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Cãrþi apãrute la Editura
Fundaþiei România de Mâine
în presa culturalã

Filosofia integrativitãþii 
filosofia unui gânditor român
integral: Ioan N. Roºca
Luni, 6 iunie 2016, Universitatea Spiru Haret a primit oaspeþi din Indonezia, delegaþia
Universitãþii Widyatana, Bandung, condusã de prorector prof. Cristina Davidescu. În
anul 2014, cele douã universitãþi au semnat un acord de cooperare pe plan academic
ºi ºtiinþific. În baza acestui accord, a avut loc o reuniune de lucru în vederea
operaþionalizãrii colaborãrii dintre cele douã instituþii de învãþãmânt superior.
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Bacalaureat,
sesiunea
august-septembrie

Planurile-cadru nu mai pot suferi amânare!
În cadrul unei conferinþe de presã ce a avut loc în data de 3 septembrie 2021, ministrul
educaþiei, Sorin Cîmpeanu, a afirmat faptul cã aprobarea planurilor-cadru va fi, din nou, amânatã,
pentru cel puþin încã doi ani. În acelaºi interval de timp, Ministerul Educaþiei a lansat un
pachet de ghiduri metodologice pentru cadrele didactice, astfel încât sã poatã adapta
curriculumul pentru clasa a IX-a la modalitãþile de predare utilizate pânã în clasa a VIII-a.
Aceastã tergiversare a procesului de modificare a arhitecturii curriculare nu numai cã
reprezintã o irosire a resurselor investite de Ministerul Educaþiei spre implementarea
unor reforme curriculare la nivel ºcolar în ultimii ani, dar vine la pachet ºi cu dezavantaje
pentru elevii care vor intra în clasa a IX-a în anul ºcolar 2021-2022. Generaþia amintitã este
prima serie a elevilor care au intrat în clasa pregãtitoare în anul 2012 ºi care au învãþat
dupã un curriculum bazat pe competenþe. Totuºi, acum, ne aflãm în situaþia în care ei vor
studia în urmãtorii ani dupã aceleaºi planuri-cadru de liceu aprobate în anul 2009, chiar
dacã întregul parcurs educaþional al acestor elevi a fost modificat substanþial în primii
nouã ani de ºcoalã, prin introducerea de discipline, competenþe ºi conþinuturi noi.
La începutul acestui an, procesul de elaborare a unor planuri-cadru noi a fost reluat,
iar primele propuneri au fost lansate în dezbatere publicã, însã acestea nu aduceau nicio
schimbare curricularã substanþialã. De la momentul finalizãrii perioadei de dezbatere publicã
ºi pânã acum, subiectul planurilor-cadru nu a mai fost pus pe agenda publicã, motiv
pentru care ne putem pune o întrebare legitimã referitoare la asumarea, de cãtre Ministerul
Educaþiei, a unei reforme curriculare curajoase, fãrã mãsuri de compromis.
Consiliul Naþional al Elevilor solicitã ferm Ministerului Educaþiei reluarea procesului
de elaborare a noilor planuri-cadru ºi operaþionalizarea grupurilor de lucru pentru
elaborarea acestora, astfel încât noile planuri-cadru de liceu sã se contureze cât mai rapid,
fãrã a mai supune alte generaþii de elevi la discontinuitãþi în parcursul educaþional.
Ministerul Educaþiei spune cã actuala generaþie de clasa a IX-a va învãþa dupã un
curriculum tranzitoriu. Pentru a tranzita spre ceva, este nevoie sã ai acel ceva mãcar la
stadiul de proiectare. La acest moment, planurile-cadru nu sunt pe lista de prioritãþi ale
ministerului, iar mii de elevi din România vor fi nevoiþi sã înveþe dupã aceleaºi conþinuturi
ca ºi ultimele generaþii, deºi parcursul lor educaþional a fost modificat substanþial. E
timpul ca ministerul sã activeze procesul de realizare a noii arhitecturi curriculare pentru
liceu, nu sã se complacã în situaþia actualã ºi sã afirme cu nonºalanþã cã nu vor fi gata nici
în urmãtorii ani., a declarat Silviu Morcan, preºedintele Consiliului Naþional al Elevilor.

Rata finalã de
promovare: 32,9%
Ministerul Educaþiei
informeazã prin
Biroul de presã cã rata
finalã de promovare,
înregistratã în sesiunea
august-septembrie
a examenului naþional
de bacalaureat 2021,
dupã soluþionarea
contestaþiilor, este 32,9%
 în creºtere cu 2,6%,
comparativ cu primele
rezultate (30,3%).
Prin urmare, 10.531 de
candidaþi (cu 828 mai
mulþi, faþã de prima
afiºare a rezultatelor)
au promovat examenul
în aceastã sesiune.
Au fost depuse 11.756
de contestaþii (10.355
în sesiunea
august-septembrie 2020),
defalcate astfel:
proba E)a)  3.622,
proba E)b)  44,
proba E)c)  3.943 ºi
proba E)d)  4.147.
În cazul a 10.886 de
lucrãri, notele au fost
modificate (prin creºtere
sau micºorare).
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Doar un punct
Mioara VERGU-IORDACHE
Cred cã nu este cel mai grav cât ºi cum am fost
furaþi, minþiþi, înjosiþi Groaznic este cã ne-a fost
distrusã încrederea în orice ºi/sau în oricine, cã ne-am
lãsat manipulaþi pânã la (aproape) anihilare. În deruta
noastrã, confundãm adevãrul cu falsul, luãm în derâdere
realitatea ºi ne sprijinim pe iluzii, alergãm dupã himere.
Care-i punctul nostru de sprijin, cine ne dã un
punct fix, ca sã mutãm Pãmântul din loc? Unde cãutãm
acest punct? În noi? Aici? În Europa? Peste oceane?
Cum recãpãtãm încrederea în noi, în voi, în ei, în
mine, în tine, în el? Cum ºi când ne vom privi în ochi, ne
vom zâmbi, ne vom da mâna, ne vom sufleca mânecile
ºi vom purcede la treabã?
Cenzura a devenit sufocantã. Nu legal. (Dar când a
fost legalã?!) Din cauza neîncrederii. Libertatea de
opinie este stratificatã pe generaþii ºi pe ideologii.
(Scriu cu ghilimele pentru cã la noi, dar mã tem cã ºi la
alþii, nu prea mai existã decât ideologia puterii, a
banului!) Informaþiile contradictorii, cu acelaºi izvor sau
cu surse diferite, bulverseazã realitatea fiecãruia dintre
noi. Paradoxal, noi nu suntem o societate decât
individual! Fiecare în parte.
Nici mãcar în familii, diferitele generaþii nu mai ajung
la consens. Nu mai avem încredere. Despre sfaturile,
experienþa bãtrânilor, tinerii spun cã demonstreazã un
stil de viaþã pe care îl resping pentru cã a însemnat
acceptarea prea multor sacrificii. Aºa, dar tinerii nu fac
sacrificii? Fãrã sacrificii, ei cum vor supravieþui, pentru
cã, din pãcate, doar procentul acela de angajaþi ºtiut de
premier, cu salarii de 3000 de euro pe lunã, nu este obligat
a face sacrificiile domestice cotidiene ale celorlalþi,
sacrificii ce înseamnã achitarea de facturi, rate, hranã,
îmbrãcãminte, ghiozdane, cãrþi, rechizite În rest, tot
românul face sacrificii, unii mai mari, e drept, pentru cã
nu sunt bani. ªi, cei care mereu au fãcut sacrificii ar
mai face, dacã ar avea încredere. Dar cum sã aibã
încredere când nu sunt bani pentru ca viaþa lor sã fie
mãcar decentã, dar sunt bani, doar un exemplu, de
repetabile costisitoare studii de fezabilitate?
Cum sã ai încredere în cei care ne conduc când ei
înºiºi nu au încredere în ei? Cum sã crezi în niºte
pârâcioºi cu un comportament de copii impulsivi ºi
needucaþi? Dacã nu am avea grija de zilei de mâine,
ne-am lua pop-corn (vorba unui clasic!) ºi am face
galeria pe care o meritã. Dar O coaliþie care se sfâºie.
Ce sã-i þinã împreunã când interesele lor sunt cel puþin
divergente. Pentru cã ei nu sunt în slujba interesului
nostru. O dovedesc, fãrã putinþã de tãgadã, acum când
se acuzã, încercând sã se scufunde unul pe altul, care
pe care. Cum sã ai încredere, cum sã priveºti cu speranþã
cã vom construi, cã va fi mai bine?
Nu toþi vedem hãul?! Un punct de sprijin, vã rog, sã
reclãdim încrederea!
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Modelãm lumea de mâine
investind în tinerii de azi!

ThinkUp Academy
îºi deschide uºile
pentru noi elevi!
Acum doi ani, 30 de elevi ambiþioºi au început un
proiect unic ºi inovator cu scopul de a aduce
comunitatea globalã de tineri împreunã în Cluj-Napoca.
Aºa a luat naºtere International Youth Summit of
Transylvania (IYST), prima conferinþã internaþionalã
de leadership, dezbatere ºi bunãstare organizatã în
întregime de elevi, unde delegaþiile din întreaga lume
vin împreunã pentru a discuta provocãri de relevanþã
globalã. Proiectul a reunit 10 dintre cele mai bune licee
din lume ºi a primit numeroase premii, fiind organizat
sub Înaltul Patronaj al Preºedintelui României.
Dupã ce conferinþa a fost remarcatã, elevii au
început sã ne abordeze cu întrebãri, spunându-ne
cât de mult ºi-ar dori sã implementeze sau sã facã
parte din organizarea unor proiecte care sã ajute
comunitatea. Am încercat sã le oferim sfaturi ºi
susþinere, însã existau îngrijorãri cã procesul va ocupa
mult timp ºi cã vor exista multe obstacole.
În acel moment am luat decizia de a crea ThinkUp
Academy | Open School, a school without borders.
O Academie fondatã ºi condusã de elevi pentru
elevi, care oferã ore ºi programe gratuite de suport,
mentorat ºi îndrumare, pentru a crea ºi implementa
proiecte proprii, accentuând implicarea elevilor
în educaþia lor personalã.
Un concept nou, Prima ªcoalã Deschisã, o ºcoalã
fãrã hotare, îºi desfãºoarã activitatea preponderent în
mediul online, iar conducerea este formatã din tineri
cu experienþã ºi viziune, care sunt mentori în academie.
Academia este dedicatã elevilor din România din ciclul
preuniversitar. Misiunea ei este sã cultive ºi sã stimuleze
interesul faþa de dezvoltarea abilitãþilor personale ºi faþã
de organizarea unor iniþiative de actualitate cu un impact
puternic. Punem elevul în centrul procesului educaþional, pentru a se transforma într-un membru al societãþii
competent, empatic ºi activ la structurarea comunitãþii.
În cele douã semestre de activitate am reuºit sã mentorãm
cu succes peste 150 de elevi.
Pentru elevii care nu ºtiu pe ce plan profesional
sã se axeze, pentru cei care îºi doresc sã ajute la
realizarea unor proiecte ce pot aduce o adevãratã
schimbare sau au chiar ei o idee de proiect ºi nu
ºtiu de unde sa înceapã, ThinkUp Academy îºi
deschide din nou uºile gratuit!

Tinerii care îºi doresc sã se implice ºi sã dezvolte
proiecte sociale, antreprenoriale sau educaþionale, pot
primi sprijin prin programul de Mentorat, unde vor fi
ghidaþi de cei 50 de mentori ai noºtri care se asigurã cã
proiectul trece prin toate etapele esenþiale dezvoltãrii
ºi implementãrii acestuia. Pe parcursul celor 3 luni din
semestru, elevii noºtri vor participa la întâlniri sãptãmânale prin care vor fi îndrumaþi cãtre o implementare
cât mai eficientã pentru planul lor. Mai mult de atât,
cele mai bune proiecte vor avea ºansa de a obþine
sponsorizãri într-o galã a proiectelor la sfârºitul semestrului, în care proiectele cu potenþial mare de creºtere
vor fi câºtigãtoarele galei. În plus, elevii care au nevoie
de ajutor în privinþa planurilor pentru viitor pot
beneficia de programul de Orientare în Carierã.
Aceºtia vor cãpãta o înþelegere mai profundã a
abilitãþilor ºi pasiunilor lor sau pot dezvolta chiar în
academie skill-uri utile de care pot deveni pasionaþi.
Mentorii îi vor ghida în permanenþã, pentru a îi ajuta
sã aleagã atât o profesie, cât ºi o facultate care sã li se
potriveascã. Îndrumarea mentorilor este esenþialã ºi
pentru ca elevii sã îºi dezvolte un mindset de lider ºi
sã menþinã motivaþia ºi dorinþa de a reuºi constantã.
Înscrierile au fost deschise pânã pe 5 septembrie,
prin formularul din site-ul https://thinkup.academy/ro/sign-up/. Programul este GRATUIT
ºi este o oportunitate unicã pentru ca elevii sã îºi
îndeplineascã un vis sau un obiectiv pe care nu au
ºtiut cum sã îl înceapã.
ThinkUp Academy mi-a oferit oportunitatea de
a finaliza un proiect prin care am dezvoltat afacerea
pãrinþilor mei. Mentorii m-au sprijinit pe tot
parcursul procesului. Mã bucur cã am avut ºansa
de a fi parte din acest proiect ºi recomand oricui cu
cãldurã ThinkUp Academy!  Mihai Gîtea, elev al
programului de Mentorat
ThinkUp Academy mi-a oferit ocazia sã mã cunosc
dintr-o perspectivã nouã. Mi-am valorificat pasiunile
sub îndrumarea unor oameni extraordinar de
implicaþi. Am evoluat ºi mi-am dus proiectul la capãt
având parte la orice pas de îndrumare, susþinere,
sfaturi, ajutor ºi înþelegere. Am început proiectul cu
reticenþã, nesiguranþã, temeri ºi am ajuns sã le pierd
pe parcurs, sã câºtig încredere în propriile puteri cu
fiecare sarcinã îndeplinitã ºi fiecare lucru învãþat.
 Ana Gune, elev al programului de Mentorat
Think-Up m-a ajutat sã îmi canalizez ideile în
realitate, m-a învãþat cât de mult conteazã un sfat obiectiv
ºi cât de important este acesta. Datoritã Think Up am
reuºit sã ajung de la primul nivel la ultimul în ceea ce
þine de domeniul ales. Când început nu ºtiam de ce
am nevoie ºi cum sã ajung sã îmi fac alegerile pentru
viitor, iar acum sunt mai sigurã ca oricând.  Alessia
Penciu, elev al programului de Orientare în carierã.



A 15-a ediþie a concursului de traducere Juvenes Translatores pentru elevii în
vârstã de 17 ani din învãþãmântul secundar (25 noiembrie 2021).
Joi, 25 noiembrie 2021, se va desfãºura a 15-a ediþie a concursului de traducere
Juvenes Translatores.
Perioada alocatã înscrierii este 2 septembrie - 20 octombrie 2021.
Tema aleasã pentru textul care va fi tradus anul acesta este Sã pornim
pe calea cea bunã  cãtre un viitor mai verde. Sunt eligibili elevii din
învãþãmântul secundar nãscuþi în anul 2004, care vor putea realiza traducerea în douã dintre limbile oficiale ale UE, la alegere.
Traducãtorii profesioniºti din cadrul Comisiei vor evalua traducerile
ºi vor selecta câte un câºtigãtor din fiecare stat membru al UE.
În cazul în care contextul epidemiologic o va permite, câºtigãtorii vor
beneficia de o excursie de trei zile la Bruxelles ºi vor primi un trofeu.

Olimpiada Internaþionalã
de Fizicã 2021

Foto: Universitatea Alexandru Ioan Cuza

Echipa de elevi care a reprezentat România la Olimpiada Internaþionalã
de Fizicã din acest an a obþinut trei medalii de aur ºi douã de argint, a
anunþat Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaºi. Echipa de profesori
care s-au ocupat de selecþia lotului naþional al României, de organizarea
ºi desfãºurarea Olimpiadei Naþionale de Fizicã 2021, este de la Facultatea
de Fizicã a universitãþii.
Medaliile de aur au fost obþinute de Vlad-ªtefan Oros (Liceul Teoretic
Grigore Moisil din Timiºoara), Tudor-Gabriel Mocioi (Colegiul Naþional
Tudor Vianu din Bucureºti) ºi George Cristian Ardeleanu (Liceul
Internaþional de Informaticã din Bucureºti), iar cele de argint de cãtre
Antonia-Alma Ghiþã (Liceul Internaþional de Informaticã din Bucureºti)
ºi ªtefan ªtefãnescu (Colegiul Naþional Dimitrie Cantemir din Oneºti).
La ediþia din acest an a Olimpiadei Internaþionale de Fizicã, care
s-a desfãºurat în perioada 17-24 iulie 2021 în Lituania, au participat
elevi din 76 þãri.

Cu ce au greºit studenþii? Nu sunt clientelã de partid
În contextul rectificãrii bugetare, Alianþa Naþionalã a
Organizaþiilor Studenþeºti din România (ANOSR) criticã
modul în care Guvernul alege sã gestioneze fondurile
publice  dovedind, din nou, cã alocarea fondurilor din
pix, contrar principiilor ºi a declaraþiilor publice ºi dupã
interese arbitrare este un mod de lucru încã regãsit în
administraþie. ( )
Identificãm nenumãrate nevoi stringente ale studenþilor care nu îºi gãsesc ecou în prioritãþile guvernanþilor.
Deºi suntem obiºnuiþi cu diferenþa de ordin astronomic
dintre promisiuni, strategii ºi documente programatice ºi
acþiunile concrete ale mediului politic, este de-a dreptul
alarmantã lipsa de dorinþã a Guvernului în a rezolva, prin
alocãri bugetare în cuantumuri semnificativ mai mici,
probleme punctuale din sistemul de învãþãmânt superior.
Într-un context vitreg determinat de pandemie ºi de
efectele acesteia asupra studenþilor, România a rãmas din
nou în spatele altor state europene, neadoptând niciun
fel de program de sprijinire a acestora din punct de vedere
profesional, social sau psihologic. De exemplu, refuzul
statului român de a rãspunde nevoilor studenþilor în
materia burselor denotã dezinteres pentru soluþionarea
abandonului universitar ºi faþã de premierea studenþilor
cu performanþe.
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Trei medalii de aur
ºi douã de argint
pentru elevii români

În ciuda faptului cã România se aflã pe penultimul loc la
nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveºte cheltuielile
publice per student raportat la standardul puterii de
cumpãrare, Guvernul României refuzã sã suplimenteze
fondurile destinate burselor studenþeºti cu 36 de milioane
de lei, suma solicitatã de ANOSR pentru perioada octombriedecembrie în vederea creºterii cuantumului burselor, deºi
cuantumul minim al burselor folosit în prezent nu include
cheltuielile aferente micului dejun. Ne întrebãm, aºadar, unde
stau prioritãþile guvernanþilor, având în vedere disonanþa
vãditã între unele prioritãþi la rectificare - micul dejun al
studenþilor sau subvenþii la partide?
În afara burselor, ºi solicitãrile studenþilor privind
finanþarea consilierii ºi orientãrii în carierã, accesul la
biblioteci universitare sau creºterea subvenþiei cãminecantine au rãmas fãrã ecou.

TEHNOREDACTARE:

Florentina Stemate

Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.

Mesajul pe care îl transmite Guvernul studenþilor din
România este cã nevoile partidelor politice sunt prioritare,
ceea ce ridicã puternice semne de întrebare dacã alte mãsuri
ce vizeazã performanþa ºi echitatea sistemului de
învãþãmânt superior, precum ºi angajabilitatea studenþilor,
nu vor rãmâne importante doar în sertare.
Ignorând informaþiile eronate promovate în spaþiul
public, disconcordante faþã de propunerile din rectificare,
faptul cã Guvernul frâneazã creºterea calitãþii vieþii
studenþilor în timp ce suplimenteazã subvenþiile dedicate
partidelor politice oferã un peisaj dezolant asupra modului
în care autoritãþile trateazã tinerele generaþii. Ne este greu
sã ne dãm seama cât de grav trebuie sã se deterioreze
situaþia studenþilor, afectaþi de pandemie ºi lipsiþi de vreun
mecanism de sprijin dedicat, pentru ca Guvernul sã se
trezeascã la realitate. Solicitãm, în continuare, finanþare
adecvatã ºi mãsuri pentru problemele studenþilor, care sã
nu rãmânã doar pagini de PR în Programul de guvernare.
a declarat Horia-ªerban Oniþa, preºedintele ANOSR.
Pentru detalii ºi informaþii suplimentare, vã stãm la dispoziþie:
Elena-Alexandra ENE
Horia ªerban ONIÞA
Vicepreºedinte
Preºedinte
Relaþii Publice ANOSR
ANOSR
0757 419 513 | elena@anosr.ro
0748 880 910 | horia@anosr.ro

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ
este editatã de
FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE
Tiparul executat de
TIPOGRAFIA FUNDAÞIEI
ROMÂNIA DE MÂINE

Rãspunderea
pentru conþinutul
textelor publicate
aparþine autorilor.
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BUCURIA RECUNOAªTERII

Consiliul Agenþiei Române de Asigurare a Calitãþii în
Învãþãmântul Superior (ARACIS), întrunit în ºedinþa din data
de 31 august 2021, a analizat o serie de aspecte privitoare la
asigurarea calitãþii în învãþãmântul superior din România.
Prezentãm în cele ce urmeazã temele pe care le considerãm
de interes pentru toate pãrþile interesate în învãþãmântul superior
ºi pentru opinia publicã:
I. Asigurare externã a calitãþii  evaluãri, avize acordate
Consiliul a analizat ºi a validat rezultatele evaluãrilor externe
pentru:
 trei programe de studii universitare, dintre care douã
programe de studii universitare de licenþã ºi un program de
studii universitare de masterat;
 16 domenii de studii universitare de doctorat;
 douã instituþii de învãþãmânt superior;
 o instituþie organizatoare de studii universitare de doctorat.
Lista completã a rezultatelor evaluãrilor este disponibilã la
adresa: https://www.aracis.ro/ wp-content/uploads/2021/09/
31.08.2021Hotarari-ale-Consiliului-ARACIS.pdf
Avizele acordate ºi propunerile ARACIS vor fi transmise
Ministerului Educaþiei, conform reglementãrilor în vigoare.
Pentru evaluãrile care se vor desfãºura în urmãtoarea perioadã
a fost aprobatã componenþa comisiilor de evaluare externã a
programelor de studii universitare ºi a instituþiilor de învãþãmânt
superior. Programul vizitelor de evaluare va fi stabilit ulterior.
II. Cooperare internaþionalã
Consiliul a analizat prima formã a documentaþiei de
reautorizare a ARACIS de cãtre European Network for
Accreditation of Engineering Education (ENAEE), în vederea
acordãrii certificãrii EUR-ACE ®. Precizãm cã ARACIS este
autorizatã, din anul 2013, sã acorde certificarea EUR-ACE®
programelor de studii universitare de licenþã din domeniul
ªtiinþe Inginereºti, astfel încât diploma de inginer certificatã
EUR-ACE ® sã primeascã o recunoaºtere formalã la nivel
internaþional.

F A C U LTAT E A D E M E D I C I N Ã V E T E R I N A R Ã

COMUNICAT
referitor la hotãrârile Consiliului ARACIS
din luna august 2021

Anda COMÃNICI este ºefa de
promoþie din acest an a Facultãþii de
Medicinã Veterinarã de la Universitatea Spiru Haret. Prin ambiþie,
seriozitate ºi multã implicare în tot
procesul educativ pe parcursul celor
ºase ani de studiu, a reuºit sã fie cea
mai bunã din promoþia 2015  2021.
A fost o experienþã academicã
completã din toate punctele de vedere. Am apreciat modul de comunicare al cadrelor didactice cu studenþii. Întotdeauna ni s-a rãspuns
la întrebãrile pe care le-am adresat,
iar îndrumarea acordatã de aceºtia
a avut o însemnãtate enormã în ceea
ce priveºte, atât sectorul practic, cât
ºi domeniul teoretic, spune Anda Comãnici.
Întrebatã cum considerã cã o va ajuta pregãtirea
din timpul facultãþii în cariera viitoare de medic veterinar,
Anda declarã cã a observat aceste beneficii încã din
primele clipe când a început sã practice aceastã meserie,
prin conexiunile pe care a reuºit sã le facã între materiile
studiate la ºcoalã ºi practica din teren.
Ce i-ai recomanda unui tânãr care acum vrea sã
se înscrie la Facultatea de Medicinã Veterinarã?

III. Funcþionare internã a agenþiei
Consiliul a aprobat actualizarea Bugetului de venituri ºi
cheltuieli al ARACIS pentru anul 2021.

Consiliul ARACIS
Bucureºti, 2 septembrie 2021

I-aº spune cã, la început, este o facultate cu multe
provocãri, însã acest aspect se modificã odatã ce
ajungi sã iubeºti ceea ce faci. Este foarte important
de conºtientizat faptul cã aceastã meserie este
pentru animale. Iar dacã este convins cã acesta este
drumul pe care alege sã-l parcurgã, trebuie sã
dobândeascã, încã din primele momente, capacitatea de a crea o conexiune cu pacientul, afirmã
Anda Comãnici.

Medicina veterinarã este o profesie frumoasã. ªi asta o spun toþi cei

care lucreazã în domeniu. Sã vezi cum un animal este vindecat de
mâinile tale este un miracol. Programul de studii de licenþã Medicinã
Veterinarã oferã posibilitatea studenþilor ca la absolvirea studiilor sã
activeze în domeniul sãnãtãþii animalelor, sãnãtãþii publice, protecþia
consumatorului ºi a mediului înconjurãtor, ameliorarea efectivelor de
animale, al asigurãrii securitãþii alimentare a populaþiei, al facilitãrii
relaþiilor comerciale ºi al pãstrãrii echilibrului ecologic. De asemenea,
prin pregãtirea lor, aceºtia sunt capabili sã ofere consultanþã veterinarã
de specialitate pentru animale de rentã ºi de companie, pentru
bunãstarea animalelor ºi protecþia mediului.

Propuneri nefundamentate ale Ministerul Economiei, Antreprenoriatului
ºi Turismului de debirocratizare, simplificare ºi restructurare
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului
ºi Turismului vrea sã reorganizeze
ministerul fãrã sã explice dacã aºa poate
susþine ºi promova mai bine sectorul
IMM al economiei româneºti.
Rãspunzând unei invitaþii de a participa
la dezbaterile publice legate de modificarea
actului normativ, preºedintele ACEX (Asociaþia Centrelor de Afaceri de Export) a atras
atenþia asupra unei carenþe majore a documentului, respectiv, neglijarea totalã la fundamentare a obiectivului strategic naþional de
susþinere ºi promovare a IMM-urilor, atât pe
plan intern, cât ºi pe plan extern.
Astfel, din analiza ACEX rezultã cã documentul nu explicã modul în care mãsurile
propuse contribuie la o folosire eficientã a
resurselor spre obiective, instrumente ºi programe operaþionale imediat efective care sã
amelioreze capacitatea IMM-urilor româneºti
de a face faþã provocãrilor concurenþiale.
Mai mult, nu existã nicio corelare ºi nicio
analizã de impact privind efectele acestei
restructurãri. Impresia generalã este cã,
practic, se urmãreºte doar reducerea unor
posturi fãrã o subordonare a acesteia la
obiectivele de promovare a intereselor
IMM-urilor româneºti. Fundamentarea nici
mãcar nu face referire la faptul cã aceastã
reducere de posturi se va rãsfrânge pozitiv
în strategia naþionalã de susþinere a competitivitãþii. Mai mult, nu se explicã cum
ministerul, prin aceste mãsuri, va realiza
obiectivele propriului program de guvernare,
unde susþinerea ºi promovarea IMM-urilor
este un obiectiv important.

Practic, niciun reprezentant prezent la
dezbateri nu a putut înþelege exact ce impact
vor avea mãsurile, altele decât o taiere de
posturi, proiectul fiind criticat consistent de
reprezentanþii societãþii civile care activeazã
în domenii precum promovarea exportului,
turism ºi IMM-uri. În ceea ce priveºte susþinerea ºi promovarea exporturilor, documentul nu va aduce îmbunãtãþiri, ci un nou
recul: programe suspendate, lipsa de înþelegere a necesitãþii unei agenþii specializate,
comasarea unor direcþii, nealiniere la practicile europene de promovare a exporturilor.
Este un document ºchiop care indicã o
lipsã de viziune la nivelul ministerului
privind subordonarea activitãþii la
obiectivele competitivitãþii economiei
româneºti. Sã dãrâmi invocând reducerea
cheltuielilor e uºor, mai greu e sã construieºti
în condiþii de austeritate. Toþi dorim
simplificare ºi debirocratizare, dar trebuie
sã reiasã clar cã aceste obiective sunt
subordonate competitivitãþii economiei
româneºti ºi, în special, IMM-urilor. Celor
care cred cã pot miza numai pe susþinerea
marilor corporaþii li se poate pãrea firesc sã
taie din posturi fãrã sã punã nimic în loc, iar
rezultatele se vãd deja. Am fost surprins cã
inclusiv direcþiile de specialitate din minister
nu au fost consultate, documentul fiind
criticat chiar de înalþi demnitari ai puterii.
Din discuþiile din salã rezultã cã nu au avut
loc consultãri cu directorii direcþiilor de
specialitate ºi nici cu consiliile consultative
din turism sau export. Deºi nu sunt membru
al Consiliului de Export, am avut un mandat

de reprezentare a intereselor exportatorilor
la aceastã ºedinþã ºi am putut constata, din
nou, lipsa de comunicare cu conducerea
ministerului. Se reconfirmã faptul cã domnul
ministru, care nu a fost la dezbatere, nu are
timp sã discute cu aceste consilii. Fãrã
consultare cu astfel de consilii, fãrã
consultare cu direcþiile din minister, nu poate
sã iasã ceva consistent ºi constructiv. Ideea
parteneriatului public-privat în materie de
susþinere a competitivitãþii IMM-urilor este
practic aruncatã la coº. Suntem în situaþia
în care nu vrem sã punem pe picioare
instituþii ºi programe specializate de
susþinere, precum o agenþie specializatã de
susþinere ºi promovare a exporturilor, sã nu
mai trimitem oameni la post în þãri UE pe
motiv cã pe piaþa unicã exporturile merg de
la sine, sã nu avem o strategie de export, sã
renunþãm la finanþarea centrelor teritoriale
de export, sã nu mai fim prezenþi la târguri
sub pavilion naþional º.a.m.d. Reducem
posturi pe motiv de economie acolo unde alte

þãri mãresc cheltuielile pentru a susþine
economia! Este vizibil cu ochiul liber cã
dispozitivele de export ale unor þãri membre
ale UE, ca sã nu vorbim de cele non UE,
extrem de active, sunt întãrite în România,
inclusiv prin posibilitatea angajãrii de
personal autohton, iar noi tot reducem de
dragul reducerii unde ar trebui sã investim.
Este clar cã existã soluþii chiar ºi în condiþii
de austeritate, dar niciun cuvânt despre ele!
Practic, ministerul nu construieºte programe,
instituþii ºi instrumente de susþinere a IMMurilor ci se derobeazã de a-ºi asuma
responsabilitãþi printr-o reducere de posturi
care poate fi adulatã numai de cei care nu
înþeleg miza crucialã a competitivitãþii
economiei româneºti.

Conf. univ. dr. Costin LIANU,
preºedinte ACEX, Asociaþia Centrelor de Afaceri pentru Export
Coordonator naþional Strategia Naþionalã de Export 2004-2015
Coordonator ºtiinþific Programul de cooperare elveþiano-român de promovare a exportului la nivel de IMM-uri
Autor Managementul Strategiilor de export la nivel naþional, regional ºi sectorial,
Editura Economicã, Bucureºti, 2010
Co-autor Perspective ºi provocãri ale exporturilor româneºti în perioada 2010-2014, prin prisma
relaþiilor comerciale bilaterale ºi regionale ale Uniunii Europene, Institutul European Român, 2012
Titular de curs universitar International Market Access Strategies & Branding UNESCO Chair, 2008-2021
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Cei care s-au preînscris
online pânã la sfârºitul
lunii iunie 2021
ºi au confirmat locul pânã
la 30 iulie 2021
NU VOR MAI ACHITA TAXA
DE ADMITERE!

De ce sã alegi Universitatea Spiru Haret?
Pentru cã:
investeºte în resurse pentru viitorul tãu;
pune accent pe flexibilitate ºi comunicare prin platforma e-learning Blackboard;
are profesori cu experienþã teoreticã, dar ºi practicã îndelungatã;
îþi deschide noi orizonturi prin stagii de practicã în structurile conexe, programe de internship,
proiecte start-up ºi locuri de muncã;
beneficiezi de burse Erasmus;
participi la conferinþe, workshopuri;
ai parte de consiliere în carierã ºi susþinere pe toatã durata studiilor;
este prima universitate din România care a obþinut din partea Comisiei Europene logo-ul
EXCELENÞA RESURSELOR UMANE ÎN CERCETARE;
aici gãseºti cel mai nou centru sportiv ºi de recuperare fizicã Premium Wellness Institute;
USH are post de radio propriu  Radio Seven ºi revistã  Opinia Naþionalã unde îþi pot fi promovate
realizãrile;
poþi trãi simultan viaþa de student ºi de carierã;
þi se pun la dispoziþie diverse medii de dezvoltare: Institutul Central de Cercetare, Centrul de Formare
Profesionalã, Centre de cercetare ºtiinþificã la fiecare facultate, Centrul de Consiliere ºi Orientare în
Carierã, Centrul de limbi strãine, Departamentul de Pregãtirea Personalului Didactic.














 DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII L A ADMITERE 

LICENÞÃ

MASTER

 diploma de bacalaureat (diplomã echivalentã cu aceasta), în original sau
adeverinþã eliberatã de liceu, în original, pentru candidaþii care au promovat examenul
de bacalaureat în anul curent (adeverinþa de absolvent de liceu se poate depune în
copie pe care se certificã conformitatea cu originalul de cãtre persoane cu atribuþiuni
de secretariat, în cazul în care candidatul care se înscrie la admitere are adeverinþã în
original depusã la un alt dosar de admitere, însoþitã de o adeverinþã în care se
certificã acest lucru). Adeverinþa de absolvire 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; în situaþia interconectãrii
la sistemul informatic SIIIR nu se mai impune prezentarea adeverinþei de absolvire.
 certificatul de naºtere, în copie certificatã conform cu originalul de cãtre
personalul din secretariat desemnat în acest sens;
 certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul), în copie certificatã conform cu
originalul de cãtre personalul din secretariat desemnat în acest sens;
 adeverinþã medicalã tip;
 copie de pe buletinul/cartea de identitate, care sã cuprindã codul numeric
personal, copie certificatã conform cu originalul de cãtre personalul din secretariat
desemnat în acest sens;
 3 fotografii 3/4;
 copie de pe diploma de bacalaureat pe care se certificã conformitatea cu
originalul de cãtre persoane cu atribuþiuni de secretariat, însoþitã de adeverinþã
eliberatã de facultatea la care se aflã diploma de bacalaureat, în original (pentru cei
care urmeazã a doua facultate);
 un dosar plic.

 cerere tip de înscriere la admitere
 diploma de licenþã (în original) sau adeverinþã de promovare a examenului de licenþã
pentru promoþia curentã;
 foaie matricolã/supliment la diploma
(copie) pe care se certificã conformitatea cu
originalul de cãtre persoanele cu atribuþii de
secretariat;
 diploma de bacalaureat (copie) pe care se
certificã conformitatea cu originalul de cãtre
persoanele cu atribuþii de secretariat;
 curriculum vitae;
 certificat de naºtere (copie);
 certificat de cãsãtorie, dacã este cazul
(copie);
 copie a buletinului/cãrþii de identitate;
 adeverinþã medicalã;
 3 fotografii 3/4.
*În situaþii excepþionale, care nu permit
prezenþa fizicã a candidaþilor în campusurile
Universitãþii, pentru înscrierea la admitere,
candidatul va trimite pe adresa secretariatului
facultãþii un email care conþine copiile scanate
ale urmãtoarelor documente:
 cerere tip de înscriere la admitere, completatã ºi semnatã;
 diploma de licenþã sau adeverinþã de
promovare a examenului de licenþã pentru
promoþia curentã;
 foaia matricolã/suplimentul la diplomã;
 diploma de bacalaureat;
 curriculum vitae;
 certificat de naºtere;
 certificat de cãsãtorie, dacã este cazul;
 buletinul/cartea de identitate;
 adeverinþã medicalã;
 dovada plãþii taxei de admitere sau dovada
încadrãrii în una din categoriile scutite de la
plata taxei;
*Candidaþii care s-au înscris online sunt
responsabili pentru autenticitatea documentelor încãrcate ºi corespondenþa dintre
acestea ºi documentele originale.

*În situaþii excepþionale, care nu permit prezenþa fizicã a candidaþilor în
campusurile Universitãþii, candidaþii vor trimite electronic cãtre secretariatul facultãþii,
la adresa de mail pusã la dispoziþie de acesta, copii scanate ale urmãtoarelor
documente:
 diploma de bacalaureat (diplomã echivalentã cu aceasta) sau adeverinþã
eliberatã de liceu, sau acordul scris pentru ca Universitatea sã se poatã interconecta
cu Sistemul Informatic Integrat al Învãþãmântului din România (SIIIR);
 certificatul de naºtere;
 certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul);
 adeverinþã medicalã tip;
 buletinul/cartea de identitate, care sã cuprindã codul numeric personal;
 dovada plãþii taxei de admitere sau dovada încadrãrii în una din categoriile
scutite de la plata taxei;
 fiºa chestionar completatã ºi semnatã.
*Candidaþii care s-au înscris online sunt responsabili pentru autenticitatea
documentelor încãrcate ºi corespondenþa dintre acestea ºi documentele originale.
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BUCUREªTI

BRAªOV

CONSTANÞA

FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ
ªI SPORT

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE
ªI ªTIINÞELE EDUCAÞIEI

FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE
ªI ªTIINÞE ECONOMICE

e-mail: admitere_efs@spiruharet.ro

e-mail: admitere_pseb@spiruharet.ro

e-mail: admitere_sject@spiruharet.ro

LICENÞÃ
Educaþie fizicã ºi sportivã  IF, 3 ani, 5.200 lei/an
Kinetoterapie ºi motricitate specialã  IF, IFR, 3 ani,
5.200 lei/an




LICENÞÃ
Psihologie  IF, 3 ani, 4.800 lei/an
Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar  IF,
3 ani, 4.800 lei/an

LICENÞÃ
Drept  IF, 4 ani, 4.800 lei/an
Management  IF, 3 ani, 4.800 lei/an
Management (în limba englezã)  IF, 3 ani, 3.600 euro/an

MASTERAT
ªTIINÞA SPORTULUI ªI EDUCAÞIEI FIZICE  Educaþie
fizicã ºi antrenament sportiv  IF, 2 ani, 5.800 lei/an
ªTIINÞA SPORTULUI ªI EDUCAÞIEI FIZICE  Kinetoterapia
în afecþiunile locomotorii  IF, 2 ani, 5.800 lei/an

MASTERAT
PSIHOLOGIE  Psihologie clinicã ºi intervenþie psihologicã  IF, 2 ani, 5.400 lei/an
ªTIINÞE ALE EDUCAÞIEI  Consiliere educaþionalã
(interdisciplinar cu domeniul Psihologie)  IF, 2 ani,
5.400 lei/an




MASTERAT
MANAGEMENT  Management organizaþional ºi
antreprenoriat
 IF, 2 ani, 5.400 lei/an
DREPT

ªtiinþe
 IF, 1 an, 5.400 lei/an
 CONTABILITATEpenale
 IF, 2 ani, 5.400 lei/an  Contabilitate, expertizã ºi audit

FACULTATEA DE INGINERIE
ªI INFORMATICÃ

FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE
ªI ªTIINÞE ECONOMICE

CRAIOVA









e-mail: admitere_sjeab@spiruharet.ro

e-mail: admitere_iig@spiruharet.ro

LICENÞÃ
Informaticã  IF, 3 ani, 5.300 lei/an

FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE,
ECONOMICE ªI ADMINISTRATIVE

LICENÞÃ
Drept  IF, 4 ani, 4.800 lei/an
Management  IF, 3 ani, 4.800 lei/an


e-mail: admitere_sjeac@spiruharet.ro


LICENÞÃ
MASTERAT
MASTERAT
Contabilitate ºi informaticã de gestiune  IF, 3 ani,
INFORMATICÃ

Tehnologii
moderne
în
ingineria
4.800

DREPT  Cooperare internaþionalã în justiþie  IF, 1 an,
5.400
lei/an
sistemelor informatice  IF, 2 ani, 5.400 lei/an
lei/an
Management  IF, 3 ani, 4.800 lei/an

MANAGEMENT

Dimensiunea
europeanã
a
managementului organizaþiei  IF, 2 ani, 5.400 lei/an
 IF, IFR, ID, 4 ani, 4.800 lei/an
 Drept
FACULTATEA
Administraþie publicã  IF, IFR, ID, 3 ani, 4.800 lei/an

DE MEDICINÃ VETERINARÃ
MASTERAT
CÂMPULUNG
e-mail: admitere_mv@spiruharet.ro
 DREPT  ªtiinþe penale ºi criminalisticã  IF, 1 an,
LICENÞÃ
5.400 lei/an
FACULTATEA DE ªTIINÞE ECONOMICE
 Medicinã veterinarã  IF, 6 ani, 6.900 lei/an
 ªTIINÞE ADMINISTRATIVE  Administraþie publie-mail: admitere_secl@spiruharet.ro
cã ºi management în context european  IF, 2 ani,
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE
ªI ªTIINÞELE EDUCAÞIEI
e-mail: admitere_pse@spiruharet.ro

LICENÞÃ
Psihologie  IF, IFR, ID, 3 ani, 4.800 lei/an
Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar  IF, 3 ani,
4.800 lei/an




LICENÞÃ
Contabilitate ºi informaticã de gestiune  IF, 3 ani, 4.800 lei/an




MASTERAT
CONTABILITATE  Contabilitate ºi managementul afacerilor  IF, 2 ani, 5.400 lei/an

5.400 lei/an
FINANÞE  Finanþe ºi administraþie publicã europeanã
 IF, 2 ani, 5.400 lei/an
CONTABILITATE  Audit intern în sistemul public ºi
privat  IF, 2 ani, 5.400 lei/an




MASTERAT
PSIHOLOGIE  Psihologie clinicã ºi intervenþie psihologicã
 IF, 2 ani, 5.400 lei/an
PSIHOLOGIE  Psihologie organizaþionalã ºi managementul
resurselor umane  IF, 2 ani, 5.400 lei/an




FACULTATEA
DE ªTIINÞE ECONOMICE

e-mail: admitere_se@spiruharet.ro
LICENÞÃ
Contabilitate ºi informaticã de gestiune  IF, 3 ani,
4.800 lei/an
Management  IF, IFR, ID, 3 ani, 4.800 lei/an
Marketing  IF, 3 ani, 4.800 lei/an
Marketing (în limba englezã)  IF, 3 ani, 3.600 euro/an





MASTERAT
CONTABILITATE  Audit financiar contabil  IF, 2 ani,
5.400
lei/an
CONTABILITATE
 Contabilitatea agenþilor economici

ºi a instituþiilor publice  IF, 2 ani, 5.400 lei/an
 MANAGEMENT  Managementul integrat al afacerilor
 IF, 2 ani, 5.400 lei/an
 Marketing ºi relaþii publice în afaceri
 IF,MARKETING
2 ani, 5.400 lei/an
FACULTATEA DE ªTIINÞE JURIDICE
ªI ªTIINÞE ADMINISTRATIVE
e-mail: admitere_sjpa@spiruharet.ro

LICENÞÃ
Drept  IF, IFR, 4 ani, 4.800 lei/an
Administraþie publicã  IF, 3 ani, 4800 lei/an



MASTERAT
 ªtiinþe penale  IF, 1 an, 5.400 lei/an
 DREPT
ªTIINÞE
 Administraþie publicã ºi
managementADMINISTRATIVE
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Pentru admiterea în anul universitar 2021-2022,
taxa de înscriere este de 150 lei
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Geniul banalului

De la ministrul care
nu ºtie cum trebuie sã
procedeze cu lampa lui
Aladdin pentru a face
duhul împlinitor de
dorinþe sã iasã din ea, la
domnul acela cu tinereþe
zburdalnicã, uºor amnezic când vine vorba despre purtatul cãtuºelor, ºi pânã la
odraslele unor vechi personaje cu epoleþi sau carnet roºu în
buzunar din epoca de tristã amintire, suntem beneficiarii unei
clase politice nãuce, remarcabilã doar prin buimãcealã,
incompetenþã ºi mediocritate. Un conglomerat fãrã cap ºi fãrã
coadã condus de o elitã intelectualã desprinsã complet de
realitate ºi ale cãrei valori etice se limiteazã la propriul pântec
sau, cel mult, la dã-te tu, ca sã mã pun eu. Evident, totul
asezonat cu interminabilul, caragialescul, penibilul, greþosul
bocet þãriºoaaaaara, popooorul Rrromâniiiiaaa!. Asta
ne trimite cu gândul la Niciodatã atât de mulþi oameni nu au
fost atât de manipulaþi de atât de puþini oameni (Aldous
Huxley în Reîntoarcerea în minunata Lume nouã, citândul pe Winston Churchill). Este, de fapt, vorba despre bani,
foarte mulþi bani, ºi putere. Problema e cã acum unii au tortul,
dar nu se pot înfrupta din el fiindcã altcineva þine cuþitul sub
cheie. Puterea corupe, într-adevãr, dar nu trebuie sã-i transforme pe cei care o exercitã în autiºti. Mentalitatea de maidan nu
are loc în actul politic decât dacã acesta este produsul unor
actori mediocri. Ce te faci, când, de la primul pânã la ultimul,
toþi aceºti zei care þin în mânã fulgerul puterii se limiteazã la
azvârlirea aleatorie a trãsnetelor, unii împotriva celorlalþi. De
fapt, impresia pe care o lasã personajele acestui vodevil, în
fond amuzant, dacã nu ne-ar afecta grotesc viaþa de zi cu zi,
visurile, idealurile, este de film cu scenariul scris pe genunchi.
Conducând cãruþa printre jaloanele unei situaþii
economice ºi pandemice jalnice, ignorând total dificultãþile
generate de costul din ce în ce mai ridicat al vieþii, ghidaþi
de înþeleptele politici bruxelleze (la fel de înþelepte precum
cele pe care le simþim pe pielea noastrã), struniþi ºi permanent
certaþi prin mesaje telefonice sosite de la ambasadele statelor
partenere la fiecare pas pe care îl fac, ameninþaþi de

VITRALII

Invitaþii
în lumea
artelor
plastice

sertarele doldora de dosare penale anume ticluite, politicienii
noºtri, toþi, par un stol de pãsãri migratoare afectate de
schimbarea polilor magnetici ai Terrei. Nimic nu le iese, niciun
proiect nu e dus la bun sfârºit. O zbenguialã continuã a unei
cete de aventurieri rãtãciþi în cãutarea unui stãpân care sãi ajute sã-ºi conducã naþia, dar ºi sã-ºi umple buzunarele.
Nici mãcar o moþiune de cenzurã nu sunt în stare sã
conceapã: unii scriu trei rânduri pe o foaie ºi zic cã aia e
moþiunea, ce atâta tam-tam, e suficient sã scrii Acest guvern
trebuie sã cadã! ºi gata, ceilalþi produc un text de peste o
sutã de pagini, la fel de gol de conþinut ca primul. Nu existã
alternativã, asta ne e drama. O ciolãnealã care nu mai
înflãcãreazã pe nimeni. Mai ieri, un cunoscut protestatar de
profesie (actor în timpul liber) încerca sã scoatã lumea în
stradã cu aceleaºi sloganuri rãsuflate. Numai cã socoteala
din târg a fost alta: oamenii nu mai cred, nu mai vor, nu mai
pot. Demagogia are întotdeauna douã feþe, te poate sãlta pe
creasta valului, dar, la fel de repede te poate da cu capul de
bolovanii de pe fund. Lozincile ºi invectivele îþi pot arunca
un vãl pe ochi, dar nu pentru eternitate.
Între timp, fermierii români îºi aruncã legumele pe câmp,
sufocaþi de importurile de poame otrãvite, programele de
aducere a satului românesc în secolul XXI sunt oprite, o
cãlãtorie cu trenul seamãnã cu un film regizat de Lars von
Trier, parcurile capitalei au ajuns focare de infecþie, unele
pãrþi ale oraºului s-au transformat în crescãtorii ad-hoc de
ºobolani, ºoareci, þânþari ºi cãpuºe, transportul public s-a
scumpit cu 134%, iar tramvaiele ºi troleibuzele sunt îngrozitor
de murdare, la iarnã vom tremura (iar) în case ºi vom plãti
facturi uriaºe la utilitãþi, pâinea va costa din ce în mai mult,
pãdurile þãrii continuã sã fie vandalizate ºi, pe deasupra, nu
vom avea nici luminiþe de Crãciun, pentru cã sunt prea
scumpe. Astfel, România siluitã, cenuºie ºi încrâncenatã, pe
care unii viseazã sã ne-o dãruiascã, ne va fi livratã la cheie,
tristã, ruptã în tur, cu burta goalã, ºi mândrã nevoie mare cã
geniile banalului, de oricare parte a baricadei politice s-ar afla,
mânate de propriile interese meschine, lucreazã zi ºi noapte
spre fantasmagorica ei propãºire.
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Limba românã
e patria mea

George BACOVIA
4 septembrie 1881  22 mai 1957

Nervi de toamnã
E toamnã, e foºnet, e somn...
Copacii, pe stradã, ofteazã;
E tuse, e plânset, e gol...
ªi-i frig, ºi bureazã.
Amanþii, mai bolnavi, mai triºti,
Pe drumuri fac gesturi ciudate Iar frunze, de veºnicul somn,
Cad grele, udate.
Eu stau, ºi mã duc, ºi mã-ntorc,
ªi-amanþii profund mã-ntristeazã Îmi vine sã râd fãrã sens,
ªi-i frig, ºi bureazã.

Dragoº CIOCÃZAN

O mare descoperire.
Cecilia GÃINARU-OROSAN:
Culorile mi-au intrat în suflet de
micã ºi acolo au rãmas
Sunt Cecilia Gãinaru-Orosan, un artist plastic cu rãdãcini
peste munþi, bucureºteancã de un mare numãr de ani ºi
dintotdeauna îndrãgostitã, fãrã scãpare, de orice formã de
artã. Mai presus de toate însã de pictura pe sticlã combinatã cu tehnica Tiffany a vitraliului.
La bazã sunt medic ºi deºi medicina este o profesie acaparatoare ºi solicitantã, eu tot mi-am
fãcut timp sã nu pierd legãtura cu creionul ºi pensula. Acum ceva timp însã, dupã 5 ani de
ºcoalã de artã, am spus gata medicinii si iatã-mã; am erupt pur ºi simplu în idei, lucrãri,
expoziþii. În aproape 10 ani am avut peste 70 de expoziþii colective în þarã si strãinãtate ºi 4
expoziþii personale, am apãrut în a opta ediþie a lucrãrii Enciclopedia artiºtilor români
contemporani editatã la Iaºi, în reviste din þarã ºi din afara ei. E adevãrat cã muncesc mult
într-o tehnicã grea. Dar meritã.
Pentru ce pictura ºi nu muzica?
De ce picturã ºi nu muzicã? Stau într-o casã în care se ascultã muzicã de dimineaþã pânã
la culcare ºi chiar mai mult, dacã uitãm s-o închidem. Îmi face plãcere s-o ascult ºi chiar so desenez, dar nu s-o produc sau reproduc. Sunt un antitalent clar. ªi, oricum, culorile,
desenul mi-au intrat în suflet de micã ºi acolo au rãmas. Arta vizualã reprezintã modul meu
de a-mi prezenta ideile ºi mai ales trãirile. ªi-mi place asta.
Ce tehnici folosiþi mai mult?
Folosesc diferite tehnici: pictura, grafica, mozaic de sticlã, papier mache ºa. Dar tehnica
în care mã exprim cel mai bine ºi care m-a cucerit este o combinaþie rarã între tehnica
vitraliului Tiffany ºi pictura pe sticlã. Ce este însã cu adevãrat personal este realizarea unor
lucrãri care pãrãsesc rama, un fel de vitraliu 3D, o punte care leagã arta de realitate. Lucrul
cu sticla este ca ºi cum ai dresa o pisicã sãlbaticã: dificil, periculos, dar plin de satisfacþii.
Îmi place vitraliul fiindcã îmi dã puterea de a sparge realitatea în sute de bucãþele ºi apoi de
a le reasambla, combinând astfel fragilitatea cu duritatea. Cam aºa cum sunt ºi arta ºi viaþa
în general. Temele mele sunt variate: bucãþi de naturã, peisaje reinventate, religia si neliniºtile
mele. Mai mult decât orice însã, mã aplec asupra naturii feminine în ipostazele ei, în
complexitatea ei  asta fiindcã o cunosc bine, nu? ªi ºtiu cã e mult de povestit. Oricum,
orice temã ar fi, nu am nicio lucrare în care sã nu pun o bucatã de suflet ºi care sã nu aibã
o poveste.
Lucraþi pe dimensiuni mai mari, ori mai mici?
Dimensiunile lucrãrilor se supun temei ºi modului în care simt cã pot s-o exprim cel mai
bine. Am ºi lucrãri mai mari ºi lucrãri foarte mici, de exemplu de 10 cm. Cele mai multe se
învârt în jurul a 55-70 cm latura mare. Din experienþã am constatat cã ºi publicul preferã
aceastã dimensiune, cel puþin la lucrãrile mele din sticlã.
Ce ne puteþi spune despre dumneavoastrã în afarã de artã?
Cu excepþia familiei ºi poate a câtorva prieteni, nu exist în afara artei pe care am aºteptat-o
prea mult timp. Când merg pe stradã vãd culori, forme, idei în orice lucru banal; eu ºi
gândurile mele. Când vorbesc cu oamenii, de cele mai multe ori vãd stãri, sentimente pe
care le pun uneori în tablouri. Din cauza asta ºi apar ca aiuritã, absentã ºi deseori enervantã.
Dar sunt la vârsta la care îmi asum ºi îmi permit asta.
Unde doriþi sã fiþi peste zece ani?
Unde îmi doresc sã fiu? Între culori, în familie, în faþa unor oameni cãrora sã le placã ce
fac ºi pe care sã-i bucure arta mea. Unde voi fi? Habar nu am.
Felicitãm din toatã inima autorul lucrãrilor pe care le vedeþi. Sã fie sãnãtate, putere
de muncã ºi mulþi paºi înainte spre notorietate!

Aristotel BUNESCU

https://agentiadepresaculturalasisportiva.wordpress.com

Expoziþie la Vila ªipot din Sinaia

Galeria Arhitecþilor Peleºului
A fost deschisã publicului o expoziþie-eveniment dedicatã
arhitecþilor care au dezvoltat Domeniul Regal Peleº, organizatã
la Vila ªipot din Sinaia, cunoscutã la începutul secolului XX
drept Casa arhitecþilor regali. Expoziþia Galeria Arhitecþilor
Peleºului va fi deschisã ºi va putea fi vizitatã la fiecare sfârºit
de sãptãmânã, de vineri pânã duminicã (10,00 - 13,00 ºi 14,00
- 17,00), pânã pe 25 octombrie 2021.

Surse: infosinaia.ro; patrimoniupeles.ro
Expoziþia marcheazã începutul unei noi etape în întreaga
istorie de 120 de ani a Vilei ªipot (Casa Arhitecþilor, aflatã
pe Aleea Peleºului, la nr. 2) din Sinaia. Proiectatã în anul
1900, vila a servit ca birou al serviciului de Arhitecturã, dar
ºi ca reºedinþã pentru Arhitectul ªef al Casei Regale la
vremea respectivã  Karel Liman. Este locul unde au fost
create planurile care, la începutul secolului XX, au dezvoltat
Domeniul Regal Peleº ºi l-au transformat în ceea ce admirãm
astãzi. Galeria este un proiect al Asociaþiei pentru
Patrimoniul Regal Peleº (APRP), co-finanþat de
Administraþia Fondului Cultural Naþional (AFCN).
Fotografii vechi, schiþe, planuri ºi machete, piese de
arhivã puþin cunoscute dezvãluie evoluþia Domeniului
Regal de la momentul în care Regele Carol a cumpãrat,
din fondurile personale, un teren pe Valea Peleºului, pânã
la 1914, când în jurul Castelului Peleº se întindea, deja,
un ansamblu arhitectural ºi peisagistic spectaculos,
informeazã organizatorii expoziþiei.
Intrarea este gratuitã, iar accesul se face numai în grupuri
de maximum 10 persoane.

George V. GRIGORE
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Cãrþi apãrute la Editura Fundaþiei România de Mâine în presa culturalã

Filosofia integrativitãþii
 filosofia unui gânditor român integral: Ioan N. Roºca
Valeriu SOFRONIE
Cartea filosofului român Ioan N. Roºca, (Filosofia
integrativitãþii, Editura Fundaþiei România de Mâine,
190 pagini, Bucureºti, 2021), este o sintezã de maturitate,
lucrare la care se ajunge de-a lungul multor ani de
interogaþii, meditaþii ºi cercetãri filosofice finalizate cu
excursuri filosofice de ramurã (antropologie, istoriosofie,
epistemologie) ºi care cer o totalizare. Când totalizezi,
riºti; riºti enorm! Dar riºti frumos. Ioan Roºca, ca orice
metafizician în act, riscã frumos. De ce frumos? Pentru cã
atunci când ajungi la totalizare, ajungi în final ºi la tine,
subiect al acestui act boltit peste lume, ca un gest
kalokagathian de îmbrãþiºare a Universului vãzut ºi
nevãzut. Se înþelege cã o astfel de lucrare totalizatoare
nu poate fi decât o viziune generalã proprie, fapt
recunoscut de autor încã de la începutul cãrþii.
Visul oricãrui filosof, spunea Lucian Blaga, este
construcþia metafizicã. Filosofia care este orice
(episte-mologie, istoriosofie, antropologie, axiologie
etc.), dar nu ºi metafizicã, nu este completã. Este
doar fragmen-tarã, aproximativã atât ºtiinþific, cât ºi
personal. Când filosoful merge în extensie metafizicã,
atunci obiecti-vismul ºi subiectivismul, corporalul ºi
incorporalul, materialul ºi spiritualul, lumea de aici ºi
lumea de dincolo, el ºi lumea întreagã se complementarizeazã într-o viziune cu adevãrat realã (integralã),
pentru a folosi unul dintre termenii privilegiaþi ai
filosofului.
Din acest punct de vedere, lucrarea pe care o avem
în faþã se înscrie în seria lucrãrilor de filosofie ale
clasicilor gândirii româneºti, precum Vasile Conta, Ion
Petrovici, Constantin Rãdulescu-Motru, Lucian Blaga,
Mircea Florian, Constantin Noica, Anton Dumitriu,
Mircea Vulcãnescu etc., dar ºi ale celor contemporani
(Alexandru Boboc, Gheorghe Vlãduþescu, Alexandru
Surdu, Mircea Dumitru etc.).
Lucrarea, pentru a fi înþeleasã în toate articulaþiile
sale, ar trebui precedatã de lectura lucrãrilor anterioare
ale autorului: Filosofie anticã, medievalã, renascentistã (1995), De la mythos la logos (1997), Filosofia
modernã (Empirismul ºi raþionalismul) (1999),
Specificul fenomenologiei franceze: Maurice MerleauPonty (2001), Introducere în filosofie (2002),
Introducere în axiologie (2002), Filosofia modernã
(Luminism francez ºi filosofie clasicã germanã) (2007),
Introducere în antropologia filosoficã (2014), Çi... ºi...
Eseuri antropologice (2017), Istoria în oglinda
spiritului filosofic modern ºi contemporan (2018). Un
astfel de apriorism al lecturii ar sugera cã singura cale
de ajungere la ideea majorã (la care nãzuieºte sã ajungã
orice gânditor) ar fi cea inductivã. Autorul însã
preîntâmpinã acest gând unilateral: demersul de faþã
este construit atât inductiv (o generalizare a ideilor
lucrãrilor de ramurã anterioare), dar ºi deductiv (dinspre
intuiþiile asumate în lucrarea de faþã cãtre ideile
particulare ale celorlalte lucrãri). Aºadar, chiar ºi acela
care nu a luat contact cu lucrãrile anterioare poate începe
cu cea de faþã, urmând firul gândirii de tip deductiv.
Pânã la urmã, important este unde ajungi, nu de unde
pleci. Este clar cã, odatã ce ai terminat de lecturat aceastã
lucrare, vei simþi nevoia luãrii contactului cu lucrãrile
anterioare, pentru a da intuiþiilor generale prezente o
corporalitate intuitivã, închizând astfel cercul.
Încã din prefaþã, autorul îºi prezintã ideea fundamentalã: ideea integrativitãþii, altfel spus, ideea
corelativitãþii spiritului ºi materiei, a subiectivului ºi
obiectivului. Aceastã integrativitate, care ar intriga
pe mulþi, tributari unei concepþii sau alteia (monistmate-rialistã, monist-spiritualistã sau dualistã),
opereazã cu calm de-a lungul întregului flux ideatic al
cãrþii, asemeni unui fluviu heraclitian în care toate
devin una, fãrã a-ºi pierde fiinþa.
Cartea este structurata în trei mari pãrþi. În prima
parte, A fi, a exista ºi a fi real în lumea de aici ºi de
dincolo sunt postulate sensurile în care filosoful
opereazã cu termenii fundamentali de Fiinþã, Esenþã,
Existenþã ºi Realitate. Privilegiatã în discursul
ontologic, Fiinþa este introdusã în discursul lucrãrii
de faþã drept temeiul nedeterminat al oricãrei existenþe
determinate. Fiinþa nu desemneazã realul, ci potenþialitatea purã: potenþa tuturor lucrurilor de a exista ºi
de a fi ceea ce sunt (pag.12). Aducând în sprijin
teorii ontologice de referinþã (Platon, Aristotel,
Heidegger, Lucian Blaga, Constantin Noica), Ioan
Roºca conchide cã ontologia generalã este întru totul
compatibilã, în planul metafizicii ºi al filosofiilor
aplicate, cu punctul de vedere integrativist (pag.37)
asumat personal. Conceptul de Esenþã (cosmicã)
este analogonul Fiinþei la nivelul întregului Cosmos
finit (pag.42), deosebindu-se de nedeterminata Fiinþã
genericã (Fiinþa ca Fiinþã) prin caracterul determinabil:
Esenþa cosmicã exprimã un substrat potenþial, dar un
fond al lumii considerat in rem ºi nu ante rem (idem).
Opinia noastrã este cã autorul, prin conceptul de
Esenþã cosmicã, introduce un factor de trecere, de la

nedeterminata Fiinþã, la existenþele determinate
(genurile, speciile ºi individualele cosmice). Cum
acestea din urmã, conform principiului integrativist,
sunt deopotrivã materiale ºi spirituale, este necesar
ca ºi Esenþa, în calitate de factor de tranziþie, sã
exprime o dublã potenþã cosmicã, sã nu fie deci nici
numai ceva material, nici numai ceva spiritual, ci o
conjuncþie pur potenþialã a celor douã. Dacã Fiinþa
este doar posibilitatea de a fi, Esenþa este aceeaºi
posibilitate, dar de a fi într-o dimensiune  deopotrivã
materialã ºi spiritualã. În termeni spinoziºti, putem
sã spunem cã este vorba de o posibilitate determinatã
ca mod (Fiinþa este analog al Substanþei iar Esenþa un
analog al modurilor substanþei, integrare de material
ºi spiritual, nu doar material sau spiritual). Dupã
categoriile de Fiinþã ºi Esenþã, urmeazã categoria
Existenþei, vãzutã de filosof ca fiind nemijlocitã ºi
mijlocitã, având, spre deosebire de cele precedente,
un caracter perceptiv (prin simþul extern sau cel
intern). Orice existent este perceptibil. Din acest motiv,
numai lucrurile individuale posedã existenþã. Dar
existenþa lor nu este doar fizicã (materialã), sau doar
spiritualã (psihicã), ci atât fizicã, cât ºi spiritualã.
Existenþa este un continuum material-spiritual.
Viziunea filosofului Ioan Roºca ne îndreptãþeºte
imaginea unei plonjãri a lucrurilor individuale ale lumi
într-o substanþã (magicã, s-o numim) ireductibilã la
material sau spiritual. O asemenea perspectivã nu
deschide calea negãrii lui Dumnezeu, ci o deschide
pe aceea a afirmãrii existenþei sale (atât cât putem
asocia verbul a exista cu Fiinþa indeterminat divinã),
de o perceputã existenþã divinã apropiindu-se religia
inimii, ºi nu cea raþional-teologicã. Cu aceste categorii,
speculaþiei filosofului Ioan Roºca îi cresc aripi uriaºe:
este formulatã însãºi existenþa sufletului în lumea de
dincolo, precum ºi vederea suprasenzorialã în lumea
de dincolo a sufletelor incorporale etc. Cu toate
acestea, discursul filosofului român continuã sã
rãmânã riguros filosofic, fãrã a trece în teologie, acesta
atenþionându-ne: ...orice cale speculativã am urma,
am ajunge la concluzia cã Fiinþa este o Conºtiinþã
infinitã, care se autopercepe... Raþiunea speculativã
lasã loc raþiunii teologice, care pleacã de la credinþa
în existenþa lui Dumnezeu... Pentru a nu deveni
religioasã, filosofia trebuie sã se limiteze numai la
postularea Fiinþei ca izvor posibil al tuturor celor
existente (pag.86). Ultima categorie, cea mai concretã
(în sens hegelian), urmând Fiinþei, Esenþei ºi
Existenþei, este categoria Realitãþii. Realitãþile apar din
inserþia esenþelor în existenþe, în naturã inserþia fiind
aproape totalã, în timp ce în viaþa omului aceasta se
realizeazã în grade diferite de variabilitate. Realitatea
înseamnã stabilitate, constanþã, persistenþã. Natura
beneficiazã de asemenea atribute, în timp ce fenomenologia umanã se dovedeºte a fi una în cea mai
mare mãsurã volatilã, instabilã ºi aparent perenã.
Numai integrarea valorilor pozitive (adevãrul, binele,
frumosul, sacrul) în faptele omului le poate augmenta
acestora cota de realitate.
Partea a doua a lucrãrii, A cunoaºte ºi a adeveri,
ca raport subiect  obiect, reprezintã un excurs
gnoseologic din perspectiva ideii integrativitãþii,
discutate fiind teme precum locul raþiunii, raportul
raþiune  Fiinþã, raportul Raþiune speculativã  Fiinþã
divinã, raportul raþiune  Esenþã cosmicã, raporturile
raþiune  cunoaºtere ºi raþiune  valoare, raportul
intelect  raþiune, raportul percepþie  intelect etc.
Partea a treia, Filosofia fundamentalã integrativã
ºi filosofiile aplicative, închide cercul, aceasta tratând înþelegerea filosofiilor aplicative din perspectiva
deductivã a filosofiei integrativiste. Teme antropologice, precum raportul dintre individ ºi societate,
libertatea, sensul vieþii, problema alienãrii etc. capãtã
din aceastã perspectivã iluminãri semnificative ºi un
spor substanþial de înþelegere. Aceleiaºi logici
spornice îi urmeazã ºi axiologia ºi istoriosofia din
ultimele capitole.
O replicã dintr-un film, rostitã în alt context, cu
finalitãþi nefilosofice, dar cu posibilitãþi de analogare
fructuoasã, aratã cã ceea îi place lui Dumnezeu îi
place ºi diavolului. Sinteza filosoficã cãreia îi suntem
martori îi este plãcutã Principiului lumii Da (dornic
sã ajungã la sine prin cunoaºterea omului, prin fiecare
cunoaºtere individuatã a omului istoric), dar de partea
cealaltã a crestelor înalte ale gândirii, veºnic treaz ºi
la pândã, pregãtit mereu de negare, suntem
conºtienþi cã stã ameninþãtorul contra-Principiu
Nu. Având satisfacþia produsã de o lecturã
edificatoare, autorul recenziei de faþã nutreºte
convingerea cã lucrarea filosofului român Ioan N.
Roºca, Filosofia integrativitãþii, se înscrie cu
succes în linia operelor creatorilor de sistem filosofic
românesc, reprezentând o fãclie care lumineazã
crestele aspiraþiei carpatice la Marea Cunoaºtere.
(Cronicã apãrutã în revista
SPAÞII CULTURALE nr. 77, iulie/august 2021)
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Ziua Limbii Române
la Biblioteca Centralã Universitarã Carol I

Limba românã,
o problemã de securitate naþionalã
În ziua de 31 august, de Ziua Limbii Române, Biblioteca Centralã
Universitarã Carol I, în parteneriat cu Fundaþia Colegiului Naþional
de Apãrare ºi Muzeul Naþional al Literaturii Române, a organizat
conferinþa cu tema: Limba românã, o problemã de securitate naþionalã.
Conferinþa desfãºuratã în Aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol
I i-a avut ca invitaþi pe acad. Valeriu Matei, prof. univ. dr. Silviu Angelescu,
prof. Nicolae I. Nicolae ºi actorul Marius Bodochi. Moderator a fost dr.
Cristian Petcu, preºedintele Fundaþiei Colegiului Naþional de Apãrare.
A fost deschisã o expoziþie în cinstea poetului Alexei Mateevici, realizatã
de Institutul Cultural Român  Chiºinãu ºi Muzeul Naþional al
Literaturii Române.
Conf. univ. dr. Mireille Carmen
Rãdoi, directorul Bibliotecii Centrale
Universitare Carol I, în deschiderea evenimentului a declarat,
printre altele, cã Limba românã, fie
cultã sau popularã, reprezintã axul
identitar care ne asigurã cã rãmânem noi înºine. Aºadar, rolul acesteia
pentru asigurarea securitãþii naþionale este primordial. Este important
sã marcãm cât mai apãsat Ziua
Limbii Române ºi, pentru a oferi
copiilor noºtri o punte solidã cãtre
înaintaºii lor, sã fim atenþi la modul
în care limba noastrã se schimbã
sau este schimonositã.
Prof. Nicolae Cristescu, directorul Muzeului Naþional al Literaturii Române, a declarat cã pentru
Muzeul Naþional al Literaturii
Române este o tradiþie sã sãrbãtoreascã Ziua Limbii Române. Tot
domnia sa a mai declarat cã
În limba ta
problema Limbii române nu este
cã aceasta este o limbã pe cale de
În aceeaºi limbã
dispariþie, necazul fiind cã este o
Toatã lumea plânge
limbã vorbitã de multe ori greºit,
înþelegând prin aceasta cã a vorbi
În aceeaºi limbã
sãnãtos limba pe care pãstorul
Râde un pãmânt.
Mioriþei ne-a lãsat-o scrisã-n þãrânã
cu bãþul, cu un bãþ fermecat, iar
Ci doar în limba ta
Eminescu  pe cosmica nemãrginire
Durerea poþi s-o mângâi,
 cu o panã muiatã în aurul
Iar bucuria
Luceafãrului, a vorbi corect,
sãnãtos limba maternã este o
S-o preschimbi în cânt.
datorie, una dintre cele patriotice.
Tot prof. Nicolae Cristescu a
Grigore VIERU
mai adãugat cã trebuie sã cãutãm
cauzele pentru care în Europa
suntem pe ultimul loc la consumul de carte, deºi cu toþii ºtim cã ne
alimentãm ºi creºtem prin culturã. Aceastã sãrbãtoare ar trebui sã fie o zi
în care sã se facã lecþii de Limba românã sau mãcar lecturi de Limbã
românã, de la cel mai înalt nivel pânã la administraþiile locale. Directorul
Muzeului Naþional al Literaturii Române a mai declarat cã Limba
românã este limba frumuseþilor ºi gândurilor noastre.
A luat cuvântul ºi Excelenþa Sa, domnul Emil Jacotã, însãrcinat cu
afaceri a.i./Ministru Consilier de la Ambasada Republicii Moldova în
România.
Prof. Nicolae Brânzea, director general adjunct al Institutului Eudoxiu
Hurmuzachi  MAE, l-a numit pe Alexei Mateevici preot, poet ºi profet,
citându-l: Limba românã este o limbã a identitãþii noastre naþionale.
Actorul Marius Bodochi a recitat poeziile Limba noastrã, de Alexei
Mateevici, ºi În limba ta, de Grigore Vieru.
În partea a doua a conferinþei, academician Valeriu Matei, de la
Chiºinãu, a fãcut un portret poetului Alexei Mateevici.
Prof. univ. dr. Silviu Angelescu a declarat cã limba este un sistem,
dar este ºi un proces ºi cã asupra Limbii române au fost fãcute
numeroase presiuni, începând cu valurile migratoare. Dupã aceste valuri
care au schimbat mult lexicul (au introdus cuvinte noi), important este
ce a rãmas în fondul principal de cuvinte. Tot domnia sa a mai declarat
cã  au fost încercãri ale lui I. H. Rãdulescu de a italieniza limba românã,
dar n-a avut succes.
Prof. Nicolae I. Nicolae a afirmat cã Limba românã se aflã într-un
moment de crizã. O crizã profundã. ( ) Existã o serie de elemente de
denigrare a Limbii române ºi anume: degradarea evidentã a ºcolii, a massmedia, o pierdere de prestigiu a Academiei Române ºi un proces extrem
de grav, care este emigrarea. Toate acest elemente formeazã criza Limbii
române. În continuare a mai declarat cã Limba românã este o limbã
primitoare, ea dezvoltându-se de-a lungul timpului asimilând. În
încheierea prelegerii sale, prof. Nicolae I. Nicolae l-a citat pe lingvistul
Alexandru Rosetti: Limba românã este limba latinã vorbitã în mod
neîntrerupt în partea orientalã a Imperiului Roman cuprinzând provinciile
dunãrene romanizate (Dacia, Panonia de sud, Dardania, Moesia inferioarã
ºi superioarã) din momentul pãtrunderii limbii latine în aceste provincii
ºi pânã în zilele noastre.
Un alt moment artistic a oferit actorul Marius Bodochi, care a recitat
un fragment din Scrisoarea II de Mihai Eminescu.
În încheierea evenimentului dedicat Zilei Limbii Române,
moderatorul conferinþei, dr. Cristian Petcu, a invitat participanþii sã vadã
expoziþia din holul Aulei Bibliotecii Centrale Universitare Carol I realizatã
în cinstea poetului Alexei Mateevici, arãtând cã apãrarea limbii naþionale
este o datorie sfântã pentru fiecare din noi.

Maria Andreia FANEA
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ªi copilul tãu poate fi erou
în Povestea Grãdiniþei
Prietenii Mei!
ªi copilul tãu poate fi
prietenul nostru la
Grãdiniþa Prietenii Mei!
Bulevardul Metalurgiei nr.87,
sector 4, Bucureºti
telefon: 0745.028876, 021.2224642
e-mail: gradinitaprieteniimei@gmail.com
www.gradinitaprieteniimei.ro

1 septembrie nu coincide doar cu prima zi de toamnã din calendar, ci ºi cu reînceperea
activitãþii didactice la Grãdiniþa cu program prelungit Prietenii Mei. Se reîntorc pe tãrâmul
de poveste, unde vor scrie ºi rescrie despre noianul de amintiri ale copilãriei într-un nou an
ºcolar, entuziast ºi plin de provocãri.
Încep noi activitãþi ºi învaþã alãturi de prietenii mai noi sau mai vechi ce înseamnã
bucuria revederii, prietenia adevãratã ºi descoperirea noilor orizonturi de cunoaºtere!
În fiecare toamnã ºi cu fiecare început de an ºcolar Grãdiniþa Prietenii Mei se pregãteºte
sã îºi primeascã prietenii în straie de sãrbãtoare... pentru cã revederea cu colegii ºi doamnele
educatoare este o adevãratã sãrbãtoare! Este o sãrbãtoare a educaþiei, a bucuriei de a
împãrtãºi experienþe, o sãrbãtoare a prieteniei necondiþionate, adevãrate!
Deºi Grãdiniþa cu program prelungit Prietenii Mei ºi-a redeschis porþile doar de o
sãptãmânã, dupã o vacanþã de vis pe care a oferit-o copiilor, la munte, la mare, în vizitã la
muzee, la sediul sãu, reintrã rapid în ritmul obiºnuit. Prietenii se revãd ºi se bucurã sã-ºi
împãrtãºeascã aventurile vacanþei, încep sã se lege ºi noi relaþii de prietenie.
Este o perioadã de acomodare-reacomodare, în care activitãþile ludice ºi recreative au în
principal obiective legate de socializare, cunoaºterea regulilor, a spaþiului fizic ºi social al
grãdiniþei, intercunoaºterea, atât între copiii grupei, cât ºi între educatoare ºi copii. Copiii
trãiesc intens fiecare moment de joacã ºi se bucurã la fiecare pas al învãþãrii!

Cabinet medical

Laboratorul de informaticã

Piscina interioarã

Grup sanitar

Salã de mese

Salã de spectacole

Prof. univ. dr. Laura BONDREA (GORAN) 
manager coordonator: Joaca inteligentã
reprezintã esenþa abordãrii noastre. Îi
învãþãm pe micuþi sã se bucure de joacã ºi
sã se joace la fiecare pas al învãþãrii.
Grãdiniþa cu program prelungit Prietenii
Mei este creatã de o echipã de specialiºti în
învãþãmântul preºcolar ºi universitar. Oferta
noastrã educaþionalã e conceputã astfel
încât sã vinã în întâmpinarea personalitãþii
unice a fiecãrui copil. În plus, activitatea
noastrã educaþionalã se centreazã pe
colaborarea dintre copil, familie ºi cadre
didactice, pe identificarea ºi valorificarea
aptitudinilor individuale ale copiilor, însã
mai ales pe extinderea orizonturilor creative
prin interacþiunea cu o multitudine de
domenii educaþionale, culturale ºi artistice.
Suntem o grãdiniþã prietenoasã pentru
copii, de încredere pentru pãrinþi, o grãdiniþã care oferã cadrelor didactice permanentã dezvoltare profesionalã.
Vrem sã arãtãm ce înseamnã sã gândeºti
singur, sã asculþi, sã înveþi, sã aplici, sã
cunoºti, sã explorezi, sã ai încredere în tine.
Atenþia noastrã nu e îndreptatã exclusiv
asupra nivelului cognitiv al învãþãrii, ci si
asupra celui emoþional  ne concentrãm ºi
pe abilitãþile de învãþare, pe comunicare ºi
relaþionare, pe empatie ºi inteligenþã
emoþionalã.
Misiunea noastrã este de a oferi educaþie, ºanse egale ºi dezvoltare personalã
continuã, tuturor preºcolarilor. Susþinem
colaborarea permanentã dintre noi, familie
ºi comunitate  consolidãm aceastã legãturã
constant, astfel încât sã ne putem baza cu
toþii pe un model de cooperare optim, solid,
de duratã. Abordarea noastrã este centrarea
pe copil.

