Carey.
 28.V  scrisoarea Congregaþiei pentru Doctrina Credinþei despre
unele aspecte ale Bisericii înþeleasã ca o comuniune;
 29.V  Congregaþia pentru Doctrina Credinþei, prezidatã de
cardinalul Joseph Ratzinger, prezintã ca aprobat de papa Ioan Paul al
II-lea documentul Communionis notio. Despre unele aspecte ale
Bisericii drept comuniune.
În centrul documentului se aflã o ineditã articulare euharisticã a
papalitãþii, pe fondul unei critici drastice a ecleziologiei euharistice
(ortodoxe), prezentate drept o viziune ecleziologicã unilateralã, o
insuficientã înþelegere a noþiunii de comuniune. Accentuând unilateral
Bisericile locale ca subiecte complete în sine, ecleziologia euharisticã ar
transforma Biserica Universalã într-o sumã ºi federaþie de Biserici
particulare rezultatã de jos din recunoaºterea lor reciprocã (§ 8; 11).
Or, în viziunea catolicã, Biserica Universalã precedã ontologic ºi
temporal Bisericile particulare care se nasc în ea ºi din ea, ºi-ºi au
eclezialitatea lor în ea ºi de la ea (§ 9). Prin Botez credincioºii ºi prin
Hirotonie episcopii intrã mai întâi în Biserica una ºi universalã a lui
Hristos. Aceasta se constituie drept un corp de Biserici ºi un colegiu
episcopal care au drept cap Biserica ºi episcopul Romei, care e fundamentul
ºi principiul vizibil al unitãþii lor (§ 12). Primatul episcopului Romei ºi
colegiul episcopal unit cum Petro et sub Petro sunt elemente proprii
Bisericii Universale nederivate din particularitatea Bisericilor, dar intime
oricãrei Biserici particulare (§ 13). Ministeriul petrin (definit în termenii
Conciliului Vatican I ºi II: LG 22) ar þine de însãºi structura euharisticã a
Bisericii (§ 11). Orice celebrare validã a Euharistiei se face în unire nu
numai cu episcopul propriu, ci ºi cu papa, exprimã sau cere
comuniunea universalã cu Petru ºi întreaga Bisericã (§ 14) ca expresie
necesarã a interioritãþii reciproce între Biserica Universalã ºi particularã
(§ 13). Întrucât comuniunea cu Biserica Universalã reprezentatã de
succesorul lui Petru nu e un element complementar care îi parvine Bisericii
particulare din afarã, ci unul din principiile ei interne constitutive, condiþia
Bisericilor particulare separate de Roma e afectatã de o ranã. Afectatã
totodatã e ºi Biserica Romano-Catolicã a cãrei ranã e aceea de a fi
împiedicatã sã-ºi realizeze universalitatea deplinã (§ 17). Scopul
ecumenismului e ca printr-o reînnoitã convertire la Domnul toþi sã
poatã recunoaºte faptul cã primatul lui Petru rãmâne în succesorii sãi,
episcopii Romei, ºi sã vadã realizat ministeriatul petrin potrivit voinþei
Domnului ca slujire apostolicã universalã prezentã din interior în toate
Bisericile. Pãstrând substanþa sa definitã prin instituire divinã, acest
ministeriat se poate manifesta în mod diferit, dupã varietatea locurilor ºi
a timpurilor (§ 18). În lumina acestui document, papalitatea þine deci nu
de structura canonic juridicã ecleziasticã a comuniunii Bisericilor, ci de
însãºi natura ei ecleziologicã, de misterul ei sacramental euharistic!
 4-10.VI  vizitã în Africa: Angola, Insulele São Tomé ºi Principe.
 25.VI  aprobarea noului Catehism al Bisericii Catolice.
 12-28.VII  internare la Spitalul Gemelli (15 VII  operaþie de
cancer la colon);
 21.VIII  stabilirea relaþiilor diplomatice între Sfântul Scaun ºi
Republica Bosnia ºi Herþegovina.
 28.VIII  stabilirea relaþiilor diplomatice între Sfântul Scaun ºi
Kîrgîzstan.
 9-14.X  cãlãtorie în Republica Dominicanã (slujbã cu prilejul
celei de-a 500-a aniversãri a evanghelizãrii Americii Latine).
 11.X  Constituþia apostolicã Fidei depositum, cu prilejul
publicãrii Catehismului Bisericii Catolice. (Va urma)

Nicolae MAREª

Experienþa Urbanã.

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

19-22 Vorben Aer. R.: Tibi Ursan. emisiune live
22-23
23-24

ora

SEVEN MUSIC

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

16-19

Duminicã

Sâmbãtã

(R)

SEVEN MUSIC

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

Drumul Mãtãsarilor.

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

SEVEN MUSIC

Silviu Munteanu
Silviu
80
Drumul
Poveºti
ºi prietenii sãi.
Mãtãsarilor. Munteanu Nespuse Remember
Vorbe cu
ºi prietenii
(R)
personasãi.
litate. (R)
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Fenomen unic în Europa
de la Berca - BUZÃU
Pare un relief marþian, cu cratere ºi zone cu roci
frãmântate. Prima oarã l-am vizitat în anii 70,
când urmam un curs de operatori lucrãri
geologice. Apoi l-am revãzut în anii 80, ca angajat al Schelei
de Foraj Lilieºti, iar ultima datã, ca turist, l-am vizitat în
anul 2017. Este unic ºi de aceea a fost folosit ºi în multe
secvenþe de film artistic.
Peisajul se aflã la circa 30 de kilometri de municipiul
Buzãu, în douã arii protejate. Aici se gãsesc, ca monumente
ale naturii, cunoscuþii vulcanii noroioºi de la Pâclele Mari
ºi Pâclele Mici, fenomen unic în Europa, rezultat al
emanaþiei de gaze naturale degajate de zãcãmântul petrolier
existent în subsolul zonei.
Dupã ce ajungi în comuna Berca, în aproape douã ore de
mers pe jos sau o jumãtate de orã cu automobilul dai de
Pâclele Mari ºi Mici, care formeazã împreunã Rezervaþia
naturalã Vulcanii Noroioºi.
Localnicii au denumit acest fenomen geologic unic în
mai multe feluri: fierbãtori, pâcle sau salze. Teren arid,
platouri argiloase pustii, aºa-zisele pãmânturi rele, de care
agricultorii ºi crescãtorii de animale au fugit întotdeauna.
În schimb, geologii ºi, mai ales, botaniºtii s-au arãtat
deosebit de interesaþi, deoarece la marginea câmpurilor de
noroi cresc plante rare. Aici se dezvoltã doi arbuºti declaraþi
monumente ale naturii: gãrdurariþa (Nitraria Schoberri) ºi
cãtina þepoasã (Obione verrucifera). La rândul sãu, fauna
înregistreazã douã specii rare: scorpionul ºi termita. Cum
au ajuns oare acestea aici? Sau se poate spune cã un anumit
relief, cu o anumitã climã ºi anumite condiþii de viaþã atrage
anumite specii?
Aspectul selenar al platourilor de noroi este deosebit,
pe de o parte, datoritã lipsei totale de vegetaþie, culorii
gãlbui-lucioase, noroiului uscat ºi, pe de altã parte, a
conurilor care dominã maiestuos platourile ºi din care se
scurge noroiul rezultat din erupþie. Zonele în care
activitatea vulcanilor noroioºi este intensã capãtã aspectul
unor platouri argiloase pustii, aºa numitele tãrâmuri de
dincolo.
Peisajul este de-a dreptul apocaliptic, mai ales când este
completat de bolboroseli. Acest fenomen este plastic
prezentat de Alexandru Odobescu: Dacã nu ºtiþi ºi n-aþi
vãzut, sã vã spun eu cã acolo ºi-a aºternut necuratul
cazanele cu smoalã clocotitã, pe sub pãmânt gâlgâie ºi
fierbe glodul noroios, mai rece decât gheaþa, mai negru
decât ceaþa; apoi pe guri cãscate, prin tot ocolul acelei
vãi, fãrã de scursoare, þâºneºte tina în sus când de-o
ºchioapã, când de un stânjen, ºi, mai mult, la fiecare gurã
împrejur, s-a durat muºuroi ºi bale cãtrãnite, pe care
ucigã-l toaca le scuipã. Din vãgãune se scurg nãclãite,
de-a lungul masivelor, se adunã în nãmol, se usucã de
vânt, se crapã de soare ºi jilava pe care nu se prinde,
Doamne-fereºte, nici troscot, nici ciulini, descrie zona
vulcanilor noroioºi scriitorul Alexandru Odobescu în a sa
carte Pseudokinegetikos.
Vulcanii au conuri înalte de 2-3 metri, cu ºanþuri rezultate
prin fenomenul de ºiroire ºi straturi de noroi crãpat în
plãci, lipsite de vegetaþie. Ei se întind pe douã platouri
cuaternare, sprijinite pe straturi pliocene, sarmatice,
aducând din adâncimea pãmântului, cu ajutorul gazelor
inerte, material grosier însoþit de fosile. Anticlinalul Berca-

Arbãnaºi aparþine unei zone foarte frãmântate, fiind tãiat
de mai multe falii longitudinale ºi transversale, care dau
regiunii un aspect de labirint. În lungul anticlinalului - acesta
fiind parte a unei cute geologice ridicate în formã de boltã
- pe liniile de dislocaþie ºi în punctele de legãturã a faliilor
cu axul anticlinalului apar vulcanii noroioºi, care au fost
semnalaþi ºtiinþific pentru prima datã de Grigore
Cobãlcescu, întemeietorul geologiei româneºti. Savantul
Grigore Cobãlcescu a explicat geneza vulcanilor noroioºi
ca un rezultat al amestecului apelor subterane cu gazele
naturale care, în expansiunea lor spre exterior, dizolvã
rocile ºi le transformã într-o pastã noroioasã. Aceasta,
ajunsã la suprafaþã, dã naºtere unor conuri, ceea ce a
determinat de altfel ºi denumirea de vulcani, spune
publicistul Horia Bãescu.
În zona Berca se aflã trei grupuri distincte de vulcani
noroioºi: vulcanii noroioºi din sudul anticlinalului, aºezaþi
la 100 de metri est de satul Berca, vulcanii noroioºi din
nordul satului Pâcle, cunoscutã sub numele de Pâclele Mici,
aºezaþi pe platoul din sudul dealului Pâclele, la limita dintre
comunele Berca ºi Scorþoasa, ºi al treilea grup, vulcanii
noroioºi din sudul satului Beciu, comuna Scorþoasa,
cunoscuþi sub numele de Pâclele Mari. Pe platoul vulcanilor
noroioºi, structura exterioarã este formatã din argile ºi
marne care conþin o mare cantitate de sãruri. Platourile
saunt presãrate cu conuri deschise ºi cratere ale cãror
dimensiuni variazã de la câþiva centimetri la câþiva metri.
Marginile platourilor au pante uºor înclinate, datoritã
acþiunii de eroziune a apelor de ºiroire în noroiul vulcanic
care dau naºtere la ogaºe de pânã la ºapte metri adâncime.
Pe platoul Pâclele Mici, vulcanii principali nu prezintã
conuri în relief. Cu toate acestea, ei au cratere cu dimensiuni
ce variazã între doi ºi cinci metri. Tot pe acest platou
existã o seamã de
cratere secundare de
George V. GRIGORE
dimensiuni mici, ce
formeazã conuri pe
mãsurã. În timpul
precipitaþiilor abundente, erupþia vulcanilor de aici creºte,
dând naºtere la torenþi de noroi, care alunecã în special
spre partea sudicã. Pe platourile vulcanilor noroioºi,
formate prin depunerea noroiului, în timpul secetei, se
dezvoltã o eflorescenþã salinã, care ia naºtere prin
cristalizarea sãrii, în urma evaporãrii apei din noroiul
aruncat în timpul erupþiei.
Activitatea seismicã îmbogãþeºte zestrea de vulcani. În
urma cutremurelor, la Rezervaþia Vulcanii Noroioºi un
vulcan stins a fost reactivat. Rezervaþia este mai bogatã
cu un vulcan, la Pâclele Mari, unul dintre acei vulcani pe
care îl credeam mort a început sã arunce din nou cu putere
noroi la suprafaþã, a declarat, nu de mult, custodele
Rezervaþiei, Dumitru Roºu, adãugând cã în ultimii ani un
numãr record de turiºti, români ºi strãini au vizitat vulcanii
noroioºi din zona Buzãu.
Cu o publicitate ºi mai acerbã ºi cu o amenajare a unor
trasee turistice ce pot cuprinde ºi Babele de la Ulmetu
(Trovanþii), Focul viu de la Lopãtari, Muzeul
chihlimbarului de la Colþi, Bisericile rupestre de la Aluniº
- Nucu - Bozioru (Þara Luanei), vizitatorii vor fi din ce în
ce mai mulþi.

Surse: wikipedia.org; descopera.ro;
enciclopediaromaniei.ro; turismbuzau.ro; amfostacolo.ro

