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Dragi studenþi, colegi ºi parteneri,
Dacã, pânã acum câteva zile, acest coronavirus pãrea o umbrã îndepãrtatã, acum el a devenit o realitate imediatã, cu efecte asupra activitãþii
noastre de zi cu zi. Însã, îngrijorarea nu trebuie sã se transforme în panicã;
preocuparea trebuie sã rãmânã pozitivã; focusul îndreptat cãtre modalitãþile prin care fiecare dintre noi poate gestiona eficient situaþia, atât în
viaþa personalã cât ºi în cea profesionalã sau în cea de student.
Urmeazã câteva sãptãmâni cruciale pentru toatã lumea. Din acest punct
de vedere, suntem bucuroºi cã ne putem desfãºura în bune condiþii
activitatea educaþionalã asigurându-se astfel continuitatea procesului de
învãþãmânt. În acest moment, structura anului universitar nu este
modificatã. Desigur, în funcþie de evoluþia evenimentelor ºi de deciziile
autoritãþilor, pot surveni schimbãri, pe care le vom comunica imediat dacã
este cazul.
Avem la dispoziþie cea
mai performantã platformã
educaþionalã din lume.
Liderul indisputabil în domeniul E-learning este
platforma Blackboard Inc.,
dezvoltatã de cea mai puternicã instituþie mondialã,
în domeniul serviciilor ºi
tehnologiei educaþionale,
cu peste 100 de milioane
de utilizatori globali.
Universitatea Spiru Haret
a achiziþionat încã din
anul 2006 platforma de
e-learning Blackboard,
pentru a beneficia de un
suport online ce vine în
completarea activitãþii didactice tradiþionale asigurând simultan pregãtirea
ºi evaluarea studenþilor, dar ºi comunicarea cu aceºtia.
Cu o interfaþã prietenoasã ºi uºor de utilizat, Blackboard permite derularea
activitãþii didactice online. În baza logãrii cu contul personal, studenþii au
acces la cursuri ºi materiale suport atât în format text, cât ºi sub formã de
fiºiere audio-video cu graficã atractivã. Tot prin intermediul platformei, se
poate consulta avizierul electronic pentru informaþii privind orarul,
programarea examenelor sau notele obþinute.
La nivel de evaluare, platforma Blackboard oferã posibilitatea testãrii ºi
monitorizãrii computerizate a activitãþii fiecãrui student, existând inclusiv
posibilitatea de a susþine examinarea finalã cu ajutorul platformei. În aceste
momente dificile, în care virusul Covid-19 a provocat suspendarea
cursurilor universitare faþã în faþã, ne putem desfãºura activitatea integral
online, datoritã platformei Blackboard.
Este un moment în care solidaritatea nu mai este doar o vorbã în vânt,
pentru cã numai împreunã putem minimiza impactul social ºi economic al
acestei pandemii. Efortul pe care-l veþi depune va fi în permanenþã sprijinit
ºi îndrumat de universitatea noastrã, prin toate instrumentele necesare.
Multã sãnãtate!

Universitatea Spiru Haret

continuã PREÎNSCRIERILE ONLINE
pentru anul universitar 2020-2021

Poþi afla toate detaliile despre cele 42 programe de Licenþã ºi 31 programe de Masterat doar
accesând site-ul www.admitere.spiruharet.ro! Viitorul tãu de student este la un click distanþã!

Vã intereseazã o specializare din domeniul economic?

Iatã oferta Universitãþii Spiru Haret!
COMUNICAT

Având în vedere declararea stãrii de urgenþã urmatã de mãsurile de restricþie a circulaþiei în
contextul evoluþiei negative a contaminãrii populaþiei cu coronavirusul COVID-19, casieriile
universitãþii îºi suspendã temporar activitatea urmând ca achitarea taxelor de ºcolarizare sã se
facã, ONLINE la adresa https://situatiescolara.spiruharet.ro/ums/do/secure/inregistrare_user
sau prin transfer bancar în contul RO08 RZBR 0000 0600 0466 9150 deschis la Raiffeisen
Bank. De asemenea, Serviciul Acte de Studii îºi suspendã activitatea în perioada stãrii de urgenþã.
În continuare, corespondenþa cu Universitatea Spiru Haret se va desfãºura exclusiv telefonic
sau prin email, în baza datelor de contact afiºate pe site (https://spiruharet.ro/), evitând astfel
contactul direct cu personalul de la sediul facultãþii, pânã la o datã care va fi comunicatã ulterior.
Depunerea documentelor solicitate de secretariate se va face prin e-mail în format electronic
(fiºier PDF) urmând ca dupã normalizarea situaþiei sã fie prezentate documentele originale, dupã caz.
Studenþii pot solicita schimbarea parolei de acces la UMS sau Blackboard si pot solicita
asistenþã tehnicã la adresa suport@spiruharet.ro

Conducerea Universitãþii Spiru Haret

Lecþia moºtenire a lui Spiru Haret:
sã privim mereu înainte!
Conf. univ. dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ
Pe 23 martie ar trebui sã ne aducem aminte de unul
dintre momentele importante care au marcat revoluþia lui
Spiru Haret în educaþie. La aceastã data a intrat în vigoare
în anul 1898 o nouã organizare a învãþãmântului secundar
ºi superior. Prin adoptarea legii iniþiate de Spiru Haret ºi
C. Dimitrescu-Iaºi, învãþãmântul secundar are o duratã de
8 ani (opt clase), repartizat în douã cicluri (inferior ºi
superior). Sunt organizate în învãþãmântul secundar
secþiile modernã, realã ºi clasicã, gimnazii ºi ºcoli normale.
Învãþãmântul superior este pus pe baze mai solide,
autonomia universitarã fiind unul din elementele cheie.
Putem spune cã aceastã lege a fost o revoluþie autenticã.
Ea a schimbat viaþa a milioane de oameni. Prin educaþie
putem privi înainte. Generaþiile succesive care au
beneficiat de aceastã reglementare au avut acces la un
statut social mai bun. Nici atunci natura nu era darnicã cu
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oamenii. Intrarea în vigoare a noilor norme pentru educaþie
a coincis cu trei ani de vreme potrivnicã: secetã ºi
inundaþii, într-o succesiune care fãcea agricultura, ramura
de bazã a economiei, imposibil de practicat. Dar cei de
atunci au privit înainte. Au început sã aplice un sistem de
educaþie care a dat roade. În linii mari, acel sistem de
organizare a învãþãmântului secundar ºi universitar a durat
pânã în anul 1948.
Adevãratele revoluþii sunt cele care transformã vieþile
oamenilor în bine. Ele se aplicã timp îndelungat. Capriciile
naturii, bolile, rãzboaiele ºi ocupaþiile strãine nu le pot
curma evoluþia. Spiru Haret a realizat atunci o revoluþie
pentru cã a privit înainte, la mersul ºi tendinþele societãþii
în care trãia. Sã facem ºi noi la fel: sã ne gândim cum
facem societatea mai bunã dupã ce trece criza actualã a
virusului ucigaº.

Conducerea Universitãþii Spiru Haret

Învãþãm?!
Mioara VERGU-IORDACHE
Este COVID 19 un revelator pentru societatea
româneascã?! Chiar dacã mai timid, activiºtii politici au
încercat sã tragã pe spuza lor partinicã cauzele ºi
efectele rãspândirii virusului la noi. Apoi, au descoperit
ce ºtia tot satul! Un numãr prea mic de cadre medicale,
de medici, în special epidemiologi, numãr mic de paturi
în spitale, Direcþii de Sãnãtate Publicã (SDP) cu existenþe
fantomatice, absenþa sau insuficienþa materialelor de
protecþie a personalului medical ºi a aparaturii medicale,
absenþa sau numãrul redus de teste. Dar nu au declarat
explicit ºi cu asumare cã existã destui cetãþeni români
de circumstanþã, cãrora nu le pasã, nici de þara mamã,
nici de þara adoptivã, care ignorã legi naþionale ºi
internaþionale ºi, pânã la urmã, bunul simþ. Nu stau sã
mã gândesc de ce. ªi odatã ce am importat virusul,
din ignoranþã, incapacitate managerialã, ambiþii politice
fãrã sens, mândrie gratuitã, constatãm cã bâjbâim în
numele drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti. În fine, e
greu de administrat o þarã în crizã în an electoral. Pentru
cã nu ºi-a asumat nimeni sã amâne anul electoral pentru
o vreme când (cu ajutorul lui Dumnezeu!) vom fi fãrã
spaima îmbolnãvirii ºi cu economia repusã pe ºine. Cã,
probabil, altele ºi altfel ar fi fost mãsurile luate.
Dar cine ºi cum suntem noi, românii? Solidari, empatici,
responsabili? Da, o parte dintre noi. Care s-au mobilizat
sã doneze bani ºi bunuri, timp ºi muncã, care au rãspândit
informaþii benefice, au chemat la raþiune ºi la calm. Alte
pãrþi?! Individualiºti, egoiºti, iresponsabili, antisociali.
S-au emis reglementãri, uºor neclare în primã fazã, neluate
în seamã, aºa cum nu este luatã în seamã întreaga noastrã
legislaþie. A ieºit la luminã rapacitatea unora, care s-au
grãbit sã goleascã rafturile din magazinele alimentare ºi
din farmacii, abilitatea de speculanþi, indiferenþa faþã de
posibilitatea de a-i îmbolnãvi letal pe vecinii, prietenii,
rudele lor. Mulþi s-au distrat diseminând informaþii false,
alarmiste, pentru destabilizarea calmului ºi raþiunii. ªi toþi
am remarcat cã virusul nu ne întreabã câþi bani avem în
bancã, nu întreabã ce poziþie socialã avem, nu se
intereseazã dacã suntem tineri sau bãtrâni, femei sau
bãrbaþi.
Noi, pânã acum, ne-am arãtat aºa cum suntem, nici
mai buni, nici mai rãi decât alþii. Deºi am avut/avem
ºansa sã fim altfel, învãþând din greºelile celor mai
repede atacaþi de virus.
Dar putem sã învãþãm? În primul rând despre omenie
ºi solidaritate. Suntem fiinþã superioarã, socialã,
caracterizatã prin gândire, inteligenþã ºi limbaj articulat,
prin poziþie verticalã ºi membre superioare apte de a
efectua miºcãri fine.?! Eu cred cã da. ªi gândirea,
inteligenþa ºi limbajul articulat, poziþia verticalã ne vor
conduce spre o schimbare esenþialã în comportarea
socialã, vom deveni mai uniþi ºi mai responsabili.
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La Institutul de Cercetare de la Mãgurele
au început experimentele pentru studiul interacþiunii
pulsurilor laser de mare putere cu materia
 Centrul Internaþional de Cercetare Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELINP) a demarat experimentele pentru studiul interacþiunii pulsurilor laser de mare putere
cu materia. La eveniment a participat ºi Dragoº Mihael Ciuparu, Secretar de stat în cadrul
Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii.

Primul experiment desfãºurat este rezultatul planificãrilor ºi cercetãrilor realizate de cãtre
echipa Extreme Light Infrastructure  Nuclear Physics (ELI-NP) în ultimii patru ani împreunã
cu echipa profesorului Gérard Mourou (laureat al Premiului Nobel pentru fizicã în anul 2018)
de la École Polytechnique - International Center for Zetta-Exawatt Science and Technology
(IZEST) din Franþa.
Obiectivul experimentului îl reprezintã studierea efectelor optice neliniare în materiale solide
cu scopul de a scurta durata pulsurilor laser pentru cercetãri de fizicã nuclearã ºi aplicaþii conexe.
În acest sens, a fost folosit un braþ al celui mai puternic sistem laser din lume. Experimentul a
demonstrat performanþa atinsã de echipa de operare a ELI-NP ºi a furnizorului sistemului laser
de mare putere, Thales, de a livra pulsuri laser la cerere pentru utilizatorii centrului de cercetare
de la Mãgurele.
Reprezentând cea mai avansatã infrastructurã în domeniul laserelor de mare putere ºi a
fasciculelor gamma, cu parametri unici, ELI-NP este un proiect implementat de cãtre Institutul
Naþional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizicã ºi Inginerie Nuclearã  Horia Hulubei/INCDFIN 
HH, institut aflat în coordonarea Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii.

Virtual RIUF

BIROUL DE COMUNICARE al MEC

RIUF cel mai mare târg educaþional se mutã în online!

Evenimentul se reprogrameazã pentru perioada 8-9 aprilie!
Oriunde vã veþi afla, veþi fi conectaþi la cele mai bune resurse printr-un
click, gratuit!
La Virtual RIUF veþi avea posibilitatea sã:
 interacþionaþi cu reprezentanþii universitãþilor internaþionale prin video
call-uri sau chat-uri online
 primiþi pe loc materiale sau resurse cu informaþii despre domeniile de
studiu pe care vrei sã le urmezi sau despre admitere
 participaþi la webinarii în care sunt prezentate programe de licenþã ºi
masterat din peste 10 þãri.
Mai mult, pe cele douã zile de eveniment online, consilieri
educaþionali ºi vocaþionali vor oferi consultanþã gratuitã celor care încã
nu sunt deciºi ce program de studiu sã aleagã. Aºa cã rezervaþi-vã locul
din timp!
Virtual RIUF oferã ocazia celor care îºi doresc sã afle mai multe
despre studiul în strãinãtate sã aibã acces la aceleaºi informaþii pe care
le-ar fi primit fizic în cadrul evenimentelor RIUF. Sunteþi aºteptaþi cu:
 peste 100 de universitãþi ºi instituþii educaþionale
 peste 10 þãri reprezentate
 peste 7.000 de programe de licenþã ºi masterat
 peste 20 de domenii de studiu
 peste 20 de speakeri invitaþi pentru a-þi vorbi despre programe de studiu,
dezvoltare personalã ºi profesionalã
 participarea la eveniment este gratuitã ºi este condiþionatã de
completarea formularului online: https://www.riuf.ro/virtual/

 Puncte de vedere  Puncte de vedere  Puncte de vedere  Puncte de vedere  Puncte de vedere
Cercul de cretã caucazian

Sã pornim de la o realitate dureroasã, care nu
mai poate fi ascunsã sub preº sau în spatele
unor discursuri triumfaliste: analizele comparative referitoare la diferenþele dintre sistemul
românesc de învãþãmânt ºi cele din celelalte state
europene, date publicitãþii în ultimele câteva
luni, nu ne sunt favorabile, aºezându-ne la
periferia performanþelor educative.
Învãþãmântul românesc are cu siguranþã
avantajele lui, dar ºi o mulþime de carenþe care
alimenteazã decalajele, motivul principal fiind,
conform specialiºtilor, lipsa unui sistem care
sã asigure învãþarea continuã, promovarea
creativitãþii ºi folosirea intensivã a aptitudinilor
fiecãrui individ în sensul creºterii bunãstãrii
generale a societãþii. Adicã, absolvenþii unei
forme de învãþãmânt din România se pregãtesc
mai degrabã pentru ei înºiºi, pentru binele
propriu, decât pentru a deveni, în sens civic,
promotori ai progresului comunitãþii care i-a
format. Cum putem trata aceastã prelungire
totalitarã în comportamentul unora dintre noi?
Îi condamnãm adesea pe tineri cã sunt
superficiali sau cã se gândesc cum sã facã sã
termine mai repede ºcoala ca sã plece în altã
þarã, mai favorabilã dezvoltãrii personale ºi, sã
recunoaºtem, care le asigurã o bunãstare
materialã de neimaginat, încã, în þara de origine.
Astfel pãcãtuim prin pãtrunderea în cercul de
cretã caucazian, supunând unei judecãþi
solomonice niºte oameni pe care nu ne-am
ostenit prea mult sã-i pregãtim pentru viaþã,
dar le cerem sã convieþuiascã în numele binelui
colectiv, într-o lume a celor puternici, cam
lipsitã de eticã, în care ei nu se regãsesc.
Pentru mulþi, ideea cã universitãþile româneºti
nu pot ºi nu vor putea nici în urmãtorii treizeci
de ani sã concureze cu universitãþile celebre ale
lumii este un motiv de agitaþie, de a cãuta cu lupa
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vinovaþii pentru acest lucru. Dar chestiunea este
falsã: situaþia unor instituþii autohtone de
învãþãmânt universitar este atât de precarã, încât
adevãrata problemã a acestora este ridicarea
nivelului de culturã generalã ºi pregãtire tehnicã a
studenþilor mãcar la nivelul unui absolvent de liceu
de la începutul anilor nouãzeci. Dupã ce vom
depãºi acest hop, ne putem gândi la þinte mai
ambiþioase. Deocamdatã, suntem foarte, foarte
departe. În educaþie se vorbeºte la fel de des ca în
celelalte domenii despre greaua moºtenire, fie
ea legatã de comunism sau de guvernãrile instituite
dupã 1990, numai cã au trecut treizeci de ani, iar
noi ne-am irosit în bãtãlii sterile. Sigur, existã
cazuri punctuale de cadre didactice universitare
dedicate profesiei, în universitãþi (mai ales) private,
în care creativitatea, cunoºtinþele de specialitate,
cultura generalã, diversitatea, receptivitatea sunt
cultivate asiduu prin stimularea competitivitãþii.
Unii spun cã, la privat, studentul învaþã mai bine
pentru cã îºi plãteºte studiile din propriul buzunar,
ceea ce îl responsabilizeazã. Alþii, în general cei
care nu se prea omoarã cu cartea ºi nici n-au înþeles
mare lucru din ceea ce s-a întâmplat în România
ultimelor trei decenii, bâiguie ceva despre
fabricile de diplome, un alt cliºeu folosit în spaþiul
public pânã la golirea completã de sens. Mai sunt
câþiva care, alunecând în deja obositorul ºi istoricul
fatalism care ne caracterizeazã, ridicã din umeri
cu resemnare: n-avem ce face, asta-i România!.
Nimeni nu are însã curajul sã vorbeascã despre
miniºtri incapabili care, de treizeci de ani încoace,
au aruncat învãþãmântul românesc în haos prin
mãsuri discreþionare, contradictorii ºi nefundamentate ºtiinþific, numai pentru a le face în ciudã
predecesorilor lor de altã culoare politicã sau
pentru a pune beþe în roate învãþãmântului privat
care le strica socotelile ºi constituia o ameninþare
la adresa pasivitãþii lor sterile. Iar o parte a mediului
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educaþional i-a tolerat din purã obedienþã sau
pentru cã autosuficienþa ºi mediocritatea lor
infatuatã a permis apariþia unei încrengãturi de
relaþii tocmai bune pentru a umple buzunarele
obiºnuiþilor sistemului. Astfel a apãrut o masã
criticã care, deºi pare sã nu deranjeze pe nimeni
acum, va exploda în urmãtoarele decenii, atunci
când vom constata stupefiaþi cã nu mai avem
medici, ingineri, economiºti, cercetãtori sau
profesori capabili sã educe alte ºi alte generaþii,
ceea ce ne va vulnerabiliza ºi ne va face dependenþi
de importul de educaþie, aºa cum depindem
astãzi de importul de bunuri de consum. Numai
cã una e sã imporþi televizoare, detergenþi ºi hârtie
igienicã, ºi alta este sã fii nevoit sã aduci din
exterior ingineri sau educatori, pentru cã pierderea
este dublã: costurile acestei variante sunt mult
mai ridicate, iar tinerii vor pleca sã studieze în alte
þãri, retezându-ne orice ºansã de progres. ªi avem
exemple îngrijorãtoare. Din ce în ce mai puþini
dintre olimpicii internaþionali români ai ultimilor
ani urmeazã cursurile unei universitãþi din
România. Majoritatea preferã sã accepte ofertele
universitãþilor occidentale, care, de obicei vin la
pachet cu burse ºi joburi tentante dupã absolvire.
Asta ºi pentru cã universitãþile româneºti de stat
nu par interesate de destinul absolvenþilor lor, pe
principiul l-am crescut, acum e mare, are o
diplomã, sã se descurce.
Astfel de mentalitãþi pãguboase riscã sã
transforme principiul enunþat mai sus în
strãmoºescul eu l-am fãcut, eu îl omor, pentru
cã ceea ce par sã nu înþeleagã strategii educaþiei
naþionale este cã a pune pe drumul sãu un tânãr
specialist nu înseamnã simpla eliberare a unei
diplome. Acel petic de hârtie nu îl va ajuta dacã
ºcoala se declarã plictisitã de preocuparea de
a-ºi prelungi grija pentru absolvent puþin dupã
ce acesta terminã cursurile. Din acest punct de

vedere, învãþãmântul privat stã mult mai bine,
iar Universitatea Spiru Haret este un exemplu
demn de urmat pentru cã a creat un sistem de
programe care, încã din primul an de studii,
pregãteºte viitorii absolvenþi pentru impactul
cu economia realã, cu viaþa în toatã complexitatea aspectelor ei. Studenþii universitãþii
aflã încã de pe bãncile ºcolii care sunt regulile
competiþiei prin ambiþioase programe de
practicã, ceea ce le permite apoi sã îºi gãseascã
locuri de muncã la companii de prestigiu sau
chiar sã devinã antreprenori. De altfel,
creativitatea ºi spiritul antreprenorial sunt o
constantã a procesului educativ desfãºurat în
Universitatea Spiru Haret.
Dacã decidenþii politici ºi structurile osificate
ale statului ar înþelege cã numai aºa putem depãºi
stadiul de þarã etern emergentã, în cel mult douã
decenii lucrurile ar arãta mult mai bine, iar
fenomenul exodului de creiere ar scãdea în
intensitate. Poate cã în acest fel, chiar dacã, în
continuare, nicio universitate româneascã nu
se va regãsi printre primele trei sute de
universitãþi ale lumii, mãcar nu vom mai vorbi
despre procentul aberant de analfabetism
funcþional, despre oameni blocaþi în proiect,
despre ºansa pierdutã a României de a deveni,
în sfârºit, o þarã normalã.
Este menirea istoricã, pe de-o parte a
învãþãmântului universitar de stat sã iasã din
starea de mediocritate manifestã ºi stereotipie,
iar pe de altã parte, a învãþãmântului universitar
privat sã facã eforturi în încercarea de a nu
imita acest comportament. În caz contrar,
programele cu nume pompos, precum România
educatã, RO-Cultura etc., vor rãmâne doar la
nivelul de fake news, spre hazul viitorimii
care, oricum va arãta ea, nu ne va înþelege
neputinþa, delãsarea, indiferenþa.
Dragoº CIOCÃZAN

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ

Mioara Vergu-Iordache
este editatã de
Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP)
FUNDAÞIA
ROMÂNIA DE MÂINE
Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Tiparul executat de
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
TIPOGRAFIA
FUNDAÞIEI
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
ROMÂNIA DE MÂINE
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.
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pentru conþinutul
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Wallachia eHub, un parteneriat strategic pentru
transformare digitalã, specializare inteligentã
ºi bunãstare în Regiunea Sud Muntenia

În data de 13 martie 2020, la sediul Camerei de Comerþ ºi Industrie Prahova a avut loc simpozionul
Specializarea inteligentã ºi digitalizarea în regiunea Sud-Muntenia. Opþiuni ºi oportunitãþi de finanþare. Rolul
clusterelor ºi al centrelor de digitalizare, organizat de Wallachia Hub  Consorþiul clusterelor din regiunea
Sud-Muntenia  împreunã cu reprezentanþi ai mediului universitar din cadrul Universitãþii de Petrol ºi Gaze
din Ploieºti ºi ai USH Pro Business din cadrul Universitãþii Spiru Haret  filiala Ploieºti, cu participarea
managerilor de cluster ºi a unor firme membre.

În cadrul simpozionului au fost discutate o serie
de documente aflate în dezbatere la nivel regional,
respectiv, analiza socio-economicã a regiunii SudMuntenia ºi evaluarea strategiei regionale de
specializare inteligentã, ºi au fost dezbãtute o serie
de noi obiective regionale, pornind de la experienþa
membrilor structurilor asociative ale mediului de
afaceri ºi a mediului universitar participante la
întâlnire. Astfel, a fost reliefat obiectivul transformãrii digitale ºi a conexiunilor sale cu tendinþele ºi
obiectivele de specializare inteligentã. De asemenea,
s-a pus problema unei definiri mai precise,
comparativ cu strategia anterioarã, a domeniilor de
specializare inteligentã regionalã pe baza unei
metodologii care sã poatã identifica mai exact
potenþialul local din perspectiva antreprenorialã, dar
ºi þinta bunãstãrii regionale.
În acest context, consorþiul de clustere Wallachia
Hub, precum ºi Camera de Comerþ ºi Industrie
Prahova ºi-au arãtat disponibilitatea de a colabora
cu Agenþia de Dezvoltare Regionalã Sud-Muntenia
la aceste obiective. În ceea ce priveºte instrumentele
pe care viitoarea strategie regionalã de competitivitate ar trebui sã le aibã în vedere, se vizeazã o
concentrare a lor pe obiective de inovare, digitalizare
ºi internaþionalizare ºi o creºtere a importanþei ºi
puterii de decizie la nivel regional privind definirea
ºi bugetarea acestora.
Nu în ultimul rând, consorþiul Smart eHub a
prezentat din experienþa sa privind dezvoltarea unui
centru de digitalizare pentru regiunea BucureºtiIlfov. În acest context, cei prezenþi au convenit
constituirea unui consorþiu regional de digitalizare,
Wallachia eHub, care va beneficia de experienþa
consorþiului din regiunea Bucureºti-Ilfov pentru
dezvoltarea unei capacitãþi de acþiuni la nivelul
practicilor europene.
Consorþiul Wallachia Hub are ca membri
urmãtoarele entitãþi: Danube Engineering Hub
Ploieºti (consulting engineering, aplicaþii GIS,
planificare urbanã, IT&C), Bio Concept Valea
Prahovei Ploieºti (agriculturã ecologicã), Danube
Furniture Cluster (industria mobilei), CERMAND
Târgoviºte  Centru pentru Energii Regenerabile la
Marea Neagrã ºi Dunãre (surse noi de energie),
Centrul antreprenorial universitar USH Pro Business
ºi ACEX, Asociaþia Centrelor de Afaceri de Export.
De asemenea, consorþiul a dezvoltat parteneriate cu
Camera de Comerþ ºi Industrie Prahova ºi Centrul
de digitalizare Smart eHub Bucureºti. Consorþiul
cuprinde un numãr semnificativ de firme din regiune
(peste 50) specializate în diverse domenii. Au fost
de faþã firme reprezentative ale consorþiului, precum

HEVECO, BLOM (consulting-engineering, soluþii
GIS), ºi Haptic R&D Consulting (consultanþã,
transfer tehnologic, inovaþie ºi digitalizare).
Regiunea Sud-Muntenia, ca, probabil, ºi alte
regiuni de dezvoltare, are nevoie de o structurã
puternicã localã de decizie, în parteneriat public-privat,
atât pentru elaborarea ºi implementarea strategiilor de
competitivitate, cât ºi pentru bugetarea unor instrumente
proprii de intervenþie pentru þinte de competitivitate
regionalã bazate pe inovare, transformare digitalã, dar
ºi internaþionalizare.
Lecþia momentului este aceea cã va trebui sã ne
intensificãm eforturile de specializare spre acele
domenii care vin cu soluþii pentru sãnãtatea umanã,
pentru cã nu vom putea închide la nesfârºit lanþurile
de interacþiune umanã care asigurã viaþa economicã
ºi socialã. Astfel, prevãd cã va creºte interesul mondial
ºi regional sau naþional pentru un alt mod de
agriculturã ºi producþie agro-alimentarã, mai puþin
invazivã în mediul natural, precum ºi pentru prevenirea
apariþiei zoonozelor, adicã a bolilor cu transmitere de
la animale la om, ca în cazul coronavirusului. Ambele
domenii sunt statornic susþinute de noi prin conceptele
de agriculturã ecologicã ºi One Health ºi cred cã se
pot plia foarte bine pe specificul regional. Agricultura
ecologicã profundã poate stopa bolile prin alternative
viabile la aberantele metode intensive de a produce
hrana umanã, iar One Health va permite sã identificãm
modalitãþile de transmitere a bolilor de la animale la
om prin conlucrarea dintre medicina veterinarã ºi cea
umanã, dintre protecþia mediului ºi industria agroalimentarã prin tot ceea ce contribuie la o abordare
integralã a sãnãtãþii umane  a declarat conf. univ.
dr. Costin Lianu, director USH Pro Business,
preºedintele Inter-Bio.
Universitatea de Petrol ºi Gaze din Ploieºti are
intenþia sã se implice mai mult în dezvoltarea
ecosistemului inovativ regional, atât alãturi de
Camera de Comerþ ºi Industrie Prahova, cât ºi de
consorþiul Wallachia eHub. Transformarea digitalã
cât ºi inovarea sau internaþionalizarea în afaceri sunt
obiective în care ne vom aduce contribuþia, a
declarat prof. univ. dr. Irina Gabriela Rãdulescu, UPG
Ploieºti.
În opinia Danube Engineering Hub, ar trebui ca
domeniile de specializare inteligentã sã fie definite
de antreprenorii care îºi doresc sã-ºi asume iniþiative
în aceastã direcþie, iar programele de acces la fonduri
sã fie mai simplificate ºi sã þinã cont de nevoile reale
ale mediului de afaceri. IMM-urile au puþine
instrumente atractive care sã le ajute sã investeascã
în cercetare-inovare  a declarat Costin Trandafir,
preºedintele consorþiului Wallachia Hub.

USH Pro Business Evenimente, Comunicare & Internaþionalizare
 Str. Nicolae Iorga nr. 34-36 , Bucureºti, sector 1  Tel: 021 650 00 14
 E-mail: office@ushprobusiness.ro  www.ushprobusiness.ro

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
iniþiazã demersurile privind selecþia
viitorilor membri CNATDCU
(mandatul 2020-2024)

Având în vedere faptul cã mandatul membrilor comisiilor de
specialitate ºi ai Consiliului General al Consiliului Naþional de Atestare
a Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor Universitare (CNATDCU)
înceteazã în data de 10 iunie 2020, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
iniþiazã demersurile pentru selecþia viitorilor membri CNATDCU 
mandatul 2020-2024.
Pentru asigurarea transparenþei ºi calitãþii procesului de selecþie a
viitorilor membri, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a decis constituirea,
pentru fiecare comisie de specialitate a CNATDCU, a câte unui Comitet
de selecþie ad-hoc, fiecare format din 3-5 personalitãþi. Dintre acestea,
este preferabil ca una sã aibã afiliere instituþionalã în afara României.
Membrii comitetelor de selecþie nu vor face parte din CNATDCU în
mandatul 2020-2024.
Comitetele de selecþie, a cãror componenþã va fi fãcutã publicã, vor
analiza aplicaþiile încãrcate pe platforma brainmap.ro pentru calitatea
de membru al CNATDCU ºi vor înainta Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii lista cuprinzând propunerile pentru componenþa respectivei
comisii de specialitate a CNATDCU.
Facem precizarea cã Academia Românã/instituþiile de învãþãmânt
superior, cercetare ºtiinþificã, culturã ºi sport pot face propuneri de
membri în CNATDCU pentru mandatul 2020-2024, asumate prin
completarea unor aplicaþii individuale.
Aplicaþiile individuale pentru calitatea de membru CNATDCU 
mandatul 2020-2024  se depun pe platforma brainmap.ro. Pentru
deschiderea contului pe aceastã platformã este necesarã o adresã de
e-mail ºi o parolã aleasã de utilizator.
Apelul este deschis în perioada 18 martie  30 aprilie 2020.
Principiile care stau la baza selecþiei membrilor CNATDCU sunt:
 transparenþa  evitarea incompatibilitãþilor ºi a conflictelor de interese,
inclusiv a imixtiunii factorului politic  asigurarea reprezentativitãþii
profesionale ºi instituþionale.
Profilul membrilor CNATDCU trebuie sã rãspundã urmãtoarelor
cerinþe minimale:
 experienþã proprie de cercetare ºtiinþificã, recunoscutã la nivel
naþional/internaþional, doveditã ºi validatã prin realizãri specifice ºi
prin îndeplinirea standardelor minimale naþionale pentru abilitarea în
domeniu;
 disponibilitatea asumatã de a activa în cadrul CNATDCU, implicit
renunþând la activitatea în alte consilii consultative ale Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii;
 echilibru ºi capacitate de analizã obiectivã;
 integritate profesionalã.
Nu sunt eligibili demnitarii ºi membrii structurilor de conducere ale
partidelor politice.
Listele cuprinzând propunerile comitetelor de selecþie vor fi fãcute
publice pânã în data de 20 mai 2020. Orice persoanã fizicã sau juridicã
are dreptul sã transmitã eventuale obiecþii ºi sesizãri argumentate pe
adresa de e-mail dgis@edu.gov.ro.
Dupã finalizarea termenului de consultare publicã, din listele de
propuneri întocmite de cãtre comitetele de selecþie, se numesc membrii
Consiliului General ºi ai comisiilor de specialitate ale CNATDCU pentru
mandatul 2020-2024, prin ordin al ministrului Educaþiei ºi Cercetãrii.

BIROUL DE COMUNICARE al MEN

Erasmus+

Extinderea
termenelor limitã
pânã pe
23 aprilie 2020
Comisia Europeanã, Directoratul General pentru Educaþie, Tineret,
Sport ºi Culturã, a emis o notã privind extinderea termenelor limitã
pentru depunerea candidaturilor Erasmus+.
Noile termene  influenþate de dificultãþile întâmpinate de solicitanþi
în urma extinderii epidemiei de coronavirus sunt:
23 aprilie 2020 (13:00 ora României)  termen de depunere a
candidaturilor pentru:
 Parteneriate strategice pentru educaþie în ºcoli (KA201),
 Parteneriate strategice pentru educaþie ºi formare profesionalã
(KA202),
 Parteneriate strategice pentru educaþie superioarã (KA203),
 Parteneriate strategice pentru educaþie în rândul adulþilor (KA204),
 Parteneriate pentru schimburi de ºcoli (KA229)
26 mai 2020  termen de depunere a candidaturilor 
cãtre Agenþia Executivã pentru Educaþie,
Audiovizual ºi Culturã  pentru Carta Erasmus
în Învãþãmântul Superior (ECHE).
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O dezbatere încãrcatã de semnificaþii:

Centrul Cultural  principalul pol al promovãrii Patrimoniului Cultural ºi Tradiþional Local
George V. GRIGORE
La sfârºitul lunii trecute, la invitaþia Centrului
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovare
Culturii Tradiþionale Ilfov, toþi directorii de centre
culturale, case de culturã, reprezentanþi ai primãriilor, care au ca sarcinã promovarea culturii
tradiþionale în localitãþile lor, ai Inspectoratului
ªcolar Judeþean, ai Casei Corpului Didactic
Ilfov ºi toþi colaboratorii pe probleme tradiþionale, cu care au existat activitãþi în anul 2019,
au fost prezenþi în Sala de Festivitãþi a Palatului
Brâncovenesc de la Mogoºoaia, unde a avut
loc dezbaterea Centrul Cultural  principalul
pol al promovãrii Patrimoniului Cultural ºi
Tradiþional Local.
Dupã un Cuvânt de întâmpinare al
directorului C.J.C.P.C.T. Ilfov, Alexandrina
Niþã, eleva Eva Garet de la Liceului George
Enescu din Bucureºti a interpretat cu
mãiestrie la pian Pasãrea de foc (partea I) de
Igor Stravinski. Adriana Scripcariu, istoric de
artã (ªcoala de la Piscu), a prezentat lucrarea
Patrimoniul cultural local ºi naþional:
educaþie, cercetare, comunicare, punând
accent pe importanþa educaþiei în procesul
de inventariere, conservare ºi promovare a
patrimoniului cultural ilfovean. Au fost
desfãºurate Douã au fost proiectele culturale
ce au reflectat tema prezentatã:
 proiectul Elevi din Ilfov pentru Patrimoniul Cultural, desfãºurat, pe parcursul
anului 2019, sub patronajul Comisia Naþionalã a României pentru UNESCO în 15 ºcoli
din localitãþi ilfovene. 15 echipe formate din
cei mai pasionaþi elevi ai fiecãrei ºcoli au
participat la un concurs de cunoºtinþe ºi idei,
iar primele trei echipe câºtigãtoare au fost
rãsplãtite cu o excursie în zona Horezu. Cu
aceastã ocazie a fost lansatã ºi broºura
Patrimoniul Cultural UNESCO din România.

 cel de al doilea proiect, Acþiuni de cercetare, inventariere a obiectivelor de patrimoniu material ºi imaterial, în vederea realizãrii Monografiei Judeþului Ilfov, a fost
desfãºurat de cãtre Consiliul Judeþean Ilfov,
prin Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Ilfov, în
parteneriat cu Inspectoratul ªcolar Judeþean
Ilfov, Institutul Naþional al Patrimoniului,
Protoieria Nord ºi Sud Ilfov, Centrele Culturale
Ilfov ºi realizat de cãtre Asociaþia Gaºpar,
Baltazar&Melchior/ªcoala de la Piscu, în
perioada mai  decembrie 2019. Astfel s-au
catalogat locaþii din judeþul Ilfov ce încã mai
pãstreazã elemente de patrimoniu material ºi
imaterial preþios.
Cornel Gãnescu, inspector ºcolar implicat
în viaþa culturalã a judeþului, a prezentat

lucrarea Revitalizarea patrimoniului folcloric
în ºcoala ilfoveanã. S-a vorbit despre rezultatele benefice ale proiectului cultural Studiul
dansului popular din zona Ilfovului, organizat de cãtre Consiliul Judeþean Ilfov prin Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Ilfov, în parteneriat cu
Inspectoratul ªcolar Judeþean Ilfov, Asociaþia
Coregrafilor Ansamblurilor Folclorice din
România ºi Asociaþia Doruleþul din Tulcea,
ce s-a derulat în anul 2019 la Liceul Teoretic
Doamna Chiajna din comuna Chiajna (sat
Roºu). Au fost instruite 60 de cadre didactice
în domeniul dansului popular, în vederea
conservãrii, promovãrii ºi transmiterii acestor
elemente de patrimoniu cãtre noua generaþie.
Cursurile au fost susþinute de cãtre coregrafii
Marin Barbu (Nea Marin) ºi ªtefan Coman.

Prof. dr. Cristina Ghiþã, inspector ºcolar
general adjunct, a pregãtit tema Ilfovul
crede în oameni. Uniþi pentru excelenþã în
educaþie, ºtiinþã ºi culturã, cu trimitere cãtre
alte douã importante proiecte culturale ale
judeþului Ilfov: Simpozionul anual de
geografie Cununa cu diamante, devenit deja
un brand naþional, recunoscut pentru valoarea lucrãrilor prezentate ºi modul impecabil
de organizare, ºi Gala Excelenþei, aflatã la
prima sa ediþie, desfãºuratã la Centrul
Cultural Ion Manu din oraºul Otopeni, pe
data de 19 decembrie 2019, având drept scop
premierea elevilor ºi profesorilor lor, care au
obþinut premii la olimpiadele ºi concursurile
naþionale, în anul ºcolar 2018-2019, de
matematicã, geografie, fizicã, chimie, picturã,
teatru sau port popular. Elevii au primit
diplome, agende, calendare, dulciuri ºi bani
 între 500 ºi 1.000 de lei, în funcþie de
concursul la care au participat, iar profesorii
lor îndrumãtori sume între 1000 ºi 1500 de lei.
Cei 60 de olimpici ºi 40 de profesori premiaþi
în data de 19 decembrie au devenit astfel un
reper al generaþiei de mâine, iar performanþele
lor au ridicat ºtacheta în toate domeniile.
Dezbaterea s-a încheiat în mod amical, iar
doritorii care au þinut a-ºi face cunoscute
opiniile despre cele prezentate au luat
cuvântul, ºi au prezentat ºi propuneri
interesante pentru proiecte viitoare.
Oferind diplome ºi plachete tuturor
colaboratorilor pe probleme tradiþionale cu
care au existat activitãþi ale Centrului Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Ilfov în anul 2019, Alexandrina
Niþã, director C.J.C.P.C.T. Ilfov, a prezentat
un posibil calendar al manifestãrilor culturale
propuse pentru anul 2020, deschizând calea
unor colaborãri viitoare, la fel de fructuoase
ºi încãrcate de rezultate pozitive.

Vã intereseazã o specializare din domeniul economic?
Iatã oferta Universitãþii Spiru Haret!
 Contabilitate
ºi informaticã de gestiune
Programul de studii Contabilitate ºi informaticã de
gestiune urmãreºte formarea unei gândiri economice ºi
manageriale asupra fenomenelor ºi proceselor practicii
economice, din firme ºi instituþii publice, naþionale ºi comunitare, ºi corelarea acestora cu mediul socio-economic
exterior firmei; organizarea ºi þinerea contabilitãþii; organizarea ºi exercitarea sarcinilor specifice controlului ºi
auditului intern; elaborarea ºi analiza rapoartelor financiare; întocmirea, prezentarea ºi analiza situaþiilor
financiare consolidate; contabilitatea operaþiunilor de
fuziune, divizare, lichidare, grupãri ºi achiziþii de întreprinderi; organizarea ºi exploatarea sistemelor informatice
de gestiune; întocmirea ºi prezentarea declaraþiilor fiscale;
elaborarea analizelor financiar-contabile pe diferite trepte
ierarhice ale procesului decizional vizând obiective majore
cum sunt: maximizarea profitului, managementul strategic,
raportul cost-beneficiu, proiecte industriale ºi investiþionale, studii de prefezabilitate ºi fezabilitate, audit ºi
control financiar-contabil, implementarea de standarde
naþionale ºi internaþionale de contabilitate ºi fundamentarea financiar-contabilã a deciziilor de externalizare
a unor compartimente ºi servicii (outsourcing) de la
agentul economic.
Oportunitãþi de carierã
Absolvenþii programului de studii Contabilitate ºi informaticã de gestiune pot profesa ca: Consilier/expert/inspector/
referent/economist în gestiunea economicã, Analist, Referent
de specialitate financiar-contabilitate, Contabil, Contabil
bugetar, Auditor intern, Controlor financiar, Administrator
financiar, Contabil financiar-bancar, Consilier financiarbancar, Revizor contabil, Cenzor, Controlor de gestiune,
Consultant bugetar, Inspector economist, Ofiþer bancar etc.
Care sunt facultãþile unde se studiazã aceastã specializare?
 Facultatea de ªtiinþe economice Bucureºti
str. Fabricii nr. 46 G, Sector 6, Bucureºti;
tel: 021 316 97 83; e-mail: admitere_se@spiruharet.ro
 Facultatea de ªtiinþe juridice ºi ªtiinþe economice Craiova
str. Vasile Conta, nr. 4, Craiova; tel: 0251 42 33 95;
e-mail: admitere_sjeac@spiruharet.ro
 Facultatea de ªtiinþe economice Câmpulung
str. Traian nr. 223, Câmpulung; tel: 0248 51 22 84;
0248 51 06 00; e-mail: admitere_secl@spiruharet.ro

 Management
Programul de studii universitare de licenþã Management
urmãreºte formarea de specialiºti care sã dobândeascã o
serie de cunoºtinþe ºi competenþe de specialitate specifice
profesiei. În acest sens absolvenþii vor putea: identifica,
analiza ºi gestiona elementele care definesc mediul intern ºi
extern al organizaþiei prin diagnosticare ºi analizã SWOT;
elabora ºi implementa strategii ºi politici ale organizaþiei;
elabora ºi implementa sistemul managerial ºi subsistemele
sale (alocare ºi realocare de resurse ºi activitãþi); identifica,
selecta ºi utiliza modalitãþile de previzionare, organizare,
coordonare, antrenare ºi control-evaluare; fundamenta,
adopta ºi implementa decizii pentru organizaþii de micã
complexitate (în ansamblu sau pe o componentã); utiliza
baze de date, informaþii ºi cunoºtinþe în aplicarea metodelor,
tehnicilor ºi procedurilor manageriale.
Oportunitãþi de carierã
Programul de studii Management asigurã absolvenþilor
sãi posibilitatea de a profesa ca: Consultant în management,
Manager proiect, Manager marketing, Manager în domeniul siguranþei alimentare, Manager în activitãþi de
turism, Manager general, Manager financiar, Manager
farmacii, Manager de proiect în parteneriat public-privat,
Manager de întreprindere socialã, Manager de inovare,
Manager bancar, Manager aprovizionare, Manager al
sistemelor de management al riscului, Manager al
sistemelor de management de mediu, Manager al sistemelor
de management al calitãþii, Manager al organizaþiei
culturale, Manager achiziþii etc.
Care sunt facultãþile unde se studiazã aceastã specializare?
 Facultatea de ªtiinþe economice Bucureºti
str. Fabricii nr. 46 G, Sector 6, Bucureºti; tel: 021 316 97 83;
e-mail: admitere_se@spiruharet.ro
 Facultatea de ªtiinþe juridice ºi ªtiinþe economice Craiova
 str. Vasile Conta, nr. 4, Craiova; tel : 0251 42 33 95;
e-mail: admitere_sjeac@spiruharet.ro
 Facultatea de ªtiinþe juridice ºi ªtiinþe economice Braºov
str. Turnului nr. 7, Braºov; tel: 021 455 1061;
e-mail: admitere_sjeab@spiruharet.ro
 Facultatea de ªtiinþe juridice ºi ªtiinþe economice Constanþa
str. Unirii, nr. 32-34,Constanþa;
tel: 0241 54 50 15; 0241 54 14 90; 0241 54 14 91;
e-mail: admitere_sject@spiruharet.ro

 Marketing
Programul de studii universitare de licenþã Marketing
ºi-a stabilit drept principal obiectiv formarea de economiºti,
specialiºti în domeniul marketingului, aceºtia urmând sãºi desfãºoare activitatea în diverse domenii ale economiei.
Competenþele asigurate prin Programul de studii Marketing
sunt urmatoarele: capacitatea de a folosi eficient tehnicile
ºi metodele din domeniul marketingului, posibilitatea de a
dezvolta, la un nivel operaþional, o viziune de ansamblu
asupra procesului de comercializare a produselor ºi
serviciilor cerute de consumatorii potenþiali, capacitatea
de a utiliza tehnologia informaþionalã în rezolvarea
problemelor din domeniul marketingului, abilitatea de a
diagnostica ºi de a comunica eficient cu membrii echipei.
Oportunitãþi de carierã
Absolvenþii specializãrii Marketing pot profesa în
diverse domenii ale economiei, precum: Servicii de
marketing, comerciale sau de vânzãri, Departamente de
cercetare-field, cercetare calitativã ºi PR, Departamente
de servicii clienþi, Servicii specializate în organizarea
de târguri ºi expoziþii, Departamente de creaþie media,
planificare media ºi publicitate, Departamente de
logisticã ºi aprovizionare etc.
Unde se studiazã aceastã specializare?
 Facultatea de ªtiinþe economice Bucureºti
str. Fabricii nr. 46 G, Sector 6, Bucureºti;
tel: 021 316 97 83; e-mail: admitere_se@spiruharet.ro
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Un nobil dac a poposit
pe Bulevardul Dacia din Bucureºti

Prostia
ca sistem

Medicii, asistenþii, personalul din serviciile de ambulanþã,
dar ºi puþinii cercetãtori în domeniul virusologiei, chimiei de
sintezã sau biochimiei moleculare duc în aceste zile o luptã
cumplitã, istovitoare, uneori inegalã, cu o molimã rãspânditã
pe întreaga planetã cu o repeziciune îngrijorãtoare. Eroismul
acestor oameni nu va putea fi rãsplãtit îndeajuns niciodatã.
Sudoarea de pe frunþile lor ºi cearcãnele care le îngreuneazã
privirea ar trebui sã rãmânã, dupã ce vom fi scãpat de aceastã
epidemie, în mintea fiecãruia dintre noi, indiferent de vârstã,
ca o lecþie de devotament ºi dãruire greu de gãsit în aceste
vremuri. Cine poate cuantifica efortul acestor oameni,
spaimele care le îngheaþã inima, depãrtarea de cei dragi, pe
care o acceptã doar pentru cã se zbat sã ne ºtie pe noi,
ceilalþi, în siguranþã?
ªi cum toatã aceastã nebunie nu ar fi de ajuns, dar ºi
pentru cã prostia este perenã ºi sapã pânã ºi cele mai dure
defileuri, vedem ºi în aceste zile personaje rupte de lume
vãrsându-ºi frustrãrile în spaþiul public. Un domn procuror
s-a autosesizat cã un distins medic, profesor universitar ºi
om de ºtiinþã, manager al unei instituþii medicale esenþiale în
bãtãlia cu epidemia, ar fi comunicat public niºte ziceri de la o
întrunire a comandamentului pentru situaþii de urgenþã.
Ziceri care ar fi fost secrete de serviciu, drept pentru care la convocat la audiere pe domnul profesor, fãcându-l sã piardã
aiurea ore preþioase. Zelosul funcþionar se gândeºte chiar
sã deschidã un dosar penal. Mã întreb, fãrã a-i dori asta,
fereascã Dumnezeu!, ce s-ar întâmpla dacã domnia sa însuºi
ar cãdea la pat, iar medicul despre care vorbim nu ar avea
timp sã-l îngrijeascã pe el ºi pe alþii, fiind ocupat cu scrierea
de declaraþii. Cunoscându-l pe distinsul om de ºtiinþã, sunt
convins cã i-ar sta la cãpãtâi fãrã regrete, remuºcãri orgolii
ºi l-ar pune, în cele din urmã, pe picioare, fãrã sã se gândeascã
dacã personajul a înþeles lecþia.
Dupã ce, ani de-a rândul, strategii reformãrii economiei
româneºti au reuºit sã ne transforme într-o þarã de importatori, rãzând la propriu de pe faþa pãmântului sau bãgând în
faliment toate institutele de cercetare ºtiinþificã din domeniul
medicinei, biochimiei, farmacologiei, fabricile de medicamente
ºi echipamente medicale ºi, în general, cam toatã industria ºi
cercetarea româneascã, am ajuns acum sã cerºim pe la alte
porþi. Care porþi rãmân închise, pentru cã se merge pe
principiul fiecare pentru sine, scapã cine poate. Iar
personaje întunecate precum cel despre care vorbim se simt
bine printre munþii de praf ºi pânzele de pãianjen aºternute
peste creativitatea, ingeniozitatea, inventivitatea româneascã, crezând cã nu vede nimeni cu ce se ocupã sistemul
din care fac parte.
Sigur, justiþia trebuie sã-ºi urmeze cursul, nimic de zis, dar
lãsaþi-i pe medici ºi pe cei din prima linie a luptei cu morbul
sã îºi facã treaba.
Ei chiar se pricep la asta, iar þara chiar are nevoie de ei.

Dragoº CIOCÃZAN

Existã viaþã dincolo de coronavirus! Sâmbãtã, 14 martie, a fost
amplasatã în Bucureºti, pe
Bulevardul Dacia, între Piaþa Romanã
ºi Calea Victoriei, o statuie, replicã a
unei statui antice romane ce
reprezintã un nobil dac. Originalul se
gãseºte în Grãdinile Boboli din
Florenþa (Italia). Proiectul de realizare
a acestei statui aparþine Asociaþiei
Identitate Culturalã Contemporanã,
în colaborare cu istoricul Leonard
Velcescu. Într-o primã etapã, statuia
a fost dezvelitã pe 25 iunie 2019, în
incinta Muzeului Naþional de Istorie
Bdul Dacia
al României, unde a fost gãzduitã
pânã pe 14 martie 2020. Acum, dupã parcurgerea tuturor
etapelor necesare aprobãrii, a fost amplasatã în stradã Are
2,30 metri, este o reproducere 3D cu un grad de fidelitate de
aproape sutã la sutã, realizatã la o celebrã galerie de artã din
Florenþa; a fost plãtitã cu 200 de mii de euro, sumã adunatã
prin colectã publicã (preþul e corespunzãtor unei replici). Pornind
de la lucrarea lui Leonard Velcescu - Dacii în sculptura romanã.
Studiu de iconografie anticã, premiatã de Academia Românã,
în care sunt inventariate toate statuile dacilor realizate de
romani, echipa AICC, împreunã cu academicianul Alexandru
Vulpe, a ales sã realizeze aceastã copie a unui monument
antic reprezentativ pentru
istoria noastrã. În studiile
mele am susþinut ca o ipotezã
plauzibilã cã este posibil ca
aceastã reprezentare sã fie
Regele Decebal. De ce? Nu
este o idee chiar superficialã. Capul antic al
acestei statui (...), se mai
gãseºte în Muzeul Vatican,
acelaºi cap identic. Deci
Bust dac  Aeroportul
aceastã statuie împreunã cu
Otopeni
altele au fost fãcute în
perioada romanã, în perioada lui Traian, perioada de
apogeu a artei romane. Artiºtii romani nu se amuzau sã
reproducã de douã ori acelaºi cap de nobil numai dacã ar fi
fost o reprezentare a unui personaj important de rang înalt
de dac ºi, bineînþeles, logic, este posibil sã fie Decebal.
Realizarea concretã a statuii a fost fãcutã la Carrara, unde

sunt cariere de marmurã albã de Carrara. Originalul este
din porfir roºu adus din Egipt, iar capul ºi mâinile din
marmurã albã de Carrara. (...) Aceastã statuie a fãcut parte
din Forul lui Traian ca multe altele, în jur de 100 de statui,
care împodobeau curtea interioarã la înãlþimea nivelelor
porticurilor.  a declarat istoricul Leonard Velcescu.
Între timp, în anul 2017, în Aeroportul Otopeni, cel mai
mare al þãrii, pe culoarul care leagã terminalele Plecãri ºi Sosiri,
Asociaþia Identitate Culturalã Contemporanã a mai dezvelit
o statuie: bustul unui nobil dac. De fapt, este portretul lui
Decebal ºi este aºezat într-un colþ, înconjurat de niºte panouri
cu imagini cu daci celebri (Burebista, Decebal), pe care sunt
menþionate câteva momente importante din istoria acestei
civilizaþii. Lucrarea este realizatã în ipsos ºi marmurã ºi
este inspiratã dupã o lucrare omonimã, realizatã în anii 106112 de cãtre un artist roman, aflatã la Vatican. Tot astfel, mai
avem în clisura Dunãrii, basorelieful cu Chipul regelui dac
Decebal, o statuie înaltã de 55 m, aflatã pe malul stâncos
al Dunãrii, între localitãþile Eºelnia ºi Dubova, în apropiere
de oraºul Orºova, sculptatã într-o
stâncã de cãtre sculptorul Florin
Cotarcea, ajutat de 11 alpiniºti.
Este cea mai înaltã sculpturã
în piatrã din Europa ºi a doua din
lume. O statuie turnatã în bronz,
realizatã de sculptorul Alexandru
Papuc (numai capul unui dac, de
aceastã datã), a fost inauguratã
pe 23 ianuarie 2019, în Bucureºti,
lângã Piaþa de Flori, la intersecþia
dintre Calea Rahovei ºi str. Uranus.
Gestul nobil al Asociaþiei
Monument al unui
Identitate Culturalã Contemdac (bust) din sectorul 5 - Bucureºti
poranã, în colaborare cu istoricul
(Calea Rahovei
Leonard Velcescu, de a aduce din
nr. 165). A fost
Italia ºi a amplasa copia unei statui
inaugurat pe 23 iade nobil dac (Decebal) în Bucureºti
nuarie 2019, la
este unul de recuperare identitarã
intersecþia dintre
ºi istoricã. Sperãm cã astfel cetãþenii
Calea Rahovei ºi
capitalei ºi nu numai ei sã se aplece
str. Uranus. Fiind
asupra istoriei adevãrate a acestei
turnatã în bronz,
þãri ºi sã fie mândri de trecutul
statuia a fost realinostru cândva glorios.
zatã de sculptorul
Alexandru Papuc.

George V. GRIGORE

Radio România Cultural
oferã copiilor poveºti de teatru radiofonic
 Având în vedere mãsurile luate de autoritãþi pentru
combaterea pandemiei de coronavirus ºi þinând cont de
faptul cã ºcolile sunt închise, Radio România Cultural îºi
adapteazã, începând de miercuri, 18 martie, ºi pânã la
încheierea stãrii de urgenþã, conþinutul dedicat copiilor ºi
persoanelor care petrec mult timp acasã.
Radio România Cultural renunþã la o serie de emisiuni
ºi le înlocuieºte cu programe speciale pentru a veni în
sprijinul tuturor celor care zilele acestea sunt nevoiþi sã
rãmânã la domiciliu. Astfel, în fiecare zi, de la ora 12:00,
copiii ºi pãrinþii lor pot asculta, pe toate frecvenþele
naþionale ale Radio România Cultural, cele mai frumoase

poveºti de teatru radiofonic,
multe dintre acestea fiind
adaptãri ale unor opere aflate
în manualele ºcolare.
De asemenea, pe site-ul
www.radioromaniacultural.ro, copiii pot asculta oricând
doresc producþii dedicate ale Teatrului Naþional
Radiofonic.
Copiii care deja au început teleºcoala pot afla noutãþi
despre posibilitãþile de învãþare ºi petrecere a timpului
liber ºi din seria de emisiuni iClasã, difuzatã zilnic pe
frecvenþele Radio România Cultural, de la ora 14,00.

Invitaþii în lumea artelor plastice
Oana BOGORIN-PREDESCU are cea mai nobilã meserie din lume.
Sã aline suferinþele pacienþilor ºi sã îi facã mai frumoºi. Dar, nu a fost
suficient pentru sufletul sãu ºi a intrat în lumea mirificã a armoniilor
cromatice. S-a nãscut în Piatra Neamþ la data de 30 iunie 1978. Este
absolventã a Colegiului Naþional Octavian Goga din Sibiu, profilul
matematicã-fizicã, ºi a Facultãþii de Medicinã Victor Papilian din
Sibiu, specializarea stomatologie. Aria subiectelor pe care le
abordeazã este largã: naturã staticã, peisaj, portret, picturã abstractã,
graficã. Participã la expoziþii personale ºi colective.
Vã rog sã vã prezentaþi pentru cei care vã cunosc mai puþin.
În prezent, sunt medic specialist stomatologie generalã. Am
absolvit cursurile de picturã la ªcoala Popularã Ilie Mincu din
Sibiu în anul 2002, iar din toamna anului trecut urmez primul an de
master (picturã) în cadrul aceleiaºi instituþii. Prima mea expoziþie
personalã a avut loc în anul 2013, gãzduitã de Muzeul de ªtiinþe
Naturale ºi intitulatã Anotimpul fluturilor. Pânã în prezent am
participat la mai multe expoziþii personale, dar ºi de grup, în: Sibiu,
Bistriþa, Bucureºti, Cluj-Napoca ºi Târgul Mureº. De asemenea,
sunt membrã în Asociaþia Artiºtilor Plastici din Cluj ºi din Mureº;
recent, am devenit membrã in grupul ROD.
De ce aþi ales pictura?
Am ales pictura deoarece de micã am
avut o înclinaþie spre acest domeniu ºi, pe
mãsura trecerii timpului, a devenit pasiune;
muzica este una dintre sursele mele de
inspiraþie, când mã aºez in faþa ºevaletului,
ea este o prezenþã obligatorie ºi binevenitã.
Care tehnici, ce suprafeþe sunt preferate
de dumneavoastrã?
O lungã perioadã de timp am ales sã pictez în culori acrilice pe pânzã, dar în ultima

Oana BOGORINPREDESCU,
un artist de valoare,
vã invitã la nemurire

perioadã m-am concentrat mai mult pe pictura în ulei; de asemenea,
îmi place foarte mult ºi tehnica mixtã. Am ºi câteva lucrãri realizate
în acuarelã, în tuº, ceai ºi cafea pe hârtie. Mã simt confortabil sã
lucrez pe pânze de dimensiuni medii, dar nu mã sperie nici pânzele de
mari dimensiuni.
Cum e viaþa dumneavoastrã dincolo de picturã?
Viaþa mea este o îmbinare armonioasã între timpul alocat profesiei
ºi cel petrecut în familie, acordat motanului nostru, pe care-l alintãm
Arys rebelul, plimbãrilor, vizitelor în muzee de artã ºi galerii sau
fotografierii caselor þãrãneºti, porþilor vechi, diferitelor elemente de
arhitecturã ruralã sau urbanã. De asemenea, în mãsura posibilitãþilor, îmi place sã vãd filme, sã mã întâlnesc cu prietenii ºi colegii, sã
rãsfoiesc albume de artã ºi sã citesc.
Unde vã vedeþi peste zece ani?
Mã vãd având propriul atelier, participând la diferite expoziþii ºi
mergând în tabere de picturã. Mi-ar plãcea sã-mi creez un grup de
persoane pasionate de picturã, sã pictãm împreunã ºi sã împãrtãºim
din experienþa noastrã.
Adresaþi un gând pentru cititorii acestui interviu.
Sper sã le facã plãcere sã descopere universul meu cromatic,
picturile mele sã le ofere un strop
de bucurie, sã le trezeascã curiozitatea, ºi sã nu uite cã toþi artiºtii
au nevoie de susþinerea lor, manifestatã prin prezenþa la vernisaje,
interesul pentru mesajul artistic
etc.

Aristotel BUNESCU

https://agentiadepresaculturalasi
sportiva.wordpress.com/
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SISTEMUL NAÞIONAL DE MANAGEMENT AL SITUAÞIILOR DE URGENÞÃ
Având în vedere epidemia de coronavirus ce se poate transforma
într-o pandemie, prezentãm în continuare, pe parcursul mai multor
articole, Sistemul Naþional de Management al Situaþiilor de Urgenþã
din România, atribuþiile, competenþele acestuia, dar ºi obligaþiile
noastre în calitate de cetãþeni într-o astfel de situaþie.
Sistemul Naþional de Management al Situaþiilor de Urgenþã (Sistemul
Naþional) este reglementat de O.U.G. 21/ 2004 ºi organizeazã ºi
funcþioneazã pentru prevenirea ºi gestionarea situaþiilor de urgenþã,
asigurarea ºi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare ºi
de altã naturã necesare restabilirii stãrii de normalitate.
Sistemul Naþional este organizat de autoritãþile administraþiei publice
ºi se compune dintr-o reþea de organisme, organe ºi structuri abilitate
în managementul situaþiilor de urgenþã, constituite pe niveluri sau
domenii de competenþã, care dispune de infrastructurã ºi de resursele
necesare pentru îndeplinirea atribuþiilor prevãzute de lege.
Definiþii
În sensul prevederilor legale, termenii ºi expresiile de mai jos au
urmãtorul înþeles:
a) situaþia de urgenþã - evenimente excepþionale, cu caracter
nonmilitar, care ameninþã viaþa sau sãnãtatea persoanei, mediul
înconjurãtor, valorile materiale ºi culturale, iar pentru restabilirea
stãrii de normalitate sunt necesare adoptarea de mãsuri ºi acþiuni
urgente, alocarea de resurse specializate ºi managementul unitar al
forþelor ºi mijloacelor implicate;
b) amploarea situaþiei de urgenþã - mãrimea ariei de manifestare a
efectelor distructive ale acesteia în care sunt ameninþate sau afectate
viaþa persoanelor, funcþionarea instituþiilor statului democratic,
valorile ºi interesele comunitãþii;
c) intensitatea situaþiei de urgenþã - viteza de evoluþie a fenomenelor
distructive ºi gradul de perturbare a stãrii de normalitate;
d) starea potenþial generatoare de situaþii de urgenþã - complex de
factori de risc care, prin evoluþia lor necontrolatã ºi iminenþa
ameninþãrii, ar putea aduce atingere vieþii ºi sãnãtãþii populaþiei,
valorilor materiale ºi culturale importante ºi factorilor de mediu;
e) iminenþa ameninþãrii - parametrii de stare ºi timp care determinã
declanºarea inevitabilã a unei situaþii de urgenþã;
f) starea de alertã - se declarã potrivit legii ºi se referã la punerea de
îndatã în aplicare a planurilor de acþiuni ºi mãsuri de prevenire, avertizare
a populaþiei, limitare ºi înlãturare a consecinþelor situaþiei de urgenþã;
g) managementul situaþiei de urgenþã - ansamblul activitãþilor
desfãºurate ºi procedurilor utilizate de factorii de decizie, instituþiile
ºi serviciile publice abilitate pentru identificarea ºi monitorizarea
surselor de risc, evaluarea informaþiilor ºi analiza situaþiei, elaborarea
de prognoze, stabilirea variantelor de acþiune ºi implementarea
acestora în scopul restabilirii situaþiei de normalitate;
h) monitorizarea situaþiei de urgenþã - proces de supraveghere
necesar evaluãrii sistematice a dinamicii parametrilor situaþiei create,
cunoaºterii tipului, amplorii ºi intensitãþii evenimentului, evoluþiei ºi
implicaþiilor sociale ale acestuia, precum ºi a modului de îndeplinire
a mãsurilor dispuse pentru gestionarea situaþiei de urgenþã;
i) factor de risc - fenomen, proces sau complex de împrejurãri
congruente, în acelaºi timp ºi spaþiu, care pot determina sau favoriza
producerea unor tipuri de risc;
j) tipuri de risc - cazuri de forþã majorã determinate de incendii,
cutremure, inundaþii, accidente, explozii, avarii, alunecãri sau prãbuºiri
de teren, îmbolnãviri în masã, prãbuºiri ale unor construcþii, instalaþii
ori amenajãri, eºuarea sau scufundarea unor nave, cãderi de obiecte din
atmosferã ori din cosmos, tornade, avalanºe, eºecul serviciilor de utilitãþi
publice ºi alte calamitãþi naturale, sinistre grave sau evenimente publice
de amploare determinate ori favorizate de factori de risc specifici;
grevele nu pot fi considerate tipuri de risc în condiþiile legii;
k) gestionarea situaþiilor de urgenþã - identificarea, înregistrarea ºi
evaluarea tipurilor de risc ºi a factorilor determinanþi ai acestora,
înºtiinþarea factorilor interesaþi, avertizarea populaþiei, limitarea,
înlãturarea sau contracararea factorilor de risc, precum ºi a efectelor
negative ºi a impactului produs de evenimentele excepþionale respective;
l) intervenþia operativã - acþiunile desfãºurate, în timp oportun, de
cãtre structurile specializate în scopul prevenirii agravãrii situaþiei de
urgenþã, limitãrii sau înlãturãrii, dupã caz, a consecinþelor acesteia;
m) evacuarea - mãsurã de protecþie luatã în cazul ameninþãrii
iminente, stãrii de alertã ori producerii unei situaþii de urgenþã ºi care
constã în scoaterea din zonele afectate sau potenþial a fi afectate, în
mod organizat, a unor instituþii publice, agenþi economici, categorii
sau grupuri de populaþie ori bunuri ºi dispunerea acestora în zone ºi
localitãþi care asigurã condiþii de protecþie a persoanelor, bunurilor ºi
valorilor, de funcþionare a instituþiilor publice ºi agenþilor economici.
Principiile managementului situaþiilor de urgenþã sunt:
a) previziunea ºi prevenirea;
b) prioritatea protecþiei ºi salvãrii vieþii oamenilor;
c) respectarea drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului;
d) asumarea responsabilitãþii gestionãrii situaþiilor de urgenþã de
cãtre autoritãþile administraþiei publice;
e) cooperarea la nivel naþional, regional ºi internaþional cu organisme
ºi organizaþii similare;
f) transparenþa activitãþilor desfãºurate pentru gestionarea
situaþiilor de urgenþã, astfel încât acestea sã nu conducã la agravarea
efectelor produse;
g) continuitatea ºi gradualitatea activitãþilor de gestionare a
situaþiilor de urgenþã, de la nivelul autoritãþilor administraþiei publice
locale pânã la nivelul autoritãþilor administraþiei publice centrale, în
funcþie de amploarea ºi de intensitatea acestora;
h) operativitatea, conlucrarea activã ºi subordonarea ierarhicã a
componentelor Sistemului Naþional.
Pe durata situaþiilor de urgenþã sau a stãrilor potenþial generatoare
de situaþii de urgenþã se întreprind, în condiþiile legii, dupã caz, acþiuni
ºi mãsuri pentru:
a) avertizarea populaþiei, instituþiilor ºi agenþilor economici din
zonele de pericol;
b) declararea stãrii de alertã în cazul iminenþei ameninþãrii sau
producerii situaþiei de urgenþã;
c) punerea în aplicare a mãsurilor de prevenire ºi de protecþie
specifice tipurilor de risc ºi, dupã caz, hotãrârea evacuãrii din zona
afectatã sau parþial afectatã;
d) intervenþia operativã cu forþe ºi mijloace special constituite, în
funcþie de situaþie, pentru limitarea ºi înlãturarea efectelor negative;
e) acordarea de ajutoare de urgenþã;
f) instituirea regimului stãrii de urgenþã, în condiþiile prevãzute de
art. 93 din Constituþia României, republicatã;

g) solicitarea sau acordarea de asistenþã internaþionalã;
h) acordarea de despãgubiri persoanelor juridice ºi fizice;
i) alte mãsuri prevãzute de lege.
Pe timpul stãrii de alertã se pot dispune orice mãsuri care sunt
necesare pentru înlãturarea stãrii de forþã majorã.
Hotãrârea de declarare a stãrii de alertã cuprinde:
a) baza legalã;
b) perioada de aplicare;
c) mãsurile dispuse;
d) obligaþiile cetãþenilor ºi ale operatorilor economici în ceea ce
priveºte participarea la activitãþi în folosul comunitãþilor locale.
În funcþie de evoluþia situaþiei de urgenþã care a determinat declararea
stãrii de alertã, durata sau aria acesteia se poate prelungi ori extinde
sau restrânge, dupã caz.
Autoritãþile ºi organismele din componenþa Sistemului Naþional
coopereazã, în exercitarea atribuþiilor specifice, atât între ele, cât ºi
cu alte instituþii ºi organisme din afara acestuia, din þarã sau din
strãinãtate, guvernamentale sau neguvernamentale.
Organizarea Sistemului Naþional de Management
al Situaþiilor de Urgenþã
Sistemul Naþional are în compunere:
a) comitete pentru situaþii de urgenþã;
b) Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã;
c) servicii de urgenþã profesioniste ºi servicii de urgenþã voluntare;
d) centre operative ºi centre de coordonare ºi conducere a intervenþiei;
e) comandantul acþiunii.
Comitetele pentru situaþii de urgenþã sunt:
a) Comitetul naþional pentru situaþii speciale de urgenþã;
b) comitetele ministeriale ºi ale altor instituþii publice centrale
pentru situaþii de urgenþã;
c) Comitetul Municipiului Bucureºti pentru Situaþii de Urgenþã;
d) comitetele judeþene pentru situaþii de urgenþã;
e) comitetele locale pentru situaþii de urgenþã.
Comitetele pentru situaþii de urgenþã sunt organisme interinstituþionale
de sprijin al managementului ºi se întrunesc semestrial ºi ori de câte ori
situaþia impune.
În vederea planificãrii strategice, a monitorizãrii permanente ºi
evaluãrii factorilor de risc, ameninþãrilor ºi vulnerabilitãþilor, precum
ºi pentru coordonarea gestionãrii situaþiilor de urgenþã determinate
de tipurile de risc stabilite prin hotãrâre a Guvernului, se constituie ºi
funcþioneazã Comitetul naþional pentru situaþii speciale de urgenþã,
denumit în continuare Comitetul naþional, sub conducerea viceprimministrului pentru securitate naþionalã, în calitate de preºedinte.
Vicepreºedintele Comitetului naþional pentru situaþii speciale de
urgenþã este ministrul afacerilor interne.
Comitetul naþional pentru situaþii speciale de urgenþã este un
organism interministerial format din miniºtri ºi conducãtori ai
instituþiilor publice centrale, în funcþie de tipurile de risc gestionate
sau funcþiile de sprijin repartizate în competenþã în cadrul Sistemului
Naþional de Management al Situaþiilor de Urgenþã.
Suportul decizional al Comitetului naþional pentru situaþii speciale
de urgenþã se asigurã prin Centrul operaþional de comandã al Guvernului,
care are în compunere experþi ºi specialiºti din cadrul componentelor
Sistemului Naþional de Management al Situaþiilor de Urgenþã ºi
subordoneazã operaþional toate centrele operative ºi operaþionale
constituite la nivel central ºi local.
Departamentul pentru Situaþii de Urgenþã, prin Inspectoratul
General pentru Situaþii de Urgenþã, asigurã secretariatul tehnic
permanent al Comitetului naþional.
Pentru stabilirea strategiilor ºi programelor privind prevenirea ºi
gestionarea situaþiilor de urgenþã, Comitetul naþional poate solicita
consultarea unor experþi, specialiºti, cadre didactice sau cercetãtori
constituiþi în grupuri de suport tehnico-ºtiinþific.
Comitetul naþional ºi grupurile de suport tehnico-ºtiinþific, alãturi
de reprezentanþi ai organizaþiilor neguvernamentale, structurilor
asociative ale autoritãþilor administraþiei publice locale, asociaþiilor
profesionale, sindicatelor, unitãþilor de învãþãmânt superior ºi
institutelor de cercetare, instituþiilor culturale, ale cultelor ºi asociaþiilor
religioase recunoscute potrivit legii ºi ai mass-mediei, formeazã
Platforma naþionalã pentru reducerea riscurilor la dezastre.
La ministere ºi la alte instituþii publice centrale cu atribuþii în
gestionarea situaþiilor de urgenþã se constituie ºi funcþioneazã sub
conducerea miniºtrilor, respectiv a conducãtorilor instituþiilor publice
centrale, comitete ministeriale pentru situaþii de urgenþã, denumite
în continuare comitete ministeriale.
Comitetul ministerial se constituie prin ordin al ministrului ori al
conducãtorului instituþiei publice centrale, dupã caz, ºi are în
componenþã persoane cu putere de decizie, experþi ºi specialiºti din
aparatul propriu al ministerului ºi din unele instituþii ºi unitãþi aflate
în subordinea acestuia, cu atribuþii în gestionarea situaþiilor de urgenþã.
În componenþa comitetului ministerial, la solicitarea ministrului
respectiv, pot fi cooptaþi ºi reprezentanþi ai altor ministere ºi instituþii
cu atribuþii în domeniu.
La nivelul municipiului Bucureºti se constituie, sub conducerea
prefectului, Comitetul Municipiului Bucureºti pentru Situaþii de Urgenþã.
Din comitet fac parte primarul general, primarii de sectoare, ºefi de
servicii publice deconcentrate, descentralizate ºi de gospodãrie comunalã,
manageri ai unor instituþii, regii autonome ºi societãþi comerciale care
îndeplinesc funcþii de sprijin în gestionarea situaþiilor de urgenþã, precum
ºi manageri ai agenþilor economici care, prin specificul activitãþii,
constituie factori de risc potenþial generatori de situaþii de urgenþã.
Organizarea, atribuþiile ºi funcþionarea comitetului se stabilesc prin
ordin al prefectului.
La nivelul judeþelor se constituie, sub conducerea prefecþilor,
comitete judeþene pentru situaþii de urgenþã, denumite în continuare
comitete judeþene.
Din comitetul judeþean fac parte preºedintele consiliului judeþean,
ºefi de servicii deconcentrate, descentralizate ºi de gospodãrie
comunalã ºi alþi manageri ai unor instituþii ºi societãþi comerciale de
interes judeþean care îndeplinesc funcþii de sprijin în gestionarea
situaþiilor de urgenþã, precum ºi manageri ai agenþilor economici
care, prin specificul activitãþii, constituie factori de risc potenþial
generatori de situaþii de urgenþã.
În cadrul comitetului judeþean, inspectorul-ºef al inspectoratului
pentru situaþii de urgenþã judeþean este vicepreºedintele cu atribuþii de
coordonare unitarã a tuturor componentelor cu responsabilitãþi
în realizarea intervenþiei.

Organizarea, atribuþiile ºi funcþionarea comitetelor judeþene se
stabilesc prin ordine ale prefecþilor.
La nivelul municipiilor, oraºelor, sectoarelor municipiului Bucureºti,
precum ºi al comunelor se constituie, sub conducerea primarului, comitete
locale pentru situaþii de urgenþã, denumite în continuare comitete locale.
Din comitetul local fac parte un viceprimar, secretarul comunei,
oraºului, sectorului sau municipiului, dupã caz, ºi reprezentanþi ai
serviciilor publice ºi ai principalelor instituþii ºi agenþi economici din
unitatea administrativ-teritorialã respectivã, precum ºi manageri sau
conducãtori ai agenþilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor
de lucru locale, care, prin specificul activitãþii, constituie factori de
risc potenþial generatori de situaþii de urgenþã.
Organizarea, atribuþiile ºi funcþionarea comitetelor locale se stabilesc
prin dispoziþie a primarului.
Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã, ca organ de
specialitate din subordinea Ministerului Administraþiei ºi Internelor,
asigurã coordonarea unitarã ºi permanentã a activitãþilor de prevenire
ºi gestionare a situaþiilor de urgenþã.
În cadrul Inspectoratului General se organizeazã inspecþia de
prevenire, centrul operaþional naþional ºi alte structuri adecvate pentru
managementul situaþiilor de urgenþã, încadrate cu personal specializat
pe tipuri de riscuri, în comunicaþii, informaticã ºi relaþii publice.
Centrul operaþional îndeplineºte permanent funcþiile de monitorizare,
evaluare, înºtiinþare, avertizare, prealarmare, alertare ºi coordonare
tehnicã operaþionalã la nivel naþional a situaþiilor de urgenþã.
Inspectoratul General asigurã, potrivit competenþelor legale,
cooperarea ºi reprezentarea la nivel naþional în domeniile protecþiei
civile, apãrãrii împotriva incendiilor ºi gestionãrii situaþiilor de urgenþã.
Serviciile publice comunitare profesioniste pentru situaþii de urgenþã,
denumite în continuare servicii de urgenþã profesioniste, constituite ca
servicii deconcentrate, care funcþioneazã ca inspectorate judeþene ºi al
municipiului Bucureºti, asigurã în zonele de competenþã coordo-narea,
îndrumarea ºi controlul activitãþilor de prevenire ºi gestionare a situaþiilor
de urgenþã.
În cadrul serviciilor de urgenþã profesioniste se organizeazã inspecþii
de prevenire, centre operaþionale ºi alte structuri adecvate pentru
gestionarea situaþiilor de urgenþã, încadrate cu personal specializat pe
tipuri de riscuri, în comunicaþii, informaticã ºi relaþii publice.
Serviciile de urgenþã profesioniste, prin centrele operaþionale,
asigurã secretariatele tehnice permanente ale comitetelor judeþene ºi
al Comitetului Municipiului Bucureºti pentru Situaþii de Urgenþã.
Serviciile publice de urgenþã asigurã, potrivit competenþelor legale
în unitãþile administrativ-teritoriale în care funcþioneazã, cooperarea
în domeniile protecþiei civile, apãrãrii împotriva incendiilor ºi gestionãrii situaþiilor de urgenþã.
La nivelul ministerelor, al altor instituþii publice centrale cu atribuþii
în gestionarea situaþiilor de urgenþã, al municipiilor - cu excepþia
municipiului Bucureºti -, oraºelor, sectoarelor municipiului Bucureºti
ºi comunelor se constituie centre operative pentru situaþii de urgenþã,
denumite în continuare centre operative.
La ministerele ºi instituþiile publice centrale cu atribuþii ºi funcþii
de sprijin complexe în prevenirea ºi gestionarea situaþiilor de urgenþã,
stabilite prin hotãrâre a Guvernului, centrele operative se constituie
ca structuri cu activitate permanentã.
Centrele operative asigurã secretariatele tehnice ale comitetelor
constituite la nivelul autoritãþilor publice centrale sau locale.
Gestionarea operaþionalã a situaþiilor de urgenþã la nivel naþional se
realizeazã prin Centrul naþional de coordonare ºi conducere a intervenþiei,
constituit la nivelul Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã,
care asigurã permanent fluxul informaþional pentru Centrul operaþional
de comandã al Guvernului.
La nivelul judeþelor ºi al municipiului Bucureºti se înfiinþeazã centrele
de coordonare ºi conducere a intervenþiei care asigurã analiza, evaluarea
situaþiei ºi coordonarea acþiunilor de intervenþie ºi asigurã suportul
decizional al comitetelor judeþene, respectiv al municipiului Bucureºti.
Centrele judeþene, respectiv al municipiului Bucureºti de coordonare
ºi conducere a intervenþiei pentru situaþii de urgenþã au în compunere
personal din cadrul inspectoratelor pentru situaþii de urgenþã, precum
ºi experþi ºi specialiºti din cadrul instituþiilor ºi operatorilor economici
de interes local care asigurã funcþii de sprijin.
Centrele judeþene, respectiv al municipiului Bucureºti de coordonare ºi
conducere a intervenþiei îºi desfãºoarã activitatea în spaþii puse la dispoziþie
de cãtre autoritãþile administraþiei publice locale sau de cãtre inspectoratele
pentru situaþii de urgenþã judeþene ºi al municipiului Bucureºti.
În funcþie de aria ºi complexitatea situaþiei intervenite se pot crea
centre de coordonare ºi conducere a intervenþiei la nivel zonal, prin
ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea secretarului de
stat, ºeful Departamentului pentru situaþii de urgenþã.
În situaþii de urgenþã, coordonarea unitarã a acþiunii tuturor forþelor
implicate în intervenþie se realizeazã de cãtre comandantul acþiunii,
care este desemnat la nivel naþional, judeþean sau al municipiului
Bucureºti, în funcþie de natura ºi gravitatea evenimentului ºi de mãrimea
categoriilor de forþe concentrate.
Comandantul acþiunii este ajutat în îndeplinirea sarcinilor de unul
sau mai mulþi comandanþi ai intervenþiei aflaþi la locul producerii
evenimentului excepþional, de grupa operativã ºi de punctul operativ
avansat constituite potrivit reglementãrilor în vigoare.
Desemnarea ºi competenþele comandantului acþiunii ºi comandantului
intervenþiei se stabilesc prin hotãrârea Guvernului privind managementul
tipurilor de risc.
Structura, atribuþiile, funcþionarea ºi dotarea comitetelor ºi centrelor
operative se stabilesc pe baza regulamentului-cadru aprobat prin hotãrâre
a Guvernului.
Sistemul de comunicaþii, de prelucrare automatã ºi de stocare a datelor
necesare funcþionãrii Sistemului Naþional se asigurã prin mijloace proprii
ale Ministerului Afacerilor Interne, ale celor din dotarea Ministerului
pentru Societatea Informaþionalã, Serviciului de Telecomunicaþii
Speciale ºi ale altor componente ale sistemului naþional de apãrare ºi
securitate naþionalã.
Modalitãþile de utilizare a sistemului se stabilesc prin protocoale
de colaborare.
Principalele funcþii de sprijin pe care le pot îndeplini ministerele,
celelalte organe centrale ºi unele organizaþii neguvernamentale, în
prevenirea ºi gestionarea situaþiilor de urgenþã, în cadrul managementului
tipurilor de risc, se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
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La propunerea fãcutã de Seimul Polonez la sfârºitul anului
2019, întreaga creºtinãtate marcheazã, în 2020, Centenarul
naºterii lui Karol Wojty³a  Papa Ioan Paul al II-lea  18 mai 1920.

CRONOLOGIA vieþii ºi a Pontificatului
Papei Ioan Paul al II-lea (V)
Anul al nouãsprezecelea (16.X.199615.X.1997)
 22.X.1996  mesajul adresat membrilor Academiei
Pontificale de ªtiinþe: magisteriul Bisericii faþã de evoluþie
 7-10.XI  marcarea a 50 de ani de la hirotonisirea Papei,
cu participarea a cca. 1 500 de preoþi hirotonisiþi în 1946
 13.XI  vizitã la sediul FAO
 15.XI  lansarea cãrþii Dar ºi mister de Ioan Paul al II-lea
 19.XI  primirea în audienþã a preºedintelui Cubei, Fidel
Castro
 3-5.XII  vizita la Vatican a arhiepiscopului anglican de
Canterbury, George Carey (slujbã ecumenicã; prezentarea
unei declaraþii comune pe tema dialogului)
 10-13.XII  vizita la Vatican a Patriarhului Bisericii Armene,
Karekin I Sarkissian (prezentarea unei declaraþii comune)
 25.XII  scrisoarea cãtre toate familiile Romei (Cu
Evanghelia în viaþã), trimisã tuturor familiilor din Roma.
1997
 1.I  transmiterea mesajului Iartã ºi vei cunoaºte pacea
 23-25.I  vizita la Vatican a catolicosului armean din
Cilicia, Aram Keshishian (publicarea unei declaraþii comune)
 3.II  primirea în audienþã a premierului israelian Benjamin
Netaniahu;
 4.III  scrisoarea adresatã Secretarului General ONU în
legãturã cu situaþia din Zair
 30.III  inaugurarea paginii Sfântului Scaun pe internet
 7.IV  primirea în audienþã a preºedintelui Republicii
Polone, Aleksander Kwasniewski;
 12-13.IV  vizitã în Bosnia ºi Herþegovina
 25-27.IV  vizitã în Cehia
 1011.V  vizitã în Liban (10.V publicarea exortaþiei
apostolice Noua speranþã în Liban);
 31.V-10.VI  vizita în Polonia (participarea la Congresul
Mondial Euharistic de la Wroc³aw; comemorarea mileniului
morþii Sfântului Adalbert  întâlnirea cu ºapte preºedinþi ai
statelor Europei Centrale)
 17.VII  scrisoarea cãtre preºedintele Federaþiei Ruse în
problema proiectelor de lege privind libertatea religioasã care
îi discrimineazã pe catolici
 21-24.VIII  vizita în Franþa (participarea la Ziua Mondialã
a Tineretului de la Paris)
 2-6.X  cãlãtorie în Brazilia (Întâlnirea Mondialã a
Familiilor).
Anul al douãzecilea (16.X.199715.X.1998)
 19.X.1997  scrisoarea apostolicã Divini amoris scientia
 31.X-2.XI  simpozionul þinut la Vatican pe tema
Rãdãcinile antiiudaismului în mediul creºtin;
 10.XI  înþelegerea dintre Sfântul Scaun ºi Israel în
problema personalitãþii juridice a Bisericii Catolice din aceastã
þarã
 16.XI-12.XII  adunarea specialã a Sinodului episcopilor
consacratã Americii.
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PROGRAMUL

1998
 1.I  transmiterea mesajului Echitatea faþã de fiecare
om  sursã a pãcii pentru toþi
 3.I  vizitarea terenurilor calamitate de cutremurul de
pãmânt din Italia, printre altele ºi din Assisi
 21-26.I  vizita în Cuba
 23.II  ratificarea Concordatului dintre Sfântul Scaun ºi
Republica Polonã
 16.III  emiterea documentului Comisiei pentru Contacte
Religioase cu Iudaismul: Nu uitãm  reflecþii despre ºoah

generale), generate de motive teologice, ºi conferinþele
episcopale, apãrute din motive pur istorice, culturale ºi
sociologice; nu se face nicio analogie între conferinþele
episcopale ºi Sfintele Sinoade ale Bisericilor Ortodoxe (deºi ea
era sugeratã în Lumen gentium [LG] 23, necitat!). Prin aceastã
delimitare drasticã, Vaticanul refuzã astfel net statutul ecleziologic
ºi colegial propriu-zis oricãror structuri intermediare regionale
situate între episcop ºi colegiul episcopal în totalitatea lui, între
Biserica localã (de fapt, particularã) ºi Biserica Universalã. Cum
aratã ºi trimiterea la Communionis notio § 9, din nota 54,
prioritatea ontologicã ºi temporalã este cea a Bisericii Universale
ºi a colegiului episcopal. Inserarea episcopilor în colegiul
universal prezidat de papã e în mod limpede mai importantã
decât prezidarea de cãtre aceºtia a Bisericilor locale, iar prioritatea
Bisericii Universale estompeazã orice instanþe intermediare de
comuniune, cãrora li se refuzã natura colegialã ºi ecleziologicã.
Conferinþele episcopale ca ºi sinoadele de episcopi convocate
periodic de papã n-au astfel un caracter de colegialitate efectivã,
ci mai degrabã afectivã. Sunt asociaþii de colaborare între
episcopi sau consilii ale papei, nu structuri efective de
comuniune care înseamnã participare efectivã la exercitarea realã
a puterii învãþãtoreºti ºi conducãtoare în Bisericã. Semnalul
este limpede: Biserica Romano-Catolicã nu se descentralizeazã,
nu se patriarhalizeazã (Ioan I. Icã, jr. Conciliul Vatican II,
reforma Bisericii ºi dilemele epocii post-conciliare. Reflecþiile
unui teolog ortodox, Studia theologica, 4/2004)
 31-31.V  Întâlnirea Mondialã a Miºcãrilor Bisericeºti
de la Roma
 31.V  scrisoarea apostolicã Dies Domini  despre
sãrbãtoarea duminicii
 12.VI  primirea în audienþã a preºedintelui Autoritãþii
Palestiniene, Yasser Arafat
 19-21.VI  vizita în Austria
 1.VII  scrisoarea apostolicã Ad tuendam fidem, despre
obligaþia primirii de cãtre credincioºi a adevãrurilor privind
credinþa ºi morala;
 23.VII  scrisoarea apostolicã Apostolos suos, despre
natura juridicã ºi teologicã a Conferinþei episcopale;
 14.IX  Enciclica Fides et Ratio despre raportul dintre
credinþã ºi raþiune
Fiind într-un raport strâns cu oamenii ºi istoria lor, culturile
împãrtãºesc aceleaºi dinamici dupã care se exprimã timpul
uman. În consecinþã, se înregistreazã transformãri ºi progrese
datorate întâlnirilor pe care le dezvoltã oamenii ºi comunicãrilor
reciproce ale modelelor de viaþã. Culturile evolueazã prin
comunicarea valorilor, iar vitalitatea ºi subzistenþa le este datã
de capacitatea de a rãmâne deschise spre acceptarea noului.
Care este explicaþia acestor dinamici? Oricare om este inserat
într-o culturã, de ea depinde, pe ea o influenþeazã. El este în
Dupã întâlnirea Sfântului Pãrinte cu Fidel
acelaºi timp ºi fiu ºi tatã al culturii în care este cufundat. În
Castro, liderul cubanez le-a permis conaþionalilor
oricare expresie a vieþii sale, el poartã cu sine ceva ce-l
sãi sã sãrbãtoreascã Crãciunul.
deosebeºte în mijlocul naturii: deschiderea sa constantã spre
mister ºi dorinþa sa inepuizabilã de cunoaºtere. În consecinþã,
 21-23.III  vizitã în Nigeria;
 19.IV-14.V  adunarea specialã a episcopilor consacratã oricare culturã poartã imprimatã în ea ºi lasã sã se vadã
tensiunea spre o împlinire. Aºadar, se poate spune cã, în sine,
Asiei;
 21.V  Papa Ioan Paul al II-lea publicã motu proprio cultura are posibilitatea de a accepta revelaþia divinã.
 1.X  canonizarea Sfintei Tereza Benedicta a Crucii (Edith
scrisoarea apostolicã Apostolos suos. Despre natura teologicã
ºi juridicã a conferinþelor episcopale (documentul, care a Stein, evreicã ºi cãlugãriþã, filozof, martirizatã la Auschwitz)
 2-4.X  vizitã în Croaþia.
cunoscut o primã formã în 1988 ºi o a doua în 1990, a fost transmis
în 1996 Congregaþiei pentru Doctrina Credinþei ºi aprobat în
1998 de papa Ioan Paul al II-lea).
 E vorba de un text ecleziologic decisiv ºi elocvent. El
stabileºte fãrã niciun echivoc cã, reprezentând o formã specialã
În Africa a fost de 14 ori.
a colegialitãþii, conferinþele episcopale naþionale ºi regionale
Locuitorilor acestui contisunt, de fapt, simple asociaþii de episcopi individuali ce þin de
nent obiºnuia sã le spunã:
dreptul bisericesc, asociaþii constituite canonic de Sfântul
Nu sunteþi singuri. Cu voi
Scaun care le aprobã statutul ºi le controleazã activitatea. Ele
este ºi papa. Au fost evonu sunt corporaþii sau colegii de drept propriu. Cu alte cuvinte,
caþi cei expulzaþi, fãrã case
nu li se recunoaºte o putere ºi o autoritate doctrinarã colegialã
ºi cei condamnaþi.
propriu-zisã mai mare decât cea a episcopului în dieceza sa ºi
(Va urma)
mai micã decât a plenului colegiului. Documentul face o
Nicolae MAREª
distincþie tranºantã între sinoadele episcopilor (particulare sau
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OPINIA NAÞIONALÃ

 Unul dintre cele mai importante studiouri de producþie cinematograficã din Europa Centralã ºi de Est
În oraºul Buftea (jud. Ilfov), pe malul lacului de poveste, sunt
situate Studiourile Cinematografice, cunoscute dupã 1989 ca
Studiourile Media Pro. Ele au reprezentat în perioada de maximã
activitate unul dintre cele mai importante studiouri de producþie
cinematograficã din Europa Centralã ºi de Est.
Studiourile Cinematografice Buftea au fost înfiinþate (între anii
1950 ºi 1957) de cãtre doctorul Petru Groza, din ordinul liderului
comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej, la îndemnul fiicei sale, Lica
Gheorghiu, actriþã ºi mare iubitoare a cinematografiei. În anul 1959 au
fost date în folosinþã cinci platouri de filmare, un studio de sunet, un
laborator de prelucrare a peliculei, un corp de clãdiri pentru filmãri
combinate ºi o suprafaþã de câteva zeci de hectare de teren pentru
filmãri exterioare. Datoritã îmbunãtãþirii tehnice ºi artistice aduse
utilajelor ºi proceselor de producþie de cãtre inginerii ºi tehnicienii
din Buftea, Cetatea cinematograficã a devenit o rivalã de seamã a
studiourilor europene de nivel mediu.
În 1966 s-a creat un decor complex pentru filmul Serbãrile galante,
în regia lui René Clair, care a fost folosit ºi modificat pentru realizarea
mai multor pelicule, precum: Dacii, Haiducii, Bãtãlia pentru Roma
ºi Mihai Viteazul. Între anii 60 ºi 90 ai secolului trecut s-au produs
aici peste 500 de filme (apogeul producþiei fiind atins în anul 1980,
când s-au produs 32 de filme), dintre care câteva au adus aprecieri
internaþionale la festivalurile de film de la Cannes: Scurtã istorie, în
regia lui Ion Popescu-Gopo, cu Premiul Palme dOr pentru scurtmetraj
(1957), Pãdurea Spânzuraþilor, în regia lui Liviu Ciulei, care a câºtigat
premiul pentru Cel mai bun regizor (1965), Rãscoala, în regia lui
Mircea Mureºan, care a luat Premiul pentru debut (1966) ºi Cântecele
Renaºterii, regizat de Mirel Ilieºiu, care a câºtigat trofeul Palme dOr
pentru scurtmetraj.
La Studiourile Cinematografice Buftea au debutat regizori ca:
Iulian Mihu ºi Manole Marcus (în 1959, cu filmul Viaþa nu iartã),
Dan Piþa ºi Mircea Veroiu (în 1972, cu filmele Nunta de piatrã ºi, în
1974, cu Duhul Aurului) ºi Mircea Daneliuc (în 1975, cu filmul Cursa).
Dupã revoluþia din 1989, numeroase sãli de cinema ºi-au închis
uºile, iar producþia cinematograficã a scãzut dramatic, însã, printr-o
licitaþie publicã realizatã în anul 1998, studiourile au fost preluate de
Grupul Media Pro deþinut atunci de Adrian Sârbu, care a readus la
viaþã potenþialul de producþie.
Vârful de lance este reprezentat de anii 2000 când la Buftea a venit
Franco Zeffirelli, celebrul regizor al capodoperei Iisus din Nazaret/
Jesus of Nazareth (1977). Special pentru el s-a construit Casa Z,
decoruri interioare uimitoare. A urmat Costa Gavras cu filmul Amen
(2002); apoi Modigliani (2004)  regia Mick Davis; The cave (2005)
 regia Bruce Hunt; Joyeux Noël (2005)  regia Christian Carion;
Blood and chocolate (2007) etc.
We decided to shoot in Romania first because of the great location
to shoot a city such as Paris, also for the cost of shooting and the
excellent professionalism of Media Pro Studios, a spus Stephanie
Martinez, producãtor, filmul Modigliani (2004). I am thrilled of what I
achieved here. I take beautiful memories with me, and this film will
surely remain in my thoughts, a þinut sã menþioneze actorul Andy
Garcia, prezent pentru filmãrile la Modigliani. De asemenea, la Buftea
s-au filmat toate telenovele româneºti difuzate de Acasã TV.
Începând cu filmul Amen, regizat de Costa Gavras, a fost restituitã
faima fostelor studiouri ºi s-a dat startul producþiei a peste cincizeci
de filme internaþionale ca: The cave, Assassination Games, An
American Haunting, Joyeux Noël (nominalizare francezã la Premiile
Academiei Americane de Film ºi Globurile de Aur), Bunraku,
BAFTA). Printre starurile cinematografiei internaþionale care au jucat
în aceste producþii ºi nu numai au fost: Donald Sutherland, Josh
Hartnett, Monica Bellucci, Oliver Martinez, Dolph Lundgren, Franco
Zeffirelli, Sissy Spacek, Woody Harrelson, Cuba Gooding Junior,
Jean-Claude Van Damme ºi Demi Moore. În anul 2000, Grupul Media
Pro, împreunã cu Media Pro Pictures ºi Central European Media
Enterprises, a produs primul serial autohton, La Bloc, ºi prima
telenovelã româneascã, Numai iubirea (2004). Studiourile Media
Pro, preluate de Central European Media Enterprises din anul 2009,
au realizat producþii de televiziune, videoclipuri, spoturi publicitare,

ºedinþe foto, dar ºi evenimente (private ºi corporate). Studiourile
Media Pro dispuneau de 40 de hectare de teren pe malul lacului
Buftea, de 19 platouri de filmare pentru televiziune ºi pentru producþii
cinematografice, patru bazine pentru filmãri subacvatice, ateliere de
producþie pentru decoruri, atelier de creaþie, recuzitã ºi costume,
departamente de efecte speciale ºi de postproducþie.
La sfârºitul anului 2015, Studiourile Media Pro din Buftea au fost
cumpãrate de omul de afaceri ºi regizorul Bobby Pãunescu. Odatã cu
anchetarea lui Adrian Sârbu în diferte dosare, Studioul Cinematografic,
simbolul oraºului Buftea a intrat pe o pantã descendentã. Dupã ce a
schimbat denumirea studiourilor din Media Pro în Bucharest Films
(Studiourile de Film Bucureºti), Bobby Pãunescu a devenit partener
de afaceri cu Donald Kushner. Acesta, devenit proaspãt proprietar
al Studioului de Film Bucureºti, a declarat: Suntem onoraþi sã
extindem Studioul de Film Bucureºti, adãugând un nou management
ºi finanþarea necesarã. Vom avea acum posibilitatea de a reduce
costurile de producþie, fãrã a compromite calitatea. Aºteptãm cu
nerãbdare sã spunem bun venit cineaºtilor din întreaga lume. Bobby
Pãunescu a adãugat: Studioul de Film Bucureºti este foarte drag inimilor
noastre. Aºteptãm cu nerãbdare sã împãrþim facilitãþie de top cu alte
producþii. De la departamentul nostru de SFX  singurul complex din
Europa Centralã ºi de Est care are aceste facilitãþi in-house, pânã la
recuzitã ºi costume, postproducþie ºi VX, noile noastre studiouri
combinate cu diversitatea locaþiilor din România  vom oferi cineaºtilor
producþii finale la costuri eficiente, dar de înaltã calitate.
România rãmâne unul dintre cele mai rentabile locuri de filmare din
Europa, cu echipaje cu experienþã ºi o diversitate de locaþii extrem de
atrãgãtoare, de la munþi ºi dealuri verzi pânã la malul mãrii ºi zonele
nisipoase. Studiourile Castel Film de la Izvorani (jud. Ilfov) au preluat
o parte din producþia cinematograficã a þãrii. Chiar ºi în Ardeal se pun
bazele unor noi studiouri cinematografice. Primarul Emil Boc a anunþat
cã din anul 2013 au început lucrãrile la Centrul de excelenþã pentru
industrii creative pe bani europeni, cunoscut ºi sub denumirea Buftea
de Cluj, situat în cartierul clujean Lomb.
Totuºi, ambiþia Studioului de Film Bucureºti este sã facã un
parteneriat cu Hollywood (USA) ºi sã creeze un oraº al filmului în
Bucureºti  un nou brand cultural, un centru cinematografic creativ,
care investeºte în viitorul industriei cinematografice. În luna martie
2019, se anunþa în presã cã procesul de reabilitare a platourilor de la
Buftea este aproape de final, dupã aproape patru luni de lucrãri. Dupã
aproape 4 luni de eforturi umane ºi financiare considerabile, procesul
de reabilitare a platourilor de la Buftea este aproape de final. La ora
actualã, acestea sunt pregãtite de filmare în proporþie de 90%, spuneau
reprezentanþii Studiului Cinematografic Buftea pe pagina proprie de
Facebook. Potrivit lor, a fost refãcutã instalaþia electricã ºi au fost
înlocuite cablajele furate, s-au rebranºat la reþeaua de electricitate, s-a
refãcut instalaþia de alimentare cu apã, s-au schimbat uºile de acces, sau înlocuit podele deteriorate, s-a curãþat ºi igienizat sistemul de
antifonare sonorã, iar centrala termicã proprie a intrat în reparaþii
capitale. Edificiul funcþioneazã la capacitate maximã. În curte s-au
asfaltat parþial aleile, iar când condiþiile meteo ne-o vor permite, toate
clãdirile Studioului vor intra în reparaþii majore, mai spuneau
reprezentanþii celui mai mare studio de film din România.
Ca actor, am petrecut destul de mult timp în incinta acestor studiouri,
participând la filmarea serialelor de televiziune, dar ºi a reclamelor
comerciale ºi a filmelor artistice. Amintirea acelor minunate echipe de
profesioniºti care au coordonat activitatea acestui colos cinematografic mã face sã resimt un real gol sufletesc atunci când constat
lipsa de activitate actualã din zona cinematograficã în aceste spaþii
altãdatã magice.
ªi pentru cã speranþa moare ultima, încã sper într-o revigorare a
activitãþii Studiourilor Cinematografice din Buftea  reper artistic
ºi istoric al judeþului Ilfov ºi al României  ºi revenirea la eficienþa ºi
valoarea de altãdatã.
Surse: wikipedia.org; studiourilebuftea.ro; amfostacolo.ro;
acasa.ro; protv.ro; expresuldebuftea.ro

George V. GRIGORE

