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COMUNICAT cu privire la
Propunerile Consorţiului Universitariapentru o reformă a învăţământului superiorşi cercetării în România

Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţiiîn Învăţământul Superior (ARACIS) face o serie deprecizări cu privire la Propunerile ConsorţiuluiUniversitaria pentru o reformă a învăţământuluisuperior şi cercetării în România, lansate în spaţiulpublic la data de 8 ianuarie 2021, în ceea ce priveşteaspectele care ţin de domeniul de activitate al agenţiei.Astfel, cu privire la procesul de evaluare a studiilordoctorale, acesta a fost demarat, ARACIS acordând prioritate,în următoarea perioadă, instituţiilor de învăţământ superioraflate în proces de evaluare instituţională, în vederea evaluăriiperiodice a şcolilor doctorale aferente, fără a neglija însăcelelalte tipuri de evaluări.În ceea ce priveşte reglementările ,,privind selecţiamembrilor şi funcţionarea ARACIS”, precizăm că, înconformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr. 75 din 12iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,ARACIS este o instituţie publică autonomă, de interesnaţional, cu personalitate juridică şi cu buget propriude venituri şi cheltuieli. ,,Selecţia membrilor” se realizeazădupă proceduri elaborate de către agenţie, iar,,funcţionarea ARACIS” este reglementată prin Regula-mentul de Organizare şi Funcţionare aprobat de cătreConsiliul ARACIS. Considerăm că şi până în prezentselecţia membrilor Consiliului sau a experţilor evaluatoria avut şi are la bază principiul meritocraţiei, aşa cum sepoate constata la analiza procedurilor menţionate, inclusiva prevederilor Ordinului nr. 5751 din 12 noiembrie 2015privind publicarea Procedurii de selectare, princoncurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române deAsigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. Deasemenea, în ceea ce priveşte principiul reprezentativităţii,acesta, în conformitate cu OUG 75/2005, se referă ladomeniile de studii, cadrele didactice membre aleconsiliului sau experţii evaluatori acţionând în calitatealor de specialişti, nu de reprezentanţi ai unei instituţii deînvăţământ superior.Readucem în atenţie că orice interferenţă în modulîn care ARACIS îşi stabileşte structurile, modul deorganizare sau de selectare a experţilor implicaţi înactivităţile agenţiei poate să reprezinte o încălcare aStandardelor şi liniilor directoare pentru asigurareacalităţii (ESG), respectarea acestora condiţionândapartenenţa ARACIS la structurile europene: AsociaţiaEuropeană pentru Asigurarea Calităţii în ÎnvăţământulSuperior (ENQA) şi Registrul European pentru AsigurareaCalităţii în Învăţământul Superior (EQAR), ceea ce poateafecta poziţia României în Spaţiul European alÎnvăţământului Superior cu potenţiale implicaţii asuprarecunoaşterii diplomelor emise la nivel naţional.În ceea ce priveşte ,,lipsa profesionalismului şiechidistanţei în procesul de evaluare”, Codul de etică şinormele de conduită profesională în activităţiledesfăşurate de ARACIS privind evaluarea şi asigurareacalităţii în învăţământul superior din România stabilescprincipii şi valori etice fundamentale, astfel: supremaţialegii şi a interesului comunitar, competenţa profesională,integritatea, obiectivitatea, confidenţialitatea, neutra-litatea, independenţa, respectul şi loialitatea. Oricepotenţiale încălcări ale acestor principii sunt investigatede către Comisia de Etică existentă la nivelul agenţiei, lasesizarea instituţiilor de învăţământ superior sau în urmaautosesizării. În ultimii trei ani, doar două astfel de cazuriau fost discutate în cadrul Comisiei, dintre care numai unulla sesizarea unei instituţii de învăţământ superior.
Eliminarea ,,disfuncţionalităţilor” sau a ,,formalismuluibirocratic” este o preocupare constantă pentru condu-cerea ARACIS. Astfel, ARACIS revizuieşte în modcontinuu ghidurile şi procedurile utilizate în proceselede evaluare, în acord cu tendinţele europene şi contextulnaţional, în vederea creşterii relevanţei acestora. În acestcontext, va participa la discuţii sau va analiza cu maximăseriozitate propuneri concrete de îmbunătăţire aactivităţilor agenţiei venite din partea tuturor

beneficiarilor procesului de evaluare, a partenerilor, aactorilor interesaţi, inclusiv din partea ConsorţiuluiUniversitaria. Având în vedere angajamentul agenţiei, înconformitate cu ESG, de a implica actorii interesaţi înactivităţile de evaluare şi în managementul agenţiei la toatenivelurile, în vederea creşterii încrederii publice înprocesele de asigurare a calităţii, dar şi a îmbunătăţiriirelevanţei acestora, consultarea tuturor instituţiilor deînvăţământ superior a fost şi rămâne un principiu de bazăîn elaborarea şi adoptarea metodologiilor, ghidurilor şi aprocedurilor în baza cărora se efectuează activităţile deevaluare şi asigurare a calităţii. Spre exemplu, repre-zentanţii ARACIS au participat cu regularitate la întrunirileConsiliului Naţional al Rectorilor, unde de fiecare dată ausupus atenţiei spre consultare şi dezbatere propuneri deîmbunătăţire a activităţilor de evaluare.În ceea ce priveşte ,,Elaborarea unei metodologii declasificare a universităţilor şi ierarhizare a programelor destudii în urma unei dezbateri ample cu toţi actoriiinteresaţi” amintim universităţilor membre ale consorţiuluică un astfel de proiect există deja, consultările asupraprincipiilor de realizare a clasificării şi ierarhizării,dar mai ales asupra indicatorilor ce urmează a fi utilizaţişi în final asupra metodologiei în sine desfăşurându-seîn perioada februarie 2018 – iunie 2019, când, spreexemplu, au avut loc treisprezece dezbateri cureprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior.ARACIS a comunicat public în mod constant asuprastadiului de elaborare a proiectului de metodologie.De asemenea, proiectul de metodologie, algoritmul declasificare/ierarhizare implementat pe platforma electronicăşi ponderile indicatorilor au fost discutate în nu mai puţinde şase reuniuni ale Consiliului Naţional al Rectorilor,concluziile regăsindu-se în rezoluţiile CNR. Toate varianteleelaborate şi prezentările realizate sunt disponibile pe site-ul ARACIS la adresa http://www.aracis.ro/rezultatele-proiectului-qafin/. Mai mult, proiectul de metodologie,elaborat în colaborare de către experţi ai MinisteruluiEducaţiei şi ai ARACIS, cu asistenţă tehnică din parteaBăncii Mondiale, a fost supus, în perioada mai – iulie2019, şi unui proces de pilotare, la care au participat treidintre universităţile membre ale Consorţiului Universitaria.La finalul pilotării, toate universităţile implicate au primitun raport personalizat asupra validităţii datelor introduseîn platforma electronică şi rezultatele privitoare la indicatoriicare au putut fi evaluaţi.În final, după discutarea şi înglobarea a mai mult de95% dintre observaţiile şi comentariile primite îndiferitele etape de consultare, proiectul de Metodologie afost înaintat către Ministerul Educaţiei, care poate decideasupra modificării lui în conformitate cu politicile pe carele are în vedere în domeniul sistemului de învăţământsuperior.În ceea ce priveşte programele cu dublă specializare,în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011,acestea corespund unui număr cuprins între minimum 240şi maximum 300 de credite. La definirea volumuluiactivităţilor trebuie ţinut cont de faptul că pentru atingerearezultatelor învăţării vizate este necesar să se aibă învedere ambele specializări. Standardele specificeelaborate de către ARACIS pentru diferite domenii saucicluri de învăţământ au astfel în vedere prevederile legaleşi vizează în principal dezvoltarea unor procese de învăţare- predare de calitate, care să conducă la calificărirecunoscute la nivel internaţional.În final, reiterăm deschiderea noastră de a întărirelaţiile de colaborare cu universităţile, dar şideterminarea ca, prin întreaga activitate desfăşurată,ARACIS să contribuie la creşterea prestigiuluisistemului de învăţământ superior din România şi aîncrederii beneficiarilor, a societăţii în ansamblul ei, încalitatea şi relevanţa programelor de studii.
Consiliul ARACISBucureşti, 11.01.2021

B-dul Mărăşti nr. 59, sect. 1, Bucureşti, tel. 021.206.76.00, fax 021.312.71.35Email: office@aracis.ro, www.aracis.ro

IN MEMORIAM,DAN GEORGESCU
Pe 13 ianuarie 2021, profesorul arhitectDan (Kuki) Georgescu a plecat

Kuki ne-a făcut dinFacultatea de Arhitectură„acasă” – am ticluit o oazăla etajul 6, în camera 615,cea cu balconul imensdeasupra centrului vechial Bucureştiului.Camera aceea a fostpăstrătorul palimpsestic altuturor creaţiilor, criticilor, concursurilor, modelelor,machetelor studenţilor pe care i-am îndrumatîmpreună sau separat. Curajul şi ideea, ca de obicei,ale lui – un luptător pentru predarea arhitecturiifăcute cu creier, imaginaţie, şi multe încercărimanuale – iar 615 era manifestarea fizicăa metodologiei lui, „a room of requirement”al Hogwarts-ului nostru. Entuziasmul lui se strecuraîn toate cursurile, atelierele, practicile, expoziţiile, şinu a fost vreo invitaţie de sărit în vreun proiect pecare să nu ne-o fi acceptat înainte de a termina fraza.Era prezent la toate evenimentele de expunere alefoştilor lui studenţi şi colegi, pe care îi urmărea cumândrie şi curiozitate autentică, de antrenor dinumbră, oferind sfaturi cu onestitate şi voie bună.Ne-a oferit necondiţionat bucăţi din viaţă, ce ne-audevenit lecţii, amintiri, motive de creştere.Îţi mulţumim, Kuki!
Colegii de la Facultatea de Arhitecturăa Universităţii Spiru Haret

Normalul din online
La Facultatea de Inginerie şi Informatică. O săptămână deactivităţi didactice, evaluări pe parcurs, prezentări de proiecte,dar şi de participări la colocvii. Pe 25 ianuarie începe sesiuneade iarnă. Mult succes studenţilor informaticieni haretişti! Învremuri mai bune, în această perioadă, colegii lor, acum absol-venţi de ceva vreme, participau la Hackathons! Sunt aştep-taţi şi ei să experimenteze, să vină cu idei şi să intre în competiţii.

Ştiţi ce este hackathon? Un eveniment în care un numărmare de oameni se întâlnesc pentru a se angaja în progra-marea computerizată colaborativă.Anul acesta, evenimentele electronice se desfăşoară pentrua accesa descoperirile şi a contribui la dezvoltarea de noirăspunsuri în abordarea problemelor legate de COVID-19,cum ar fi: Hack the Crisis – la nivel mondial – pentru a găsisoluţii cu privire la modul de utilizare a tehnologiei în caz decriză care să răspundă provocărilor epocii post/criză COVID-19; Iniţiativa OpenCovid19 – la nivel mondial – un programal cărui obiectiv este de a colecta instrumente şi metodeopen-source ieftine, sigure şi uşor de utilizat pentru acombate pandemia COVID-19; Hackathon AI4GOV – Belgia,27-29 ianuarie 2021 – un proces accelerat de proiectare cuechipe multidisciplinare care lucrează pe parcursul a douăzile pentru a lega inteligenţa artificială cu provocările sociale;Hacking Health Camp 2021– la nivel mondial, 26-28 martie2021 – reuneşte grupuri interdisciplinare de cercetători caresă lucreze la detectarea dezinformării în contextul pandemieiCOVID-19. Ei sunt invitaţi să utilizeze seturi de date existentecare conţin dezinformare şi ştiri false pentru a crea soluţiialgoritmice  la întrebările de cercetare. Contribuţiile analiticeşi comparative sunt, de asemenea, binevenite; Hackathonpe COVID-19 referitor la dezinformare – la nivel european,26-28 martie 2021 – îşi propune să încurajeze inovaţia digitalăîn sectorul sănătăţii. Subiectele ediţiei 2021 includ elaborareaunui algoritm bazat pe Inteligenţa Artificială pentru a măsuratemperatura corpului şi a îmbunătăţi detectarea cazurilor deCOVID-19. (Sursa: https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-response-covid-19/hackathons-and-events).
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Conferinţa naţională Repere privindvictimologia, victimizarea şi victimele înRomânia este o manifestare organizată în cadrulCOST CA18121: Cultures of Victimology:understanding processes of victimizationacross Europe, proiect iniţiat de către prof. dr.Antony Pemberton (Senior Researcher,NSCR, Amsterdam, Professor of RestorativeJustice, Leuven Institute of Criminology, KULeuven şi Professor of Victimology, TilburgLaw School), preluat în 2020 de Simon Green(Associate Dean for Research & Enterprise,Faculty of Arts, Cultures and Education,Reader in Criminology  & Victimology,University of Hull, UK).Invitaţia a fost transmisă unor instituţiipublice, ONG-uri, dar şi unor cadre didactice,cercetători, jurişti, sociologi, psihologi, prinintermediul corespondenţei electronice, careau preocupări constante în acest domeniu.Evenimentul a beneficiat de sprijinul cercetă-torului Cătălin Radu din partea Centrului deCercetări Ştiinţifice din cadrul UniversităţiiSpiru Haret, care a promovat conferinţaonline.Prin invitaţie, participanţilor li s-a reco-mandat, cu titlul orientativ, ca prin intervenţiile/lucrările lor să reflecte următoarele aspecte:1. Care este cuvântul (sau care sunt cuvintele)pentru „victimă” şi dacă există o semnificaţiespecifică (de ex., pentru un grup de victimesau un tip de victimizare)?2. Care sunt momentele din istoria ţării sauvictimologiei din ţara noastră care au contribuitla definirea/dezvoltarea drepturilor şi serviciilorpentru victime?3. Care este istoricul victimologiei (studiul aca-demic asupra victimelor) în ţara noastră? (deex., când a început? cine sunt cadrele didacticecheie? care sunt publicaţiile reprezentative).4. Prezentarea unor studii de caz ale unor tipuride victime şi eventualul impact al acestoraasupra politicii sau practicilor în acestdomeniu.5. Prezentarea altor tipuri de victime/victimizarela care se face referire în mod normal în ţaranoastră, exceptând victimizarea penală.6. Identificarea altor forme de victimizare nou-emergente (sau ascunse anterior) în ţaranoastră.7. Enumerarea celor mai importante tendinţede victimizare în ţara noastră (ce tipuri deinfracţiuni s-au redus sau au crescut) în ultimii10 ani.8. Ce directive/legi/tratate internaţionale aadoptat/ratificat ţara noastră şi cât de bine suntimplementate?9. Care sunt principalele lacune în sprijinul /înserviciile pentru victime din ţara noastră?10. Care sunt succesele/inovaţiile majorepentru susţinerea victimelor din ţara noastră?11. Care sunt principalele documente naţionaledin ţara noastră în acest domeniu ? (de ex., legi,politici, sondaje asupra victimelor, rapoarte,etc.)?Intervenţiile s-au susţinut în limba română,dar ulterior, opţional, se vor traduce în limbaengleză, conform standardelor ce au fost co-municate participanţilor, pentru publicarea învolumul conferinţei.Au răspuns afirmativ acestei invitaţii 20de persoane, din Bucureşti, Bacău, Braşov şiConstanţa. Alte 10 persoane au solicitat au-dierea lucrărilor acestei conferinţe.Conferinţa s-a desfăşurat în două secţiunişi a debutat cu înregistrarea participanţilor înintervalul 9,30 -10,00.Secţiunea I a început la orele 10,00, a reunitpsihologi, sociologi, asistenţi sociali, profesoride literatură şi a durat până la orele 12, fiecăruiparticipant fiindu-i alocate 10 minute.Cuvântul de deschidere  a fost rostit decătre conf. univ.univ.dr. Aura PREDA de laFacultatea de Ştiinţe Juridice şi ŞtiinţeAdministrative, Bucureşti, Universitatea SpiruHaret, reprezentant MC 1 pentru România înCOST CA18121: Cultures of Victimology:understanding processes of victimizationacross Europe. Au urmat primele intervenţii ale membrilordin reţeaua COST CA18121, respectiv:1. conf.univ.dr. Gratiela SION, Facultateade Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Bucureşti,Universitatea Spiru Haret, cu o prezentarePowerPoint intitulată Succinta istorie avictimologiei, prezentare care a făcut referire

la începuturile acestei discipline, atât pe planinternaţional, cât şi naţional;2. lect. univ. dr. Radu NĂFORNIŢĂ/ conf.univ. dr. Nelu NIŢĂ, MC substitute din parteaUniversităţii George Bacovia din Bacău/ MC- COST CA18121: Cultures of Victimology:understanding processes of victimizationacross Europe, au prezentat comunicareaConsumatorul de droguri între victimă şiprezumţia de vinovăţie;3. Dr. Habil. Ecaterina BALICA(Observatorul Român pentru Analiza şiPrevenirea Omorurilor, cercetător ştiinţific II),membru în reţeaua COST CA18121: Culturesof Victimology: understanding processes ofvictimization across Europe, prezentareaVictimele omorului comis între parteneriiintimi – tehnici directe si indirecte deblamare a victimelor utilizate în mediaonline din România.Următoarele intervenţii au aparţinutprofesoarelor de la Facultatea de Limbi siLiteraturi Străine de la Universitatea CreştinăDimitrie Cantemir:- prof. univ. dr. Ramona MIHĂILĂ:Tipologii ale copilăriei victimizate înliteratură: Lizoanca la 11 ani, de Doina Ruşti(2009,) şi Hai să furăm pepeni, de Nora Iuga(2010);- Aurora MARTIN, decan, Facultatea deLimbi şi Literaturi Străine, consilier superior,Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanseîntre Femei şi Bărbaţi, vicepreşedinte,International Institute for Human Security,USA: Victime ale sclaviei moderne întrespaţiul public şi în  spaţiul privat.Puncte de vedere ale psihologilor  au fostexprimate de către:- Ecaterina CĂLIN, formator de formatoriîn pedagogia comunicării prin MetodaESPERE®, Centrul de dezvoltare personalăAmaneSer: De la victimizare la respon-sabilizare;- Cristiana BĂLAN, lect.univ.dr. Facul-tatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,Braşov, Universitatea Spiru Haret: Copilul –victimă a abuzului în familie, studiu de caz.Secţiunea I s-a finalizat cu intervenţiile adouă persoane specializate în domeniulsociologiei:-  Andreea Ioana JANTEA, ofiţer de poliţie-sociolog, Institutul de Cercetare şi Prevenirea Criminalităţii – Inspectoratul General alPoliţiei Române: Ancheta siguranţei publice;- Andreea BADEA, asistent de cercetareasociat, Observatorul Român pentru Analizaşi Prevenirea Omorurilor: Portretizarea victi-melor din cazul Caracal în comentariilearticolelor publicate în mass media online.  Secţiunea a II-a a durat de la orele 12,00 la14,30 şi a avut ca principală caracteristică faptulcă a subsumat intervenţiile reprezentanţilorunor profesii juridice, respectiv, profesori,avocaţi, consilieri, experţi.O primă intervenţie a aparţinut conf.univ.dr. Mariana MITRA-NIŢĂ, Facultateade Drept şi Ştiinţe Administrative, Universi-tatea Ovidius din Constanţa: Consideraţiigenerale privitoare la factorii de risc victi-mali în societatea contemporană. Au urmat două intervenţii a doi coautori,abordând cu titluri diferite tematica actuală apandemiei, respectiv, doctorand la Institutulde Cercetări Juridice Academician AndreiRădulescu al Academiei Române, Crina –Bianca VERES şi avocat şi doctor în ştiinţejuridice, Institutul de Cercetări Juridice Acade-mician Andrei R. Rădulescu al AcademieiRomâne – Departamentul de Drept publicVintilă Dongoroz Iosif FRIEDMANN –NICOLESCU: Pandemia şi victimele ei şi, ceade-a doua intervenţie a celor doi coautorimenţionaţi, Societatea  umană – victimă apandemiei.Cu o temă interdisciplinară, conf. univ.dr.Marilena MARIN, Facultatea de Drept şiŞtiinţe Administrative, Universitatea OvidiusConstanţa, a susţinut lucrarea Alienareaparentală maternă – soluţii judiciare şiextrajudiciare,Din partea Institutului de Cercetări JuridiceAcad. Andrei Rădulescu al AcademieiRomâne, membru în reţeaua COST CA18121:Cultures of Victimology: understandingprocesses of victimization across Europe, aintervenit cerc. şt. gr. III Mihaela-Gabriela

BERINDEI, cu lucrarea Protecţia copiilorîmpotriva violenţei domestice în ţările euro-pene, cu specială privire asupra României.Conf.univ.dr. Liana ELEFTERIE, de laFacultatea de Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Eco-nomice, Constanţa, Universitatea Spiru Haret,a prezentat lucrarea  Victimele Internetuluiversus Securitatea Cibernetică în contextuleconomico-social European şi naţionalmarcat de pandemia Covid 19, o temădeosebit de actuală.Elena PETROV, absolventă a Facultăţiide Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Administrative,Bucureşti, Universitatea  Spiru Haret, avocatîn Baroul Calabria din Italia, a susţinut lucrareaViolenţă domestică – studiu de caz Italia.Secţiunea a 2-a s-a finalizat cu intervenţiaconf. univ.dr. avocat George COCA,Facultatea de Ştiinţe Juridice şi ŞtiinţeAdministrative, Bucureşti, Universitatea SpiruHaret, MC2 – COST CA18121: Cultures ofVictimology: understanding processes ofvictimization across Europe,  care a ales săanalizeze problematica  Drepturile persoaneivătămate în procesul penal.Au solicitat participarea fără intervenţii 10persoane, după cum urmează:1. Cristina Lenuţa Beclea, personal despecialitate juridică asimilat judecătorilor şiprocurorilor, Direcţia de Prevenire a Crimina-lităţii, Ministerul Justiţiei2. Aura Manuela Ciobanu, consiliersuperior, Agenţia Naţională pentru Egalitateade Şanse între Femei şi Bărbaţi3. Cătălin Radu, cercetător consultant,Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică  alUniversităţii Spiru Haret4. Roxana-Daniela Păun, conf.univ.dr.,Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Adminis-trative, Bucureşti, Universitatea Spiru Haret5. Polixenia Grecu, cadru didactic asociat,Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Adminis-trative, Bucureşti, Universitatea Spiru Haret6. Zinica-Daniela Akpinar, studenta,Universitatea George Bacovia, Bacău7. Roxana Mihaela Anton, prof. înv. primar,Şcoala Gimnazială Miron Costin, Bacău8. Mirela Galan, profesor consilier, CJRAEVaslui, Şcoala Gimnazială Iorgu Radu, Şcoalade Arte  N. Tonitza, Bârlad9. Ana-Paula Patrichi, prof. înv. primar,Şcoala Gimnazială Miron Costin, Bacău10. Mădălina Botina, conf. univ. dr.Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative,Universitatea Ovidius din Constanţa, coor-donatorul Biroului Teritorial Constanţa alinstituţiei Avocatul Poporului.La finalul conferinţei, participanţii au pusîn discuţie instituţiile şi specialiştii care potprelua această problematică vastă şi dificilă avictimizării şi victimelor din România, tranfor-mând-o într-o preocupare constantă, unifica-toare şi suficient de mediatizată. S-a discutat şidespre necesitatea reînfiinţării InstitutuluiNaţional de Criminologie, activitatea SocietăţiiRomâne de Criminologie şi Criminalistică,statutul profesiei de criminolog etc.

În calitate de instituţii reprezentate în Comitetul de Management al Acţiunii COST CA18121, Universitatea Spiru Haret – Facultatea de Ştiinţe Juridice
şi Ştiinţe Administrative Bucureşti şi Universitatea George Bacovia – Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative Bacău

au organizat în data de 27 noiembrie 2020, online, conferinţa naţională gratuită:Repere privind victimologia, victimizarea şi victimele în România

În urma desfăşurării acestei conferinţe s-audesprins următoarele concluzii:- necesitatea înfiinţării Societăţii Române deVictimologie, cu trei filiale în ţară, şi a revisteiaferente;- publicarea a două volume dedicate acesteimanifestări, unul în limba română, altul în limbaengleză;- organizarea de noi ediţii ale acestei conferinţe,anuale, cu acelaşi titlu, în continuarea acesteia.
Conf. univ.dr. Aura PREDAFacultatea de Ştiinţe Juridiceşi Ştiinţe Administrative, Bucureşti,Universitatea Spiru Haret
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Conf.univ.dr. Aurelian Virgil BĂLUŢĂ

În urmă cu 30 de ani, pe 19 ianuarie 1991, un grup deintelectuali vizionari şi inimoşi înfiinţau FundaţiaRomânia de Mâine şi Universitatea Spiru Haret.Hotărârea instanţei reprezenta, conform legislaţiei deatunci, actul juridic de înfiinţare a unei persoane juridicede tip nonprofit. Astfel începea un mare proiect pentrueducaţie, cercetare, ştiinţă, cultură. Privind retrospectivputem spune că la acel moment a fost una din puţinelesituaţii în care oamenii de valoare români s-au strâns înjurul unui proiect comun şi a unor idei clare.Cititorii de astăzi ai publicaţiei Opinia Naţionalăîşi pun o întrebare firească: cum s-a reunit un grup aşade mare de intelectuali în acest proiect, într-o perioadă încare disputele, conflictele reale şi cele artificiale, erau lamodă? Răspunsul este simplu: îi unea pe toţi pasiuneapentru educaţie. Toţi erau <dascăli> adevăraţi. Atunci,ca şi acum, existau numeroase motivaţii să intri într-oprofesie: pasiunea pentru acel domeniu, lipsa alteiopţiuni, relaţiile informale (pile-cunoştinţe-relaţii înjargonul popular), câştigurile financiare raportate latimpul lucrat. Începând cu profilul fondatorilor, proiectulUniversitatea Spiru Haret s-a bazat numai pe oamenidedicaţi educaţiei, dascăli pentru care formarea tinerelorgeneraţii era o pasiune, nu o formă de completare aveniturilor. Fondatorii, fiind cadre didactice universitareintrate în sistemul de învăţământ numai pe filiera vocaţieipentru educaţie, cunoşteau un număr mare de absolvenţicare îşi doreau la rândul lor să fie dascăli, dar pentru careaceastă opţiune avea şanse mici de reuşită în condiţiilerestricţiilor artificiale din ultimii ani ai regimului comunist.Un mare câştig pentru societate realizat deUniversitatea Spiru Haret a fost tocmai atragerea în

actul de educaţie universitară a unor persoane care îşidoreau mult cariera didactică. La formarea nucleului iniţialprin contact direct, ulterior prin concurs, echipa de cadredidactice a Universităţii Spiru Haret s-a constituit pas cupas. A impresionat prin numărul de academicieni şipersonalităţi de talie naţională sau internaţională implicate,alături de care se formau tinerele cadre didactice. Mândriade a avea în colectiv personalităţi unanim recunoscutegenera pentru mai tinerii membrii o obligaţie moralăcopleşitoare. Această mândrie a fost o componentăimportantă a <pachetului salarial> la Universitatea SpiruHaret şi a suplinit mult timp veniturile relativ mai mici faţăde alte domenii de activitate. De ce a fost mai greu efortul laUniversitatea Spiru Haret? Pentru că totul a fost făcut prinmunca proprie, fără sprijin direct sau indirect al puteriipublice. Astfel, Universitatea Spiru Haret a dovedit că poatefi realizat în România un proiect mare în condiţii detransparenţă şi corectitudine.Absolvenţii reprezintă cel mai important rezultat alproiectului Universitatea Spiru Haret. Toată lumea ştie căsistemul învăţământului universitar de stat nu putea săacopere necesarul de specialişti de care a avut nevoiesocietatea în România în toţi aceşti ani. Putem să ne amintimanul de referinţă 2007 când, cu tot aportul învăţământuluiuniversitar privat, România a avut un deficit major despecialişti pentru a crea instituţiile cerute de apartenenţa laUniunea Europeană. Nici acum, în anul 2021, nu suntemmulţumiţi de numărul absolvenţilor învăţământului superior.Pe lângă domeniile în care deficitul a fost mereu cronic(medical, pedagogie, artă), vedem lipsuri şi în zonespecializate, cum ar fi specialiştii în fonduri europene,psihologie, supraveghere persoane cu nevoi speciale etc.Dacă nu ar fi existat cele câteva sute de mii de absolvenţi aiînvăţământului privat, deficitul de specialişti cu studiisuperioare ar fi fost şi mai mare.

Universitatea Spiru Haret a fost deschizătoare dedrumuri în desfăşurarea învăţământului pe bazainstrumentelor oferite de tehnologia modernă. În anul 2005,învăţământul online lansat de Universitatea Spiru Haret păreao himeră în România. Astăzi, în anul 2021, el a devenit onecesitate, este chiar obligatoriu. Dacă exemplul nostru eraanalizat atunci cu bună-credinţă, educaţia din România ar fifăcut mai devreme pasul către era Internetului. Aşa nu nerămâne decât mândria de a fi utilizat primii ceea ce viitorul nespunea încă de atunci să facem. La noi, educaţia online aredeja tradiţie, avem proceduri şi reguli clare, în timp ce alteunităţi acum încep să desluşească mecanismele respective.Universitatea Spiru Haret a arătat că poate fi o realitate,nu o sintagmă fără acoperire, implicarea învăţământuluisuperior în viaţa societăţii. Prin valoarea proiectelorfinanţate din fonduri ale Uniunii Europene pe care le-amderulat, noi am fost adevăraţii lideri. Cifrele sunt seci, darspun multe: 30 de milioane de euro în perioada de programare2007-2013 şi alte 30 de milioane euro în perioada deprogramare 2014-2020. Toate aceste proiecte au reprezentatveritabile instrumente de inovare socială.Recunoaşterea internaţională a creaţiei intelectualeromâneşti a fost un obiectiv major al Fondatorilor şi undeziderat al societăţii în ansamblul ei din ţara noastră. PrinEditura Fundaţiei România de Mâine, intelectuali români aufost traduşi în străinătate, iar intelectuali din Europa auconsimţit să le fie publicate cărţile în limba română.Marele proiect Fundaţia România de Mâine - UniversitateaSpiru Haret a început cu nivelul învăţământului superior, dar aavut în program toate treptele educaţiei. Astăzi avem învăţă-mânt preşcolar deja consacrat, prin Grădiniţa Prietenii mei, darşi învăţământ şcolar preuniversitar în curs de dezvoltare, ŞcoalaGimnazială International PREMIUM School of Bucharest. Voi fi bucuros să avem un bilanţ şi mai spectaculos la a40-a aniversare.

niversăm trei decenii, ani în caream devenit cea mai mare instituţie deînvăţământ superior privat din România.Universitatea Spiru Haret a creat o comu-nitate academică de valoare şi a facilitataccesul a peste 330 000 de români lastudii esenţiale în împlinirea lor profe-sională şi umană.De la început, misiunea fondatorilornoştri a fost de a cultiva şi promova, înRomânia, valorile culturii naţionale şiuniversale, de a contribui la dezvoltareaînvăţământului şi a ştiinţei.Privind spre viitor, obiectivul nostrurămâne neschimbat: dezvoltarea capita-lului uman, ca principală resursă a socie-tăţii noastre. LA MULŢI ANI!• 19 ianuarie: Din iniţiativa prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, în baza prevederilorLegii pentru persoane juridice nr. 21/1924, a luat fiinţă, în Bucureşti, Fundaţia Româniade Mâine – instituţie social-umanistă de cultură, ştiinţă şi învăţământ, fără scopuripolitice sau patrimoniale (nonprofit), persoană juridică de drept privat, având în structurasa, ca parte integrată, Universitatea Spiru Haret.

În cadrul adunării generale constitutive,au fost aprobate Actul constitutiv şi StatutulFundaţiei România de Mâine şi au fost aleşi,cu unanimitate de voturi, ca preşedinte alFundaţiei, prof. univ. dr. Aurelian Gh.Bondrea, iar ca prim-vicepreşedinte alFundaţiei şi rector al Universităţii SpiruHaret, acad. Nicolae Teodorescu. Înconformitate cu prevederile art. 7 dinStatutul Fundaţiei România de Mâine,scopul şi obiectivele propuse „se realizeazăprin instituţiile sale de profil, careorganizează şi desfăşoară, în condiţiile legii,activităţi de învăţământ, ştiinţă şi cultură.”Devizele care au orientat întreaga activitatea Fundaţiei România de Mâine  şi ainstituţiilor din structura sa au fost şi rămân„Prin noi înşine” şi „Priveşte spre viitor! .”Ca preşedinte al Fundaţiei România deMâine, prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondreaa desemnat membrii primului Senat alUniversităţii Spiru Haret, precum şiconducerile consiliilor ştiinţifice de profil:acad. Ştefan Milcu – preşedinte de onoare;prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea –preşedinte; acad. Nicolae Teodorescu –rector; acad. Anghel Rugină; acad. IonCoteanu; acad. N.N. Constantinescu; acad.Radu Voinea; acad. Vasile Gionea; acad.David Davidescu; acad. Cristian Hera; acad.Romulus Vulcănescu; acad. ŞtefanŞtefănescu; acad. D.R. Popescu; scriitorulPaul Anghel; artistul poporului RaduBeligan; prof. univ. dr. Ion Rebedeu; prof.univ. dr. doc. Grigore Posea; prof. univ.Adam Popescu; prof. univ. dr. ConstantinMecu; prof. univ. dr. Iulian Mincu; prof.univ. dr. Alexandru Zanfir; prof. univ. dr. Ion

Tudosescu; prof. univ. dr. Marin Ivaşcu;prof. univ. dr. Victor Giuleanu; prof. univ. dr.Dan Ghiocel; prof. univ. dr. Baloescu; prof.univ. dr. Emil Mihuleac; prof. univ. dr. IoanKunst Ghermănescu; prof. univ. dr. MirceaNicolaescu; prof. univ. dr. Marin Voiculescu;prof. univ. dr. Ion T. Radu; prof. univ. dr.Ioan Pop De Popa; prof. univ. dr. AugustinGârbea; prof. univ. dr. Ion Dodu Bălan; prof.univ. dr. Gheorghe Achiţei; prof. univ. dr.Mihai Golu; prof. univ. dr. Ioan Scurtu; prof.univ. dr. Gheorghe Cazan; prof. univ. dr.Virgil Craiu; prof. univ. dr. Constantin Luca;prof. univ. dr. Ion Anghel; prof. univ. dr. IonStoica.Prin hotărâri ale Consiliului director alFundaţiei România de Mâine , au fostînfiinţate facultăţi şi specializări aleUniversităţii Spiru Haret, care au fostdeclarate şi înregistrate la grefa instanţei.Universitatea Spiru Haret începe să funcţio-neze efectiv odată cu anul de învăţământ1991-1992, când numărul studenţilor a fostde 1155, înscrişi la facultăţile de Drept şiAdministraţie Publică, Sociologie-Psiholo-gie, Limbi şi Literaturi Străine, ManagementFinanciar-Contabil, Filosofie şi Jurnalism,Medicină Veterinară şi Colegiul UniversitarPedagogic, Bucureşti.

• 12 februarie: Prin Sentinţa civilă nr. 109din 12 februarie 1991, judecătoria Secto-rului 1, Bucureşti,  admite cererea deînscriere a Fundaţiei România de Mâine înRegistrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aceastăinstituţie devenind persoană juridică dedrept privat.

Stadiul proiectului lansat de Fondatorii Universităţii Spiru Haret în urmă cu 30 de ani
CÂTEVA FAPTE ŞI REALIZĂRI CONCRETE
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Să fiţi mândri că sunteţi studenţi la Spiru Haret

O universitate modernă, la nivel european

• ...Să fiţi mândri că sunteţi studenţi la SpiruHaret, o Universitate care cinsteşte astfel numelemarelui Spiru Haret, cel mai mare ministru alInstrucţiunii Publice, un adevărat educator alpoporului şi, în plus, un mare om de ştiinţă. Să fiţi,deci, mândri de norocul pe care-l aveţi şi să nu uitaţicâteva lucruri! Mai întâi, dragostea de învăţătură;să aveţi dragostea de a cunoaşte lucruri noi, cât maimulte şi cât mai bune! Să nu umblaţi cu scuze; învremea studenţiei mele, tinerii care nu acordauatenţie studiului aruncau vina pe profesor. Acesteasunt simple scuze. Pentru că şi de la un profesor răuse poate învăţa o lecţie bună: cum nu trebuie să fii.La anii tineri este bine să ştii şi cum nu trebuie să fiiîn viaţă.• Fiecare generaţie are o misiune principală,istorică. Misiunea dv. este să vă preocupe intens, înaceste momente de răscruce, destinul neamuluiromânesc. Neamul românesc nu poate avea o viaţăbună decât dacă dv. reuşiţi să puneţi economia pepicioare. De aici, nevoia de cât mai multă carte şi decât mai puţină politică. Pentru o pregătire temeinică,sistematică, aveţi numai câţiva ani şi de aceea trebuiesă-i folosiţi intens! Încercaţi să aflaţi întotdeaunaadevărul, să trăiţi pentru şi prin adevăr! Nu e uşor,dar până la urmă veţi dobândi comoara succesului,care este în spiritul fiecăruia dintre noi. Pe

frontispiciul Universităţii din Freiburg, unde m-amspecializat eu, scria: «Voi veţi descoperi adevărulşi adevărul vă va face liberi». Şi-ntr-adevăr, omulignorant nu este niciodată liber, iar spiriteleluminate – un Lucian Blaga, de pildă rămân libereşi triumfă asupra oricăror opresiuni.• Învăţaţi limbi străine şi cultivaţi prietenia! Mi-amintesc cum, student în anul al III-lea fiind,optasem, ca limbă de studiu, pentru franceză,italiană, germană. La îndemnul unui bun coleg şiprieten, Constantin Caraman, am început să studiezşi engleza. Cât de bine mi-a prins aceasta s-a văzutmai târziu, când am ajuns în America, undediplomele nu contează, ci ceea ce contează suntcompetenţa, munca. Indiferent de domeniul căruiavă consacraţi, învăţaţi matematica şi logica! Ele văajută să raţionaţi corect, ele vă feresc de erori, elevă ocrotesc de cei ce doresc să vă inducă în eroare.Pentru că, vreau să vă spun, ambiţia mea personală,pentru care am venit aici, este ca toţi cei ce participăla acest curs să nu mai poată fi înşelaţi de nimeni şide nimic când este vorba despre problemeleeconomice”.
Anghel RUGINĂ,martie 1994 – la începutul cursului deIntroducere în ştiinţa economică

 „I suggest the institutionalaccreditation of the Spiru HaretUniversity Bucharest with avaluation as high as possible”
„(…) Dar este un spirit foarte dinamic în cadrul Universităţii.Conducerea universităţii are o viziune clară asupra viitoruluiuniversităţii, are idei inovatoare şi o puternică configuraţie pentrudezvoltarea regională. Este important să susţineţi echipa didactică şiadministrativă pentru a obţine experienţe internaţionale şi o educaţieulterioară (digitală).Cu toate acestea, în ultimii 5 ani, Universitatea a făcut în modcontinuu o dezvoltare foarte bună (în ciuda scăderii studenţilor lanivel naţional + larg), cu un sistem de guvernanţă intern puternic,bazat pe priorităţi strategice şi pe managementul profesional alresurselor umane, susţinând calitatea educaţiei şi extinzând activităţilede cercetare. Relaţia lor cu comunitatea de afaceri din regiune are oimportanţă strategică pentru dezvoltarea universităţii şi face partedin angajamentul lor de a servi interesul public.Acest lucru este de fapt foarte puternic arătat prin intermediulentităţilor Universităţii Spiru Haret ca personalitate juridică distinctă,care fac parte din spaţiul academic al USH şi care, în funcţie de obiectullor de activitate, pot fi şi sunt implicaţi în educaţie, implementareaactivităţilor de cercetare ştiinţifică, contribuind la creşterea vizibilităţiinaţionale / internaţionale a rezultatelor obţinute şi aduce împreunăstudenţi şi personal didactic cu profesionişti.Vă sugerez ca acreditarea instituţională a Universităţii Spiru HaretBucureşti să fie cu o evaluare cât mai înaltă posibil.” ( martie 2018 -http://arhiva.aracis.ro/uploads/media/ RaportEvStrain_REF3.pdf)

Prof. dr. Norbert Grünwald  Hochschule Wismar University of Applied Sciences, Technology, Business and Design Faculty of Engineering Director Robert- Schmidt-Institute

„Îmi este deosebit de plăcut să adresez astăzi, la a10-a aniversare a Universităţii Spiru Haret, câtevacuvinte de suflet, ca unul care am fost, în primii ani deviaţă ai acestei prestigioase instituţii de învăţământsuperior din ţara noastră, membru în Senatul ei şi amcunoscut îndeaproape greutăţile începutului, pentrucă orice început este greu... Cu toate acestea, ritmulde dezvoltare a întrecut toate previziunile. Ce mi separe însă demn de relevat este sensul în care a fostgândită această dezvoltare, şi anume, nu pentru acopia într-un mod sau altul o instituţie similarăexistentă în ţară, ci pentru a crea o universitatemodernă, la nivel european. Şi astăzi, când sărbătorim10 ani de la înfiinţare, constatăm cu satisfacţie că acestscop a fost, practic vorbind, realizat... Spaţii generoasede învăţământ, atât în Bucureşti, cât şi în provincie,laboratoare dotate cu instalaţii moderne, tehnică decalcul la îndemâna tuturor studenţilor, post propriude televiziune, editură proprie pentru cursuri, manuale,volume ştiinţifice etc. ..., toate acestea asigură o bază

materială corespunzătoare desfăşurării unuiînvăţământ superior de cel mai înalt nivel ... Ocontribuţie decisivă la asigurarea acestui nivel îl aucadrele didactice, recrutate din elita universitarilor dinBucureşti şi din provincie, personalităţi prestigioaseale culturii româneşti, alături de tineri entuziaşti,dornici să se afirme pe drumul spinos, dar plin desatisfacţii finale al învăţământului şi cercetăriiştiinţifice. Operă a unui larg colectiv de entuziaşti aşputea spune, dar de entuziaşti clarvăzători, în fruntecu prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, care au pusmult suflet în ceea ce au înfăptuit, Universitatea SpiruHaret va putea deveni un model de instituţie deînvăţământ superior din ţara noastră. Îi urez succesedepline în viitor, iar nouă ne dorim să fim prezenţi şi laviitoarele aniversări.”
Prof. univ. dr. RADU VOINEA,membru al Academiei Române,la aniversarea Universităţii Spiru Haret, 2001
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Invitaţii în lumea artelor plastice

    Aristotel BUNESCUhttps://agentiadepresaculturalasisportiva.wordpress.com/

De ce nu voi mai hrăni
porumbei

O zi îngăduită cu cer senin şi adieri calde se aşternusepeste parcul acela mare din centrul capitalei. Până laurmă, o iarnă-toamnă, din cele pe care ne-am obişnuit să le trăim de câţiva ani încoace.Mulţime de copii, gălăgioşi, veseli, bucurându-se de vremea încă plăcută. Alături, părinţiicu feţele ascunse de măşti, vorbind, gesticulând, dar totuşi atenţi la năzbâtiile ţâncilor. Înspatele accesoriului de hârtie sau pânză se pot ghici zâmbete, întristări, îngrijorări. Pe obancă, un bătrân. Nu poartă mască şi pare foarte arţăgos şi plictisit. Ţine în mâna dreaptăun catalog cu oferte speciale ale unui cunoscut hypermarket, iar în cea stângă o pungă cupufuleţi. În jurul lui, copiii ţopăie, strigă, se agită, absorbiţi de joaca lor permisă doar înscurtul răgaz oferit de pandemie, vreme sau şcoala online. O fetiţă se apropie tiptil debancă şi îl priveşte cu ochi mari: „Dar tu de ce nu porţi mască?” îl întreabă legănându-se cuaer ştrengăresc. „Ştii că nu e voie să ieşi pe stradă aşa?” Micuţa are dreptate. Face partedintr-o generaţie care, probabil, va avea un simţ civic şi o atitudine contestatară mult maipronunţată decât generaţiile obişnuite cu „merge şi aşa”. Nu am timp să mă bucur de acestgând înviorător despre viitorul luminos al lumii, că reveria îmi este întreruptă de un potopde vorbe de ocară adresate de bătrân fetiţei. Până să apuc să mă ridic pentru a-l pune lapunct, bătrânul a apucat-o pe fetiţă de un braţ şi a smucit-o, trântind-o în iarba umedă.Mama micuţei, eu, aproape toţi cei prezenţi, ne-am repezit să o ridicăm. „Cum poţi face aşaceva, domnule? E doar un copil. Invectivele au continuat. Bătrânul s-a îndepărtat înjurând.Apoi, ajuns în scuar, a desfăcut punga cu pufuleţi şi a început să hrănească zecile deporumbei. Îi ciuguleau, cuminţi, din palmă. Aceeaşi mână care lovise un copil hrănea acumblândele zburătoare. Dincolo de sentimentele contradictorii care m-au cuprins la vedereaacestei scene, şi trecând peste compasiunea şi dragostea pe care le nutresc pentru oricecreatură zămislită de Dumnezeu pe pământ, nu cred că mâna care loveşte poate mai târziumângâia. Probabil, începând de astăzi, nu voi mai putea vreodată să hrănesc porumbei.

Altar Cântător miniatural vechide 7000 de ani expusla Muzeul Dunării de Jos din Călăraşi
George V. GRIGORE
Muzeul Dunării de Jos din Călăraşi prezintăpublicului în luna ianuarie – Altarul Cântător,din mileniul V î.Hr., o piesă unicat pentruculturile neo-eneolitice de la Dunărea deJos. Altarul miniatural a fost descoperit într-olocuinţă sanctuar, în ultimul nivel Boian-Giuleşti de la Gălăţui – Movila Berzei, în cadrulcercetărilor sistematice din campania arheolo-gică a anului 1982.Piesa este din lut ars, de culoare galben –cărămizie, prelucrat cu mâna şi decorat cu motiveunghiulare excizate, încrustate cu pastă albă.Forma este rectangulară, cu picioare pătrate, cucolţurile uşor rotunjite şi goale la interior, undeau fost încastrate mai multe bucăţi de rocă durăcare, în contact cu pereţii, scot anumite sunete(ca o „zornăitoare”). De aici provine şi denumireade altar cântător. Marginile inferioare ale pieseiformează un unghi obtuz cu vârful în jos. Pecorpul piesei apar motive meandrate ce setermină în T (Tatăl?). Registrul ornamental estemărginit de un şir de triunghiuri excizate şiîncrustate în zona picioarelor. Suprafeţeledecorate rămase în relief sunt lustruite. Altarul(în M (Mama?)) este în stare de conservarebună, fragmentară, având H=240mm, l=300mm.Este clasat în categoria Tezaur prin Ordinul 2110/2.03.2007. Tot în domeniul plasticii de lut se încadreazăalte două fragmente de altăraşe descoperite înaşezările Bolintineanu de la Lunca – La Grădinişi Grădiştea Coslogeni. Ele sunt decorate lainterior şi exterior într-o manieră asemănătoare,prin şiruri paralele de incizii şi exciziitriunghiulare umplute cu pastă albă. În acelaşicomplex cu altarul de la Lunca – La Grădini amai fost descoperită şi o măsuţă de cult. Existenţa acestor piese inedite, ce dateazădin mileniul V î.Hr., dovedeşte faptul că erau ridicate edificii destinate diverselorculte, cu o bogată viaţă spirituală a comunităţilor şi o organizare socială bineorganizată. Piesa de acum 7000 de ani face parte din expoziţia Evoluţia comunităţilorumane la Dunărea de Jos, secţia Arheologie, situată la demisolul ConsiliuluiJudeţean Călăraşi.Un astfel de exponat ne poate face să conştientizăm faptul că aceste comunităţiumane aveau propriile valori spirituale şi materiale, aveau simboluri şi credinţe,încă de acum 7000 de ani.

Bun găsit! Aşa pare să spună doamna CristianaPETRESCU. Încet, încet, ne întoarcem cu graţie laîndeletnicirile obişnuite. Dumnezeu mi-a oferit marea şansăsă mă ocup de căutarea oamenilor dedicaţi armoniilor. Îmiface mare plăcere să deschid seria descoperirilor din anul 2021 cu un artist special, din mai multe puncte de vedere.În primul rând, pictează superb. Apoi, aşterne culorile curelaxare, nu este crispat să vândă mai repede, deci nu facelucrări strict comerciale, pentru simplul motiv că are asiguratsuportul financiar din preocuparea sa de bază. În al treilearând, are o frumoasă familie. Remarc aici pe fata sa,consacrată celei mai nobile meserii din lume – arta de aface oamenii să nu mai sufere, să îi facă să se simtă maibine. Dar, nu vă pun răbdarea la încercare. Să o cunoaştem,deci, pe doamna Cristiana Petrescu.Sunt Cristiana Petrescu, născută în Moţăţei, judeţ Dolj,în anul 1974. Sunt căsătorită de 22 ani şi am o fiică, studentăla Medicină în Bucureşti. Sunt de profesie economist. Întimpul facultăţii, pe care am făcut-o în Craiova, în urmă cu23 ani mai exact, obişnuiam să desenez doar în creion şiatât. După terminarea studiilor, m-am căsătorit, iar timpulalocat desenului s-a redus din ce în ce mai mult şi la unmoment dat am abandonat acest domeniu.Pentru ce aţi ales pictura şi nu muzica ?Am ales pictura deoarece fiecare ne urmăm vocaţiacu care suntem înzestraţi de la natură, iar domeniul artelorplastice mă atrage încă din adolescenţă, deşi am neglijatpracticarea lor timp de 23 de ani. Dorinţa de a pictaîncolţise cu mult timp în urmă, dar exteriorizarea ei s-aprodus în august 2020. Sunt persoane care-şi descoperătalentul mult mai târziu în viaţă. Aşa cum este şi cazulmeu, dar ştiţi cum se spune Niciodată nu este prea târziu.Care sunt tehnicile preferate ?Fiecare tehnică în domeniul picturii va avea alt efect,de aceea încerc să abordez cât mai multe tehnici. Pânăacum am folosit diferite periuţe, bureţi, beţişoare cu vată,folie de aluminiu, diferite cuţite de pictură şi multe altele.De exemplu, am folosit la un tablou, în întregime, înculoarea de bază cafea măcinată pentru a obţine acelstrat abraziv şi, totodată, un tablou cu o aromă îmbietoare.La întinderea culorilor folosesc nu doar pensule, ci şişerveţele sau chiar degetele.

Vă simţiţi bine în tablouri de dimensiuni mai mici, oripreferaţi suprafeţele mari ?Nu mărimea suprafeţei tabloului pictat dă calitateaacestuia, în consecinţă, pentru mine nu contează dimen-siunea acestuia. Sunt tablouri de dimensiuni mici, dar carevalorează o avere, şi tablouri de dimensiuni mari, care nuoferă calitate. Pentru mine contează doar ca acea lucrare sătransmită întocmai emoţia pe care eu am ţintit-o atunci cândam ales ce voi urma să pictez. În majoritatea tablourilor pictatede mine până acum domină peisajele. Pe această cale folosescmereu culoarea pentru a transmite energia vibrantă a naturii,energie benefică privitorului, energie care să-i dea o starede bine prin emoţia pe care i-o creează lucrarea mea.Ce ne puteţi spune despre viaţa dumneavoastră, dincolode pictură?Sunt o persoană foarte activă, curioasă şi, ca atare,abordez mai multe domenii; ca dovadă, am absolvit decurând un master în Marketing şi Comunicare, doar pentrua-mi perfecţiona atitudinea, modul meu de comunicare cuclienţii cabinetului meu de contabilitate, deşi informaţiiledobândite îmi vor fi utile indiferent care va fi produsul finital muncii mele, fie o balanţă contabilă, fie o pictură. Amabordat şi domeniul metafizicii chineze şi al astrologieieuropene, domenii care m-au fascinat de-a dreptul. Suntreguli în aceste domenii pe care mi le-am însuşit şi în viaţade zi cu zi, dar de care ţin cont şi-n picturile mele.Unde vă vedeţi peste 10 ani?În 10 ani poţi să ajungi foarte sus, dacă există pasiune şipui suflet în ceea ce faci, iar eu am din belşug pentru pictură.Peste 10 ani aş vrea să-mi expun lucrările într-o lume în caresă domine bunătatea, gândurile nobile, egalitatea, libertatea,atât de gândire, cât şi libertatea fizică, o lume în care să numai existe invidie, răutate şi boală.Care este sursa energiei dumneavoastră pentrupictură?Izvorul nesecat al acestei energii este familia. Fărăsusţinerea pe care mi-o acordă, nu aş putea să mă manifestîn pictură.Vă mulţumesc foarte mult!

Hobby ca hranăa sufletului

Capodopere romanticelive cu orchestra
F i l ar m o n i c i i  George Enescu

Filarmonica George Enescu continuă, în cadrul stagiunii,să susţină concerte live, fără public, la Ateneul Român,transmise pe canalele online ale instituţiei.Joi, 21 ianuarie, de la ora 19, putem urmări Concertulnr.23, în la major, pentru pian şi orchestră, KV488, deWolfgang Amadeus Mozart, şi Simfonia nr.49, în fa minor,Hob I:49, La Passione, de Joseph Haydn. Dirijor – GabrielBebeşelea. Solist – Daniel Ciobanu.Canalele online ale Filarmonicii George Enescu: site(https://www.fge.org.ro/), pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/filarmonica.george.enescu) şi pecanalul YouTube (https://bit.ly/2wMctlw).

Surse:danubeoldrichhistory.ro;ghidulmuzeelor.ciimec.ro

Gabriel Bebeşelea
Foto: www.fge.org.ro
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Expert media Florin FĂINIŞI

Sistemul educaţional din statele Uniunii Europene privindînvăţământul preuniversitar are, în general, cam aceeaşi structură:• învăţământ preşcolar • învăţământ primar • învăţământ secundar,cu cele două componente: învăţământ secundar inferior şiînvăţământ secundar superior.În ROMÂNIA, învăţământul preuniversitar este parteintegrantă a învăţământului naţional constituit ca sistem, reunindunităţile de învăţământ de stat, particulare şi confesionale,autorizate sau acreditate. Este organizat pe niveluri, forme deînvăţământ şi, după caz, filiere şi profiluri, asigurând condiţiilenecesare pentru dobândirea competenţelor-cheie şi pentruprofesionalizarea progresivă.Astfel, potrivit art.23 al Legii educaţiei naţionale nr.1/2011(Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011a fost publicată în MonitorulOficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011), sistemul naţional de învăţământpreuniversitar cuprinde următoarele niveluri:a) educaţia timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreşcolar(0-3 ani) şi învăţământul preşcolar (3-6 ani), care cuprinde grupamică, grupa mijlocie şi grupa mare;b) învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi claseleI-IV;c) învăţământul secundar, care cuprinde:(i) învăţământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprindeclasele V-VIII;(ii) învăţământul secundar superior care poate fi: - învăţământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretică, vocaţională şi tehnologică.Învăţământul liceal este organizat în două cicluri care se succedă:ciclul inferior al liceului, format din clasele a IX-a - a X-a, şi ciclulsuperior al liceului, format din clasele a XI-a - a XII-a/a XIII-a; - învăţământ profesional cu durata de minimum 3 ani;d) învăţământul terţiar nonuniversitar, care cuprinde învăţământulpostliceal.Învăţământul liceal, vocaţional şi tehnologic, învăţământulprofesional şi învăţământul postliceal se organizează pentruspecializări şi calificări stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale,în conformitate cu Registrul naţional al calificărilor.Apoi art.24 alin.(1) stabileşte că învăţământul generalobligatoriu este format din învăţământul primar, învăţământulsecundar inferior şi primii 2 ani ai învăţământului secundar superior.Dar, învăţământului secundar superior şi grupa mare dinînvăţământul preşcolar devin obligatorii până cel mai târziu înanul 2020, grupa mijlocie până cel mai târziu în anul 2023, iargrupa mică până în anul 2030.Conform art.25 al aceleiaşi legi, formele de organizare aînvăţământului preuniversitar sunt: învăţământ cu frecvenţă şiînvăţământ cu frecvenţă redusă. Învăţământul obligatoriu esteînvăţământ cu frecvenţă, dar în mod excepţional, pentru persoanelecare au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei, învăţământulobligatoriu se poate organiza şi în forma de învăţământ cu frecvenţăredusă, în conformitate cu prevederile unei metodologii elaboratede Ministerul Educaţiei Naţionale. Pentru copiii cu cerinţeeducaţionale speciale sau nedeplasabili din motive medicale, sepoate organiza învăţământ la domiciliu sau pe lângă unităţile deasistenţă medicală.În România, sistemul de învăţământ preuniversitar are caracterdeschis. Elevii din învăţământul preuniversitar se pot transfera dela o unitate şcolară la alta, de la o clasă la alta, de la un profil laaltul şi de la o filieră la alta, în condiţiile stabilite prin metodologiaelaborată de minister.Pluralismul educaţional este unul dintre atributeleînvăţământului preuniversitar. În România funcţionează şcolipublice sau private, în sistem de alternativă educaţională (Step byStep, Waldorf, Freinet, Montessori etc.), care completează sistemulde învăţământ clasic, deschizând perspective noi de abordaredidactică şi pedagogică a învăţării.Şcolarizarea elevilor din învăţământul preuniversitar se facepreponderent în limba oficială a statului - limba română, dar şi înlimba maternă a elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, în cazulcomunităţilor etnice mari, sau în limbi de circulaţie internaţională(de regulă, în cazul şcolilor private de tip internaţional).Pe durata şcolarizării în învăţământul preuniversitar, cuexcepţia învăţământului postliceal, copiii sunt beneficiari ai alocaţieide stat pentru copii, în condiţiile legii. Statul asigură, de asemenea,prin programe naţionale Lapte şi corn, alocarea unor alimente debază, tuturor copiilor din învăţământul primar şi gimnazial.Educaţia pentru excelenţă, care are ca beneficiari elevii şi tineriicapabili de performanţe înalte reprezintă, de asemenea, un atributimportant al învăţământului  preuniversitar românesc. Statulsprijină un asemenea tip de educaţie prin cursuri specifice, prinmanifestări ştiinţifice şi printr-un complex competiţional deanvergură naţională şi internaţională. 
Cercetând celelalte state ale Uniunii Europene constatăm căîn AUSTRIA, grădiniţa este forma tradiţională de educaţie pre-primară pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani. Totuşi,creşele şi grădiniţele nu fac parte din sistemul şcolar. Provinciilesunt responsabile cu reglementarea şi implementarea şi aproximativ60% din facilităţile de îngrijire a copiilor sunt susţinute demunicipalităţi. Cu toate acestea, există şi un larg sector privat(administrat de asociaţii, comunităţi religioase şi persoaneparticulare). Până la vârsta de 5 ani, creşele şi grădiniţele suntopţionale, iar copiii le frecventează doar la iniţiativa părinţilor lor.Începând de la vârsta de 5 ani, grădiniţa este obligatorie şi gratuităpentru cel puţin 16 ore pe o perioadă de minimum 4 zile pesăptămână. Începând cu 2013, guvernul federal, în cooperare cuprovinciile, a investit în locuri noi de îngrijire a copiilor sub vârsta

Organizarea sistemuluide învăţământîn unele state aleUniunii Europene (I)
de 3 ani. În plus, se încearcă extinderea orelor de funcţionare şicreşterea calităţii (prin stabilirea unor standarde minime) (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-education-system-and-its-structure-1_en)Şcolile primare trebuie să asigure o educaţie de bază comunăpentru toţi elevii din primele patru clase, ţinând cont de integrareacopiilor cu nevoi speciale. Un an preşcolar poate fi inclus înnivelurile inferioare (clasele 1 şi 2) ale şcolii primare; anul preşcolarface parte din sistemul şcolar şi este destinat să încurajezedezvoltarea copiilor de vârstă obligatorie de şcolarizare care nusunt suficient de maturi pentru clasa 1. Copiii cu nevoi educaţionalespeciale sunt fie învăţaţi în şcolile obişnuite, fie frecventează şcolipentru elevi cu nevoi speciale.În urma terminării şcolii primare, în care toţi copiii frecventeazăcursuri cu abilităţi mixte (clasele 1-4), prima mutare are loc ladiferite tipuri de şcoală:- Şcoala secundară nouă (Neue Mittelschule – NMS) este oşcoală cuprinzătoare pentru copiii cu vârste cuprinse între 10 şi14 ani, care există încă din anul şcolar 2008/2009. În 2012,Parlamentul austriac a adoptat amendamentele legislative necesarepentru integrarea NMS în sistemul şcolar obişnuit, prevăzând căpână în 2018/19 toate şcolile secundare generale (Hauptschulen)vor fi transformate în noi şcoli secundare. Toate nivelurileinferioare ale şcolii secundare teoretice (AHS) sunt invitate să lise alăture. Noile şcoli secundare urmează după clasa a 4-a a şcoliiprimare şi cuprind clasele a 5-a până la a 8-a. Ele se bazează peînvăţarea individualizată şi pe o abordare bazată pe competenţe.Elevii care au absolvit cu succes primesc un raport şi un certificatde sfârşit de an, care le permite să fie admişi la învăţământulgeneral secundar superior şi la cel vocaţional şi de formareprofesională.– Şcoala secundară teoretică (Allgemein bildende höhere Schule– AHS) conferă o educaţie generală cuprinzătoare şi profundă şiconduce la obţinerea calificărilor pentru admiterea la universitate.Şcolile secundare teoretice constau dintr-un ciclu inferior şi unulsuperior. Ele încep după clasa a 4-a şcolii primare şi acoperă optani (clasele 5 - 12). Există şi şcoli secundare teoretice care constaudoar dintr-un ciclu superior. Ele încep după clasa a 8-a şi acoperăpatru ani (clasele 9-12) şi poate fi stabilită o clasă de tranziţie de1 an.Cea de-a doua mutare are loc la nivelul secundar superior(clasele 9-13) şi cuprinde o ramură de învăţământ general şi oramură vocaţională:– Şcoala pre-profesională (Polytechnische Schule) acoperăclasa a 9-a de şcolarizare obligatorie pentru cei care nu se transferăla alte programe secundare superioare imediat după clasa a 8-a. Eacompletează educaţia practică a elevilor în vederea unei ocupaţiiviitoare oferind o formare profesională de bază.– Nivelul superior al şcolii  secundare teoretice(Allgemeinbildende höhere Schule) – clasele 9-12 – conferă oeducaţie generală cuprinzătoare şi profundă, care conduce laobţinerea calificărilor de intrare în universităţi. Educaţia culmineazăcu un examen de admitere la facultate.– Şcoala profesională cu frecvenţă redusă (Berufsschule) înparalel cu formarea profesională desfăşurată într-o companie(sistemul dual) acoperă clasele a 10-a până la maxim a 13-a (cudurata de la 2 la 4 ani, de obicei 3 ani) au sarcina de a oferi instruirespecializată suplimentară şi de a oferi persoanelor care trebuie săcompleteze învăţământul profesional obligatoriu cunoştinţeleteoretice de bază, promovând şi completarea formării la locul demuncă. Participarea la şcoala cu frecvenţă redusă reprezintă oparte obligatorie a sistemului dual în timpul uceniciei având diferiteforme de organizare. Formarea ucenicilor prin sistemul dual areloc în două locuri separate şi complementare: la o companie(contract de ucenicie) şi la o şcoală profesională cu frecvenţă redusă.La sfârşitul perioadei de ucenicie trebuie să fie trecut un test decunoştinţe.– Şcolile tehnice şi vocaţionale secundare (Berufsbildendemittlere Schule) (clasele 9-12) oferă elevilor cunoştinţele şi abilităţilede bază care îi califică pentru a exercita direct o ocupaţie îndomeniile ingineriei, comerţului, artei şi meseriilor sau în orice altdomeniu de afaceri sau social. În majoritatea acestor tipuri deşcoală, educaţia culminează cu un examen final de absolvire aşcolii.– Colegii pentru învăţământul vocaţional superior(Berufsbildende höhere Schule) încep după clasa a 8-a şi acoperă5 ani (clasele 9-13). Acestea oferă o educaţie generală şi vocaţionalăla nivel superior care să îi permită elevului să exercite o ocupaţie la

nivel înalt în domeniile ingineriei, comerţului, artei, meseriilor şialtora şi, în acelaşi timp, să obţină calificările necesare intrării lafacultate. Educaţia culminează cu un examen de admitere şi deobţinere a unei diplome.
În BELGIA, modalitatea clasică de organizare sistemuluiînvăţământului preuniversitar prevede că fiecare elev trece prin 3ani la grădiniţă, 6 ani în şcoala primară şi 6 ani în învăţământulsecundar.Învăţământul primar se adresează copiilor între 6 şi 12 ani şicuprinde 6 ani şcolari. Un copil, de obicei, începe învăţământulprimar la vârsta de 6 ani şi, prin urmare, legal este obligat să fiecuprins în educaţie. La finalizarea cu succes a învăţământului primarcopiii primesc un certificat. Învăţământul secundar este organizatpentru tineri de la 12 la 18 ani. Până la vârsta de 15-16 ani existăînvăţământ cu frecvenţă şi până la vârsta de 18 ani cu frecvenţăredusă.Învăţământul secundar cu frecvenţă (de zi) cuprinde două sautrei etape şi diferite tipuri de educaţie. Astfel, în comunitateaflamandă din regiunea Flandra, elevii care au rămas în urmă cuînvăţătura sau sunt mai puţin potriviţi pentru învăţământulpredominant teoretic încep învăţământul secundar în clasa I-a detip B. De asemenea, aceştia pot intra în această clasă pe bazavârstei (după opt ani de învăţământ primar) fără să fi terminateducaţia primară. După clasa I de tip B, elevii pot intra în clasa Ide tip A sau în clasa a II-a pre-profesională.Deşi prima etapă a învăţământului secundar se concentreazăpe un curriculum de bază comun, opţiunile oferite reflectă dejaramurile educaţiei dintre care elevii trebuie să aleagă atunci când seîndreaptă către a doua etapă: învăţământul secundar general,învăţământul secundar profesional, educaţia secundară în arte şieducaţia secundară tehnică.După cele două clase din prima etapă sau de la vârsta de16 ani, elevii pot opta pentru învăţământul obligatoriu cu frecvenţăredusă, dar cu un angajament cu normă întreagă. Aceştia sunt apoiexaminaţi pentru sistemul de formare alternativă şi pot opta încadrul acestui program între o formare profesională secundară cufrecvenţă redusă, o ucenicie (pentru o ocupaţie independentă) sauo formare cu frecvenţă redusă cu orientare sistematică de învăţare.Învăţământul obligatoriu se termină la vârsta de 18 ani. Cerinţaprivind educaţia obligatorie poate fi satisfăcută şi prin urmărireaşcolii la domiciliu.După etapa a 3-a a şcolii secundare, elevii pot opta pentru:• educaţie secundară avansată orientată spre vocaţie, organizatăde şcolile secundare;• învăţământ profesional superior;• programe integrate de formare a profesorilor;• programe de licenţă organizate de colegii universitare;• programe de licenţă organizate de universităţi.Programele de licenţă pot fi urmate de programele de masteratşi de programele de doctorat.În comunitatea franceză din regiunea Valonia, învăţământulsecundar este destinat tinerilor cu vârste cuprinse între 12 şi 18ani sau mai mari şi cuprinde:– Educaţia secundară cu frecvenţă la zi este organizată în etapede câte doi ani. Prima este numită stadiul de observare, a doua esteetapa de orientare şi a treia este etapa de decizie. Unele instituţiioferă învăţământ secundar „tradiţional”, care cuprinde şase aniîmpărţiţi în două cicluri de trei ani.– Sistemul dual de învăţământ secundar vocaţional şi formareprofesională este, de asemenea, organizat pentru tinerii cu vârstade 15/16 ani sau mai mare, cu sprijinul întreprinderilor mici şimijlocii.Pe lângă învăţământul obişnuit, există şi:– Educaţie specializată, pentru persoanele cu handicap cuvârsta cuprinsă între 3 şi 21 de ani, organizate la niveluri deînvăţământ preşcolar, primar şi secundar;– Învăţământul de artă cu frecvenţă redusă, cunoscut subnumele de „educaţie pentru dezvoltare socio-culturală”. Aceastăformă de educaţie este organizată la niveluri secundare şi superioare(de tip scurt);– Educaţie pentru dezvoltare socială, destinată tinerilor şiadulţilor care au părăsit sistemul şcolar şi care doresc sădobândească noi calificări sau să-şi actualizeze competenţele saude asemenea, să obţină o calificare pe care nu au câştigat-o întimpul şcolarizării. Acest tip de învăţământ este organizat la nivelsecundar (inclusiv în învăţământul specializat) şi la nivel superior(scurt şi lung).În comunitatea germanofonă din Belgia, învăţământul secundareste împărţit în trei niveluri, fiecare cu doi ani: nivelul de observaţie,nivelul de orientare şi nivelul de determinare.Trei căi pot fi alese din cel de-al doilea nivel: educaţie generală,educaţie tehnică şi educaţie vocaţională, în care poate fi inclus unal treilea an.Fiecare cale are diferite domenii de studiu:– materiile de studiu care intenţionează în primul rând săpregătească elevii pentru studii superioare sunt programate oficialîn cadrul unei clase de tranziţie. Acestea includ toate materiile destudiu din calea de educaţie generală şi câteva materii de studiu dineducaţia tehnică;– materiile de studiu care intenţionează în principal săpregătească elevii pentru a intra în lumea profesională sunt luateîn mod oficial ca parte a nivelului de calificare, care includemajoritatea domeniilor de studiu din educaţia tehnică şi toatemateriile de studiu din educaţia vocaţională. (Va urma)
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Orice itinerariu turistic bucureş-tean ar trebui să înceapă cu ansamblulde clădiri de la intrarea în CentrulVechi, pentru că aici a luat naş-tere oraşul de acum. Prima atestaredocumentară a cetăţii o găsim într-unhrisov adresat de Vlad Ţepeş luiAndrei, Iova şi Drag cu ocazia întăririiobci-nelor acestora de la Ponor (Oltenia) şi ascutirii lor de obligaţiile faţă de domnie: vamaoilor, a porcilor, albinăritul, găletărit, vinărici,dijme, cositul fânului, posade, podvoade şicărături. În textul documentului aşternut pepergament în limba slavonă, se menţioneazăcă s-a scris în septembrie 20 în cetateaBucureşti, în anul 6968 (1459). După urcareape tron a lui Ţepeş, Bucureşti devine, timp depeste două secole, a doua reşedinţă adomnitorilor munteni, paralel, până la 1660,cu vechea capitală Târgovişte, an după carerămâne capitala unică a Ţării Româneşti, iardupă 1862 a Principatelor Unite.Castelul/Castro fluvii Dombovicha, cumi se spunea palatului domnesc, a fost re-construit şi lărgit de Vlad Vodă Ţepeş ca ocurte domnească, cu o suprafaţă deaproximativ 918 metri pătraţi, protejată deziduri construite din piatră de râu şi bolovaniprinşi în mortar. La 14 octombrie 1465, Raducel Frumos îşi alege şi el ca reşedinţădomnească această cetate, un centrueconomic important unde se strâng negustorişi meşteşugari. După ocupaţiile lor sau dupăoraşele de unde se aduceau mărfurile (Lipsca/Leipzig – Germania (Lipscani)), Gabrovo-Bulgaria (Gabroveni), Braşov etc.) se vor numiuliţele din această zonă centrală. Conformunui document din 1480, aflăm că cetateapurta numele Cetatea nouă de scaunBucureşti, iar alt document, emis de vorniculNeagu, aminteşte de Castro Bokorestch.Curtea domnească va cunoaşte transformărisubstanţiale şi în timpul lui Mircea Ciobanul,care, după 1550, îi va da amploare, construindun palat cu pivniţe vaste, căruia îi va adăugaBiserica Domnească (1558-1559), rămasăpână astăzi cel mai vechi lăcaş de cult dinoraş păstrat în forma sa iniţială. Fostă capelăa palatului, biserica poartă hramul BunaVestire, dar este cunoscută şi ca biserica Sf.Anton, numele provenind de la o bisericuţăaflată în vecinătate, astăzi dispărută. Paul dinAlep, unul dintre însoţitorii patriarhuluiMacarie care a vizitat Bucureştii în 1556, nota:Acest edificiu este uimitor de elegant, cu unaspect mult mai încântător şi mai vesel decâtCurtea din Târgovişte. Curtea domneascăavea în componenţa sa palatul, Biserica BunaVestire, case cu saloane de recepţie, cance-lariile domneşti, grajduri şi grădini. O altămărturie istorică o găsim la Pierre Lescalopier,care, în jurnalul său de călătorie (Voyage deVenice a Constantinopole, l’an 1574)vorbeşte despre o arhitectură neobişnuită încomparaţie cu cea din apusul Europei:Fortificaţiile erau făcute din trunchiuri maride copaci înfipţi în pământ şi legaţi laolaltăcu grinzi curmezişe. Palatul domnitorului eraconstruit din despărţituri de dulgherieumplută cu vălătuci de noroi şi iarbahăcuită (tăiată), dar foarte bine păzit şiîntărit ca un oraş. Accesul în curteadomnească era posibil prin două porţi opuse.Prima poartă, amplasată la intersecţia străzilorSmârdan cu Halelor (fosta Carol), a avut de-alungul timpului mai multe denumiri: Poartade Sus, Turnul despre Nemţi, ClopotniţaDomnească, iar mult mai târziu, după ce turnulde piatră s-a ruinat, Foişorul Roşu, nume luatprobabil de la culoarea în care a fost vopsitturnul. Cea de a doua poartă, Poarta de Jos,era situată în locul în care porneşte stradaMoşilor. În anul 1595, Sinan Paşa incendiazăCurtea Domnească, palatul fiind însă refăcutpe rând de toţi domnitorii care l-au locuitulterior, de la finele secolului XVI şi până la1714: Matei Basarab, Grigore Ghica, GheorgheDuca, Şerban Cantacuzino şi ConstantinBrâncoveanu (1688-1714) pe durata domnieicăruia Curtea Veche îşi cunoaşte epoca deglorie. Acesta reclădeşte complet palatul şiadaugă noi construcţii: corpurile de gardă,turnul de veghe şi băile. Suprafaţa palatuluişi a grădinilor ajunge să însumeze 25.000 mp,

într-un perimetru delimitat azi, la sud, de râulDâmboviţa, la vest, de străzile Smârdan şiŞelari, la nord, de artera comercială Lipscani,iar, la est, de bulevardul I.C. Brătianu. Curteadomnească cuprindea palatul propriu-zis, cuparter şi etaj, biserica Buna Vestire, camereleslujitorilor curţii, foişorul din grădină,grajdurile situate pe locul unde se află aziHanul lui Manuc şi un turn la poartă, numitLa nemţi. Viaţa curţii se desfăşura într-o seriede săli: spătăria mare şi cea mică (numită „custele”, deoarece avea zugrăvite stele pepereţi), sala tronului, divanul cel mare şi celmic, iatacul domnului, cele două camere aledoamnei, un paraclis, încăperile cuconilor.Interioarele palatului sunt descrise decălătorii străini: Palatul cât şi construcţiileînconjurătoare s-au lucrat din cărămidă,piatră şi marmură. În interior, pereţii erauîmpodobiţi cu fresce, iar spre exterior erauacoperiţi cu un strat de tencuială albă.Perdele de mătase şi covoare orientaleîmpodobeau sălile şi culoarele. Candelabreaduse din occident asigurau lumina Pala-tului. Latura de sud, cea orientată spreDâmboviţa, era străjuită de două foişoarelegate printr-o loggia, împodobită cu coloaneşi capiteluri realizate în stil brâncovenesc.După moartea lui Brâncoveanu, palatul săueste neglijat şi devine nefuncţional dupăincendiul din 1718 şi mai ales după cutremuruldin 1738. De-a lungul timpului, cetatea a fostsupusă periodic invaziilor care au dus lajefuirea şi incendierea casei domneşti, motivpentru care reparaţiile, completările, dar şiextinderea complexului au modificat continuuplanul iniţial. Istoricul Palatului Voievodal

în forma sa actuală începe odată cu domnialui Mircea Ciobanul şi atinge apogeul întimpul lui Constantin Brâncoveanu şi al luiŞtefan Cantacuzino. Numele de CurteaVeche îl primeşte în 1775, când AlexandruIpsilanti decide construirea noii curţidomneşti din Dealul Spirii, cunoscută subnumele de Curtea Arsă, după ce estecuprinsă de un incendiu în anul 1812. În celedin urmă, Curtea Veche este scoasă la licitaţieşi vândută în 1798 de Constantin VodăHangerli. Marele Foc care pustieşte oraşul la1847 afectează grav Palatul Voievodal şibiserica Buna Vestire.... În 1798 se sfârşeşte istoria Curţii vechi.Pe ruinele Curţii Domneşti, care este celmai vechi monument medieval din Bucureşti,a fost amenajat între anii 1969-1974 MuzeulCurtea Veche. Aici se păstrează în cea maimare parte amprenta istorică a secolului alXVIII-lea, precum şi fragmente de ziduri dintimpul domniei lui Vlad Ţepeş (1456-1462),alături de fundaţiile primei reşedinţe dinsecolul al XIV-lea. Importanţa CurţiiDomneşti este aceea că ea constituie nucleulîn jurul căruia s-a dezvoltat ulterior oraşul.Aici s-au aşezat negustorii şi meşteşugarii,iar, în jurul lor, ceilalţi orăşeni. De aici s-adezvoltat Bucureştiul, întinzându-se lasuprafaţa de astăzi. În urma săpăturilorarheologice începute în anul 1953 şi reluateîn anii ’70, s-au descoperit numeroasevestigii, fragmente de ziduri de cărămidă şide piatră, subsolurile palatului, fragmentede coloane, casa de apă sau „visteriaapelor”, un rezervor în care se văd, în parteasuperioară, orificiile prin care urca pe olaneapa de izvor. Instalaţia se pare că dateazăde pe vremea lui Matei Basarab. Între anii1980 şi 2004, Muzeul Curtea Veche a fostdeschis parţial publicului, ca zonă de interescultural a Centrului Istoric bucureştean.

În anul 2018, Primăria MunicipiuluiBucureşti împreună cu arheologi de laMuzeul Municipiului Bucureşti au demaratlucrările de restaurare, cercetare şi punereîn valoare a vestigiilor de la PalatulVoievodal Curtea Veche. Lucrările, pro-iectate a fi întinse pe durata a trei ani, au cascop protejarea, restaurarea şi consolidareaansamblului medieval. Proiectant generaleste SC Polarh Design SRL. La finalullucrărilor, publicul va avea acces la un nouspaţiu muzeal ce va conţine expoziţii per-manente şi temporare, precum şi spaţiispecial amenajate pentru activităţi culturaleşi interacţiune cu publicul. Cercetărilearheologice se concentrează în special pecompletarea, lămurirea şi explicarea princi-palelor perioade din evoluţia ansamblului:în zona faţadei de Sud, în partea vizibilă aPalatului, dinspre strada Franceză, dar şi însubsolurile Palatului Voievodal. Rezulta-tele obţinute vor fi făcute publice pe parcursulevoluţiei cercetării în cadrul manifestărilorştiinţifice organizate de Muzeul MunicipiuluiBucureşti, precum şi în sesiuni de comunicăriştiinţifice din ţară şi străinătate.

Soluţiile propuse în cadrul acestuiproiect de restaurare au ca obiectiv stopareadegradărilor şi punerea în valoare avestigiilor arheologice, prin transformareaspaţiului într-unul acoperit, care să asigurecondiţiile optime amenajării unui muzeu lastandardele sec. XXI. Toate săpăturile au fost executate doarsub supravegherea arheologilor, la pen-sulă, de demolat am demolat cu linguriţa.Şi noi ne dorim să terminăm mai repede,dar nu ne permitem să afectăm clădirea, esteuna dintre cele mai valoroase din Bucureşti,a spus Marius Coaje. Săpăturile arheologiceau adus la lumină nişte ziduri foarte vechi, dedinainte de Vlad Ţepes. Vestigiile desco-perite sunt: un zid de secol XIV în incintacorpului 1, o gospodărie de secol XVI,picturi din secolul XIX, elemente mult maivechi, care nu au fost datate. În curtea dinspatele palatului s-au găsit alte douăgospodării din secolul XVI, a mai spusMarius Coaje. S-a găsit şi „uşa secretă” cătreun tunel care iese câteva străzi mai încolo.După restaurare, Palatul Voievodal vadeveni spaţiu muzeal care va adăposti spaţiiexpoziţionale cu caracter temporar şi perma-nent, spaţii multifuncţionale destinate întru-nirilor şi manifestărilor culturale, spaţiiadministrative (birouri), spaţii tehnice nece-sare asigurării climatizării, spaţii de depozitaremateriale arheologice, o cafenea, magazine,asta cel puţin în proiectul iniţial. La finalullucrărilor, vor putea fi văzute fundaţiile vechiicetăţi din timpul lui Vlad Ţepeş, înglobate înstructura Palatului Voievodal construit deMircea Ciobanu, fundaţiile bisericii-paraclisdin timpul domnitorului Grigore Ghica, loggia,foişoarele şi băile turceşti construite înperioada lui Constantin Brâncoveanu saucelebra „cameră cu stele” realizată în timpullui Ştefan Cantacuzino.Spaţiul fortificat al Curţii Vechi, cel ce afost „viu” peste 500 de ani, restaurat şi repusîn valoare, va deveni o nouă destinaţie atrac-tivă pentru turiştii care doresc să cunoascăadevărata istorie a capitalei noastre, Bucureşti.
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