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Cuvântul rectorului
Universitãþii Spiru Haret,
conf. univ. dr.
Aurelian A. BONDREA
cu prilejul deschiderii
noului an universitar
Dragi studenþi,
distinºi colegi,
vã mulþumesc pentru participarea, chiar ºi în mod virtual, la
Deschiderea anului universitar
2020-2021. Acest an este unul
deosebit de important pentru
universitatea noastrã, din mai
multe puncte de vedere.
În primul rând, aniversãm 30
de ani de existenþã academicã,
ani în care am devenit cea mai
mare instituþie de învãþãmânt
superior privat din România. De
la început, misiunea fondatorilor
noºtri a fost de a cultiva ºi
promova, în România, valorile
culturii naþionale ºi universale,
de a contribui la dezvoltarea învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii.
Doresc sã le mulþumesc tuturor celor care au contribuit la succesul
Universitãþii Spiru Haret. Am evoluat împreunã, am cinstit educaþia
prin calitate ºi am demonstrat un nivel ridicat de competenþã. Deºi nu
a fost întotdeauna un drum uºor, am demonstrat cã putem face faþã
oricãrei provocãri. Împreunã, am învãþat ºi am devenit mai buni.
De asemenea, anul acesta vom depãºi cifra de 330.000 de absolvenþi
ai cursurilor universitãþii. Peste 75 la sutã dintre aceºtia profeseazã ºi
sunt recunoscuþi ca profesioniºti de valoare în domeniul de studiu pe
care l-au absolvit. Ei sunt garantul calitãþii educaþiei pe care o veþi
primi ºi dumneavoastrã, stimaþi studenþi haretiºti, alãturi de întreg
corpul profesoral al Universitãþii noastre. Îi felicit pe cei care ni se
alãturã astãzi ºi le urez bun venit, atât lor, cât ºi tuturor studenþilor
Universitãþii Spiru Haret!
Pentru voi, ne asumãm continua perfecþionare a proceselor de
învãþãmânt ºi de cercetare ºtiinþificã, precum ºi extinderea
internaþionalizãrii, prin îmbunãtãþirea vizibilitãþii ºi a imaginii în þarã ºi
în strãinãtate.
Ne aflãm în mijlocul unor evenimente care schimbã fundamental
felul nostru de a trãi. Aceastã pandemie a devenit o realitate imediatã,
cu efecte asupra activitãþii noastre de zi cu zi. Aº dori sã felicit întreaga
echipã a Universitãþii Spiru Haret pentru maniera impecabilã ºi þinuta
academicã cu care a gestionat activitatea educaþionalã în toatã aceastã
perioadã. Nu a fost simplu, dar am reuºit sã asigurãm buna desfãºurare
ºi stabilitatea anului universitar. De asemenea, efortul studenþilor
noºtri a fost excepþional, ceea ce demonstreazã cã avem alãturi de noi
viitorii lideri ai societãþii noastre.
Nu avem o certitudine despre evoluþia situaþiei generate de
coronavirus, însã, vã asigurãm cã deþinem cea mai performantã
platformã educaþionalã din lume. Platforma Blackboard, liderul
indiscutabil în domeniul e-learning, este dezvoltatã de cea mai
puternicã instituþie mondialã în domeniul serviciilor ºi tehnologiei
educaþionale, cu peste 100 de milioane de utilizatori globali.
Cred cu tãrie cã perioada urmãtoare oferã oportunitãþi de a ne
dezvolta puternic în domeniul noilor tehnologii. Educaþia online aduce
o flexibilitate beneficã pentru instituþiile de învãþãmânt superior, prin
accesul, practic nelimitat, la resurse informaþionale permanent
actualizate.
Dragi studenþi, vã urez sã vã bucuraþi de toate experienþele pozitive
ºi beneficiile pe care vi le oferã viaþa de student, sã cultivaþi prietenii,
sã profitaþi din plin de expertiza profesorilor dumneavoastrã ºi sã vã
asumaþi cu conºtiinciozitate transferul de cunoºtinþe în planul practicii
profesionale!
Stimaþi colegi, pornim împreunã în acest an universitar ºi sãrbãtorim
cu mândrie 30 de ani în care am creat o comunitate academicã de
valoare. Vã felicit pentru implicare ºi dãruire ºi vã doresc multã sãnãtate
tuturor!
Vã mulþumesc ºi vã urez succes!

ì

Gaudeamus igitur
Iuvenes dum sumus.
( )
Vivat academia!
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet!
Vivant membra quaelibet!
Semper sint in flore!
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Facultatea de Inginerie ºi Informaticã

Noul an de învãþãmânt, în regim mixt
Finalizare proiect

EduForm - EDUcaþie incluzivã de calitate
prin FORMare profesionalã continuã
Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie ªtiinþã ºi Culturã a implementat în perioada
24.04.2018 - 23.07.2020, în calitate de Beneficiar, proiectul POCU/73/6/6/106757 cu titlul EduForm - EDUcaþie
incluzivã de calitate prin FORMare profesionalã continuã, în valoare de 6.657.492,05 lei. Proiectul a fost
implementat în parteneriat cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Ialomiþa - P1 ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean
Caraº-Severin - P2.
În urma implementãrii proiectului s-au obþinut urmãtoarele rezultate: 23 de comunitãþi ºcolare din cele
douã judeþe informate, conºtientizate, sensibilizate ºi motivate pentru atragerea ºi menþinerea resurselor
umane calificate în ºcoli defavorizate (12 din Ialomiþa ºi 11 din Caraº-Severin); 360 de manageri ºcolari/
personal didactic formaþi prin participarea la programe de formare acreditate de Ministerul Educaþiei
Naþionale ºi Agenþia Naþionalã a Calificãrilor; 359 de manageri ºcolari ºi personal didactic din învãþãmântul
preuniversitar certificaþi pentru participare la programe de formare acreditate de Ministerul Educaþiei
Naþionale ºi Agenþia Naþionalã a Calificãrilor; 52 de sesiuni de mentorat didactic ºi coching cognitivcomportamental desfãºurate cu participarea a 360 de manageri ºcolari ºi personal didactic din învãþãmântul
preuniversitar; 52 de seminarii de schimb de bune practici desfãºurate cu participarea a 360 de manageri
ºcolari ºi personal didactic din învãþãmântul preuniversitar; 2 Centre de sprijin pentru dezvoltarea
profesionalã a cadrelor didactice.

Manager de proiect, prof. univ. dr. Florin Fãiniº

Având în vedere legislaþia, precum ºi implicaþiile generate de
noul coronavirus, activitãþile didactice specifice domeniului
Informaticã se vor desfãºura în regim mixt în timpul semestrului I
al anului universitar 2020-2021.
1. În tot semestrul, cursurile se vor desfãºura ONLINE. Fiecare
curs este prevãzut cu o evaluare pe parcurs, cu pondere de 10%,
care se va susþine prin intermediul platformei Blackboard, pe baza
principiului Evaluare cu cartea pe bancã - acces liber la orice
resursã fizicã sau digitalã.
2. Disciplinele care sunt prevãzute cu seminar au douã evaluãri
pe parcurs, fiecare reprezentând 20% din nota finalã. Fiecare
evaluare se va susþine online, fie prin test grilã, fie prin temã de
creaþie (portofoliu). În procesul de evaluare se va utiliza platforma
Blackboard. Cele 12 sãptãmâni rãmase vor fi organizate în sistem
mixt, în funcþie de disciplinã, o parte online, iar o parte face to
face (exerciþii de sintezã, recapitulare care necesitã interactivitate
sporitã). Calendarul fiecãrei discipline va fi disponibil în prima
sãptãmânã a noului an universitar.
3. Disciplinele prevãzute cu laborator ºi proiect se vor desfãºura
în regim faþã în faþã. Sunt de asemenea prevãzute douã evaluãri
pe parcurs, una se va putea susþine online (folosind platforma
Blackboard), cea de-a doua în regim interactiv - workshop (face
to face sau folosind platforma Google Meet). Calendarul
activitãþilor va fi anunþat din timp.
4. La masterat, cea mai mare parte a activitãþilor se va desfãºura
online. La începutul anului universitar va fi furnizat calendarul
fiecãrei discipline.
Facultatea promoveazã: principiul modularitãþii, principiul centrãrii
pe student, orientare pe proiecte ºi certificarea competenþelor.
Odatã cu încheierea perioadei de contractare a studiilor se vor
organiza videoconferinþe (folosind Google Meet) pentru a prezenta
soluþia aleasã ºi a rãspunde întrebãrilor studenþilor ºi masteranzilor.

Cercetarea ºtiinþificã sub semnul excelenþei,
premiatã de Academia Oamenilor de ªtiinþã din România
În data de 24 septembrie 2020, Academia Oamenilor de ªtiinþã din România a acordat premiile anuale pentru cele mai
importante realizãri obþinute în domeniile cercetãrii ºtiinþifice. În aceastã ediþie, în urma unei riguroase selecþii, au fost
decernate premiile pentru anul 2018. Gala de premiere s-a desfãºurat în Aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I,
în prezenþa unui public restrâns, format din premianþi ºi reprezentanþi ai AOSR, cu respectarea condiþiilor de siguranþã
ºi protecþie impuse de starea de alertã. Ca ºi la ediþiile anterioare, premiile au avut o valoare strict onorificã, fãrã a implica
o componentã pecuniarã, reprezentând un act de recunoaºtere ºi evidenþiere a valorii în ºtiinþã ºi cercetare.
În debutul evenimentului, a fost decernatã  DIPLOMA
Muzeului Naþional al Literaturii Române, 2018 ºi Premiul
DE EXCELENÞÃ prof. univ. dr. ing. Dan ªCHIOPU,
Aurelian Sacerdoþeanu lui Laurenþiu-ªtefan SZEMKOVICS
membru titular al Academiei Oamenilor de ªtiinþã din
pentru cartea Documente de la Constantin Brâncoveanu
România, în semn de omagiu pentru bogata activitate
referitoare la Mãnãstirea Brâncoveni ºi la localitãþi din
ºtiinþificã ºi academicã, cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de
judeþele Olt ºi Romanaþi (1688-1713), Editura Episcopiei
ani. În cadrul  Secþiunii ªTIINÞE MILITARE, au fost
Slatinei ºi Romanaþilor, Slatina, 2018. Tot douã premii a
acordate douã premii: Premiul Mareºal Constantin Prezan
acordat ºi  Secþiunea ªTIINÞE ECONOMICE, JURIDICE,
lui Florian TUCÃ, Cristache GHEORGHE, Eugen
SOCIOLOGIE: Premiul Anghel Ruginã, Alina Mihaela
SITEANU pentru cartea Monumente ºi însemne memoriale
DIMA (editor) pentru cartea Doing Business in Europe:
dedicate eroilor români din Marele Rãzboi de Reîntregire
Economic Integration Processes, Policies, and the Business
Naþionalã, Editura Academiei Oamenilor de ªtiinþã din
Environment, Springer International Publishing AG, 2018
România, Bucureºti, 2018, ºi Premiul Valentin Arsenie lui
ºi Premiul Tudor Popescu doamnei Verginia VEDINAª
Gheorghe BOARU, Iulian Marius IORGA pentru cartea
pentru Tratat teoretic ºi practic de drept administrativ,
Securitatea sistemelor informaþionale militare, Editura
vol.I-II, Editura Universul Juridic, Bucureºti, 2018. Premiul
Universitãþii de Apãrare Naþionalã Carol I, Bucureºti, 2018.
Constantin Noica  al Secþiunii FILOSOFIE, TEOLOGIE
 Secþiunea ªTIINÞE MATEMATICE a acordat Premiul
ªI PSIHOLOGIE a fost obþinut de Adrian GORUN pentru
Dimitrie Pompeiu lui Constantin P. NICULESCU ºi Larslucrarea Pedagogie ºi doctrine pedagogice, Editura
Erik PERSSON pentru cartea Convex Functions and Their
Universitaria, Craiova, 2018. Trei premii a acordat
Applications, CMS Books in Mathematics vol. 23, xvii +
 Secþiunea ªTIINÞE ISTORICE ªI ARHEOLOGICE:
415 pp, Springer International Publishing AG, 2018. În
Premiul Gheorghe Buzatu lui Valeriu AVRAM, Mariuscadrul  Secþiunii ªTIINÞE FIZICE, a fost decernat Premiul
Adrian NICOARÃ pentru cartea În zbor, spre Marea Unire,
ªerban Þiþeica lui Dumitru MIHALACHE, Virgil BÃRAN,
Editura Alpha MDN, Buzãu, 2018; Premiul Grigore
Bogdan CONSTANTINESCU, Onuc COZAR, Dan
Gafencu lui Iulian RUSANOVSCHI pentru cartea Rãzboiul
DASCÃLU, Alexandru I. NICOLIN, Aureliu
monumentelor. Soarta monumentelor din Basarabia,
SÃNDULESCU pentru lucrarea The Founders of Modern
Bucovina de Nord ºi Transnistria din perioada 1918-1944,
Physics in Romania as Seen from the Archive of Revue
Editura Cu Drag, Chiºinãu, 2018; Premiul Dimitrie Cantemir
Roumaine de Physique, publicatã în Romanian Journal of
lui Ioan VLAD pentru lucrarea Braºovul ºi Marea Unire,
Physics, vol. 63, 113 (2018), Editura Academiei Române,
vol.I-III, Editura Pastel, Braºov, 2018.
Bucureºti, 2018.  Secþiunea ªTIINÞE TEHNICE a acordat
În cadrul Galei de premiere 2020, prof. univ. dr. ing.
trei premii: Premiul Hermann Oberth lui Tudor
Adrian Badea, preºedintele AOSR, a declarat: Academia
DEACONESCU pentru cartea Pneumaticã aplicatã, Editura
Oamenilor de ªtiinþã din România rãmâne consecventã
Lux Libris, Braºov, 2018, Premiul Martin Bercovici lui
crezului sãu conform cãruia educaþia, ºtiinþa ºi cultura
Mircea IGNAT pentru cartea Initiation into the Scientific
sunt factorii modernizãrii ºi dezvoltãrii þãrii, pilonii
Research, Editura Electra, Bucureºti, 2018 ºi Premiul Gogu
destinului ei european. Este principiul fundamental al
Constantinescu lui Radu CORNESCU pentru cartea Arh.
Academiei noastre, în baza cãruia ºi-a desfãºurat
Victor ªtephãnescu între stilul naþional ºi modernism, Editura
activitatea de la înfiinþarea ei, în 1935, pânã astãzi. ªi
Andrei ªaguna, Bucureºti, 2018.  Secþiunea ªTIINÞA ªI
anul acesta, în urma unui proces de selecþie realizat pe
TEHNOLOGIA INFORMAÞIEI: Premiul ªtefan Odobleja
criterii exigente ºi obiective, AOSR a þinut sã premieze
lui Ruby SRIVASTAVA (editor) pentru cartea Recent
rezultatele remarcabile din domeniile cercetãrii ºtiinþifice
Development in Optoelectronic Devices ºi doamnei Andreea
ca un mod de apreciere a eforturilor ºi performanþelor
Rodica STERIAN pentru capitolul Nonlinear Dynamics in
realizate de cercetãtori. Avem convingerea cã, prin
Optoelectronic Structures with Quantum Well, Editura
recunoaºterea valorii, prin promovarea meritocraþiei, la
IntechOpen, 2018. Douã premii au fost decernate de 
nivel extins în societatea româneascã, în special prin
Secþiunea ªTIINÞE ISTORICE ªI ARHEOLOGICE:
încurajarea tinerilor talentaþi în ariile ºtiinþei ºi cercetãrii,
Premiul Andrei Oþetea lui Ioan CRISTESCU, Mireille
vom reuºi sã contribuim la progresul european al þãrii.
RÃDOI, Adina BERCIU DRÃGHICESCU pentru cartea
Biroul de Comunicare ºi Relaþii Publice al AOªR
Eroinele României Mari. Destine din linia întâi, Editura
comunicare.aosr@gmail.com
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Provocãrile din agricultura ecologicã
 Inovaþia verde ºi digitalã, obiective cheie ale miºcãrii ecologice
reunite la Tulcea. Startup-urile româneºti susþinute de USH Pro
Business genereazã inovaþie în agricultura ecologicã.
În data de 25 septembrie 2020, Asociaþia ºi Consorþiul de clustere INTERBIO împreunã cu USH Pro Business au organizat, la Tulcea, seminaruldezbatere Provocãrile din agricultura ecologicã, eveniment desfãºurat
în format hibrid (online ºi in-situ, la hotel Esplanada din Tulcea).
La eveniment au participat producãtori ºi procesatori, membri de
clustere ºi asociaþii din domeniul bio, reprezentanþi ai mediului
academic, reprezentanþi ai autoritãþilor publice din domeniul achiziþiilor
publice, experþi în promovarea produselor alimentare la export, experþi
FIBL, startup-uri universitare din domeniul IT.
Scopul evenimentului a fost acela de a aduce în atenþia operatorilor
din domeniul agriculturii bio avantajele practicãrii acestui tip de
agriculturã, puþin cunoscute fermierilor ºi mai ales consumatorilor, puþin
mediatizate ºi modest sau deloc susþinute de autoritãþi.
Au fost prezentate provocãrile din domeniul achiziþiilor publice verzi,
pentru agricultura bio, paºii concreþi pe care stakeholderii ar trebui sã îi
parcurgã în materie de proceduri, certificãri, training în domeniul
achiziþiilor verzi, implicarea activã, alãturi de toate entitãþile interesate
din domeniu pentru atingerea obiectivului Uniunii Europene, de creºtere
la 25% a suprafeþelor cultivate în sistem ecologic, pânã în anul 2030.
De asemenea, au fost prezentate soluþii inovative pentru agriculturã,
bazate pe tehnologii digitale legate de prelucrare de date geo-spaþiale
ºi de inteligenþã artificialã, precum ºi soluþii din categoria noilor
fertilizatori, destinate culturilor bio.
Un alt subiect important pe agenda evenimentului a fost legat de
promovarea de produse agroalimentare bio la export. Mesajul
importatorului american pentru fermieri a fost acela de a-ºi uni forþele
pentru a pregãti oferte comune de produse bio procesate, din categorii
precum: fructe ºi legume procesate, brânzeturi, panificaþie; de a
cunoaºte ºi îndeplini condiþiile de intrare pe piaþa bio din SUA; de a
participa la târguri ºi expoziþii organizate în SUA.
Ne-am bucurat sã constatãm audienþa internaþionalã la eveniment,
din Elveþia ºi SUA, prezenþa reprezentanþilor tuturor clusterelor din
consorþiu. Suntem mândri cã USH Pro Business a prezentat soluþii ale
agriculturii de precizie ºi digitale, bine apreciate de managerii de clustere,
fermierii ºi procesatorii prezenþi, a declarat Costin Lianu, director
general USH Pro Business, preºedintele Asociaþiei INTER-BIO.
Soluþia noastrã îmbunãtãþeºte activitatea cooperativelor agricole locale
prin reducerea timpului alocat activitãþii de planificare ºi susþine alinierea
agriculturii româneºti la standardele digitale globale. a declarat Dragoº
Manolea, reprezentant al start-up ului inovativ Agro-Future.
USH Pro Business  Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare
 Str. Nicolae Iorga nr 34-36, Bucureºti, sector 1  Tel: +40 216 500 014
 E-mail: office@ushprobusiness.ro  www.ushprobusiness.ro

TEHNOREDACTARE  Florentina STEMATE

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

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

Rãspunderea
pentru conþinutul
textelor publicate
aparþine autorilor.
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ACUM EªTI HARETIST! TREBUIE SÃ ªTII!
L

a 19 ianuarie 1991, din iniþiativa prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, ia fiinþã,
în Bucureºti, Fundaþia România de Mâine  instituþie de culturã, ºtiinþã ºi învãþãmânt
autonomã, fãrã scopuri politice sau patrimoniale (nonprofit), al cãrei preºedinte a
fost ales de adunarea generalã constitutivã a membrilor fondatori.
Prin Sentinþa civilã nr. 109 din 12 februarie 1991, Judecãtoria Sectorului 1 Bucureºti
admite cererea de înscriere a Fundaþiei România de Mâine în Registrul asociaþiilor ºi
fundaþiilor, aceasta devenind astfel persoanã juridicã de drept privat.
În conformitate cu prevederile art. 7 din Statutul Fundaþiei România de Mâine,
aprobat de adunarea generalã constitutivã, scopul ºi obiectivele propuse se realizeazã
prin instituþiile sale de profil, care organizeazã ºi desfãºoarã, în condiþiile legii,
activitãþi de învãþãmânt, ºtiintã ºi culturã. Inspirat de modelul Fundaþiei ºi al
Universitãþii Harvard, prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, preºedintele Fundaþiei
România de Mâine, a conceput, iniþiat, organizat ºi a condus Universitatea Spiru
Haret, al cãrei spirit tutelar este marele om de ºtiinþã, reformator ºi ctitor al
învãþãmântului modern în România, Spiru Haret.
Universitatea Spiru Haret a fost înfiinþatã ºi acreditatã prin Legea nr. 443 din 5
iulie 2002, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 491 din 9 iulie 2002, care
consfinþeºte faptul cã Universitatea Spiru Haret, acreditatã, este instituþie de
învãþãmânt superior, persoanã juridicã de drept privat ºi de utilitate publicã, parte a
sistemului naþional de învãþãmânt.
Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile ºi principiile înscrise în Magna
Charta Universitatum, adoptatã la Bologna, în anul 1988, acþionând pentru
transpunerea, în spaþiul învãþãmântului superior ºi al cercetãrii ºtiinþifice, a
reglementãrilor, normelor ºi valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.
Preºedintele Universitãþii a semnat, în anul 2005, la Bologna, Magna Charta
Universitatum, angajându-se, în numele Universitãþii, sã respecte ºi sã promoveze
autonomia academicã, valorile ºi drepturile universitare fundamentale, sã rãspundã
eficient provocãrilor generate de trecerea la societatea bazatã pe cunoaºtere, de
procesul de globalizare.

MOBILITÃÞI ERASMUS

Charta ERASMUS pentru educaþie
universitarã prevede cã Universitatea Spiru
Haret îºi asumã, responsabil, urmãtoarele:
- respectarea principiilor de nediscriminare
ºi asigurarea accesului deplin la educaþie ºi
mobilitate al tuturor potenþialilor participanþi,
în baza criteriilor Erasmus+;
- asigurarea recunoaºterii depline a tuturor
activitãþilor de mobilitate îndeplinite conform
reglementãrilor în vigoare ºi includerea
activitãþilor de instruire a studenþilor din

mobilitãþi, pe bazã de credite transferabile, în
rezultatele lor finale, înregistrate prin
suplimentul la diplomã sau alte acte oficiale,
legale, echivalente
- acceptarea, în cadrul mobilitãþilor, a
studenþilor strãini ºi asigurarea accesului lor
deplin la baza de educaþie ºi formele de
instruire reglementate oficial, precum ºi la
toate facilitãþile academice existente în
universitate. (https://www.spiruharet.ro/
erasmus.html)

Pune organizaþia ta pe harta #ErasmusDays ºi în anul 2020!
Cum? Prin organizarea în oricare din zilele de 15, 16 sau 17 octombrie a unui eveniment
care sã vorbeascã despre experienþa ta Erasmus+, despre rezultatele ºi impactul
proiectelor, despre dorinþa de implicare viitoare în proiecte de învãþare! De asemenea,
pot fi abordate tematici actuale ºi de interes, precum: digitalizarea sau schimbãrile
climatice.
IMPORTANT: se recomandã organizarea de evenimente online.
Toate evenimentele offline (fizice) trebuie sã respecte normele de siguranþã sanitarã.
Detalii aici: https://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/1772

CENTRUL DE CONSILIERE ªI ORIENTARE ÎN CARIERÃ

CCOC vã oferã:
 evaluare psihologicã în vederea identificãrii
profilului vostru psihologic;
 consiliere în alegerea formãrii educaþionale
corespunzãtoare intereselor ºi aptitudinilor
studenþilor, masteranzilor;
 consiliere în vederea orientãrii în carierã, a
elaborãrii planului de dezvoltare a carierei a
studenþilor, masteranzilor;
 consiliere în vederea evaluãrii alternativelor
de modificare a traseului educaþional în funcþie
de componenta vocaþionalã;
 informarea studenþilor privind oferta educaþionalã referitoare la studiile universitare, masterale, post-universitare, doctorale ºi informaþii
legate de admitere;
 consiliere în cererea pentru un loc de muncã,
burse doctorale sau de cercetare, activitãþi de
voluntariat;
 facilitarea întâlnirii studenþilor ºi masteranzilor
cu practicienii din diferite domenii de activitate
profesionalã;
 organizarea de sesiuni de consiliere sau
coaching cu studenþii care pot împãrtãºi din
experienþa lor privind viaþa academicã sau
profesionalã (peer academic coaching);

 derularea unor programe de predare în echipã (grupuri de studiu cu colegi, colaborare
între profesori  asistenþi ºi studenþi);
 crearea unei baze de date cu informaþii privitoare la oportunitãþile pieþei forþei de muncã;
 organizarea de workshop-uri pentru dezvoltarea unor abilitãþi profesionale ºi personale,
abilitãþi de relaþionare, comunicare ºi adaptare;
 identificarea ºi evaluarea la cerere a nevoilor
de consiliere psihologicã ºi de dezvoltare personalã a studenþilor, consiliere în vederea dezvoltãrii personale a studenþilor, masteranzilor ºi a
cadrelor didactice. (http://www.ccoc.spiruharet.ro/)

?

POÞI OBÞINE MAI MULTE
COMPETENÞE:

PROFESIE DIDACTICÃ
Departamentul pentru Pregãtirea
Personalului Didactic (DPPD) din cadrul
Universitãþii Spiru Haret asigurã formarea
psihopedagogicã în vederea certificãrii
competenþelor pentru cariera didacticã,
respectiv în vederea obþinerii dreptului de a
profesa la toate nivelurile învãþãmântului
preuniversitar.
*Noul sediul al Departamentului pentru Pregãtirea
Personalului Didactic se aflã în sectorul 4, ªoseaua
Berceni nr. 24 (staþia de metrou Apãrãtorii Patriei).
Potrivit prevederilor legale actuale, ocuparea
unei poziþii didactice în sistemul actual de
învãþãmânt este condiþionatã de obþinerea
Certificatului de absolvire a Departamentului
pentru Pregãtirea Personalului Didactic,
respectiv:
 Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul
I, acordã dreptul de a ocupa posturi didactice
în învãþãmântul preuniversitar obligatoriu
constituite din discipline ºi activitãþi didactice
corespunzãtoare domeniului de licenþã;
 Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul
II, acordã dreptul de a ocupa posturi didactice
în învãþãmântul liceal ºi postliceal constituite
din discipline ºi activitãþi didactice
corespunzãtoare domeniului de licenþã.
DPPD oferã activitãþi de pregãtire
psihopedagogicã ºi metodicã:
 studenþilor din ciclurile I ºi II de învãþãmânt
superior, indiferent de domeniul de specialitate sau forma de învãþãmânt aleasã;
 absolvenþilor instituþiilor de învãþãmânt, prin
programe comasate în regim de învãþãmânt
postuniversitar;
 personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar, prin programe de perfecþionare
periodicã.

Absolvirea programului de studii psihopedagogice oferit de DPPD se finalizeazã cu
obþinerea Certificatului de absolvire a DPPD,
corespunzãtor nivelului programului de studii
psihopedagogice absolvite, respectiv:
 absolvenþii studiilor universitare care au
finalizat programul de studii psihopedagogice
de 30 de credite, corespunzãtor Nivelului I de
certificare pentru profesia didacticã, obþin
Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul I,
care le acordã dreptul de a ocupa posturi didactice în învãþãmântul preuniversitar obligatoriu;
 absolvenþii studiilor universitare care au
finalizat programul de studii psihopedagogice
de 60 de credite, corespunzãtor Nivelului II
de certificare pentru profesia didacticã, obþin
Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul II,
care le acordã dreptul de a ocupa posturi
didactice în învãþãmântul liceal ºi postliceal,
dacã au absolvit ºi un program de master în
domeniul diplomei de licenþã.
Înscrierile se fac la sediul Departamentului
pentru Pregãtirea Personalului Didactic din
ªoseaua Berceni nr. 24, sector 4, Bucureºti,
tel. 021.317.19.03, 021.334.44.19 int.188,
e-mail: ushdppd@spiruharet.ro.
https://dppd.spiruharet.ro/
 Înscrierea studenþilor din anul I la programul
de formare psihopedagogicã Nivel I (calificare pentru posturi didactice în învãþãmântul
preºcolar, primar ºi gimnazial) se face în
perioada 5-16 octombrie 2020.
 Înscrierea studenþilor din anul II ºi din anul III
la programul de formare psihopedagogicã Nivel
I (calificare pentru posturi didactice în
învãþãmântul preºcolar, primar ºi gimnazial) se
face în perioada 5-16 octombrie 2020.
 Înscrieri la programele de formare psihopedagogicã în regim postuniversitar nivel I ºi
nivel II comasat se fac în perioada 26-30
octombrie 2020.

COMUNICARE ÎN LIMBI STRÃINE
Centrul de Limbi Strãine, înfiinþat
în anul 2002, organizeazã cursuri de
limbi strãine pentru diferite niveluri
(începãtor, mediu ºi avansat) venind
astfel în întâmpinarea exigenþelor
academice ºi a cerinþelor din ce în ce
mai mari impuse la ora actualã pe piaþa
muncii.
Limbile strãine predate în cadrul
Centrului de Limbi Strãine sunt:
engleza, franceza, italiana, spaniola,
germana, araba ºi japoneza. La acestea se adaugã un set de cursuri specializate, cum ar fi:
limba englezã pentru afaceri (BEC) sau limba francezã pentru diplomaþi, cât ºi cursuri de
pregãtire pentru testele Cambridge FCE ºi Cambridge CAE.
Centrul de Limbi Strãine din cadrul Universitãþii Spiru Haret organizeazã testarea în vederea
obþinerii certificatelor de competenþã lingvisticã ECL http://www.ecl.org.ro/. Centrul de Limbi
Strãine este membru al Confederaþiei Europene a centrelor de Limbi Strãine Universitare
CERCLES. (http://cls.spiruharet.ro/cursuri/)

În perioada pandemiei, CENTRUL DE LIMBI STRÃINE nu mai organizeazã cursuri
de predare/învãþare a limbilor strãine ci doar testãri pentru dobândirea
Certificatului de competenþã lingvisticã în limbile francezã ºi englezã, nivel A1-B2.
Testãrile se desfãºoarã în perioada 15 octombrie 2020-15 iunie 2021.
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Interviu cu conf.univ.dr. Eugen GHIORGHIÞÃ

De la Revoluþia industrialã la Economia 4.0
Dar fãrã aceste eforturi, am reduce totul la
formalism, la lascã, cine vrea ºi poate sã
înveþe, învaþã! Restul, Dumnezeu sã
le-ajute!

Învãþãmântul universitar se aflã în plin
proces
de reinventare, iar evoluþia



Domnule profesor, abordãrile ºi teoriile
prezentate în cursul de Istorie Economicã,
pe care l-aþi publicat recent la Editura
Fundaþiei România de Mâine, sunt extrem
de complexe, dar ºi curajoase. Vã temeþi cã
studenþii de astãzi par mai degrabã
interesaþi de viitor decât de trecut?
În general, tinerii sunt preocupaþi de prezent
ºi de viitor. Trecutul devine tot mai puþin semnificativ. Cândva, demult, trecutul anistoric a
fost fãcãtor de mituri, legende ºi basme.
Ulterior, trecutul istoric, cronografic, a dezvãluit continuitate ºi identitate. Astãzi identitatea holistã reduce trecutul la prezent. De
aceea, tinerii de astãzi sunt mult mai pragmatici,
fiind concentraþi asupra viitorului: carierã,
situaþie financiarã, statut social etc.
Se poate spune cã, prin abordãri pragmatice ºi activitãþi practice, absolvenþii
Universitãþii Spiru Haret sunt mai pregãtiþi
pentru contactul cu economia realã decât
colegii de generaþie?
E greu de rãspuns la aceastã întrebare.
Nu cred cã sunt diferenþe notabile în plus
sau în minus între pregãtirea practicã în
universitãþile noastre. Este însã evident cã
fondul de timp alocat la nivel naþional activitãþilor de practicã de specialitate este insuficient. Nu vãd cum un student poate
acumula cunoºtinþe ºi dobândi competenþe
adecvate pe parcursul a numai trei sãptãmâni (84 de ore) de practicã! Numãrul de ore
este standardizat la nivel naþional. Cred cã
un numãr de trei luni ar fi minimul necesar
pentru stagiul de practicã în cadrul firmelor
sau instituþiilor. Pe de altã parte, însã, din ce
în ce mai mulþi studenþi sunt deja angajaþi.
Pentru aceºtia, este, într-adevãr, mai uºor
sã desfãºoare stagiul de practicã chiar la
locul de muncã.
Credeþi cã în sistemul actual de învãþãmânt ar mai fi de implementat proiecte ºi
idei care sã conducã la o mai mare
adaptabilitate a absolvenþilor la condiþiile
economice reale? Cum se realizeazã acest
deziderat la Facultatea de ªtiinþe
Economice a Universitãþii Spiru Haret?
Întotdeauna ideile noi aplicabile în
practicã sunt binevenite. În ultimii zece ani,
Universitatea Spiru Haret a fost implicatã
în mai multe proiecte europene cu participarea studenþilor noºtri. Suntem o
universitate deschisã! Adaptabilitatea
fiecãrui student þine de personalitatea lui,
în primul rând. Într-adevãr, cadrele noastre
didactice depun toate eforturile pentru a
crea un mediu academic european cu valenþe
practic-pragmatice. Personal, deplâng, în
mod paradoxal, tocmai aceastã înclinaþie
spre pragmatism în dauna perspectivei
teoretice. Trecerea la sistemul Bologna a
însemnat abandonarea viziunii clasice a
adâncirii culturii de specialitate în favoarea
aspectelor vii, pragmatice. Planurile de
învãþãmânt ale programelor noastre de studii
de licenþã ºi masterat pun accentul în primul
rând pe practic-pragmatic, pe flexibilitate
ºi adaptabilitate. Voi reveni asupra acestui
subiect când vom vorbi despre culturã.
Se afirmã deseori cã studenþii din anul I
provin dintr-un mediu liceal în care copiii
citesc foarte puþin ºi nu au un vocabular
foarte dezvoltat. Existã preocuparea de a
ameliora acest aspect, printr-o comunicare
intensã profesor-student, prin dezvoltarea
aptitudinilor de interpretare logicã?
În urmã cu 23 de ani sesizam acest lucru:
principalul efort la nivelul anului I de studii
trebuie sã-l reprezinte aclimatizarea
studentului cu nivelul academic. Procesul de
integrare în mediul universitar nu se încheie
în cei trei ani de studii... În anul I, cadrele
noastre didactice cautã sã recupereze lacune,
deficienþe, pierderi acumulate în anii de
gimnaziu ºi anii de liceu. Nu e uºor deloc!



pandemiei nu este, se pare, singura cauzã.
Care este opinia dumneavoastrã despre
predarea ºi examinarea online, platformele
informatice de studiu ºi despre dispariþia
interacþiunii directe student - profesor?
Eu m-am nãscut profesor! Sunã ciudat,
nu-i aºa? Cum sã te naºti cumva sau ceva?!
Este ceea ce am descoperit de-a lungul vieþii,
ºi anume cã viaþa mea capãtã, are sens doar
atunci când comunic cu oamenii, în general,
cu studenþii, în special. Nu exagerez deloc!
Din acest punct de vedere, sunt adeptul
învãþãmântului, de fapt al educaþiei faþã în
faþã. Destinul m-a împins însã de timpuriu,
respectiv din primul an al mileniului nostru,
spre învãþãmântul la distanþã. Cum m-am
împãcat pe mine însumi cu aceastã
contradicþie? Am înþeles repede cã educaþia
devine tot mai mult autoeducaþie. Pe mãsurã
ce omenirea se transformã tehnologic (am zis
bine!) orice individ, principial vorbind, are la
dispoziþie instrumentele cunoaºterii. Rãmâne,
totuºi, de stabilit mãsura în care educaþia, de
acasã ºi de la ºcoalã, mai are un rol în
impulsionarea nevoii de cunoaºtere. Altfel,
online înseamnã, în tonul aceluiaºi cinism,
cine vrea sã înveþe învaþã!



Conf.univ.dr. Eugen GHIORGHIÞÃ de la Facultatea de ªtiinþe Economice Bucureºti,
din cadrul Universitãþii Spiru Haret, este absolvent al Facultãþii de Comerþ din cadrul
Academiei de Studii Economice Bucureºti în anul 1985 ºi al Facultãþii de Istorie,
Universitatea Bucureºti, în anul 1994. A fost cercetãtor ºtiinþific la Institutul Naþional
de Cercetãri Economice al Academiei Române în perioada 1989-1999, unde a susþinut
ºi examenul de doctorat în anul 1999 în domeniul Istoria gândirii economice.
Atât în activitatea de cercetare, cât ºi în cea didacticã s-a axat pe domeniul Istoriei
economice, publicând cãrþi, articole ºi comunicãri la diferitele sesiuni naþionale ºi
internaþionale. Din anul 1997 a funcþionat ca lector universitar, iar apoi, din anul 2002,
în calitate de conferenþiar universitar în cadrul Universitãþii Spiru Haret, extinzânduºi domeniul de predare cu discipline precum: Metodologia cercetãrii ºtiinþifice
economice, Economie, Semioticã ºi limbaj economic, Curente de gândire economicã
contemporane, Managementul administraþie publice.
A participat ca membru în echipele de cercetare, precum ºi în calitate de director în
cadrul mai multor proiecte naþionale ºi europene.
În domeniul managementului educaþional, a deþinut funcþiile de secretar ºtiinþific
(1998-2002), prodecan (2002-2005) ºi decan (2005-2012), în prezent fiind director al
Departamentului pentru Învãþãmânt la Distanþã ºi Învãþãmânt cu Frecvenþã Redusã 
IDIFR din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Activitãþile didactice ºi de cercetare au vizat evoluþiile instituþionale, respectiv relaþia
dintre instituþii, mentalitãþi ºi comportamente, accentuarea crizei decalajelor economice
între þãrile dezvoltate ºi celelalte state ale lumii, impactul modernizãrii accelerate asupra
þãrilor aºa-zis rãmase în urmã, rolul socialismului (aplicat în perioada 1945-1989 în
diferite state ale lumii) în procesul globalizãrii etc.
Deºi în ultimii 30 de ani s-a dedicat preponderent domeniului economiei, a rãmas în
sine un filolog consecvent, pasionat de lingvisticã ºi gramaticã comparatã, chiar dacã
nu s-a manifestat publicistic în aceste direcþii.
Nu a publicat mult, considerând cã scrisul este forma supremã de sacralizare a
gândului, evitând pe cât a putut de mult formalismul.





insinueazã din ce în mai accentuat în mentalul
colectiv. Cât de relevantã mai poate fi astãzi,
de exemplu, expansiunea Imperiului Roman,
iradierea culturii arabe, incursiunile normanzilor, dinastia Yuan sau ierarhia rangurilor în
feudalism? Nici mãcar anii 1859 sau 1918 nu
mai au vreo semnificaþie pentru mulþi români.
Utilitatea istoriei este legatã doar de nevoia
de cunoaºtere prin explicaþie cauzaldiacronicã. Acþiunile noastre de astãzi sunt
cauze ale unui ºir, practic, infinit de stãri, fapte
evenimente ulterioare. Tot aºa, ceea ce
suntem astãzi este coagularea unui ºir infinit
de cauze determinabile, într-o oarecare
mãsurã, istoric. Istoria este viitor în trecut
spunea, magistral, Eugeniu Coºeriu.
Spuneþi, la un moment dat, cã încercarea
de a realiza o culturã generalã eterogenã a
fost un eºec al învãþãmântului ultimelor
douã secole, generând dilentatism ºi nu
culturã adevãratã. Puteþi explica?
Cultura este de fapt cumulul de cunoºtinþe
transmis din generaþie în generaþie (indiferent
de mediu: sat, trib, mahala, centru urban etc.).
Educaþia modernã, ale cãrei începuturi pot fi
datate la sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi
începutul secolului al XIX-lea, avea în vedere
transmiterea culturii de tip enciclopedic.
Tendinþa nu era întâmplãtoare, dacã
observãm cã marile personalitãþi ale culturii
europene (ºi nu numai europene) stãpâneau,
la acea vreme, cunoºtinþe pluri sau
multidisciplinare. De aceea s-a ºi pãstrat

 Credeþi cã succesul unui curs este
generat de conþinutul acestuia sau de

metodele de predare? Cât de importantã
este interactivitatea?
Învãþãmântul clasic definit prin predarea
discursivã (dictare, de multe ori) era un
monolog, un fel de prezentare monotonã, la
cursuri, a conþinutului materiilor. În funcþie
de talentul actoricesc al profesorului, putea
fi, în cel mai bun caz, un soi de stand-up
(fireºte, nu stand-up comedy). Seminarele
erau destinate dezbaterilor. Astãzi, dacã nu
se bazeazã pe comunicare, pe interactivitate,
cursul de tip clasic este sortit eºecului.
Stãpânirea de cãtre profesor a conþinutului
disciplinei este un dat aprioric. Altfel, nu are
ce cãuta la catedrã! Accentul s-a mutat astãzi
pe modul în care transmite cunoºtinþele.
Când orice student poate accesa un motor
de cãutare pe Internet chiar în timpul cursului,
expunerea profesorului riscã sã fie nu doar
plictisitoare, ci de-a dreptul inutilã. Interesul
studentului faþã de conþinut trebuie trezit de
cãtre profesor prin dialog. De aceea,
interactivitatea devine esenþialã.



În introducerea cursului de Istorie
Economicã vorbiþi despre tendinþa unora de
a considera istoria o ºtiinþã inutilã,
limitând-o la o înºiruire de date sistematizate. Cum comentaþi?
Ce ne mai trebuie sã ºtim ce a fost?
Important este ce facem astãzi ºi ceea ce vom
face mâine! Aceastã perspectivã se

denumirea instituþiei reprezentative pentru
învãþãmântul superior universitas. Din acest
punct de vedere, învãþãmântul din zona
Europei avea misiunea de a transmite
moºtenirea europeanã. José Ortega y
Gasset, vorbind despre misiunea universitãþii, afirma cã un manager trebuie sã
trãiascã ºi sã gândeascã la înãlþimea ideilor
timpului sãu. Sistematizarea ºi integrarea
informaþiilor transmise la diferitele discipline
era condiþia integrãrii lor în cultura
absolventului de nivel mediu sau superior.
Cunoºtinþa rezultã din corelarea a douã sau
mai multe informaþii. Fireºte, nu toate
informaþiile sunt direct corelabile. Ele pot fi
corelate pe trunchiuri. Aºa, de pildã,
disciplinele realiste sunt legate în bunã
mãsurã de matematicã. Pe de altã parte,
stãpânirea corectã a limbii (disciplinã
consideratã umanistã), respectiv, a regulilor
gramaticale, este indispensabilã tuturor
disciplinelor realiste. Destul de repede a
apãrut însã necesitatea specializãrii
practice. Nu toþi oamenii pot deveni, genetic
vorbind, enciclopediºti! Ce facem noi aici?
Formãm academicieni? Cine are nevoie de
atâþia academicieni? Ce nevoie ai de un
instalator care ºtie latinã, greacã veche,
rezolvã integrale ºi vorbeºte fluent douã limbi
strãine? Important e sã-þi repare þeava! În
consecinþã, informaþiile transmise nu au mai
fost sistematizate decât sporadic, cultura
fiind înlocuitã cu cultura generalã, sintagmã
care s-a perpetuat ca un blestem vreme de

opt generaþii. Totul s-a redus la constatarea
benignã e bine sã ai culturã generalã
asociatã cu concluzia cinicã mai avem nevoie
ºi de proºti. Un exemplu edificator: latina ºi
elina au devenit de multã vreme limbi
moarte! Puþini ºtiu însã cã ele sunt vii fãrã a
fi vorbite curent. Aceste douã limbi reprezintã
bazinul etimologic al majoritãþii vocabularului
ºtiinþelor ºi tehnologiilor contemporane. Un
absolvent de medicinã, de exemplu, ar
înþelege mult mai bine multe noþiuni, dacã
i-ar fi explicate de un elinist sau un latinist.
Vã daþi seama ce perspectivã asupra
medicinei ar avea un medic bun cunoscãtor
al celor douã limbi moarte?
Afirmaþi la un moment dat cã sintagma
grânarul Europei nu reflectã o realitate,
fiind vorba despre un cliºeu, pentru cã, în
perioada interbelicã, Europa Occidentalã
îºi asigura necesarul de cereale majoritar
prin importuri din URSS. Credeþi cã acesta
ar putea fi unul dintre motivele toleranþei
excesive a Apusului faþã de politica
expansionistã a statului sovietic?
Nu URSS (de fapt zona Ucrainei) era
principalul furnizor al Europei Occidentale,
ci America de Nord ºi Australia. Toleranþa
apusului faþã de expansionismul Rusiei a fost
inauguratã din vremea lui Petru cel Mare!
Practic, Apusul a educat pur ºi simplu Rusia
în domeniile organizãrii (politice, întreprinderilor, militare), educaþiei, transferurilor
de tehnologie etc. pe parcursul a douã secole
(al XVIII-lea ºi al XIX-lea), vizând nu atât
cerealele, cât diversitatea excepþionalã a
resurselor naturale ale Imperiului Rus/
Sovietic. Însãºi bolºevizarea (nu numai a
Rusiei, ci ºi a þãrilor care aveau sã constituie
lagãrul socialist) a fost nu doar toleratã,
ci chiar susþinutã de Apus. Pare paradoxal,
dar nu este deloc aºa! Discrepanþele,
respectiv celebrele decalaje dintre nivelurile
de organizare, sub raportul eficienþei
economice, ale Apusului ºi Rãsãritului
erau atât de deranjante încât era nevoie de o
accelerare artificialã, forþatã (cu siguranþã!) a
dezvoltãrii zonelor rãsãritene. E vorba de
un spaþiu uriaº euro-asiatic care începe din
Europa centralã ºi se întinde pânã la Oceanul
Pacific, chiar mai departe (cu mai puþinã
efectivitate), pânã în America Latinã. Secolul
XX a fost secolul compatibilizãrii structurale
a Rãsãritului cu Apusul. Practic, Apusul
a avut mult mai mare nevoie de socialism
decât þãrile bolºevizate însele pentru
conturarea ºi, în cele din urmã, asigurarea
condiþiilor necesare globalizãrii! Globalizarea a devenit posibilã numai prin uniformizare instituþionalã, reducere a diversitãþii,
reeducare a preferinþelor de consum etc.
Aºadar, Occidentul nu a tolerat doar
socialismul, ci l-a susþinut de-a dreptul, fiind
direct interesat, indispensabil pentru însãºi
asigurarea creºterii sale economice!
De partea cui aþi înclina balanþa în
disputa metodologicã dintre pozitivism ºi
normativism, în studiul disciplinelor
economiei fundamentale?
Pozitivismul în analiza economicã
înseamnã sã pui un diagnostic cât mai corect,
fãrã sã propui mãsuri politico-economice.
Luând în considerare diagnosticul
economiºtilor pozitiviºti, participanþii la viaþa
economicã îºi aleg singuri mijloacele
terapeutice. Normativismul presupune
intervenþia centralizatã pentru ameliorarea
eºecurilor pieþei. Economistul normativist
propune soluþii. Din pãcate, la fel ca în
medicinã, nu existã boli, ci pacienþi! De aceea
ºi soluþiile propuse de economiºti sunt atât
de diferite, încât nu pot fi standardizate decât
la nivel de manuale. Standardizarea lor la nivel
guvernamental a generat de multe ori
consecinþe grave asupra mediului economic,
ecologic, cultural local. Pe de altã parte,
populaþia globului a depãºit deja numãrul de
ºapte miliarde de locuitori. Cum poate fi
imaginatã o planetã liberalã, descentralizatã,
în care fiecare persoanã (atenþie, am zis
persoanã, iar nu individ!) sã poatã decide
conºtient, raþional, liber ºi armonios, fãrã
coordonare din partea unei autoritãþi? Cu alte
cuvinte, la întrebarea dumneavoastrã Ce
preferaþi: normativism sau pozitivism?
rãspunsul meu este Da! Vã asigur cã nu
am intenþionat sã alunec în derizoriu cu acest
rãspuns.
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Vã amintiþi ce amuzantã ni se pãrea ciudata harababurã
de litere de mai sus? Altfel, nimic de râs în erupþia
vulcanului islandez botezat cu acest nume, dacã ne gândim
numai la blocarea traficului aerian în întreaga Europã, timp
de aproape trei luni. Pe platformele de socializare apãruse
chiar o caricaturã foarte nostimã, care încerca sã explice
cum putea cineva scorni un asemenea nume: o pisicã
poznaºã þopãia pe tastatura unui laptop, fãcând sã aparã
pe ecran un ºir de litere aparent fãrã înþeles. Aceasta era 
spunea realizatorul desenului  singura posibilitate ca un
asemenea nume sã aparã.
Nu am nici cea mai micã intenþie de a lua în derâdere
limba prietenilor noºtri mâncãtori de hering ºi carne de
balenã. Dimpotrivã, la fel ca autorul caricaturii, mã vãd
forþat sã admit cã nãzbâtioasa mâþã a dat o raitã ºi pe la
noi, alergând nãucã pe tastaturile unor instituþii. Numai
aºa ne putem explica degringolada începutului de an
ºcolar, avalanºa de mãsuri contradictorii, minciuna,
zãpãceala, haosul. Doar în acest fel putem înþelege de ce
tabletele destinate ºcolarilor existã exclusiv în statistici,
nu ºi pe masa de studiu a copiilor. Doar astfel are logicã

EYJAFJALLAJÖKULL
ignorarea cu bunã ºtiinþã a realitãþilor învãþãmântului din
mediul rural, a lipsei de pregãtire a unei bune pãrþi a cadrelor
didactice, a absenþei mãºtilor ºi dezinfectanþilor din
instituþiile de învãþãmânt, instituþii care, fie vorba între
noi, au încã nerezolvatã problema toaletelor ºi a apei
curente sau se aflã în zone în care penele de curent sunt o
realitate cotidianã. Ce sens mai are sã vorbim despre
predarea online acolo unde copiii învaþã la lumina lãmpii
cu gaz, iar o camerã de baie este doar un vis? Cum vor
învãþa tinerele vlãstare ale românilor sã buchiseascã dupã
ce strãbat opt, zece, doisprezece kilometri pe jos, prin
pãdure, printre sãlbãticiuni, pentru a accede la lumina
învãþãturii, cu sau fãrã mascã?
Aceeaºi neorânduialã este, din pãcate, prezentã peste
tot, de la drumurile neasfaltate ºi investiþiile lãsate pradã
ruginii ºi pânã la ruºinos de inexistenta (dupã treizeci de
ani!) centurã ocolitoare a capitalei. O babilonie
administrativã se aflã în plinã desfãºurare. Se împrumutã
bani cu sacul, dar nimeni pune mâna pe mistrie, pentru cã
nu existã un plan coerent, o strategie unitarã.
Singura certitudine rãmâne pisica lãsatã sã þopãie în
voie pe tastaturi, provocând neorânduialã, dezordine ºi
rãvãºealã. Pentru cã nimeni nu o vede cum scuturã din
coadã fericitã, desfãtându-se ºi tremurând din mustãþi în
spatele peretelui de pepsiglass...

Dragoº CIOCÃZAN

Genius Augusti
(sec.II-III d.Hr.)
expus la Muzeul din Dej

În colecþiile Muzeului Municipal Dej se aflã printre alte
valoroase artefacte ºi o statuetã a unui Genius Augusti,
datatã în perioada secolelor II-III d.Hr.. În religia romanã,
geniul reprezintã natura divinã ºi este prezent în fiecare
individ, colectivitate sau chiar loc geografic. Statueta a fost
descoperitã în castrul roman de la Cãºeiu (Samum). Are o
stare de conservare bunã. Nasul statuetei a fost rupt, dar a
fost refãcut. De asemenea, partea superioarã a cornului
abundenþei este ruptã. Mai sunt rupte bucãþi din mantie ºi
jumãtate din patera. Partea inferioarã a picioarelor a fost
reîntregitã, lipsind ºi de acolo bucãþi. Statueta cu o vechime

de 1700-1800 de ani este din calcar; are o înãlþime
totalã de 82 cm, din care postamentul este de 6,5
cm., iar lãþimea de 38 cm. ºi adâncimea de 17 cm.
Locul descoperirii, castrul roman Samum de
la Cãºeiu (jud. Cluj), a fost construit în jurul
anului 106, ca parte a ºirului de castre de
apãrare Moigrad-Porolissum - Tihãu - Cãºeiu Iliºua. Castrul a fost construit pe malul
râului Someº, la aproximativ ºase kilometri de
municipiul Dej ºi era unul dintre punctele strategice de
apãrare a Daciei nordice. Castrul (situat în punctul Cetãþele)
este înscris pe lista monumentelor istorice din judeþul Cluj.
Genius Augusti a devenit logo-ul Muzeului din Dej
începând cu anul 2012. Sunteþi aºteptaþi sã vizitaþi muzeul
pentru a vedea, în realitate, geniusul.
Surse: dejulmeu.ro; ghidulmuzeelor.cimec.ro;
dindej.worldpress.com

George V. GRIGORE
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Cursul de
Limbã, culturã
ºi civilizaþie româneascã
(LCCR)
în ºcoli din Franþa
Începând din acest an, Franþa devine a ºaptea þarã
din Europa în care se predã cursul opþional de Limbã,
culturã ºi civilizaþie româneascã (LCCR), urmare a
demersurilor întreprinse de cãtre Institutul Limbii
Române (ILR) ºi Ambasada României în Franþa, cu
sprijinul oferit de Primãria localitãþii Le Blanc-Mesnil.
Franþa se alãturã, astfel, celorlalte ºase þãri în care se
deruleazã programul LCCR (Italia, Spania, Belgia,
Portugalia, Irlanda, Regatul Unit al Marii Britanii ºi
Irlandei de Nord), însumând 128 de colaboratori, 446
de unitãþi ºcolare, 849 de grupe de elevi ºi aproximativ
13.200 de cursanþi.
În oraºul Le Blanc-Mesnil, de lângã Paris, trãiesc
aproximativ 2.000 de români. Trei ºcoli vor gãzdui,
pentru început, nouã grupe de elevi, cursul fiind
deschis tuturor celor interesaþi, nu doar elevilor de
origine românã. Numãrul estimat de cursanþi este de
150. Protocolul pentru desfãºurarea acestui curs în
oraºul Le Blanc-Mesnil a fost semnat în luna iulie.
Cursul opþional este predat de cadre calificate,
selectate prin concurs din rândul comunitãþii româneºti,
într-un format de douã ore pe sãptãmânã, în regim
gratuit. Pe lângã orele de curs, profesorii ºi elevii sunt
implicaþi în activitãþi culturale, de promovare a culturii
ºi civilizaþiei româneºti în mediile educaþionale ºi în
comunitãþile de care aparþin.
Demn de menþionat este faptul cã, în Belgia, limba
românã a fost preluatã ºi în programa ºcolarã, prin
cursurile de multiculturalism, susþinute tot de
colaboratorii Institutului Limbii Române.
Obiectivele principale ale cursului de Limbã, culturã
ºi civilizaþie româneascã/LCCR (lansat, iniþial, în Italia
ºi Spania, în anul ºcolar 2007-2008):  integrarea elevilor
de origine românã în þãrile de adopþie, odatã cu pãstrarea
valorilor fundamentale ale identitãþii naþionale - limbã ºi
culturã;  facilitarea reintegrãrii în învãþãmântul
preuniversitar ºi universitar românesc a elevilor români
din diaspora, în momentul reîntoarcerii în þarã;  facilitarea
parcursului ºcolar al elevilor de origine românã în þãrile
de adopþie (în Irlanda ºi Franþa, aceºtia pot susþine o
probã de bacalaureat la disciplina Limba românã)
 promovarea limbii ºi culturii româneºti în þãrile în care
se predã cursul (acesta este deschis ºi altor categorii de
elevi, grupele care se pot forma fiind mixte).
Alte detalii sunt disponibile aici: https://www.ilr.ro/lccr.

Invitaþii în lumea artelor plastice
Apropierea de universul artistic al doamnei Carolina
Violeta Constantin a fost pentru mine un lung ºir de ºocuri
plãcute, pline de emoþie puternicã. ( )
Vã rog sã vã prezentaþi.
M-am nãscut la 21 iunie 1962, în Iveºti, judeþul Galaþi. Am
crescut în lumea culorilor, privind-o fascinatã pe mama mea
cum pregãtea pânza ºi paleta, emanând o forþã ºi o energie
benefice sufletului. ªi astãzi o privesc cu dragoste cum, la
84 de ani, îºi urmeazã visul ºi continuã sã picteze. Am
participat, încã din ºcoala generalã, în tabere naþionale de
picturã, unde am obþinut premii care m-au motivat, m-au
învãþat ce este o competiþie, cum sã reacþionez la obþinerea
unui loc fruntaº. Am trãit perioada desfiinþãrii liceelor
vocaþionale ºi, dupã absolvirea unui liceu cu profil real,
m-am înscris la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu
Bucureºti, la secþia Artã monumentalã ºi Restaurare; pe
4 locuri, cam 400 de candidaþi. Am trecut de prima probã
eliminatorie însã nu a fost suficient. M-am reorientat
profesional ºi am absolvit Facultatea de Mine de la Petroºani.
Participarea la concursurile de picturã mi-a adus satisfacþii
personale ºi câteva premii naþionale în cadrul Festivalului
Artei ºi Creaþiei Studenþeºti organizate la Timiºoara ºi
Petroºani. Dupã obþinerea unui premiu, rectorul Universitãþii
Tehnice m-a întrebat ce caut eu, cu talentul meu, la
Petroºani? Rãspunsul meu a fost prompt: ªi mina are pereþi
care pot fi pictaþi. La acea vreme nu ºtiam cã peste ani,
lucrând la o minã din Bucovina, o sã pictez o icoanã pentru
capela situatã în subteran, la minus 100 de metri. Am lucrat
20 de ani în domeniul resurselor umane, iar acum, dupã
retragere, cu suportul familiei mele, mã dedic mai mult picturii
ºi mã implic în proiecte destinate artei.
Pentru ce aþi ales pictura ºi nu muzica ?
Pot spune cã pictura m-a ales pe mine. Sunt norocoasã cã
provin dintr-o familie cu oameni deosebiþi ºi talentaþi în
domeniul imobiliar, comerþ, muzicã ºi artã plasticã, atât din
partea tatãlui, cât ºi a mamei. Eu consider cã muzica ºi pictura
sunt într-o strânsã legãturã. Un artist care iubeºte muzica
poate picta un tablou muzical care transmite o energie
interioarã, o anumitã stare datã de cromatica creaþiei.

Carolina Violeta CONSTANTIN:

Nu renunþaþi la vise!

Aristotel BUNESCU
https://agentiadepresaculturalasisportiva. wordpress.com/

Care sunt tehnicile utilizate de dumneavoastrã? Ce
suprafeþe preferaþi?
Am încercat diverse tehnici, dar m-am oprit la pictura în
ulei, folosind tehnica Impasto. Îmi place sã lucrez în cuþit, o
combinaþie între picturã ºi sculpturã, cu multe straturi de
vopsea care creeazã o profunzime cu un efect tridimensional.
Am pictat ºi pânze de dimensiuni reduse, dar ºi pe suprafeþe
mari. În Bucureºti mi-am adus contribuþia artisticã în cadrul
unui proiect de redecorare a unei clãdiri de birouri situatã
pe strada Cluceru  Udricani, realizând picturi murale în
ulei, pe o suprafaþã totalã de peste 200 mp.
Unde vã vedeþi peste 10 ani ?
Îmi doresc o expoziþie personalã odatã cu lansarea unei
cãrþi cu poveºti pentru copii, pe care o plãnuiesc de câþiva
ani. Sper sã fiu sãnãtoasã ºi sã pot crea lucrãri pentru expoziþii
naþionale ºi sã particip cu lucrãri ºi la cele internaþionale.
Pictura va rãmâne pasiunea mea.
Este o întrebare la care doriþi sã rãspundeþi ?
De ce sunt case cu pereþi fãrã tablouri? Am primit vizita
unor prieteni din facultate. Mi-au spus cã au pereþii albi ºi
goi. I-am supus unui test. La intrarea în camerã, un tablou pe
perete îþi corecteazã postura ºi privirea, pe când un perete
gol te va face, involuntar, sã cobori privirea la nivelul covorului
sau a mobilei, acolo unde ochii cautã culoarea. Un tablou sau
o lucrare decorativã înfrumuseþeazã, dã culoare camerei,
aduce bucurie ºi liniºte privitorului. În sensul celor de mai
sus, am salutat ideea din anul 2018 a Spitalului Oncologic din
Timiºoara, care a fãcut un apel cãtre artiºti pentru a dona
lucrãri, sã dea, prin culoare, un semn de speranþã acelui loc.
Vã rog sã adresaþi un gând cititorilor acestui interviu.
Când pictez îmi doresc ºi sper sã ºi reuºesc, ca fiecare
tablou sã transmitã o stare ºi o poveste. Întotdeauna caut sã
mã perfecþionez, sã gãsesc mijloacele artistice pentru a
prezenta mesajul meu cãtre privitor. Într-o lume tristã, mai
ales în aceastã perioadã, cu probleme multiple, vreau ca
mesajul meu sã fie plin de energie, vibrant ºi aºa cum le spun
ºi celor care vor avea lucrãrile mele în casele lor, sã le aducã
noroc. Deºi drumul vieþii poate fi sinuos, nu renunþaþi
niciodatã la vise ºi vã sfãtuiesc ºi pe voi, cei care aveþi un vis
ascuns, uitat în rutina gândurilor, sã nu îl abandonaþi pentru
cã el, într-o zi, poate deveni realitate.
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Întoarcerea la ºcoalã în Italia în vremea pandemiei

Referendum istoric ºi alegeri
regionale în Italia

Melina ALLEGRO, institutul Teseo
Mãsurile adoptate de autoritãþile italiene în ºcoli,
instituþiile
de instruire ºi formare profesionalã,
universitãþi.

Din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19), au
fost suspendate, începând cu 5 martie 2020, pe întreg
teritoriul italian, activitãþile didactice derulate în mod
direct în grãdiniþe, ºcoli, universitãþi, instituþii AFAM. În
acelaºi timp, a fost adoptatã mãsura derulãrii activitãþilor
didactice la distanþã. Ulterior, a fost permisã, în mod
excepþional, tot cu respectarea normelor de distanþare
fizicã, derularea directã a examenelor de bacalaureat.
În vederea depãºirii acestei situaþii, au fost luate
anumite mãsuri pentru protejarea sãnãtãþii elevilor ºi studenþilor, dar ºi a cadrelor didactice, respectându-se
dreptul la studiu ºi protejându-i pe aceºtia de eventualele
efecte negative ale suspendãrii cursurilor directe.
Astfel au fost elaborate Liniile directoare în vederea
redeschiderii în siguranþã a anului ºcolar 2020/2021 ºi a
fost adoptat Documentul orientativ pentru reluarea activitãþilor didactice directe ºi activitãþii în grãdiniþe ºi ºcoli
primare. De asemenea, au fost adoptate diverse prevederi
legislative referitoare la noul an ºcolar ºi universitar.
În grãdiniþele, ºcolile ºi universitãþile italiene, calendarul anului ºcolar 2020/2021 a fost pãstrat ºi se respectã
în continuare. Examenele de orice nivel se deruleazã
direct, dar ºi online, în funcþie de numãrul persoanelor
prezente ºi de condiþiile tehnice. De asemenea, s-a stabilit
ca organele de conducere sã asigure curãþenia mediilor
ºi sã-ºi îndeplineascã obligaþiile administrative ºi
contabile privind serviciile educaþionale pentru copii ºi,
în aºteptarea reluãrii activitãþii didactice, proprietarul
clãdirii poate autoriza, împreunã cu instituþiile de învãþãmânt, organismul de conducere sã utilizeze spaþiile
pentru organizarea ºi desfãºurarea activitãþilor ludice,
recreative ºi educaþionale, neºcolare sau formale, fãrã a
aduce atingere activitãþilor instituþiilor de învãþãmânt.
Activitãþile trebuie desfãºurate cu ajutorul personalului

calificat ºi cu obligaþia managerilor de a adopta protocoale de siguranþã specifice în conformitate cu liniile
directoare ºi de a asigura activitãþile de curãþare ºi
igienizare necesare. În aceleaºi condiþii, pot fi utilizate ºi
centrele sportive publice sau private.
Liniile directoare menþionate în anexa 18 la Decretul
prim-ministrului - pregãtite pe baza primelor indicaþii
furnizate în nota ministerialã din 4 mai 2020 ºi a
propunerilor CRUI din 26 iunie 2020 ºi 22 iulie 2020 privind
metodele de derulare a activitãþii didactice, acceptate de
Comitetul tehnico-ºtiinþific al Departamentului Protecþiei
Civile la 24 iulie 2020  prevãd acþiuni bazate pe un
scenariu plauzibil pentru primul semestru al anului
universitar. 2020/2021, presupunând continuarea
pandemiei la nivel global ºi noi episoade de contagiere
la nivel local în toamnã-iarnã. Prin urmare, acolo unde
este posibil, predarea va fi derulatã simultan, atât direct,
cât ºi online, adicã adoptând o metodã mixtã care poate
fi practicatã atât în sãlile de clasã cât ºi, în acelaºi timp, la
distanþã. Toþi studenþii vor avea ocazia sã participe la
lecþii, chiar dacã nu pot fi prezenþi fizic în universitãþi: în
special, se face referire la studenþii internaþionali care nu
se pot deplasa ºi la studenþii extraregionali, precum ºi la
studenþii cu anumite patologii pentru care nu este
recomandatã reluarea activitãþilor directe. De asemenea,
se subliniazã faptul cã predarea online va permite
reducerea numãrului de elevi prezenþi în sãlile de clasã ºi
cã, prin metoda hibrid se vor putea derula ºi schimburi
de studenþi ºi elevi la nivel internaþional. Universitãþile
se vor putea organiza pentru a garanta toate activitãþile
de laborator, exerciþiile ºi activitãþile experienþiale directe
ºi vor putea adapta toate structurile tehnologice ale
sãlilor de clasã pentru a permite predarea online de
calitate, utilizând resursele alocate de minister din
Fondul pentru nevoile de urgenþã ale universitãþilor,
ºi centrelor de cercetare. Rãmâne valabilã obligativitatea
purtãrii mãºtii ºi cea de distanþare la un metru, iar în
sãlile de studiu se va face igienizarea zilnicã.

Alexandra RADU, Institutul Teseo, Italia
Duminicã, 20 septembrie, ºi luni, 21 septembrie 2020, cetãþenii
italieni au fost chemaþi la urne pentru a participa la un referendum
istoric, cu privire la reducerea numãrului de parlamentari de la 945
la 600.
Referendumul constituþional din Italia, desfãºurat la sfârºitul
lunii septembrie, a fost organizat în scopul de a aproba sau de a
respinge legea de revizuire a Constituþiei cu titlul Modificarea
articolelor 56, 57 ºi 59 din Constituþie, în vederea reducerii
numãrului de parlamentari. Este vorba despre cel de-al patrulea
referendum constituþional din istoria Republicii Italiene, aprobat
prin lege definitivã de Camera Deputaþilor la data de 8 octombrie
2019. Textul legii prevede reducerea cu un procent de 36,5% a
numãrului membrilor ambelor camere ale Parlamentului: de la 630
la 400 pentru Camera deputaþilor ºi de la 315 la 200 pentru Senat.
Iniþial prevãzut pentru data de 29 martie 2020, referendumul s-a
desfãºurat între 20 ºi 21 septembrie, din cauza evoluþiei pandemiei
de COVID-19 din Italia.
Datele oficiale, publicate de presa italianã, indicã o prezenþã la
vot de 53,52%; dintre alegãtorii prezenþi la vot un procent de
69,96% au votat în favoarea legii care prevede reducerea numãrului
de parlamentari.



Alegeri locale în regiunile
Toscana, Campania, Puglia ºi Marche

În acelaºi timp cu votul pentru referendum, locuitorii din ºapte
regiuni italiene au votat ºi pentru alegerile regionale. Cetãþenii
din regiunile Toscana, Marche, Campania, Puglia, Veneto, Liguria
ºi Valle dAosta, au fost chemaþi la vot ºi pentru alegerea
guvernatorului regiunii de reºedinþã.
Rezultatele publicate în presa italianã aratã cã în Toscana,
Campagna ºi Puglia, controlate de stânga, respectiv Liguria ºi
Veneto, unde este majoritarã dreapta, situaþia rãmâne la fel,
guvernatorii fiind reconfirmaþi. Singura schimbare intervine în
Regiunea Marche. Aceastã regiune a fost pentru mulþi ani controlatã
de guvernatori de stânga, dar la alegerile de acum a câºtigat
Francesco Aquaroli, de la Partidul Fratteli dItalia, de centru-dreapta.

Reprezentanþa UE în România informeazã:

Noua evaluare a riscurilor realizatã
de Centrul European de Prevenire ºi Control al Bolilor aratã
necesitatea de a intensifica rãspunsul la noul coronavirus în UE

La 24 septembrie, Centrul European de Prevenire ºi
Control
al Bolilor (ECDC) a publicat evaluarea sa

actualizatã a riscurilor în ceea ce priveºte pandemia de
COVID-19, împreunã cu un set de orientãri privind
intervenþiile nefarmaceutice (cum ar fi igienizarea mâinilor,
distanþarea fizicã, curãþarea ºi ventilarea).
Evaluarea actualizatã a riscurilor aratã cã ratele de
notificare au crescut continuu în UE ºi în Regatul Unit
începând cu luna august ºi cã mãsurile luate nu au fost
întotdeauna suficiente pentru a reduce sau a controla
expunerea la virus. Prin urmare, este esenþial ca statele
membre sã aplice pe scarã largã toate mãsurile necesare
încã de la primul semn de izbucnire a unor noi focare. Ele
includ intensificarea testãrii ºi depistãrii contacþilor,
îmbunãtãþirea supravegherii asistenþei medicale publice,
asigurarea unui acces mai bun la echipamente individuale
de protecþie ºi la medicamente ºi asigurarea unei capacitãþi
suficiente de asistenþã medicalã, în conformitate cu
acþiunile prezentate de Comisie în luna iulie.
Stella Kyriakides, comisarul pentru sãnãtate ºi siguranþã
alimentarã, a declarat: Noua evaluarea de astãzi a
riscurilor ne aratã în mod clar cã nu putem sã lãsãm
garda jos. În condiþiile în care în unele state membre se
constatã un numãr mai mare de cazuri decât în cursul
vârfului epidemic din luna martie, este foarte clar cã
criza pe care o traversãm nu este încheiatã. Ne aflãm
într-un moment decisiv ºi toatã lumea trebuie sã
acþioneze decisiv ºi sã utilizeze instrumentele de care
dispunem. Aceasta înseamnã cã toate statele membre
trebuie sã fie pregãtite sã aplice imediat ºi la momentul
potrivit mãsuri de control, încã de la primul indiciu de
posibile focare noi. Aceasta ar putea fi ultima noastrã
ºansã de a împiedica repetarea situaþiei din primãvarã.
Andrea Ammon, directorul Centrului European de
Prevenire ºi Control al Bolilor: În prezent, asistãm la o
creºtere îngrijorãtoare a numãrului de cazuri de COVID19 în Europa. Pânã când nu existã disponibil un vaccin
eficace, identificarea rapidã, testarea ºi carantinarea
contacþilor cu risc mare sunt unele dintre cele mai
eficiente mãsuri de reducere a transmiterii virusului.
Este în responsabilitatea fiecãruia sã aplice continuu
mãsurile personale de protecþie necesare, cum ar fi
distanþarea fizicã, igienizarea mâinilor ºi rãmânerea
acasã atunci când se simte rãu. Pandemia este departe
de a se fi încheiat ºi nu trebuie sã lãsãm garda jos.
Evaluarea riscurilor efectuatã de ECDC constatã cã
intervenþiile nefarmaceutice, cum ar fi distanþarea fizicã,

menþinerea igienei optime ºi utilizarea de mãºti faciale s-au dovedit
a fi insuficiente pentru a reduce sau a controla expunerea la
virus. În acelaºi timp, impactul ratelor crescute de infectare variazã
de la o þarã la alta. În timp ce în unele þãri creºterea lor afecteazã
în principal persoanele mai tinere (cu vârste cuprinse între 15 ºi
49 de ani), având drept rezultat principal cazuri uºoare ºi
asimptomatice, în alte þãri creºterea lor conduce la sporirea
deceselor în rândul persoanelor în vârstã. Situaþia epidemiologicã
actualã prezintã un risc crescãtor pentru grupurile cu risc crescut
ºi pentru cadrele medicale ºi necesitã mãsuri specifice imediate
în materie de sãnãtate publicã.
În cadrul evaluãrii sale a riscurilor, ECDC identificã mai
multe opþiuni de rãspuns, cum ar fi consolidarea capacitãþilor
în materie de asistenþã medicalã ºi direcþionarea acþiunilor
din domeniul sãnãtãþii publice cãtre persoanele vulnerabile
din punct de vedere medical ºi cãtre cadrele medicale. El
îndeamnã la aplicarea unor intervenþii nefarmaceutice, strategii
de testare, mãsuri de depistare a contacþilor, mãsuri de
carantinã, unei comunicãri adecvate cu privire la riscuri ºi a
unor mãsuri de protecþie a sãnãtãþii mintale.
În orientãrile sale privind intervenþiile nefarmaceutice
împotriva COVID-19, ECDC prezintã opþiuni disponibile
pentru astfel de intervenþii în diverse scenarii epidemiologice. Orientãrile evalueazã dovezile privind eficacitatea
acestor intervenþii ºi abordeazã aspectele legate de punerea
lor în aplicare, inclusiv obstacolele potenþiale ºi factorii care
faciliteazã aplicarea intervenþiilor.
Context
ECDC joacã un rol esenþial în evaluarea din punct de
vedere ºtiinþific a ameninþãrilor la adresa sãnãtãþii publice.
El realizeazã evaluãri rapide ale riscurilor ºi pune la
dispoziþie actualizãri epidemiologice frecvente ºi asistenþã
tehnicã prin elaborarea unor orientãri privind modul optim
de rãspuns la apariþia unui focar epidemic. Aceste
orientãri includ, dar nu se limiteazã la, supravegherea
focarelor epidemice, planificarea pregãtirii ºi rãspunsului
ºi sprijinul acordat în materie de activitãþi de laborator.
La 15 iulie, Comisia a adoptat comunicarea sa privind
Pregãtirea pe termen scurt a UE în materie de sãnãtate în
cazul apariþiei de noi focare de COVID-19. Comunicarea
evidenþiazã faptul cã UE trebuie sã fie pregãtitã pentru o
posibilã recrudescenþã a cazurilor de COVID-19. Abordarea
eficientã a noilor focare va necesita acþiuni strâns
coordonate, pe termen scurt ºi pe termen lung, pentru a
consolida pregãtirea ºi rãspunsul în toate statele membre.

Rãspunsul la coronavirus:
550 de milioane de euro
din fondurile politicii
de coeziune pentru sprijinirea
IMM-urilor din România

Comisia Europeanã a aprobat modificarea programului
operaþional
Competitivitate în România, prin

redirecþionarea unei finanþãri în valoare de 550 de milioane
de euro din Fondul de coeziune pentru a atenua efectele
negative ale crizei provocate de coronavirus asupra
economiei þãrii. Se va acorda sprijin financiar unui numãr
de peste 120 000 de microîntreprinderi, întreprinderi mici
ºi mijlocii (IMM-uri) ºi unor iniþiative de digitalizare ºi
educaþie electronicã.
Comisarul pentru coeziune ºi reforme, Elisa Ferreira, a
declarat: Datoritã flexibilitãþii oferite de Iniþiativa pentru
investiþii ca reacþie la coronavirus (CRII) a Comisiei,
întreprinderile româneºti pot beneficia de acest sprijin
vital pentru a depãºi dificultãþile cauzate de pandemie
ºi a menþine locurile de muncã. Alãturi de fondurile UE
deja orientate cãtre sectorul sãnãtãþii din România,
precum ºi cãtre formare, educaþie ºi infrastructuri,
aceasta este o oportunitate unicã pentru o redresare
economicã rapidã. În prezent, este extrem de important
sã se punã rapid în practicã aceste mãsuri.
România a mobilizat deja fonduri UE în valoare de 350 de
milioane de euro pentru a sprijini lucrãtorii din domeniul
sãnãtãþii care se aflã în prima linie a luptei împotriva pandemiei.
Modificãrile sunt posibile datoritã flexibilitãþii excepþionale
specifice Iniþiativei pentru investiþii ca reacþie la
coronavirus (CRII) ºi Iniþiativei plus pentru investiþii ca
reacþie la coronavirus (CRII+) care le permit statelor membre
sã utilizeze finanþare în cadrul politicii de coeziune pentru a
sprijini sectoarele cele mai expuse la pandemie. Aceste
modificãri vor întãri efectul de transformare pe care îl au
fondurile politicii de coeziune asupra economiei româneºti
prin finanþarea inovãrii, a cercetãrii, a formãrii, a educaþiei, a
gestionãrii moderne a apei, a sistemelor de canalizare, a
drumurilor noi ºi a altor tipuri de infrastructuri.
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Ierarhia actelor normative în unele sisteme de drept naþionale
din Uniunea Europeanã (II)
Dreptul în Franþa (Informaþiile sunt preluate de pe site-ul web
oficial al guvernului francez Légifrance, (https://
www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-lenvironnement-de-2004) este în mod esenþial compus din reguli
scrise care sunt numite izvoare de drept. Poate fi vorba
despre regulile adoptate de cãtre state sau între state, pe
plan naþional, însã ºi despre jurisprudenþa instanþelor
naþionale sau internaþionale sau despre regulile stabilite pe
plan local, cum ar fi ordinele municipale sau ale organismelor
profesionale, precum ordinul medicilor, regulile stabilite de
cãtre cetãþeni între ei, precum convenþiile sau contractele ºi
în sfârºit simpla cutumã.
Acest ansamblu este ordonat conform unei ierarhizãri a
normelor. Astfel, o regulã nouã: - trebuie sã respecte regulile
anterioare de nivel superior, - poate sã modifice regulile
anterioare de la acelaºi nivel, - genereazã abrogarea regulilor
de nivel inferior contradictorii.
Izvoarele internaþionale de drept:
1. Tratatele ºi acordurile internaþionale. Intrarea în
vigoare a unui tratat în Franþa este supusã ratificãrii sau
aprobãrii ºi publicãrii. Anumite tratate se aplicã în mod
direct în ordinea juridicã francezã, altele implicã
transpunerea printr-o normã internã.
2. Dreptul Uniunii Europene. Noþiunea de drept al Uniunii
Europene face trimitere la regulile stabilite de instituþiile
Uniunii Europene. Poate fi vorba despre recomandãri, avize,
regulamente, decizii sau chiar directive.
Izvoarele naþionale de drept sunt reprezentate de:
1. Normele cu valoare constituþionalã: 1.1. Constituþia din
4 octombrie 1958; 1.2. Preambulul Constituþiei din 27 octombrie
1946; 1.3. Declaraþia Drepturilor Omului ºi Cetãþeanului din
26 august 1789 ºi - Carta mediului din 1 martie 2005;
1.4. principiile fundamentale recunoscute de legile Republicii;
1.5. Legile organice de completare a Constituþiei.
2. Normele cu valoare legislativã: - Legea, adoptatã de
cãtre Parlament, este subordonatã Constituþiei.
Atunci când este sesizat, Consiliul Constituþional controleazã constituþionalitatea legilor înainte de promulgarea lor,
adicã verificã mãsura în care sunt în conformitate cu
Constituþia. Consiliul Constituþional poate fi sesizat de cãtre
Preºedintele Republicii, Primul Ministru, preºedinþii Adunãrii
Naþionale ºi ai Senatului sau de cãtre ºaizeci de deputaþi sau
ºaizeci de senatori. Consiliul Constituþional poate fi sesizat,
printre altele, de cãtre Consiliul de Stat sau Curtea de Casaþie,
cu cereri de abrogare a unor legi în vigoare, prezentate de
cãtre justiþiabili, prin care se contestã, într-un litigiu în care
aceste legi sunt aplicabile, conformitatea acestora cu
drepturile ºi libertãþile garantate constituþional.
În temeiul articolului 55 din Constituþie, tratatele
internaþionale ratificate de cãtre Franþa au o autoritate superioarã
legilor. Prin urmare, judecãtorul administrativ ºi judiciar respinge
aplicarea unei legi care pare incompatibilã cu un tratat,
indiferent dacã acesta a fost ratificat anterior sau ulterior legii.
3. Normele cu valoare de reglementare:
3.1. Ordonanþele. În conformitate cu articolul 38 din Constituþie, Guvernul poate solicita Parlamentului, pentru aplicarea
programului sãu ºi într-o perioadã de timp limitatã, autorizarea
de a lua mãsurile de naturã legislativã. Din punct de vedere
formal, aceste ordonanþe sunt acte reglementare pânã în
momentul ratificãrii de cãtre legiuitor ºi, prin urmare, pot fi
contestate la instanþele administrative pânã când sunt ratificate.
3.2. Regulamentele sunt diferenþiate în funcþie de
autoritatea care le emite: - decretele Preºedintelui Republicii
sau ale prim-ministrului (atunci când sunt adoptate în cadrul
Consiliului de Miniºtri sau al Consiliului de Stat, acestea nu
pot fi modificate decât în aceleaºi condiþii); - ordine (arrêtés)
interministeriale sau ministeriale; - deciziile de reglementare
(décisions réglementaires) luate de cãtre autoritãþile delegate
de cãtre stat (prefect, primar..) sau autoritãþile descentralizate
(comunã, departament, regiune).
3.3. Convenþiile colective. Codul muncii stabileºte regulile
generale aplicabile condiþiilor de muncã. În acest cadru,
partenerii sociali din sectorul privat (angajatori ºi sindicate
de salariaþi) negociazã convenþii ºi acorduri. Acestea definesc,
astfel, ansamblul condiþiilor de lucru ºi garanþiilor sociale
aplicabile salariaþilor din structurile în cauzã (industriile ºi
comerþul din domeniul reciclãrii, centrele pentru muncitori
tineri, instituþiile de pensie complementarã...). Acordurile
colective se referã doar la un domeniu special (salarii, timp
de lucru...). Convenþiile ºi acordurile colective pot fi încheiate
la nivelul unui anumit sector (ansamblul întreprinderilor care

exercitã aceeaºi activitate pe un teritoriu dat) al unei
întreprinderi sau instituþii. Convenþia colectivã poate fi
extinsã de cãtre Ministerul Muncii, Relaþiilor Sociale ºi
Solidaritãþii sau Ministerul Agriculturii ºi Pescuitului ºi se
aplicã în acest caz tuturor structurilor ramurii de activitate pe
care o vizeazã.
Germania este un stat federal format din 16 state
componente  landurile. Prin urmare, existã legi federale
care se aplicã pe întreg teritoriul Federaþiei ºi legi ale
landurilor, care sunt valabile numai în landul respectiv.
Fiecare land are propria sa Constituþie ºi, în cadrul legal
stabilit de Legea fundamentalã, acesta are de asemenea
puterea de a adopta legi, precum ºi instrumente de
reglementare ºi reglementãri locale.
Legea fundamentalã se aflã în fruntea ierarhiei normelor
interne. Aceasta are întâietate faþã de toate celelalte izvoare
de drept intern ºi, în calitatea sa de Constituþie, reprezintã
instrumentul pe care se bazeazã întregul sistem juridic
german. Orice dispoziþie legalã adoptatã în Germania trebuie
sã fie compatibilã cu Legea fundamentalã în ceea ce priveºte
atât conþinutul, cât ºi forma.
Normele generale de drept internaþional sunt subordonate
Constituþiei, însã au prioritate asupra legilor Federaþiei ºi ale
landurilor. Legea fundamentalã menþioneazã în mod explicit
cã astfel de norme generale fac parte integrantã din legislaþia
federalã, au întâietate faþã de aceasta ºi genereazã în mod
direct drepturi ºi îndatoriri pentru locuitorii teritoriului federal
(art.25). Normele generale de drept internaþional cu efecte
juridice asupra indivizilor (aºadar nu numai normele care
vizeazã statul) includ, de exemplu, garantarea unei forme
adecvate de protecþie juridicã pentru cetãþenii strãini sau
principiul specialitãþii, prin care acþiunile penale se supun
termenilor autorizaþiei de extrãdare emise de statul care
efectueazã extrãdarea.
Legile sunt subordonate Constituþiei. Puterile legislative
ale Federaþiei în raport cu cele ale landurilor sunt enumerate
în detaliu în Legea fundamentalã (articolele 71-74).
Instrumentele de reglementare sunt subordonate legilor
ºi pot fi emise de cãtre Guvernul federal, de cãtre un ministru
federal sau de cãtre guvernele landurilor.
Reglementãrile locale au o forþã juridicã inferioarã
instrumentelor de reglementare ºi pot fi emise de cãtre o
persoanã juridicã care funcþioneazã în temeiul dreptului
public (de exemplu, o municipalitate).
Legislaþia landurilor nu poate intra în conflict cu legile
federale. Articolul 31 din Legea fundamentalã stipuleazã cã
Legislaþia federalã are întâietate faþã de legislaþia
landurilor. Acest principiu se aplicã indiferent de statutul
ierarhic al normelor juridice de drept aflate în conflict, astfel
încât, de exemplu, un instrument de reglementare federal
are întâietate faþã de Constituþia unui land.
Izvoarele de drept din Italia (Informaþii furnizate de statul
membru al Uniunii Europene pe portalul european e-justiþie:https://ejustice.europa.eu/content_member_state_law-6-huro.do?init=true&member=1) sunt, în ordinea importanþei:
1. Constituþia reprezintã principalul izvor de drept. Este
elaboratã de o putere constitutivã ºi poate fi modificatã
numai prin intermediul unei proceduri speciale  mult mai
complexã decât cea necesarã pentru modificarea legilor de
drept comun;
2. Legile (codurile ºi alte legi parlamentare) reprezintã
rezultatul dezbaterilor desfãºurate atât în Camera dei Deputati
(camera inferioarã) cât ºi în Senato (camera superioarã) ºi
trebuie puse în aplicare ºi respectate pe întregul teritoriu al
Italiei. Sunt excluse legile speciale adoptate pentru anumite
teritorii sau evenimente  de exemplu ca rãspuns la un
cutremur;
3. Legile regionale au putere juridicã numai pe teritoriul
regiunii în cauzã ºi conþin dispoziþii privind numai anumite
aspecte. În anumite domenii, legile regionale pot fi integrate
în legile statului (dacã existã) sau pot deveni exclusive (în
absenþa unei reglementãri naþionale)  în ceea ce priveºte
comerþul, educaþia, cercetarea ºtiinþificã, sportul, porturile ºi
aeroporturile, securitatea ocupaþionalã ºi bunurile culturale.
4. Regulamentele reprezintã instrumente care conþin
norme detaliind punerea în aplicare a legilor, atât naþionale
cât ºi regionale;
5. Dreptul cutumiar
Un referendum poate fi un izvor de drept, dacã acesta
abrogã (anuleazã) o lege anterioarã.

Legislaþia este deschisã interpretãrii, iar jurisprudenþa
poate influenþa deciziile ulterioare. Cu toate acestea,
jurisprudenþa nu este strict obligatorie, deoarece Italia are
un sistem de drept civil în care legislaþia scrisã pozitivã
reprezintã principalul ghid pentru cei care o interpreteazã.
Sistemul judiciar din Italia respectã normele internaþionale
ºi comunitare, atât cele cutumiare, cât ºi cele scrise.
Articolul 1.2 din Codul civil al Spaniei prevede cã dispoziþiile care contrazic alte dispoziþii de rang superior nu sunt
valabile. Acest lucru presupune cã este absolut necesar sã
se stabileascã o ierarhie a normelor ºi, în acest scop, Constituþia Spaniolã reglementeazã inter-relaþia dintre diferitele
norme, precum ºi relaþiile ierarhice ºi jurisdicþionale dintre
acestea.
Conform acesteia, prioritatea normelor în cadrul dreptului
spaniol este urmãtoarea:
1. Constituþia: norma juridicã supremã a statului, cãreia i
se supun toate puterile publice ºi toþi cetãþenii. Orice
dispoziþie sau act contrar Constituþiei este lipsit de
valabilitate. Este structuratã în douã pãrþi clar diferenþiate
din punct de vedere al conþinutului: a) partea dogmaticã ºi
b) partea organicã.
2. Tratatele internaþionale: acord scris între mai multe
entitãþi de drept internaþional care intrã sub incidenþa acestuia
ºi care poate cuprinde unul sau mai multe instrumente juridice
conexe, indiferent ce denumire ar avea. Încheierea unui tratat
internaþional care conþine prevederi contrare Constituþiei
trebuie precedatã de revizuirea acesteia (o prevedere similarã
conþine Constituþia României).
3. Statutul de autonomie: normã instituþionalã fundamentalã spaniolã a unei Comunitãþi Autonome, recunoscutã
de Constituþia Spaniei din 1978 ºi aprobatã prin Legea
organicã. În statut sunt prevãzute, cel puþin, denumirea
comunitãþii, delimitarea teritorialã, denumirea, organizarea
ºi sediul instituþiilor autonome, precum ºi competenþele
asumate.
4. Legea: existã diferite tipuri de lege:
4.1. Legea organicã cuprinde legile referitoare la definirea
drepturilor fundamentale ºi libertãþilor publice, cele prin care
se aprobã Statutul de Autonomie ºi regimul electoral general,
precum ºi alte legi prevãzute de Constituþie.
4.2. Legea de drept comun: cea care reglementeazã
materiile care nu fac obiectul legii organice.
4.3 Decretul legislativ (sau Decretul regal legislativ)
este o normã juridicã cu rang de lege, care emanã de la
puterea executivã centralã (Guvernul), în virtutea unei
delegãri exprese fãcute de puterea legislativã (Cortes
Generales), cu referire la o chestiune specificã ºi în domenii
bine stabilite, dar nu în cele care aparþin legii organice.
4.4. Decretul lege (sau Decretul-lege regal) cuprinde
dispoziþii legislative provizorii emise de cãtre Guvern în caz
de necesitate extraordinarã ºi urgentã ºi care nu afecteazã
sistemul instituþiilor fundamentale ale statului, drepturile,
îndatoririle ºi libertãþile cetãþenilor reglementate în primul
capitol al Constituþiei, regimul Comunitãþilor Autonome sau
dreptul electoral general. Trebuie supus imediat dezbaterii
ºi votului întregului Congres al Deputaþilor în termen de
treizeci de zile de la promulgare.
Apelativul de regal din titulatura celor douã decrete
(decret legislativ ºi decret-lege) vine din faptul cã regele
este responsabil cu emiterea acestor decrete aprobate de
Guvern ºi dispune publicarea lor.
5. Regulamentul: normã juridicã cu caracter general emis
de puterea executivã. Rangul sãu în sistemul ierarhic este
imediat inferior legii ºi, în general, este o dezvoltare a acesteia.
6. Normele emise de executiv au propria lor ierarhie în
funcþie de organismul care le promulgã (Decret regal, Decret,
Ordin ministerial etc.)
În plus, a fost stabilit un principiu al competenþei în ceea
ce priveºte normele emise de Comunitãþile Autonome prin
intermediul parlamentelor acestora.
În concluzie, din cercetarea unor sisteme de drept naþionale,
se constatã cã ierarhia actelor normative se stabileºte în
funcþie de importanþa relaþiilor sociale reglementate
(conþinutul normativ) ºi în funcþie de locul autoritãþii emitente
în rândul autoritãþilor publice. Având aceste douã elemente
ca temei, ierarhia actelor normative determinã forþa juridicã a
acestora. Principiul de drept este cã actul normativ de nivel
inferior trebuie sã fie emis în limitele ºi potrivit normelor care
le guverneazã, de nivel superior.
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Unde ne sunt absolvenþii

Târgu Mureº, clasa profesorului Monica
Ristea. Dupã examenul de licenþã a urmat ºi
Cursul de televiziune ºi film Tudor Vornicu.
În calitate de fost profesor, constat ºi acum
calitãþile umane ale fostei mele studente: este
o femeie frumoasã, discretã, dar mai ales
modestã. Valorile tradiþionale în care crede nu
o împiedicã însã sã adopte o personalitate
rebelã, tulburãtoare, dacã rolul interpretat i-o
cere. Cu un amestec de senzualitate rebelã ºi
inocenþã, Sorina este cea care îºi seduce
publicul cu mare uºurinþã. ªtiu cã Sorina are
proiecte numeroase. Îmi vorbea mai demult
despre teatru ºi film, despre dorinþa de a juca
într-un musical, deºi noi nu prea avem piaþã
de musical , despre un proiect de dezvoltare
prin artã pentru copii, în care cei mici pot
deprinde tehnici de comunicare, respiraþie,
improvizaþie, oratorie. Acest atelier se
desfãºoarã în Câmpina, oraºul meu natal, ºi în
Bucureºti. Actriþa Ana Sorina Corneanu a mai
putut fi vãzutã, alãturi de Mihaela Popa, colega
ei, în piesa Testament de Radu Popescu, ce
s-a jucat la Teatrul Apropo, Teatrul Elisabeta,
Teatrul de Artã Bucureºti, La Scena etc.
Dar puteþi gãsi, în librãrii, cãrþile Anei Sorina
Corneanu: Jurnalul lui Pufos Lipicios.
Poveste de iarnã, Fii independentã: spune-i
PA în loc de DA!, Ghid de dezvoltare
emoþionalã. Culegere de jocuri pentru
educarea copilului prin exerciþii de artã
teatralã, Ghid practic de înþelegere a
emoþiilor prin Art terapie, Jurnal (2019). ªi,
evident, piesa anului câºtigãtoare UNITER
2019: Hai sã vorbim despre viaþã!.

la premiul anual oferit de Liga Femeilor
Profesioniste din Teatru de la New York în
2017. Acest premiu celebreazã munca
excepþionalã din teatru a femeilor artiste din
întreaga lume. Tânãra Mihaela Drãgan s-a
nãscut în 1986, este actriþã ºi scrie
dramaturgie, locuieºte ºi lucreazã ºi la
Bucureºti, dar ºi la Berlin. În anul 2014, acesta
a fondat Compania de teatru Giuvlipen, un
teatru revoluþionar, aºa cum a fost numit de
agenþia de presã Reuters, alãturi de alte actriþe
rome. Spectacolele marca Giuvlipen au o
agendã feministã: de exemplu, Gadjo Dildo,
care vorbeºte despre hipersexualizarea
femeilor rome de cãtre bãrbaþii ne-romi. În
2015, joacã în cunoscutul ºi premiatul film
Aferim, regizat de Radu Jude, film care a
câºtigat Ursul de Argint pentru regie, la
Festivalul Internaþional de Film de la Berlin.
În anul 2017, Mihaela Drãgan joacã
personajul principal al scurtmetrajului Magie
Noir, regizat de Fanny Ardant. Actriþa este,
de asemenea, trainer pentru Teatrul
Oprimaþilor, unde lucreazã cu femei rome din
comunitãþi pe problemele lor specifice. În
plus, a susþinut mai multe conferinþe pe teme
asemãnãtoare, ca de exemplu Producerea
Teatrului Feminist Rom, ºi a fost speaker
pentru TEDxEroilor ºi Creative Mornings.
În prezent, lucreazã la Berlin, la Teatrul Maxim
Gorki ºi la Teatrul Heimathafen Neukolln.
Ana Sorina Corneanu ºi Mihaela Drãgan.
Exemplul lor de dãruire este unul foarte rar.
Douã tinere modeste, cu o voinþã de fier,
care au reuºit sã schimbe prejudecãþi ºi sã
treacã peste graniþe. Douã creatoare
înzestrate cu multe daruri, care doresc sã
dãruiascã pe mai departe din prea plinul lor
sufletesc. Acestea sunt actriþele Ana Sorina
Corneanu ºi Mihaela Drãgan, astãzi premiate
UNITER!
Aplauze pentru întreaga Galã 2020! La
mulþi ani pentru cei 30 de ani de la înfiinþarea
UNITER! Felicitãri!

uniter.ro / Foto: Andrei Gîndac

ªtiam cã unul dintre premii va ajunge la
Ana Sorina Corneanu, care a fost studentã
la Facultatea de Teatru din cadrul Universitãþii Spiru Haret, pentru cea mai bunã piesã
româneascã a anului 2019, Hai sã vorbim
despre viaþã. Tare m-am bucurat de acest
minunat premiu ºi de talentul tinerei actriþe
Ana Sorina Corneanu de a scrie ºi dramaturgie, ea având ºi alte volume publicate.
Piesa anului, Hai sã vorbim despre viaþã!,
este un lung monolog al Gretei, personajul
care se cautã pe sine ºi care se împacã cu
viaþa, în detrimentul visului. Se gândeºte la
familiile numeroase, cu mulþi copii, dar ea este
singurã, cu serviciul sãu în slujba corporaþiilor.
A visat sã fie dansatoare, dar visul s-a depãrtat
de ea din an în an, tot mai departe. A pierdut
luminile scenei de spectacol ºi calcã pe
podeaua lucioasã, dar nesigurã, a lumii
corporatiste în care a intrat. A crezut cã va fi
doar pentru o perioadã, dar acum nu mai poate
scãpa. Timpul trece, viaþa trece! Dacã nu am
dansat în timpul ºcolii, dacã nu am dansat în
tinereþe, nu ºtim dacã ni se mai oferã aceastã
ºansã. Poate de aceea ºi motto-ul piesei este
din Pina Bausch: Dansaþi, dansaþi, altfel
suntem pierduþi!.
Cine este Ana Sorina Corneanu? Ana
Sorina Corneanu este actriþã ºi scriitoare,
are 31 de ani ºi a absolvit Facultatea de Arte
a Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti,
clasa profesorilor Mircea Constantinescu,
Ioana Visalon ºi George Grigore. La aceastã
facultate a ajuns dupã ce a urmat un timp
cursurile Universitãþii de Artã Teatralã din

Revenind la Gala UNITER: la un moment
dat, am fost surprins în mod plãcut de
prezenþa pe scenã a actriþei Mihaela Drãgan,
tot o absolventã a Facultãþii de Teatru din
cadrul Universitãþii Spiru Haret, care a primit
Premiul British Council - premiu gãzduit acordat Companiei de teatru Giuvlipen,
pentru activitatea de promovare ºi susþinere
a incluziunii sociale ºi încurajarea implicãrii
civice. Trupa de teatru Giuvlipen, fondatã
de Mihaela Drãgan, este formatã din actori ºi
actriþe de etnie romã. Mihaela Drãgan a þinut
un discurs în care a denunþat rasismul din
teatrul românesc: Mulþumesc pentru acest
premiu care sunã ca ºi cum ar fi fost acordat
unei organizaþii pentru drepturile omului,
iar asta cu atât mai mult este o onoare
pentru noi, pentru cã da, suntem mândre
pentru cã am creat un teatru progresist, care
promoveazã vocile actriþelor ºi actorilor
romi, care de multe ori nu-ºi gãsesc un loc
în teatrele din România. Din cauza
stereotipizãrii. ªi a rasismului câteodatã.
Iatã cã la câteva sute de ani dupã ce sclavii
culturali romi au pus bazele teatrului
premodern în þãrile române, un teatru rom
ºi actriþe rome sunt premiate pentru prima
datã în istoria premiilor UNITER, a spus
Mihaela Drãgan. Ion Caramitru, preºedintele
UNITER, a atras atenþia, în discursul sãu,
asupra stãrii precare în care trãiesc ºi creeazã
artiºtii independenþi, cei care nu lucreazã în
teatrele finanþate de stat. Legile sunt total
comuniste. E nevoie de o reformã. E
momentul ca acestor oameni, care s-au
manifestat ºi în aceastã searã atât de frumos,
sã li acorde ºanse egale cu toþi ceilalþi
oameni care sunt angajaþi ai teatrului. Fac
un apel public cãtre ei sã se îndrepte cãtre
UNITER, care din aceastã searã se
angajeazã sã le apere interesele, a spus Ion
Caramitru.
Dacã ne întoarcem puþin în timp, ne amintim
cã actriþa Mihaela Drãgan a fost nominalizatã
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Întârziatã de pandemie, Gala UNITER din acest an a strãlucit în noapte la
Teatrul de varã din parcul Nicolae Romanescu din Craiova, pe 21 septembrie,
în transmisiune directã pe TVR 1, Radio România Cultural, online pe
www.uniter.ro; www.tvr.ro; ºi pe pagina de facebook a UNITER. Am urmãrit
de acasã întreaga Galã, fãrã mascã, bucurându-mã de atmosferã ºi de prezenþa
multor tineri artiºti în publicul destul de numeros.
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George V. GRIGORE

Actriþele Ana Sorina Corneanu ºi Mihaela Drãgan,
pe scena UNITER 2020
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