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n cadrul evenimentului SACTC 2020, studenþii informaticieni de la Facultatea
de Ingineria ºi Informaticã au prezentat teme de actualitate ºi proiecte
informatice asociate: tehnologii blockchain, învãþare automatã folosind reþele
neuronale artificiale (deep learning), tehnici de dezvoltare software, capitole
speciale de reþele de calculatoare. Felicitãri participanþilor!

ADMITEREA ONLINE
Admiterea la Universitatea Spiru Haret pentru studiile de Licenþã ºi Masterat se organizeazã,
cu respectarea restricþiilor instituite de autoritãþile compentente, online, în perioada 1 iulie 
30 septembrie 2020, pe baza metodologiilor de admitere elaborate de cãtre fiecare facultate în
parte.
Facultãþile vor stabili prin metodologiile proprii modalitãþile online prin care se vor derula
probele de concurs, inclusiv prin sisteme ºi aplicaþii de video conferinþe. Cu ocazia concursului
de admitere, candidaþii completeazã online o fiºã-chestionar, pe care o transmit la adresa de
e-mail a facultãþii. Fiºa-chestionar este analizatã de cãtre comisia de concurs.
Probele practice pentru testarea capacitãþilor artistice sau sportive sunt suspendate în condiþiile
prevãzute de cadrul legislativ prevãzut de autoritãþi. Candidaþii la programele de profil pot
obþine un punctaj suplimentar dacã depun la dosarul de admitere dovezi privind performanþele
sportive sau artistice (copii ale diplomelor obþinute la competiþii, concursuri, întreceri, festivaluri).

Echipa Centrului de Consiliere
ºi Orientare în Carierã din
cadrul Universitãþii Spiru Haret
este la dispoziþia studenþilor ºi
masteranzilor, oferind întâlniri
online, individuale sau de grup, pe
orice temã solicitatã.

Ce-i lipsea învãþãmântului
românesc?!
ANONIMIZAREA

Pentru programãri trebuie
sã scrieþi pe adresa:
ccoc@spiruharet.ro

Într-o lume plinã-plinã de vedete care mai vedete, o
lume a competiþiei ºi a confruntãrii, ascunºi în spatele
unei legi, pe care, mãrturisesc, o înþeleg/accept doar în
parte, copiii aflaþi la vârsta primelor examene serioase
din viaþa ºcolarã au fost ascunºi în spatele unor coduri!
Poate doar eu mã simþeam umilitã în alte vremuri cã
sunt doar cap de locuitor pe care se îngrãmãdeau
tone de oþel, cãrbune, carne, grâne, apartamente... Cum
ne-am modernizat, ne-am informatizat, iaca, am devenit
coduri, nici mãcar cap, împreunã cu copiii noºtri! O fi
bine, o fi rãu?! Eu îmi asum pãrerea cã nu e bine! Vã voi
spune ºi de ce cred asta.
Aceastã anonimizare (Ce cuvânt urât! Nu vi se pare?!)
ascunde, deopotrivã, succesul ºi eºecul, carantineazã
(altã hidoºenie de cuvânt!), izoleazã, distanþeazã, de
data asta chiar social, nu numai fizic, dorinþa de mai bine,
de mai mult. Anonimizarea chiar este un virus! Ce e omul
fãrã concurenþa tonicã, fãrã competiþie? Pentru ce se
strãduieºte fiecare individ? Nu ºi pentru a-i fi recunoscutã
valoarea, munca, talentul, perseverenþa? Haideþi sã ne
gândim la marii inventatori, cercetãtori, pictori, sculptori,
scriitori, arhitecþi, actori, sportivi... Ce scriitor preferaþi?
Codul XZ0123456? Sau, cine a inventat insulina? Codul
YW0000000? Cine a câºtigat un concurs, un turneu, un
festival... Cine, cine, cine? E aberant, dupã pãrerea mea,
ca o competiþie sã fie câºtigatã de un anonim, de un cod.
Se vor gãsi printre dumneavoastrã sã-mi atragã
atenþia cã Evaluarea Naþionalã ºi Bacalaureatul nu sunt
decât întreceri cu sine, care atestã calitatea ºi cantitatea
cunoºtinþelor acumulate în anii de ºcoalã. Sigur, dar
cred cã, într-adevãr, cea mai importantã competiþie este
cu noi înºine, pentru cã, în urma rezultatului obþinut,
cãpãtãm încredere, prestigiu, ne validãm aspiraþiile,
primim un bilet de intrare într-o altã arenã.
De ce ar trebui sã fie anonimizaþi adolescenþii, unii
dintre ei deja majori? De ce nu ar trebui sã-ºi asume cu
numeºiprenume rezultatele, de ce nu ar trebui sã se
bucure, sã fie mândri sau sã se întristeze de notele primite?
Unii dintre ei, nu ºtiu dacã toþi, îºi doresc sã se remarce,
sã fie remarcaþi, sã-i facã mândri pe pãrinþi, bunici,
profesori... În spatele codului, prin anonimizare, succesul
pãleºte, anonimizarea conduce la individualizare, la mult
clamata distanþare socialã, pe care este absurd sã o
acceptãm, pentru cã ea este folositã impropriu, în loc de
distanþare fizicã.
Sper din tot sufletul ca mãcar numele profesorilor
care au corectat sã nu fie ºi ele anonimizate! Pentru cã
mie mi se pare ciudat sã fie contestate ºi modificate notele
pentru zeci de mii de lucrãri! Nu vreau sã cred cã aceastã
întâmplare are vreo legãturã cu anonimizarea. ªtiu,
ºtiu, pentru orice aiurealã, anormalitate, existã o lege!
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gândurile cadrelor didactice de la
alte facultãþi ale Universitãþii,
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Echilibru emoþional, gândire criticã,
calm ºi o bunã pregãtire profesionalã,
aceste trãsãturi de personalitate sunt
indispensabile unui detectiv particular de succes, considerã prof.
univ.dr. Pavel ABRAHAM, cadru
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Detectiv particular.
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Prof.univ.dr. Pavel ABRAHAM:

Satisfacþiile acestei meserii sunt trãirile personale intense,atunci când avem
sentimentul cã suntem utili ºi am contribuit la triumful adevãrului ascuns



Echilibru emoþional, gândire criticã, calm ºi o bunã pregãtire profesionalã,
aceste trãsãturi de personalitate sunt indispensabile pentru un detectiv
particular de succes, considerã prof.univ.dr. Pavel Abraham, cadru didactic
în cadrul Colegiului Universitar Spiru Haret, specializarea Detectiv particular.
A ocupat funcþii importante în instituþii de prestigiu, precum inspector
general al Inspectoratului General al Poliþiei, profesor la Centrul pentru
Pregãtirea ºi Perfecþionarea Cadrelor MAI din Bucureºti, secretar de stat în
cadrul MAI pentru relaþia cu Parlamentul, preºedinte al Agenþiei Naþionale
Antidrog din cadrul Ministerului de Interne. Experienþa cãpãtatã de-a lungul timpului l-a modelat într-un profesionist
desãvârºit, care astãzi a ales sã împãrtãºeascã cunoºtinþele sale generaþiilor viitoare de detectivi particulari.
Prof.univ.dr. Pavel Abraham ne spune cum este privitã profesia de detectiv particular în România, ce pericole poþi
întâmpina pe teren, dar ºi viitorul acestui domeniu.





Pe parcursul carierei dumneavoastrã, aþi ocupat diverse
funcþii în instituþii de prestigiu. Care este cea mai
importantã lecþie pe care aþi învãþat-o ºi pe care aþi vrea
sã o transmiteþi cursanþilor din cadrul Colegiului
Universitar Spiru Haret?
Munca neîntreruptã, cu onestitate ºi respect faþã de toþi
colaboratorii.
Ce este un detectiv particular, din punctul dumneavoastrã de vedere?
Reprezentantul societãþii civile, alãturi de cetãþean
pentru apãrarea drepturilor ºi libertãþilor fundamentale
în faþa autoritãþilor publice.
În prezent, sunteþi avocat în cadrul Abraham&Associates.
Consideraþi cã este obligatoriu ca cei care doresc sã se
specializeze în acest domeniu, sã fi absolvit Facultatea de
Drept?
Facultatea de Drept reprezintã un avantaj, dar nu este
o necesitate de abordare a acestui domeniu.
Ce trãsãturi de personalitate credeþi cã ar ajuta pe cineva
sã reuºeascã în calitate de investigator privat?
Echilibru emoþional, gândire criticã, calm ºi o bunã
pregãtire profesionalã.

Cum este privitã munca de detectiv particular în
România? Predominã bãrbaþii sau femeile în practicarea
acesteia?
Cu rezerve, încã nu avem o culturã a utilizãrii
investigatorului privat pentru rezolvarea unor chestiuni
de interes personal. Femeile sunt mai puþin reprezentate
în profesie, dar, în opinia mea, ele ar avea un mai mare
succes.
Cu ce fel de pericole te poþi întâlni pe teren?
Detectivistica este o profesie de risc, liberalã, ºi de aceea
trebuie evitate conflictele intervenite între cei interesaþi
când pot apãrea ameninþãri ºi violenþe.
Care sunt satisfacþiile acestei meserii?
Trãiri personale intense, atunci când avem sentimentul
cã suntem utili ºi am contribuit la triumful adevãrului
ascuns.
Care sunt situaþiile în care oamenii apeleazã la
serviciile unui detectiv particular?
Insatisfacþii în relaþiile de cuplu, identificãri de
persoane, în procese civile ºi penale, suspiciuni în relaþiile
cu clienþi ai unor agenþi economici, bãnci, firme de
asigurãri etc.

Existã perioade mai aglomerate în care oamenii
apeleazã la serviciile unui detectiv particular?
De regulã se apeleazã la detectivul particular în situaþii
grele de crizã sau conflict.
Cu ce fel de obstacole se confruntã un detectiv particular
atunci când urmãreºte pe cineva timp îndelungat?
Lipsa mijloacelor performante de investigare, birocraþia
ºi opoziþia autoritãþilor, resurse materiale reduse etc.
Internetul este de folos în acest domeniu sau reprezintã un impediment?
Primul pas în orice investigaþie îl reprezintã verificarea
pe internet. Este cel mai bun aliat în orice început de
investigaþie privatã.
Care este relaþia dintre securitatea privatã ºi cea
naþionalã din România?
Încã mai persistã unele turbulenþe în comunicare,
neîncredere ºi suspiciuni reciproce.
De ce ar alege o persoanã sã studieze la Colegiul Universitar Spiru Haret pentru a profesa în industria privatã de
securitate?
Pentru dobândirea cunoºtinþelor ºi deprinderilor
necesare unei profesii de excepþie, în care satisfacþiile sunt
la ele acasã în permanenþã.
Care este viitorul ochilor din umbrã în România?
Va deveni un serviciu public indispensabil oricãrui
cetãþean care activeazã într-o lume din ce în ce mai
complexã ºi dificilã.
Ce sfaturi aveþi pentru cei ce doresc sã urmeze o
carierã în acest domeniu?
Sã se pregãteascã intens pentru noua meserie; sã-ºi procure
tehnica de investigaþii performantã; sã dovedeascã caracter
ºi empatie faþã de clienþi ºi adversari, urmãrindu-se promovarea adevãrului în procesul de identificare a împrejurãrilor de fapt concrete (dreptate=adevãr afiºat, dovedit).

https://colegiuluniversitar.spiruharet.ro/blog/
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Algoritmii de învãþare
automatã (en. machine learning
ML) au potenþialul uriaº de a fi
introduºi în toate ramurile
medicinei, de la descoperirea de
noi medicamente pânã la luarea
deciziilor în cadrul unei clinici
medicale, astfel schimbând
semnificativ modul în care
medicina este practicatã în ziua
de azi. (extras din lucrarea
Realizarea unui sistem de
diagnosticare SARS-COV-2
din imagini medicale folosind
reþele convoluþionale, autor
Zicu Mihãiþã)

Muntenia Universitas  un grup de iniþiativã pentru
creºterea rolului universitãþilor în dezvoltarea
regionalã, pledoarie pentru consorþiul universitar
din regiunea Sud-Muntenia
Consorþiul Wallachia Hub ºi USH Pro Business au organizat în data de 23
iunie a.c., o dezbatere cu privire la modul în care pot fi implicate universitãþile ºi
alþi actori cheie în dezvoltarea regionalã, precum ºi rolul acestora în cadrul
strategiei de specializare inteligentã regionalã.
La eveniment au participat membrii consorþiului de clustere Wallachia Hub,
respectiv Universitatea Petrol ºi Gaze din Ploieºti, USH Pro Business, clusterele
Bio Concept Valea Prahovei, Cermand, Danube Engineering Hub, Danube
Furniture Cluster. La aceºtia s-au alãturat reprezentanþi ai ADR Sud-Muntenia,
Universitatea Spiru Haret  Facultatea de ªtiinþe economice Câmpulung ºi
Universitatea Valahia din Târgoviºte.
Dezbaterea a punctat avantajele ce pot fi valorificate din colaborarea mediului de
afaceri cu mediului academic ºi cu autoritãþile publice locale. Acestea vizeazã facilitarea
accesului la informaþii legate de sursele de finanþare disponibile în urmãtorul exerciþiu
financiar 2021 - 2027, accesul la rezultatele activitãþii CDI de la nivelul universitãþilor,
transferul tehnologic ºi de cunoºtinþe facilitat de entitãþi specializate ITT, studenþi
mai bine pregãtiþi ºi absolvenþi formaþi în universitãþile din regiune.
Iniþiativa înfiinþãrii unui consorþiu universitar regional s-a dovedit a fi una
valoroasã, capabilã sã conducã la dezvoltarea realã a regiunii, sã atragã interesele
economice ale mediului de afaceri ºi sã pãstreze capitalul uman valoros la nivelul
regiunii. Rolul autoritãþilor publice locale va deveni cu atât mai important în
cadrul activitãþilor de orientare, facilitare ºi suport acordat Întreprinderilor Mici
ºi Mijlocii, cu cât va sprijini mai mult ºi se va implica în aceste iniþiative de
colaborare regionale.
Universitãþile pot avea un rol de liant, de coeziune pentru clustere, mai ales în
aceastã perioadã dificilã cauzatã de pandemie. Acum, mediul de afaceri este debusolat,
împovãrat, blocat în activitãþi. Este nevoie de simplificarea procedurilor privind accesul
la sursele financiare necesare firmelor ºi de accelerarea proceselor de validare a
proiectelor depuse. Acestea sunt realitãþile de la care am pornit atunci când am
chemat universitãþile sã se implice ºi sã îºi asume un rol important în dezvoltarea
regionalã.  a declarat conf.univ.dr. Costin Lianu, director general USH Pro Business.
Grupul de iniþiativã Muntenia Universitas va avea secretariatul la consorþiul
Wallachia Hub, cu sediul în Ploieºti, strada Alexandru Vlahuþã nr.26, ºi va organiza
activitãþi în care intenþioneazã sã atragã în continuare mediul academic ºi
clusterele regionale.
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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L

a acest final de an universitar, clopoþelul care anunþã vacanþa a sunat altfel. ªi nu
neapãrat pentru cã amfiteatrele ºi sãlile de curs au fost de aceastã datã goale, pe parcursul
întregului semestru ºi în sesiune, ci pentru cã mediul universitar, asemenea
învãþãmântului de toate gradele, a experimentat o nouã modalitate de studiu ºi testare
a cursanþilor. Fãrã freamãtul de pe culoare, fãrã emoþiile întâlnirii faþã în faþã cu
profesorii, fãrã discuþiile dinaintea intrãrii în examen sau de dupã acesta. Laolaltã,
cadre didactice ºi studenþi au traversat o perioadã de tranziþie destul de abruptã de la
sistemul clasic, dialogic-conversativ, la un model bazat pe interacþiune online prin
platforme informatice. Îndepãrtarea fizicã de bãncile ºcolii i-a afectat pe unii mai mult,
pe alþii mai puþin, ceea ce rãmâne însã dupã aceastã experienþã, este ideea cã, de acum
înainte, procesul educaþional nu va mai arãta niciodatã aºa cum îl ºtiam. Nu este vorba
despre o prãbuºire, ci despre o nouã paradigmã educaþionalã, care pare sã câºtige din
ce în ce mai mult teren. Apar noi orientãri, concepte ºi perspective surprinzãtoare,
precum ºcoala hibridã sau miºcarea pentru educaþie alternativã. Efectul este reajustarea
ºi reevaluarea ideii de învãþãmânt la distanþã, pe care cei mai mulþi îl considerau, pânã
mai ieri, pe nedrept, o formã instituþionalizatã de chiul.
Dacã în precedentele numere ale revistei am
prezentat opiniile unor studenþi ºi profesori de
la Facultatea de Inginerie ºi Informaticã a
Universitãþii Spiru Haret, încercând sã
identificãm originea acestor puncte de vedere,
în cele ce urmeazã vom descifra pãrerile ºi
gândurile cadrelor didactice de la alte facultãþi
ale Universitãþii, confruntate în aceastã
perioadã cu provocãri la fel de incitante, mai
ales în ceea ce priveºte derularea activitãþilor
practice, indispensabile anumitor specializãri.
Întrebarea cheie a fost ºi rãmâne modul în
care profesorii au perceput ºi au estimat
raportul dintre avantajele ºi dezavantajele
studiului ºi examinãrii online.
Iatã câteva dintre opinii:
Pentru unii studenþi este mai avantajos sã
lucreze de acasã sau de la locul de muncã ºi
sã pregãteascã proiecte, referate, studii de caz
ºi teme pentru evaluare. Alþi studenþi au
apreciat cã este mai util sã vinã la facultate
ºi sã discute cu profesorul lor sau cu asistenþii
ºi colegii de grupã, în vederea elaborãrii
temelor ºi proiectelor. Din punct de vedere al
cadrului didactic, consider cã este mai
eficientã modalitatea de predare ºi discuþie
faþã în faþã la salã, deoarece discuþiile cu
grupul de studenþi au dat rezultate mai bune
la salã în anii trecuþi. În semestrul al II-lea,
cursurile ºi seminariile s-au desfãºurat în mod
eficient pe platforma Blackboard ºi în mediul
online prin Google Meet. Au fost organizate
mai multe sesiuni de consultaþii cu studenþii
ºi masteranzii. Personal, consider cã varianta
clasicã este mai bunã pentru discuþiile de grup
cu studenþii ºi masteranzii, însã, în condiþiile
COVID 19, nu se poate proceda decât în
mediul online (prof.univ.dr. Luminiþa Ionescu,
Facultatea de ªtiinþe economice Bucureºti).
Mai avantajos ºi eficient este online, dar
nu mai adecvat (prof.univ.dr. Mihnea Claudiu
Drumea, decan, Facultatea de ªtiinþe juridice
ºi ªtiinþe economice Constanþa).
De preferat varianta clasicã, care are
eficienþã maximã în procesul de instruire. De
asemenea, este de preferat sesiunea clasicã
(prof.univ.dr. Georgeta Niculescu, decan,
Facultatea de Educaþie fizicã ºi Sport).
Este mult mai facilã pentru cadrul didactic
examinarea de tip grilã. Pe de altã parte,
interacþiunea directã cu studentul în sesiunea
clasicã oferã o imagine de ansamblu asupra
tuturor cunoºtinþelor pe care le are studentul.
Este mai eficientã metoda online Google Meet
pentru desfãºurarea cursurilor, deoarece
permite participarea cu uºurinþã (lipsa
deplasãrii la sediul instituþiei, job etc.) a unui
numãr cât mai mare de cursanþi. Anumite

laboratoare însã, pentru învãþãmântul
vocaþional, necesitã desfãºurarea orelor în
sistem clasic (lector univ.dr. Adriana Amfim,
Facultatea de Medicinã veterinarã).
Ambele metode prezintã avantaje ºi
dezavantaje, ideal ar fi o combinaþie. Cea mai
bunã variantã o reprezintã, pe lângã
activitatea face-to-face, ºi o creºtere
importantã a activitãþii pe platforma
Blackboard (prof.univ.dr. Roxana ªtefãnescu,
Facultatea de ªtiinþe juridice ºi ªtiinþe
economice Braºov).
Pentru cã datele epidemiologice aratã o
evoluþie incertã a pandemiei, am încercat sã
aflãm cum vãd cadrele didactice ale Universitãþii
Spiru Haret viitorul procesului educaþional ºi
desfãºurarea sesiunilor de examene în aceste
condiþii ºi care sunt mãsurile de eficientizare a
metodelor online de studiu ºi testare, precum ºi
propunerile de creºtere a interactivitãþii în
perspectiva continuãrii mãsurilor de distanþare
fizicã. De asemenea, care este percepþia asupra
sistemului de învãþãmânt hibrid  soluþia, la
prima vedere, optimã pentru viitor.
Propunerea mea este cã nu trebuie
încãrcate prea multe materiale pe platforma
Blackboard, aºa cum s-a procedat în ultimele
luni, studenþii fiind asaltaþi de o multitudine
de lecþii, studii, speþe, legislaþie, rezumate,
sinteze etc. Unii studenþi au apreciat cã sunt
prea multe materiale ºi mesaje, astfel încât
nu le pot citi sau studia. Cred cã viitorul
apropiat va demonstra eficienþa sistemului de
învãþãmânt hibrid. Mulþi studenþi încã nu au
mijloacele necesare pentru studiul online
(prof.univ.dr. Luminiþa Ionescu, Facultatea de
ªtiinþe economice Bucureºti).
Platforma Blackboard este eficientã pentru
disciplinele teoretice. Învãþãmântul hibrid este
o variantã care poate fi luatã în considerare
(prof.univ.dr. Georgeta Niculescu, decan,
Facultatea de Educaþie fizicã ºi Sport).
O mai mare complexitate, varietate, dar ºi
un nivel mai mare de atractivitate a
prezentãrilor ºi solicitãrilor adresate
studenþilor! Sistemul hibrid, gestionat
inteligent, este o soluþie de viitor (prof.univ.dr.
Mihnea Claudiu Drumea, decan, Facultatea
de ªtiinþe juridice ºi ªtiinþe economice
Constanþa).
În condiþiile mai sus menþionate, realizarea
unui sistem modular de tip hibrid ar fi cel mai
eficient pentru facultãþile vocaþionale. Cred
cã, în situaþia extinderii pandemiei, se poate
discuta ºi aplica sistemul hibrid, chiar ºi
pentru programele de studii vocaþionale.
Cursurile, ca ºi activitãþile de seminar (pentru
unele discipline) se preteazã foarte bine pe

platforma Google Meet. Laboratoarele unde
interacþiunea profesor-student este necesarã,
ca ºi necesitatea materialelor ºi mijloacelor
didactice specifice pentru anumite discipline,
impun însã predarea de tip clasic (lector
univ.dr. Adriana Amfim, Facultatea de
Medicinã veterinarã).
Încercarea de a soluþiona prin metode
online toate situaþiile nou apãrute.
Învãþãmântul hibrid este cea mai bunã soluþie
(prf.uni.dr. Roxana ªtefãnescu, Facultatea de
ªtiinþe juridice ºi ªtiinþe economice Braºov).
Toþi repondenþii au apreciat eficienþa ºi
securitatea procesãrii rezultatelor prin
platforma Blackboard, certificând încã o datã
validitatea acestui sistem de studiu ºi testare,
dar, sesizând, în acelaºii timp, necesitatea unei
aprofundãri a funcþionalitãþii acesteia de cãtre
studenþi, printr-un exerciþiu mai îndelungat.
Platforma Blackboard este deosebit de
flexibilã ºi eficientã, din pãcate,studenþii nu
o cunosc destul de bine ºi au nevoie de mai
mult timp pentru a învãþa toate opþiunile de
pe platformã (prof.univ.dr. Luminiþa Ionescu,
Facultatea de ªtiinþe economice Bucureºti).
Este o platformã intuitivã, nu foarte greu
manipulabilã de cãtre orice persoanã care
foloseºte un device de tip antroid sau
PC/Laptop etc. Nu au fost probleme în
utilizarea platformei Blackboard în cele patru
luni de utilizare. Posibilitatea de monitorizare
a studenþilor mi se pare o metodã foarte utilã
de a-i atrage ºi a-i motiva pentru a fi prezenþi
la ore. De asemenea, consider cã prin
intermediul acesteia se pot pune la dispoziþia
studenþilor mult mai multe materiale didactice
decât se poate face prin sistemul clasic de
predare faþã în faþã (lector univ.dr. Adriana
Amfim, Facultatea de Medicinã veterinarã).
Referitor la modul de desfãºurare a
activitãþilor practice ºi de laborator în condiþiile
distanþãrii sociale care a impus eliminarea
prezenþei la cursuri a studenþilor, cadrele
didactice au gãsit soluþii variate, de la metode

ingenioase de efectuare a activitãþilor de
laborator prin mijloace interactive, pânã la
amânarea acestor activitãþi pentru luna
septembrie.
Specificul disciplinelor pe care le predau
mi-a permis realizarea de materiale didactice
(pptx/grile/aplicaþii/retete etc.) pe care studenþii
le-au accesat uºor. Conform fiºei disciplinei
pentru anul universitar 2019/2020 a fost o micã
pondere a laboratoarelor care prevedeau
activitate de tip experimental, pe care am reuºit
sa o realizez cu alte mijloace pedagogice, astfel
încât studentul sã beneficieze de întreaga
materie (lector univ.dr. Adriana Amfim,
Facultatea de Medicinã veterinarã).
Pot fi aplicate soluþii informatice care sã
rezolve marea majoritate a situaþiilor care
necesitã prezenþã fizicã (prof.univ.dr. Roxana
ªtefãnescu, Facultatea de ªtiinþe juridice ºi
ªtiinþe economice Braºov).
Situaþia activitãþilor practice nu a fost
rezolvatã încã. Vom desfãºura activitãþi de
recuperare practicã în septembrie (prof.
univ.dr. Georgeta Niculescu, decan, Facultatea de Educaþie fizicã ºi Sport).
Ultima întrebare s-a referit, firesc, la modul
în care facultãþile Universitãþii se pregãtesc
pentru anul ºcolar 2020-2021, în contextul actual
generat de pandemie, dar ºi de provocãrile
noului sistem educaþional impus de aceasta.
În prezent, activitatea de înscriere se
desfãºoarã normal, iar la programul de studii
CIG sunt mai mulþi candidaþi decât anul
trecut. Apreciez cã activitatea de admitere la
programele de studii de licenþã ºi master se
va desfãºura în mediul online cu rezultate
foarte bune, cadrele didactice ºi studenþii sunt
activi pe Facebook ºi pe site-uri de socializare
(prof.univ.dr. Luminiþa Ionescu, Facultatea de
ªtiinþe economice Bucureºti).
Pânã în momentul de faþã, Facultatea a
desfãºurat programul de înscriere online
conform metodologiei de admitere (lector
univ.dr. Adriana Amfim, Facultatea de
Medicinã veterinarã).
Folosim toate mijloacele pentru a înlesni
viitorilor studenþi accesul la programele
noastre de studiu (prof.univ.dr. Mihnea
Claudiu Drumea, decan, Facultatea de ªtiinþe
juridice ºi ªtiinþe economice Constanþa).
Admiterea se va desfãºura online, prin
analiza documentelor ºi a rãspunsurilor
primite în cadrul chestionarului (prof.univ.dr.
Roxana ªtefãnescu, Facultatea de ªtiinþe
juridice ºi ªtiinþe economice Braºov).
Admiterea se va desfãºura pe bazã de dosar
(prof.univ.dr. Georgeta Niculescu, decan,
Facultatea de Educaþie fizicã ºi Sport).
Nu putem decât spera cã evoluþia situaþiei
epidemiologice ºi contextul economic general
ne vor permite, spre toamnã, sã spunem cu
toatã convingerea cã semne bune anul
(universitar) are! Eforturile studenþilor ºi ale
cadrelor didactice sunt îndreptate tocmai în
direcþia asigurãrii, chiar ºi în aceste condiþii
neconvenþionale, a unui proces de învãþãmânt
echilibrat, temeinic ºi eficient.
N.B. Probabil pentru cã nu ºi-au cristalizat
încã o strategie sau din motive legate de
rãgazul mai lung necesar unei aprofundate
analize sau sedimentãri, unele cadre didactice
nu au rãspuns întrebãrilor adresate de redacþie.
Vom publica cu celeritate opiniile acestora,
imediat ce le vom primi, din dorinþa de
promovare a unei corecte informãri a
cititorilor noºtri, mulþi dintre aceºtia posibili
viitori studenþi ai Universitãþii Spiru Haret.
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BUCUREªTI
FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT
ªoseaua Berceni nr.24, sector 4 (Apãrãtorii Patriei)
telefon: 021 317 19 00; e-mail: admitere_efs@spiruharet.ro
LICENÞÃ
Educaþie fizicã ºi sportivã  IF, 3 ani, 4.300 lei/an
Kinetoterapie ºi motricitate specialã  IF, 3 ani, 4.300 lei/an



MASTERAT
 ªTIINÞA SPORTULUI ªI EDUCAÞIEI FIZICE  Educaþie fizicã ºi
antrenament sportiv  IF, 2 ani, 4.900 lei/an
 ªTIINÞA SPORTULUI ªI EDUCAÞIEI FIZICE  Kinetoterapia în
afecþiunile locomotorii  IF, 2 ani, 4.900 lei/an
FACULTATEA DE INGINERIE ªI INFORMATICÃ
Strada Fabricii nr. 46 G, sector 6
telefon: 021 316 97 85/86  interior 144;
e-mail: admitere_iig@spiruharet.ro

ADMITERE

LICENÞÃ
Informaticã  IF, 3 ani, 4.400 lei/an


MASTERAT
INFORMATICÃ  Tehnologii moderne în ingineria sistemelor
informatice
 IF, 2 ani, 4.500 lei/an
FACULTATEA DE MEDICINÃ VETERINARÃ
Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3
telefon: 021 242 15 76; 021 455 10 79;
e-mail: admitere_mv@spiruharet.ro

LICENÞÃ
Medicinã veterinarã  IF, 6 ani, 6.100 lei/an



FACULTATEA DE PSIHOLOGIE
ªI ªTIINÞELE EDUCAÞIEI

Strada Fabricii nr. 46 G, sector 6
telefon: 021 455 10 21; 021 316 97 85; fax: 021 255 60 94;
e-mail: admitere_pse@spiruharet.ro
LICENÞÃ
Psihologie  IF, IFR, ID, 3 ani, 3.900 lei/an
Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar  IF, 3 ani, 3.900 lei/an



MASTERAT
PSIHOLOGIE  Psihologie clinicã ºi intervenþie psihologicã  IF,
2 ani,
4.500 lei/an
PSIHOLOGIE
 Psihologie judiciarã ºi victimologie  IF, 2 ani,

4.500 lei/an
PSIHOLOGIE  Psihologie organizaþionalã ºi managementul
resurselor
umane  IF, 2 ani, 4.500 lei/an
FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE

Strada Fabricii nr. 46 G, sector 6
telefon: 021 316 97 83; e-mail: admitere_se@spiruharet.ro
LICENÞÃ
Contabilitate ºi informaticã de gestiune  IF, 3 ani, 3.900 lei/an
Management  IF, IFR, ID, 3 ani, 3.900 lei/an



MASTERAT
FINANÞE  Managementul ºi finanþarea proiectelor publice ºi
private
 IF, 2 ani, 4.500 lei/an
CONTABILITATE
financiar contabil  IF, 2 ani, 4.500 lei/an
 CONTABILITATE Audit

Contabilitatea
agenþilor economici ºi a

instituþiilor publice  IF, 2 ani, 4.500 lei/an
MANAGEMENT  Managementul integrat al afacerilor  IF, 2 ani,
4.500
lei/an
MARKETING
4.500 lei/an  Marketing ºi relaþii publice în afaceri  IF, 2 ani,
 Marketingul ºi managementul serviciilor  IF,
2 ani,MARKETING
4.500 lei/an
 MARKETING  Valorizarea patrimoniului prin marketingul
proiectelor culturale  IF, 2 ani, 4.500 lei/an
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE
ªI ªTIINÞE ADMINISTRATIVE

ªoseaua Berceni nr. 24, sector 4; fax: 021 334 52 63;
telefon: 021 334 44 19; e-mail: admitere_sjpa@spiruharet.ro
LICENÞÃ
Drept  IF, IFR, 4 ani, 3.900 lei/an





MASTERAT
DREPT  ªtiinþe penale  IF, 1 an, 4.500 lei/an
ªTIINÞE ADMINISTRATIVE  Administraþie publicã ºi management în
context european  IF, 2 ani, 4.500 lei/an

1 iulie  30 septembrie 2020
ÎNSCRIEREA candidaþilor se desfãºoarã online, la adresele de e-mail ale
secretariatelor facultãþilor, afiºate pe paginile web ale facultãþilor de pe site-ul universitãþii.
Candidaþii vor trimite electronic cãtre secretariatele facultãþilor, la adresele de e-mail puse
la dispoziþie de acestea ºi afiºate pe site, copii scanate ale documentelor.
ADMITEREA la Universitatea Spiru Haret se organizeazã online, pe domenii, la

specializãrile/programele de studii autorizate sã funcþioneze provizoriu sau acreditate.
În termen de douã sãptãmâni de la ridicarea restricþiilor privind adunãrile publice,
candidaþii declaraþi admiºi vor depune documentele în original la secretariatele facultãþilor.



TAXA DE ÎNSCRIERE la concursul de admitere pentru:

 studiile universitare de licenþã ºi masterat este 130 lei
 programele Colegiului universitar Spiru Haret este 120 lei

Candidaþii care au optat pentru preînscrierea online la unul dintre programele
Universitãþii Spiru Haret (licenþã sau masterat) sau pentru unul dintre programele
Colegiului universitar Spiru Haret în perioada 17 februarie  30 iunie 2020
ºi depun documentele pânã la data de 31 iulie 2020
sunt scutiþi de achitarea taxei de înscriere.
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;
 candidaþilor fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima lunã (cu condiþia sã
aibã vârsta de pânã la 26 de ani);
 candidaþilor 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.

COLEGIUL UNIVERSITAR DIN BUCUREªTI
ªoseaua Berceni nr. 24, sector 4, etajul 2, camera 209
telefon: 0721.808.577

Domeniul SANITAR  e-mail: sanitara.bucuresti@spiruharet.ro
Asistent medical generalist  IF, 3 ani, 2500 lei/an


Domeniul INFORMATICÃ  e-mail: informatica@spiruharet.ro
 Analist programator  IF, 3 semestre, 2500 lei/an
Domeniul SERVICII  e-mail: colegiuluniversitar@spiruharet.ro
 Detectiv particular  IF, 2 ani, 2500 lei/an
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BRAªOV
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE
ªI ªTIINÞELE EDUCAÞIEI

Strada Turnului nr. 7
telefon: 021 455 1061; e-mail: admitere_pseb@spiruharet.ro
LICENÞÃ
Psihologie  IF, 3 ani, 3.900 lei/an
Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar  IF, 3 ani, 3.900 lei/an



MASTERAT
PSIHOLOGIE  Psihologie clinicã ºi intervenþie psihologicã  IF,
2 ani,
4.500 lei/an
ALE EDUCAÞIEI  Consiliere educaþionalã (interdisciplinar
cuªTIINÞE
domeniul Psihologie)  IF, 2 ani, 4.500 lei/an
Str. Turnului nr. 7
telefon: 021 455 1061; e-mail: secretariat_sjeab@spiruharet.ro
LICENÞÃ
Drept  IF, 4 ani, 3.900 lei/an
Management  IF, 3 ani, 3.900 lei/an



MASTERAT
 Cooperare internaþionalã în justiþie  IF, 1 an, 4.500 lei/an
 DREPT
MANAGEMENT
europeanã a managementului
organizaþiei  IF, 2 ani, Dimensiunea
4.500 lei/an
CÂMPULUNG
FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE
Strada Traian nr. 223
telefon: 0248 51 22 84; 0248 51 06 00;
e-mail: admitere_secl@spiruharet.ro

LICENÞÃ
Contabilitate ºi informaticã de gestiune  IF, 3 ani, 3.900 lei/an


MASTERAT
 CONTABILITATE  Contabilitate ºi managementul afacerilor  IF,
2 ani, 4.500 lei/an
CONSTANÞA
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE
ªI ªTIINÞE ECONOMICE

Strada Unirii nr. 32-34
telefon: 0241 54 50 15; 0241 54 14 90; 0241 54 14 91;
e-mail: admitere_sject@spiruharet.ro
LICENÞÃ
Drept  IF, 4 ani, 3.900 lei/an
Management  IF, 3 ani, 3.900 lei/an
Management în limba englezã  IF, 3 ani, 3.600 euro/an




MASTERAT
 MANAGEMENT  Management organizaþional ºi antreprenoriat 
IF, 2 ani, 4.500 lei/an
 Management organizaþional ºi antreprenoriat
(cuMANAGEMENT
predare în limba englezã)  IF, 2 ani, 3.600 euro/an
 ªtiinþe penale  IF, 1 an, 4.500 lei/an
 DREPT
CONTABILITATE  Contabilitate, expertizã ºi audit  IF, 2 ani,
4.500
lei/an
CRAIOVA
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE,
ECONOMICE ªI ADMINISTRATIVE

Strada Vasile Conta nr. 4
telefon: 0251 42 33 95; e-mail: admitere_sjeac@spiruharet.ro
LICENÞÃ
Contabilitate ºi informaticã de gestiune  IF, 3 ani, 3.900 lei/an
Management  IF, 3 ani, 3.900 lei/an
Drept  IF, IFR, ID, 4 ani, 3.900 lei/an
Administraþie publicã  IF, IFR, ID, 3 ani, 3.900 lei/an





MASTERAT
DREPT  ªtiinþe penale ºi criminalisticã  IF, 1 an, 4.500 lei/an
 ªTIINÞE
ADMINISTRATIVE  Administraþie publicã ºi management
în context european
 IF, 2 ani, 4.500 lei/an
FINANÞE  Finanþe ºi administraþie publicã europeanã  IF, 2 ani,
4.500
lei/an
CONTABILITATE
 Audit intern în sistemul public ºi privat  IF, 2 ani,
4.500 lei/an
IF  învãþãmânt cu frecvenþã
IFR  învãþãmânt cu frecvenþã redusã
ID  învãþãmânt la distanþã

DOCUMENTE ADMITERE

FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE
ªI ªTIINÞE ECONOMICE

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).
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/2020/02/12/2019-04-25-admitere-licenta-documente.pdf)

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 cãrþii 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:
Fisa de înscriere pentru admitere
(https://admitere.spiruharet.ro/public/upload/2020/02/12/2019-04-25-admitere-master-documente.pdf)

COLEGIU

 Formular de preînscriere (opþional)
 Cerere de înscriere (tip);
 Diplomã de bacalaureat în original ºi în copie xerox SAU certificatul de absolvire însoþit de situaþia
ºcolarã (pentru candidaþii fãrã examen de bacalaureat);
 Copie xerox CI/BI;
 Copie xerox Certificat de naºtere;
 Copie xerox Certificat de cãsãtorie (dacã este cazul);
 Adeverinþã medicalã de la medicul de familie conform cãreia candidatul este sãnãtos clinic ºi apt
pentru studii;
 Douã fotografii tip 3/4;
 Chitanþã care atestã achitarea taxei de admitere  120 lei.

COLEGIUL UNIVERSITAR DIN CRAIOVA
Sediul central al Universitãþii Spiru Haret
Strada Vasile Conta nr. 4
Telefon: 0251.414.122

Domeniul SANITAR  e-mail: sanitara.craiova@spiruharet.ro
Asistent medical generalist  IF, 3 ani, 2500 lei/an


Domeniul SERVICII  e-mail: colegiuluniversitar@spiruharet.ro
 Detectiv particular  IF, 2 ani, 2500 lei/an
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VITRALII

Destinaþii de vacanþã deºteaptã

Casa cu ferestre luminate din Iaºi,
un altar al literaturii moldave

VITRALII

Dialectica lichelelor
N

u îmi place sã rãtãcesc printre definiþii, sã despic
firul în patru sau sã inventez pudibonderii acolo unde
nu e cazul. Adevãrul trebuie spus tãios sau cu blândeþe,
dupã caz, dar niciodatã ascuns sub farduri þipãtoare
sau, mai rãu, sucit ºi aruncat sub preº, în funcþie de cum
adie vântul. O bunã prietenã îmi spune cã încã mai crede
în oameni, pentru cã aceºtia se oglindesc unii în ceilalþi,
se nasc buni, dar mediul social îi separã, îi diferenþiazã
în false categorii bazate pe criterii strâmbe care conduc
la alienare. Adicã, pe baza unui comportament mimetic
prezumat, orice om cu suflet sãnãtos ar trebui sã
rãspundã celui care i se adreseazã cu aceeaºi sinceritate
ºi iubire de aproape.
Aceasta ar fi dialectica naturalã: arta de a ajunge la
adevãr prin dialog. Numai cã nu se întâmplã aºa. Existã
o logicã a rãului adoptatã de lichele. Un fel de confrerie
a autosuficienþei ºi mediocritãþii, extrem de activã,
vocalã ºi agresivã. Aceste personaje apar, trãiesc ºi
funcþioneazã antidialectic. Puºlamaua ºmecherã care
se strecoarã nevãzutã printre fisurile mecanismelor
igienei intelectuale nu se mulþumeºte cu puþin. Nu e
suficient sã arate cu degetul, sã învenineze, sã
murdãreascã. Ea are nevoie de spaþii ample în care sã
vitupereze. De cele mai multe ori, manifestã un
comportament uituc. Cu o seninãtate prost simulatã,
aºezaþi comod, picior peste picior, în fotoliu, cu privirea
furiºatã spre tavan, precum ºcolarul care nu ºi-a fãcut
temele, criticã violent epoci istorice al cãror stâlp,
totuºi, au fost. ªi nu au dus-o prea rãu nici dupã,
s-au descurcat, au dat din coate, au primit sinecuri ºi
cadouri pentru mãiestria înjurãturilor propagate la
comandã în spaþiul public.
Amnezia, însã, se vindecã brusc când e vorba despre
felia din tort pe care urmeazã sã o primeascã. E
înghesuialã mare, iar linguriþele nu sunt niciodatã
suficiente. Cei mai tineri ºi mai vânjoºi, autodeclaraþi
de tip nou/antisistem, se înfruptã ºi mai abitir, mai
ales din postura de neofiþi în branºa vânãtorilor de
profit. Ei au înþeles mai lesne decât ceilalþi cã nu au
timp de pierdut ºi cã politica nu e nimic altceva decât
o sanie care alunecã pe o pârtie cu o singurã direcþie:
cãmara cu bunãtãþi a statului. Aici, mã despart de buna
mea prietenã. Nu pot crede în oameni, decât în mãsura
în care polemica se poartã în logica dialogului, singurul
scop al acestuia fiind revelarea adevãrului gol-goluþ,
neafectat de porniri viscerale.
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Surse:
muzeulliteraturiiiasi.ro; iasisium.ro;
icc.ro; ghidulmuzeelor.cimec.ro

Cunoscutã în Iaºi drept casa cu ferestre luminate, Casa memorialã Vasile
Pogor este în prezent un muzeu municipal, secþie a Muzeului Literaturii
Române din Iaºi, amplasat pe str. Vasile Pogor, la nr. 4. Muzeul prezintã
dezvoltarea literaturii române, cu precãdere de pe teritoriul Moldovei, începând
cu anul 1800 ºi pânã în zilele noastre. Construit pe la 1850 de cãtre
vornicul Vasile Pogor ºi soþia sa Zoe, imobilul are un lung istoric legat de
viaþa culturalã a oraºului, fiind loc de întâlnire pentru intelectualitate, sediu al
Societãþii literare Junimea (fondatã în 1863) ºi al revistei Convorbiri
literare (fondatã în 1867). Cumpãratã în 1901 de principesa Maria Moruzzi,
care modificã intrarea principalã ºi schimbã faþadele, aºezând deasupra
balcoanelor blazonul familiei, casa va fi moºtenitã de fiul ei, Gheorghe Brãtianu,
care, în 1938, când pleacã la Bucureºti, o închiriazã rezidenþei regale din Iaºi.
În timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, casele Pogor au fost sediu al
comandamentelor trupelor sovietice. Dupã 1945, a gãzduit alte instituþii. A
fost restauratã în 1968 în vederea amenajãrii muzeului ºi reparatã
dupã cutremurul din 1977.
Clãdirea destinatã spaþiului muzeal este compusã din douãsprezece încãperi
ale expoziþiei permanente ºi o clãdire anexã, inauguratã în 1994, care protejeazã
intrarea în catacombele Casei Pogor, restaurate în perioada 1993-1994. În
anul 1994 au fost finalizate lucrãrile de consolidare ºi restaurare a subteranelor
 vestigii datând din secolele XVI-XVII. Aceste hrube au avut multiple
destinaþii, printre care: spaþiu de tezaurizare, de depozitare, de refugiu etc.
Familiile Coroi, Cerchez (tatãl ºi fiul), Pogor (tatãl ºi fiul), Moruzzi ºi Brãtianu
au dezvoltat pe trei niveluri actualele pivniþe. Sãpãturile arheologice au relevat
locuinþe subterane (bordeie din secolele XVI-XVII). Muzeul a beneficiat de
lucrãri de restaurare în perioada 1994-2006. Expoziþia permanentã a fost
reorganizatã ºi inauguratã la 13 octombrie 2006. Sunt prezentate principalele
etape ºi curente literare din ultimele douã secole: perioada
scriitorilor Costache Conachi, Vasile Alecsandri, Alexandru Donici,
Salonul Daciei Literare, scriitorii paºoptiºti ºi unioniºti, momentul fondãrii
Societãþii Junimea ºi scriitorii junimiºti (Titu Maiorescu, Vasile Pogor, P.P.
Carp, Mihai Eminescu, Ion Creangã, I.L. Caragiale, Ion Slavici ºi alþii), literatura
de la Contemporanul ºi Viaþa Româneascã, perioada Garabet Ibrãileanu, sala
Masa Umbrelor, sala scriitorilor Mihail Sadoveanu, Cezar Petrescu, Alexei
Mateevici, Calistrat Hogaº, perioada interbelicã (George Bacovia, Magda
Isanos, Eusebiu Camilar, Nicolae Labiº). La parterul casei se aflã biblioteca
muzeului. Sunt expuse obiecte cu valoare memorialã, tapiserii, tablouri din
secolul al XIX-lea, manuscrise (Mihail Sadoveanu, Cezar Petrescu, George
Topârceanu, Otilia Cazimir, Mihai Codreanu), fotografii originale, ediþii prime
pe parcursul a 150 de ani. În aceastã casã, în 1874, revenit de la Viena, a fost
gãzduit ºi Mihai Eminescu, dupã ce, în 1872, citise la ºedinþele Junimii. Poetul
ºi-a petrecut mult timp întru studiu ºi creaþie în biblioteca lui V. Pogor. În
muzeu se pot admira, printre altele, bastonul din lemn de abanos cu mâner de
argint, care i-a aparþinut lui Costache Conachi; un tablou (Cap de bãrbat) în
ulei, semnat de Gh. Asachi; piese de mobilier care au aparþinut lui Mihail
Kogãlniceanu, Titu Maiorescu, I.L. Caragiale, Iacob Negruzzi, Garabet
Ibrãileanu, I.M. Melik etc; un pian Steinway & Sons (model 1859), care i-a
aparþinut lui Duiliu Zamfirescu, sau patefonul His Masters Voice, care a
aparþinut lui G. Ibrãileanu. În Sala Raritãþi, se gãsesc obiecte unice: inelul
sigilar din aur, cu piatrã roºie, al lui Mihai Eminescu; ceasul de buzunar, din
argint, al lui Ion Creangã; ceasul de buzunar, din argint, al lui Vasile Pogor;
ceasul din aur al lui Eremia Grigorescu; cartea de rugãciuni  manuscris a
principesei Maria Gh. Sturdza, nãscutã Ghica  una dintre puþinele cãrþi rãmase
din celebra Bibliotecã Miclãuºeanã; cãlimara din marmurã a lui Mihail
Kogãlniceanu; cerceii din aur ºi ametist ai actriþei Agatha Bârsescu; broºa
din aur, confecþionatã dintr-o monedã, a Veronicãi Micle

George V. GRIGORE

Dragoº CIOCÃZAN

Invitaþii în lumea artelor plastice
De peste patru decenii, de când merg prin galerii, ateliere, muzee ºi
expoziþii, rar am întâlnit artiºti realizaþi pe toate planurile. Unul dintre
aceste fericite cazuri este doamna Daniela Bercea. Un pictor autentic,
cu o familie frumoasã, o carierã profesionalã. Bunicã fericitã Ce îºi
mai poate dori un om? Sã fie sãnãtos, sã poatã expune liber tablouri în
expoziþii, pentru ca un numãr cât mai mare de admiratori ai armoniilor
cromatice sã admire lucrãri de neuitat.
Vã rugãm sã vã prezentaþi
Sunt Daniela Bercea, m-am nãscut pe 17 decembrie 1963, în Faraoanele,
judeþul Vrancea. Iubesc pictura de când mã ºtiu. Profesoara de desen din
generalã i-a spus mamei mele cã ar fi bine sã urmez Liceul de Arte.
Bineînþeles cã nu a fost aºa! Am intrat in vârtejul vieþii ºi altul a fost
drumul meu. Acum trec în anul trei la ªcoala Popularã de Arte plastice din
Focºani, profesor Liviu Nedelcu M-am regãsit cu pictura dupã foarte
mult timp, a mocnit în mine ºi a ieºit la ivealã, o dragoste foarte mare. Sunt
la început de drum; anul trecut am avut o expoziþie de grup cu galeria Elit
Prof Art, la hotelul Hilton Bucureºti, ºi mai multe expoziþii, tot de grup, la
Centrul Cultural Vrancea. Menirea vieþii tale e sã te cauþi pe tine însuþi,
spunea Eminescu. Sensul vieþii e sã-þi gãseºti darul, scopul vieþii este
sã-l dãruieºti, spunea Picasso. Sunt motourile mele de suflet.
Iubesc tot ce înseamnã arta, am cochetat cu baletul, ca orice fetiþã
care se visa balerinã, apoi ºi cu muzica, în corul ºcolii ºi, mai târziu, am
înfiinþat o trupã de muzicã folk. Iubesc orice artã, dar pictura este
preferata mea, pasiunea mea.
Ce tehnici preferaþi?
La început am lucrat în acrilic, acum lucrez în ulei, o tehnicã mai
greoaie, prin timpul de aºteptare, dar mult mai frumoasã În faþa
ºevaletului sunt eu cu mine, într-o continuã luptã, cu emoþii strânse
de peste zi, sau dupã un anumit timp, cu bucurii si necazuri, mai tot
mereu nemulþumitã de mine (optimistã de felul meu) ºi din toatã aceastã
facere, care nu ºtii unde te duce, se naºte o lucrare, o lume strânsã
într-un tablou. Acasã am un atelier de picturã ,,Atelierul de picturã
Art by Daniella Aici pictez pe orice material, pe rochii, genþi, pantofi,
tricouri, pahare, agende, ºepci, toate unicat. Îmi place sã mã extind ºi
cãtre latura de design vestimentar. E o mare provocare.

Daniela BERCEA

o revelaþie artisticã

Pe ce dimensiuni pictaþi?
Am pictat pe broºe, deci dimensiuni foarte mici; acum, ultimul tablou
este 40×60, dar, simt cã nu am spaþiu suficient de exprimare, nu îmi
ajunge nici timpul, parcã se comprimã, de multe ori trec de miezul
nopþii sau aud cocoºii dimineaþa.
Unde vã vedeþi peste 10 ani?
Acum doi ani nu mã vedeam aici, am visuri mari
legate de picturã. Am douã proiecte de suflet:
Lãsaþi copiii sã picteze  un proiect de promovare
a copiilor talentaþi: îi descopãr ºi, cu ajutorul
pãrinþilor, îi îndrum în tainele picturii; S.O.S. Salvaþi
Planeta Pãmânt  un proiect care a luat naºtere
din grijã faþã de oameni, animale, naturã ºi tot ce
ne înconjoarã; în cadrul acestuia am licitat o lucrare
ºi banii au plecat cãtre Asociaþia Medicalã Sfântul
Pantelimon Focºani. Încurajez ºi alþi artiºti sã facã asta. Din acest
proiect face parte ºi lucrarea Odã albinei, ºi Castelul de lut ºi vor
urma ºi altele Privesc spre viitor cu încredere ºi speranþã, cã voi
ajunge la sufletul oamenilor ºi voi crea o emoþie, o stare de bine.
Mai este o întrebare la care doriþi sã rãspundeþi?
De ce atât de târziu?! Este marele meu regret cã nu am avut curajul
necesar sã fac doar picturã, simt cã am multe de spus ºi parcã nu am
timp. În artã e nevoie de tinereþe, de doza aceea de nebunie de
exprimare. Cu vârsta devii mai cuminte, mai aºezat, în artã trebuie sã
treci prin toate stãrile.
Un gând pentru cititorii care vã admirã
O puzderie de gânduri bune, în cele mai frumoase culori! ªi le trimit
un mesaj de suflet Lãsaþi copiii sã picteze. Mulþumiri familiei mele, în
special fiului ºi norei mele, care îmi înþeleg pasiunea ºi de ce nu sunt
mai mult alãturi de ei. Acest interviu îl dedic, cu toatã dragostea,
nepoþelului meu Matei, poate un viitor pictor, care acum lucreazã
intens la decorarea
pereþilor din casa pãrinþilor!
Multã sãnãtate ºi sã aveþi doar bucurii autentice!

Aristotel BUNESCU
https://agentiadepresaculturalasisportiva. wordpress.com/
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PROTECÞIA ªI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI (I)
Autoritãþile publice, organismele private autorizate, precum ºi
persoanele fizice ºi persoanele juridice responsabile de protecþia
copilului sunt obligate sã respecte, sã promoveze ºi sã garanteze
drepturile copilului stabilite prin Constituþie ºi lege, în concordanþã
cu prevederile Convenþiei Organizaþiei Naþiunilor Unite cu privire
la drepturile copilului, ratificatã prin Legea nr. 18/1990, republicatã,
cu modificãrile ulterioare, ºi cu celelalte acte internaþionale în materie
la care România este parte.
Orice alte reglementãri adoptate în domeniul respectãrii ºi
promovãrii drepturilor copilului, precum ºi orice act juridic emis
sau, dupã caz, încheiat în acest domeniu se subordoneazã cu
prioritate principiului interesului superior al copilului.
Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului
la o dezvoltare fizicã ºi moralã normalã, la echilibru socioafectiv ºi
la viaþa de familie.
Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv
în legãturã cu drepturile ºi obligaþiile ce revin pãrinþilor copilului,
altor reprezentanþi legali ai sãi, precum ºi oricãror persoane cãrora
acesta le-a fost plasat în mod legal.
Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate
demersurile ºi deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritãþile
publice ºi de organismele private autorizate, precum ºi în cauzele
soluþionate de instanþele judecãtoreºti.
În determinarea interesului superior al copilului se au în vedere
cel puþin urmãtoarele: a) nevoile de dezvoltare fizicã, psihologicã,
de educaþie ºi sãnãtate, de securitate ºi stabilitate ºi apartenenþã la
o familie; b) opinia copilului, în funcþie de vârsta ºi gradul de
maturitate; c) istoricul copilului, având în vedere, în mod special,
situaþiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altã formã de
violenþã asupra copilului, precum ºi potenþialele situaþii de risc
care pot interveni în viitor; d) capacitatea pãrinþilor sau a
persoanelor care urmeazã sã se ocupe de creºterea ºi îngrijirea
copilului de a rãspunde nevoilor concrete ale acestuia; e) menþinerea
relaþiilor personale cu persoanele faþã de care copilul a dezvoltat
relaþii de ataºament.
De aceste drepturi beneficiazã: a) copiii cetãþeni români aflaþi pe
teritoriul României; b) copiii cetãþeni români aflaþi în strãinãtate;
c) copiii fãrã cetãþenie aflaþi pe teritoriul României; d) copiii care
solicitã sau beneficiazã de o formã de protecþie în condiþiile
reglementãrilor legale privind statutul ºi regimul refugiaþilor în
România; e) copiii cetãþeni strãini aflaþi pe teritoriul României, în
situaþii de urgenþã constatate, în condiþiile legii, de cãtre autoritãþile
publice române competente.
În sensul actelor normative în vigoare, termenii ºi expresiile de
mai jos au urmãtoarele semnificaþii: a) copil - persoana care nu a
împlinit vârsta de 18 ani ºi nici nu a dobândit capacitatea deplinã
de exerciþiu, potrivit legii; b) familie - pãrinþii ºi copiii acestora;
c) familie extinsã - rudele copilului, pânã la gradul IV inclusiv;
d) familie substitutivã - persoanele, altele decât cele care aparþin
familiei extinse, inclusiv afinii pânã la gradul IV ºi asistenþii maternali
care asigurã creºterea ºi îngrijirea copilului, în condiþiile legii;
e) plan individualizat de protecþie - documentul prin care se
realizeazã planificarea serviciilor, prestaþiilor ºi a mãsurilor de
protecþie specialã a copilului, pe baza evaluãrii psihosociale a
acestuia ºi a familiei sale, în vederea integrãrii copilului care a fost
separat de familia sa într-un mediu familial stabil permanent, în cel
mai scurt timp posibil; f) plan de servicii - documentul prin care se
realizeazã planificarea acordãrii serviciilor ºi a prestaþiilor, pe baza
evaluãrii psihosociale a copilului ºi a familiei, în vederea prevenirii
abuzului, neglijãrii, exploatãrii, a oricãror forme de violenþã asupra
copilului, precum ºi a separãrii copilului de familia sa; g) reprezentant legal al copilului  pãrintele sau persoana desemnatã,
potrivit legii, sã exercite drepturile ºi sã îndeplineascã obligaþiile
pãrinteºti faþã de copil.
Copiii au dreptul la protecþie ºi asistenþã.
Rãspunderea pentru creºterea ºi asigurarea dezvoltãrii copilului
revine în primul rând pãrinþilor, aceºtia având obligaþia de a-ºi
exercita drepturile ºi de a-ºi îndeplini obligaþiile faþã de copil þinând
seama cu prioritate de interesul superior al acestuia.
În subsidiar, responsabilitatea revine colectivitãþii locale din care
fac parte copilul ºi familia sa. Autoritãþile administraþiei publice
locale au obligaþia de a sprijini pãrinþii sau, dupã caz, alt reprezentant
legal al copilului în realizarea obligaþiilor ce le revin cu privire la
copil, dezvoltând ºi asigurând în acest scop servicii diversificate,
accesibile ºi de calitate, corespunzãtoare nevoilor copilului.
Intervenþia statului este complementarã; statul asigurã protecþia
copilului ºi garanteazã respectarea tuturor drepturilor sale prin
activitatea specificã realizatã de instituþiile statului ºi de autoritãþile
publice cu atribuþii în acest domeniu.
Respectarea ºi garantarea drepturilor copilului se realizeazã
conform urmãtoarelor principii: a) respectarea ºi promovarea cu
prioritate a interesului superior al copilului; b) egalitatea ºanselor
ºi nediscriminarea; c) responsabilizarea pãrinþilor cu privire la
exercitarea drepturilor ºi îndeplinirea obligaþiilor pãrinteºti;
d) primordialitatea responsabilitãþii pãrinþilor cu privire la
respectarea ºi garantarea drepturilor copilului; e) descentralizarea
serviciilor de protecþie a copilului, intervenþia multisectorialã ºi
parteneriatul dintre instituþiile publice ºi organismele private
autorizate; f) asigurarea unei îngrijiri individualizate ºi personalizate
pentru fiecare copil; g) respectarea demnitãþii copilului; h) ascultarea
opiniei copilului ºi luarea în considerare a acesteia, þinând cont de

vârsta ºi de gradul sãu de maturitate; i) asigurarea stabilitãþii ºi
continuitãþii în îngrijirea, creºterea ºi educarea copilului, þinând
cont de originea sa etnicã, religioasã, culturalã ºi lingvisticã, în
cazul luãrii unei mãsuri de protecþie; j) celeritate în luarea oricãrei
decizii cu privire la copil; k) asigurarea protecþiei împotriva
abuzului, neglijãrii, exploatãrii ºi oricãrei forme de violenþã asupra
copilului; l) interpretarea fiecãrei norme juridice referitoare la
drepturile copilului în corelaþie cu ansamblul reglementãrilor din
aceastã materie.
Drepturile prevãzute de actele normative in vigoare sunt
garantate tuturor copiilor fãrã nicio discriminare, indiferent de rasã,
culoare, sex, limbã, religie, opinie politicã sau altã opinie, de
naþionalitate, apartenenþã etnicã sau origine socialã, de situaþia
materialã, de gradul ºi tipul unei deficienþe, de statutul la naºtere
sau de statutul dobândit, de dificultãþile de formare ºi dezvoltare
sau de alt gen ale copilului, ale pãrinþilor ori ale altor reprezentanþi
legali sau de orice altã distincþie.
În orice cauzã care priveºte drepturi ale copilului, instanþa verificã
dacã înþelegerile dintre pãrinþi sau ale acestora cu alte persoane
respectã interesul superior al copilului.
DREPTURILE COPILULUI
Copilul are dreptul la stabilirea ºi pãstrarea identitãþii sale.
Copilul este înregistrat imediat dupã naºtere ºi are de la aceastã
datã dreptul la un nume, dreptul de a dobândi o cetãþenie ºi, dacã
este posibil, de a-ºi cunoaºte pãrinþii ºi de a fi îngrijit, crescut ºi
educat de aceºtia.
Pãrinþii aleg numele ºi prenumele copilului, în condiþiile legii.
Copilul are dreptul de a-ºi pãstra cetãþenia, numele ºi relaþiile de
familie, în condiþiile prevãzute de lege, fãrã nicio ingerinþã.
Dacã se constatã cã un copil este lipsit, în mod ilegal, de
elementele constitutive ale identitãþii sale sau de unele dintre acestea,
instituþiile ºi autoritãþile publice sunt obligate sã ia de urgenþã toate
mãsurile necesare în vederea restabilirii identitãþii copilului.
În vederea stabilirii identitãþii copilului pãrãsit în unitãþi sanitare
sau gãsit ori a pãrinþilor acestuia, organele de poliþie ºi serviciile
publice comunitare de evidenþã a persoanelor, competente, au
obligaþia de a desemna una sau mai multe persoane responsabile,
care sã realizeze, cu celeritate, demersurile ce le revin, potrivit
legii, pentru înregistrarea naºterii copilului ºi sã transmitã datele
de identificare direcþiei generale de asistenþã socialã ºi protecþia
copilului sau, dupã caz, serviciului public de asistenþã socialã.
Persoanele nominalizate au obligaþia efectuãrii demersurilor de
stabilire a identitãþii pãrinþilor copiilor pãrãsiþi în unitãþile sanitare,
în situaþia în care aceºtia au fost identificaþi ºi nu au întocmit
certificatul de naºtere.
Certificatul medical constatator al naºterii, atât pentru copilul
nãscut viu, cât ºi pentru copilul nãscut mort, se întocmeºte în
termen de 24 de ore de la naºtere.
Rãspunderea pentru îndeplinirea obligaþiei revine medicului care
a asistat sau a constatat naºterea ºi medicului ºef de secþie.
Când naºterea a avut loc în afara unitãþilor sanitare, medicul de
familie având cabinetul înregistrat în raza teritorialã unde a avut
loc naºterea este obligat ca, la cererea oricãrei persoane, în termen
de 24 de ore, sã constate naºterea copilului, dupã care sã
întocmeascã ºi sã elibereze certificatul medical constatator al naºterii
copilului, chiar dacã mama nu este înscrisã pe lista cabinetului sãu.
În situaþia în care copilul este pãrãsit de mamã în maternitate,
unitatea medicalã are obligaþia sã sesizeze telefonic ºi în scris direcþia
generalã de asistenþã socialã ºi protecþia copilului ºi organele de
poliþie, în termen de 24 de ore de la constatarea dispariþiei mamei.
În termen de 5 zile de la sesizare, se întocmeºte un procesverbal de constatare a pãrãsirii copilului, semnat de reprezentantul
direcþiei generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului,
reprezentantul poliþiei ºi al maternitãþii; când starea de sãnãtate a
copilului permite externarea, în baza procesului-verbal, direcþia
generalã de asistenþã socialã ºi protecþia copilului va stabili mãsura
plasamentului în regim de urgenþã pentru copil.
În termen de 30 de zile de la întocmirea procesului-verbal, poliþia
este obligatã sã întreprindã verificãrile specifice privind identitatea
mamei ºi sã comunice rezultatul acestor verificãri direcþiei generale
de asistenþã socialã ºi protecþia copilului.
În situaþia în care mama este identificatã, direcþia generalã de
asistenþã socialã ºi protecþia copilului va asigura consilierea ºi
sprijinirea acesteia în vederea realizãrii demersurilor legate de
întocmirea actului de naºtere.
În situaþia în care, în urma verificãrilor efectuate de poliþie, nu
este posibilã identificarea mamei, direcþia generalã de asistenþã
socialã ºi protecþia copilului transmite serviciului public de asistenþã
socialã în a cãrui razã administrativ-teritorialã s-a produs naºterea
dosarul cuprinzând certificatul medical constatator al naºterii,
procesul-verbal, dispoziþia de plasament în regim de urgenþã ºi
rãspunsul poliþiei cu rezultatul verificãrilor.
În termen de 5 zile de la primirea documentaþiei, serviciul public
de asistenþã socialã are obligaþia de a obþine dispoziþia de stabilire
a numelui ºi prenumelui copilului, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilã, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi de a face declaraþia de
înregistrare a naºterii la serviciul de stare civilã competent.
În termen de 24 de ore de la înregistrarea naºterii copilului,
serviciul public de asistenþã socialã are obligaþia de a transmite

direcþiei generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului actul de
înregistrare a naºterii copilului.
În situaþia copilului pãrãsit de pãrinþi în alte unitãþi sanitare, a
cãrui naºtere nu a fost înregistratã, obligaþia de a realiza demersurile
prevãzute de lege pentru înregistrarea naºterii copilului revine
serviciului public de asistenþã socialã în a cãrui razã administrativteritorialã a fost pãrãsit acesta.
În situaþia copilului gãsit în familie sau într-un loc public, precum
ºi a celui pãrãsit de pãrinþi în alte unitãþi sanitare, a cãrui naºtere nu
a fost înregistratã, obligaþia de a realiza demersurile prevãzute de
lege pentru înregistrarea naºterii copilului revine serviciului public
de asistenþã socialã în a cãrui razã administrativ-teritorialã a fost
gãsit sau pãrãsit copilul.
Expertiza medico-legalã necesarã pentru înregistrarea naºterii
copilului este gratuitã.
Unitãþile sanitare, unitãþile de protecþie socialã, serviciile de
îngrijire de tip rezidenþial, entitãþile fãrã personalitate juridicã, alte
persoane juridice, precum ºi persoane fizice care interneazã sau
primesc în îngrijire femei gravide ori copii care nu posedã acte pe
baza cãrora sã li se poatã stabili identitatea sunt obligate sã anunþe,
în termen de 24 de ore, în scris, autoritatea administraþiei publice
locale în a cãrei razã îºi au sediul sau, dupã caz, domiciliul, în
vederea stabilirii identitãþii lor, precum ºi direcþia generalã de
asistenþã socialã ºi protecþia copilului de care aparþin, în vederea
luãrii în evidenþã.
Cel care ia un copil pentru a-l îngriji sau proteja temporar, pânã
la stabilirea unei mãsuri de protecþie în condiþiile legii, are obligaþia
de a-l întreþine ºi, în termen de 48 de ore, de a anunþa autoritatea
administraþiei publice locale în a cãrei razã teritorialã îºi are sediul
sau domiciliul.
Copilul are dreptul de a menþine relaþii personale ºi contacte
directe cu pãrinþii, rudele, precum ºi cu alte persoane faþã de care
copilul a dezvoltat legãturi de ataºament.
Copilul are dreptul de a-ºi cunoaºte rudele ºi de a întreþine relaþii
personale cu acestea, precum ºi cu alte persoane alãturi de care
copilul s-a bucurat de viaþa de familie, în mãsura în care acest lucru
nu contravine interesului sãu superior.
Pãrinþii sau un alt reprezentant legal al copilului nu pot împiedica
relaþiile personale ale acestuia cu bunicii, fraþii ºi surorile ori cu alte
persoane alãturi de care copilul s-a bucurat de viaþa de familie,
decât în cazurile în care instanþa decide în acest sens, apreciind cã
existã motive temeinice de naturã a primejdui dezvoltarea fizicã,
psihicã, intelectualã sau moralã a copilului.
În caz de neînþelegere între pãrinþi cu privire la modalitãþile de
exercitare a dreptului de a avea legãturi personale cu copilul, instanþa
va stabili un program în funcþie de vârsta copilului, de nevoile de
îngrijire ºi educare ale acestuia, de intensitatea legãturii afective
dintre copil ºi pãrintele la care nu locuieºte, de comportamentul
acestuia din urmã, precum ºi de alte aspecte relevante în fiecare
caz în parte.
Criteriile vor fi avute în vedere ºi la stabilirea programului de
relaþii personale ºi cu celelalte persoane alãturi de care copilul s-a
bucurat de viaþa de familie.
Relaþiile personale se pot realiza prin: a) întâlniri ale copilului
cu pãrintele ori cu o altã persoanã care are, potrivit legii, dreptul la
relaþii personale cu copilul; b) vizitarea copilului la domiciliul
acestuia; c) gãzduirea copilului, pe perioadã determinatã, de cãtre
pãrintele sau de cãtre altã persoanã la care copilul nu locuieºte în
mod obiºnuit, cu sau fãrã supravegherea modului în care relaþiile
personale sunt întreþinute, în funcþie de interesul superior al
copilului; d) corespondenþã ori altã formã de comunicare cu copilul;
e) transmiterea de informaþii copilului cu privire la pãrintele ori la
alte persoane care au dreptul de a menþine relaþii personale cu
copilul; f) transmiterea de cãtre persoana la care locuieºte copilul
a unor informaþii referitoare la copil, inclusiv fotografii recente,
evaluãri medicale sau ºcolare, cãtre pãrintele sau cãtre alte persoane
care au dreptul de a menþine relaþii personale cu copilul; g) întâlniri
ale copilului cu pãrintele ori cu o altã persoanã faþã de care copilul
a dezvoltat legãturi de ataºament într-un loc neutru în raport cu
copilul, cu sau fãrã supravegherea modului în care relaþiile personale
sunt întreþinute, în funcþie de interesul superior al copilului.
Pãrintele la care copilul locuieºte are obligaþia de a sprijini
menþinerea relaþiilor personale ale copilului cu celãlalt pãrinte.
În cazul în care unul dintre pãrinþi împiedicã sau afecteazã în
mod negativ legãturile personale ale copilului cu celãlalt pãrinte,
prin nerespectarea programului stabilit de instanþã sau convenit
de pãrinþi, celãlalt pãrinte poate cere serviciului public de asistenþã
socialã sau, dupã caz, persoanelor cu atribuþii de asistenþã socialã
în circumscripþia cãruia se aflã locuinþa copilului, sã monitorizeze
relaþiile personale cu copilul pentru o duratã de pânã la 6 luni.
Monitorizarea permite reprezentanþilor serviciului public de
asistenþã socialã sau, dupã caz, persoanelor cu atribuþii de asistenþã
socialã, sã asiste la preluarea copilului de cãtre pãrintele la care nu
locuieºte în mod statornic.
Copilul care a fost separat de ambii pãrinþi sau de unul dintre
aceºtia printr-o mãsurã dispusã în condiþiile legii are dreptul de a
menþine relaþii personale ºi contacte directe cu ambii pãrinþi, cu
excepþia situaþiei în care acest lucru contravine interesului superior
al copilului.
(Va urma)

Expert media Florin FÃINIªI
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TEATRUL INDEPENDENT
Reazemã-te de culturã! Pe scurtãturã: RECUL

O ºtire apare pe ecranul telefonului la secþiunea
informaþii ºi mã agãþ de un nume: Bogdan Untilã.
Apoi un alt nume: Adriana Bordeanu. Ambii sunt
foºti studenþi, absolvenþi ai Facultãþii de Teatru
din cadrul Universitãþii Spiru Haret. Vãzându-i,
în calitate de profesor, la examenele de la clasã,
dar ºi în multe proiecte independente,
cunoscându-i ca tineri actori activi în mediul cultural
bucureºtean, firi iscoditoare ºi improvizatoare, am pornit pe
mai departe sã urmãresc ºtirea, sã vedem unde mã conduce...
ªi iatã: pe 13 februarie 2020, în Bucureºti, pe Splaiul Unirii
numãrul 160, un nou teatru independent ºi-a deschis porþile.
Teatrul Recul, realizat în parteneriat cu echipa de regenerare
urbanã Calup, prinde viaþã în spaþiul cultural de pe malurile
Dâmboviþei. Recul se doreºte a fi un ecosistem creativ
format din: Recul Teatru  Teatru Independent care pune pe
prim-plan individul ºi comunitatea în cadrul spectacolelor de
improvizaþie, teatru ºi musicaluri; Recul ªcoalã  spaþiu de
joacã ºi experiment pentru adulþi ºi copii, ateliere
multidisciplinare construite pe bazele metodei teatrului de
improvizaþie; Recul Spaþiu  850 de metri pãtraþi de hub
cultural, un loc de întâlnire a tuturor formelor de artã ºi
dezbatere, a oamenilor cu poveºtile lor, viitor incubator de
proiecte ºi evenimente artistice. Recul este un proiect
susþinut de Banca Transilvania, iar parteneri în deschiderea
noului spaþiu au fost Samsung Club, Ursus, Qubiq, Atelier
VAST, Atcon, Nod makerspace, Work Work, Kludi Romania,
Holver Romania.
Recul împreunã cu partenerii din echipa de regenerare
urbanã de la Calup au redat comunitãþii ºi vieþii culturale
din Bucureºti o fostã þesãtorie de bumbac, reconvertitã sã
þeasã oameni ºi poveºti. Acest spaþiu este dedicat tuturor
iubitorilor de nou, exploratorilor urbani, amatorilor de inedit,
pasionaþilor de frumos, curioºilor incurabili ºi oamenilor care
au susþinut proiectul pe parcursul ultimelor 18 luni.
Recul  remediu cultural  este un teatru independent,
înfiinþat în 2015, care are ca scop ordonarea cotidianului în
forme relevante, prin intermediul artelor spectacolului, ºi îºi
propune sprijinirea recuperãrii firescului în comunitate. În
primii doi ani, scena Recul a gãzduit 180 de spectacole la
care au luat parte peste 8000 de spectatori.
Echipa Recul este formatã din: Vlad Dragomirescu, Bogdan
Untilã, Adina Sandu, Adriana Bordeanu, Alexandra Bãjan,
Dan Codreanu, Dan Miron, Florin Lungu ºi Tudor Buican.
Cum a apãrut aceastã echipã? Ne-am regãsit în diverse
roluri prin comunitatea de improvizatori, fie cã am jucat
împreunã, am predat improvizaþie, am regizat spectacole,
am scris scenarii sau am dezvoltat noi curricule pentru
cursuri. Învãþãm unii de la ceilalþi ºi, din 2015, facem ca
Recul sã se întâmple. Dincolo de latura noastrã artisticã,
noi, echipa Recul, suntem o echipã de antreprenori tineri,
având experienþe din domenii diferite, dar care, sub
aceeaºi umbrelã, se completeazã. Setul nostru de
competenþe este atuul nostru, ne place sã facem lucrurile
diferit, sã reducem din opþiuni fãrã sã tãiem din
perspective. Suntem prezenþi ºi mai ales interesaþi de ceea
ce se întâmplã pe piaþa economicã de business, fie cã ne
referim la industria culturalã & creativã, la cea de
Learning & Development, la cea de evenimente private
sau pur ºi simplu ca mobilitate economicã antreprenorialã.
 ne rãspunde Bogdan Untilã.
De ce aþi ales teatrul de improvizaþie? În ce mãsurã se
schimbã raportul artist-public faþã de teatrul convenþional?
Improvizaþia este una dintre formele de artã pe care le veþi
Bogdan Untilã ºi Adriana Bordeanu

regãsi pe scena Teatrului Recul, alãturi de scheci, teatru
sau spectacole muzicale. Spectacolele improvizate pornesc
de multe ori de la o discuþie liberã cu publicul, despre cum
le-a fost ziua, despre lucrurile care-i fac fericiþi sau îi
neliniºtesc, despre ideile pe care vor sã le împãrtãºeascã
cu noi. Apoi, toate aceste lucruri servesc drept sugestii
pentru actorii care urmeazã sã le încorporeze în spectacol.
Astfel, actul artistic devine relevant, iar publicul este mult
mai implicat faþã de un spectacol convenþional.
De ce am veni la un curs de improvizaþie Recul? Ce abilitãþi
ne putem dezvolta ºi ce putem remedia? Teatrul de
improvizaþie este o formã de artã în care actorii se urcã pe
scenã împreunã ºi fãrã a avea la dispoziþie un scenariu,
costume, recuzitã sau o pregãtire în prealabil, improvizeazã
un spectacol întreg. Astfel, acest mod de exprimare se
bazeazã pe abilitãþi precum: spontaneitate, empatie,
colaborare, spirit de echipã, adaptabilitate, comunicare,
ascultare. Exersând improvizaþia în cadrul cursurilor, de
fapt, reuºeºti sã-þi dezvolþi un nou set de abilitãþi utile în
viaþa de zi cu zi, totul într-un cadru experimental ºi jucãuº.
Referitor la îndepãrtarea de zona de confort, de cele mai
multe ori realizãm în cursuri cã limitele sunt doar în
imaginaþia noastrã ºi, pentru cã în improvizaþie lucrãm cu
obiecte imaginare, ºi depãºirea limitelor devine mult mai
uºoarã. Explorarea se produce treptat, trainerii lucreazã
cu grijã, având mereu în vedere ritmul fiecãrui cursant - din
acest motiv grupele noastre nu depãºesc 10 persoane (...)
Remediul Cultural este despre experienþa personalã a omului
cu actul artistic, fie cã este vorba de actor, public, scenograf,
regizor, tehnician. Nu ne-am propus sã remediem situaþia
artisticã localã, ci vrem sã adresãm o nevoie pe care ºi noi
la rândul nostru am avut-o. Ne dorim ca dupã spectacolele
de la Recul, inimile oamenilor din salã sã batã în acelaºi
ritm, iar când asta se va întâmpla, cu siguranþã remediul
cultural îºi va fi fãcut efectul.
În acest proiect colaboraþi ºi cu alte trupe? Voi aveþi ºi alte
colaborãri? În perioada în care pregãteam spaþiul ne-am
bucurat cã spectacolele noastre au fost gãzduite de
Improteca ºi Artist Cafe, cãrora le mulþumim. Recul nu este
o trupã, fiecare dintre noi jucãm în diferite alte proiecte ºi
nu toþi membrii echipei fac teatru de improvizaþie. Recul
este un hub în care îºi pot gãsi locul mai multe trupe ºi
suntem deschiºi sã identificãm noi posibile colaborãri. (...)
Ce cultivãm noi: teatru (relevant, de improvizaþie),
literaturã, muzicã, adicã de-ale artei cu gust ºi cu minte, în
douã cuvinte. Reazemã-te de culturã! Pe scurtãturã, recul!
Acesta este un concept care aparþine Asociaþiei Teatrul
Nostru, având ca scop valorificarea potenþialului
educaþional, social, formativ ºi curativ al artelor
spectacolului pentru a-ºi aduce astfel contribuþia la
recuperarea firescului, la afirmarea valorilor tradiþionale,
la confortul cultural ºi angajamentul umanitar al societãþii.
Primul proiect marca Recul  Laboratorul de Impro s-a
lansat într-o sâmbãtã, pe 4 iulie 2015, cu spectacolul Ready?
Play, un format inspirat din repertoriul Upright Citizens
Brigade din SUA. Formatul se desfãºoarã astfel: se ia o
sugestie din public ºi începe spectacolul. Unul dintre
improvizatori împãrtãºeºte gânduri, emoþii ºi amintiri
personale în forma unui monolog (pornind de la sugestia
primitã). Ceilalþi improvizatori, inspiraþi fiind de monolog,
creeazã o serie de scene în ritm alert: taie, monteazã, editeazã,
fãcând chiar ºi salturi în timp dacã vor (atât în trecut, cât ºi
în viitor). Una dintre cele mai bune echipe de improvizatori
este formatã din: Vlad Pasencu (de la trupa Freeze), Monica
Anastase (de la trupa Improvisneyland), Adriana Bordeanu
(de la trupele Freeze ºi Iele), Dragoº Muscalu (de la trupa
Just Push Play), Cãtãlin Coºarcã (de la trupa Backstage
Boys) ºi Bogdan Untilã (de la trupa Obligo). ªi ca sã ºtim de
acum încolo, cei de la Asociaþia Teatrul Nostru ne propun,
în Teatrul Recul, o stagiune de teatru relevant, care se
adreseazã acelora care vãd în spaþiul scenic mai mult decât
un simplu suport pentru divertisment, care sã încurajeze
dezvoltarea unui simþ al responsabilitãþii printre cei care
aleg sã se adreseze lumii prin arta numitã TEATRU.
Scrie cineva pe pagina lor de Internet: N-ai cum sã nu vii
la un spectacol în care joacã Adriana ºi Bogdan. E clar cã
e chimie între ei ºi încã nu ai vãzut ce ºtiu sã facã atunci
când improvizeazã. ªi aºa ºi este...
Adaptându-se rapid noii situaþii Coronavirus Plus,
Teatrul Recul a plusat ºi el: a trecut în mediul virtual ºi
acolo improvizeazã... Nu stã deloc pe loc!

George V. GRIGORE

e când ne-am mutat activitatea în spatele

ecranelor am livrat peste 150 de ore de ateliere online,
având peste 40 de zile pline de cursuri, drop-ins cu
câteva zeci de persoane conectate în acelaºi timp ºi
intensive cu echipe de 7-10 oameni cu care am lucrat
constant, zilnic, pe o perioadã de timp determinatã.
Am descoperit cã teatrul ca unealtã de învãþare ºi
dezvoltare personalã funcþioneazã eficient ºi online,
iar în aceste momente direcþia de învãþare a Teatrului
Recul capãtã o importanþã ºi mai mare. Dacã eºti
interesat de cum funcþioneazã atelierele de teatru de
improvizaþie pentru tine, pentru echipa ta, pentru o
nevoie specificã de învãþare sau cu scopul de a
conecta ºi reconecta echipe, trimite-ne un mesaj la
yes@recul.art ºi descoperim împreunã ce
putem sã-þi oferim þie sau companiei tale.
(https://www.facebook.com/remediucultural/)

