Opinia
naþionalã

Sãptãmânal de opinii, informaþii ºi idei de larg interes naþional

Director: Mioara VERGU-IORDACHE

Elevii PREMIUM de la International PREMIUM School of Bucharest,
ªoseaua Berceni nr. 24, au sãrbãtorit cu entuziasm Ziua Naþionalã a României!

Anul 27, nr. 888, 3 decembrie 2019, 8 pagini, 1 leu, www.opinianationala.ro

La Universitatea Spiru Haret, Proiectul Valori perene în educaþie continuã

C ONFERINÞA

Înscrisuri transgeneraþionale ºi corp 
o incursiune în psihogenealogie

Profesor Stefano AMODIO, preºedinte al Institutului TESEO, Italia:

Înainte de toate, Universitatea Spiru Haret este prima universitate privatã fondatã în
România, având sedii ºi campusuri în mai multe oraºe importante ale României. Numai
în Bucureºti existã trei arii principale de desfãºurare a procesului educaþional ºi alte
câteva spaþii de învãþãmânt conexe. Am mai fost atraºi, totodatã, de numãrul mare de
facultãþi ºi specializãri, dar ºi de prestigiul de care se bucurã aceastã universitate în
mediul academic european ºi în alte spaþii culturale ale lumii. Ceea ce a avut, însã, un
rol hotãrâtor ºi a determinat decizia noastrã  suntem onoraþi sã o spunem!  a fost
calitatea impecabilã a oamenilor pe care i-am cunoscut ºi preocuparea lor pentru o
continuã perfecþionare a programelor de învãþãmânt ºi strãduinþa lor continuã de
aducere la zi a metodelor de predare.
Prezent la Gaudeamus, cu ocazia lansãrii volumului Ca frunzele în
vânt, Flexibilitatea muncii apãrut, în limba românã, la Editura Fundaþiei
România de Mâine, profesorul Stefano Amodio - doctor în psihologie
generalã, lector la Universita degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale, preºedinte ºi director al Institutului de Formare la Nivel
Înalt ºi Cercetare Teseo ºi lector în cadrul aceluiaºi Institut, la catedrele
de Psihologie a muncii ºi Psihologie socialã, formator în domeniul
Resurselor Umane ºi Organizãrii Muncii, membru al comitetului
ºtiinþific al Observatorului Storytelling al Universitãþii din Pavia ºi
membru al SIPLO (Societa Italiana di Psicologia del Lavoro e
dellOrganizzazione  Societatea Italianã de Psihologia ºi Organizarea
Muncii). Se ocupã de pregãtirea profesionalã, psihologia muncii,
motivarea ºi bunãstarea muncii, medieri în comunicare, creativitate
ºi emoþii. A fost curator ºi autor al mai multor volume, printre care:
Homo Laborans. Instrumente pentru analiza ºi promovarea
bunãstãrii în muncã (Editura Theseus, 2010) ºi Johann Amos
Comenius. Gândirea comenianã ºi educaþia universalã în analiza
Didactica Magna (Teseo Editore, 2012)  a avut amabilitatea de a ne
acorda un interviu, pe care îl puteþi citi în pagina 7.
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SUCCESE CARE NE DAU SPERANÞE
Medalii la a XI-a ediþie a Turneului Internaþional de Informaticã, Shumen 2019
Competiþia s-a desfãºurat în Bulgaria (Shumen), în perioada 20-24 noiembrie, cu participarea unor echipe naþionale (seniori ºi
juniori)
ºi regionale din Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Kazahstan, Moldova, România, Rusia, Ucraina ºi Serbia.
Echipele
(juniori ºi seniori) au obþinut ºase premii la Turneul Internaþional de Informaticã Shumen: douã medalii de
argint ºi patruRomâniei
medalii de bronz.

Medalii de Bronz, la seniori: Maria-Alexa Tudose (clasa a
Medaliile de Argint au fost cucerite de Cezar Triºcã Vicol
(clasa a XI-a/Colegiul Naþional Mihai Eminescu din Botoºani)  XI-a/ Colegiul Naþional I.L. Caragiale din Ploieºti) ºi ªerbanseniori, respectiv, Andrei Moldovan (clasa a VIII-a/ªcoala Ion Cercelescu (clasa a XI-a/Liceul Teoretic Internaþional de
Informaticã din Bucureºti); la juniori: Alexandru Dobleagã (clasa
Gimnazialã nr. 79 din Bucureºti)  juniori.
a VII-a/Colegiul Naþional I.L. Caragiale din Ploieºti)
ºi ªtefan Þaga (clasa a VIII-a/Colegiul Naþional Mihai Viteazul
din Ploieºti).
Coordonatori: profesorii Marcel Drãgan (Colegiul Naþional
Samuel von Brukenthal din Sibiu) ºi Dan-Octavian Dumitraºcu
(Colegiul Naþional Dinicu Golescu din Câmpulung, jud. Argeº) ºi
de studenþii Livia Mãgureanu (Universitatea din Bucureºti ºi
Denis-Andrei Banu (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaºi).
 ªi elevii de la Colegiul Naþional Fraþii Buzeºti din Craiova au
fost printre cei mai buni! Au obþinut trei medalii: Alexandru
Udriºtoiu  Argint, Ruxandra Nanu ºi Radu Nicolae  Bronz.
Ei au fost antrenaþi de profesorul Marius Nicoli.

Vis de decembrie:
curcubeu de zâmbete
Mioara VERGU-IORDACHE
Ce frumos ar fi fost ca, de Ziua Naþionalã a României, lumea sã
se fi împodobit cu zâmbet românesc! Mi-ar fi plãcut sã
consemnez cã, din zâmbetele românilor, adunate în ultimii 30
de ani, se þese un curcubeu aruncat peste globul pãmântesc.
Cred cã ar fost suficient un zâmbet pe zi de la fiecare român! În
mod normal, e gratis ºi îndestulãtor.
Dar nu pot, pentru cã zâmbet adevãrat, care sã lumineze în
mod real faþa românilor, majoritãþii românilor, eu n-am (mai)
vãzut din decembrie 1989. ªi atunci, doar câteva ore. A fost
începutul ºi sfârºitul zâmbetelor sincere, pline de speranþã ºi
încredere. Eu tot sper, dar conaþionalii mei au uitat sã zâmbeascã
senin, în siguranþã, discret, din prea plin de bine. S-a înlocuit
zâmbetul cu râsul zgomotos, râsul-cortinã, care ascunde actorii
demoni din existenþa noastrã.
Visez la o zi fãrã scrâºnet, mãcar o zi fãrã invective, o zi în
care sã lãsãm trecutul pentru prezent ºi viitor. De 30 de ani
continuãm sã sãpãm dupã cauzele rãului de azi. Nu am reuºit,
în 30 de ani de democraþie, sã demantelãm 50 de ani de regim
opresiv. Mai mult, ne-am dezbinat pânã în mãduva neamului,
neamului românesc ºi al familiilor. Scoatem din noi, mereu ºi
mereu, laturile cele mai întunecate. De ce? Ce ne lipseºte sã fim
uniþi în diversitatea normalã? Ce ne lipseºte ca sã fim senini? De
ce nu ne îndeplinim sarcinile din fiºa postului de român? De
ce ne urâm sau, ºi mai rãu, ne suntem indiferenþi? De ce jucãm
rolul de români ºi nu suntem români?
Trãim pe extreme, evitând înaintarea dreaptã bazatã pe
strãduinþa bunei îndepliniri a sarcinilor, ºtim mai bine ce are
celãlalt de fãcut, suntem cârcotaºi ºi fãloºi, ne radicalizãm constant
în tabere, care, fie hiperbolizeazã toate calitãþile, fie le veºtejesc
pe toate. Unii preamãresc virtuþile, alþii defectele, unii sunt prea
mândri, alþii sunt prea dezamãgiþi. Sigur cã avem ºi defecte. Multe
defecte ca ºi multe calitãþi. Dar toate trebuie asumate ºi purtate
cu demnitate. Nu suntem buricul pãmântului, dar nu suntem
nici periferia lumii. Suntem normali. Am putea sã renunþãm la
veneraþia faptelor minore ºi sã luãm în serios demersurile majore,
sã învãþãm diferenþa dintre peren ºi efemer. Sã avem încredere în
posibilitãþile, gândurile ºi acþiunile noastre. Sã renunþãm la urã ºi
demagogie, sã zâmbim mai mult, sã muncim mai hotãrât, mai
profesionist, cu mai multã tragere de inimã, sã întindem o mânã
de ajutor acolo unde se cere, sã ne întrajutorãm cu generozitate,
sã privim cu seninãtate cãtre ºi sã învãþãm (ºi) din succesele
altora, sã ne promovãm valorile adevãrate, sã încetãm cu cârcoteala,
sã încetãm sã mai dãm verdicte fãrã a avea o imagine clarã asupra
omului sau faptului analizat ªi toate acestea cu zâmbet. Mi se
pare a fi aºa de uºor.
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 Implicaþi  Implicaþi  Implicaþi  Implicaþi  Implicaþi  Implicaþi  Implicaþi  Implicaþi  Implicaþi
Balul Bobocilor
la
Universitatea Spiru Haret!
Mare bal mare, azi, marþi, 3 decembrie,
ora 19:00, la The Vintage Pub,
Bucureºti, str. Smârdan 43! Balul
Bobocilor, dar nu orice fel de bal,
ci un bal cu tematicã: ANII 90!!!
Se va asculta muzicã bunã, se va cânta,
se va dansa ºi se vor face multe, multe
poze de pãstrat ca amintire
ªase perechi de boboci entuziasmaþi ºi
talentaþi pornesc spre cucerirea titlurilor
de Miss ºi Mister Boboc SH 2019.
Accesul se face pe baza de brãþarã
(50 de lei).
Pentru a exporta alimente, bãuturi sau suplimente alimentare
în Statele Unite ale Americii, trebuie sã respectaþi reglementãrile
din SUA privind alimentaþia ºi medicamentele (FDA).
Asiguraþi-vã cã respectaþi paºii înainte de a exporta
produsele.
Dacã vã gândiþi sã iniþiaþi un export cãtre SUA trebuie sã
þineþi cont de faptul cã existã numeroase reglementãri,
solicitate de Food and Drug Administration (FDA), pe care
va trebui sã le îndepliniþi. Aceste cerinþe se aplicã tuturor
exportatorilor de produse alimentare, bãuturi ºi suplimente
alimentare, cãtre SUA.
Reglementãrile FDA se referã la reguli pe care orice
produs alimentar/bãuturã/supliment alimentar exportat
trebuie sã le îndeplineascã, cu referire la conþinutul ingredientelor admise/respinse, etichetare, ambalaj etc.
Registrar Corp, companie specializatã în asistenþã privind
aplicarea ºi respectarea regulamentului FDA, vã va oferi
imaginea de ansamblu a cerinþelor reglementãrilor solicitate
de (FDA) cu referire la exportul cãtre SUA precum ºi aspecte
legate de cerinþele federale, de stat ºi locale.
Cu peste 20 de filiale globale, 16000 de clienþi în toatã
lumea ºi o experienþã de peste 16 ani în reglementãrile FDA,
Registrar Corp va fi prezentã în România, ºi în parteneriat
cu USH Pro Business, vã invitã la workshop-ul Exportã cu
ajutorul experþilor FDA.
AGENDÃ:  Despre FDA (Food and Drug Administration)
 Înregistrare la FDA  Conformitatea etichetelor  Verificare
ingrediente  Înregistrare FCE (Food Canning Establishment)
 Elaborarea Notificãrii prealabile pentru export  Cerinþele
Legii privind modernizarea siguranþei alimentare (FSMA FDAs Food Safety Modernization Act)  Implementarea
Planurilor de siguranþã alimentarã (Planuri HARPC)
 Evitarea riscurilor  Opþiuni strategice de pãtrundere pe
piaþa americanã
SPEAKERI:

POATE VÃ INTERESEAZÃ

 John MOYSOGLOU
SEE Country Manager & Senior
Regulatory Advisor at Registrar Corp
& Director, Sales & Business
Development at Elementals C.
Expert în coordonarea pieþelor din
Sud-Estul Europei prin dezvoltarea
relaþiilor de afaceri în strânsã legãturã cu
organizaþii naþionale ºi regionale. Asigurã o mai bunã
comunicare cu clienþii exportatori pentru rezolvarea
problemelor de reglementare ºi certificare FDA, dar ºi pentru
inovarea brandului companiilor.
Pe lângã suportul la nivel FDA, John conduce o echipã de
experþi comerciali care îºi propune sã sprijine companiile

globale în pãtrunderea lor pe piaþa SUA,
pe lanþurile de valoare pânã la distribuitori.
Echipa lui John vã ajutã astfel sã evitaþi
verigi intermediare pentru a ajunge direct la
distribuitori ºi cumpãrãtori.
 Conf. univ. dr. Costin LIANU
Director General USH Pro Business,
prorector Relaþii Internaþionale Universitatea Spiru Haret
Expert în Programul de cooperare
Elveþiano-Român de susþinere ºi promovare a exporturilor de produse ecologice.
Preºedinte Inter-Bio  organizaþie
interprofesionalã pentru produse agroalimentare ecologice.
Preºedinte al Asociaþiei Centrelor de Afaceri pentru Export
(ACEX).
Coordonatorul ecosistemului de inovaþie al platformei
USH Pro Business, care cuprinde hub-uri inovatoare din
Bucureºti, Braºov, Ploieºti, Craiova, Constanþa ºi
Câmpulung.
Expert în strategii de export ºi de branding.
Profesor asociat în cadrul programului MBA, catedra
UNESCO, Universitatea Bucureºti.
Coordonator al Strategiei Naþionale de Export în perioada
2005-2015.
UNDE? CUM? CÂND?
 Evenimentul va avea loc în data de 12 decembrie 2019,
începând cu ora 10:00, la sediul USH Pro Business, str.
Nicolae Iorga nr 34-36, sector 1, Bucureºti (fosta Ambasadã
a Canadei/zona Piaþa Romanã)
 Workshop-ul se va desfãºura în limba englezã
 Înscrierea la eveniment se face prin completarea
Formularului de înscriere ºi trimiterea lui pânã cel târziu la
data de 11 decembrie 2019, la adresa de email:
office@ushprobusiness.ro
 Taxa de participare este de 45 euro/persoanã. Pentru
achitarea taxei de participare, consultaþi informaþiile din
Formularul de înscriere
 Pentru mai multe informaþii, accesaþi www.ushprobusiness.ro
Din raþiuni legate de drepturi de autor ºi din dorinþa
menþinerii unor condiþii de desfãºurare a evenimentului,
fotografierea sau înregistrarea video la eveniment (inclusiv
folosind telefoane mobile) nu este permisã fãrã acordul USH
Pro Business.
Organizatorii îºi rezervã dreptul de a amâna sau anula
evenimentul din cauza oricãror cauze obiective.

Ediþia 2020-2021 a programului de burse
din partea Guvernului Francez pentru Master ºi Doctorat

Facultatea
de Inginerie ºi Informaticã
organizeazã
miercuri, 11 decembrie,
între orele 9 ºi 14,
a treia ediþie
a workshop-ului

Baze de date

Lansarea WALLACHIA HUB,
consorþiul clusterelor
din regiunea Sud-Muntenia
În data de 29 noiembrie 2019, la Ploieºti, a fost lansat Consorþiul Wallachia
Hub al clusterelor din regiunea Sud-Muntenia, alianþã care, alãturi de ecosistemul
antreprenorial universitar USH Pro Business, cuprinde Danube Engineering HubPloieºti (consulting engineering, aplicaþii GIS, planificare urbanã, IT&C), Bio
Concept Valea Prahovei Ploieºti (agriculturã ecologicã), Danube Furniture Cluster
(industria mobilei), ACAROM Piteºti  Asociaþia Constructorilor de Automobile
din România (componente auto), CERMAND Târgoviºte  Centru pentru Energii
Regenerabile la Marea Neagrã ºi Dunãre (surse noi de energie).
Consorþiul vizeazã reprezentarea intereselor membrilor, atragerea de noi membri,
promovarea înfiinþãrii de noi clustere, crearea unui centru de resurse pentru
clustere, dezvoltarea de soluþii financiare, internaþionalizare ºi specializare
inteligentã transsectorialã ºi crearea unui brand regional.
La întâlnire a participat domnul Flaviu Iorgulescu, reprezentantul CLUSTERO
 Asociaþia Clusterelor din România, care a salutat aceastã iniþiativã, asociaþia
fiind un promotor al acestor alianþe. Au fost prezentate aspecte privind provocãri
ºi oportunitãþi ale clusterelor din România.
Ne preocupã promovarea unei concepþii de dezvoltare a clusterelor bazatã pe
potenþialul regiunilor ºi colaborarea cu alte structuri ale mediului de afaceri din
regiune, cum ar fi camerele de comerþ, pentru a contribui la asigurarea
competitivitãþii mediului de afaceri local, în special a IMM-urilor, a declarat
Costin Trandafir, preºedintele noului consorþiu Wallachia Hub.
Suntem deosebit de onoraþi sã participãm la acest consorþiu în calitatea
noastrã de facilitatori de cluster, centrul nostru fiind un leader naþional în
implicarea activã universitarã în astfel de structuri. Avem structuri de sprijin
în teritoriu la Ploieºti ºi Câmpulung ºi liantul cu clusterele din Bucureºti.
Credem cã Wallachia Hub trebuie sã rãmânã deschis clusterelor din regiunea
Bucureºti-Ilfov, organic legate de Sud-Muntenia, dar ºi altor clustere care se
regãsesc în acest brand, a declarat Costin Lianu, director general USH Pro
Business, prorector Relaþii Internaþionale Universitatea Spiru Haret.
*Pentru detalii suplimentare, ne puteþi contacta la Secretariatul consorþiului aflat
la sediul Danube Engineering Hub din Ploieºti, director executiv Irina Rãdulescu,
telefon 0722.596.476, email iri_radulescu@yahoo.com.

A fost lansat noul program de Burse ale Guvernului Francez (BGF) pentru Master
ºi Doctorat în co-tutelã 2020-2021, care sãrbãtoreºte 30 de ani de implementare.

Oportunitãþile de studiu sunt oferite în cadrul programelor de sprijin pentru mobilitate susþinute de cãtre Ambasada
Franþei în România ºi Institutul Francez din România. Termenul limitã de trimitere a candidaturilor este 2 martie 2020.
O noutate este cã pentru a urma studii în Franþa limba francezã nu este obligatorie, chiar dacã reprezintã un avantaj:
existã oportunitãþi de a urma o filierã chiar în limba englezã, se aratã în comunicatul Institutului Francez la Bucureºti.
În 2019, bursierii români s-au format în cadrul unor universitãþi prestigioase, precum École Polytechnique, École
des hautes études en sciences sociales (EHESS), Université Paris-Saclay, Université Lyon 2, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, Institut National des Sciences Appliquées (INSA), etc. Pânã în prezent, peste 2000 de studenþi ºi
cercetãtori români au beneficiat de diferite programe de mobilitate finanþate de cãtre Guvernul Francez, mulþi dintre
alumni având astãzi cariere impresionante.
Ambasada Franþei ºi Institutul Francez din România au conceput încã din 1990 o strategie de dezvoltare a programelor
de mobilitate destinate tinerilor români care doresc sã studieze în Franþa, cu scopul de a creºte numãrul experþilor
francofoni de înaltã calificare de pe piaþa româneascã, dar ºi pentru a extinde cooperarea dintre cele douã þãri.
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Voluntariat ºi parteneriat pentru viaþã
Facultatea de Medicinã Veterinarã a
Universitãþii Spiru Haret, cu sediul în
Bulevardul Basarabia 256, Bucureºti, a
avut oaspeþi de seamã în data de 22
noiembrie: Asociaþia Foiºorul de Foc.
Coordonatorul Asociaþiei, general de
brigadã Vasile Ciornei, împreunã cu un
detaºament de tineri voluntari au poposit
la sediul facultãþii cu scopul de a le
prezenta studenþilor haretiºti ce reprezintã,
din punctul sãu de vedere, voluntariatul
ºi parteneriatul pentru viaþã.
Asociaþia Foiºorul de Foc - voluntariat
ºi parteneriat pentru viaþã este compusã
din aproximativ 400 de tineri voluntari,
dintre care 40 de studenþi, ceilalþi fiind
liceeni. Tinerii sunt constituiþi în detaºamente, 11 la numãr, ºi sunt pregãtiþi sã facã
faþã dezastrelor. Pregãtirea lor dureazã un
an ºcolar ºi include evenimente de toate
tipurile.
General de brigadã Vasile Ciornei:
Facem educaþie ºi instruire inclusiv cu cei
mici, de la clasa pregãtitoare, în cadrul
Sãptãmânii Altfel ºi nu numai.
Instruirea voluntarilor decurge în aºa fel
încât cei care trec în anul al doilea de
pregãtire sã devinã instructori pentru cei
care au venit sã facã voluntariat pentru
prima oarã. Asociaþia Foiºorul de Foc are
o Divizie Civicã Voluntarã unde existã un
corp de instructori. Aceºtia pot asigura ºi
consiliere pentru toate tipurile de cariere,
pe care doresc sã le îmbrãþiºeze elevii de
liceu înscriºi ca voluntari în cadrul
asociaþiei. Asociaþia funcþioneazã de nouã
ani ºi pune pe primul plan cele trei valori
ale societãþii româneºti, respectiv, ºcoala,
familia ºi voluntariatul. Cei mai buni,
dintre cei mai buni tineri voluntari pleacã
într-o tabãrã militarã, care are o capacitate
de o sutã de locuri. Aceasta dureazã opt
zile ºi este coordonatã de militarii Diviziei
Mecanizate de la Bistriþa.
General de brigadã Vasile Ciornei:
Avem tineri excepþionali ºi foarte bine
pregãtiþi pentru viaþã. Voluntariatul pleacã
din inimã ºi nu trebuie sã existe nicio
constrângere pentru a face voluntariat.
Asociaþia Foiºorul de Foc a fost
apreciatã în decursul timpului de numeroase ambasade. Modelele adoptate de
asociaþie sunt cele ale Japoniei, Turciei ºi
ale altor þãri cu mare experienþã în zona
cataclismelor ºi a situaþiilor de urgenþã.
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Masa rotundã:

Expertiza criminalisticã,
mijloc de probã în procesul penal
Miercuri, 27 noiembrie ora 16, în cadrul Facultãþii de ªtiinþe
Juridice ºi ªtiinþe Economice a avut loc masa rotundã cu tema:
Expertiza criminalisticã, mijloc de probã în procesul penal.
Evenimentul face parte din seria evenimentelor ce vor fi
organizate lunar în cadrul facultãþii, în scopul corelãrii elementelor teroretice cu cele practice, precum ºi a elementelor de
noutate aduse în practica judiciarã.
Invitat: expert criminalist Stoiculescu Gheorghe
Organizator: lect.univ.dr. ªerban Cernat Claudia

Dupã opt ani de la înfiinþare, Asociaþia
Foiºorul de Foc a fost recunoscutã de
Ministerul Apãrãrii ca partener ºi a primit
Medalia Clasa I . Mulþi dintre voluntarii
asociaþiei opteazã ulterior pentru cariere
militare. Ceea ce este cu adevãrat interesant
este faptul cã 80 % dintre voluntari sunt
fete. Explicaþia datã de domnul general de
brigadã Vasile Ciornei: Acestea se
dovedesc a fi mai puternice. Ele îºi doresc
sã demonstreze cã pot fi lider.
Scopul prezentãrii a fost de a le oferi
studenþilor Facultãþii de Medicinã
Veterinarã suficiente argumente pentru a
veni cu inima deschisã spre Asociaþia
Foiºorul de Foc în ideea de a face voluntariat ºi un parteneriat pentru viaþã.
Studenþii s-au dovedit receptivi la
argumente, mai ales când au aflat cã
pregãtirea voluntarilor se face în special în
domeniul sanitar. Aºa cum afirma domnul
Vasile Ciornei: Instructorii sunt în mare
mãsurã doctori. Facem multã practicã pe
manechine foarte performante, adicã
extrem de apropiate de corpul uman.
Câþiva voluntari din cadrul asociaþiei au
fãcut manevre de resuscitare a manechinelor. Dintre studenþi, cei care au dorit
au putut urca pe scenã ºi au încercat ºi ei
câteva manevre.
Andreea Cãtãlina Miliþã instructor
Asociaþia Foiºorul de Foc: Acum sunt
instructor. Am fost voluntar clasa I ºi
voluntar clasa a II-a. Am luat toate
însemnele. Activez în cadrul asociaþiei de
aproape 5 ani.
Reporter: Ce vã motiveazã sã alocaþi
atât de mult timp voluntariatului?
Andreea Cãtãlina Miliþã: Faptul cã pot,
prin propriile mele forþe, sã salvez o viaþã.
Reporter: Cum i-aþi perceput pe
studenþii Facultãþii de Medicinã Veterinarã?
Andreea Cãtãlina Miliþã: Cu toate cã
a fost prima datã când studenþii de aici
s-au confruntat cu aºa ceva, s-au descurcat
foarte bine. Consider cã sunt foarte interesaþi de acordarea primului ajutor ºi chiar
ne-am dori ca ei sã experimenteze mai
mult.
Supravieþuirea este un alt capitol foarte
important. Instructorii îi învaþã pe
voluntari tehnici de supravieþuire. De
exemplu, aceºtia pot, într-o situaþie limitã,
sã trãiascã în mijlocul pãdurii cu frunze
de arþar sau sã facã focul fãrã chibrit ºi
fãrã brichetã. Pot încropi un adãpost din

tot ce oferã pãdurea sau pot obþine apã
potabilã folosind o serie de filtre naturale.
Orientarea în teren este printre primele
lucruri învãþate de voluntari, atât cea cu
metode clasice, cât ºi cea bazatã pe
tehnologii de ultimã orã.
Coordonatorul Asociaþiei spune: Ceea ce
îi învãþãm noi nu pot învãþa în nicio altã
ºcoalã din România. A salva o viaþã nu se
poate învãþa nicãieri în altã parte. Atenþie,
nu suntem o formaþiune paramilitarã, cum
am mai fost numiþi în trecut, chiar dacã
voluntarii rãspund la bunã ziua cu
ordonaþi! Avem parteneriate cu Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã
ºi cu Inspectoratul ªcolar al Municipiului
Bucureºti, dar ºi cu multe alte ong-uri din
Capitalã ºi din þarã. Ne gospodãrim singuri
ºi sã nu credeþi cã nu avem costuri mari cu
deplasãrile ºi cu tot ce înseamnã consumabile. Cu toate acestea, reuºim sã avem
o bazã materialã bogatã; instructorii adulþi
au chiar patru þinute.
Atras ca un magnet de cuvintele domnului general de brigadã ºi, evident, de
frumoasele uniforme ale voluntarilor
prezenþi pe scena amfiteatrului Facultãþii
de Medicinã Veterinarã a Universitãþii
Spiru Haret, nu am putut sã nu îl intervievez
ºi pe cel mai strãlucitor (ca vestimentaþie)
voluntar prezent la aceastã întâlnire.
Reporter: Care este rolul tãu în cadrul
diviziei?
Adrian Mohamed, coordonator al
Detaºamentului Lucian Blaga, din
cadrul Diviziei Civice Voluntare: Eu am
întocmit echipa, dupã ce, în prealabil, am
recrutat. Fiindcã noi asta facem. Mergem
la diverse licee ºi prezentãm proiectul.
Sunt elev al Liceului Lucian Blaga ºi fac
voluntariat în cadrul asociaþiei de
aproximativ un an ºi jumãtate. Oricine
poate sã vinã spre noi îmbrãþiºând ideea
de voluntariat, dar nu toþi care vin rezistã.
Reporter: Ce aºteptãri ai de la aceºti
studenþi?
Adrian Mohamed: Speranþele mele
sunt legate de faptul cã se poate forma ºi
aici un detaºament. Sã fim mai numeroºi
ºi sã salvãm împreunã mai multe vieþi.
Reporter: Ce poþi sã îmi spui cu privire
la costumul cu care eºti îmbrãcat?
Adrian Mohamed: Este un costum
aluminizat. Are în jur de 15 kilograme. Cu
el se poate acþiona în caz de incendiu. Pot
intra cu el prin foc ºi pot salva vieþi!

Dacã nu sunteþi convinºi cât de important este voluntariatul, vã mai spun cã:
 Poþi sã devii voluntar pentru a învãþa lucruri noi, pentru a dezvolta abilitãþi, care
sã te ajute sã te implici ºi sã participi la rezolvarea problemelor din comunitatea ta.
 Poþi participa la cursuri de instruire pentru situaþii de urgenþã, curs de acordare a
primului ajutor sau de supravieþuire în caz de izolare.
Înscrie-te în Divizia Civicã Voluntarã! ªos. Pantelimon nr. 301, sector 2, Bucureºti;
tel.: 031 413 6201; persoanã de contact: Vasile Ciornei

Text ºi foto: Ciprian C. VASILESCU

La Universitatea Spiru Haret,
Proiectul Valori perene în educaþie continuã

Conferinþa

Înscrisuri transgeneraþionale ºi corp 
o incursiune în psihogenealogie
Autoarea ºi psihoterapeuta Elisabeth Horowitz,
la Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
Marþi, 26 noiembrie 2019, a avut loc, în amfiteatrul
Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei, evenimentul
internaþional dedicat psihogenealogiei, susþinut de reputata
autoare ºi fondatoare Elisabeth Horowitz, Franþa, realizat
în parteneriat cu editura Philobie ºi Centrul Internaþional
pentru Psiho-genealogie. Este încã un eveniment desfãºurat
în cadrul proiectului de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare
intitulat Valori perene în educaþie, din suita iniþiativelor de
misiune desfãºurate prin Facultatea de Psihologie ºi
ªtiinþele Educaþiei începând cu anul 2012.

La manifestare au participat Bianca Biagini, fondatoarea
editurii Philobia, Cristina Schmidt, fondatoarea Centrului
Internaþional pentru Psihogenealogie, ºi, din partea
Universitãþii Spiru Haret, decanul ºi prodecanul Facultãþii
de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei - lect. dr. Simona Marica
ºi conf. dr. Cristi Pantelimon - împreunã cu lect. dr. Oana
Pãnescu ºi prof. dr. Matei Georgescu.
Tema conferinþei a fost Înscrisuri transgeneraþionale ºi
corp  o incursiune în psihogenealogie ºi a reprezentat o
excelentã oportunitate pentru studenþii ºi masteranzii
Universitãþii Spiru Haret de a pãtrunde, graþie unui autor
ºi practician de primã mânã, în universul de o nuanþatã
complexitate al câmpului transgeneraþional, al influenþei
acestuia, atât asupra dinamicii psihice, cât, mai ales, asupra
celei somatice.
Elisabeth Horowitz a publicat mai multe cãrþi din spaþiul
psihogenealogiei, dintre care doar trei au fost traduse în
limba românã. Abordarea sa este integrativã ºi vivace,
profundã prin întemeierea într-o vastã experienþã clinicã.
Amfiteatrul a fost plin ºi limita timpului a fost singura
ce a oprit discuþiile animate, atât de calitatea expunerii, cât
ºi de actualitatea sa.
Proiectul Valori perene în educaþie continuã!

Prof. univ. dr. Matei GEORGESCU

pag. 4

OPINIA NAÞIONALÃ

888  3 decembrie 2019

PREUNIVERSITARIA

Un eveniment special la Liceul Teoretic Traian
3 decembrie este Ziua Internaþionalã a Persoanelor cu Dizabilitãþi.
Aceasta este organizatã anual, începând din 1992, de Organizaþia Naþiunilor
Unite, pentru a sprijini persoanele cu dizabilitãþi. Am avut ºansa extraordinarã
sã îl cunosc pe unul dintre cei mai aprigi luptãtori pentru drepturile persoanelor
cu dizabilitãþi din România, dar ºi un mare sportiv, domnul Ghiorghi Filip,
preºedinte al Asociaþiei Totul pentru tine.
Asociaþia Totul pentru tine, a fost înfiinþatã în 2014 ºi se ocupã cu
reintegrarea persoanelor cu dizabilitãþi în societate, ºi colaboreazã de trei
ani cu Liceul Teoretic Traian. Anul acesta, asociaþia a încheiat un parteneriat
cu ºcoala pentru a se putea adresa elevilor în cadrul unui dialog cu privire
la ceea ce înseamnã dizabilitatea, despre felul în care ei pot ajuta persoanele
cu dizabilitãþi, dar mai ales cum pot fi reintegrate prin sport aceste persoane
cu dizabilitãþi. Întâmplarea norocoasã a fãcut sã particip la acest dialog. A
fost un bun prilej sã primesc informaþii despre activitatea Liceului Teoretic
Traian, strada Luigi Galvani 20, sector 2, Bucureºti.

Noi putem sã activãm
în orice domeniu
Ghiorghi Filip, preºedinte al Asociaþiei Totul pentru
tine: Sunt utilizator
de scaun rulant de
26 de ani. Cu toate
acestea, particip la
Maratonul de înot de
la Braºov, maratonul
celor 24 de ore de
înot. Acolo, noi, o
echipã formatã din
persoane cu dizabilitãþi, înotãm cot la
cot cu sportivi de performanþã, cu foºti
sportivi ºi cu amatori. Avem culoarul
nostru ºi întotdeauna
câºtigãm. Câºtigãm respectul oamenilor, câºtigãm
foarte mult optimism ºi acest optimism ne dã
puterea de a merge mai departe. Am fãcut tenis de
câmp, am fãcut tenis de masã, baschet în scaunul
rulant ºi, uitându-mã în buletin, am vãzut ce vârstã
am împlinit ºi am zis cã totuºi ar trebui sã fac un
sport mai static, pentru vârsta mea, ºi am ales
Tirul cu arcul. Patru ani am fost în lotul naþional.
Am reprezentat România la concursurile
internaþionale. Anul trecut, la Campionatul
European, am ajuns pe locul 9, ºi pânã atunci am
fost campion naþional la Tir cu arcul pentru
persoanele cu dizabilitãþi. Tirul cu arcul se practicã
identic, atât pentru persoanele valide, cât ºi pentru
noi. Nimic nu e diferit. Aceeaºi þintã, aceeaºi
distanþã ºi, atunci când poþi sã te întreci cu
persoana de lângã tine, îl motivezi ºi pe el, dar ºi
pe tine, fiindcã poþi. Ca utilizator de scaun rulant
am reuºit sã trec peste greutãþi, acumulând ceva
experienþã, cred cã mã pot adresa elevilor
împãrtãºindu-le din experienþa mea ºi cred cã îi
mobilizez prin puterea exemplului sã reuºeascã
în viaþã! Ei nu au, practic, nicio piedicã. Noi
suntem cei care ne punem singuri bariere Asta
vreau sã arãt elevilor, lumii, cã noi putem sã
activãm în orice domeniu.

Activitãþile extraºcolare ºi
extracurriculare sunt un mijloc
de bazã al educaþiei

Profesor de educaþie fizicã ºi sport Robertino
Penciu, directorul Liceului Teoretic Traian:
În viziunea mea managerialã, activitãþile
extraºcolare ºi extracurriculare sunt un mijloc de
bazã al educaþiei. Întotdeauna am mizat pe proiecte
ºi pe activitãþi educative mai puþin formale, sã le
zicem. Înainte de a vã spune despre ONG-urile cu
care avem parteneriate, se cuvine sã amintesc
faptul cã în cadrul Liceului Teoretic Traian se
desfãºoarã ºi alte activitãþi, sã le zicem, singulare,
în care sunt implicate cadrele didactice împreunã
cu elevii. Avem un consilier pentru proiecte
educative ºi extraºcolare foarte implicat, care
organizeazã periodic activitãþi cu elevii de diverse
tipuri. Încercãm sã colaborãm cu cât mai multe
entitãþi, care vin spre noi. Colaborãm cu Secþia 6
de poliþie, alãturi de care facem prevenþie antiviolenþã sau antidrog, cu Poliþia Localã, care se
ocupã de siguranþã la intrarea ºi ieºirea în ºcoalã,
cu mai multe cluburi sportive, de unde ne vin ºi
nouã mulþi dintre elevi. Suntem deschiºi cãtre toate
universitãþile care doresc sã îºi popularizeze oferta
de ºcolarizare la nivelul liceului nostru. Despre
partenerii externi trebuie sã vã spun cã avem o
relaþie de suflet cu Asociaþia Totul pentru tine, o
asociaþie creatã în sprijinul persoanelor cu
dizabilitãþi. Este un parteneriat care dureazã de
mai mulþi ani. În cadrul întâlnirilor dintre membrii
asociaþiei, între invitaþii acestora ºi elevi se poartã
discuþii foarte interesante. Se încearcã ºi se reuºeºte
cu succes ridicarea nivelului de conºtientizare a

elevilor vizavi de problemele persoanelor cu
dizabilitãþi, dar ºi cu privire la pericolele la care
tinerii se pot expune din teribilism.
Un alt proiect pe care îl derulãm este Cheia
succesului. Scriitori, profesori universitari, actori
ºi multe alte personalitãþi din diferite domenii vin
aproape sãptãmânal pentru a sta de vorbã cu elevii
noºtri ºi pentru a face diferite activitãþi, dupã
cursuri. Elevii noºtri primesc foarte bine aceste
întâlniri. La început, au considerat cã sunt obligaþi
sã bifeze aceste acþiuni, apoi, când au vãzut cã sunt
interesante, tot mai multe clase s-au afiliat acþiunilor,
iar acum umplem sala de festivitãþi. O salã de
festivitãþi cum nu au multe instituþii ºcolare din
Bucureºti. În primul rând, are o capacitate de 250
de locuri. Elevii vin aici, aºa cum spuneam, dupã
ore ºi participã, fie la întâlnirile cu oameni deosebiþi,
ca întâlnirea de azi, fie sunt implicaþi în cele douã
proiecte majore pe care le derulãm în prezent.
Proiectul ROSE este un proiect al Ministerului
Educaþiei Naþionale, care are drept scop creºterea
procentului de promovare la examenul de
bacalaureat. ROSE se bazeazã pe accesarea unui
împrumut de la Banca Mondialã. El a apãrut în
prima fazã doar pentru liceele mai slabe, apoi s-a
extins. Proiectul constã în oferirea de meditaþii
sãptãmânale gratuite pentru elevi, la disciplinele
pentru bacalaureat. Profesorii sunt plãtiþi ºi îºi dau
tot interesul. Mai suntem parte într-un alt proiect,
de data aceasta al Primãriei Sectorului 2, respectiv,
Academia copiilor, care include 34.000 de elevi la
acest moment, numai din Sectorul 2. Tot un fel de
pregãtire suplimentarã gratuitã oferitã elevilor.

Nu trebuie sã le tãiem aripile!
Profesor de limba ºi
literatura românã,
Magdalena Stan, director adjunct: Liceul
de azi a trecut prin multe
transformãri în decursul
timpului. A fost ºcoalã
cinematograficã, dupã
aceea a fost o ºcoalã în
care s-au pregãtit, ca
tehnicieni, cei care urmau sã lucreze la metroul
bucureºtean. Liceu industrial, liceu teoretic, ca apoi
sã se transforme în Colegiul Tehnic Traian, iar în

Centrul Cultural din Buftea s-a îmbrãcat în Culorile toamnei
George V. GRIGORE
Generosul spaþiu expoziþional al Centrului Cultural Buftea nea oferit o adevãratã explozie de culoare ºi creativitate, prin
gãzduirea celei de a VIII-a ediþii a Festivalului Culorile toamnei,
dedicat copiilor ºi elevilor din învãþãmântul preºcolar, primar,
gimnazial ºi liceal din Buftea. Astfel, pe 16.11, ºi pe 17.11, a avut
loc jurizarea acestui festival  concurs cu o regulã mai aparte.
Astfel, oricare spectator  vizitator a putut sã devinã ºi membru
al juriului, notând dupã dorinþã ºi gust lucrãrile prezentate. Ca
regulã, fiecare dintre expozanþi a participat doar cu o singurã
lucrare la una dintre secþiunile concursului: picturã, colaj, sau
obiecte de artizanat, cu tema toamna. Duminicã, a avut loc
festivitatea de premiere, ce a dus bucurii, atât micilor creatori, cât
ºi pãrinþilor care i-au însoþit la aceastã manifestare. Festivalul a
avut în acest an un numãr dublu de participanþi faþã de anul
trecut, reunind peste 630 de expozanþi. Juriul a fost format  în
cele din urmã  din 767 de membri, adicã vizitatori ai expoziþiei,
care au votat lucrãrile preferate. Au fost acordate premii ºi diplome
de participare, atât elevilor, cât ºi profesorilor coordonatori.

Andreea Burtea, învãþãtoare la ªcoala Gimnazialã nr. 1 Buftea,
iniþiatoare ºi coordonatoare principalã a acestui proiect de succes,
a spus cu vãditã emoþie cã, de la an la an, festivalul se bucurã de
prezenþa mai multor participanþi, dar ºi de lucrãri din ce în ce mai
bune. Mã bucur de fiecare datã când particip la o asemenea
explozie de culoare, de frumos ºi de bucurie din partea copiilor.
Mi se pare cã este esenþial sã îi punem în valoare, sã îi descoperim.
Sunt copii foarte talentaþi, toþi cei care au expus în zilele acestea la
Centrul Cultural Buftea. Ne-au bucurat ochii ºi sufletul, a spus ºi
doamna Aretina Rudeanu, directoarea ªcolii Gimnaziale nr. 1 din
Buftea, instituþie organizatoare a acestui proiect susþinut cu
tenacitate de opt ani de zile de profesorii din învãþãmântul primar,
respectiv preºcolar, Andreea Burtea ºi Paula Ciocoi. Lucrãrile
s-au aflat expuse ºi au mai putut fi admirate pânã pe data de
3 decembrie 2019.
Frumos, culoare ºi bucurie poate fi deviza acestui festival care
aduce o notã de bunã dispoziþie în peisajul autumnal din Buftea.
Felicitãri organizatorilor ºi participanþilor!

2014 sã redevinã Liceul Teoretic Traian. Eu sunt în
aceastã ºcoalã din 2001. L-am prins, o bunã perioadã,
ca fiind colegiu tehnic. Chiar ºi atunci predominau
clasele cu profil teoretic. Am avut baza necesarã
pentru transformarea din 2014. În momentul de faþã
avem un principiu: Oferim învãþãturã pentru toþi ºi
performanþã pentru fiecare. Grupul þintã, evident,
sunt cei care locuiesc în aceastã zonã, de la ºcolile
gimnaziale din perimetrul Parcului Circului, însã
avem foarte mulþi elevi ºi din judeþul Ilfov, care se
integreazã foarte bine, ºi elevi care provin din diverse
medii socio-economice defavorizate ºi ne bucurã cã
reuºim sã îi integrãm foarte bine în colectivele
noastre. Planul de ºcolarizare este foarte echilibrat.
În acest an, avem opt clase de a IX-a, în general, cam
ºapte, opt clase pe nivel, dintre care jumãtate de
real, cealaltã jumãtate de uman. Adicã ori trei de
real ºi patru de uman, ori invers, dar avem chiar ºi o
tradiþie, respectiv o clasã de vocaþional cu profil
sportiv, fiindcã baza materialã a ºcolii ne permite.
Avem o salã de sport foarte mare ºi frumoasã, avem
douã terenuri de tenis exterioare, inaugurate chiar de
Simona Halep, dar ºi o salã mai micã, de gimnasticã.
Menþionez cã în jurul nostru sunt numeroase cluburi
sportive ai cãror elevi vin, de cele mai multe ori, la
noi sã facã liceul. Avem, aºadar, clase cu profil sportiv
de tenis ºi de handbal. În viitor, sper sã reuºim sã
formãm clase mozaic, astfel încât sã le permitem
elevilor înscriºi la cluburile sportive sã facã ºi la noi
mai multe sporturi. Avem cu aceste clase sportive
performanþe foarte bune. Participã la competiþii
organizate la nivel municipal. Echipa de handbal
fete a câºtigat anul trecut o competiþie organizatã de
PROEDU la nivel municipal. Este bine cã elevii sunt
rãsplãtiþi astfel. Ei contribuie la crearea unei imagini
a ºcolii în comunitate. Noi încercãm sã le oferim
absolut tot ce au nevoie ºi pe partea de educaþie
formalã, ºi pe partea de activitãþi extraºcolare.
Activitãþi extraºcolare avem foarte multe, aºa
cum a zis ºi domnul director, fiindcã spaþiul este
generos. Avem o Salã de festivitãþi deosebitã ºi
acolo avem numeroase manifestãri. În ultimii ani,
am avut numeroase întâlniri cu personalitãþi din
diferite domenii, inclusiv din lumea sportului, cu
persoane cu dizabilitãþi, care au reuºit sã rãzbatã
în viaþã. Organizãm dezbateri aproape pe orice
temã ºi chiar pot spune cã nu existã sãptãmânã sã
nu vinã cineva la noi în salã sã le vorbeascã elevilor.
Un capitol important în viaþa ºcolii o au întâlnirile
elevilor cu scriitorii. Avem cenaclu literar ºi avem
elevi care au început ºi ei sã publice. Am avut o
elevã la clasã, la Limba ºi literatura românã, unde
predau, care s-a simþit încurajatã vãzând aceste
acþiuni ale liceului. Norocul a fost cã a gãsit oameni
care au motivat-o. Aºa se face cã cele douã
activitãþi, respectiv, cea ºcolarã ºi cea extraºcolarã
se îmbinã perfect. Asta fac ºi eu la orele de Limba
ºi literatura românã, le aduc argumente în sprijinul
scrisului. Sunt la vârsta revoltei, noi trebuie sã le
canalizãm energia spre ceea ce este important
pentru ei. ªi, foarte important: Nu trebuie sã le
tãiem aripile! Pânã la urmã, doar educaþia, cu toate
disciplinele ei, pe care uneori elevii le considerã
neimportante, le deschide drumuri

Ciprian C. VASILESCU
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Ca oricare altã limbã în care comunicã
seminþiile planetei, limba românã este vie,
evolueazã, are mecanisme proprii de
reinventare, adaptare ºi igienizare. În general,
idiomurile neolatine sunt caracterizate de o
extraordinarã mobilitate ºi de o permisivitate
ridicatã atunci când sunt invadate de cuvinte
strãine, deºi asimilarea acestor termeni de
aiurea se face numai dupã o îndelungatã
maturare ºi doar ca urmare a unui proces de
legitimare prin lipsa altor cuvinte care sã
desemneze obiectul sau acþiunea respectivã.
O altã dimensiune a problemei este datã
de evoluþia tehnologicã nãucitor de rapidã,
ceea ce determinã asaltul nemilos al unui
continuu val de neologisme de naturã strict
utilitarã: nu ai cum sã inventezi un cuvânt
românesc pentru I-phone, scotocind în
încrengãtura rãdãcinilor limbii latine, pentru
simplul motiv cã pe vremea când primii

Probleme de lexic
oameni buchiseau latineºte, comunicarea se
fãcea cu cercuri de fum, strigãte de la un deal
la altul sau porumbei cãlãtori.
Sunt de acord cã o limbã evolueazã (sau
involueazã) pentru cã este oglinda vremurilor
pe care le traverseazã. Snobismul ºi infatuarea
pot fi, la fel de bine, cauze ale stâlcirii ºi
rãstãlmãcirii. Nu am o problemã sã mã focusez,
în loc de a mã concentra, ºi pot foarte bine sã
achesez, în loc sã fiu de acord. Mai grav mi
se pare însã cã din lexic dispar cuvinte vechi,
neaoºe, frumoase, prin înlocuirea cu termeni
romgleziþi sau, mai rãu, inventaþi de noua
aristocraþie digitalã. Aºa au dispãrut vorbe
precum odinioarã, zãbavã, cheotoare, fuior,
nimicnicie, ulucã. În fond, nici nu prea mai
vorbim, ci vb. E mai pe scurt, mai simplu, nu
e timp de înflorituri.
Cel mai grav mi se pare însã altceva: din
vocabular încep sã disparã mai ales cuvinte
care ne defineau odatã ca naþiune. De fapt, nu
dispar, sunt pervertite, secate de conþinut,
urâþite ºi boþite prin impregnare cu umorile
lumii rãvãºite de ura în care ne trecem zilele.
Fiþi sinceri: de câte ori aþi auzit în ultima vreme
vorbele iubire, rãbdare, toleranþã, dialog,
acceptare, sãrut, dor? Adicã, dacã le-aþi
perceput cu vechiul înþeles, nu scrâºnit, ca un
tren deraiat. Nu-i aºa cã solidaritate vã sunã
necunoscut, desuet, în urechi, în ultima vreme?

Dragoº CIOCÃZAN

Gala de balet
Carmen Sylva

 Orã de balet ineditã la Muzeul Naþional
Cotroceni, pentru a anunþa Gala de balet
Carmen Sylva, care va avea loc în data de 20
ianuarie 2020, de la ora 20:00, la Teatrul
Naþional I. L. Caragiale din Bucureºti.
ªapte balerine ºi balerini ºi 15 invitate
speciale au participat la o orã ineditã de balet
în Salonul Cerchez al Muzeului Naþional
Cotroceni, pentru a aduce în atenþia publicului
importanþa artei ºi frumosului în viaþa de zi cu
zi ºi pentru a anunþa cã mai sunt 60 de zile
pânã la Gala de balet Carmen Sylva,
evenimentul cultural al începutului de an 2020.
Marina Minoiu, care danseazã în prezent la
Danish Royal Ballet, le-a arãtat invitaþilor
miºcãri de dans specifice Curþii regale ºi a
exemplificat ºi câteva diferenþe între stilul de
dans rusesc ºi cel danez. Paºii de dans au fost
acompaniaþi la pian de Ana Silvestru. Alãturi
de Marina Minoiu, la Ora de balet au participat
de la Opera Naþionalã Bucureºti prim-balerinii
Robert Enache ºi Rin Okuno, balerinii Alice
Minoiu ºi Cristian Preda, precum ºi tânãra

balerinã Rebecca Rudolf, elevã la Liceul de
Coregrafie Floria Capsali. Mã întorc în
Bucureºti cu drag de fiecare datã când pot ºi
am ocazia sã vorbesc despre frumuseþea
dansului ºi importanþa educaþiei. Am venit la
Ora de balet ºi pentru a vorbi despre minunata
Galã de balet Carmen Sylva, care o celebreazã,
prin îmbinarea în lumea dansului a diferitelor
domenii ale artei, pe Regina noastrã Elisabeta 
Carmen Sylva. Va fi o întâlnire pe care publicul
bucureºtean, atât de cald, o meritã: cu balerini
care vor veni de pe marile scene ale Europei English National Ballet, Staatsballet Berlin,
Mihailovschi, Danish Royal Ballet. Plus acele
momente foarte frumoase în care Ana Silvestru
ºi Rafael Butaru vor oferi muzicã live, a
declarat balerina Marina Minoiu.
Gala de balet Carmen Sylva va pune în scenã
un adevãrat labirint al emoþiilor, marcat de tot
ceea ce înseamnã pentru cultura noastrã
personalitatea Reginei Elisabeta (Carmen
Sylva). Sunt reunite fragmente coregrafice
celebre pentru temele naturii ºi ale iubirii,
specifice creaþiilor primei Regine a României.
Se vor regãsi fragmente ale baletului clasic, sub
semnãtura unor mari ºi importanþi coregrafi ca
Sir Frederick Ashton, Johan Kobborg, Mauro
de Candia, coregrafii inspirate din magia pãdurii
ºi momente ale marilor poveºti de iubire. De
asemenea, coregraful Andrei Cozlac va crea, în
premierã, un moment dedicat reginei artiste.
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Aprozarul
Pare ridicol sau chiar bizar... Sã deschizi azi un aprozar.
Acum când aproape se împlinesc. De la acel eveniment
grotesc. Numit de unii Revoluþia Românã. A fost sau nu o
lucrãturã? Aºa descriu eu 3 decenii ºi-a rãului progeniturã!
Un lucru-i cert ºi nu vreau sã mã cert. Aproape avem ce
sã mâncãm, mai greu e sã le cumpãrãm. Toþi suntem
proprietari. Avem patroni ºi boschetari. Avem luminã ºi
uneori cãldurã, dar nicio limitã la gurã. Vacanþe în strãinãtate
ºi un sistem social scos de pe roate. ªi Capitala-n faliment. Mãcar o sã avem curent Cã sunt ºi meteodependent. ªi se anunþã vremuri grele. Presimt cã-o sã
îngheþ sub stele. În iarna care a venit mã simt din ce în ce
mai obosit. Sã ies din casã sã merg la piaþã pentru
cumpãrãturi. Aºa cã apreciez ideea de aprozar la colþ de

6-8 decembrie

Târg de
Sfântul Nicolae
la Muzeul
Naþional
al Þãranului
Român
Peste 100 de meºteri pricepuþi:
olari, lingurari, cojocari, cofetari, þesãtoare, cusãtorese, împletitoare, pielari, rudari, iconari, cioplitori... vin din toate
zonele þãrii la Muzeul Naþional
al Þãranului Român, cu lucruri
frumoase, pe care le-au meºterit
peste an, la Târgul de Sfântul
Nicolae, de vineri, 6, pânã
duminicã, 8 decembrie, de la
orele 10 la 18.
Puteþi admira ºi cumpãra: jucãrii,
nuieluºe, mãºti, ii, podoabe, opinci, cergi, scoarþe, strãchini,
oale de sarmale, icoane, pristolnice, blide, marame, ibrice,
chimire, curele, genþi, alambicuri,
blidare, copãiþe, sãrãriþe, piperniþe, gãvane, lingurare, linguri,
fluiere, ocarine, împletituri din
pãnuºi, oale, scãunaºe, ºtergare,
lãzi de zestre, catrinþe, cãmãºi,
fote, clopoþei, zurgãlãi, dar ºi
turtã dulce, cozonaci, mere,
miere, plãcinte, ciocolatã de
casã, halviþã, plante medicinale,
þuicã, fructe ºi legume.

stradã! E un miracol ºi pentru cei care-ar putea sã cadã, pe
gheaþa ce nu e curãþatã. Doi paºi ºi ai intrat în aprozar, care
deºi nu e bazar Are produse de maximã necesitate, are
tejghele, legume, fructe, sãnãtate. Are o firmã mare luminoasã.
E o reclamã bunã sã ia din casã! Ajuns la uºa lui o sã constaþi,
cã ai în faþã oameni ca ºi tine deºiraþi. Cu plase goale aºteptând
la coadã. Sã vadã ce se-aude, ce se bagã? Dar, oameni buni
trecut-au 3 decenii ºi obiceiurile au rezistat. Mã vãd la coadã,
un pic inadaptat. Pufoaica mã þine strâns, legat. Privirea în
pãmânt ºi capul plecat. E timpul sã se deschidã larg uºa La
tejghea sã aparã mãtuºa, în halat alb ca de doctoriþã, iar
cumpãrãtorul, din spate beat criþã sã îi cearã socotealã ca l-a
þinut în frig afarã. Ajung în faþã. Plasa se umple uºor, douã, trei
cepe, morcovi la greu ºi cartofi bag cu spor. În spate
cumpãrãtorul beat-hãmesit a venit cu plasa goalã, ºi pe mine,
direct în creºtet m-a pocnit:
Ajunge! Vrei sã iei tot aprozarul, vrei sã te faci cât
animalul! Nu era mai bine pe vremea cealaltã, când nu se
gãsea? Acum ai magazine, ai tot ce doreºti în vitrine. Ai
piaþã, supermarket, hipermarket, super-viaþã! ªi te
înghesui aici cu mine, mãi creºtine?
Sunt nostalgic, bre! îi zic, încercând sã-l îmbunez pe
calic.
Nostalgic ai?
Ai, n-ai, tot dai! Asta e economia de piaþã!
Bã, tu mã crezi paiaþã! Pentru asta au murit ãia
ºi tu eºti în viaþã?
Eram mic la revoluþie
Atunci de ce te bagi bã, la aprozar,
gãseºte altã soluþie

Ciprian C. VASILESCU

Invitaþii în lumea artelor plastice

Ivana cea groaznicã

Expoziþia Amprente a artistei Emilia Marinescu

Purificare prin culoare

Într-una dintre ultimele seri calde ale acestei toamne,
pe Calea Victoriei, lumea se grãbea spre o adresã ce
pãrea cã atrage ca un magnet. În spaþiul expoziþional
Sala Victoria Ballrom, pe 20 noiembrie 2019 a avut loc
vernisajul expoziþiei Amprente, a pictoriþei Emilia
Marinescu. Introducerea în tema expoziþionalã a fãcuto cu acurateþe criticul de artã Marius Tiþa. A mai luat
cuvântul directoarea ªcolii Gimnaziale Ion Viºoiu din
Chitila, ªtefania Duminicã, care a împãrtãºit tainele
vechiului cerc de picturã din instituþia de învãþãmânt
pe care o conduce, coordonat de doamna Mariana
Badea, din care s-au ridicat nume importante de artiºti
plastici actuali din România.
Nãscutã la 11 octombrie 1984 în Bucureºti, Emilia
Marinescu a urmat studii universitare ºi postuniversitare
juridice, apoi, dorind sã îºi schimbe cariera ºi domeniul
în care evolueazã, între anii 2004-2008 urmeazã studii
universitare de arte plastice, la clasa profesorilor Horea
Paºtina ºi Vladimir Zamfirescu.
Lucreazã asiduu ºi expune
lucrãri în þarã ºi strãinãtate.
Devine membru al Uniunii
Artiºtilor Plastici din România
(UAP).Dorind sã se documenteze la faþa locului, artista
efectueazã cãlãtorii de studiu
în Italia, Turcia, SUA, Portugalia, Africa de Sud ºi Indonezia
ºi participã la workshopuri
de picturã, precum ArcusRomânia, Chitila-România,

Lisabona-Portugalia, Viena
-Austria. De-a lungul carierei sale primeºte numeroase premii ºi distincþii,
precum: Trofeul Vera
World Fine Art Festival
(Portugalia; 2014; ediþia a
7-a, premiul festivalului pentru cea mai bunã tehnicã
artisticã), devenind apoi ºi Delegat al Comisiei UNESCO
România la Lisabona, în acelaºi an. Are numeroase lucrãri
în colecþii particulare din România, þãri din Africa, Franþa,
Germania, SUA, Italia, Rusia, Portugalia, Austria.
Emilia Marinescu se impune pe piaþa de artã
contemporanã cu o temã preferatã încã din copilãrie:
caii. Pasionatã de portret, de cai, de peisajele terestre
ºi acvatice, de misterul veneþian, de experienþa africanã,
inspiratã de forme ºi culori, artista picteazã peste
250 de tablouri, în ultimii zece ani ai activitãþii sale. De
data aceasta, 50 de lucrãri de picturã ºi graficã au fost
expuse la Victora Ballroom Bucureºti. Expoziþia
Amprente stã pe simeze pânã pe data de 5 decembrie
2019. În cadrul evenimentului a avut loc ºi o prezentare
de familiarizare a celor mici cu istoria artei ºi o lecþie
deschisã de iniþiere în tehnicile picturii. Parteneri ai
evenimentului au mai fost: ªcoala Ion Viºoiu, Fundaþia
Preþuieºte Clipa, Asociaþia Sgrafitto ºi Media 10.
Dacã timpul vã permite, puteþi urca pânã la Victoria
Ballrom de pe Calea Victoriei, sã vã bucuraþi de o
cãlãtorie magicã ºi de o purificare spiritualã prin forme
ºi culoare

George V. GRIGORE

a câºtigat marele premiu la Zagreb Film Festival
 Producþia româno-sârbã Ivana cea Groaznicã, regizatã de
Ivana Mladenoviæ, a câºtigat, sâmbãtã searã, trofeul Golden
Pram pentru cel mai bun lungmetraj, la cea de-a 17-a ediþie a
Zagreb Film Festival.
Juriul competiþiei de lungmetraje a fost alcãtuit din regizorii
Dana Budisavljeviæ, Elmir Jukiæ ºi Ágnes Kocsis. Premiul merge
cãtre portretul cinematografic al unei generaþii care, dupã cum
aratã, este prinsã într-o pubertate eternã. Prea deºtepþi sã continue
viaþa pãrinþilor lor, dar prea slabi sã construiascã o lume nouã.
Filmul gãseºte modalitatea de a captiva publicul prin farmecul,
spontaneitatea ºi autoironia actriþei principale ºi regizoarei. Este
ºi un film care se joacã ºi mutã graniþele documentarului ºi ale
ficþiunii, au motivat juraþii.
Ivana cea Groaznicã, al doilea lungmetraj al Ivanei
Mladenoviæ, a câºtigat în luna august a acestui an premiul special
al juriului secþiunii Cineasti del Presente din cadrul Festivalului
de Film de la Locarno, unde a avut premiera mondialã. Filmul
este o poveste neconvenþionalã despre oameni ºi locuri, despre
apartenenþã ºi dor, spusã cu umor ºi tandreþe.
Rolul principal e interpretat de Ivana Mladenoviæ, iar din distribuþie
fac parte Luka Gramiæ, pãrinþii Ivanei: Gordana Mladenoviæ ºi
Miodrag Mladenoviæ, fratele Kosta Mladenoviæ, bunica Zivka
Sorejeviæ, Andrei Dinescu ºi regretata artistã Anca Pop.
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STATUTUL MEMBRILOR CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Durata mandatului membrilor aleºi, judecãtori ºi procurori ºi
reprezentanþi ai societãþii civile, ai Consiliului Superior al
Magistraturii este de 6 ani, fãrã posibilitatea reînvestirii,
beneficiind de aceleaºi drepturi ºi obligaþii. Membrii Consiliului
Superior al Magistraturii desfãºoarã activitate permanentã ºi
nenormatã ºi au calitatea de demnitar.
Dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea
cabinetului demnitarului din administraþia publicã centralã, aprobatã
cu modificãri prin Legea nr. 760/2001, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, se aplicã în mod corespunzãtor.
Calitatea de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii,
reprezentant al societãþii civile, reprezintã vechime în specialitate
recunoscutã în profesiile juridice ºi pe durata mandatului este
incompatibilã cu exercitarea calitãþii de parlamentar, ales local,
funcþionar public, judecãtor, procuror, notar public, avocat,
consilier juridic, mediator, arbitru, executor judecãtoresc, practician
în insolvenþã, grefier, consilier de probaþiune ºi a altor profesii
juridice reglementate de lege.
Dispoziþiile art. 6 ºi 7 din Legea nr. 303/2004, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, se aplicã ºi membrilor
Consiliului Superior al Magistraturii.
Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii
înceteazã, dupã caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare
din funcþie, nerezolvarea stãrii de incompatibilitate în termen de 15
zile de la data alegerii ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii,
nerespectarea dispoziþiilor art. 7 din Legea nr. 303/2004, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, imposibilitatea exercitãrii
atribuþiilor pe o perioadã mai mare de 3 luni, precum ºi prin deces.
Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se
suspendã de drept pentru motivele prevãzute de art. 62 din Legea
nr. 303/2004, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Membrii aleºi ai Consiliului Superior al Magistraturii,
reprezentanþi ai societãþii civile, nu participã la ºedinþele secþiilor
pentru judecãtori, respectiv pentru procurori ºi au urmãtoarele
îndatoriri specifice: a) asigurã informarea constantã a organizaþiilor
societãþii civile cu privire la lucrãrile Consiliului Superior al
Magistraturii; b) realizeazã consultarea organizaþiilor societãþii civile
cu privire la propunerile ºi sugestiile acestora privind demersurile
necesare la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii pentru
îmbunãtãþirea activitãþii instituþiilor judiciare ca serviciu public aflat
în slujba societãþii, întocmind în acest sens un raport trimestrial de
analizã ºi sintezã a propunerilor, pe care îl transmit plenului sau
secþiilor, dupã caz, pentru analizã ºi decizie; c) monitorizeazã
respectarea obligaþiilor Consiliului Superior al Magistraturii, de
transparenþã, de asigurare a accesului publicului la informaþii ºi
soluþionare a petiþiilor în raport cu societatea civilã, ºi întocmesc un
raport anual pe care îl publicã pe pagina de internet a Consiliului.
Revocarea din funcþia de membru ales al Consiliului Superior al
Magistraturii se poate dispune oricând în timpul mandatului, în
urmãtoarele cazuri: a) persoana în cauzã nu mai îndeplineºte
condiþiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului Superior al
Magistraturii; b) persoanei în cauzã i-a fost aplicatã o sancþiune
disciplinarã din cele prevãzute de lege pentru judecãtori ºi
procurori, iar mãsura a rãmas definitivã; c) secþia corespunzãtoare
a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat, pe baza
raportului întocmit de Inspecþia Judiciarã, cã persoana în cauzã
nu ºi-a îndeplinit sau ºi-a îndeplinit în mod necorespunzãtor, în
mod grav, repetat ºi nejustificat, atribuþiile prevãzute de lege.
Secþia corespunzãtoare a Consiliului Superior al Magistraturii
constatã incidenþa uneia dintre ipotezele prevãzute la alin. (1) lit.
a) ºi b) al Legii 317/2004, la sesizarea majoritãþii judecãtorilor care
compun Secþia pentru judecãtori sau, dupã caz, a majoritãþii

procurorilor care compun Secþia pentru procurori, precum ºi la
sesizarea unei adunãri generale.
Procedura de revocare din funcþie a unui membru al Consiliului se
desfãºoarã dupã cum urmeazã: a) solicitarea de revocare poate fi
iniþiatã de cel puþin 2/3 din numãrul adunãrilor generale de la nivelul
instanþelor sau parchetelor pe care le reprezintã membrul Consiliului
Superior al Magistraturii a cãrui revocare se solicitã; b) sesizarea
trebuie sã cuprindã indicarea concretã a atribuþiei prevãzute de lege
pe care persoana în cauzã nu ºi-a îndeplinit-o sau ºi-a îndeplinit-o
în mod necorespunzãtor, în mod grav, repetat ºi nejustificat, precum
ºi a motivelor din care rezultã aceastã situaþie. Sesizarea este
inadmisibilã atunci când vizeazã modul în care membrul ales ºi-a
exercitat dreptul de vot, mandatul membrului ales nefiind imperativ;
c) solicitarea de revocare se transmite secþiei corespunzãtoare a
Consiliului Superior al Magistraturii, care dispune efectuarea
verificãrilor necesare de cãtre Inspecþia Judiciarã. Verificãrile trebuie
efectuate în termen de cel mult 90 de zile de la data sesizãrii Inspecþiei
Judiciare. Inspectorul-ºef poate dispune prelungirea termenului de
efectuare a verificãrilor dacã existã motive întemeiate care justificã
aceastã mãsurã; d) raportul întocmit de Inspecþia Judiciarã se
transmite secþiei corespunzãtoare a Consiliului Superior ai
Magistraturii, care îl va comunica judecãtorului sau procurorului
vizat. Împotriva raportului, judecãtorul sau procurorul poate
formula obiecþiuni în termen de 30 de zile de la comunicare. Raportul
definitiv se comunicã adunãrilor generale de la nivelul instanþelor
sau parchetelor pe care le reprezintã membrul Consiliului Superior
al Magistraturii a cãrui revocare se solicitã; e) în vederea dezbaterii
raportului, secþia corespunzãtoare a Consiliului Superior al
Magistraturii convoacã toate adunãrile generale de la nivelul
instanþelor sau parchetelor pe care le reprezintã membrul Consiliului
Superior al Magistraturii a cãrui revocare se solicitã, stabilind o
singurã datã ºi o orã pentru desfãºurarea acestora; f) persoana vizatã
de revocare se poate adresa judecãtorilor sau procurorilor în vederea
susþinerii propriului punct de vedere, în orice mod, pânã la data
adunãrilor generale; g) dacã 2/3 din numãrul voturilor valabil
exprimate de judecãtorii sau procurorii întruniþi în adunãrile generale
ale instanþelor sau parchetelor pe care le reprezintã membrul
Consiliului Superior al Magistraturii vizat de procedurã sunt în
sensul menþinerii solicitãrii de revocare, secþia corespunzãtoare a
Consiliului Superior al Magistraturii ia act de hotãrârile adunãrilor
generale; h)adunãrile generale ale instanþelor sau parchetelor pe care
le reprezintã membrul Consiliului Superior al Magistraturii a cãrui
revocare se solicitã sunt legal constituite în prezenþa a cel puþin 2/3
din numãrul total al judecãtorilor sau procurorilor. Hotãrârile
adunãrilor generale se adoptã cu votul a cel puþin 2/3 din numãrul
total al judecãtorilor sau procurorilor.
Decizia de revocare a membrilor aleºi de la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie se ia cu votul majoritãþii judecãtorilor în exerciþiu
de la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.
Revocarea din funcþia de preºedinte sau vicepreºedinte, în caz
de neîndeplinire sau îndeplinire defectuoasã a atribuþiilor prevãzute
la art. 24 alin. (3) lit. a)-g) al Legii 317/2004, se propune de o
treime din numãrul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
ºi se dispune prin votul majoritãþii Plenului Consiliului, în prezenþa
a cel puþin 2/3 dintre membrii sãi. Hotãrârea Plenului se redacteazã
în cel mult 20 de zile ºi se comunicã de îndatã.
Hotãrârea de revocare poate fi atacatã cu contestaþie în termen
de 15 zile de la comunicare, la Secþia de contencios administrativ
ºi fiscal a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie. Contestaþia se judecã
în complet format din 3 judecãtori. Introducerea contestaþiei
suspendã de drept executarea hotãrârii. Hotãrârea prin care se
soluþioneazã contestaþia este definitivã.

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii care au calitatea
de judecãtor sau procuror rãspund civil, disciplinar ºi penal, în
condiþiile legii.
Membrul Consiliului Superior al Magistraturii faþã de care se
exercitã acþiunea disciplinarã nu participã în calitate de membru
ales la lucrãrile secþiei în care se judecã acþiunea disciplinarã.
În cazul încetãrii calitãþii de membru al Consiliului Superior al
Magistraturii înainte de expirarea mandatului, pentru locul rãmas vacant
se organizeazã noi alegeri, potrivit procedurii prevãzute de lege.
Din Consiliul Superior al Magistraturii nu pot face parte, în timpul
aceluiaºi mandat, soþi sau rude ori afini pânã la gradul IV inclusiv.

Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii
Consiliul Superior al Magistraturii dispune de un aparat tehnic
administrativ propriu.
Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este
condus de un secretar general.
Secretarul general este numit ºi revocat de Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii dintre judecãtorii ºi procurorii care au
cel puþin 8 ani vechime în magistraturã.
Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii poate
fi ajutat de un secretar general adjunct, specialist în management,
resurse umane sau în domeniul financiar.
Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este
organizat în direcþii, servicii ºi birouri.
Structura organizatoricã a aparatului propriu al Consiliului
Superior al Magistraturii se stabileºte prin hotãrâre a plenului, în
limitele bugetului.
Personalul din aparatul propriu al Consiliului Superior al
Magistraturii este numit prin concurs sau examen.
Personalul de conducere din aparatul propriu al Consiliului
Superior al Magistraturii este numit de plen, iar cel de execuþie, de
secretarul general.
Funcþiile de specialitate juridicã din aparatul propriu al
Consiliului Superior al Magistraturii pot fi ocupate ºi de judecãtori
ºi procurori detaºaþi, în condiþiile legii.
Funcþionarii publici ºi personalul contractual din aparatul propriu
al Consiliului Superior al Magistraturii sunt asimilaþi, ca rang ºi
salarizare, personalului corespunzãtor din cadrul Parlamentului,
beneficiind în mod corespunzãtor de drepturile acestuia.
Specialiºtii IT din cadrul aparatului propriu al Consiliului
Superior al Magistraturii ºi al instituþiilor aflate în coordonarea
acestuia, precum ºi din cadrul aparatului propriu al Inspecþiei
Judiciare beneficiazã de aceleaºi drepturi salariale ca specialiºtii
IT din cadrul Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie ºi au aceleaºi
drepturi ºi îndatoriri prevãzute pentru aceastã categorie de personal
de Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de
specialitate al instanþelor judecãtoreºti ºi al parchetelor de pe
lângã acestea ºi al personalului care funcþioneazã în cadrul
Institutului Naþional de Expertize Criminalistice, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, precum ºi de alte acte normative.
Statele de funcþii ºi de personal se aprobã de Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii, în limitele bugetului.
Atribuþiile secretarului general ºi ale personalului din aparatul
propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, precum ºi
organizarea ºi funcþionarea compartimentelor din cadrul
aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii se
stabilesc prin Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
Consiliului Superior al Magistraturii.

Expert media
Florin FÃINIªI

Invitaþie la lecturã  Ec(om)enia. Elemente de gândire economicã

din Doctrina Socialã a Bisericii Catolice.

Autor: Petru Ciprian Bradu. Editura Fundaþiei România de Mâine, 2019.

Vocea celor fãrã de voce

Trãim într-o societate în care minciuna ºi nimicul ne sunt
permanent servite prin intermediul a nenumãrate modalitãþi; ºi nu
doar cã ne sunt servite, ci ºi prezentate ca o mare promisiune spre
libertate ºi fericire. Într-un astfel de context cultural dezolant, cartea
publicatã de Editura Fundaþiei România de Mâine - Ec(om)enia,
scrisã de Petru Ciprian Bradu - este o gurã de aer proaspãt, pentru
cei cãrora le place aerul proaspãt! Subtitlul acesteia, Elemente de
gândire economicã din Doctrina Socialã a Bisericii Catolice, ne
determinã sã conºtientizãm cã avem de-a face cu o carte în care se
vorbeºte despre o economie bazatã pe valori creºtine.
Cititorul va încerca o emoþie profundã încã de la primele pagini,
în care autorul adreseazã mulþumiri, printre care se remarcã
urmãtoarea: Rugãciuni de mulþumire cãtre regretatul nostru tatã,
Gheorghe, care ne-a fost alãturi aºa cum a putut, fiind una
dintre numeroasele victime ale tranzitului profesional-social postcomunist.
Cunoscându-l pe autor, am înþeles mai multe din aceastã
afirmaþie, iar mulþi români îºi vor aminti durerile generate de
nedreptãþile care au curs în istoria recentã a societãþii româneºti.
Am fãcut aceastã trimitere pentru a indica de la bun început
faptul cã autorul ne vorbeºte în aceastã carte despre capacitatea
de a ucide a sistemelor sociale, economice ºi politice. Da, aceastã
economie ucide, afirma nu demult Papa Francisc.
Ciprian Bradu înfãþiºeazã felul în care egoismul a pus stãpânire
în bunã mãsurã pe relaþiile economice care se stabilesc între oameni,
astfel cã trãim într-o economie în care eficienþa economicã este
evaluatã eminamente în termeni monetari. Într-o astfel de culturã,

omul  actor ºi beneficiar al activitãþii economice  devine din
subiect un obiect oarecare aflat în angrenajul economic. Rezultatul?
O economie de tipul bani sã iasã!, chiar dacã omul, cu
demnitatea, libertatea ºi familia sa sunt zdrobiþi, atât sufleteºte,
cât ºi fizic. Desigur, am putea spune nimic nou sub soare ºi,
totuºi, se pare cã cinismul actualei societãþi atinge cote
ameninþãtoare. Pornind de la aceste realitãþi, autorul încearcã sã
ne scoatã din propriul egoism ºi sã ne propunã un alt fel de a fi.
El ne face sã înþelegem cã fericirea apare tocmai atunci când
suntem capabili sã nu ne mai fixãm asupra propriei persoane ºi
sã vedem dincolo de noi. În acest scop, dezvoltã o teorie socioeconomicã pe care o numeºte ecomenie, prin care susþine faptul
cã adevãrata eficienþã economicã este aceea care susþine viaþa
umanã ºi comunitarã fãrã excepþii ºi protejeazã mediul natural.
Mergând pe un fir etimologic, filosofic, ºtiinþific ºi religios, Ciprian
Bradu aratã cã umanitatea, pentru a dobândi pacea ºi bunãstarea, are
nevoie sã dobândeascã perspectiva unei mari familii care locuieºte o
casã comunã ºi în care fiecare se cuvine sã acþioneze cu bunãvoinþã,
atât spre interesul propriu, cât ºi spre cel al aproapelui. Propunând
cultivarea valorilor cheie ale învãþãturii lui Isus  iubirea ºi unitatea
 autorul indicã numeroase intervenþii prin care Biserica Catolicã (ºi
nu numai) a încercat sã imprime o substanþã profund umanã relaþiilor
care se stabilesc în societate ºi în activitãþile economice. De remarcat
este modelul de afaceri de inspiraþie creºtinã prezent la nivel
internaþional, denumit Economia de comuniune, ale cãror principii
ºi rezultate promiþãtoare autorul le prezintã, ca un semn cã, da, o
economie în slujba omului este posibilã.

Valoarea cãrþii derivã din
sentimentul de libertate pe care
lectura acesteia þi-l oferã,
libertate izvorâtã din faptul cã
cititorul îºi dã seama cã se aflã
în contact cu idei adevãrate care
îi oferã o speranþã autenticã,
între atâtea iluzii ale societãþii
de astãzi. Cartea mai este
valoroasã prin faptul cã aduce în discuþie opiniile a sute de autori,
vãdind o muncã impresionantã din care cititorul se va îmbogãþi
considerabil. Dezvoltând în mod riguros o teorie socio-economicã,
autorul impresioneazã prin stãpânirea unei metodologii ºi terminologii
ºtiinþifice vaste. Acest fapt va fi deosebit de mulþumitor pentru
cititorii specializaþi, însã ar putea îngreuna lectura altor cititori. Cu
toate acestea, oricine se va apleca asupra textului se va îmbogãþi
cultural ºi spiritual, cartea oferindu-ne prilejul de a putea sã ne
concentrãm asupra ideilor fãrã a ne împiedica de conceptele mai
dificile, inerente construcþiei unei teorii economice.
În final, revenind la remarca pe care autorul o fãcea cu referire
la tatãl sãu, îl felicit pentru cã a reuºit  cred cã fãrã sã îºi fi
propus sau chiar fãrã ca mãcar sã îºi fi dat seama  sã se facã
vocea celor fãrã de voce, a victimelor unei oprimãri care se
desfãºoarã în tãcere, ale unui rãzboi actual, mai puþin evident, dar
foarte dureros.

Prof. dr. Emanuel Alexandru IUSTIN
Colegiul Economic A.D.Xenopol Bucureºti

OPINIA NAÞIONALÃ

888  3 decembrie 2019

pag. 7

Universitatea Spiru Haret continuã sã extindã
cooperarea internaþionalã prin iniþierea unor parteneriate
cu instituþii de învãþãmânt sau de cercetare ºtiinþificã. În
acest context, în luna mai a anului 2019, a fost semnat
Protocolul de colaborare cu Institutul TESEO din Italia.
În baza acestui protocol, profesorul Stefano Amodio,
preºedinte al Institutului TESEO, a fãcut pe data de 23
mai o vizitã la Institutul de Cercetare ªtiinþificã al
Universitãþii Spiru Haret. Cu ocazia vizitei, a fost extinsã
aria de colaborare cu organizaþiile din cadrul grupului
Universitãþii Spiru Haret, a Fundaþiei România de Mâine.

Stefano Amodio:
Primul pas al unei deschideri a învãþãmântului universitar românesc
cãtre mediul academic european, în care Universitatea Spiru Haret
va avea un rol extrem de important.
Domnule profesor, încep prin a vã adresa mulþumiri
pentru amabilitatea de a-mi acorda acest interviu. Multe
dintre ideile prezentate în volumul Ca frunzele în vânt,
Flexibilitatea muncii, lansat astãzi la Târgul Gaudeamus,
sunt considerate abordãri de mare curaj, aproape
revoluþionare, în Italia. Credeþi cã acestea pot fi extinse ºi în
mediul economic al altor state UE, printre care ºi România?
Cu siguranþã, da. ªi mã refer în primul rând la þãrile cu limbã ºi
culturã neolatinã, pentru cã aceste cinci importante culturi (Franþa,
Italia, Spania, Portugalia ºi România) formeazã o comunitate de
naþiuni cu mentalitãþi ºi atitudini comportamentale aproape
identice. În consecinþã, teoriile expuse în lucrarea noastrã sunt
aplicabile în egalã mãsurã în România, ca ºi în restul þãrilor latine.
Mai mult decât atât, aceste teorii pot fi aplicate ºi transpuse în
practicã ºi în þãrile limitrofe României, unde trãiesc numeroase
comunitãþi româneºti. Mã refer în special la Modova ºi nordul
Bulgariei. Trebuie sã admit, însã, cã multe dintre proiectele
teoretizate în lucrarea noastrã sunt mai greu de asimilat în spaþiul
germanic sau în cel anglo-saxon, tocmai din cauza unor notabile
diferenþe culturale ºi de abordare.
Se vorbeºte mult despre similitudinea mentalitãþilor ºi
abordãrii diverselor teme sociale ºi economice în România
ºi Italia, bazatã pe trãsãturile ºi rãdãcinile istorice comune
ale celor douã naþiuni. Credeþi în aceastã teorie?
Între Italia ºi România existã o mulþime de afinitãþi izvorâte din
rãdãcinile istorice ºi culturale comune, dar ºi dintr-o îndelungatã
istorie a relaþiilor comerciale ºi economice. În deceniile ºapte ºi
opt ale secolului trecut, cele douã þãri au avut schimburi economice
extrem de active, ceea ce a avut un impact pozitiv ºi asupra relaþiilor
culturale care s-au dezvoltat constant, cunoscând o adevãratã
explozie în anii nouãzeci. Deja nu mai vorbim despre o teorie, ci
despre o realitate care nu a fãcut decât sã punã în practicã afinitãþile
despre care vorbeam. Iar viitorul pare mult mai promiþãtor decât
la prima vedere, pentru cã existã perspective pe care acum
încercãm, prin activitatea noastrã, sã le creionãm.
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În afara acordului de cesiune reciprocã a drepturilor de
autor între Institutul Teseo ºi Editura Fundaþiei România
de Mâine, materializat, iatã, prin apariþia volumului Ca
frunzele în vânt, Flexibilitatea muncii, existã ºi alte proiecte
comune ale celor douã instituþii? Mã gândesc la proiecte
ºtiinþifice sau de cercetare.
Cu siguranþã, da. Pe lângã continuarea colaborãrii în domeniul
editorial, care va continua ºi în perioada urmãtoare, suntem aproape
de definitivarea unui proiect comun al unei ºcoli de varã ale cãrei
cursuri se vor desfãºura atât aici, în România, cât ºi la noi, în Italia.
Cursurile vor fi focalizate pe stadiul raporturilor dintre þãrile noastre
ºi pe modalitãþile de dezvoltare a acestora, având ca finalitate

promovarea conceptului made in Italy. Acest proiect se va bucura,
pe lângã infrastructura pusã la dispoziþie de instituþiile noastre, ºi de
sprijinul Camerei de Comerþ Româno-Italiene, care va fi un partener
activ, implicat logistic ºi prin acþiuni de consiliere ºi formare. Prin
aceastã acþiune ne propunem sã aducem tineri italieni care sã studieze
în România, dar ºi tineri români ce vor audia cursuri în Italia.
Printre obiectivele parteneriatului se numãrã ºi
cooperarea în domeniul Programelor Erasmus, dar ºi
accesarea fondurilor Uniunii Europene în noua perioadã
de programare, care va începe din 2021. Cum vedeþi,
concret, materializarea acestei colaborãri?
Avem în vedere o dezvoltare continuã a relaþiilor în domeniile pe
care le-aþi menþionat. În acest moment suntem în etapa analizelor
de oportunitate ºi necesitate, care ne vor ajuta sã definim direcþiile
principale de acþiune, astfel încât debutul anului 2021 sã ne gãseascã
pregãtiþi pentru a lansa proiecte, programe ºi activitãþi circumscrise
acestor obiective.
Cum poate fi definit omul de astãzi, din punctul de
vedere al raporturilor de muncã: preocupat de
autoperfecþionare sau mai degrabã interesat de siguranþa
locului de muncã ºi de propria bunãstare materialã?
Este o întrebare dificilã! La noi, în Italia, existã o preocupare, o
îngrijorare chiar, legatã de locurile de muncã bazate pe contracte
cu duratã determinatã, care nu oferã aceeaºi siguranþã ca un loc de
muncã pe perioadã nedeterminatã ºi, pe deasupra, conduc la o
scãdere a fidelitãþii faþã de compania angajatoare ºi, de asemenea,
la un interes scãzut pentru activitãþile de formare profesionalã.
Aceasta este însã o tendinþã originatã în evoluþiile recente ale pieþei
muncii, în baza experienþelor generate de situaþia raporturilor de
muncã în anii ºaizeci, ºaptezeci ºi optzeci. Aº spune cã globalizarea
este un proces ireversibil pe care nimeni, nici în Europa, nici în
restul lumii, nu îl poate evita sau controla. Se poate considera cã,
în cel mult 15 ani, economii precum cele ale Indiei, Braziliei sau
Rusiei, pentru a nu mai vorbi despre cea a Chinei, un gigant al
economiei mondiale, vor avea creºteri uriaºe ale marilor lor sectoare
industriale. În aceste economii, concepþia despre locul de muncã
sau despre siguranþa angajatului este total diferitã de abordãrile
noastre, europene, mai ales printr-o tratare autoritaristã ºi limitativã
a aspectelor legate de câºtigul personal, confortul ºi siguranþa locului
de muncã, fiind mai degrabã axate pe fidelitatea faþã de angajator,
ceea ce, într-o anumitã mãsurã, le face mai competitive, mai ales
prin scãderea costurilor ºi a cheltuielilor pentru asigurarea securitãþii
muncii. În consecinþã, va trebui sã regândim modalitãþile prin care
ne vindem pe noi înºine, ca forþã de muncã, pentru a þine cont de
aceste realitãþi. Cu cât vom face mai repede acest pas, cu atât vom
avea mai multe ºanse de adaptare la schimbãrile economiei mondiale
ºi vom face faþã competiþiei pe piaþa internaþionalã a muncii.
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În cele câteva luni care au trecut de la iniþerea
colaborãrii, v-aþi putut forma o opinie despre învãþãmântul
superior românesc, în general, ºi în particular despre
Universitatea Spiru Haret? Care ar fi aceasta?
Fãrã îndoialã, am analizat sistemul românesc de învãþãmânt
superior, despre care am înþeles cã este supus unor relativ dese
schimbãri de paradigmã, dar face ºi eforturi de a se plasa în context
european ºi internaþional, prin acþiuni de creºtere a vizibilitãþii ºi
competitivitãþii. De aceea, ne propunem ca anul viitor sau în cel
mult un an ºi jumãtate sã iniþiem cursuri dedicate studiului limbilor
naþiunilor din Europa de Est, unde cursanþii sã poatã studia, pe
lângã tradiþionalele limbi de aºa-zisã circulaþie internaþionalã
(englezã, francezã, spaniolã, germanã) ºi limba românã, ca prima
limbã, având ca alternativã limba polonezã sau limba rusã. Astfel,
tineri italieni vor veni în România, vor studia limba românã, apoi
vor aplica pentru obþinerea atestatului de la Colegiul Traducãtorilor
ºi Interpreþilor. Acesta este primul pas al unei deschideri a
învãþãmântului universitar românesc cãtre mediul academic
european, în care Universitatea Spiru Haret va avea un rol extrem
de important. Apoi, în funcþie de rezultate, proiectul va fi continuat
ºi va fi extins prin plasarea acestuia în contextul ºcolii de varã
despre care am vorbit mai devreme. În acest cadru, vor fi prevãzute
module formative referitoare atât la aspecte ale dezvoltãrii
economice ºi comerciale, cât ºi la promovarea performanþelor
universitãþii în mediul academic european.
Stimate domnule profesor, ce v-a determinat sã alegeþi
colaborarea cu USH, pentru stabilirea unui parteneriat,
având în vedere numãrul mare de instituþii de profil în
România?
Înainte de toate, Universitatea Spiru Haret este prima universitate
privatã fondatã în România, având sedii ºi campusuri în mai multe
oraºe importante ale României. Numai în Bucureºti existã trei arii
principale de desfãºurare a procesului educaþional ºi alte câteva
spaþii de învãþãmânt conexe. Am mai fost atraºi, totodatã, de
numãrul mare de facultãþi ºi specializãri, dar ºi de prestigiul de
care se bucurã aceastã universitate în mediul academic european ºi
în alte spaþii culturale ale lumii. Ceea ce a avut, însã, un rol hotãrâtor
ºi a determinat decizia noastrã  suntem onoraþi sã o spunem!  a fost
calitatea impecabilã a oamenilor pe care i-am cunoscut ºi preocuparea
lor pentru o continuã perfecþionare a programelor de învãþãmânt ºi
strãduinþa lor continuã de aducere la zi a metodelor de predare.
Vã mulþumesc încã o datã pentru excepþionala dumneavoastrã disponibilitate!
Vã mulþumesc ºi eu ºi sper cã rãspunsurile mele vor fi pe mãsura
aºteptãrilor cititorilor revistei dumneavoastrã!
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Frumuseþe martor la sãrãcie.
George V. GRIGORE

grele, dar ºi medicina ori scrisul, aflãm de la custodele Muzeului Chihlimbarului
din Colþi, Viorica Nica. Dar mai e ºi altã legendã. Bãtrânii mai ºtiu ºi azi de
berbecul cu lâna de aur. Se spune cã argonauþii l-ar fi cãutat în Þara Colhideei.
Curios e cã povestea asta face parte din mitologia greacã, dar, în vremuri îndepãrtate,
zona chihlimbarului de Buzãu s-ar fi numit Colhi, de unde a venit povestea
Colhideei. Exista o tradiþie care s-a pierdut în negura vremurilor. Se spune cã
strãmoºii colþenilor purtau la gât o bucatã micã de ambrã, sã le aducã noroc. La
nuntã sau la botez, localnicii ofereau copilului ori mirilor, dupã caz, o fãrâmã din
bogãþia pãmântului. Dar lucrurile sunt ºi mai serioase. Dupã milioane de ani în
care s-a transformat din rãºinã de brad în piatrã, chihlimbarul ar avea chiar ºi
proprietãþi curative. Þãranii dizolvau praf de ambrã în alcool sau în apã. Lumea
credea cã te poþi vindeca de bolile de stomac, de rinichi, de ficat, de inimã sau ale
aparatului respirator. Se pare cã nu sunt doar legende. Eu am cunoscut cu mulþi
ani în urmã un bãtrân care s-a tratat cu ambrã ºi a reuºit în acest fel sã elimine
pietrele de la rinichi, aud de la acelaºi specialist al muzeului din localitate. Povestea
unui om bãtrân de aici este una cu totul specialã: din munca lui s-a bucurat chiar
tãtucul Stalin de la Moscova. Iatã povestea lui Gheorghe Cristian, în vârstã de
82 de ani. Totul s-a întâmplat în anul 1951. Activiºtii de partid de atunci aflaserã
cã bãrbatul avea o piatrã rarã de ambrã, de 200 de grame. Au venit ºi au luat-o când
nu eram eu acasã. Era de culoare galben-roºu. Au dus-o la întreprindere, au
fãcut din ea o pipã, iar apoi i-au trimis-o lui Stalin.
Care este istoria exploatãrii chihlimbarului de aici? Mai întâi a fost un inginer
român, Dumitru Grigorescu. El a concesionat terenul, a sãpat aici mai multe
galerii, de la 1924 pânã la 1932. S-a exploatat chihlimbarul, care la vremea
aceea era echivalentul aurului. Apoi au venit olandezi, nemþi. Pe urmã au venit
comuniºtii, au fãcut întreprinderea unde prelucrau ambra. Asta s-a fãcut pânã
în 1968, când minele s-au închis. Toþi au luat de aici cât au putut. De noi nu lea pãsat. Noi nu ne-am ales cu nimic, încheie omul povestea chihlimbarului de la
Colþi. Pipa lui Stalin a fost fãcutã din piatra mea de chihlimbar - repetã Gheorghe
Cristian. ªi asta pentru cã ambra de Colþi este unicã în lume. A fost dovedit
ºtiinþific, încã din 1902, prin lucrarea de doctorat a savantului Gheorghe
Munteanu Murgoci, cã ambra sau rumanitul de la Colþi, unic în lume prin
culoarea sa neagrã, este chihlimbar, nu tãmâie, aºa cum au crezut multã vreme
þãranii din partea asta de þarã. Dintre cele 162 de nuanþe de ambrã cunoscute în
lume, piatra de culoare negru-verde este cea mai valoroasã. Un gram de chihlimbar
românesc neprelucrat ajunge azi la 80.000 de lei vechi, în timp ce o bucatã
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ºlefuitã aproape cã îºi dubleazã valoarea. Foºtii mineri colþeni au murit de mult,
aºa cum s-au stins ºi rostarii sau ºlefuitorii de chihlimbar. Zãcãmântul de
chihlimbar se gãseºte chiar ºi la suprafaþa pãmântului, aºa cã bãtrânii din zonã,
cu pensii mici, de agricultori, încearcã sã-ºi mai rotunjeascã veniturile. Unii neau spus cã mai vin prin comunã tot felul de aºa-ziºi turiºti ºi bat din poartã în
poartã. Întreabã cine are rumanit de vânzare. Dar nimeni de la Colþi nu s-a
îmbogãþit pânã acum, de sute de ani încoace. O fi, cum ne-a zis o femeie,
blestemul chihlimbarului. Sã te naºti pe un pãmânt bogat, dar sã mori sãrac!
O zonã atât de bogatã a þãrii a intrat în civilizaþie foarte târziu. Abia în anul
1975 s-a dat în folosinþã ºoseaua de la Pãtârlagele pânã la Colþi. Drumul e acum
acoperit pe o porþiune mare de noroi, semn cã dealurile din apropiere continuã
sã alunece. Ca sã nu mai vorbim de gropile din asfalt. Pânã când s-a fãcut
ºoseaua, þãranii mergeau pe o potecã. Plus cã electrificarea întregii localitãþi s-a
încheiat abia în 1973. În Colþi erau, pe vremuri, meºteri în ale bijuteriilor,
oameni prin mâinile cãrora au trecut kilograme întregi de ambrã. Se fabricau
pipe, coliere, brãþãri, cercei. În zona Colþi au fost gãsite douã bucãþi de chihlimbar
de dimensiuni impresionante, de aproximativ 2 ºi respectiv 3,5 kilograme, Cea
mai mare bucatã de chihlimbar din lume, care acum troneazã în muzee. Odinioarã,
puteai gãsi chihlimbarul de Colþi deopotrivã la gâtul reginelor, sub forma unor
impresionante medalioane, dar ºi în mâinile nevoiaºilor. Pentru mulþi dintre ei,
bobiþele de ambrã, odatã vândute, reprezentau singura cale de a-ºi asigura traiul
pentru câteva zile bune. Dacã în trecut cu o bucatã din piatra sãracului, cum
a fost ea numitã, puteai sã îþi cumperi o cãruþã cu lemne, acum, dacã mai poþi lua
pe ea o sticlã, douã de apã
Sã sperãm cã i se va face dreptate acestui muzeu, cã va fi scos din decãdere
ºi uitare prin eforturile comune ale autoritãþilor, investitorilor, localnicilor,
atrãgând, într-un final, un binemeritat aflux de turiºti.

Insectã fosilã prinsã în chihlimbar

Muzeul Chihlimbarului, unic în România prin specificul sãu, se aflã în
localitatea Colþi din judeþul Buzãu. Accesul la muzeu se face din DN10 BuzãuBraºov, pânã în Pãtârlagele, apoi pe DJ Valea Sibiciului-Colþi, încã 13 km.
Zona Colþi este una deosebitã prin specificul sãu, cu case vechi, biserici,
mânãstiri, copaci seculari încã scãpaþi de secure. Tot aici, pe lângã vestigiile
rupestre de la Aluniº, în munte, se gãseºte chihlimbarul, rostogolindu-se la
vale dupã ploaie, din mulþimea de aluviuni.
Colþi este singura localitate din þarã de unde s-a exploatat, în sistem minier,
chihlimbar, aceastã nestematã semipreþioasã, ceea ce îi oferã privilegiul de a
gãzdui o expoziþie sui-generis cu bijuterii fãurite din chihlimbar, cu pepite din
aceastã rãºinã fosilã, dar ºi cu uneltele folosite la extragerea sa ºi la finisarea
bijuteriilor. Pe lângã frumuseþea care îl face sã fie apreciat de întreaga lume,
chihlimbarul are ºi multiple întrebuinþãri în radiotehnicã, electronicã, la
prepararea lacurilor fine, a unor îngrãºãminte.
Prima minã de chihlimbar a fost deschisã în zonã în anul 1927 de dr. Dumitru
Grigorescu. În perioada de înflorire a extragerii chihlimbarului, în Colþi au existat
opt mine care, însã, au fost închise, ultima în 1968. Unele dintre ele au fost
detonate ºi astupate, altele au rãmas deschise ºi în prezent. În anul 1973, în sat
a fost inauguratã Colecþia muzealã Colþi, ca secþie a Muzeului Judeþean Buzãu.
Cele mai importante piese din colecþie sunt unele bucãþi de chihlimbar de peste
1,5 kg, precum ºi un cercel în care se aflã o furnicã fosilã. Mai sunt expuse ºi o
colecþie de icoane ºi o colecþie etnograficã. Casa în care se aflã colecþia a fost
construitã în stil popular, între 1973 ºi 1974, ºi renovatã în 1981 ºi 1983.
În singurul muzeu al chihlimbarului din þara noastrã se aflã peste 300 de
piese semipreþioase aºezate în cutii de sticlã. Chihlimbarul, cunoscut ºi ca
succin, moldavit, romanit/rumanit sau ambrã, este supranumit ºi piatra
soarelui, floare sau lacrimile zeilor (Valeriu Nicolescu: Lacrimile zeilor).
Mai existã ºi în alte zone din România, precum: în judeþul Neamþ (dealul
Cozia), în judeþul Bacãu (pe linia Moineºti  Târgu Ocna), în judeþul Prahova
(la Poiana, ªoimari, Câmpina), în judeþul Buzãu (pe Valea Sibiciului, Valea
Colþilor, Valea Boului ºi Valea Aluniºului, pe Valea Vineþiºului - comuna Nehoiu,
pe Valea Roºcoiului - comuna Gura Teghii, la Izvorul Frasinului din comuna
Brãieºti, la Izvorul Corbului - comuna Cãtina, în albiile râurilor Bâsca
Chiojdului, Sãrãþelul Bãlãneºtilor ºi Buzãu). Dar numai la Colþi ºi în cãtunul
Stãnila  menþioneazã savantul Gh. Munteanu-Murgoci  s-au fãcut sãpãturi
mai sistematice prin galerii. Începuturile exploatãrii au fost semnalate pe la
1828, la punctul Faþa Budei, unde trupele ruseºti care staþionau în zonã au
sãpat câteva galerii. Primele ateliere pentru prelucrarea chihlimbarului  dupã
cum afirmau M. Monoranu ºi V. Nicolescu  au aparþinut zugravului de
biserici ºi sculptorului Grigore Siliceanu (1861), fost elev al lui Gh. Tattarescu
la mãnãstirea Ciolanu. [ ] În 1924, la Bucureºti se înfiinþeazã un atelier
specializat în prelucrarea chihlimbarului de Buzãu, sub îndrumarea Elizei
Brãtianu, soþia unuia dintre marii politicieni ai vremii, Ion I. Brãtianu.
La Expoziþia Universalã de la Paris, din 1867, România ºi-a ales ca simbol,
alãturi de Cloºca cu puii de aur, ºi ambra brunã cu reflexe verzulii,
varietate unicã ºi veche de peste 30 de milioane de ani. Succesul a fost
uimitor, România obþinând pentru cele expuse medalia de aur. Ulterior, tot la
Paris, în 1932, inginerul Dumitru Grigorescu, cel care a prelucrat ambra
industrial (1927-1937), avea sã-i ofere personal reginei Angliei un medalion
de chihlimbar în care erau conservate insecte.
Pe lângã frumuseþea care îl face sã fie apreciat de întreaga lume, chihlimbarul
are ºi multiple întrebuinþãri în radiotehnicã, electronicã, la prepararea lacurilor
fine, a unor îngrãºãminte.
Colecþia muzealã Colþi e unicã în România ºi oarecum individualizatã faþã
de cele din Polonia ºi alte þãri baltice, prin varietatea coloristicã ºi raritatea
ambrei de Buzãu.
Pe culegãtorii de chihlimbar locali îi puteai vedea pe drumuri sau pe crestele munþilor, cu raniþa ºi târnãcopul în spate. Oamenii din sat îi recunoºteau
de departe ºi spuneau: Sunt cãutãtorii de chihlimbar, care au ieºit îndatã ce
vremea s-a încãlzit ºi zãpada s-a topit. Chihlimbarul cules din albiile râurilor
sau extras din stâncile munþilor este o piatrã preþioasã de culoare galbenã
transparentã, cu forme translucide, opace, fiind de origine organicã, care
provine din rãºinã. Vârsta chihlimbarului este apreciatã de pânã la 260 de
milioane de ani. Provine din rãºina arborilor din acele vremuri, care cu timpul
s-a solidificat ca o substanþã amorfã, cu toate cã nu este mineral. Chihlimbarul
are peste 160 de nuanþe de la galben-miere ºi pânã la negru-verde ºi toate se
gãsesc aici la noi, la Colþi. Este zonã bogatã ºi este cunoscutã în toatã lumea.
Probabil aici au fost îndeplinite toate condiþiile atmosferice de formare a
chihlimbarului, ne-a declarat Gheorghe Cîrstian, un localnic din Colþi. Localnicii
de aici au trãit de pe urma acestor pietre de când se ºtiu. Bucãþile de chihlimbar
sunt descoperite de ploile torenþiale. Era ultima speranþã a nevoiaºului. Când
rãmân fãrã bani ºi au de plãtit o datorie, oamenii pleacã pe munte ºi gãsesc
suficient cât sã scape de necazuri, ne-a mai declarat Gheorghe Cîrstian. Locuri
unde s-au gãsit bucãþi foarte mari de chihlimbar ºi unde sãtenii cautã în
continuare ar fi la Strâmba, Faþa Repede, Cãteasca ºi Dãnciuleºti. Trebuie sã
ai ºi noroc ca sã gãseºti. Sunt oameni care toatã viaþa nu au gãsit nicio
bucãþicã. ªi pe lângã asta, sunt o mulþime de secrete. De exemplu, fie cã îl
cauþi în minã sau în stâncã trebuie sã ºtii cã în jurul cuibarului de chihlimbar
sunt firiºoare de cãrbune. Acolo unde se aglomereazã cãrbunele trebuie sã
gãseºti, ne-a declarat Ciprian Chiriac, un cãutãtor de chihlimbar din Colþi.
Chihlimbarul e tot mai greu de gãsit în zilele noastre ºi doar cei din partea
locului îi ºtiu rosturile ºi locul în care se mai gãseºte. Asta e, de când lumea,
soarta locuitorilor comunei buzoiene Colþi, cu pãmânt bogat în pietre
semipreþioase. Localnicii au revenit la vechea ocupaþie ºi mai sapã ºi astãzi
dupã ambrã, s-o vândã turiºtilor, cu 10, 20 de lei. ªi toate acestea au loc întrun spaþiu restrâns, la Colþi, într-o localitate cu vreo 1.300 de oameni, majoritatea
bãtrâni. La ºase kilometri de centrul comunei, în satul Aluniº, se aflã celebrele
biserici sãpate în piatrã.
Aici este Þara Luanei. Se zice cã Luana era o fatã foarte frumoasã, care a
cãzut din cer ºi s-a îndrãgostit de un om din aceste locuri. Tot ea i-a învãþat pe
localnici sã-ºi sape chiliile de pe Culmea Martiriei, sã se ascundã acolo în vremuri
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Salã expoziþionalã din cadrul
Muzeului chihlimbarului de la Colþi.

N.B. Muzeul Chihlimbarului
s-a închis în aceastã toamnã, temporar. Clãdirea care o gãzduieºte a
intrat în reparaþie capitalã, dupã
patru decenii, redeschiderea ei fiind
aºteptatã în 2020. Totuºi, cea mai
mare pepitã de chihlimbar din lume
poate fi admiratã la Muzeul Judeþean
Buzãu.

