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MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN ERA DIGITALÃ

Informare despre organizarea examenelor
de Licenþã/Masterat ºi susþinerea probei
de Evaluare a cunoºtinþelor fundamentale
ºi de specialitate

Facultatea de ªtiinþe
Economice Bucureºti
a organizat online
Conferinþa Economicã
Naþionalã CEN 2020,
a cãrei temã 
Managementul afacerilor
în era digitalã 
a reprezentat o provocare
pentru cercetãtori
ºi cadrele didactice,
fiind un subiect de
actualitate în condiþiile
globalizãrii ºi dezvoltãrii
soluþiilor digitale pe plan
european ºi internaþional.
În deschidere, prof.univ.
dr. Zenovic Gherasim,
decanul Facultãþii
de ªtiinþe Economice
Bucureºti, a salutat
toþi participanþii la
conferinþã ºi a fãcut
precizãri legate de
program.
Prof.univ.dr. Maria
Andronie, prorector
cu cercetarea ºtiinþificã la
Universitatea Spiru Haret,
a îndemnat participanþii
la schimbul de idei
academice ºi lãrgirea
orizontului cunoaºterii,
mai ales prin utilizarea
sistemelor informatice
educaþionale, în contextul
creºterii importanþei
cercetãrii ºtiinþifice
ºi rolului digitalizãrii
în economie.

Activitatea educaþionalã a Universitãþii Spiru Haret
continuã sã se adapteze situaþiei generate de virusul
COVID-19. Aceastã pandemie este o realitate imediatã,
cu efecte asupra vieþii noastre de zi cu zi. Universitatea
Spiru Haret face toate eforturile pentru a asigura securitatea raporturilor juridice instituite cu studenþii proprii
ºi de a implementa toate mãsurile necesare pentru
desfãºurarea procesului de învãþãmânt în condiþii optime.
Detalii în pag.3

Vom dãrâma!
Mioara VERGU-IORDACHE

(Continuare în pag. 3)
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Întâlnirea informalã a Consiliului Consultativ SUERD din 12 mai 2020 a scos în evidenþã faptul
cã, urmare crizei actuale, Uniunea Europeanã poate revizui finanþãrile pentru cooperare macroregionalã. La întâlnire, secretariatul consiliului a fãcut o prezentare a Planului de Acþiune SUERD
(document aprobat de Comisie), precum ºi o sintezã a activitãþilor Consiliului Consultativ sub
mandatul secretariatului deþinut de USH Pro Business. Au fost prezentate proiectele importante
sintetizate de USH Pro Business pe baza propunerilor membrilor consiliului, dupã care a urmat
o dezbatere cu reprezentanþii societãþii civile.
(Continuare în pag. 2)

În atenþia viitorilor
absolvenþi haretiºti!

Evaluarea
ºi certificarea
competenþelor
profesionale
dobândite pe alte
cãi decât cele
formale
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De 30 de ani auzim, din pãcate ºi vedem, cã sloganul/
strigãtul de luptã politicã ºi nu numai este distrugerea.
Vom dãrâma. Vom distruge. ªi ce-i drept nu-i pãcat!,
le-a ieºit. Pãguboasã atitudine, pãguboasã urzealã, pe
care o plãtim noi toþi. Sigur, multe ar fi trebuit dãrâmate,
distruse, condamnate, dar nu mai ales în plan material, ci
în educaþie, în concepþii, în atitudini, în comportament...
S-au dãrâmat fabrici ºi uzine, cu buldozerul sau prin
privatizare. Nu am pus nimic în loc. Pandemia pe care
o suportãm ne-a demonstrat cã am greºit. Cã am dãrâmat
fãrã discernãmânt, fãrã prevedere, cu o furie demnã de
cauze mai bune. Parcã o ideologie, socialism/comunismul, ar fi zidit, nu noi, oamenii trãitori sub vremi!
Am vrut sã schimbãm sistemul de învãþãmânt. De 30 de
ani, la fiecare ciclu electoral, educaþia/învãþãmântul
reprezintã prioritate naþionalã. În hârtii. În realitate este
o cârpealã. De la tãbliþe de lut la nanotehnologie. A
încercat ºi încearcã învãþãmântul privat sã evadeze din
pluton. A fost/este prins ºi condamnat, fãrã judecatã, sã
fie tot de stat, dar exclusiv pe banii pãrinþilor! Cum, de
altfel, ºi învãþãmântul de stat gratuit este tot pe banii
pãrinþilor. O datã prin taxe ºi impozite ºi încã o datã prin
taxare individualã cãtre ºcoalã, pentru ca fiii ºi fiicele lor
sã poatã învãþa carte. Iar ne-a demonstrat pandemia de
coronavirus cât de departe suntem de ceea ce ne-am
propus. ªi iar s-a dovedit cã strigãtul de luptã al politicului
a avut succes! Ca ºi în cazul sãnãtãþii, este ignorat, când
nu este sãpat, cel mai important element, omul,
educatorul. Cât se investeºte în pregãtirea lui realã, cum
este recompensat pentru efortul sãu?
Sãnãtatea?! ªi în acest caz vom dãrâma ºi vom
construi de 30 de ani! E adevãrat, pe hârtie, chiar vom.
În realitate?! Coronavirusul ne demonstreazã cã s-ar
putea. Aþi observat? Când încã nu prea erau lãmuriþi,
s-au mobilizat ºi pãrea cã se întâmplã ceva. Gata, s-au
adaptat, au înþeles despre ce e vorba ºi tradiþionalele
obiceiuri cu parandãrãturi au revenit. Gata cu vom
construi! Gata cu stimulentele pentru cadrele medicale!
Culmea, în domeniul sãnãtãþii, chiar ar trebui demolate
spitalele ai cãror pereþi sunt adevãrate focare de infecþii!
Dar ce sã pui în loc?
Ne lamentãm: secetã ca anul acesta nu am avut de
50-60 de ani. Da. ªi? Sistemele de irigaþii existente au
fost distruse. Am pus ceva în loc? Se ºtie de ani buni
despre deºertificarea unor mari zone din Oltenia. Vom.
S-au amplasat sisteme antigrindinã. Nu peste tot. ªi ce
nu a distrus seceta a distrus grindina!
...A revenit Belina la stat. Ce zice ministrul Mediului?
Voi face o vizitã acolo ºi vom demola... Nu mai bine nu ar
mai demola, ci ar avea grijã de mediu, de pãduri, de ape?!
Dacã sloganul ar fi fost vom construi?
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Planul de Acþiune a fost rezultatul unor ani de
eforturi; în cele din urmã a fost adoptat, iar, în prezent,
acþiunile propuse iniþial în document fac obiectul unor
noi prioritizãri, pentru identificarea acelora care se vor
putea bucura de finanþare imediatã de la UE.
Coordonatorul naþional SUERD, din cadrul MAE, a
amintit ºi despre dezbaterile pe tema bugetului Uniunii
Europene, ºi despre unele revizuiri foarte probabile în
structura acestuia ca urmare a pandemiei. Din aceste
motive, statelor membre SUERD li s-a solicitat sã
identifice cel mult trei acþiuni prioritare pentru fiecare
axã prioritarã, pornind de la cele 6-7 pe fiecare AP
existente în Planul de Acþiune aprobat, agreat de
Comisia Europeanã. Aceste acþiuni prioritare vor trebui
ulterior transpuse adecvat în exerciþiul prezent de
programare a fondurilor UE. Coordonatorul naþional
a opinat cã dezbaterile care au loc la nivelul Uniunii
Europene pe marginea bugetului ne conduc cãtre
ipoteza cã, pe viitor, vor putea fi alocate mai multe
fonduri cãtre domenii precum: protecþia mediului,
dezvoltarea democraþiei, a statului de drept, ºi mai
puþine fonduri cãtre transporturi sau conectivitate.

Reprezentanþii Ministerului Muncii, Direcþia Politici
ºi Servicii Sociale, au subliniat cã prioritatea incluziunii
sociale ºi reducerii sãrãciei în SUERD sunt esenþiale,
cu atât mai mult cu cât societatea civilã din România a
insistat ca acest aspect sã fie prioritar în SUERD.
Dezbaterea s-a axat pe identificarea proiectelor pe
care CC SUERD îºi propune sã le susþinã ºi implementeze. Prezentarea Planului de Acþiune SUERD a
avut rolul de a ajuta membrii societãþii civile, ONGurile ºi alþi reprezentanþi ai CC SUERD sã încadreze
mai bine proiectele deja propuse, în funcþie de acþiunile
definite pe arii prioritare în documentul strategic
aprobat. La orice scriere de proiect pe Strategia
Dunãrii trebuie avutã în vedere urmãrirea obiectivelor
strategice din document. Consiliul Consultativ ºi-a
exprimat punctul de vedere cã, nici pânã în prezent,
nu se cunoaºte cu exactitate maniera în care proiectele
SUERD vor fi evaluate. Schiþele programelor operaþionale viitoare pot fi analizate, iar CC SUERD trebuie
sã le urmãreascã pentru a avea repere asupra relevanþei
ghidurilor din perspectiva SUERD. Totuºi, în opinia
consiliului, acest lucru este încã insuficient, fiind
nevoie de o clarificare din partea autoritãþilor de
management a programelor operaþionale asupra
modului de evaluare a proiectelor SUERD ºi asta în
baza unei consultãri prealabile.
Avem temerea cã, precum cotele apelor Dunãrii,
care sunt în scãdere urmare secetei, ºi cotele de interes
pentru SUERD, în actualul context de crizã, scad la
nivel naþional ºi european. Poate fi un sindrom al
depresiei economice europene, deºi ambiþia acestei
strategii este sã creeze prosperitate, reducerea decalajelor ºi a sãrãciei, tocmai pentru a rãspunde solidar la
astfel de situaþii, a declarat conf. univ. dr. Costin
Lianu, director general USH Pro Business, reprezentant al Secretariatului CC SUERD. Acesta a
continuat: Noi suntem datori sã luptãm pentru reducerea decalajelor ºi combaterea sãrãciei, prin aportul
societãþii civile. Vom insista ºi pentru proiecte precum
digitalizarea sub toate aspectele ei, coridoarele logistice ºi de comerþ, agriculturã sustenabilã, de preferat
ecologicã (bursele de produse, reþele de comercializare
ºi standarde), specializarea inteligentã în agriculturã
ºi dezvoltare ruralã, dezvoltarea unui concept de
sãnãtate umanã în contextul actualei pandemii, reþele
de centre locale, regionale de inovare, internaþionalizare, acces la cunoºtinþe, incluziune socialã ºi pregãtire, managementul zonelor protejate, dezvoltarea
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sustenabilã a Deltei Dunãrii, iniþierea în scrierea de
proiecte europene, Horizon Europe º.a. Nu înþeleg
de ce ar trebui sã reducem fondurile pe SUERD. Dacã
ne uitãm la dezbaterile mondiale legate de situaþia creatã
de COVID-19, vedem cã se pune mai mare accent pe
zona de prevenire a unor pandemii, de combatere a
efectelor acestora, pe ideea de teritorii reziliente la
astfel de provocãri.
De asemenea, au fost dezbãtute teme legate de dezvoltarea capacitãþii administrative ºi a intercomunalitãþii în România ºi alte þãri dunãrene, care ar trebui sã
fie o prioritate în strategie. În condiþiile în care autoritãþile
locale, primarii ºtiu foarte puþin sau deloc despre
strategie, s-a propus înfiinþarea de birouri de informare
SUERD la nivel local, în care oameni pregãtiþi, ofiþeri
dunãreni sã poatã aduce strategia mai aproape de
comunitãþile locale. A fost subliniatã importanþa dezvoltãrii de proiecte pentru tineri, care sã acceseze fonduri
pentru comunitãþile lor, împreunã cu þãrile membre din
Strategia Dunãrii. De o mare importanþã rãmâne tema
turismului ºi realizarea de proiecte integrate de dezvoltare a turismului, pe sãnãtate, dar ºi rural, cultural,
ecologic, religios.
Alte aspecte importante subliniate au fost: dezvoltarea, la nivel naþional, împreunã cu Ministerul
Tineretului, a 350 de centre de tineret educative, cu
reconversie profesionalã ºi promovarea agriculturii
ecologice, cu accent pe produsele româneºti.
O altã concluzie importantã a fost cã Strategia
Dunãrii are nevoie de abordãri bine structurate,
astfel încât proiectele sã aibã continuitate. Au fost
propuse proiecte de întãrire a rolului societãþii civile,
atât în SUERD, cât ºi în toate domeniile care vizeazã
cetãþenii, ºi solicitã CC sã transmitã cu celeritate
aceste proiecte ºi iniþiative, considerând, totodatã,
cã acest consiliu are un rol esenþial în guvernanþa
strategiei. S-a insistat pe ideea conform cãreia
consiliul sã se racordeze la miºcarea macroregionalã
a societãþii civile, urmând ca federaþia sã se implice
în acest demers. Un element important pe care
consiliul trebuie sã-l aibã în vedere este controlul
asupra eficienþei guvernanþei SUERD de cãtre
autoritãþile cu responsabilitãþi pe aceastã linie.
De asemenea, s-a subliniat cã investiþiile economice pentru revenirea din criza Covid trebuie vãzute
ca oportunitãþi majore pentru România ºi pentru zona
Dunãrii. Este nevoie de o relansare verde. Guvernul
României a semnat, împreunã cu alte state, o scrisoare
de susþinere a Pactului Ecologic European, iar
investiþiile viitoare trebuie sã fie aliniate cu obiectivele acestuia ºi cu obiectivul de limitare a încãlzirii
globale din Pactul de la Paris, pentru a se evita
probleme ale schimbãrilor climatice.
Proiectele trebuie sã aducã reduceri de emisii,
beneficii pentru sãnãtate ºi refacerea ecosistemelor ºi
a mediului, precum: decarbonizarea transportului,
îmbunãtãþirea infrastructurii de transport, care sã
permitã transportul cu emisii zero, reabilitarea clãdirilor
în aºa fel încât sã devinã eficiente din punct de vedere
energetic, dezvoltarea energiei din resurse regenerabile
sustenabile, refacerea naturii pe scarã largã.
A fost analizatã Axa prioritarã 8, care cuprinde
aproape toate cele 5 acþiuni dedicate clusterelor.
Concluzia a fost cã acestea sunt puternic implicate
în crearea de mãsuri de combatere a efectelor COVID19, dar, în acelaºi timp, sunt puternic implicate ºi în
diverse proiecte europene. În Planul de Acþiune,
temenele finale sunt în decembrie 2021, mijlocul
anului 2022, iar termenele sunt optimiste, deci, pânã
la definitivarea bugetului UE, trebuie sã identificãm
sursele de finanþare ale acestor proiecte. Clusterul
CERMAND ºi-a arãtat interesul pentru dezvoltarea
unui proiect vizând tehnologia hidrogenului unde
existã expertizã ºi se pot dezvolta, cu aceastã
tehnologie, soluþii de export pentru România.
În domeniul construcþiilor s-a fãcut precizarea cã,
începând cu data de 1 ianuarie 2019, nu se mai pot
realiza construcþii noi ºi nu se mai pot face recepþiile
clãdirilor dacã nu se încadreazã în Standardul Early
Zero Energy Building. Legal, niciun proiect, dezvoltat cu bani UE sau guvernamentali, nu se poate
implementa decât dacã construcþiile prinse în proiect
respectã normele de consum redus de energie, cãtre
zero, iar acest lucru trebuie cunoscut de toþi cei care
vor sã dezvolte proiecte în SUERD.
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Produsele ecologice din România,
atuuri mari, performanþe modeste
În data de 14 mai a.c. Asociaþia INTER-BIO, asociaþie interprofesionalã
pentru produse agroalimentare ecologice, a organizat împreunã cu USH
Pro Business, BIOTERRA, Asociaþia Bioagricultorilor din România ºi
clusterul Bio Danubius, membri fondatori ai asociaþiei, un seminar digital
dedicat domeniului produselor ecologice, în contextul actual, în care se
menþin perfomanþele modeste ale domeniului în România.
Au fost prezenþi membrii asociaþiei, fermieri ºi structuri asociative,
cercetãtori, reprezentanþi ai mediului academic, organizatori de târguri
ºi evenimente digitale (Dubai, EAU ºi Biofach Germania), firme din
domeniul agriculturii de precizie.
O concluzie importantã a fost aceea cã, dacã ne dorim o reducere a decalajelor
privind adoptarea agriculturii bio, ar trebui, pe plan naþional, o strategie cu
implicare activã a autoritãþilor statului pentru stimularea consumului
de produse ecologice, stimularea procesãrii de produse ecologice ºi a
legãturilor pe filiera de produs, promovarea produselor ecologice pe piaþa
internã ºi la export, cercetare ºi inovare, inclusiv digitalã, în domeniu.
Deºi România are importante atuuri în domeniul ecologic, performanþele ei continuã sã fie modeste, iar modelul agroalimentar românesc
pare sã evolueze contrar celui european care se bazeazã din ce în ce
mai mult pe ecologic. Mediul de afaceri din domeniu este împovãrat ºi
puþin sprijinit, filierele nu sunt consistente, iar confuzia ecologicconvenþional persistã în detrimentul celor care investesc în alimente
sãnãtoase, fãrã pesticide ºi alte ingrediente chimice, toxice. Recenta
pandemie va accelera adoptarea agriculturii ecologice în UE ºi la nivel
global  a declarat Costin Lianu, preºedintele Inter-Bio.
Biodiversitatea, calitatea solului ºi a apelor, în România, sunt
permanent ameninþate ºi pierdem aceste atuuri ºi în Delta Dunãrii, ºi
în zonele protejate, ºi în restul zonelor agricole unde se ºtie prea puþin
gradul de ameninþare ºi de contaminare. Dacã vom practica agricultura
ecologicã vom avea garanþia unor standarde private pentru care Bio
Danubius ºi Inter-Bio luptã constant, a declarat Petriºor Petrescu,
vicepreºedinte Inter-Bio ºi preºedinte al clusterului Bio Danubius.
Aurel Petruº, fermier în regim ecologic, susþine cã existã multe reglementãri care îi descurajeazã pe fermieri, care ar putea fi regândite, precum:
sancþiunile multianuale, perioada de angajare în regim ecologic, permisivitatea controalelor pentru cei care declarã cã practicã agricultura
ecologicã sau separarea în cadrul declaraþiei pe suprafaþã a subvenþiei,
astfel încât agricultorul ecologic sã nu fie tratat la fel ca un agricultor
din convenþional privind subvenþia.
Programul de Cooperare Elveþiano  Român. Servicii Integrate de
Export pentru IMM-urile din România, de susþinere a producãtorilor
ecologici, a fost o realizare notabilã, dar care nu a ajuns decât la un
numãr mic de producãtori. Ideea Inter-Bio s-a nãscut prin acest program. Fermierii au nevoie de sprijin consistent ºi voinþã politicã clarã,
pentru cã trebuie sã valorificãm acest mare potenþial ecologic pe care
altfel îl irosim. a declarat Albert Imre, vicepreºedinte Inter-Bio.
Au fost prezentate în continuare posibilitãþile participãrii firmelor
româneºti la târgul internaþional MENOPE, Dubai, într-un format mixt,
digital ºi ca prezenþã fizicã, în luna decembrie a.c. Astfel, din lunã în
lunã, pânã în sepembrie, organizatorii pun la dispoziþie o platformã de
matching care se axeazã pe câte un subiect din domeniul Bio.
Digital Trade Week creeazã contacte reale. Dacã, de exemplu, o firmã
producãtoare ºi distribuitoare de miere intrã pe aceastã platformã, se
conecteazã direct cu importatorii de miere, toate produsele realizate de
producãtor sunt încãrcate pe Arabian Organics ºi sunt promovate acolo.
La începutul fiecãrei sãptãmâni, se organizeazã un webinar cu importatorii
de pe piaþa arabã, din diverse domenii, care informeazã care sunt cererile
ºi schimbãrile din piaþã. Înscrierea este gratuitã ºi face parte din pachetul
de înscriere la expoziþie.
Concluzia prezentãrii Organic Digital Trade Week este cã pe platforma
creatã se poate face matching. Acest lucru oferã un avantaj firmelor
atunci când vor participa la târg, în decembrie (deja exportatorul ºi
importatorul se cunosc, pentru cã au discutat, exportatorul a prezentat
deja produsele, cataloagele, importatorul urmând sã le agreeze ºi astfel
se poate merge mai departe în direcþia semnãrii de contracte). Este un
pas mare înainte, pentru a folosi participarea la târguri ºi expoziþii, nu ca
un expozant novice care, la finalul evenimentului, observã cã nu s-a ales
cu nimic, lucru care se întâmplã des multor expozanþi. Aceastã nouã
posibilitate nu oferã neapãrat o garanþie cã se vor concretiza afaceri, dar
îi apropie pe producãtori, mai consistent, de piaþã.
Dezbaterea s-a încheiat cu prezentarea perspectivelor de finanþare
prin viitorul program UE de cercetare aplicatã, Horizon Europe. Au
fost arãtate liniile directoare ale programului ºi ariile tematice pentru
care se vor organiza call-uri, începând cu anul 2021.
Pentru informaþii suplimentare, ne puteþi contacta la tel: 0740 521
967, +40 216 500 014; e-mail: office@ushprobusiness.ro sau
accesând www.ushprobusiness.ro, www.inter-bio.ro.
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U N I VE R S I TAR IA
Conferinþa Economicã Naþionalã CEN 2020

În atenþia viitorilor
absolvenþi haretiºti!

MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN ERA DIGITALÃ
(Urmare din pag. 1)

În sesiunea plenarã au fost prezentate lucrãri reprezentative pentru tema Conferinþei, dupã cum urmeazã:
 prof.univ.dr. Zenovic Gherasim a susþinut lucrarea Rolul
digitalizãrii în atenuarea efectelor crizei economice generate
de coronavirus, întocmitã cu academician prof.univ.dr. DHC
Gheorghe Zaman, aducând o serie de clarificãri în domeniul
digitalizãrii, cu sublinierea locului României în ansamblul
statelor digitalizate ale lumii ºi cu realizarea suportului
digitalizãrii în comunicare, în lucrul de acasã, în e-Health ºi
e-Learning. Transformarea digitalã reprezintã o caracteristicã
fundamentalã a Societãþii Informaþionale-Societãþii
Cunoaºterii, digitalizarea cuprinzând toate sferele activitãþii
umane. Astãzi este de neconceput abordarea unui proces sau
fenomen fãrã a se folosi un produs sau un serviciu rezultat
din digitalizare;
 conf.univ.dr. Mihai Andronie a prezentat comunicarea
Utilizarea instrumentelor informatice educaþionale pe durata
crizei provocate de coronavirus, elaboratã cu prof.univ.dr.
Maria Andronie. În ultimii ani, noile tehnologii au pãtruns
din ce în ce mai mult în mediul educaþional, ajungându-se ca,
în multe instituþii de învãþãmânt, aplicaþii informatice de
comunicare ºi/sau învãþare sã fie utilizate în paralel/
complementar cu metodele de învãþare tradiþionale (în sala
de clasã). Totodatã, utilizarea instrumentelor informatice de
uz general din categoria cãrora fac parte ºi reþelele de
socializare, a cunoscut o puternicã dezvoltare în ultimii ani,
numãrul de utilizatori ai acestora crescând constant, în special
în rândurile tinerilor, studenþilor ºi masteranzilor;
 conf.univ.dr. Mariana Iatagan a susþinut lucrarea, întocmitã
împreunã cu conf.univ.dr. Raluca Zorzoliu, cu tema Managementul resurselor umane în era digitalã, punând accentul
pe transformarea digitalã care a creat provocãri ºi oportunitãþi
de piaþã unice, organizaþiile fiind puse în situaþia de a se
confrunta cu o nouã generaþie de competitori care profitã de
barierele joase de intrare permise de tehnologie;
 prof.univ.dr. Luminiþa Ionescu a prezentat lucrarea
Contabilitatea în era digitalã, explicând aspecte specifice
ale evoluþiei contabilitãþii în era digitalã ºi modul în care
soluþiile digitale conduc la perfecþionarea activitãþii firmelor
ºi adoptarea deciziilor optime de cãtre management.
Avantajele serviciilor furnizate de contabilitatea digitalã se
referã la comunicarea mai eficientã cu utilizatorii informaþiei
contabile, procesarea rapidã a datelor, elaborarea rapidã
rapoartelor financiare necesare managementului ºi accesul
facil la documentele digitale;
 comunicarea Pensionari ºi nu numai. Consumatori avizaþi
ºi greu de mulþumit!, autor prof.univ.dr. Manuela Epure, a
descris comportamentul consumatorilor vârstnici, segment
din ce în ce mai numeros în contextul îmbãtrânirii accentuate
a populaþiei. Îmbãtrânirea populaþiei este un fenomen prezent

în tot mai multe þãri, în special cele dezvoltate, ºi are numeroase consecinþe economice ºi sociale;
 lucrarea prof.univ. dr. Daniela Paºnicu Efectele digitalizãrii
economiei asupra ocupãrii si organizãrii muncii a accentuat
faptul cã digitalizarea economiei este recunoscutã pe scarã largã
drept unul dintre factorii majori care influenþeazã piaþa muncii.
Aceasta are ca efecte transformarea locurilor de muncã
existente, apariþia unora noi sau desfiinþarea altora.
Dupã secþiunea plenarã, Conferinþa CEN 2020 a continuat
pe douã secþiuni de specialitate, Contabilitate ºi Finanþe ºi
Management ºi Marketing, în cadrul cãrora au fost prezentate
numeroase comunicãri din domeniul contabilitate, finanþe,
informaticã de gestiune, management, marketing etc., lucrãri
ºi cercetãri privind studii de caz referitoare la economia
Românei în condiþiile gestionãrii crizei COVID 19, tratamentul
contabil, auditul în era digitalã, abordãri manageriale ºi marketing în contextul pandemiilor etc.
Dintre lucrãrile cele mai importante susþinute pe secþiuni,
menþionãm:
secþiunea I: Contabilitate ºi Finanþe:
 Exigenþe ºi provocãri privind impozitul pe veniturile
obþinute din România de nerezidenþi, autor conf. univ. dr.
Floarea Georgescu;
 Viitorul profesiei contabile în era digitalã, autori prof.
univ. dr. Luminiþa Ionescu ºi ec. Aurel Andrei, preºedinte
CECCAR Bucureºti;
 Dezvoltãri privind dizolvarea ºi lichidarea societãþilor.
Aspecte contabile ºi fiscale privind operaþiunile de lichidare
ºi partaj, autori: conf. univ. dr. Lucian Ilincuþã, conf. univ.
dr. Lãcrãmioara Hurloiu, conf. univ. dr. Bianca Rusu;
 Auditul intern în era digitalã, autor prof.univ.dr. Dumitru
Nica.
secþiunea II: Management ºi Marketing:
 Influenþa leadershipului politic feminin asupra
economiei româneºti, autori: lector univ.dr. Rocsana Bucea
Manea Þoniº, prof.univ.dr. Luminiþa Pistol, conf.univ.dr.
Elena Gurgu;
 Învãþãmântul la distanþã  realitãþi si provocãri actuale,
autor conf.univ.dr. Diana Crãciunaº;
 Suspendarea ºi încetarea contractelor individuale de
muncã în contextul crizei COVID 19. Reflecþii ºi posibile
soluþii practice, autori: lector univ.dr. Rodica Dragomiroiu,
lector univ.dr. Iulian Hurloiu.
CONFERINÞA ECONOMICÃ NAÞIONALÃ 2020 s-a
bucurat de o largã participare din partea cadrelor didactice,
cercetãtorilor, dar ºi practicienilor din domeniul economic.
Tema anunþatã a CONFERINÞEI ECONOMICE
NAÞIONALE CEN 2021 este Dezvoltarea durabilã a
economiei româneºti pe timp de crizã.

Prof.univ.dr. Luminiþa IONESCU
Conf.univ.dr. Raluca ZORZOLIU

COMUNICAT DE PRESÃ
Finalizare proiect

26.05.2020

UNIVERSITATEA ªI PIAÞA MUNCII  PARTENERIAT PENTRU SUCCES!

Informare despre organizarea examenelor
de Licenþã/Masterat ºi susþinerea probei
de Evaluare a cunoºtinþelor fundamentale
ºi de specialitate
Pe durata stãrii de alertã ºi pânã la eliminarea restricþiilor
privind
adunãrile publice de cãtre autoritãþile de resort,

desfãºurarea tuturor activitãþilor de predare-învãþareevaluare aferente semestrului al II-lea al anului universitar
2019-2020, a examenelor de finalizare a studiilor de
Licenþã, Masterat sau a programelor de studii postuniversitare se poate realiza ºi în modul online pentru formele
de organizare a programelor de studii cu frecvenþã ºi cu
frecvenþã redusã ºi reprezintã modalitãþi de organizare a
formelor de exercitare a programelor de studii prevãzute la
art. 139 lit. a) ºi b) din Legea Educaþiei Naþionale nr. 1/2011,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Înscrierea la examenul de Licenþã/Masterat se face
online, prin completarea unei cereri tip ºi depunerea
dosarului cu 5 zile înainte de data programatã pentru
susþinerea examenului, cu toate documentele necesare, în
format electronic, online, solicitate de facultate.
Fiecare facultate organizatoare de examen de Licenþã/
Masterat aduce la cunoºtinþa absolvenþilor (direct, prin
anunþuri pe platforma de e-learning Blackboard ºi pe
paginile web ale facultãþilor de pe site-ul universitãþii
www.spiruharet.ro), cel târziu pânã la data de 31 mai,
intervalul de timp în care se fac înscrieri ºi programarea
examenului de Licenþã/Masterat.
Pentru a se înscrie la examenul de Licenþã/diplomã de
dizertaþie, absolvenþii vor încãrca pe platforma Blackboard
lucrarea de licenþã/diplomã de dizertaþie ºi vor transmite,
în format electronic, la adresa de e-mail comunicatã de
cãtre fiecare facultate, toate documentele prezentate
anterior, semnate (unde este cazul).
Susþinerea probei de Evaluare a cunoºtinþelor fundamentale ºi de specialitate se va realiza sub formã de test
complex, tip grilã, în sistem online, de pe orice sistem
informatic conectat la Internet. Testul complex tip grilã
este compus din întrebãri, sub formã de enunþuri, cu
variante de rãspuns, iar în cazul programelor de studii cu
douã componente (dublã specializare), numãrul întrebãrilor
va fi dublu. Numãrul total al întrebãrilor este stabilit de
cãtre Departamentul de studii ºi aprobat de Consiliul
facultãþii. Timpul alocat pentru susþinerea probei de
Evaluare a Cunoºtinþelor fundamentale ºi de specialitate
este de 2-3 ore, în funcþie de specificul fiecãrui program
de studii.
Prezentarea ºi susþinerea lucrãrii de Licenþã/diplomã de
dizertaþie se desfãºoarã online, în faþa comisiilor/subcomisiilor constituite în acest scop, aprobate de Senatul
universitãþii ºi numite prin decizie de Rectorul Universitãþii.
Toate detaliile vor fi aduse la cunoºtinþa studenþilor ºi
masteranzilor prin afiºare pe pagina web ºi la avizierele
proprii.









(POCU/90/6.13/6.14/106201)

Proiect cofinanþat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin PROGRAMUL OPERAÞIONAL CAPITAL UMAN 20142020

Universitatea Spiru Haret, în calitate de beneficiar,
împreunã cu Asociaþia Sigma Development Center
Constanþa, în calitate de partener, organizeazã marþi, 2 iunie
2020, ora 11:00, conferinþa de finalizare a proiectului
Universitatea ºi piaþa muncii  parteneriat pentru succes!
Evenimentul va avea loc online.
Obiectivul general al proiectului a fost sincronizarea
competenþelor absolvenþilor de studii superioare în domeniul
economic/juridic cu aºteptãrile ºi nevoile pieþei muncii prin
fundamentarea organizatoricã, iniþierea ºi dezvoltarea
durabilã a relaþiei universitate  piaþa muncii.
Prin implementarea proiectului s-au obþinut urmãtoarele
rezultate:
1. participarea a 260 de studenþi la activitãþi de consiliere
si orientare profesionalã, la stagii de practicã derulate în
medii de muncã reale ºi la diverse forme de colaborare între
universitate ºi agenþi economici (cursuri practice, sesiuni
de interviuri simulate, workshop-uri cu participarea cadrelor
didactice ºi a reprezentanþilor pieþei muncii);
2. crearea unui sistem de informare ºi colaborare reciprocã
între universitate ºi piaþa muncii, unic în Regiunea Sud-Est,
ºi înfiinþarea Centrului de coordonare a relaþiei între
universitate ºi piaþa muncii în cadrul Facultãþii de ªtiinþe
Juridice ºi ªtiinþe Economice Constanþa;
3. implementarea de soluþii inovative bazate pe utilizarea
TIC pentru a susþine colaborarea la distanþã între universitate
ºi angajatori;
4. dezvoltarea de parteneriate cu agenþii economici din
regiunea Sud-Est pentru implicarea efectivã a angajatorilor
în viaþa academicã prin: integrarea reprezentanþilor pieþei
muncii în organismele manageriale si consultative de la
nivelul facultãþii; participarea reprezentanþilor pieþei muncii

la activitatea didacticã derulatã în facultate; formularea de
propuneri de perfecþionare a curriculumului în spiritul
adaptãrii la cerinþele pieþei muncii; încheierea de contracte
de cercetare între universitate ºi reprezentanþii pieþei muncii;
formularea de propuneri de instruire pe care universitatea o
poate acorda angajaþilor sau potenþialilor angajaþi în direcþia
dezvoltãrii de competenþe necesare firmelor angajatoare;
formularea de propuneri de activitãþi necesare angajatorilor
ce pot fi derulate în sistem teleworking;
5. creºterea nivelului de conºtientizare, la nivelul Regiunii
Sud-Est, asupra relevanþei pe care dezvoltarea durabilã o are
pentru generaþiile prezente ºi viitoare, precum ºi asupra aspectelor ce vizeazã asigurarea egalitãþii de ºanse pe piaþa muncii.
Studenþii participanþi în proiect au avut oportunitatea de a
participa la activitãþi în urma cãrora au descoperit aspecte
caracteristice ale profesiei pentru care s-au pregãtit pe parcursul
anilor de studiu ºi, pe aceastã bazã, au participat la un concurs
cu premii în valoare de 1.500 lei/premiu.
Valoarea totalã a proiectului Universitatea ºi piaþa muncii
 parteneriat pentru succes! (POCU/90/6.13/6.14/106201)
este de 2.215.765,43 lei, din care valoarea cofinanþãrii UE
este de 1.845.732,47 lei.
Perioada de implementare a proiectului a fost de 24 luni,
începând cu data de 04.06.2018 pânã la 03.06.2020.

Persoanã de contact:
conf univ. dr. Iuliana PÂRVU, manager de proiect
Adresa e-mail: iuliana.parvu@spiruharet.ro
Tel: 0241-545015
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de ªtiinþe Juridice
ºi ªtiinþe Economice Constanþa, str. Unirii nr. 32-34,
Constanþa, jud Constanþa, codul poºtal 900532

Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele educaþiei Braºov
a Universitãþii Spiru Haret a organizat
vineri, 22 mai, ora 18.00, conferinþa online cu tema

Poporul român:
o enigmã ºi un miracol?
Conf.univ.dr. Mircea Negru
Conf.univ.dr. Otilia Todor
În cursul conferinþei au fost prezentate unele aspecte
esenþiale ale istoriei noastre: civilizaþia geto-dacicã,
cucerirea Daciei de cãtre romani, romanizarea ºi
etnogeneza românilor.
Conferinþa a fost ilustratã cu imagini inedite privind
douã monumente istorice romane relevante de la Dunãrea
de Jos, respectiv un film documentar ce reconstituie viaþa
cotidianã a romanilor.
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OFERTA EDUCAÞIONALÃ A UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET BUCUREªTI
 anul universitar 2020-2021 
Documente

LICENÞÃ

Studii de licenþã
A) DOVADA ABSOLVIRII EXAMENULUI DE BACALAUREAT:
Diplomã de bacalaureat / diplomã
echivalentã în original;
sau
Copie a diplomei de bacalaureat
însoþitã de adeverinþã eliberatã de
facultatea la care se aflã diploma
de bacalaureat, în original (pentru
cei care urmeazã a doua facultate
sau care au depus diploma de
bacalaureat în original la alt
dosar de admitere);
sau
Adeverinþã eliberatã de liceu, în
original, pentru candidaþii care au
promovat examenul de bacalaureat
în anul curent; adeverinþa trebuie sã
cuprindã media generalã la examenul
de bacalaureat, mediile obþinute în
anii de studii, termenul de valabilitate
ºi menþiunea cã nu a fost eliberatã
diploma de bacalaureat;
sau
Copie a adeverinþei eliberatã de
liceu, însoþitã de o adeverinþã
eliberatã de facultatea la care se
aflã adeverinþa eliberatã de la liceu
în original (pentru cei care au
depus adeverinþa eliberatã de la
liceu în original la alt dosar de
admitere).
B) DOCUMENTE DE IDENTIFICARE:
 Copie a cãrþii de identitate, care sã
cuprindã codul numeric personal;
 Copie a certificatului de naºtere;
 Copie a certificatului de cãsãtorie
(dacã este cazul).

TAXA DE ÎNSCRIERE
Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru studiile
universitare de licenþã ºi masterat este: 130 lei.
Candidaþii care au optat pentru preînscrierea online la unul
dintre programele Universitãþii Spiru Haret (licenþã sau masterat)
în perioada 17 februarie  30 iunie 2020 ºi au depus documentele pânã la data de 31 iulie 2020 sunt scutiþi de achitarea
taxei de înscriere.

MASTERAT

Copiii personalului didactic aflat în activitate, copiii de pensionari ºi
ºomeri, aflaþi în întreþinerea pãrinþilor (cu vârsta de pânã la 26 de ani),
sunt scutiþi de plata taxei de înscriere pentru admitere. Aceastã facilitate
se acordã în urmãtoarele condiþii:
 candidaþilor fii de cadre didactice, în temeiul unei adeverinþe eliberate
de ºcoala unde funcþioneazã pãrintele/pãrinþii;
 candidaþii fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima
lunã (cu condiþia sã aibã vârsta de pânã la 26 de ani);
 candidaþii fii de ºomeri, în baza cuponului de ºomer din ultima lunã
(cu condiþia sã aibã vârsta de pânã la 26 de ani).
Sunt scutiþi de plata taxei de înscriere pentru admitere ºi candidaþii
care au obþinut în perioada studiilor liceale distincþii (premiul I, II, III,
menþiune) la olimpiadele ºcolare recunoscute de ministerul de resort.

C) ALTE DOCUMENTE:
 Adeverinþã medicalã tip (de la
medicul de familie);
 3 fotografii 3/4;
 Dosar plic.
D) DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:
Fiºã  chestionar pentru admitere
(https://admitere.spiruharet.ro/public/
upload/2020/02/12/2019-04-25admitere-licenta-documente.pdf)
Studii de masterat
A) DOVADA ABSOLVIRII STUDIILOR ANTERIOARE:
 Diploma de licenþã (în original)
sau adeverinþã de promovare a
examenului de licenþã pentru
promoþia curentã;
 Foaia matricolã/ suplimentul la
diplomã sau situaþia ºcolarã
(copie xerox) pe care se certificã
conformitatea cu originalul de cãtre
persoanele cu atribuþii de secretariat;
 Diploma de bacalaureat (copie
xerox) pe care se certificã conformitatea cu originalul de cãtre persoanele cu atribuþii de secretariat;
B) DOCUMENTE DE IDENTIFICARE:
 Copie a cãrii de identitate, care
sã cuprindã codul numeric personal;
 Copie a certificatului de naºtere;
 Copie a certificatului de
cãsãtorie (dacã este cazul).
C) ALTE DOCUMENTE
 Curriculum Vitae;
 Adeverinþã medicalã tip (de la
medicul de familie);
 3 fotografii 3/4;
 Dosar plic.
D) DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:
Fiºa de înscriere pentru admitere
(https://admitere.spiruharet.ro/public/upload/2020/02/12/2019-04-25-admiteremaster-documente.pdf)

OPINIA NAŢIONALĂ

VITRALII

911 – 26 mai 2020

Bâlbe,
garduri
şi aparate
auditive

VITRALII
Problema comunicării între guvernanţi şi guvernaţi
nu şi-a găsit încă soluţia. În general vorbind, trăim cu
toţii senzaţia unui hău între cei care iau decizii şi noi,
cei care trebuie să le punem în practică.
Pe la începutul anului am făcut câteva plimbări prin
Bucureşti cu un amic venit din străinătate. Se afla
pentru prima oară în România. După ce aproape ne-am
rupt încălţările colindând cele mai frumoase locuri din
capitală, străzi şi străduţe vechi, muzee, parcuri, am
intrat într-un bistro. L-am întrebat, în faţa unui pahar
cu vin, ce crede despre oraş, cum i s-au părut locurile,
oamenii, casele. M-a copleşit cu elogii la adresa urbei
în care m-am născut, dar, la final m-a întrebat nedumerit
de ce Palatul Parlamentului şi în general toate clădirile
administrative sunt înconjurate de garduri şi păzite de
paznici. Întrebarea m-a descumpănit, pentru că,
obişnuit cu obiceiurile dâmboviţene, nu m-am gândit
niciodată la asta. În orice instituţie de stat, de orice fel
ar fi ea, intrarea se face întotdeauna pe uşa din dos,
după o discuţie obositoare cu un gardian plin de
importanţă, iar somptuoasele intrări principale sunt
rezervate celor aleşi, puternici, care ocupă vremelnic
posturi de conducere. Activitate pe care o exercită cu
mai mult sau mai puţin succes.
Chiar aşa, de ce intrăm mereu pe uşa din dos? De ce
trebuie să ne strecurăm pe porţi murdare, pe lângă
fişete doldora de hârtii care nu servesc nimănui, de ce
ne înghesuim la cozi interminabile în faţa ghişeelor
soioase? Nicăieri în lume nu se întâmplă asta. Doar
aici, la noi, scările de marmură şi holurile lustruite sunt
interzise publicului. Omul avea dreptate să fie uimit. În
toată Europa, instituţiile publice, chiar şi reşedinţele
regale, au parcuri neîngrădite prin care oamenii se pot
plimba nestânjeniţi. La urma urmei, ei plătesc, ca şi
noi, taxe pentru a susţine şi întreţine aceste instituţii.
Aici e o problemă de cultură instituţională. Aleşii şi
numiţii noştri sunt obişnuiţi să se creadă buricul
pământului, pentru că noi le dăm prilejul zi de zi. Ei
bâlbâie nişte decizii, pe care le sucesc de câteva ori
până ajung în forma finală, iar noi ne prefacem că suntem
nişte surdo-muţi cu urechile cepuite de aparate
auditive defecte. Numai că, mai târziu, plătim amenzi,
penalităţi, accesorii, pentru că ne-a fost teamă să cerem
clarificări. Fără a îndemna la insurgenţă, vă conjur:
rupeţi gardurile, sfărâmaţi lacătele! Nu pe cele din metal,
desigur. Nu la ele mă refer.
Un minim efort de gândire şi puţină imaginaţie ar fi
suficiente.
Dragoş CIOCĂZAN
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Pe treapta mea din scara vieţii!
Deşi până acum am fost învăţaţi să privim tot mai în
sus şi să dorim să ajungem la mai bine şi la mai mult, criza
de Corona ne-a adus cu picioarele pe pământ şi ne-a
„explicat” faptul că se poate trăi şi mai pur, dar şi mai
simplu. Când una dintre absolventele de la Facultatea de
Teatru a Universităţii Spiru Haret a venit la mine rugândumă să vorbesc cu părinţii pentru a-i convinge să o lase să
fie profesoară în satul bunicilor ei, mi s-a părut ciudat…
Dar am susţinut-o, văzându-i sclipirea din ochi ce venea
din inimă. Părinţii erau contrariaţi. Ei şi-au dorit oraşul.
Au făcut sacrificii să ajungă aici. Şi totuşi, absolventa
noastră, pe care o vedeam cu toţii actriţă, a ajuns
profesoară în satul bunicilor, reîntorcându-se la ţară…
Acum am reîntâlnit-o pe
facebook. Este căsătorită,
are o minune de copil, o
minunată grădină de flori
şi o mulţime de elevi. Este
fericită! Este pe treapta ei
din scara vieţii!
Şi astfel mi-am amintit de
o povestioară interesantă.
Este despre bucuriile simple ale vieţii. Este despre un grup
de tineri studenţi americani care au petrecut o seară
minunată într-un minuscul sat de pescari din Mexic. Unul
dintre studenţi, mai pragmatic, a început să studieze modul
în care trăiau acei oameni fericiţi: dimineaţa se sculau, se
urcau în bărci şi pescuiau, apoi veneau la ţărm şi mâncau,
se relaxau, dansau şi cântau şi se bucurau de familie şi
prieteni, până se lăsa noaptea ce îşi cerea obolul de odihnă.
Curiosul student i-a complimentat pe pescari pentru
calitatea produselor şi i-a întrebat cât timp le ia să prindă
acei peşti.
- Nu foarte mult timp! au răspuns pescarii la unison.
- Dar de ce n-aţi mai stat, ca să prindeţi mai mult
peşte?
Pescarii i-au răspuns că micile cantităţi pe care le prind
sunt suficiente pentru nevoile lor şi ale familiilor lor.
- Şi ce faceţi în restul timpului? a întrebat studentul.
- Dormim până târziu, pescuim puţin, ne jucăm cu
copiii şi ne facem siesta împreună cu soţiile noastre.
Mai târziu, pe seară, mergem în sat, unde ne întâlnim cu
prietenii, bem puţin, cântăm la chitară câteva cântece
şi tot aşa…. Avem o viaţă destul de plină.
Studentul i-a întrerupt.
- Staţi puţin! Eu sunt student la Harvard şi o să obţin
o diplomă în economie şi pot să vă ajut! Dar ca să vă
ajut trebuie să pescuiţi mai mult timp în fiecare zi. În
felul acesta, o să puteţi vinde peştele pe care îl prindeţi
în plus. Cu veniturile suplimentare, veţi putea cumpăra
o barcă pentru pescuit mai mare.
- Şi după asta? au întrebat pescarii.
- Cu banii suplimentari pe care-i va aduce barca, veţi
putea cumpăra o a doua, apoi o a treia barcă şi tot aşa,
până când veţi avea o întreagă flotă. În loc să vindeţi
peştele unui intermediar, veţi putea negocia direct cu
marile fabrici de procesare, poate chiar să vă construiţi
propria fabrică aici. Atunci veţi putea părăsi sătucul
ăsta micuţ şi să vă mutaţi în Mexico City, Los Angeles,
sau poate chiar la New York! Acolo puteţi avea
birourile. De acolo vă veţi putea conduce noua
întreprindere prosperă.
- Şi cam cât timp ne-ar lua asta? au întrebat pescarii.

Despre
bucuriile simple
sau pentru ce
ne zbatem atât?!
- Dacă munciţi constant, douăzeci, poate chiar
douăzeci şi cinci de ani! a replicat studentul.
- Şi după asta?
- După asta? Ei bine, dragi prieteni, ăsta-i momentul
când devine cu adevărat interesant ce vă propun! a răspuns
zâmbind larg studentul. Când afacerea voastră va deveni
cu adevărat uriaşă, veţi putea să începeţi să vindeţi şi să
cumpăraţi active şi să faceţi milioane de dolari!

- Milioane? Serios? Şi după asta? au întrebat pescarii.
- După asta, veţi putea să vă retrageţi din afaceri, să
trăiţi într-un sătuc liniştit şi retras pe malul mării, să
dormiţi târziu, să vă jucaţi cu copiii voştri, să vă faceţi
siesta cu soţiile şi să vă petreceţi serile împreună cu
prietenii, distrându-vă cum vreţi voi.
- Domnule, dar asta este exact ce facem noi acum.
Care ar fi rostul să irosim douăzeci şi cinci de ani din
viaţă? au întrebat mexicanii…
Iar studentul a rămas pe gânduri…
Câteodată, luaţi de valul sfaturilor legate de progres şi
evoluţie, pe care le vedem existând doar pe o scară
evolutivă ce urcă şi tot urcă, uităm că din când în când este
bine să ne oprim din alertata noastră goană zilnică şi să
privim în jur. Poate nici nu avem nevoie de toată această
scară, care nu se opreşte niciodată. Poate locul nostru
este pe o singură treaptă. Treapta noastră! Aici putem
planta flori şi ne putem
odihni şi bucura de ele.
Să ne uităm la păsări şi
co-paci, la oameni şi
pisicuţe şi să vedem că
acestea trăiesc şi
simplu. Sau pur şi
simplu… Trăiesc.

George V. GRIGORE

Invitaţii în lumea artelor vizuale
Doamna Anamaria Bodea este o pictoriţă
de mare talent, care trăieşte în momentul de
faţă pe teritoriul Germaniei.
Pentru început, vă rog să vă prezentaţi.
Mă numesc Anamaria Bodea. Locuiesc în
Germania. M-am născut în 1984 la Năsăud,
judeţul Bistriţa-Năsăud. Sunt căsătorită şi am
o fetiţă. Timpul liber încerc să îl petrec cu
familia, să călătorim sau să facem cât mai multe
lucruri împreună. Îmi place să călătoresc, să
citesc şi să ascult muzică. Pasiunea mea este
pictura, pe care am descoperit-o la vârsta de
18 ani, când am cunoscut o pictoriţă din Tenerife.
În urmă cu trei ani am început să pictez aproape
zilnic. Mi-am dat seama că este ceea ce iubesc
să fac! Am avut şi prima mea expoziţie, primul
meu vis împlinit. În 12 august 2019 a avut loc
vernisajul expoziţiei, la Muzeul Grăniceresc
Năsăudean din Năsăud, unde au fost expuse
lucrările mele timp de două luni. Al doilea... debut
artistic a avut loc în Germania, pe data de
7 decembrie 2019, când am participat cu o mică
expoziţie la o Gală Caritabilă, unde am donat şi
un tablou, care s-a vândut la licitaţie pentru
Spitalul de Oncologie Pediatrică din Bucureşti.
Pentru ce aţi ales pictura şi nu muzica?
Calităţi pentru muzică nu am avut de unde să
moştenesc, în schimb, pictura cred că o
moştenesc de la tatăl meu. El este bun pe partea
grafică şi i-a plăcut de mic desenul. Îmi aduc
aminte că avea, din copilărie, o grămadă de schiţe
şi peisaje în creion. În schimb, mie îmi plac culorile
şi pensula, să pot da viaţă fiecărei lucrări.

Anamaria
BODEA
a descoperit arta
prin pictura
din Tenerife

Ce tehnici preferaţi? Suprafeţele mici sau mari?
Eu pictez doar în vopsele
în ulei, sunt mai clasică.
Pictez şi în cuţit, dar cel mai
mult pictez cu pensula. Atunci
când pictezi cu sufletul, dimensiunea nu prea contează;
în toate lucrările te simţi bine
şi pe toate le creezi cu multă
dragoste. Am pictat şi tablouri
micuţe, şi de dimensiuni foarte
mari, dar majoritatea lucrărilor sunt de dimensiune medie, pentru că aşa
le pot şi transporta mai uşor.
Unde vă vedeţi peste un deceniu ?
Mă văd în România, într-un atelier, pictând pentru iubitorii de artă şi
frumos. Este unul dintre visele mele, care sper cu tărie să îl pot împlini.
Ce ne puteţi spune la finalul dialogului, ce le transmiteţi celor
care vă admiră pentru cum pictaţi, pentru modul dumneavoastră de a
lua viaţa în serios?
Aş dori să mulţumesc din suflet celor care
au avut răbdarea să citească acest interviu
şi, dacă doresc să îmi vadă lucrările, am creat
o pagină de facebook, cu numele Anamaria
Bodea_Gallery, sau grupul meu, cu numele
De dragul artei pictor Anamaria Bodea. Vă
doresc multă sănătate şi numai bine tuturor!
Mulţumim! Sperăm să mai vedem, în
viitor, şi alte tablouri.

Aristotel BUNESCU
https://agentiadepresaculturalasisportiva.
wordpress.com/
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Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale
dobândite pe alte căi decât cele formale
În vederea certificării competenţelor profesionale
obţinute pe alte căi decât cele formale, persoanele
prevăzute la art. 66 alin. (1) al Legii 76/2002, înregistrate la
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, pot beneficia,
în mod gratuit, de servicii de evaluare şi certificare a
competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât
cele formale, a căror finanţare se asigură din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, o singură dată, pentru fiecare
perioadă în care se află în căutarea unui loc de muncă.
Accesul la serviciile gratuite de evaluare şi certificare a
competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât
cele formale, acordate de agenţiile pentru ocuparea forţei
de muncă, se face în urma activităţii de informare şi
consiliere profesională sau de mediere, în situaţia în care,
în cadrul acestor activităţi, se constată că persoanele nu
deţin certificat de competenţe profesionale, calificare sau
absolvire pentru unităţile de competenţe, ocupaţia ori
calificarea pentru care se asigură gratuit evaluarea competenţelor profesionale şi nu au eventuale restricţii
medicale cu privire la acestea.
Pot intra, în mod gratuit, în procesul de evaluare şi
certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte
căi decât cele formale propriu-zis numai persoanele care
obţin recomandarea evaluatorului de competenţe
profesionale.
Persoanele care nu obţin recomandarea şi decid să
intre în procesul de evaluare propriu-zis pentru unităţile
de competenţă pentru care nu au obţinut această recomandare suportă contravaloarea acestuia.
Persoanele care nu obţin recomandarea beneficiază
gratuit de servicii de evaluare şi certificare a
competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât
cele formale, a căror finanţare se asigură din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, până în ziua următoare datei
întocmirii de către evaluator a recomandării de a nu intra
în procesul de evaluare propriu-zis.
Prin servicii de evaluare şi certificare a competenţelor
profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale se
înţelege totalitatea drepturilor de care beneficiază
persoanele prevăzute la art. 66 alin. (1) al Legii 76/2002
pe durata participării la procesul de evaluare şi certificare
a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât
cele formale, inclusiv pe perioada de analiză a propriei
performanţe profesionale, în raport cu conţinutul
standardului ocupaţional sau standardului de pregătire
profesională, în care este asistat de către evaluatorul de
competenţe profesionale, potrivit prevederilor legale.
Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, ce
beneficiază, în mod gratuit, din bugetul asigurărilor
pentru şomaj, de servicii de evaluare şi certificare a
competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât
cele formale, au următoarele drepturi:
a) să beneficieze de informaţii şi materiale informative
referitoare la condiţiile de evaluare şi certificare a
competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât
cele formale;
b) să participe, în mod gratuit, la activităţile de evaluare
şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe
alte căi decât cele formale;
c) să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de
protecţie în timpul procesului de evaluare şi certificare a
competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât
cele formale;
d) să beneficieze, pentru traseul de la domiciliu sau,
după caz, de la unitatea de cazare, la unitatea de evaluare
şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe
alte căi decât cele formale, denumită în continuare unitate
de evaluare, de abonament gratuit pe mijloacele de
transport în comun sau, după caz, de decontarea
cheltuielilor de transport, pentru cel mult o deplasare
dus-întors, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de
evaluare, în condiţiile prevăzute de reglementările în
vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor
autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi
detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării,
în cadrul localităţii, în interesul serviciului;
e) să beneficieze de cazare şi de o sumă de bani pentru
acoperirea mesei la nivelul prevăzut de reglementările în
vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor
autonome cu specific deosebit pe perioada delegării şi
detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării,
în cadrul localităţii, în interesul serviciului, în situaţia în
care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de evaluare sau
locuiesc la o distanţă mai mare de 50 de km de aceasta.
Pentru traseele pentru care nu se eliberează
abonamente, persoanele au dreptul să beneficieze de
decontarea biletelor de călătorie pe mijloacele de
transport în comun.
Persoanele care beneficiază, în mod gratuit, din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, de servicii de evaluare şi certificare

a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât
cele formale au obligaţia de a nu refuza, din motive
imputabile, locul de muncă oferit de agenţia pentru ocuparea
forţei de muncă, corespunzător competenţelor profesionale
certificate, şi de a nu întrerupe procesul de evaluare şi
certificare a competenţelor profesionale.
În situaţia în care persoanele care beneficiază, în mod
gratuit, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de servicii
de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale
dobândite pe alte căi decât cele formale refuză, din motive
imputabile, locul de muncă oferit de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, corespunzător competenţelor
profesionale certificate, sau întrerup procesul de evaluare
şi certificare a competenţelor profesionale propriu-zis,
inclusiv activităţile care se derulează potrivit prevederilor
legale anterior intrării în acest proces de evaluare, din
motive imputabile, au obligaţia să restituie toate cheltuielile
efectuate pentru serviciile de evaluare şi certificare a
competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât
cele formale, a căror finanţare s-a asigurat din bugetul
asigurărilor pentru şomaj.
Activitatea de evaluare şi certificare a competenţelor
profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale
pentru persoanele care se află în căutarea unui loc de
muncă, înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei
de muncă, este coordonată, la nivel naţional, de Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Finanţarea serviciilor de evaluare şi certificare a
competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele
formale pentru persoanele înregistrate la agenţiile pentru
ocuparea forţei de muncă, care beneficiază în mod gratuit
de aceste servicii, precum şi a activităţii de elaborare,
actualizare şi aprobare a instrumentelor specifice de
evaluare şi certificare a competenţelor dobândite pe alte
căi decât cele formale, potrivit legii, necesare Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, se face din
bugetul asigurărilor pentru şomaj.
Procedurile privind modul de acordare a drepturilor de
care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc
de muncă, pe durata participării la procesul de evaluare
şi certificare a competenţelor profesionale, dobândite
pe alte căi decât cele formale se elaborează de Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi se aprobă
prin ordin al ministrului Muncii, familiei, protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice, care se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale
dobândite pe alte căi decât cele formale, finanţate din
bugetul asigurărilor pentru şomaj, se realizează de
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, prin:
a) centrele de formare profesională din subordinea
acestora care sunt autorizate ca centre de evaluare;
b) centrele regionale de formare profesională a adulţilor
ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
care sunt autorizate ca centre de evaluare;
c) persoanele juridice de drept public sau privat autorizate, în condiţiile legii, ca centre de evaluare.
Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale
dobândite pe alte căi decât cele formale se realizează potrivit
prevederilor legale în vigoare numai pentru ocupaţiile sau
calificările pentru care sunt autorizate, potrivit legii, în centre
de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale
dobândite pe alte căi decât cele formale.
Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei
activităţi independente sau pentru iniţierea unei
afaceri
Consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi
independente sau pentru iniţierea unei afaceri se acordă,
la cerere, persoanelor în căutarea unui loc de muncă,
sub formă de servicii juridice, de marketing, financiare,
metode şi tehnici eficiente de management şi alte servicii
de consultanţă.
Serviciile pot fi realizate de agenţiile pentru ocuparea
forţei de muncă sau, după caz, de firme private, organizaţii
profesionale, fundaţii şi asociaţii specializate în aceste
domenii, cu care agenţiile încheie contracte în condiţiile
legii.
Serviciile se acordă gratuit:
a) persoanelor prevăzute la art. 16 al Legii 76/2002, o
singură dată, pentru fiecare perioadă în care se află în
căutarea unui loc de muncă;
b) persoanelor care au calitatea de asigurat în sistemul
asigurărilor pentru şomaj, o singură dată, pentru fiecare
perioadă în care au calitatea de asigurat;
c) studenţilor care solicită acordarea de credite cu
dobândă avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru
şomaj.

Expert media Florin FĂINIŞI
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Reprezentanţa UE
în România informează:

Semestrul european
– Pachetul
de primăvară.
Recomandări
specifice României
• Comisia a prezentat miercuri, 20 mai, recomandări
specifice fiecărei ţări în care furnizează orientări de
politică economică tuturor statelor membre ale UE,
în contextul pandemiei cauzate de coronavirus.
În centrul acestor recomandări se află problemele
cele mai urgente cauzate de pandemie şi relansarea
creşterii durabile.
României i se recomandă să întreprindă acţiuni
astfel încât:

1. Să aplice politici fiscal-bugetare conforme cu recomandarea Consiliului din 3 aprilie 2020 şi să ia totodată
toate măsurile necesare pentru a combate în mod eficace
pandemia, a susţine economia şi a sprijini redresarea viitoare.
Să evite adoptarea unor măsuri permanente care ar pune în
pericol sustenabilitatea finanţelor publice. Să consolideze
rezilienţa sistemului de sănătate, inclusiv în ceea ce priveşte
personalul medical şi produsele medicale, şi să îmbunătăţească accesul la serviciile de sănătate.
2. Să ofere soluţii adecvate de substituţie a veniturilor
şi să extindă măsurile de protecţie socială şi accesul la
serviciile esenţiale pentru toţi. Să atenueze impactul crizei
asupra ocupării forţei de muncă prin dezvoltarea unor
formule flexibile de lucru şi a unor măsuri de activare. Să
consolideze competenţele şi învăţarea digitală şi să
asigure accesul egal la educaţie.
3. Să asigure sprijin sub formă de lichidităţi pentru
economie, de care să beneficieze întreprinderile şi
gospodăriile, în special întreprinderile mici şi mijlocii şi
lucrătorii independenţi. Să avanseze finanţarea proiectelor de investiţii publice mature şi să promoveze investiţiile private pentru a favoriza redresarea economică. Să
direcţioneze cu prioritate investiţiile către tranziţia ecologică şi digitală, în special către transportul durabil,
infrastructura de servicii digitale, producţia şi utilizarea
energiei în mod nepoluant şi eficient precum şi către
infrastructura de mediu, inclusiv în regiunile miniere.
4. Să îmbunătăţească eficacitatea şi calitatea administraţiei publice, precum şi previzibilitatea procesului
decizional, inclusiv printr-o implicare adecvată a partenerilor sociali.
Recomandările sunt structurate pe două obiective: pe
termen scurt, atenuarea consecinţelor socioeconomice
negative grave ale pandemiei cauzate de coronavirus; pe
termen scurt către mediu, obţinerea unei creşteri durabile şi
favorabile incluziunii, care să faciliteze tranziţia verde şi
transformarea digitală. (...)
Monitorizarea evoluţiilor bugetare
Comisia a adoptat, de asemenea, rapoarte în temeiul
articolului 126 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene pentru toate statele membre în
afară de România, care este deja inclusă în componenta
corectivă a pactului.
Comisia are obligaţia de a elabora aceste rapoarte pentru
statele membre care şi-au exprimat intenţia, din motive
legate de coronavirus, de a încălca pragul de deficit de
3 % în 2020 sau cu privire la care Comisia estimează că
vor încălca acest prag. Rapoartele pentru Franţa, Belgia,
Cipru, Grecia, Italia şi Spania evaluează, în plus, gradul
în care aceste state membre au respectat criteriul datoriei
în 2019, pe baza datelor confirmate şi validate de Eurostat.
Aceste rapoarte iau în considerare impactul pandemiei
cauzate de coronavirus asupra finanţelor publice naţionale.
Având în vedere incertitudinea excepţională legată de
impactul macroeconomic şi fiscal de proporţii al pandemiei,
Comisia consideră că, în acest stadiu, nu ar trebui luată o
decizie cu privire la aplicarea procedurii de deficit excesiv
în cazul statelor membre.
Următoarele etape
Un răspuns economic coordonat la nivel european este
esenţial pentru relansarea activităţii economice, pentru
reducerea prejudiciilor cauzate structurii economice şi
sociale şi pentru diminuarea divergenţelor şi a dezechilibrelor. Prin urmare, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice şi de ocupare a forţei de
muncă constituie un element esenţial al strategiei de
redresare.
În acest context, Comisia invită Consiliul să adopte
recomandările specifice fiecărei ţări şi solicită statelor
membre să le pună în aplicare integral şi în timp util.

OPINIA NAŢIONALĂ

911 – 26 mai 2020
La propunerea făcută de Seimul Polonez la sfârşitul
anului 2019, întreaga creştinătate marchează,
în 2020, Centenarul naşterii lui Karol Wojtyła –
Papa Ioan Paul al II-lea – 18 mai 1920.
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CENTENARUL
NAŞTERII LUI
CAROL WOJTYŁA

Dr. Nicolae MAREŞ

CONTRIBUŢII
WOJTYLIENE
LA VATICAN II
sau

Pentru reînnoirea
Bisericii Universale (IV)

Concluzii după 40 de ani

Continuare din numărul 910

Dialogul mântuirii fără anathema sit
Se poate spune că, la peste un pătrar de veac de când
devenise slujitor al slujitorilor lui Dumnezeu, aprecierea
Suveranului Pontif despre Conciliul Vatican II, eveniment
important pentru universul catolic, şi despre manifestarea
Bisericii Universale în lumea contemporană şi-a găsit cea
mai fericită formulare:
„Era nevoie de acest Conciliu, nu atât ca să ne opunem
unei anumite erezii, cum se întâmpla în primele secole, cât ca
să demarăm un soi de proces bipolar: pe de o parte, ieşirea
creştinismului din dezbinările acumulate de-a lungul
întregului mileniu care se apropie de sfârşit, pe de alta,
reluarea, pe cât posibil în comun, a misiunii evanghelice în
pragul celui de-al treilea mileniu”.
„Sub acest aspect, Conciliul Vatican II se distinge de
conciliile precedente prin stilul său particular. Nu a fost un
stil defensiv. Niciodată în documentele conciliare nu se
întâlneşte formula de condamnare anathema sit (să fie
anatemizat, să fie excomunicat). A fost un stil ecumenic,
caracterizat printr-o deschidere către dialog, calificat de către
Papa Paul al VI-lea ca „dialog al mântuirii“.
Un astfel de dialog nu trebuie să se limiteze doar la mediul
creştin, ci era de aşteptat să se deschidă şi către religiile
necreştine şi să ajungă la întreaga lume a culturii şi a civilizaţiei,
inclusiv la lumea necredincioşilor. Adevărul, de fapt, nu
acceptă nicio limită. El este pentru toţi şi pentru fiecare. Şi
dacă acest adevăr este realizat în dragoste (Ef 4, 15), atunci el
devine încă şi mai universalist. Ei bine, tocmai acesta a fost
stilul Conciliului Vatican II, spiritul în care acesta s-a derulat.
Acest stil şi acest spirit vor constitui şi în viitor adevărul
esenţial despre Conciliu, iar nu controversele dintre
„progresişti“ şi „conservatori“ - controverse politice, şi nu
religioase - la care au vrut unii să reducă evenimentul
conciliar. Din acest motiv, Conciliul Vatican II va continua
multă vreme să fie o provocare pentru toate Bisericile şi un
program pentru fiecare dintre noi.

- PAPA IOAN PAUL
AL II-LEA
În deceniile scurse de la încheierea Conciliului Vatican II,
am putut releva măsura în care provocarea şi programul
acestuia au fost bine primite sub diferite aspecte şi în varii
domenii. Constatarea este valabilă, în primul rând, în cazul
sinoadelor postconciliare, atât sinoadele generale ale
episcopilor din întreaga lume convocate de către Papă, cât
şi cele ale diocezelor sau provinciilor ecleziastice. Ştiu din
experienţă cât de mult corespunde această metodă sinodală
aşteptărilor diferitelor medii şi ce roade poate da ea. Şi mă
gândesc la sinoadele diocezane, care, aproape spontan, sau scuturat de vechiul conformism clerical şi au devenit o
modalitate de a exprima responsabilitatea faţă de Biserică.
Responsabilitatea comunitară faţă de Biserică, pe care laicii
o simt azi în mod deosebit, este cu siguranţă o sursă de
înnoire. Ea modelează chipul Bisericii pentru noile generaţii,
în perspectiva celui de-al treilea mileniu.
Cu ocazia aniversării a douăzeci de ani de la încheierea
Conciliului, în 1985, a fost convocat Sinodul extraordinar al
episcopilor. În timpul acelui sinod s-a luat iniţiativa redactării
Catehismului Bisericii Catolice. Unii teologi, iar uneori
chiar comunităţi întregi, susţineau teza potrivit căreia nu ar
mai fi nevoie de un catehism, această formă de transmitere a
credinţei fiind depăşită şi, ca atare, inutilă. Se făcea, de
asemenea, auzită opinia că elaborarea unui catehism al
Bisericii Universale ar fi irealizabilă. Erau aceleaşi medii, care,
la vremea respectivă, apreciaseră ca inutil şi inoportun noul
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Cod de drept canonic, anunţat încă de Ioan al XXIII-lea.
Dimpotrivă, glasul episcopilor întruniţi în Sinod evidenţia o
cu totul altă părere: noul Cod a fost o iniţiativă judicioasă
care venea în întâmpinarea unei necesităţi a Bisericii.
„Indispensabil era şi catehismul, pentru ca toată bogăţia
magisteriului Bisericii, după Conciliul Vatican II, să poată
beneficia de o nouă sinteză şi oarecum de o nouă orientare.
Fără catehismul Bisericii Universale nu s-ar fi putut ajunge
la aşa ceva. Diferitele comunităţi urmau apoi, pe baza acelui
text al magisteriului, să-şi creeze propriile lor catehisme în
funcţie de necesităţile locale. Într-un timp relativ scurt, marea
sinteză a fost realizată. La această întreprindere a luat parte
cu adevărat întreaga Biserică. Merite deosebite în această
privinţă a avut cardinalul Joseph Ratzinger, Prefectul
Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei” - urmaşul Papei
Wojtyła în scaunul pontifical
Catehismul, publicat în 1992, a devenit un bestseller pe
piaţa mondială a cărţii, confirmând astfel cât de mult este
cerut acest gen de literatură care, la prima vedere, ar putea
părea nepopular.
„Şi interesul pentru catehism nu slăbeşte. Ne găsim, aşadar,
în faţa unei noi realităţi. Lumea, obosită de ideologii, se
deschide adevărului. A venit vremea ca strălucirea acestui
adevăr evanghelic să înceapă iarăşi a lumina tenebrele
existenţei omeneşti. Chiar dacă este greu să ne pronunţăm
încă de pe acum, este evident că, pe baza a tot ceea ce s-a
făcut şi continuă să se facă, acest Conciliu nu va rămâne
literă moartă“ (IP II PS, pp. 199–201).

7-10

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

16-19

Pâine şi Kirk. R.: Kirk. emisiune live

19-22 Vorbe’n Aer. R.: Tibi Ursan. emisiune live

(Karol Wojtyła, Poeme, p. 133)

SEVEN MUSIC

Experienţa Urbană.
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
Poveşti Nespuse
ECHIPASEVEN

Silviu Munteanu
Drumul
Silviu
Poveşti
80
Tibi Ursan Mătăsarilor. Munteanu Nespuse Remember şi prietenii săi.
Vorbe cu
(R)
şi prietenii
R. Tache
personasăi.
litate. (R) S. Munteanu
(R)
I. Miricioiu
SEVEN MUSIC

22-23 7 Tech.
23-24

Aveam un reazim
în vorbele mai ieri zise
cu-un mare fior rostite crezând că nimic n-o să le
preschimbe…

Vineri

7 Dimineaţa. R.: Mihai Cioceanu, Alex Crăciun
emisiune live

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

În octombrie 2002, deci după trecerea pragului speranţei,
când s-au împlinit 40 de ani de la deschiderea lucrărilor
Conciliului, omenirea aflându-se în cel de-al treilea mileniu,
n-au lipsit criticile şi speculaţiile cu privire la acest eveniment.
Au fost reproşuri cum că reformele n-au fost şi mai îndrăzneţe
sau că s-ar fi mers prea departe cu înnoirile, aceasta fiind
„opera Anticristului“, care doreşte să distrugă Biserica.
Personal nu doresc să consemnez în această lucrare de
referinţă decât ceea ce o mare autoritate în vaticanologie a
remarcat, îl am în vedere pe Gian Franco Svidercoschi, fostul
director adjunct al cotidianului oficial al Vaticanului,
L’Osservatore Romano, autorul cunoscutei lucrări Un
conciliu care continuă. El a respins perfect documentat
criticile venite din stânga şi din dreapta, menţionând că
„revoluţia începută de acest Conciliu nu a fost încă încheiată“.
Decizia cea mai revoluţionară în opinia lui este cea adoptată
de Conciliu privind recunoaşterea libertăţii religioase, idee
respinsă anterior de Biserica Catolică, care s-a considerat,
timp de un mileniu, unicul depozitar al adevărului.
Se ştie, de asemenea, că numai datorită hotărârilor Conciliului
Vatican II, Papa Ioan Paul al II-lea a putut să deschidă pentru
prima dată după 2000 de ani uşa unei sinagogi şi pentru prima
dată după 1400 de ani uşa unei moschei.
„Catolicii contemporani, prin Conciliul Vatican II, au trăit
experienţa bulversantă şi chiar şocantă pentru unii de a
vedea dispărând limba latină din slujba religioasă şi de a-i
vedea pe preoţi întorcându-se spre ei, după ce secole întregi
stătuseră mai mult cu faţa spre altar“ - relevă Gian Franco
Svidercoschi.
Iată cum, în acest proces de renaştere a Bisericii Universale,
în lumea noastră cea „obosită de ideologii“ s-a impus figura
de mare prestanţă şi deosebit de luminoasă a lui Karol Wojtyła,
contribuţia substanţială adusă de acesta la două dintre cele
mai semnificative documente: Declaraţia privind libertatea
religioasă (Dignitatis Humanae) şi Constituţia pastorală
privind Biserica în lumea contemporană (Gaudium et Spes).
A participat de asemenea la Sinodul Episcopilor. Între 14
septembrie şi 8 decembrie 1965 a luat parte la încheierea
solemnă a lucrărilor Conciliului Vatican II.

14-17
Vorbe cu personalitate. 17-18
Irininis Miricioiu
80 Remember
R. Tache
Drumul Mătăsarilor.
S. Munteanu

18-20
20-21
21-22
22-23
23-24
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Ghilgameş.
Eroul ce căuta
nemurirea –
conform epopeii –
poartă
la ambele braţe
brăţări dacice
spiralate.

T

ezaurul de epocă târzie Latene (prima jumătate
a secolului I a.Chr.) de la Bucureşti- Herăstrău
reuneşte piese realizate în centre elenistice şi romane
(cu certitudine tetradrahmele Thasiene, probabil
cupa de argint de tip mastos şi situla de bronz astăzi
pierdută) şi produse de argint, care, cel puţin prin
aspectul manufacturii lor, par a fi creaţii ale unor
meşteri din Barbaricum. Se pune întrebarea în ce
măsură analizele metalografice oferă indicii pentru
determinarea originii diferitelor obiecte din tezaur.
Ipoteza potrivit căriea materia primă folosită pentru
realizarea podoabelor a fost procurată prin reciclarea mai multor monede asemănătoare celor descoperite în tezaur nu a putut fi pe de-a întregul
confirmată, dar, totodată, analizele prin fluorescenţă
de raze X nici nu au putut-o infirma.

Tezaurul getic din argint şi argint aurit, aparţinând de sec. I î.Hr,.
a ieşit la lumină întâmplător, în anul 1938, pe 16 martie, cu prilejul
unor lucrări la cariera de nisip situată în partea de nord a lacului
Herăstrău şi, din acest motiv, descoperirea a intrat în literatura de
specialitate sub acest nume. Doar numele unei străzi (Nisipăriei)
mai aminteşte astăzi de cariera în care s-a descoperit tezaurul.
Acest tezaur a fost împărţit imediat între descoperitori. Încercarea
acestora de a comercializa unele dintre piese l-a determinat pe un
bijutier să alerteze organele statului, care au demarat o anchetă şi
au obligat pe descoperitorii de ocazie să predea comoara Comisiei
Monumentelor Istorice, care l-a însărcinat pe Dinu V. Rosetti, pe
atunci director al Muzeului Municipal al Capitalei, să efectueze o
investigaţie de specialitate la locul descoperirii. Sondajul de
verificare întreprins de pasionatul arheolog a condus la identificarea a încă unei terminaţii de brăţară spiralică şi a încă trei
monede. În cele din urmă, tezaurul a fost integrat în colecţiile
Muzeului Naţional de Antichităţi (procesul verbal nr. 216 din
14 iunie 1939) unde a fost expus până în anul 1971, când a intrat
în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României.
În prezent, tezaurul cuprinde 58 de tetradrahme emise în Thasos
şi 10 piese de orfevrerie (întregi sau fragmentare), la care se adaugă
buza unui recipient de bronz, o toartă şi mai multe fragmente de
tablă de fier. Potrivit lui Dorin Popescu, inventarul tezaurului ar fi
fost recuperat în mare parte, cu excepţia a mai bine de...două treimi (!)
dintre monede, acestea fiind pierdute. Cu alte cuvinte, tezaurul ar fi
putut conţine iniţial cca 180 de monede din argint. Nu se poate
preciza nici dacă unele piese de orfevrerie au fost pierdute sau
deteriorate, până la momentul integrării lor în evidenţa ştiinţifică.
De asemenea, în ciuda sondajului întreprins de Dinu V. Rosetti, la
ora actuală nu mai dispunem de informaţii consistente privind
contextul descoperirii. Existenţa unui fragment de buză de recipient
de bronz de dimensiuni mai mari şi a unei toarte de fier sugerează că
inventarul putea să fi fost depus iniţial într-o ipotetică situla. Cu
excepţia cupei de argint (mastos), majoritatea pieselor de orfevrerie
din tezaur ne-au parvenit în stare fragmentară. Unele dintre piese
au fost supuse unor procese de restaurare şi de recondiţionare,
care, uneori, au afectat, din păcate, originalele.
Principalul element de datare a tezaurului îl constituie tetradrahmele thasiene târzii, care au pătruns în spaţiul de la Dunărea
de Jos şi în Transilvania în ultimele decenii ale secolului al II-lea
î.Hr. şi în primele decenii ale celui următor, sau cupa hemisferică
de argint, care, prin morfologia ei se încadrează în repertoriul
recipientelor de lux ale perioadei elenistice şi republicane târzii
(mijlocul secolului al II-lea - mijlocul secolului I î.Hr.). Descoperirea
de la Bucureşti-Herăstrău se încadrează în faza timpurie a grupei
tezaurelor dacice, la începutul şi mijlocul secolului I î.Hr., alături
de alte inventare caracterizate prin asocierea de piese de port şi
podoabe cu tetradrahme thasiene sau cu drahmele cetăţilor
Apollonia şi Dyrrhachium.
Valenţele interpretative ale inventarului tezaurului Herăstrău
sunt multiple. Tezaurul reuneşte piese importate din centre
elenistico-romane (sigur monedele, probabil cupa şi ipotetica
situlă) cu piese care, cel puţin prin aspectul lor manufacturier, par
să fie mai degrabă produse locale ale unor meşteri din Barbaricum.
Cele două brăţări spiralice de la Bucureşti-Herăstrău constituie,
fiecare în parte, piese unicat (pentru mâna dreaptă şi pentru mâna
stângă: vezi statuile de daci din Roma, care au mâna stângă prinsă
într-o eşarfă; cnemidele diferite din mormântul getic princiar de la
Agighiol), lipsite de analogii apropiate în privinţa morfologiei
terminaţiilor şi a organizării decorului. La Muzeul Luvru din Paris,
am descoperit statuile din porfir ale dacilor, dar şi basorelieful cu
chipul lui Ghilgameş, eroul mesopotamian de acum 5000 de ani,
care are ceva care m-a atras magnetic. Eroul ce căuta nemurirea –
conform epopeii – poartă la ambele braţe brăţări dacice spiralate.
De asemenea sunt imagini ale zeităţilor din Egiptul antic
(Egiptul getic) ce poartă asemenea brăţări.

Tezaurul conţine brăţări, agrafe,
monede, toate din argint. Este unul
dintre cele mai importante tezaure
dacice din Muntenia. Bucureştenii pot
admira comorile de la Herăstrău la
Muzeul Naţional de Istorie, în cadrul
expoziţiei «Tezaur istoric».
Ernest Oberländer Târnoveanu,
directorul MNIR

Tezaurul
getic
din argint
de la
Herăstrău

Brăţară dacică de argint
multispiralată
tip „arpe”

Vasul mastos

Fibula – Faleră din argint aurit

Dacă brăţările spiralice sunt piese-unicat şi dacă falerele, prin maniera
mai stângace de reprezentare a figurii umane, se vădesc a fi creaţii ale
unui atelier din Barbaricum, indiferent unde a fost produsă, cupa de
tip mastos ilustrează adoptarea la Dunărea de Jos a unei forme de
recipient destinat băutului (sau libaţiilor), specifică banchetelor
ceremoniale ale perioadei târzii elenistice şi care a cunoscut o largă
răspândire din Orientul Mijlociu şi până în Peninsula Iberică. Cu alte
cuvinte, piese cu o morfologie unică şi cu o semnificaţie simbolică şi
iconografică particulară sunt asociate unui însemn ceremonial cu
rezonanţă cosmopolită. De altfel, o asemenea alăturare între mostre ale
iconografiei locale din perioada târzie a Latčne-ului şi cupe sau chiar
seturi de cupe de tip mastos deşi nu este frecventă, nu poate fi
considerată insolită, deoarece o regăsim în Transilvania în tezaurul de
la Lupu sau în nord-vestul Bulgariei la tezaurul tracic (geţii sudici) de
la Jakimovo. Pe de altă parte, în inventarul tezaurului ar putea fi
întrevăzută structura unei garnituri de port.
Piesele Tezaurului de la Herăstrău au în prim-plan o faleră cu
reprezentarea unui bust uman. Reperele anatomice determinante
pentru gen nu au fost explicit redate, dar se poate presupune că
personajul reprezentat este fie unul feminin, fie unul adolescent. În
acest sens pledează mai ales chipul imberb, dar şi coafura lungă în
două ape. În vechime, pe reversul falerei a fost fixată prin sudare o
fibulă de bronz cu piciorul întors peste arc (8 cm lungime), astăzi
pierdută. Pe reversul falerei, intervenţiile moderne fac incertă
recunoaşterea urmelor de sudare a fibulei. Falera deteriorată
semnificativ în partea stângă (lipsesc umărul stâng şi câmpul de
deasupra acestuia), precum şi extremitatea dreaptă a pieptului; în
ambele zone lipsă s-au efectuat completări moderne. Cea de a doua
faleră cu reprezentarea unui bust uman redat prin tehnicile repusajului
şi poansonării este similară celei precedente. Lipseşte partea
superioară a falerei, inclusiv fruntea, o bună parte din coafură şi
umărul stâng. Nu s-au efectuat intervenţii de completare a spaţiilor
lipsă ca în cazul falerei precedente. Pe revers, în partea inferioară, se
pot recunoaşte vagi urme de sudură antică. Probabil pe reversul
falerei a fost fixată o fibulă similară celei sudate pe cea dintâi faleră.
Cea de a treia piesă este un lanţ din argint format din 51 de zale,
îngemănate două câte două, puternic deteriorat, unele zale lipsind.
A patra piesă importantă a tezaurului este o brăţară spiralică
fragmentară realizată din sârmă de secţiune circulară (diametrul
secţiunii 0,6 cm), formând cinci spire, cu o singură terminaţie păstrată.
Cea de a cincea piesă a tezaurului este o brăţară spiralică fragmentară realizată din sârmă de secţiune circulară (diametrul secţiunii
0,2 cm), cu o singură terminaţie păstrată; extremitatea este formată
dintr-un volum uşor îngroşat şi o prelungire aplatizată, decorată
printr-o incizie flancată de două şiruri de poansonări sugerând,
probabil o protomă de ophidian; din corpul brăţării se păstrează
două spire. A şasea piesă este o brăţară spiralică fragmentară din
sârmă de secţiune circulară (diametrul secţiunii variază între 0,2 şi
0,3 cm) cu o singură terminaţie păstrată, cu extremitatea uşor îngroşată
şi rotunjită. Din aceeaşi brăţară mai fac parte două fragmente detaşat.
Piesa şapte este „fragment de brăţară” din sârmă de argint de secţiune
circulară; extremităţile lipsesc. Piesa opt este tot un fragment de
brăţară (circulară?) din sârmă de secţiune circulară. Piesa nouă este
o „Bandă de argint concavă şi arcuită” (posibil fragment de diademă
- bandă?). Piesa 10, Cupa de tip mastos cu profil tronconic şi fund
rotund (ca un rhyton ce nu poate sta pe baza sa; rolul său este de a
fi ţinut în mână în timpul ritualului-libaţiei, sau banchetului - a se bea
până la fund). La interior, sub buza îngroşată, o canelură de
0,2 cm lăţime; partea inferioară a piesei prezintă urme de reparare
probabil din vechime.
În anul 2015 au fost recuperate mai multe piese arheologice getodacice braconate din situri şi vândute în afara ţării, printre care şi
două falere, asemănătoare cu cele din Tezaurul de la Herăstrău,
din tablă de argint, care redau, prin tehnica „au repoussé”, bustul
unui personaj masculin. Acesta are părul lung, cu cărare pe mijloc
şi codiţă-buclă pe fiecare ureche. Pe gât poartă două coliere şi un
colan cu pandantiv. Spaţiul din jurul figurii umane este decorat cu
şiruri de puncte incizate. Chenarul se compune dintr-un şirag de
„perle” şi o bandă de linii ce formează de jur-împrejurul piesei un
zig-zag (dinţi de lup, sau fierăstrău). Partea expusă vederii este
aurită. Piesele sunt fragmentare, cu părţi lipsă. Pe spate se văd
urmele lipiturilor făcute cu o răşină epoxidică (gen UHU sau lipinol).
În prealabil, la aşa zisa „restaurare”, piesele au fost spălate.
Tezaurul de la Herăstrău - Bucureşti este o dovadă clară a existenţei orfevreriei geto-dacice şi a proceselor tehnologice utilizate de
meşterii secolelor I î.Hr. - I d.Hr. pentru realizarea unor asemenea
piese valoroase. Recuperat în condiţii satisfăcătoare (probabil
integral; cu excepţia monedelor), este singurul tezaur dacic din
colecţiile MNIR în care se asociază categorii distincte de obiecte:
piese de port şi podoabă, un recipient de argint şi un lot semnificativ
din punct de vedere numeric de monede - tetradrahme emise la Thasos
(import?; comerţ?). Probabil aparţinea unui singur conducător de
davă getică locală, având caracter religios sau de paradă.
Surse: muzeulvirtual.ro; mnir.ro

George V. GRIGORE

