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Conducerea Universitãþii Spiru Haret îºi informeazã studenþii
În contextul evoluþiei negative a contaminãrii populaþiei cu coronavirusul COVID-19, vã
informãm cã, începând cu data de 11.03.2020, activitãþile didactice se desfãºoarã exclusiv pe
platforma e-learning Blackboard, accesând https://ush.blackboard.com/, ghidurile de utilizare
fiind postate la adresa https://spiruharet.ro/ghiduri-acces.html.
Activitãþile care nu se pot desfãºura pe platformã vor fi recuperate.
Începând cu data de 11.03.2020, corespondenþa cu Universitatea Spiru Haret se va desfãºura
exclusiv telefonic sau prin e-mail, în baza datelor de contact afiºate pe site (https://spiruharet.ro/),
evitând astfel contactul direct cu personalul de la sediul facultãþii, pânã la o datã care va fi
comunicatã ulterior.

Depunerea documentelor solicitate de secretariate se va face prin e-mail, în format electronic
(fiºier PDF), urmând ca dupã normalizarea situaþiei sã fie prezentate documentele originale,
dupã caz.
Plata taxelor de ºcolarizare se face:
 cu prioritate, online utilizând adresa: https://situatiescolara.spiruharet.ro/ums/do/secure/
inregistrare_user sau
 prin transfer bancar în contul RO08 RZBR 0000 0600 0466 9150 deschis la Raiffeisen Bank.
Studenþii pot solicita schimbarea parolei de acces la UMS sau Blackboard ºi pot solicita
asistenþã tehnicã la adresa suport@spiruharet.ro.
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BayFOR Trening
Fonduri europene:
cum sã scrii un proiect de calitate
În perioada 19-20 mai 2020, doi experþi din Germania, specializaþi
în domeniul finanþãrii întreprinderilor mici ºi mijlocii  IMM, vor
fi prezenþi la Bucureºti pentru a ne ajuta sã obþinem fonduri din
programul Horizon Europe.
USH Pro Business, împreunã cu ecosistemul condus de acesta,
Wallachia Hub ºi alte consorþii ºi clustere, îi aduce în premierã în faþa
publicului din România pe Agustina Gualdoni, cercetãtor ºtiinþific,
Unitatea de mediu, energie ºi bioeconomie la Bavaria Alliance, ºi pe
Kevin Wilke, cercetãtor ºtiinþific, Unitatea de servicii de consultanþã
pentru IMM din cadrul Alianþei de cercetare din Bavaria. Experþii vor
susþine un training de douã zile în domeniul scrierii de proiecte prin
programul ce vine în continuarea Horizon 2020.

Mioara VERGU-IORDACHE

Înscrierile la eveniment au fost deja deschise, având un numãr
limitat de locuri dedicat managerilor inovativi ºi dornici sã obþinã
finanþãri direct de la Comisia Europeanã.
Termenul limitã de transmitere a formularului este 8 aprilie.
Training-ul a fost structurat atât pe transferul de cunoºtinþe, cât ºi
pe întâlniri B2B.
Alocãm presei un spaþiu special, dedicat pentru interviuri, în
prima zi a evenimentului, înainte de începere, la ora 9:30.

USH Pro Business Evenimente, 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
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LICEUL TEORETIC TUDOR VLADIMIRESCU

A VII-a ediþie a Festivalului-concurs de folk Adrian Pãunescu

Vã oferim câteva
informaþii despre
specializãrile pe
care le puteþi studia.

ªi totuºi, cât suntem de puternici? Cât suntem de inteligenþi?
Ne ascundem în spatele unor doar bãnuite scenarii  reale sau
nu pânã acum, ca sã mascãm incapacitatea de a discerne între
o libertate realã ºi o libertate iluzorie? Fãrã patimã, fãrã isterie,
numerele, statisticile ne aratã cã mor oameni, cu comorbiditãþi
sau nu, în vârstã sau nu. Aceeaºi statisticã aratã trista realitate
a multor sisteme de sãnãtate ce nu sunt capabile sã stãvileascã
epidemia de coronavirus Covid 19. Dãm cu tifla?! Nici mãcar
n-am fi originali! Ginta latinã, în aproape întregul ei, dovedeºte
o mai mare lentoare în a accepta ºi a se conforma indicaþiilor
medicilor, a celor îndrituiþi sã ia mãsurile necesare. Vezi Italia,
Franþa, Spania
Toþi avem acces la informaþii de-a valma. Citim, citim, citim
ºi distribuim, cei mai mulþi, probabil, cu bunã intenþie. Dar
drumul spre iad este pavat cu bune intenþii. Avem impresia
cã dacã înmagazinãm multã informaþie devenim specialiºti.
Nu suntem, nu devenim. Se dovedeºte cã, de fapt, în cazul
Covid 19, nimeni nu ºtie sã ne spunã cu exactitate ce ºi cum.
Doar medicii se strãduiesc sã limiteze pagubele, cu condiþia
sã-i ascultãm. Experienþa ºi eroismul lor din aceste zile sunt
argumente solide sã nu ieºim din sfaturile lor, oricât de
nepãsãtori am dori sã fim sau chiar suntem.
În aceste zile, tineretului studios i se impune sã foloseascã
internetul, în mod real, ca resursã de învãþare interactivã, ghidaþi
de profesorii lor sau de alte cadre didactice. Televiziunea publicã
propune lecþii. Sunt distribuite, mai mult ca oricând, pe reþelele
sociale, platforme educative, cultural-artistice. Se poate. Se
poate sã arãtãm cã suntem interesaþi, cã vrem sã învãþãm. ªi
îmi pare cã suntem pe cale sã reînvãþãm omenia! Organizaþii
neguvernamentale, biserica, indiferent de confesiune, grupuri
de oameni sau indivizi sar în ajutorul celor singuri, neajutoraþi,
bãtrâni. Este extraordinar! Poate se creeazã o obiºnuinþã! Ceam mai putea face? În România ar trebui sã folosim aceastã
perioadã pentru, pur ºi simplu, a face curãþenie în toate
cotloanele ºi pe toate râurile, câmpurile, pãdurile Echipaþi
adecvat, plãtiþi corespunzãtor, angajaþii din domeniu ar putea
avea front de lucru! Sã ieºim în câºtig! În ºcoli, universitãþi, în
întreprinderi, în societãþi comerciale, în regii, în instituþii
publice, în spaþii culturale, peste tot sã dãm cu var. Poate
ieºim mai curaþi din aceastã pandemie. Curãþenia este
importantã. Fizicã ºi psihicã.
Cã suntem un popor puternic se vede cu ochiul liber!
Glumele nu au întârziat sã aparã, noi sau adaptate. În propriul
nostru stil, facem haz de necaz. Sã pãstrãm doar hazul!
Instituirea Stãrii de urgenþã trebuie sã ne dea încredere cã va
fi fãcut tot ce trebuie ca sã depãºim situaþia creatã de
rãspândirea coronavirusului. Iar noi sã ascultãm specialiºtii!
Stãm în casã!
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Bune practici privind elaborarea unui articol ºtiinþific

REDACTAREA UNUI ARTICOL ªTIINÞIFIC (II)
Vasile DINU,

Academia Oamenilor de ªtiinþã din România
Redactor-ºef al revistei Amfiteatru Economic
(Continuare din nr. 900)

A.Citarea în text
Formatul privind citarea în textul articolului
presupune includerea autorului/autorilor, a
anului publicãrii ºi a paginii/paginilor.
La introducerea citãrilor în cadrul textului
articolului trebuie sã se þinã seama de trei situaþii:
 Introducerea ideilor altcuiva.  Introducerea unei

idei/teorii în care se specificã faptul cã autorul este
în acord cu sursa citatã.  Introducerea unei idei/
teorii în care autorul evidenþiazã dezacordul sãu
faþã de o sursã citatã (un punct de vedere opus).
Cu privire la introducerea unei citãri în text,
Graff ºi Birkenstein (2015, pp. 49-50) fac
recomandarea cã este bine sã se foloseascã verbesemnal intense ºi precise, cât mai des posibil ºi
care sã se potriveascã acþiunilor descrise astfel: 
pentru a face o afirmaþie (argumenteazã, susþine,
crede, afirmã, evidenþiazã, insistã, observã,
reaminteºte, semnaleazã, sugereazã etc);  pentru
a exprima un acord (admite, admirã, acceptã,
coroboreazã, nu neagã, probeazã, reafirmã,
sprijinã, verificã etc.);  pentru a exprima îndoiala
sau dezacordul (complicã, pretinde, contrazice,
neagã, calificã, pune la îndoialã, infirmã, respinge,
renunþã etc.);  pentru a face recomandãri (susþine,
impune, solicitã, încurajeazã, sfãtuieºte, pledeazã,
recomandã, încurajeazã etc.).
De asemenea, referitor la citãri este foarte
important ca fiecare citat sã fie urmat de
explicarea a ceea ce înseamnã, folosind un ºablon
de forma:  Punctul de vedere a lui X este cã
........ Cu alte cuvinte, X crede cã ...... Esenþa
argumentaþiei lui X este cã ........
 Citarea în textul articolului se poate realiza
prin parafrazare directã sau indirectã (rezumând
conceptele sau ideile din lucrarea unuia sau a
mai multor autori prin cuvinte proprii) sau
folosind citãrile extrase din textul unei lucrãri
ºtiinþifice.
Exemple de citare în text:
a) Numele autorului/autorilor nu este citat în
cadrul/fluxul textului
Vânzarea nu este un dialog improvizat între
vânzãtor ºi cumpãrãtor, ea implicã tehnici ale
comunicãrii ºi negocierii (Dinu, 2002).
b) Numele autorului/autorilor este citat în
cadrul/fluxul textului
În opinia autorilor Kotler ºi Keller (2012,
p.611), inovarea poate genera atât sporirea performanþei economice a unei afaceri, cât ºi diminuarea costurilor ºi/sau a cheltuielilor de producþie,
creând totodatã ºi plus valoare pentru clienþi,
respectiv competitivitate pentru companie.
c) În cadrul/fluxul textului lucrãrii se citeazã o
lucrare cu doi sau trei autori
Faþã de cercetãrile anterioare (Bloemer ºi
Ruyter, 1998; Nesset, Norvik ºi Helgesen,
2011), originalitatea prezentei cercetãri constã
în abordarea situaþiei specifice a centrelor
comerciale ºi focalizarea pe stimulii proceselor
ºi acþiunilor inovative la care recurg acestea în
vederea atragerii ºi menþinerii clienþilor.
d) În cadrul textului lucrãrii se citeazã patru
sau mai mulþi autori
Pop et al. (2010) demonstreazã în studiul lor
faptul cã politica sortimentalã, preþul, ambianþa,
comunicarea

Opinia
naþionalã

e) Citarea mai multor lucrãri ale unui autor în
acelaºi an
Într-o cercetare iniþialã asupra imaginii mãrcilor
de comerþ, Dabija ºi Bãbuþ (2014a) ajung la
concluzia cã factori determinaþi sunt , pentru
ca într-o cercetare ulterioarã (Dabija, Bãbu,
2014b) sã demonstreze cã acestora li se mai pot
adãuga ºi
f) Citarea cu extrase din textul sursei
Kotler ºi Keller (2012, p.611) apreciazã cã
inovarea reprezintã orice bun, serviciu sau idee
pe care cineva o percepe ca fiind nouã, indiferent
de vechimea ei

g) Citarea cu extrase cu preluãri de text mai
lungi de 40-50 cuvinte
Articolul este consacrat binomului bugetul
publicoutputul global din perspectiva curbei
BARS. Prima secþiune caracterizeazã principalele premize conceptuale ale acestei abordãri.
Cea de-a doua cuprinde o analizã empiricã,
utilizându-se datele statistice (1990-2013)
pentru România, ca economie europeanã emergentã: sunt implicate trei regresii de cointegrare
(metoda celor mai mici pãtrate modificatã
complet, regresia canonic cointegratã ºi metoda
dinamicã a celor mai mici pãtrate) ºi trei algoritmi
bazaþi pe variabilele instrumentale (metoda celor
mai mici pãtrate în douã stadii, metoda
generalizatã a momentelor ºi metoda verosimilitãþii maxime cu informaþie limitatã). Sunt
prezentate ºi unele concluzii (Dobrescu, 2015,
p.495).

B. Lista bibliograficã
 Referinþele sunt scrise fãrã numãr de ordine,
în ordine alfabeticã, dupã numele primului autor.
 Dacã sunt mai multe referinþe ale aceluiaºi
prim autor atunci se clasificã dupã prima literã a
celui de-al doilea autor º.a.m.d.
 Dacã sunt aceiaºi autori pentru referinþe
diferite, referinþele lor se vor clasifica dupã anul
de publicaþie începând cu anul cel mai vechi.
 Dacã existã aceiaºi autori, cu aceiaºi ani de
publicaþie pentru referinþe diferite, referinþele sunt
clasificate adãugând a, b, c, dupã anul de
publicaþie ºi clasificare a se face în aceastã ordine.
În acest sistem, numele ultimului autor este
precedat de ºi la articole în românã sau and,
în englezã.
Sistemul Harvard
http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/
harvard.htmhttp://www.swinburne.edu.au/lib/
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Reguli privind tehnoredactarea



Articolele tehnoredactate de autor sunt trimise revistei
alese. Felul cum aratã manuscrisul trimis spre publicare
intrã în responsabilitatea autorului, de acesta depinzând
decizia de acceptare.
În tehnoredactarea textului articolului se va þine seama de
cerinþele revistei, precizate de obicei într-un ghid al autorului.
De regulã, se fac precizãri precum:  formatarea
textului (alegerea corpului de literã ºi a dimensiunii ei,
spaþierea rândurilor, numãrul de coloane pe care se transcrie
textul etc.);  formatul ramelor albe ale paginii (albituri),
încadrarea textului în paginã (stânga, dreapta, sus ºi jos);
 coloncifra (care indicã numãrul de ordine al paginii);
 colontitlul scris deasupra textului (indicã titlul pe pagina
dreaptã ºi numele autorilor pe pagina stângã) etc.
Indiferent de cerinþele revistelor, existã o serie de reguli
de tehnoredactare general valabile, care trebuie respectate
la orice manuscris. Acestea se referã cu precãdere la  redarea
textului  tabele  figuri  ecuaþii  formule  punctuaþie
a) Reguli generale:
 folosirea diacriticelor: ã, â, î, º, þ (precizãm cã litera
româneascã ã este doar aceasta ºi nu varianta ã). Este
imperativã utilizarea literelor mari cu diacritice Ã Â, Î, ª,
Þ în lucrãrile româneºti cu caracter ºtiinþific atunci când e
cazul (spre exemplu la începutul unei fraze etc.);
 titlul articolului este centrat pe paginã ºi redactat cu
litere bold, în timp ce titlurile secþiunilor sunt numerotate
cu cifre arabe, tot cu litere bold ºi aliniate stânga;
 sub titlu se scriu autorii ºi afilierea lor, fãrã a le include
ºi titlurile academice, profesionale, oficiale, militare sau
religioase (cu excepþia cazului în care acest lucru este
solicitat expres în ghidul autorilor);
 la articolele în limba românã indentaþia paragrafelor
(tab) va fi de 1 cm, pe când la cele în englezã nu este necesar
acest lucru; în cazul textelor în limba englezã indentaþia
se face prin separarea paragrafelor printr-un mic spaþiu,
de 6 puncte;
 alinierea paragrafelor va fi fãcutã la ambele capete de
rând (justify);
 pentru a face evidenþieri în text vor fi folosite literele
cursive (italice), dar ºi bold (aldine), evitându-se
sublinierea (underline)  este cazul cuvintelor/pasajelor în
alte limbi, titlurilor de cãrþi sau de periodice incluse în
text sau în listele bibliografice de referinþã. Literele aldine
se folosesc mai ales pentru titlurile de capitole, subcapitole
ºi secþiuni;
 nu trebuie micºoratã dimensiunea caracterelor ºi nici
distanþa dintre rânduri, în tentativa de a face ca textul sã
încapã undeva anume.
b) Scrierea cifrelor, ecuaþiilor ºi formulelor:
 regula generalã este de a scrie cifrele de la unul la nouã
cu litere; de la 10 se va trece la numere;
 relaþiile matematice din text (ecuaþii si formule) se scriu
pe un rând separat, numerotându-se pentru a putea face
referiri la ele. Ele vor fi centrate, iar numãrul lor de ordine
se scrie între paranteze, în partea dreaptã, pe marginea
formatului textului;
 se vor scrie cu litere italice variabilele (x, y, z), funcþiile
f, f(x);
 unitãþile de mãsurã (se folosesc numai cele din sistemul
metric internaþional) ale unei mãrimi fizice (m, g, s, sau cu
literã mare când poartã numele unei personalitãþi de
exemplu: W, A, K, J);
 iar cu litere romane (vertical) simbolurile funcþiilor
trigonometrice (sin, cos, arcsin), ale logaritmilor (log, lg,
ln), ale limitei (lim), indicii care provin din prescurtãri (min,
med, max), scãrile de temperaturã (0C, 0F, 0K).
Pentru introducerea în text a formulelor de orice formã,
a notaþiilor cu indici de orice fel, se recomandã folosirea
editorului de ecuaþii.

Universitatea Spiru Haret a achiziþionat în anul 2006 platforma
de e-learning Blackboard, un suport online ce vine în completarea
activitãþii didactice tradiþionale asigurând simultan pregãtirea ºi
evaluarea studenþilor, dar ºi comunicarea cu aceºtia.
Cu o interfaþã prietenoasã ºi uºor de utilizat, Blackboard permite
derularea activitãþii didactice online.
În baza logãrii cu contul personal, studenþii au acces la cursuri
ºi materiale suport, atât în format text, cât ºi sub formã de fiºiere
audio-video cu graficã atractivã.
Tot prin intermediul platformei se poate consulta avizierul
electronic pentru informaþii privind orarul, programarea
examenelor sau notele obþinute.
La nivel de evaluare, platforma de e-learning Blackboard, oferã
posibilitatea testãrii ºi monitorizãrii computerizate a activitãþii
fiecãrui student. Astfel, studenþii rezolvã aplicaþii, creeazã eseuri
sau parcurg grile de evaluare pe durata întregului semestru,
existând inclusiv posibilitatea de a susþine examinarea finalã cu
ajutorul platformei.








IGDPc = IE^alpha*ICKc^(1-alpha)*ITFP
(1)
În care:
IGDPc  indicele produsului intern brut în preþuri
constante;
IE  indicele ocupãrii;
alpha elasticitatea outputului faþã de muncã,
aproximatã prin ponderea extinsã a veniturilor din muncã
în valoarea adãugatã brutã;
ICKc  indicele activelor fixe tangibile în preþuri
constante;
ITFP indicele productivitãþii totale a factorilor

Conducerea Universitãþii Spiru Haret
îºi informeazã studenþii.

d) Câteva reguli privind punctuaþia
Semnele de punctuaþie (. , ; : ! ? ) nu vor fi precedate
de spaþiu (sunt lipite de textul din faþa lor), dar vor fi urmate
obligatoriu de un spaþiu liber. Desigur, existã ºi o serie de
excepþii, când acest spaþiu liber (alb) lipseºte, ºi anume:
referitor la punct: abrevieri: º.a., º.a.m.d., ale numelor
proprii (A.D.Xenopol), a titlurilor academice ºi didactice
(prof.univ.dr.habil.ec sau prof.univ.dr.ing.), date
calendaristice (17.06.2002), numerele alcãtuite din mai
mult de trei cifre se vor segmenta prin punct, fãrã pauzã
între acestea: 4.768; 15.235.123etc.;
referitor la virgulã: enunþuri de tipul numerelor cu
zecimale (537,8) etc. În englezã, virgula este echivalentã
punctului în cazul numerelor, acesta având urmãtorul
format: 3.456,44.
referitor la semnul puncte de suspensie (...), acesta
trebuie sã fie alcãtuit din exact trei puncte (fãrã pauzã între
ele). Punctele de suspensie aflate între paranteze pãtrate
[ ] marcheazã lipsa unui cuvânt sau a unui fragment din
cadrul textului.
Folosirea barei oblice (/) se face fãrã pauzã, atât înaintea
apariþiei sale, cât ºi dupã, conform modelului: text/text;
Parantezele rotunde ( )sunt lipite de textul pe care-l
cuprind, fiind obligatoriu precedate ºi, respectiv, urmate
de câte un spaþiu alb, respectiv ...text (text) text...;
Pentru citate sau alte situaþii similare se vor folosi
obligatoriu ghilimelele standard (adicã perechea  ,
lipite de text (deci fãrã spaþiu) text text text .Aceste
ghilimele de deschidere   nu vor fi compuse din douã
virgule consecutive fãrã spaþiu (,,). În cazul în care, în
cadrul textului aflat între ghilimele se aflã un pasaj care
este la rândul sãu trecut între ghilimele, se vor folosi
obligatoriu ghilimelele interioare, ºi nu douã paranteze de
tip ghearã (ascuþite) una dupã alta, conform modelului:
text text «text» text text sau text text «text» 
text . Folosirea parantezelor de tip ghearã (ascuþite: < >)
în locul ghilimelelor franþuzeºti, adicã
text text
<<text>> text text este inadmisibilã;
e) Se respectã diferenþa între cratimã (-), linie de pauzã
() ºi linie de dialog (). Astfel, cratima se foloseºte lipitã
de literele între care se aflã, fãrã spaþiu în faþã ºi dupã ea
(s-a, luat-o, într-un). Linia de pauzã se utilizeazã
obligatoriu, cu câte un spaþiu înainte ºi dupã, conform
modelului: text  text  text . De asemenea, trebuie
avute în vedere ºi urmãtoarele reguli:
Linia de pauzã se poate utiliza ºi pentru enumerarea
elementelor (nemarcate prin cifre sau litere) situate în
rânduri diferite, de genul:
- un element;
- alt element;
- alt element
Când enumerarea nu implicã ºi ierarhizare sau
ordonare, se poate folosi ºi aºa-numitul bullet ():
 un element;
 alt element;
 alt element etc





Ca urmare a Hotãrârii nr. 6 din 9 martie 2020 privind aprobarea unor
mãsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, a Comitetului
Naþional pentru Situaþii Speciale de Urgenþã ºi a adresei Ministerului
Educaþiei Naþionale nr. 98/DGIU/10.03.2020 privind prevenirea infecþiilor
ºi a contaminãrilor cu COVID-19 în rândul studenþilor, cadrelor didactice,
personalului auxiliar ºi administrativ, Consiliul de Administraþie al
Universitãþii Spiru Haret a hotãrât urmãtoarele:
1. În perioada 11-31 martie 2020, facultãþile Universitãþii Spiru Haret
îºi suspendã temporar activitãþile didactice faþã în faþã, precum ºi alte
activitãþi care implicã aglomerãri de persoane (conferinþe, lansãri de carte,
prelegeri, workshop-uri, competiþii sportive, spectacole programate);
2. În perioada menþionatã, activitãþile didactice ºi de cercetare ale facultãþilor Universitãþii Spiru Haret se desfãºoarã prin intermediul platformei
de e-learning Blackboard folosind instrumentele multifuncþionale specifice,
asigurându-se astfel continuitatea procesului de învãþãmânt;
3. Personalul didactic va reactualiza materialele didactice postate pe
platformã ºi va desfãºura activitãþile didactice ºi de cercetare prin
intermediul platformei e-learning Blackboard;
4. Celelalte categorii de personal vor desfãºura activitãþile stabilite prin
fiºa postului, inclusiv în regim de telemuncã, dupã caz;
5. Reluarea activitãþilor în regim normal se dispune prin decizia
rectorului.
Universitatea Spiru Haret utilizeazã încã din anul 2006 cea mai
performantã platformã de e-learning din lume, Blackboard, care transcende
sistemul tradiþional de management al învãþãrii, un suport online bazat pe
tehnologii ºi servicii inovatoare, permiþând astfel rezolvarea celor mai
importante provocãri în educaþie.




Suspendarea mobilitãþilor Erasmus+,
ESC ºi SEE pânã la data de 31 martie
În urma mãsurilor adoptate de Comitetul Naþional pentru Situaþii Speciale
de Urgenþã, din data de 9 martie 2020, respectiv sistarea programelor de
studii privind schimbul de experienþã pânã la 31 martie a.c., toate
mobilitãþile din cadrul programelor Erasmus+, Corpul European de
Solidaritate (ESC) ºi Granturile Spaþiului Economic European (SEE), se
suspendã pânã la aceeaºi datã (plecãrile sau sosirile stabilite în acest
interval!).
Cheltuielile efectuate în avans pentru mobilitãþi care nu se vor derula
intrã sub incidenþa cazului de forþã majorã ºi sunt considerate eligibile.
Cei implicaþi trebuie sã ia legãtura cu expertul responsabil de proiectul
lor din cadrul Agenþiei Naþionale, în legãturã cu documentele
necesare pentru raportul final.
În mãsura în care este posibil, sunteþi sfãtuiþi
sã pãstraþi deschisã opþiunea de reprogramare
a mobilitãþii, în acord cu partenerii ºi/
sau furnizorii de servicii.
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LICEUL TEORETIC TUDOR VLADIMIRESCU

A VII-a ediþie a Festivalului-concurs de folk Adrian Pãunescu
de o parte, muzica folk, care atrage - o mulþime de
copii þin o chitarã în mânã - ºi, în al doilea rând,
poezia lui Adrian Pãunescu. Nu se poate sã vorbeºti
despre folk, fãrã sã vorbeºti despre Adrian
Pãunescu! Oricum stilul folk rãmâne mereu la
modã. În ciuda opiniei generale, elevii sunt atraºi
de muzica de calitate, fiindcã au discernãmânt. La
Craiova este un grup folk. Se numeºte chiar
Generaþia Folk, condus de Mãdãlina Amon. Sunt
în jur de o sutã de copii care participã an de an aici,
la festival, ºi în alte pãrþi. Anul trecut, Premiul I la
Interpretare a fost luat de un elev de la Colegiul
Naþional Militar Dimitrie Cantemir de la Breaza.
Am avut participanþi foarte buni de la Colegiul
Naþional Gheorghe Lazãr. Am avut participanþi
foarte buni ºi din Vâlcea.
Reporter: Ce ne puteþi spune cu privire la cea
de a VII-a ediþie care se va desfãºura pe 19 martie
începând cu ora 10.00?
Se ºtie din istorie despre intrarea lui Tudor
Vladimirescu în Bucureºti, la data de 21 martie
1821, în fruntea unei armate de trei mii de
panduri ºi o mie cinci sute de arnãuþi. Este
cunoscut ºi faptul cã mai bine de douã luni de
zile, pânã în 27 mai, a stat în tabãra sa din zona
Cotroceni. A fost interesant pentru mine sã aflu
cã, în amintirea marelui revoluþionar ºi conducãtor
al pandurilor, a fost ridicatã o statuie, iar, pe
fostul amplasament al taberei sale, un liceu poartã
cu mândrie numele marelui Tudor Vladimirescu.
Am ales sã stau de vorbã cu directorul Liceului
teoretic Tudor Vladimirescu, domnul profesor
Pavel Lazarov, despre Festivalul-concurs de
folk, care a ajuns la a ºaptea ediþie ºi se va
desfãºura ºi anul acesta pe fostul amplasament
al taberei lui Tudor Vladimirescu, adicã în sala
Adrian Pãunescu a liceului care poartã numele
marelui pandur.
Pavel Lazarov: De ºase ani organizãm
Festivalul-concurs de muzicã folk Adrian
Pãunescu. Nu ºtiu dacã aþi observat, sub noi se
aflã sala de festivitãþi, care poartã numele marelui
poet. Festivalul-concurs creºte de la an la an.
Anul trecut am avut participanþi din cinci judeþe.
În fiecare an, preºedintele juriului este Andrei
Pãunescu, fiul marelui poet, care la rândul sãu
este scriitor ºi cantautor.
Reporter: Este foarte interesant sã aflu cã
existã licee unde tinerii mai ascultã muzicã folk
ºi rock
Pavel Lazarov: La momentul la care am iniþiat
festivalul erau mulþi sceptici, dar cu promovarea
de rigoare am reuºit sã atragem, evident ºi prin
artiºtii invitaþi sã cânte. Se îmbinã douã lucruri, pe

Pavel Lazarov: Festivalul se desfãºoarã în
Sãptãmâna Altfel, în general în preajma zilei

liceului, adicã 21 martie. Anul acesta, festivalul
se va desfãºura un pic mai devreme, pe 19 martie,
fiindcã trebuie sã þin cont ºi de agenda artiºtilor.
Iatã ce trebuie sã ºtie cei care vor veni sã vadã
spectacolul. Evenimentul ar trebui sã aibã loc pe
19 martie la Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu,
chiar în sala care poartã numele poetului.
Timp de aproape patru ore, elevii vor participa
la cele douã secþiuni  interpretare ºi creaþie.
Micii artiºti vor urca pe scenã, acolo unde vor
concura alãturi de alþi 50 de elevi din Capitalã,
dar ºi din þarã. În Sala Adrian Pãunescu va rãsuna
muzica folk cântatã de micii artiºti, iar sala va fi
umplutã de aplauze la fiecare final de melodie.
Fiecare ºcoalã participã cu interpreþi individuali
sau cu un grup de elevi, atât la secþiunea de
interpretare, cât ºi la cea de creaþie. Elevii care
s-au înscris în concurs ºi au primit undã verde
pentru a participa vor fi obligatoriu însoþiþi de
un cadru didactic. Fiecare participant va prezenta
o piesã folk pe versurile lui Adrian Pãunescu,
dar aceasta nu va depãºi durata de 4 minute.
Soliºtii vocali se vor acompania singuri la chitarã
sau la un alt instrument specific muzicii folk.
Nu este permisã participarea concurenþilor cu
negativ. Juriul va fi compus din specialiºti în
domeniu. Preºedintele juriului va fi Andrei
Pãunescu, care va participa la festival ºi în calitate
de invitat special. Hotãrârile juriului nu pot fi
contestate. Premiile festivalului-concurs de folk
se vor acorda pentru: Interpretare, locul I; II;
III, Creaþie, locul I; II; III; ºi Premii speciale
pentru participare. Va fi un spectacol absolut
fabulos!
Reporter: Mai sunt elevii de azi atinºi de
fiorul patriotic, fãrã nicio interferenþã cu zona
politicului?

Pavel Lazarov: Am avut tot felul de manifestãri
de Ziua Liceului. Acum câþiva ani a fost de fapt o
sãptãmânã a liceului. Am reluat traseul lui Tudor
Vladimirescu. Am mers cu douã autocare ºi am
pornit de la Padeº. Am poposit ºi la Târgu Jiu,
unde este Colegiul Naþional Tudor Vladimirescu.
Am profitat de loc ca sã vizitãm ºi Mânãstirea de
la Tismana ºi opera lui Brâncuºi. Am reluat
traseul, iar în Ziua liceului, pe 21 martie, sprijiniþi
de Jandarmerie ºi de Poliþia Rutierã, am avut cea
mai mare manifestare din istoria liceului. Au venit
ºapte jandarmi cu cai, unul dintre ei a fost îmbrãcat
în costumul în care a jucat Emanoil Petruþ, ceilalþi
au fost îmbrãcaþi în panduri, încã vreo 40 de elevi
îmbrãcaþi în jieni, toþi în costume naþionale. Au
venit colegii noºtri de la ºcoala de muzici militare,
cu fanfara, ºi mulþi elevi, pãrinþi ºi foºtii elevi,
practic o coloanã ce trecuse de Apaca ºi încã nu
ieºiserã toþi din curtea ºcolii. Aproximativ 2000
de participanþi.
Noi facem foarte frecvent tot felul de
spectacole ºi cântãri în salã ºi vãd reacþia sãlii,
când se cântã muzicã popularã. Nici muzica
popularã nu este perimatã. Ba chiar le place. Se
ridicã ºi fac hore.
Reporter: De la horã ne întoarcem iar la ºcoalã
ºi vã întreb cum au trecut elevii dumneavoastrã
de simularea pentru bacalaureat?
Pavel Lazarov: Suntem în limite normale.
Sigur, este o etapã intermediarã. Eu nu iau de
referinþã rezultatele de acum. Trebuie sã þinem
cont cã se va schimba inclusiv nivelul de
dificultate al subiectelor. Noi avem promovare
cam 92%, 93% în sesiunea de varã ºi ne ducem
cãtre 97%, în cea de toamnã.

Ciprian C. VASILESCU

V-ar interesa sã urmaþi cursurile Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Administrative Bucureºti
din cadrul Universitãþii Spiru Haret?

Vã oferim câteva informaþii despre
specializãrile pe care le puteþi studia

DREPT

Durata studiilor: 4 ani
Forma de învãþãmânt:
 învãþãmânt cu frecvenþã (IF)
 învãþãmânt cu frecvenþã redusã (IFR)
Programul de licenþã Drept pregãteºte studenþii pentru
utilizarea adecvatã a conceptelor, teoriilor, paradigmelor ºi
metodologiilor din domeniul juridic, aplicarea tehnicilor ºi
instrumentelor specifice domeniului juridic, aplicarea legislaþiei
româneºti, a legislaþiei europene ºi internaþionale, interpretarea,
corelarea ºi compararea instituþiilor juridice din dreptul naþional,
dreptul european ºi dreptul altor state, aplicarea cunoºtinþelor
necesare în culegerea datelor ºi informaþiilor referitoare la o
problemã de drept concretã, utilizarea legislaþiei în vigoare în
analiza situaþiilor juridice, în încadrarea ºi în soluþionarea lor
corectã din punct de vedere juridic, realizarea sarcinilor
profesionale în mod eficient ºi responsabil, utilizarea eficientã
a resurselor de comunicare ºi a surselor de informare, atât în
limba românã, cât ºi într-o limbã strãinã de circulaþie internaþionalã.
Ce oportunitãþi de carierã aveþi?
Programul de studii universitare de licenþã Drept pregãteºte
specialiºti în domeniul juridic, care au posibilitatea sã profeseze
ca Magistraþi (Judecãtori sau Procurori), Avocaþi, Notari,
Executori judecãtoreºti, Cercetãtori, Cadre didactice, Auxiliari
ai instanþelor de judecatã (Grefieri, Arhivari etc.). De asemenea,
licenþiaþii în drept pot ocupa posturi de Consilieri juridici,
Referenþi, Coordonatori de programe ºi alte funcþii care solicitã
cunoºtinþe juridice.

POLIÞIE LOCALÃ
Durata studiilor: 3 ani
Forma de învãþãmânt:
 învãþãmânt cu frecvenþã (IF)

Programul de licenþã Poliþie localã are ca scop pregãtirea
studenþilor pentru identificarea ºi transpunerea în practicã a
obiectivelor ºi competenþelor specifice specializãrii, dobândirea
certificatului psihologic pentru portul legal al armamentului din
dotare, capacitatea ºi pregãtirea practicã de a utiliza armamentul
din dotare conform prevederilor Legale, asigurarea ordinii publice
ºi a siguranþei rutiere sau dobândirea competenþelor de a conduce
ºi organiza eficient munca, pentru soluþionarea eficientã a
problemelor profesionale.
Oportunitãþi de carierã
Absolvenþii specializãrii Poliþie localã pot activa în piaþa muncii
pe posturi precum: Poliþist local / comunitar, Asistent de cabinet,
Facilitator de dezvoltare comunitarã, Administrator public,
Consilier în administraþia publicã, Consultant în administraþia
publicã, Expert în administraþia publicã, Inspector de specialitate
în administraþia publicã sau Secretar administrativ.

ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ
Durata studiilor: 3 ani
Forma de învãþãmânt:
 învãþãmânt cu frecvenþã (IF)

Specializarea Administraþie Publicã din cadrul Facultãþii
de Drept ºi Administraþie Publicã urmãreºte formarea ºi
dezvoltarea studenþilor în toate domeniile activitãþii
administrative, precum ºi la nivelul administraþiei publice locale
ºi centrale, pentru a deprinde toate cunoºtinþele necesare
gestionãrii actului de guvernare în instituþii europene, agenþii
publice, locale sau în instituþii private.
Oportunitãþi de carierã
Programul de studiu Administraþie publicã pregãteºte
specialiºti în domeniul administraþiei publice centrale ºi locale,
care au posibilitatea de a profesa ca: Manager proiect, Consilier
administraþie publicã, Expert administraþie publicã, Consilier
armonizare legislativã, Expert armonizare legislativã, Inspector
de specialitate în administraþia publicã, Referent de specialitate
în administraþia publicã, Consultant în administraþie publicã,
Agent de dezvoltare, Reglementator sau Administrator public.

Adresa: ªoseaua Berceni, nr. 24, sector 4, Bucureºti  telefon: 021 334 44 19 | Fax. 021 334 52 63  e-mail: admitere_sjpa@spiruharet.ro, secretariat_sjpa@spiruharet.ro, decanat_sjpa@spiruharet.ro

NU UITAÞI, VÃ PUTEÞI ÎNSCRIE ONLINE!

https://admitere.spiruharet.ro/licenta/bucuresti/faculty-of-legal-political-and-administrative-sciences-ro/drept
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VITRALII
Iatã cum o fiinþã invizibilã cu ochiul liber,
a cãrei formã abia, abia poate fi desluºitã
cu ajutorul celor mai performante
microscoape electronice, reuºeºte sã dea
peste cap o întreagã planetã. Noi, oamenii,
construim uriaºe baraje artificiale,
edificãm industrii, cãi de comunicaþie ºi
clãdiri enorme în spatele cãrora sã ne
simþim în siguranþã. Doar cã de forþa
implacabilã a echilibrului natural nu te poþi
ascunde nici mãcar între zidurile
fortãreþelor etanºe din beton. Cultura
umanã este, de fapt, un lung, inutil ºi
istovitor ºir de bariere aºezate între noi ºi
cele douã naturi: cea a omului, rãzboinicã,
lacomã ºi hrãpãreaþã ºi cea a lumii sãlbatice
despre care ne încãpãþânãm sã credem cã
a fost creatã de Univers exclusiv pentru
desfãtarea noastrã.
Am invadat un habitat care nu este pe
de-a-ntregul al nostru, comportându-ne ca
un muºuroi de termite înfometate. Zeci
de mii de castele flancate de creneluri
ameninþãtoare, megaliþi, ziduri de mii de
kilometri, arme înfiorãtoare, mai nou
garduri electrice, camere perfect izolate
sau biodomuri, sisteme sofisticate de
avertizare, toate au fost ridicate de-a lungul
istoriei pentru a ne pune la adãpost de
stihiile planetare sau, uneori, de noi înºine.
Doar cã nimic din toate astea nu ne poate

Balaurul
cu ºapte capete
apãra de cursul spontan, neprefãcut ºi
firesc al mersului vieþii, dictat de reguli
aflate sub controlul unor constrângeri care
ne depãºesc. De departe. Ciuma bubonicã,
vãrsatul negru, HIV, Ebola, SARS, ºi acum
coronavirusul sunt minusculi balauri cu
ºapte capete împotriva cãrora nu ne
putem apãra cu spadele strãlucitoare pe
care le tot fluturãm de când ne-a fost
îngãduit sã apãrem pe aceastã lume.
Armura pe care o purtãm ne poate apãra
de dragonii mai vechi sau mai noi care
scuipã foc, dar este complet ineficientã în
bãtãlia cu natura.
Cel mai periculos lucru este, însã, pe
cale sã se întâmple: panica scãpatã de sub
control face ravagii, economia se
prãbuºeºte, rafturile se golesc, sute de mii
de persoane pornesc într-un exod
necontrolat, victime ale unei terori
artificial întreþinute de unii politicieni
iresponsabili, dar ºi de canalele media a
cãror lipsã de profesionalism este ºi mai
vizibilã în aceste condiþii. Un mare
economist spunea la un moment dat cã
adevãrata naturã a lumii civilizate iese la
ivealã în condiþii extreme: Opriþi
alimentarea cu energie electricã a unei þãri
dezvoltate ºi veþi vedea cum toatã poleiala
de civilizaþie dispare într-o clipitã! Se vor
omorî între ei pentru o coajã de pâine!.
Sper ca ilustrul profesor sã se fi înºelat.
Din toatã inima sper. Numai calmul ºi
raþiunea ne pot salva.

Dragoº CIOCÃZAN

Art Safari Bucureºti 2020, amânat
Art Safari Bucureºti 2020, eveniment aflat
sub patronajul Primãriei Municipiului
Bucureºti, programat iniþial în perioada 1524 mai, va avea loc în perioada 11-20
septembrie 2020, Decizia a fost luatã pe
fondul recomandãrilor formulate de
autoritãþi privind evenimentele publice în
contextul rãspândirii noului coronavirus.
Cea de-a ºaptea ediþie a Pavilionului de Artã
Bucureºti  Art Safari se va desfãºura în
Palatul Pinacotecii Bucureºti, iar structura
expoziþiilor se menþine neschimbatã.
Siguranþa vizitatorilor a reprezentat
dintotdeauna o preocupare majorã pentru
organizatorii Art Safari Bucureºti. Datã
fiind recomandarea autoritãþilor de a amâna
evenimentele de mare capacitate, am luat
decizia reprogramãrii Art Safari în toamna
acestui an, þinând cont totodatã de
dimensiunea internaþionalã a multîndrãgitului eveniment. Toate biletele ºi
abonamentele achiziþionate online pânã în
acest moment vor fi valabile pentru

perioada 11-20 septembrie 2020, nu este
necesarã schimbarea lor. Vã mulþumim celor
care ne-aþi fost alãturi ºi v-aþi cumpãrat
deja biletele ºi abonamentele. Aºteptãm sã
ne vedem cu toþii, cu o micã întârziere, în
septembrie. Urmãrim îndeaproape situaþia
globalã ºi vã asigurãm cã vom face tot ceea
ce þine de noi în aºa fel încât cel mai mare
eveniment dedicat artei din România sã se
desfãºoare în condiþii depline de siguranþã,
a declarat Ioana Ciocan, director Art Safari
Bucureºti
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Tunelul Turdaº 
cel mai nou
ºi spectaculos
tunel de cale feratã
din România

Chiar dacã credem cã nu se mai întâmplã mare
lucru în infrastructura României, iatã cã,
începând cu 29 octombrie 2019, cel mai nou ºi
spectaculos tunel de cale feratã din România a
fost deschis circulaþiei. Tunelul Turdaº (780 m)
este primul tunel din România construit prin
metoda tranºee complet deschise, potrivit CFR
SA. Tunelul feroviar are aproximativ 800 de
metri, dar este completat cu douã sectoare
neacoperite, care, împreunã cu tunelul, mãsoarã
aproape 2.500 de metri. Patru ani a durat
construirea celui mai spectaculos tunel feroviar
construit în vestul þãrii. Metoda implicã
realizarea în trepte a excavaþiei, realizarea
platformelor pentru execuþia pereþilor, a grinzilor,
a pereþilor mulaþi, realizarea picioarelor, a boltei
ºi turnarea betonului de umpluturã ºi, în final,
refacerea terenului. Pereþii mulaþi ai tunelului
împiedicã pãtrunderea apelor în interior, iar noul
tunel este dotat cu un sistem modern de colectare
ºi evacuare a apei pluviale. Constructorul
tronsonului Simeria  Vinþu de Jos (41,4 km),
din care face parte Tunelul Turdaº, este asocierea
Swietelsky  Strabag  Alstom  Arcada  Euro
Construct  Transferoviar Grup. Tunelul
feroviar de la Turdaº a fost construit pe ruta
viitoarei magistrale de cale feratã de mare vitezã
(160 km/orã) Coridorul IV Pan-European (Rin
 Dunãre), care va lega Constanþa de Arad ºi de
mai multe capitale europene. Tunelul se aflã la
intrarea în Orãºtie (jud. Hunedoara) ºi
reprezintã unul dintre cele mai spectaculoase
sectoare ale cãii ferate. Vorbim despre
modernizarea a aproximativ 170 km de cale
feratã dublã, 22 de staþii de cale feratã, puncte
de oprire, halte de miºcare, peste 240 de poduri,
podeþe, tuneluri feroviare, 11 pasaje inferioare
ºi superioare ºi patru substaþii de tracþiune. Este
un traseu pe care s-au construit trei noi tuneluri
(Turdaº, Sighiºoara ºi Daneº), un pod în formã
de arc ºi variante noi de traseu, construcþii care
asigurã atingerea vitezei maxime de circulaþie
de 160 km/h pe o lungime cât mai mare a acestui
traseu, au informat reprezentanþii CFR S.A.
Prin aceste lucrãri deosebite de infrastructurã
se asigurã legãtura þãrii noastre cu întreaga
Europã ºi noi culoare de circulaþie a oamenilor
ºi mãrfurilor, la mari viteze de trafic.

George V. GRIGORE

ul
Cinematograf s
Cosmo
în aer
Aºa cum zice piesa de la B.U.G. Mafia dupã blocuri
suntem noi  mai exact la capãtul Pantelimonului, la numãrul
357, în spatele unor blocuri de zece etaje se aflã fostul Cinematograf
Cosmos. Clãdirea cu o arhitecturã tipicã perioadei comuniste a
cunoscut aprecierea cinefililor înainte de 89, deoarece gãzduia un
cinematograf de cartier, pentru mulþi o adevãratã bucurie. Doar cã
la începutul anilor 2000, peste cinematograf vor veni transformãri
majore. A fost pe rând subînchiriat, iniþial unor particulari care
aveau ca scop proiectarea de filme, apoi a devenit sediul unei
secte creºtine braziliene ºi în cele din urmã spaþiu de depozitare.
Potrivit datelor furnizate de Regia Autonomã a Distribuþiei ºi
Exploatãrii Filmelor (RADEF), în a cãrei administrare se aflã,
cinematograful ar fi avut 150 de locuri ºi o suprafaþã utilã de 562
mp, iar astãzi gãzduieºte teoretic arhiva RADEF RomaniaFilm.
Cum s-a ajuns aici?

Cinematograful Cosmos a fost, decenii de-a rândul, un punct
de reper pentru bucureºteni. În prezent este o veritabilã ruinã.
În urmã cu aproape douã decenii, cinematograful a fost închiriat
de RomaniaFilm, firmei Elma Film Impex SRL pentru activitãþi
culturale. Iniþial, noii administratori ai sãlii au proiectat ºi
filme. Cu timpul au renunþat. Apoi în sala fostului cinematograf
s-au oficiat slujbe religioase de cãtre preoþii Bisericii Universale. Biserica Universalã s-a nãscut în Brazilia, în anii 70.
Despre Biserica Universalã am aflat cã este o organizaþie nonguvernamentalã ºi filantropicã, ce are ca scop ajutarea
persoanelor pe plan social ºi mai ales spiritual, având la bazã
învãþãturile biblice, dar pânã la urmã brazilienii ºi-au luat
tãlpãºiþa, iar fostul Cinematograf Cosmos s-a reîntors la
RADEF. Este greu de crezut cã Regia Autonomã a Distribuþiei
ºi Exploatãrii Filmelor, care a fost supusã unui jaf continuu,
ar putea sã îºi conserve în fosta clãdire a cinematografului
arhiva. Din cele 416 sãli de cinema sau grãdini-cinematograf,
câte numãra în anii 90, RADEF mai are în Bucureºti doar
douã sau trei sãli funcþionale, restul fiind înstrãinate sau
închiriate pentru alte activitãþi Aºa cã, dupã cum aratã azi
fostul cinematograf, se poate spune cu mâna pe inimã cã se
aflã, ca întreaga reþea a RADEF în aer.

Ciprian C. VASILESCU

Invitaþii în lumea artelor plastice
O vom cunoaºte pe regina florilor finlandeze, deoarece casa
sa este plinã de flori, creaþia lui Dumnezeu, pe care le îngrijeºte
cu o mare dragoste.
Cum este pictura în Finlanda?
Finlanda este þara care pune accent pe culturã, aici, copiii
din clasele primare au în programa ºcolarã ore de desen, lucru
manual ºi arte plastice, fiind încurajaþi de mici sã fie creativi.
Cât despre picturã, în Finlanda am vizitat galerii de artã, dar
dintre toþi artiºtii finlandezi îmi plac mult Marku Makkela ºi graficiana Hanna
Varis.
O scurtã prezentare
Mã numesc Lucia Ciuraru, sunt nãscutã la Bacãu (dar stabilitã de 7ani în
Finlanda), provin dintr-o familie numeroasã de 6 copii, din pãrinþi simpli ºi
modeºti din comuna Nicolae Bãlcescu. De ce am ales pictura?! Cunoaºte-þi
pilda talanþilor, cu asta te naºti; eu consider cã Dumnezeu este cel care ne
dãruieºte la naºtere un numãr de talanþi ºi depinde de fiecare ce face cu ei. Eu, la
a doua tinereþe, mi-am luat talanþii mai în serios ºi am început sã studiez de pe
internet pictura.
Care tehnici ºi ce dimensiuni sunt preferatele dumneavoastrã?
Am început cu acrilice, dar acum prefer uleiurile, pentru timpul de uscare mai
lent ºi textura lucioasã. Prefer lucrãri mici ºi medii, pentru cã aºa pot transmite
toate emoþiile mele întipãrite în minte; parcã, atunci când pictez pe pânzã mai
mare, pânã la terminarea lucrãrii nu mai am aceea stare de spirit ca la început .
Ce ne puteþi spune despre dumneavoastrã, dincolo de picturã?
Sunt o femeie modestã, simplã. Pe lângã picturã, mai am ºi o pasiune pentru
plantele de apartament: am peste 50 de plante care-mi sunt foarte dragi; îmi place,
de asemenea, sã cãlãtoresc, sã mã plimb în naturã, sã admir pãsãri, flori, copaci,
marea, rãsãritul ºi apusul ºi sã mã bucur de cei dragi care-mi sunt alãturi. Asta e
sursa fericirii mele, puþinul pe care-l am ºi tot ce e frumos creat de naturã.
Unde vã vedeþi peste 10 ani?
E greu de rãspuns (nici acum 10 ani nu visam cã voi trãi în Finlanda). Viaþa
m-a surprins mereu ºi mã las pe mâna destinului. ªtie Dumnezeu ce mi-a pregãtit
ºi am încredere cã mã va ajuta ºi în continuare, dar în primul rând vreau sã învãþ
sã pictez mai bine

Lucica
CIURARU
-

Ce mai doriþi sã se ºtie despre dumneavoastrã?
Pasiunea pentru picturã vine oarecum din familie,
Fratele meu mai mare a fãcut liceul de arte, secþia Picturã
ºi picta foarte frumos, dar nu a fãcut o meserie din asta.
Eu, în schimb, am fãcut un liceu industrial .
Ce le transmiteþi cititorilor?
În primul rând, vreau sã le mulþumesc celor care m-au
susþinut de la început. Fiecare apreciere m-a ajutat sã
evoluez, m-am bucurat ca un copil la orice reacþie a celor
care mi-au vãzut lucrãrile. ªi un sfat de final: Urmeazãþi visul la orice vârstã! Anii sunt doar un numãr ºi
niciodatã nu e târziu sã înveþi sã faci ceea ce-þi place.
Pictura, pentru mine, este terapie pentru suflet.
Expoziþii de grup ºi colective, cãlãtorii în lume ºi draga
Românie, toate sunt proiecte pentru a pune în valoare
un om deosebit: Lucica Ciuraru. Îi dorim numai bine alãturi de cei dragi!

regina florilor
finlandeze

Aristotel BUNESCU

https://agentiadepresaculturalasisportiva.wordpress.com/
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AUTORITÃÞILE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE LOCALE
Constituirea consiliului local
Constituirea consiliilor locale se face în conformitate cu prevederile
Legii nr. 215/ 2001 modificatã ºi completatã, în termen de 20 de zile
de la data desfãºurãrii alegerilor, dupã îndeplinirea prevederilor art.
38 alin. (1) ºi (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanþarea partidelor
politice ºi a campaniilor electorale, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Convocarea consilierilor declaraþi aleºi pentru ºedinþa de
constituire se face de cãtre prefect.
La ºedinþa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul
sãu, precum ºi primarul, chiar dacã procedura de validare a mandatului
acestuia nu a fost finalizatã.
ªedinþa este legal constituitã dacã participã cel puþin douã treimi
din numãrul consilierilor aleºi. În cazul în care nu se poate asigura
aceastã majoritate, ºedinþa se va organiza, în aceleaºi condiþii, peste
3 zile, la convocarea prefectului. Dacã nici la a doua convocare
reuniunea nu este legal constituitã, se va proceda la o nouã convocare
de cãtre prefect, peste alte 3 zile, în aceleaºi condiþii.
În situaþia în care consiliul local nu se poate reuni nici la aceastã
ultimã convocare, din cauza absenþei, fãrã motive temeinice, a
consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile
consilierilor aleºi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocãri
anterioare, dacã aceºtia nu pot fi înlocuiþi de supleanþii înscriºi pe
listele de candidaþi respective, organizându-se alegeri pentru
completare, în termen de 30 de zile, în condiþiile Legii privind alegerea
autoritãþilor administraþiei publice locale.
Ordinul prefectului prin care se declarã vacante locurile consilierilor
care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauzã la instanþa de
contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare.
Hotãrârea instanþei este definitivã ºi irevocabilã.
Absenþa consilierilor de la ºedinþa de constituire este consideratã
motivatã dacã se face dovada cã aceasta a intervenit din cauza unei
boli care a necesitat spitalizarea sau a fãcut imposibilã prezenþa
acestora, a unei deplasãri în strãinãtate în interes de serviciu sau a
unor evenimente de forþã majorã.
Lucrãrile ºedinþei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstã
consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.
Pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis,
dintre membrii lor, pe întreaga duratã a mandatului, o comisie de
validare alcãtuitã din 3-5 consilieri.
Comisia de validare examineazã legalitatea alegerii fiecãrui consilier
ºi propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.
Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier
numai în cazul în care se constatã încãlcarea condiþiilor de eligibilitate
sau dacã alegerea consilierului s-a fãcut prin fraudã electoralã,
constatatã în condiþiile Legii privind alegerea autoritãþilor
administraþiei publice locale.
Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabeticã,
cu votul deschis al majoritãþii consilierilor prezenþi la ºedinþã. Persoana
al cãrei mandat este supus validãrii sau invalidãrii nu participã la vot.
Hotãrârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacatã de
cei interesaþi la instanþa de contencios administrativ în termen de 5 zile
de la adoptare sau, în cazul celor absenþi de la ºedinþã, de la comunicare.
Instanþa de contencios administrativ se pronunþã în cel mult 30 de
zile. În acest caz, procedura prealabilã nu se mai efectueazã, iar
hotãrârea primei instanþe este definitivã ºi irevocabilã.
Consilierii locali ale cãror mandate au fost validate depun în faþa
consiliului local urmãtorul jurãmânt în limba românã: Jur sã respect
Constituþia ºi legile þãrii ºi sã fac, cu bunã-credinþã, tot ceea ce stã în
puterile ºi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraºului,
municipiului, judeþului) ... Aºa sã-mi ajute Dumnezeu!
Consilierii locali care refuzã sã depunã jurãmântul sunt consideraþi
demisionaþi de drept.
Jurãmântul poate fi depus ºi fãrã formulã religioasã.
În cazul în care consilierul local declarat ales renunþã la mandat
înainte de validare sau refuzã sã depunã jurãmântul, se supune validãrii
mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a alianþei
politice sau a alianþei electorale respective, dacã pânã la validarea
mandatului partidele ºi alianþele politice confirmã în scris apartenenþa
la partid. În cazul în care locurile rãmase vacante nu pot fi completate
cu supleanþi, conform legii, iar numãrul de consilieri locali se reduce
sub jumãtate plus unu, se vor organiza alegeri parþiale pentru
completare, în termen de 90 de zile.
Dupã validare, în ºedinþa de constituire a consiliului local, consilierii
locali depun jurãmântul.
Consiliul local se declarã legal constituit, dacã majoritatea
consilierilor locali validaþi au depus jurãmântul. Constituirea consiliului
local se constatã prin hotãrâre, adoptatã cu votul majoritãþii
consilierilor locali validaþi.
Exercitarea mandatului consiliului local debuteazã la data adoptãrii
hotãrârii. Durata mandatului consiliului local reprezintã durata între
data de constituire a consiliului local, în urma desfãºurãrii alegerilor
locale generale, ºi ziua anterioarã datei de constituire a noului consiliu
local, ca urmare a desfãºurãrii unor noi alegeri locale generale.

Dizolvarea consiliului local
Consiliul local se dizolvã de drept sau prin referendum local.
Consiliul local se dizolvã de drept:
a) în cazul în care acesta nu se întruneºte timp de douã luni de
mandat consecutiv, deºi a fost convocat conform prevederilor legale;
b) în cazul în care nu a adoptat în 3 ºedinþe ordinare consecutive
nicio hotãrâre;
c) în situaþia în care numãrul consilierilor locali se reduce sub
jumãtate plus unu ºi nu se poate completa prin supleanþi.

Primarul, viceprimarul, secretarul unitãþii administrativ-teritoriale,
prefectul sau orice altã persoanã interesatã poate sã sesizeze instanþa
de contencios administrativ cu privire la dizolvarea consiliului local.
Instanþa analizeazã situaþia de fapt ºi se pronunþã cu privire la
dizolvarea consiliului local. Hotãrârea instanþei este definitivã ºi se
comunicã prefectului.
Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat
în condiþiile legii. Referendumul se organizeazã ca urmare a cererii
adresate în acest sens prefectului de cel puþin 25% din numãrul
cetãþenilor cu drept de vot înscriºi pe listele electorale ale unitãþii
administrativ-teritoriale.
Cheltuielile pentru organizarea referendumului se suportã din
bugetul local.
Referendumul local este organizat, în condiþiile legii, de cãtre o
comisie numitã prin ordin al prefectului, compusã dintr-un
reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al
consiliului local ºi al consiliului judeþean ºi un judecãtor de la judecãtoria
în a cãrei jurisdicþie se aflã unitatea administrativ-teritorialã în cauzã.
Secretarul comisiei este asigurat de instituþia prefectului.
Referendumul este valabil dacã s-au prezentat la urne cel puþin
jumãtate plus unu din numãrul total al locuitorilor cu drept de vot.
Activitatea consiliului local înceteazã înainte de termen dacã s-au
pronunþat în acest sens cel puþin jumãtate plus unu din numãrul total
al voturilor valabil exprimate.
Pânã la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenþa
acestuia, secretarul unitãþii administrativ-teritoriale va rezolva
problemele curente ale comunei, oraºului sau municipiului, potrivit
competenþelor ºi atribuþiilor ce îi revin, potrivit legii.
În situaþia excepþionalã în care primarul se aflã în imposibilitatea
exercitãrii mandatului în conformitate cu prevederile art. 60 sau art.
69-71 ale Legii nr. 215/2001, consiliul local este dizolvat în condiþiile
art. 54, alin. (1)-(6) al Legii nr. 215/2001, iar funcþia de secretar al
unitãþii administrativ-teritoriale este vacantã, prefectul numeºte prin
ordin o persoanã prin detaºare în condiþiile art. 89 alin. (1) ºi (2) ºi,
dupã caz, art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor
publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, care
sã exercite atribuþiile de secretar al unitãþii administrativ-teritoriale
pentru a rezolva problemele curente ale comunei, oraºului sau
municipiului, pânã la ocuparea funcþiei publice de conducere de secretar
în conformitate cu prevederile legislaþiei privind funcþia publicã ºi
funcþionarii publici.
Persoana desemnatã trebuie sã îndeplineascã condiþiile de studii ºi
vechime în specialitatea studiilor în condiþiile legii ºi ale legislaþiei
privind funcþia publicã ºi funcþionarii publici.
Consiliile locale pot organiza, din proprie iniþiativã sau din iniþiativa
primarului, dupã caz, comisii mixte formate din consilieri locali,
funcþionari publici ºi alþi specialiºti, pe perioadã determinatã.
Componenþa comisiilor mixte, obiectivele ºi perioada de desfãºurare
a activitãþii acestora se stabilesc prin hotãrâri ale consiliilor locale.
ªedinþele comisiilor mixte sunt publice.
În cazul dizolvãrii consiliului local în condiþiile art. 55 alin. (1)
lit. a) ºi b) al Legii nr. 215/2001, acesta se reconstituie din membrii
supleanþi, convocarea consilierilor supleanþi fiind fãcutã de cãtre
prefect.
ªedinþa de reconstituire este legal întrunitã dacã la aceasta participã
un numãr de membri supleanþi mai mare decât jumãtate plus unu din
numãrul total al consilierilor din consiliul local respectiv.

Constituirea ºi componenþa consiliului judeþean
Numãrul membrilor fiecãrui consiliu judeþean se stabileºte prin
ordin al prefectului, în funcþie de numãrul locuitorilor judeþului,
conform populaþiei dupã domiciliu raportate de Institutul Naþional
de Statisticã la data de 1 ianuarie a anului în curs, dupã cum urmeazã:

Consiliul judeþean ales în conformitate cu prevederile legii se
completeazã cu preºedintele consiliului judeþean, care are drept de
vot ºi conduce ºedinþele acestuia.
Validarea alegerii preºedintelui consiliului judeþean se face în termen
de 20 de zile de la data desfãºurãrii alegerilor, în camera de consiliu a
tribunalului, de cãtre preºedintele tribunalului sau înlocuitorul acestuia,
dupã îndeplinirea prevederilor art. 47 din Legea nr. 334/2006,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Rezultatul validãrii sau invalidãrii alegerii preºedintelui consiliului
judeþean se aduce la cunoºtinþa publicã.
Hotãrârea de validare sau invalidare a preºedintelui consiliului
judeþean poate fi atacatã de cei interesaþi la curtea de apel în termen
de douã zile de la aducerea la cunoºtinþa publicã.
Curtea de apel se pronunþã în termen de douã zile de la sesizare,
hotãrârea fiind definitivã.
În termen de douã zile de la rãmânerea definitivã a hotãrârii de
validare, preºedintele consiliului judeþean care a fost validat depune
în faþa preºedintelui tribunalului ºi a prefectului, în ºedinþã publicã,
urmãtorul jurãmânt în limba românã: «Jur sã respect Constituþia ºi
legile þãrii ºi sã fac, cu bunã-credinþã, tot ceea ce stã în puterile ºi
priceperea mea pentru binele locuitorilor judeþului ............. . Aºa
sã-mi ajute Dumnezeu!».

Preºedintele consiliului judeþean care refuzã sã depunã jurãmântul
este considerat demisionat de drept.
Jurãmântul poate fi depus ºi fãrã formulã religioasã.
În caz de invalidare a alegerii preºedintelui consiliului judeþean sau
demisie, se aplicã în mod corespunzãtor prevederile art. 59 alin. (2)
al Legii nr. 215/2001.
Constituirea consiliilor judeþene se face în termen de 3 zile de la
data depunerii jurãmântului de cãtre preºedintele consiliului judeþean.
Convocarea consilierilor declaraþi aleºi pentru ºedinþa de constituire
se face de cãtre preºedintele consiliului judeþean. La ºedinþa de
constituire poate participa prefectul sau un reprezentat al acestuia.
ªedinþa este legal constituitã dacã participã cel puþin douã treimi
din numãrul consilierilor judeþeni aleºi. În cazul în care nu se poate
asigura aceastã majoritate, ºedinþa se va organiza, în aceleaºi condiþii,
peste douã zile, la convocarea preºedintelui consiliului judeþean. Dacã
nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituitã, se va
proceda la o nouã convocare de cãtre preºedintele consiliului judeþean,
peste alte douã zile, în aceleaºi condiþii.
În situaþia în care consiliul judeþean nu se poate reuni nici la aceastã
ultimã convocare, din cauza absenþei fãrã motive temeinice a
consilierilor, preºedintele consiliului judeþean va declara vacante,
prin dispoziþie, locurile consilierilor aleºi care au lipsit nemotivat de
la cele 3 convocãri anterioare, urmând sã fie completate cu supleanþi.
Dacã locurile vacante nu pot fi completate cu supleanþi înscriºi pe
listele de candidaþi respective, se va proceda la organizarea alegerilor
pentru completarea locurilor vacante în termen de 35 de zile, în
condiþiile Legii pentru alegerea autoritãþilor administraþiei publice
locale.
Dispoziþia preºedintelui consiliului judeþean prin care se declarã
vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacatã
de cei în cauzã la instanþa de contencios administrativ, în termen de
5 zile de la comunicare. Hotãrârea instanþei este definitivã.
Absenþa consilierilor de la ºedinþa de constituire este consideratã
motivatã dacã se face dovada cã aceasta a intervenit din cauza unei
boli care a necesitat spitalizarea sau a fãcut imposibilã prezenþa
acestora, a unei deplasãri în strãinãtate în interes de serviciu sau a
unor evenimente de forþã majorã.
Lucrãrile ºedinþei de constituire sunt conduse de preºedintele
consiliului judeþean.
Pentru validarea mandatelor, consiliile judeþene aleg prin vot
deschis, dintre membrii lor, pe întreaga duratã a mandatului, o comisie
de validare alcãtuitã din 3-5 consilieri aleºi.
Comisia de validare examineazã legalitatea alegerii fiecãrui consilier
judeþean ºi propune consiliului validarea sau invalidarea mandatelor.
Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier
judeþean numai în cazul în care se constatã încãlcarea condiþiilor de
eligibilitate sau dacã alegerea consilierului judeþean s-a fãcut prin
fraudã electoralã, constatatã în condiþiile Legii pentru alegerea
autoritãþilor administraþiei publice locale.
Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabeticã,
cu votul deschis al majoritãþii consilierilor judeþeni prezenþi la ºedinþã.
Persoana al cãrei mandat este supus validãrii sau invalidãrii nu participã
la vot.
Hotãrârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacatã
de cei interesaþi la instanþa de contencios administrativ în termen de
5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenþi de la ºedinþã, de la
comunicare.
Instanþa de contencios administrativ se pronunþã în cel mult 15
zile. În acest caz, procedura prealabilã nu se mai efectueazã, iar
hotãrârea primei instanþe este definitivã.

Funcþionarea consiliului judeþean
Consiliul judeþean se dizolvã de drept în condiþiile art. 55 alin. (1)
al Legii nr. 215/2001sau prin referendum judeþean.
Secretarul judeþului sau orice altã persoanã interesatã sesizeazã
instanþa de contencios administrativ. Instanþa analizeazã situaþia de
fapt ºi se pronunþã cu privire la dizolvarea consiliului judeþean.
Hotãrârea instanþei este definitivã ºi se comunicã prefectului.
Consiliul judeþean poate fi dizolvat prin referendum judeþean,
organizat în condiþiile legii. Referendumul se organizeazã ca urmare
a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puþin 20% din numãrul
cetãþenilor cu drept de vot, înscriºi pe listele electorale ale unitãþii
administrativ-teritoriale.
Referendumul judeþean este organizat, în condiþiile legii, de o comisie
compusã din prefect, un reprezentant al consiliului judeþean desemnat
prin hotãrâre a consiliului judeþean ºi un judecãtor de la tribunal.
Secretariatul comisiei este asigurat de instituþia prefectului.
Referendumul este valabil dacã s-au prezentat la urne cel puþin
jumãtate plus unu din numãrul total al locuitorilor cu drept de vot.
Activitatea consiliului judeþean înceteazã înainte de termen dacã sau pronunþat în acest sens cel puþin jumãtate plus unu din numãrul
total al voturilor valabil exprimate.
Pânã la constituirea noului consiliu judeþean, problemele curente
ale administraþiei judeþului vor fi rezolvate de secretarul judeþului, pe
baza unei împuterniciri speciale date de Guvern, prin Ministerul
Administraþiei ºi Internelor.
Numirea în funcþia de secretar al judeþului se face de cãtre prefectul
judeþului, la propunerea Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici.
În cazul dizolvãrii consiliului judeþean, în condiþiile art. 55 alin. (1)
lit. a) ºi b) al Legii nr. 215/2001, acesta se reconstituie din membrii
supleanþi.
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CENTENARULNAªTERII 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 cincisprezecelea (16.X.199215.X.1993)
 31.X.1992  primirea în audienþã a participanþilor la sesiunea
Academiei Pontificale de ªtiinþe (reabilitarea lui Galilei: Cazul
Galilei  o lecþie pentru contemporani)
 12.XI  mesaj cãtre episcopii Bosniei ºi Herþegovinei
 7.XII  lansarea Catehismului Bisericii Catolice
 20.XII  vizitã într-o cantinã pentru sãrmani.
1993
 1.I  transmiterea mesajului Dacã doreºti pacea, vino în
întâmpinarea sãracilor
 10.I  Ziua de rugãciune pentru pace în Europa (Assisi)
 3-10.II  vizitã în Africa: Benin, Uganda ºi Sudan (printre
altele, vizitarea unor copii contaminaþi cu SIDA)
 11.II  Ziua Mondialã a Bolnavului, marcatã la Lourdes
 1.III  mesaj cãtre Secretarul General ONU pentru apãrarea
populaþiei Bosniei ºi Herþegovinei, ameninþatã cu decimarea din
cauza acþiunilor militare
 25.IV  vizitã în Albania
 8.VI  documentul Consiliului Pontifical pentru Unitatea
Creºtinilor: Directivã privind realizarea principiilor ºi normelor
referitoare la ecumenism
 28.VII  semnarea Concordatului dintre Sfântul Scaun ºi
Republica Polonã
 6.VIII  Enciclica Veritatis splendor  cu privire la unele
probleme fundamentale privind învãþãtura moralã a Bisericii
(prezentatã public la 5.X).
Invocând marea varietate de moravuri, de obiceiuri ºi de instituþii
prezente în omenire, se ajunge, dacã nu întotdeauna la negarea
valorilor umane universale, cel puþin la o concepþie relativistã
asupra moralei
Moralitatea actului uman depinde înainte de toate ºi în mod
fundamental de obiectul ales în mod raþional de voinþã, dupã cum
aratã, de altfel, analiza pãtrunzãtoare, mereu valabilã, a sfântului
Toma. Pentru a putea sesiza obiectul care specificã moralmente un
act, trebuie deci sã ne situãm în perspectiva persoanei care acþioneazã.
Cãci obiectul actului voinþei este un comportament liber ales.

 8.IV  dezvelirea în Capela Sixtinã a Judecãþii de apoi, lucrare
realizatã de Michelangelo.
 9.IV  telegramã adresatã episcopilor ºi credincioºilor Bisericii
din Rwanda în legãturã cu rãzboiul civil din aceastã þarã
 10.IV-8.V  adunarea specialã a Sinodului episcopilor
consacratã Africii
 14.IV  scrisoare adresatã ºefilor de state ºi Secretarului General
ONU în legãturã cu Conferinþa internaþionalã de la Cairo privind
demografia ºi dezvoltarea: Familia aparþine patrimoniului omenirii
 28.IV  accidentarea Papei Ioan Paul al II-lea (fracturã de ºold)
 29.IV-27.V  internarea în Spitalul Gemelli (29.IV  operaþie
de implantare a unei endoproteze)
 19.V  primire în audienþã a lui Lech Wa³êsa, preºedintele
Poloniei
 22.V  scrisoarea apostolicã Ordinatio sacerdotalis, despre
hirotonisirea în exclusivitate a bãrbaþilor
 9.VI  mesajul Bisericii adresat poporului rwandez
 13-13.VI  consistoriul extraordinar consacrat pregãtirilor
pentru marcarea marelui an jubiliar 2000
 15.VI  zi de rugãciune pentru pace în Rwanda
 8.IX  slujbã pentru pacea în Balcani; apel adresat preºedintelui
Republicii Bosnia ºi Herþegovina
 10-11.IX  vizitã în Croaþia
 14.IX  documentul Congregaþiei pentru Doctrina Credinþei
 29.IX  primire în audienþã a primului ambasador al Israelului
la Sfântul Scaun.

Anul al optsprezecelea (16.X.199515.X.1996)

 9-16.VIII  vizitã în America: Jamaica, Mexic ºi SUA (Ziua
Mondialã a Tineretului la Denver)
 410.IX  vizitã în Lituania, Letonia ºi Estonia
 21.IX  primirea în audienþã a rabinului ºef al Israelului, Meir Lau

Anul al ºaisprezecelea (16.X.199315.X.1994)
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 16.X. 1993  primirea în audienþã a scriitorului rus Alexandr
Soljeniþîn
 11-12.XI  internare la Spitalul Gemelli, pentru fracturã de
bazin
 30.XII  semnarea înþelegerii privind principiile de bazã ale
normalizãrii raporturilor dintre Sfântul Scaun ºi Israel.
1994
 1.I  transmiterea mesajului Familia  sursã a pãcii pentru
omenire. Înfiinþarea Academiei Pontificale pentru ªtiinþe Sociale
 4-5.I  întâlnire consacratã pãcii în Balcani, cu participarea
Papei, a Secretarului de stat al Vaticanului, a ºapte cardinali, precum
ºi a nunþiilor papali din Croaþia, Slovenia ºi Bosnia
 11.I  apelul Consiliului Pontifical Iustitia et Pax: Pacea în
Balcani e posibilã
 23.I  Ziua Mondialã a Pãcii în Balcani (Papa a aprins o
candelã care urma sã ardã atâta timp cât rãzboiul dura în fosta
Iugoslavie)
 2.II  scrisoare cãtre familii
 11.II  înfiinþarea Academiei Pontificale pentru apãrarea vieþii
 17.III  primirea în audienþã a premierului Israelului, Yitzhak
Rabin

 2.V  scrisoarea apostolicã Orientale Lumen
 20-22.II  vizitã în Cehia, urmatã de o vizitã neoficialã în
Polonia (22.V)
 25.V  la 30 de ani de la încheierea lucrãrilor Vatican II, a fost
publicatã enciclica Ut unus sint  referitoare la angajarea ecumenicã,
având o importanþã deosebitã în dialogul ecumenic cu ortodoxismul,
deoarece, pentru prima datã, se afirmã în mod clar ºi viguros
angajamentul ecumenic irevocabil al Bisericii Romano-Catolice.
Prima ei parte  mai ales § 10-14  e o reafirmare ºi o dezvoltare
a principiilor enunþate de decretul despre ecumenism (Unitatis
redintegratio [UR]) al Conciliului Vatican II. Deºi Biserica lui Hristos
subzistã în Biserica Catolicã guvernatã de succesorul lui Petru ºi
de episcopii aflaþi în comuniune cu el (LG 8), în afara ei nu este un
vid eclezial, existã elemente de adevãr ºi sfinþire realã (Scripturã,
Botez, Euharistie, Episcopat) în care e prezentã Biserica unicã a lui
Hristos (§ 10; 12). Ele sunt baza unei anumite comuniuni reale
între ele ºi cu Biserica Romano-Catolicã (§ 11 » UR 13). Ca atare,
deºi au carenþe, atât Bisericile (Ortodoxe), cât ºi comunitãþile ecleziale
(reformatoare) separate de Roma sunt instrumente de mântuire
(§ 10 UR 3). Încorporaþi în Hristos prin Botezul credinþei, membrii
acestor Biserici sunt recunoscuþi de Biserica Romano-Catolicã ca
fiind creºtini ºi fraþi în Domnul (§ 13 UR 13). Ecumenismul
înseamnã creºtere de la o comuniune parþialã la comuniunea deplinã
în adevãr ºi iubire, care nu vine din însumarea acestor elemente, ci
e datã deja în plinãtate în Biserica Romano-Catolicã, ºi fãrã plinãtate
în celelalte Biserici (§ 14). Dialogul a dus deja la o serie de roade:
regãsirea fraternitãþii creºtine (§ 4142), solidaritatea în serviciul
umanitãþii (§ 43), convergenþe în Cuvântul lui Dumnezeu ºi cult
(§ 4446), aprecierea lucrurilor bune prezente la alþi creºtini
(§ 4748) ºi care pot fi schimbate ca daruri între aceºtia (§ 28) ºi
implicit la creºterea comuniunii (§ 49).
Nu numai Papa s-a fãcut pelerin. În aceºti ani, numeroºi vrednici
reprezentanþi ai altor Biserici ºi Comunitãþi bisericeºti m-au vizitat la
Roma ºi m-am putut ruga împreunã cu ei, în împrejurãri publice ºi
private.
 3-4.VI  vizitã în Belgia
 27-30.VI  vizitã la Vatican a Patriarhului ecumenic al
Constantinopolului, Bartolomeu I (publicarea declaraþiei comune,
care trece în revistã înfãptuirile realizate în cadrul dialogului
ecumenic)
 30.VI-3.VII  vizitã în Slovacia
 9-10.XI  întâlnire cu tineretul Europei la Loreto;
 14-20.IX  vizitã în Africa: Camerun, Africa de Sud ºi Kenia
(14.IX  prezentarea exortaþiei apostolice Ecclesia in Africa)
 4-9.X  vizitã în SUA (5.X.  cuvântare la ONU)

Anul al ºaptesprezecelea (16.X.199415.X.1995)
 19.X.1994  Lansarea cãrþii Papei Ioan Paul al II-lea Sã trecem
pragul speranþei, tradusã de Sorin Marculescu ºi în limba românã
 10.XI  scrisoarea apostolicã Tertio Millennio adveniente, în
legãturã cu pregãtirile anului jubiliar 2000
 11.XI  publicarea declaraþiei comune cristologice a Papei Ioan
Paul al II-lea ºi a patriarhului Bisericii Rãsãritene Asiriene, Mar
Dinkha al IV-lea
 13.XII  Scrisoare cãtre copii;
 26.XII  sãptãmânalul american Time l-a desemnat pe Papa
Ioan Paul al II-lea Omul anului.
1995
 1.I  transmiterea mesajului Femeia educatoare pentru viaþa
în pace
 11-21.I  vizita în Filipine, Papua Noua Guinee, Australia ºi
Sri Lanka (Ziua mondialã a Tineretului la Manila);
 25.III  Enciclica Evangelium vitae  despre valoarea ºi
inviolabilitatea vieþii umane.
Introducerea unor legislaþii nedrepte îi pune adesea pe oamenii
corecþi din punct de vedere moral în faþa unor dificile probleme de
conºtiinþã în materie de colaborare, cãci trebuie sã îºi afirme dreptul
de a nu fi constrânºi sã participe la acþiuni moralmente rele.
 7.IV  primirea în audienþã a Secretarului General al Consiliului
Mondial al Bisericilor, pastorul Konrad Raiser

Miercuri

Joi

Ora

Luni

7-10

7 Dimineaþa. R.: Mihai Cioceanu, Alex Crãciun
emisiune live

Marþi

 17.X.1995  întâlnire cu episcopii fostei Iugoslavii
 12.XI  scrisoare apostolicã cu prilejul celei de-a 400-a aniversãri
a Uniunii de la Brest;
 26.XI-14.XII  adunarea specialã a Sinodului episcopilor
consacratã Libanului.
1996
 1.I  transmiterea mesajului Sã asigurãm copiilor un viitor paºnic
 21.I  vizitã la aºezãmântul pentru sãrmani Domum Mariae
 5-12.II  cãlãtorie în America Centralã: Guatemala, Nicaragua,
Salvador ºi Venezuela
 22.II  Constituþia apostolicã Universi Dominici gregis  care
reglementeazã situaþia în care Sfântul Scaun este vacant, stabilind
mãsurile de întreprins pentru alegerea Episcopului Romei
 25.III  exortaþia apostolicã Vita consecrata
 14.IV  vizitã în Tunisia
 15.IV  primirea în audienþã a rabinului ºef al Romei, prof. Elio
Toaff
 18.IV  scrisoare apostolicã emisã cu ocazia celei de-a 350-a
aniversãri a Uniunii de la Ujgorod
 17-19.V  vizitã în Slovacia
 15.VI  stabilirea relaþiilor diplomatice între Vatican ºi
Tadjikistan
 21-23.VI vizitã în Germania
 6-7.IX  vizitã în Ungaria
 19-23.IX  vizitã în Franþa
 6-15.X  internare la Spitalul Gemelli (8.X  operaþie de
apendicitã).

Vineri

10-13 Divers cu Sens. R.: Bogdan Nicolescu emisiune live
13-16 Tache ºi Face! R.: Robert Tache. emisiune live
16-19

Pâine ºi Kirk. R.: Kirk. emisiune live

19-22 Vorben Aer. R.: Tibi Ursan. emisiune live
22-23 7 Tech.
23-24

Silviu
80
Drumul
Poveºti
Tibi Ursan Mãtãsarilor. Munteanu Nespuse Remember
Vorbe cu
ºi prietenii
R. Tache
(R)
personasãi.
litate. (R) S. Munteanu
(R)
I. Miricioiu
SEVEN MUSIC

(Va urma)
Nicolae MAREª

Duminicã

Sâmbãtã

ora

SEVEN MUSIC

Experienþa Urbanã.
R.: Maria Duda

Azi în istorie.
R.: Ovidiu Vasile

12-13

7 Tech. R. Tibi Ursan

13-14

SEVEN MUSIC

7 la SEVEN.
Echipa SEVEN
Poveºti Nespuse
ECHIPASEVEN
Silviu Munteanu
ºi prietenii sãi.

Vorbe cu personalitate.
Iminis Miricioiu
80 Remember
R. Tache
Drumul Mãtãsarilor.
S. Munteanu

14-17
17-18
18-20
20-21
21-22
22-23
23-24

 Abaþia Cârþa (judeþul Sibiu) nu este o bisericã fortificatã sãseascã,
ci unica mãnãstire cistercianã din România, filialã a Abaþiei Igriº
în Evul Mediu. Mãnãstirea Cârþa, care îmbinã stilul romanic cu
goticul timpuriu, a fost construitã de cãlugãrii cistercieni din Franþa
- Citeaux (zona Burgundiei).
Înfiinþarea Abaþiei de la Cârþa a fost datatã în anul 1202, în timpul
regelui Emeric. Ulterior, regele Andrei al II-lea al Ungariei a prevãzut
anumite privilegii pentru acest aºezãmânt. Regele Matei Corvin a
desfiinþat mãnãstirea la data de 27 februarie 1474, deoarece localnicii
din împrejurimi se plângeau mereu cã aceasta ar fi cauza atacurilor
necontenite ale inamicilor, iar bunurile ei le-a transferat Bisericii
Prepoziturii din Sibiu.
Ansamblul mãnãstirii se aflã în stare de ruinã, doar o capelã fiind
folositã pânã în prezent de comunitatea evanghelicã sãseascã.
Mãnãstirea cistercianã Cârþa a deþinut un rol major, atât în istoria
politicã, economicã ºi culturalã a Transilvaniei medievale, cât ºi în
introducerea ºi diseminarea artei gotice în spaþiul intracarpatic.
Ansamblul arhitectonic de aici figureazã pe lista monumentelor
istorice din 2010, cod LMI SB-II-a-A-12348.
Mãnãstirea Cârþa (în latinã Monasterium beatae Mariae virginis
in Candelis de Kerch) a fost fondatã la începutul secolului al XIIIlea de cãtre cãlugãrii cistercieni. Apariþia cistercienilor la Cârþa este
legatã de cãsãtoriile regilor arpadieni. În timpul domniei lui Geza al
II-lea a fost înfiinþatã în Ungaria abaþia de la Czikador, apoi, în
1179, cea de la Igriº. Spre deosebire de Abaþia Igriº (jud. Timiº;
aceasta fiind prima mãnãstire cistercianã de pe teritoriul României,
fondatã în anul 1179), mãnãstirea cistercianã de la Cârþa a reuºit sã
se refacã dupã marea invazie a tãtarilor din 1241, însã a fost
desfiinþatã prin decizia regelui Matei Corvin. Papa Honorius al IIIlea a menþionat mãnãstirea într-un document emis în anul 1225. Un
alt document, emis la Konstanz, la 17 aprilie 1418, de regele
Sigismund I al Ungariei (1387-1437), aminteºte cã abaþia a fost
întemeiatã, construitã ºi dotatã cu drepturi ºi privilegii de cãtre
predecesorii sãi. Calitatea de ctitorie regalã maghiarã rezultã ºi din
actul desfiinþãrii sale, la 27 februarie 1474, efectuatã ex auctoritate
juris patronatus regii de Matei Corvin (1458-1490). Izvoare scrise
din intervalul secolelor XIII-XV, provenite din ambianþa ordinului
cistercian - adunate ºi prelucrate de Leopold Janauschek -, dateazã
actul fondãrii mãnãstirii Cârþa între anii 1202-1203. Cârþa a fost
catalogatã sub numãrul 539 ca numãr de ordine dupã Janauschek.
Din textul unei diplome regale din 1223 rezultã cã teritoriul, pe
care a fost fondatã ºi construitã abaþia Cârþa - delimitat de râul Olt
la Nord, râul Arpaº la Est, râul Cârþiºoara la Vest, iar Carpaþii
Meridionali (Munþii Fãgãraº) la Sud -, a fost donat de cãtre regele
Andrei al II-lea al Ungariei (1205-1235), pentru mântuirea sufletului
sãu, prin intermediul lui Benedict, pe când acesta era voievod al
Transilvaniei între anii 1202-1206 ºi 1208-1209 (pro remedio
animae nostre per fidelem ac dilectum nostrum Benedictum tunc
temporis vaivodam assignari facientes). Intervalul de timp în care
s-a putut consuma actul fondãrii mãnãstirii poate fi restrâns ºi mai
mult pe baza unei informaþii oferite de statutul 21 al Capitulului
General al ordinului cistercian din anul 1206. Cu aceastã ocazie
este confirmatã prezenþa unui abate cistercian de Cârþa (abbas ultra
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Sylvas in Hungaria, filius abbatis de Egris) la Abaþia Cîteaux, în
Burgundia, abaþia-mamã a ordinului cistercian. Coroborând
semnificaþiile acestor informaþii istorice, se poate constata cã
mãnãstirea Cârþa a fost fondatã de regele Andrei al II-lea (12051235) între 29 mai 1205 ºi 14 septembrie 1206. Conventul
colonizator stabilit la Cârþa a provenit de la abaþia-mamã Igriº, din
Câmpia Banatului. Raporturile de filiaþie între cele douã mãnãstiri
sunt atestate documentar în anii 1206, 1368 ºi 1430. Primele clãdiri
ale mãnãstirii au fost ridicate, potrivit cutumelor ordinului cistercian,
din materiale perisabile, probabil din lemn. Acestea pot fi datate cu
relativã siguranþã între anii 1205-1206. Câþiva ani mai târziu, între
cca. 1210-1215, în imediata vecinãtate a clãdirilor provizorii de
lemn a fost construitã o capelã de piatrã, aºa-numitul oratoriu.
Fundaþiile acestei capele, cu dimensiuni reduse ºi ziduri masive, au
fost scoase la luminã în primãvara anului 1927, prin cercetãrile
arheologice întreprinse de istoricul de artã ºi arheologul Victor Roth.
Prezenþa lor a fost confirmatã prin cercetãrile arheologice întreprinse
între anii 1983-1985. Construcþia în piatrã a mãnãstirii a debutat
ceva mai târziu, în jurul anului 1230, fiind realizatã cu maeºtrii
pietrari din Franþa, care au ridicat o adevãratã construcþie goticã.
De fapt, noua bisericã a avut un adevãrat rol iniþiator ºi de inspiraþie
în arhitectura viitoarelor biserici fortificate din Transilvania.
Cistercienii au fost înfiinþaþi ca ordin în jurul anului 1100 în Franþa,
de cãlugãrii din ordinul Benedict; cãlugãrii cistercieni s-au obligat
sã respecte regula orat et laborat/ roagã-te ºi munceºte! ºi de
asemenea sã respecte cele trei jurãminte stricte: castitatea, sãrãcia
ºi ascultarea. Aceºtia aveau un stil de viaþã plin de restricþii,
concentrându-ºi munca doar în interesul laicilor. Au adus la Cârþa
soiuri de viþã nobilã tocmai din Burgundia. Se spune cã, datoritã
restricþiilor la hranã, vinul era singurul care le dãdea putere. Vara,
cãlugãrii de la Abaþia din Cârþa mergeau în Franþa la abaþia-mamã din
Pontigny pentru a se pune la curent cu ultimele descoperiri. Pentru
a se apãra mai bine împotriva inamicilor, ºi-au construit douã grote
în apropierea mãnãstirii, unde se ascundeau.
Legendele spun cã aceºtia ar fi sãpat chiar ºi un
tunel ce pornea de sub altarul bisericii ºi care ducea
pânã la râul Olt. Edificarea mãnãstirii s-a realizat în
douã faze principale de execuþie, intercalate
cronologic de marea invazie tãtarã din anul 1241. În
prima fazã, care etaleazã trãsãturi stilistice tributare
romanicului târziu, s-a trasat planul general al
mãnãstirii, zidurile care delimitau curtea sa interioarã
fiind ridicate pânã la o înãlþime de cca 3-4 m deasupra
nivelului contemporan de cãlcare. Din punct de
vedere stilistic, construcþia aratã înrudirea cu
Mãnãstirea Walkenried din Saxonia Inferioarã ºi cu
Mãnãstirea Pannonhalma din Ungaria (amândouã
aflate pe lista UNESCO a patrimoniului mondial).
În anul 1260, dupã cezura provocatã de invazia
mongolã din primãvara anului 1241, lucrãrile de
construcþie vor fi reluate sub conducerea unui nou
arhitect, format în ambianþa goticului matur, ºi
cu aportul unui atelier de pietrari cu o structurã
eclecticã. În aceastã fazã are loc demantelarea vechiului oratoriu de
piatrã, pe ale cãrui fundaþii au fost
ridicate aripa nordicã a transeptului cu
perechea sa de capele ºi, în parte, corul cu absida
poligonalã. Pe la 1300 biserica ºi aripa esticã a
mãnãstirii Cârþa erau deja terminate, lucrãrile de finisare
si de construcþie a aripii sudice a abaþiei continuând
încã aproximativ douã decenii. Arhitectul ºi atelierul
de pietrari, activi la Cârþa dupã invazia mongolã din
anul 1241, au avut o contribuþie majorã în diseminarea
spiritului ºi a formelor artei gotice în Transilvania
secolului al XIII-lea. Un aport considerabil în evoluþia
acestui proces l-au avut însã ºi atelierele cisterciene de
pietrari, trimise în Transilvania probabil din iniþiativa
Capitulului General al ordinului cistercian, cãruia îi
erau aservite încã din anul 1240 o serie de aºezãri din
Þara Bârsei. Aceastã influenþa stilisticã sincreticã poate
fi surprinsã la o serie de monumente contemporane,
situate în sudul Transilvaniei, de pildã la bisericile
evanghelice din Sebeº-Alba, Prejmer, Bartolomeu,
Hãrman, Cristian, Capela Sf. Ecaterina din Braºov,

la Biserica evanghelicã-luteranã din Hãlmeag, dar ºi în nordul
Transilvaniei, la biserica ortodoxã din Bistriþa sau la biserica
reformatã din Sic. Un document emis la 29 ianuarie 1322 de regele
Carol Robert de Anjou al Ungariei (1308-1342) informeazã cã
mãnãstirii cisterciene Cârþa îi erau aservite zece aºezãri: Cârþa
(Kerch), Criþ (Cruz), Meºendorf (Messendorf), Cloaºterf (villa
Nicholai), Apoº (villa Abbatis), Cisnãdioara (monte sancti
Micahelis), Feldioara (Feldwar), Colun (Colonia), Glâmboaca
(Honrabah) ºi Cârþa Româneascã (Kercz Olachorum). Dupã
jumãtatea secolului al XIII-lea, în imediata sa apropiere, pe malul
drept al Oltului, mãnãstirea cistercianã a fondat aºezarea Cârþa
(germ. Kerz), cunoscutã ºi sub vechea denumire de Cârþa Sãseascã,
iar pe Valea Hârtibaciului, lângã Agnita, a întemeiat localitatea
Apoº (germ. Abtsdorf, Satul Abatelui). Ambele aºezãri au fost
populate cu saºi. Abaþia Cârþa a aºezat la cumpãna secolelor XIIIXIV coloniºti germani ºi pe teritoriul fostului Scaun de Sighiºoara,
respectiv, în localitãþile Criþ, Meºendorf ºi Cloaºterf, precum ºi în
localitãþile Colun ºi Glâmboaca, pe teritoriul actual al judeþului
Sibiu, precum ºi Feldioara, pe teritoriul actual al judeþului Braºov,
toate situate pe malul drept al Oltului.

Prin obþinerea de fonduri în cadrul unui program cultural
al Uniunii Europene, mãnãstirea a fost renovatã în anul
2013 ºi oferã pentru vizitatori un traseu turistic cu
indicatoare. Cârþa se aflã la 45 km de Sibiu; din DN1 în
direcþia Braºov, la indicatorul spre Cârþa se face stânga,
cca 3 km, pânã în centrul satului. Astãzi biserica este
frecventatã de comunitatea evanghelicã din localitatea
Cârþa. (surse: wikipedia.org; crestinortodox.ro;
alexandracristian.ro; sibiu-turism.ro; albota.sobis.ro;
cetatidintrecut.blogspot.com;
amfostacolo.ro;
vacantapersonalizata.ro; printransilvania.ro).
În ciuda distrugerilor survenite de-a lungul istoriei sale
zbuciumate, monumentul de la Cârþa ºi-a pãstrat arhitectura
impunãtoare ce atrage turiºtii ºi uimeºte ºi astãzi: capiteluri,
chei de boltã, ferestre, console ºi chiar portalul de vest din
secolul XV. În ruinele bisericii se poate vizita de asemenea
ºi cimitirul unic al soldaþilor germani cãzuþi în bãtãlie în
septembrie 1916, în Primul Rãzboi Mondial.
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