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Educaþia
prin
programele
Erasmus+
Între 15 ºi 17 octombrie, Zilele Erasmus
au avut o accesibilitate globalã, datoritã
utilizãrii platformelor online. Tehnologia face
posibilã participarea, de oriunde, la evenimentele
dedicate experienþelor de învãþare în Europa, Africa, Asia, Oceania, America
Latinã sau America de Nord.
În România s-au desfãºurat 200 de evenimente educaþionale care au avut ca
principalã temã: Educaþia prin programele Erasmus+. Ca de obicei, Universitatea
Spiru Haret s-a aflat printre universitãþile care au organizat manifestãri.

Romanian Conference
for Education and Research
Dacã eºti student, ai acces gratuit
la Conferinþa Enformation!
Acceseazã platforma Enformation
(https://conferinta.e-nformation.ro/ro/)
ºi completeazã formularul de
înregistrare! Romanian Conference for
Education and Research devine
exclusiv eveniment #online în 2020!



Apã caldã ºi sãpun din belºug,
ceva...murdãrie, cântece antrenante,
acestea au fost reperele zilei la
Grãdiniþa Prietenii Mei, cu ocazia
Zilei Mondiale a Spãlatului pe
Mâini, pentru cã aceastã acþiune
banalã, pe care o facem de zeci ºi
sute de ori, este o garanþie a sãnãtãþii
noastre ºi a tuturor celor din jur.



Gust, aromã ºi, desigur, vitamine,
în sandwich-urile Familia mea de la
grãdiniþã, pe care Mini Master Chefi
le-au pregãtit cu pricepere la Clubul
micilor bucãtari.



În cadrul Clubului de Picturã Little
Hands, Big Art, profesoara Cristina
Ilie îi îndrumã pe copii cu blândeþe ºi
le netezeºte calea cãtre o exprimare
artisticã autenticã, în care copacii au
ochi, ºi suflet, ºi curcubeu ºi... orice!



În Laboratorul de ªtiinþe al
Grãdiniþei Prietenii Mei, micuþii au
descoperit simþurile, au exersat
miºcãrile ºi întreaga funcþionalitate a
corpului uman, folosind planºe ºi
machete didactice. Curiozitatea
înnãscutã a copiilor faþã de tot ce-i
înconjoarã le-a venit mãnuºã, aºa
cã dorinþa lor de a descoperi cum
funcþioneazã corpul uman a fost
satisfãcutã, cel puþin pentru moment.



Pe cât de important este ca cei
mici sã-ºi cunoascã componentele ºi
funcþionalitatea propriului corp, peatât de preþios este sã ºtie cum putem
sã avem un organism sãnãtos.
Rãspunsurile oferite de ei la întrebãri
de genul: Care sunt organele
vitale?, Care este rolul inimii?,
Dar al plãmânilor?, Aratã-mi
membrul superior drept! etc., i-au
condus pe micuþii învãþãcei ai
Grãdiniþei Prietenii Mei la un joc de
rol intitulat În piaþã, de unde au
cumpãrat zarzavat de toamnã
(materialul didactic este natural, nu
artificial, sã ºtiþi!) cu care sã prepare
mâncare sãnãtoasã. O activitate
integratã, plinã de cunoºtinþe ºi
învãþãminte, de acþiune ºi realitãþi
din viaþa de zi cu zi a celor mici, o zi
de grãdiniþã care, de altfel, le-a plãcut
foarte mult!
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FII VOCEA COLEGILOR TÃI!
Alegerile parlamentare se apropie ºi, odatã cu acestea, reconfigurarea programului de
guvernare ºi stabilirea unor noi obiective ale urmãtorului Guvern. În acest sens, Consiliul
Naþional al Elevilor lanseazã cele 10 obiective pentru dezvoltarea educaþiei, obiective
care conþin atât o parte de contextualizare, cât ºi o parte de mãsuri concrete pe care
decidenþii sã le includã în programul lor de guvernare. Scopul nostru este ca toate
partidele politice sã îºi asume aceste obiective absolut necesare pentru dezvoltarea
sistemului de învãþãmânt preuniversitar.
De ce sunt acestea cele mai reprezentative mãsuri pe care le putem cere de la partidele
politice în an electoral? Partidele politice nu discutã cu elevii, deºi guvernarea se face ºi
pentru aceºtia, întrucât politicile educaþionale ne afecteazã în mod direct. Consiliul
Naþional al Elevilor a consultat sute de elevi din întreaga þarã prin intermediul unor
ateliere de lucru online realizate de consiliile judeþene ale elevilor, cu sprijinul consiliilor
ºcolare ale elevilor. Pe modelul Sustainable Development Goals (SGDs) ºi European
Youth Goals (EYGs), am creionat împreunã cele 10 obiective pentru dezvoltarea educaþiei,
din perspectiva elevilor din România.

Alegerile parlamentare trebuie sã fie despre educaþie!

În ultimele luni, educaþia din România a primit mai multe lovituri: de la suspendarea
totalã a cursurilor în luna martie, la limitarea accesului la educaþie pentru elevii care
provin din comunitãþi dezavantajate ºi pânã la creºterea numãrului de infectãri în unitãþile
de învãþãmânt. De la începutul pandemiei, comunicarea oficialã în ceea ce priveºte
educaþia a fost una caracterizatã de haos, care a indus în eroare toþi actorii din sistem:
elevi, profesori ºi pãrinþi, eliminând, practic, predictibilitatea actului educaþional, un
aspect indispensabil în astfel de situaþii de crizã.
Din acest motiv, Consiliul Naþional al Elevilor propune 10 obiective pentru dezvoltarea
educaþiei din România, care ar trebui sã facã parte din toate planurile de guvernare ale
partidelor care candideazã la alegerile parlamentare:  Burse în toatã România  Transport
gratuit pentru elevi  Formarea cadrelor didactice  profesori mai pregãtiþi  Un sistem
educaþional finanþat corespunzãtor  Educaþie pentru sustenabilitate  Planuri-cadru
actualizate  Consiliere ºi orientare în carierã pentru toþi elevii  Învãþãmânt centrat pe
elev  Sistem educaþional accesibil  Digitalizarea echitabilã a educaþiei.
Provocãm, aºadar, partidele prezente pe listele pentru alegerile parlamentare sã îºi
asume aceste obiective ºi sã le includã în programele lor de guvernare, pentru a fi
implementate în urmãtorii 4 ani.
Pe durata pandemiei, educaþia din România a avut mult de suferit. Odatã cu alegerile
parlamentare, vom avea, probabil, o componenþã diferitã a Guvernului. E esenþial ca noul
executiv sã îºi asume, indiferent de partidul care se va afla la guvernare, revitalizarea educaþiei
din România, prin mãsuri sustenabile ºi investiþii reale în sistemul educaþional. Aceastã
pandemie ne-a arãtat cã nu putem continua aºa. Nu mai putem face politici educaþionale de
azi pe mâine!, a declarat Rareº Voicu, preºedintele Consiliului Naþional al Elevilor.

 www.gradinitaprieteniimei.ro  bd. Metalurgiei nr. 87, sector 4, Bucureºti
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Lideri de opinie
ai propriilor opinii
Mioara VERGU-IORDACHE
Ceea ce pare extrem de simplu, comunicarea, este o problemã foarte dificilã.
Nu din cauza pãrerilor diferite, ci pentru
cã, de o vreme, s-a/am pierdut sensul
cuvintelor ºi deontologia.
Sigur, avem dicþionare la îndemânã, dar,
în general, par inutile, cã doar ne naºtem în
limba românã (!). Adevãrat, dar, între timp,
creºtem ºi odatã cu noi ar trebui sã se
dezvolte ºi vocabularul. Ar trebui. Dar, pe
de o parte, nu cunoaºtem toþi aceleaºi
cuvinte, pe de alta, le dãm sensuri dupã
ureche. ªi-atunci, noi nu comunicãm, nu,
noi emitem opinii, indiferent de partenerul
de dialog, de auditoriu, de cititor, de
ascultãtor sau de telespectator.
Am cãutat sã aflu care este cuvântul
care explicã persoana care emite opinii.
Opinent. Parcã nu se potriveºte. Parcã ar
trebui ceva mai mult, mai apãsat. Poate:
opiniolog, opinist, opiniator?! Tot nu-mi
sunã bine. În fine, nu trãim momentul când
sã ne ocupãm de amãnunte lingvistice,
deºi... la început a fost cuvântul.
ªi totuºi, în fiecare clipã ne întâlnim cu
persoane care emit opinii. Cum sã le zicem
ca sã ne înþelegem, ca sã-i înþelegem?
Pentru cã ei sunt mult mai mult decât
oameni care au o pãrere, o idee, o apreciere, ei sunt istorici, arheologi, cercetãtori arhiviºti, psihologi, ba chiar ºi
psihiatri, critici de artã, pedagogi, medici,
administratori ºi câte ºi mai câte. Ei
construiesc teorii, de cele mai multe ori

cu argumente ºubrede, dar cu aplomb.
Ei nu au niciun dubiu cã noi trebuie sã-i
ascultãm ºi sã ne executãm. Din expozeul celor mai vehemenþi, din pãcate,
rãzbate ura. Partizani (foarte bine, trãim
în democraþie, toatã lumea are dreptul sã
fie de partea cuiva, sã sprijine pe cineva,
luptând pentru o cauzã comunã), furnizeazã axiome pe care însã ni le impun, se
erijeazã în lideri. Deontologie?! Ca ºi egalitatea! Ei se cred lideri, adicã personalitate dominantã într-un grup. Lideri. Cu
cât mai multe opinii, cu atât mai mulþi
lideri. Sau invers.
Am cãutat în dicþionar sinonime pentru
opinie. Am vrut sã gãsesc ºi cuvântul
care explicã persoana care emite pãreri.
Nu am gãsit. Dar cineva zice aºa:
pãrerolog  persoana care emite informaþii, haotice sau absurde prin modul de
exprimare, fãrã elemente de sustentaþie.
Ce sã zic?! Sinonime!
Se foloseºte foarte des sintagma lider
de opinie ºi multe persoane îºi atribuie
sau li se atribuie acest rol. Cine sunt liderii
de opinie? În teorie, persoane care se
bucurã de o poziþie privilegiatã ºi recunoscutã în cadrul unui grup, cu abilitatea
de a se face plãcute, care îºi expun pãrerea
mai des ºi mai pertinent decât ceilalþi
membri ai grupului, au informaþii corecte,
originale, pe care cetãþenii mai puþin
informaþi se bazeazã în luarea deciziilor.
În practicã, la noi?! Cei mai mulþi lideri de
opinie se aflã în afara grupurilor. Ei sunt
liderii de opinie ai propriilor opinii.
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Romanian Conference
for Education and Research
Dacã eºti student,
ai acces gratuit la
Conferinþa Enformation!
Acceseazã platforma
Enformation (https://
conferinta.e-nformation.ro/ro/)
ºi completeazã formularul
de înregistrare! Romanian
Conference for Education
and Research devine
exclusiv eveniment
#online în 2020!
Cea de-a 8-a ediþie a conferinþei E despre
tine!  despre fiecare parcurs educaþional
ºi profesional cu amprentã unicã. Dacã eºti
pregãtit pentru noi sesiuni plenare captivante, workshop-uri practice ºi interacþiuni
live dinamice, participã #online, în zilele
27-29 octombrie, ºi contribuie la schimbarea pozitivã a Sistemului Român de
Educaþie ºi Cercetare!
Organizatorii afirmã: Credem ferm în
diseminarea informaþiilor de calitate ºi
susþinem cunoaºterea prin împãrtãºirea
bunelor practici ºi a experienþelor, precum
ºi prin crearea unui mediu optim de
dezbatere. Ne dorim sã promovãm realizãrile autentice din Sistemul Român de
Educaþie ºi Cercetare ºi invitãm cu entuziasm speakeri care sã ilustreze asemenea
exemple pozitive! De asemenea, cu ajutorul
reprezentanþilor editurilor academice
internaþionale, la eveniment aducem în
prim-plan evoluþia mediului de cercetare
ºi publicare ºtiinþificã, precum ºi dezvoltarea acceleratã a instrumentelor specifice
acestei activitãþi.
Romanian Conference for Education
and Research (iniþial Acces la literatura
ºtiinþificã) este un eveniment anual, organizat de Enformation, prin care se doreºte
crearea posibilitãþii de interacþiune directã
între cei din domeniul cercetãrii ºi cei din
domeniul educaþiei, pentru a oferi noi
oportunitãþi de colaborare în sectorul
academic. La fiecare ediþie, invitaþii oratori
sunt încurajaþi sã-ºi împãrtãºeascã autentic
experienþele academice pentru a demonstra
cã educaþia ºi pasiunea oferã resurse
suficiente pentru a obþine performanþe ºi
schimbãri pozitive.
Ediþia a 8-a a conferinþei reprezintã o
premierã! În 2020, evenimentul se desfãºoarã exclusiv în mediul #online, dar
pãstreazã aceleaºi standarde înalte ºi îºi
propune în continuare sã ofere comunitãþii
Enformation noi perspective asupra
mediului de educaþie ºi cercetare. De
asemenea, conferinþa creeazã studenþilor,
masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor,
bibliotecarilor ºi mai ales cercetãtorilor, din
toate domeniile, contextul ideal pentru
schimbul de idei ºi dezbateri. Timp de trei
zile, pe durata evenimentului, sunt propuse
sesiuni plenare, workshop-uri ºi interacþiuni live care sã evidenþieze noile tipare
din #educaþie, trendurile în #cercetare ºi
soluþii inovative de viitor.

Organizatorii îþi spun
de ce sã participi la ALLS
Implicarea Editurilor Internaþionale.
Reprezentanþii editurilor internaþionale vor
avea atât interacþiuni live cu audienþa, cât
ºi workshop-uri practice. Aºadar, dacã eºti
interesat de scriere ºi publicare academicã,
vei avea oportunitatea de a descoperi
direct de la sursã cele mai noi instrumente,
create sã faciliteze procesul tãu de cercetare, funcþionalitãþile moderne disponibile
bibliotecarilor ºi alte caracteristici practice
ale platformelor online.
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Sesiuni despre Cercetare ºi Educaþie.
Deoarece credem cã educaþia este cheia
unei civilizaþii mai bune ºi cã cercetarea
înseamnã dezvoltare! Participând la
sesiunile plenare, vei descoperi cum e cu
motivaþia în educaþie, cum eºecul este o
lecþie necesarã în cercetare, cum putem
aduce starea de bine în ºcoli, cum colaborarea transdisciplinarã ºi digitalizarea în
învãþare sunt esenþiale în prezent, iar nu
în ultimul rând cum tehnologia ne susþine
în timp de crizã.
Experienþa de Networking. Transpunem
prioritar în acþiuni douã cuvinte cheie
despre Romanian Conference for Education
and Research: #networking & #enformation.
De aceea, prin evenimentul ALLS îþi oferim
ocazia sã interacþionezi cu o considerabilã
parte a comunitãþii academice, profesioniºti cu interese comune cu ale tale.
Astfel dorim sã încurajãm dezvoltarea unor
noi colaborãri ºi proiecte pentru un viitor
pozitiv în #cercetare ºi #educaþie.
Aceste subiecte ºi multe altele vor fi
dezbãtute în cadrul ediþiei a 8-a ALLS ºi
vor fi prezentate de cãtre oratori experimentaþi:  Transdisciplinaritate în Educaþie
ºi Cercetare.  Importanþa Comunitãþilor Educaþionale.  Open-Science.  Eºecul în Cercetare.  Motivaþia în Educaþie ºi Cercetare.
Romanian Conference for Education
and Research încurajeazã schimbul de idei
ºi sesiunile Q&A dinamice, precum ºi
colaborãrile ulterioare!
Speakeri:  Tiberius IGNAT, director,
Scientific Knowledge Services  Kristiina
H. POUTANEN, director, Library Network
Services, NLF  Paul AYRIS, pro-viceprovost, UCL Library Services  Corina
POPA, fondator, ªcoala de Gramaticã
 Mircea MICLEA, prof.univ.dr., Universitatea Babeº-Bolyai  Smaranda MOROªANU, studentã, University of Oxford
 Vlad ARIMIA, student, MSci Neuroscience,
University College London  Anca
POPOVICI, conf.univ.dr., Facultatea de
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei, Universitatea Bucureºti  Doru CÃSTÃIAN,
profesor de ªtiinþe Socio-Umane, Liceul de
Arte Dimitrie Cuclin, Galaþi  Judy BRADY,
manager regional (Europa), IEEE  Eszter
LUKACS, manager Servicii Clienþi (Europa),
IEEE  Anca TÎRCÃ, consultant educaþional,
freelancer  Ciprian STÃNESCU, cofondator, Social Innovation Solutions
 Violeta DASCÃLU, director, ªcoala
Gimnazialã Ferdinand I  Silvia BATORII,
space software engineer  Mihaela GLIGOR,
cercetãtor ºtiinþific, Institutul de Istorie
George Bariþiu, Cluj-Napoca  Dan
SOLCAN, profesor de Istorie, Colegiul
Naþional Bogdan Petriceicu Haºdeu,
Buzãu  Alina S. RUSU, conf.univ.dr.,
Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele
Educaþiei, Universitatea Babeº-Bolyai
 Andrei STUPU, business consultant L&D,
trainer, creator & owner Ziua Mintzii  Alina
AVRAM, manager proiect, Enformation
 Alexandra PÎNZARIU, fondator, The
FutureKit  Kathryn SHARPLES, senior
director for OA, Wiley
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AGENÞIA ROMÂNÃ DE ASIGURARE A
CALITÃÞII ÎN ÎNVÃÞÃMÂNTUL SUPERIOR
Membrã în Asociaþia Europeanã pentru Asigurarea Calitãþii în Învãþãmântul
Superior - ENQA
Înscrisã în Registrul European pentru Asigurarea Calitãþii în Învãþãmântul
Superior - EQAR

COMUNICAT
Biroul Executiv al Consiliului ARACIS a luat la cunoºtinþã de informaþiile apãrute în
spaþiul public cu privire la anularea diplomelor de studii ale domnului Laurenþiu Barangã
ºi a decis (decizia nr. 15 / 12.10.2020) excluderea acestuia din Registrul Naþional al
Evaluatorilor (RNE), gestionat de agenþie.
Totodatã, precizãm faptul cã domnul Laurenþiu Barangã a fost inclus în Registrul
Naþional al Evaluatorilor în anul 2013, în baza unei proceduri care în prezent nu mai
este în vigoare, care presupunea doar confirmarea calitãþii de titular cu funcþia didacticã
de conferenþiar sau profesor într-o instituþie de învãþãmânt superior acreditatã, în
conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþã nr. 75/2005 privind asigurarea
calitãþii educaþiei, ºi promovarea unor teste susþinute pe platforma online a agenþiei
destinatã experþilor evaluatori.
În prezent, în conformitate cu procedura ce poate fi accesatã la adresa: https://
www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/06/Selectie_experti_RNE_-_27.02.2016__Finala_IP.pdf, orice solicitare de a deveni membru RNE-ARACIS, înainte de a primi
dreptul de a susþine testele de evaluare necesare, este supusã analizei Comisiei de
experþi permanenþi care gestioneazã domeniul de activitate în care doreºte sã activeze
candidatul respectiv, pentru a fi evaluatã experienþa profesionalã, managerialã ºi în
domeniul asigurãrii calitãþii a solicitantului. Rezultatul analizei este validat de BEX al
Consiliului ARACIS.
De asemenea, menþionãm faptul cã de la data dobândirii calitãþii de membru în
Registrul Naþional al Evaluatorilor, gestionat de ARACIS, ºi pânã în prezent, domnul
Laurenþiu Barangã nu a participat la nicio activitate de evaluare externã desfãºuratã
de ARACIS.
Direcþia Relaþii Internaþionale, Proiecte ºi Cooperare  ARACIS
Telefon: 021.206.76.32
E-mail: secretariat@aracis.ro

Seminarul

Provocãrile din agricultura
ecologicã
 23 octombrie 2020, Braºov 
România are de recuperat decalajul faþã de alte state europene, sub aspectul adopþiei
agriculturii ecologice ºi a suprafeþei de numai 2% din terenul agricol exploatat ºi certificat
bio, trebuind sã se alinieze la o þintã de 25% din suprafaþa agricolã totalã, pânã în 2030.
Inter-Bio, asociaþie ºi consorþiu naþional de clustere, dedicate susþinerii ºi promovãrii
filierelor de produse ecologice, îºi propune sã atragã ºi sã organizeze în jurul sãu
producãtori ºi procesatori bio, consumatori, autoritãþi, cercetãtori, mediul academic,
susþinãtori, experþi, mass media, asociaþii de protecþie a consumatorilor, distribuitori ºi pe
toþi cei interesaþi.
În cadrul seminarului organizat la Tulcea, în data de 25 septembrie 2020, Asociaþia ºi
Consorþiul de clustere INTER-BIO, împreunã cu USH Pro Business, au stabilit urmãtoarele
obiective strategice:
 creºterea interesului ºi conºtientizarea consumatorilor asupra avantajelor aduse sãnãtãþii
de consumul de alimente bio;
 organizarea filierelor de produse bio, ºi conectarea cu reþele de distribuþie (integrarea ºi
consolidarea exploataþiilor pe filiera de produs, care sã conducã la pãtrunderea pe noi pieþe);
 elaborarea primului standard naþional pentru operatorii din agricultura ecologicã din
România, care sã punã bazele unor standarde regionale private;
 dezvoltarea brandului ºi a identitãþii sectorului bio, pe pieþele internaþionale;
 transferul tehnologiilor digitale în agricultura ecologicã;
 creºterea accesului la achiziþiile publice verzi.
Aceastã nouã întâlnire îºi propune aprofundarea subiectelor de mai sus, prin prezentarea
unui nou plan de acþiune ºi a unui calendar cu activitãþi comune pe termen scurt ºi mediu.
De asemenea, în cadrul evenimentului se vor prezenta oportunitãþi de training ºi de
accesare a unor cursuri de achiziþii publice verzi ºi de digitalizare.
Vom continua prezentarea unor cercetãri aplicate privind agricultura ecologicã, digitalizarea
în agriculturã ºi vom prezenta proiectul standardului naþional de agriculturã ecologicã. Nu
în ultimul rând, vom analiza modul în care evoluþia politicii U.E. privind exportul de produse
ecologice poate afecta exportatorii români.
UNDE? CÂND? CUM?
Întâlnirea va avea loc în data de 23 octombrie 2020 la Braºov, Bio Carpathia Cooperativa
Agricola, bloc C4, Bd. Mihail Kogãlniceanu
Evenimentul se va desfãºura ºi online în aplicaþia GoToMeeting:
https://global.gotomeeting.com/join/604648405
Pentru confirmarea participãrii, trimiteþi mail pe adresa: office@inter-bio.ro, sau sunaþi la
numerele de telefon: 021.650.00.14 /021.794.35.18 sau 0740.521.967.
Confirmaþi prezenþa, înaintea participãrii!
Pentru mai multe informaþii, consultaþi www.inter-bio.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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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaþional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritarã 3: Locuri de muncã pentru toþi
Cod apel: POCU/82/3/7/Creºterea ocupãrii prin susþinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbanã
Titlul proiectului: Antreprenori SMART  Tineri Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes
Beneficiar: Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
Cod SMIS: 104098
Aria de implementare: Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia

Antreprenori SMART: Gheorghe Tiberiu BANCIU
MASTER OF OZON SRL

Gaudeamus Igitur
C

hiar dacã anul universitar 2020-2021 s-a deschis online, profesorii
ºi studenþii de la Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele educaþiei
din Bucureºti a Universitãþii Spiru Haret ºi-au transmis gânduri pline
de speranþã ºi încredere! Programele de Licenþã ºi Masterat de la
Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele educaþiei au devenit de-a lungul
timpului un punct de referinþã a ofertei educaþionale haretiste, formând
specialiºti recunoscuþi la nivel naþional ºi internaþional.

Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã si Culturã, în calitate de Beneficiar al
Proiectului Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes, POCU/82/3/7/, Cod SMIS:
104098, finanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Capital Uman 2014-2020, a finalizat
etapa de înfiinþare firme din cadrul subactivitãþii SA 5.1 Înfiinþare firme, acordare subvenþii ºi monitorizarea
implementãrii planurilor de afaceri, astfel în Regiunea Sud-Muntenia au debutat în afaceri, cu activitãþi specifice
domeniului ales, 33 START UP-uri beneficiare ale ajutorului de minimis.
Continuãm seria interviurilor în revista Opinia naþionalã, interviuri prin care ne dorim sã îi cunoaºteþi, atât pe
antreprenorii SMART, cât ºi firmele înfiinþate de cãtre aceºtia în cadrul Proiectului.

https://ozonificare.ro/
Ce este un antreprenor în viziunea dumneavoastrã?
Noi, antreprenorii, suntem cei care îºi doresc sã îºi
realizeze, dezvolte propriile concepþii de business;
suntem cei care înþeleg diferenþa dintre idei ºi
oportunitãþi, dintre muncã ºi sacrificiu, dintre angajaþi
ºi colegi. Suntem cei care ne-am hotãrât sã lansãm,
promovãm ºi sã dezvoltãm o afacere pe cont propriu,
cei care dau un suflu nou economiei prin vitalitatea ºi
responsabilitatea cu care ne urmãm idealul.
Dupã pãrerea dumneavoastrã, care sunt calitãþile
necesare unui antreprenor?
Calitãþile unui antreprenor?.. Hmmm Nu poþi, este
aproape imposibil sã combini viziunea, pasiunea ºi
încrederea acordatã unui business, astfel încât sã rezulte
un antreprenor smart perfect. Însã sunt atribute care
îl fac pe un om sã se diferenþieze de restul ºi sã aibã
rezultate notabile în business-ul propriu: în primul rând,
cunoaºterea domeniului de activitate. Nu îþi deschide
un business în patiserie atunci când nu ºtii ce înseamnã
o plãcintã cu brânzã; dacã nu ai viziunea afacerii, nu
ai ce cãuta în antreprenoriat. Trebuie sã vezi, sã
percepi lucrurile înaintea tuturor; creativitate ºi
inteligenþã. Dacã nu ºtii sã joci ºah, nu ai ce cãuta în
business. Notele mari de la ºcoalã nu te ajutã în
coordonarea echipei ºi nici în anticiparea urmãtoarelor
mutãri într-o afacere (sau în viaþã); perseverenþa, dar
nu pânã la absurd. Posibil, dar doar poate viziunea ta de
business nu dã semne cã ar fi acceptatã de piaþã, astfel
încât greºelile de începãtor sau mediul de afaceri
neprielnic fac, cumulate, ca afacerea, la care ai visat ºi
ai sperat, sã fie sub aºteptãri. Nu vinde tot pentru o
idee, nu încerca sã ridici un zero la infinit. Trebuie sã
ºtii când sã te opreºti, când sã vinzi sau pur ºi simplu
când sã te întorci la corporatism.
În ce context aþi auzit de Proiectul Antreprenori
SMART - Tineri Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de
Succes ºi cum a fost experienþa dumneavoastrã în
cadrul Proiectului? Vi s-a pãrut complicat sã aplicaþi
pentru Competiþia Planurilor de Afaceri desfãºuratã
în cadrul Proiectului?
Promovarea acestui proiect a fost, din punctul meu de
vedere, deficitarã. Sunt unul dintre cei care au avut noroc
sã fie informaþi de aceastã oportunitate de cãtre un profesor
universitar de la Universitatea Spiru Haret. Formularele
ºi documentele trimise cãtre Antreprenori SMART au fost
intuitive ºi am fost acceptat fãrã probleme în grupul þintã.
Am avut parte de formatori experimentaþi, care ne-au
susþinut în planurile noastre, aducând sugestii ºi idei
verificate pentru fiecare business în parte. Competiþia
Planurilor de Afaceri a fost ca un examen final în
antreprenoriat. Am ºtiu cã, dacã voi câºtiga, viaþa mea, cel
puþin pentru un timp, va avea parte de altã turnurã, oarecum
contrarã mersului firesc de fost corporatist.
Ce v-a determinat sã deveniþi antreprenor?
Nu am avut oportunitatea pânã acum sã spun adio
ºedinþelor interminabile, colegilor, ºtatului de platã ºi
locului de parcare din faþa sediului. Am visat de mult
sã conduc afacerea mea, sã iau decizii pentru mine
ºi nu pentru un terþ, sã nu am nevoie
de n aprobãri pentru a reacþiona
rapid ºi a pune în practicã concepte noi
de business. Curajul, ideile ºi viziunea

m-au fãcut sã fac acest enorm pas, de la o multinaþionalã
la antreprenoriat.
Ce v-a inspirat pentru ideea de afaceri care stã la
baza înfiinþãrii firmei dumneavoastrã?
Statistic, peste 50% din populaþie îºi petrece 75% din timp
în interior, astfel încât mediul în care îþi desfãºori activitatea
este extrem de important, de la lumina artificialã pânã la
aerul pe care îl respiri. Am dorit un mediu curat pentru
familie ºi pentru colegii mei, iar tangenþial m-am lovit de
acest procedeu de sterilizare (motivaþie personalã care
s-a transformat într-o nevoie evidentã ºi pentru alþii)
în cadrul unui eveniment neplãcut din viaþa mea, desfãºurat
la Spitalul Victor Babeº (ei sterilizeazã cu ozon rezervele,
dupã externarea pacienþilor).
Ce înseamnã pentru dumneavoastrã succesul în
afaceri?
Sã ai TIMP  toþi dorim timp, cu toate cã nu percepem
acest lucru la adevãrata valoare, sau poate nu am ajuns
încã sã îl apreciem îndeajuns. Pe de altã parte, succesul
este ºi personal. Amintiþi-vã doar faimoasa zicalã:
Gândeºte-te bine ce îþi place sã faci ºi nu vei munci
nici o secundã în viaþa ta. Nu ºtiu dacã este mot a mot,
dar ideea este limpede. Dacã faci ceea ce îþi place, deja
succesul este garantat.
Au existat probleme care v-au întârziat înfiinþarea
firmei?
Nicidecum. Departamentul juridic de la Antreprenori
SMART a oferit absolut toate detaliile necesare, iar
comunicarea ulterioarã cu Lucian a fost exemplarã.
Ce planuri de viitor aveþi ca antreprenor? Cum
vedeþi afacerea dumneavoastrã peste doi ani?
Sunt convins de faptul cã diversificarea produselor,
serviciilor din portofoliu va duce inevitabil la o creºtere
organicã a businessului. Suntem în plinã crizã
economicã, iar cei care iau decizii acum rapid ºi se
adapteazã vor ieºi în piaþã mult mai puternici decât
competiþia. Noi suntem în acest moment în plin proces
de achiziþii ºi de promovare a afacerii, astfel încât, pe
termen mediu, sã reuºim sã dublãm cifra de afaceri.
Ce surse de învãþare utilizaþi pentru dezvoltarea
dumneavoastrã personalã?
Aici s-ar putea sã par un pic old school. În general
citesc cãrþi, fie ele tipãrite sau online. Citesc cam o carte
pe sãptãmânã, din pãcate timpul nu-mi permite mai mult
acum, iar alegerea titlurilor este destul de simplã: cele
mai bine vândute cãrþi de la târgurile de profil, cele
mai traduse cãrþi, autorii care au câºtigat Premiile
Nobel. Urmãresc ºi webinaruri, însã destul de rar ºi doar
pe cele cu recenzii ok.
Ce recomandãri puteþi oferi viitorilor antreprenori?
Aveþi încredere în forþele voastre, fiþi creativi ºi
inovatori. Reinventaþi-vã!

Expert P.R. Cristina Irina DOBROTÃ
prantreprenorismart@gmail.com
http://antreprenorismart.ro/
http://portal.antreprenorismart.ro/
https://www.facebook.com/antreprenorismart
https://www.linkedin.com/company/antreprenori-smart/
https://www.youtube.com/channel/
UC7QNzTWmKKti8Lf6hDucVqA
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Lect.univ.dr. Simona Marica, membru în Consiliul Facultãþii de
Psihologie ºi ªtiinþele educaþiei, le-a transmis studenþilor: Bine aþi venit
la noi, mai ales bobocilor! ªi vã asigur, chiar dacã este un an atipic ºi
dificil, o sã facem tot ceea ce ne stã în putinþã ca sã ne simþiþi ºi sã vã
fim aproape, sã facem ce ºtim noi mai bine, adicã sã vã învãþãm ºi sã vã
formãm ca profesioniºti. Echipa noastrã de profesori este excepþionalã.
O datã, pentru cã suntem practicieni, majoritatea. ªtiþi acea vorbã
nedreaptã cum cã acela care nu ºtie predã. La noi nu se aplicã! Sunt
psihologi cercetãtori, psihologi clinicieni, psihologi terapeuþi. Vã vom
vorbi nu doar din cãrþi, ci din practicã. Apoi, suntem o echipã încã tânãrã.
Suficient de tânãrã pentru a nu fi blazaþi, dar suficient de experimentaþi
pentru ca sã avem ce sã vã transmitem din experienþa noastrã
profesionalã ºi de viaþã. ªi foarte, foarte important este cã suntem
pasionaþi, suntem implicaþi ºi ne pasã de voi. Deci, bine aþi venit!
Robert Lunga, student anul III,
Facultatea de Psihologie ºi
ªtiinþele educaþiei: Ca student la
Universitatea Spiru Haret, în
cadrul Facultãþii de Psihologie ºi
ªtiinþele educaþiei, dobândim
calitãþi ºi experienþe care ne vor
ajuta foarte mult în cariera de
psihologi de mai târziu. Despre
stagiile de practicã, primul lucru
pe care trebuie sã-l amintim este
diversitatea lor. Putem sã alegem
între ARPI, IRPI, care sunt
asociaþii din România care se
ocupã de psihologie integrativã,
sunt diverse cabinete individuale în care putem sã mergem sã facem
practicã cu profesioniºti adevãraþi. Despre platforma Blackboard pot
spune cã ne-a susþinut activitatea, mai ales în perioada aceasta care a
fost destul de grea, ne-a permis o comunicare foarte bunã cu profesorii,
evaluãrile au fost fãcute exclusiv online, am fost notaþi online, totul
s-a întâmplat online ºi a fost foarte interactiv. Facultatea de Psihologie
ºi ªtiinþele educaþiei oferã o gamã largã de domenii în care putem activa.
Putem porni de la Psihologia organizaþionalã, Psihologia muncii, sã ne
ocupãm de recrutare, putem lucra într-un cabinet particular, poate chiar
al nostru ar fi o experienþã minunatã. De asemenea, putem sã lucrãm
în ºcoli, putem sã lucrãm în spitale ca psihologi, sã susþinem moralul
pacienþilor ºi sã ajutãm la reintegrarea lor în societate. Pentru cei cãrora
le place uniforma, putem sã ne îndreptãm ºi cãtre Psihologie aplicatã
securitate naþionalã ºi Psihologie judiciarã, sã ajutãm la crearea unei
comunitãþi mai bune.
Diana Mihaela Lunga, student
anul III, Facultatea de Psihologie
ºi ªtiinþele educaþiei: Eu am ales
Facultatea de Psihologie ºi
ªtiinþele educaþiei din cadrul
Universitãþii Spiru Haret pentru
cã la fel cu alþi mulþi tineri pornim
la drum cu gândul de a ne cunoaºte
personal, pentru dezvoltarea
personalã, pentru ca apoi sã-i
putem ajuta pe ceilalþi

Tudor Dîrvãreanu, student anul
III, Facultatea de Psihologie ºi
ªtiinþele educaþiei: Am ales
aceastã facultate din pasiune. Este
o a doua facultate pentru mine în
cadrul aceleiaºi universitãþi,
Universitatea Spiru Haret. Am
ales Facultatea de Psihologie ºi
ªtiinþele educaþiei tocmai pentru
a ajuta pe viitor persoane care se
confrunta cu depresii, din ce în ce
mai des întâlnite ºi mai severe.
Am ales sã-mi continui ºi studiile masterale la Universitatea Spiru Haret
pentru a putea profesa ºi a ajunge o persoanã de succes.
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CINE NU PREÞUIEªTE VIAÞA, NU O MERITÃ!
(Leonardo da VINCI)
Domnule Virgil Mihailovici, sunteþi
preºedintele Asociaþiei Siguranþa Auto
(www.siguranta-auto.ro). Aþi postat recent
douã ºtiri despre: Drumul, dreptul nostru
ºi World Restart a Heart Day. De ce?
Drumul, dreptul nostru este o campanie globalã iniþiatã de Alianþa ONGurilor de profil, în special, ºi care încearcã
sã mobilizeze cât mai mulþi oameni pentru
a lupta împotriva accidentelor rutiere. Prin
mesaje, prin fotografii, prin evenimente,
prin tot ceea ce ar putea stãvili acest flagel.
Cel mai recent mesaj este: Drumul,
dreptul nostru. Pe 16 octombrie, am organizat un eveniment propriu legat de manifestarea globalã a World Restart a Heart
Day. Conform Consiliului European de
Resuscitare, ERC, dacã populaþia ar vrea
sã înveþe primul ajutor de bazã, mãcar
Resuscitarea pentru adulþi ºi/sau copii,
ar putea fi salvate, anual, peste 100.000
de persoane în afara celor salvate, zilnic,
de sistemul medical de urgenþã. Pentru cã
la nivel mondial mor de infarct, AVC ºi
alte simptome asociate bolilor cardiovasculare, 18 milioane de oameni! ªtiþi cã þãrile
vestice, dar nu numai, au introdus disciplina primului ajutor în ºcoli din 1961?
Totul a pornit de la un caz petrecut în
ºcoalã, terminat cu decesul copilului.
Pentru a preveni astfel de întâmplãri,
statele au luat mãsura introducerii acestei
discipline. Educând niºte copii, care
ulterior au devenit adolescenþi ºi pe urmã
adulþi mai responsabili, cu simþ civic. Noi
încã ne gândim!
Întrebaþi de ce? Pentru cã Asociaþia
Siguranþa Auto, responsabilã de organizarea a peste 300 de evenimente
naþionale ºi internaþionale, este o
asociaþie de tip ONG, nonprofit, ale cãrei
servicii de prim ajutor, respectiv de
siguranþã auto sunt recunoscute de cãtre
societatea româneascã ca fiind de utilitate
publicã. Organizãm campanii, evenimente
ºi acþiuni publice educative în scopul
reducerii numãrului de accidente de
circulaþie, prin educaþie. Desfãºurãm în
ºcolile româneºti mai multe campanii
europene, de educaþie de prim ajutor,
cursuri ºi prezentãri de siguranþã auto,
demonstraþii de conducere defensivã.
Aþi identificat cauzele accidentelor
rutiere ºi cum pot fi ele diminuate?
În lume, mor, în fiecare an, în accidente
rutiere, peste 1,35 milioane de oameni.
Sunt fãcute campanii, evenimente, conferinþe, dar fenomenul este greu de stãvilit.
România, o þarã medie cu în jur de 19
milioane de oameni ºi 7 milioane de
vehicule reuºeºte performanþa sã ocupe
primul loc, cu cel mai mare numãr de
victime rutiere, având dublul mediei
europene. ªi nu de ieri, de azi, ci de mulþi
ani! 90 la sutã dintre accidentele auto se
produc din eroarea umanã, nu tehnicã, din
cauza formalismului în pregãtirea pentru
obþinerea permisului auto: test psihologic
superficial, verificarea medicalã superficialã, numãrul orelor de condus foarte mic.
Existã o deosebire între ºcoala româneascã,
unde învãþãm reguli ºi urmãrim configuraþia drumului, ºi ºcoala occidentalã,
care îi pregãteºte pe ºoferi ºi pentru situaþii
de urgenþã, de genul: mi-a ieºit un câine
în faþã etc. Alt aspect: 90 la sutã dintre cei
care îºi cumpãrã maºini nu cunosc
semnificaþia ºi funcþionalitatea teoreticã
a sistemelor de siguranþã de pe propriile
maºini. Rezultatul? Nu ºtiu cum sã
procedeze, sã conducã atunci când se
întâlnesc cu o situaþie deosebitã. Altã
cauzã a accidentelor este lipsa Educaþiei
rutiere în ºcoli. Între 1965 ºi 1990, în
România, era cuprinsã în Codul rutier. Nu
era vorba doar de tematicã, ci de crearea
unei politici a statului, repet, a statului,
faþã de aceastã problemã. Lecþii, manuale,
profesori, lucruri practice. Azi, ioc! Fãrã
pregãtire vrem sã ºtie copiii ºi apoi adulþii
sã se descurce în trafic! Cum? Acum, se
face o orã opþionalã în ºcoli. O face
poliþia De 30 de ani, nici educaþia rutierã
cum ar trebui nu e în ºcoli, doar materie

opþionalã, nici cursuri de prim ajutor, care
nu au fost nici înainte, nu sunt nici acum.
Rezultatul? O presiune extraordinar de mare
pe sistemul medical de urgenþã! ªi-atunci,
pentru cã noi, la Asociaþia Siguranþa
Auto, ºtim cum sã facem ºi ne pasã, am
imaginat lecþii, cursuri de Educaþie rutierã,
de prim ajutor, am militat pentru reînfiinþarea patrulelor ºcolare Nu mereu ne-am
bucurat de colaborarea conducerii ºcolilor.
Dar toate acþiunile noastre le facem ca la
carte. Asigurãm decorul adecvat situaþiilor, cu covoraºe, maºinuþe, mulaje În
premierã europeanã, am dus în 800 de ºcoli
coºuleþe cu steguleþe de utilizat de cãtre
patrulele ºcolare la intrarea ºi ieºirea din
unitãþile ºcolare. Sigur, au dispãrut
Cum vã descurcaþi în condiþiile
pandemiei?
Ca toatã lumea, respectând toate mãsurile de prevenþie. Chiar acum susþin un
Curs de prim ajutor online.
Ce trebuie neapãrat sã mai ºtie lumea
despre Asociaþie?
Scopul campaniilor noastre este de a
preveni pierderea vieþilor, prin cunoaºtere,
prin educaþie, ºtiut fiind cã este mai uºor
sã prevenim, decât sã începem sã gândim
abia dupã producerea unor tragedii. În
domeniul siguranþei auto nu am avut
înaintaºi. Click! Purtaþi centura! Vã
protejeazã viaþa! A fost prima dintre
campanii, în 1994, ºi continuã ºi astãzi, cu
speranþa cã prin mesaj, oamenii devin mai
responsabili ºi astfel îºi salveazã viaþa în
caz de accident. Din 2017, asociaþia este
parte a proiectului Ora educaþiei rutiere,
proiect al Asociaþiei EDIT sprijinit de
Primãria Capitalei ºi care suplineºte, prin
eforturile societãþii civile, ceea ce ar trebui
sã fie politicã de stat. În 2011, pe fondul
instituirii la nivel european a unui nou
deceniu de siguranþã rutierã, 2011-2020,
autoritãþile au conceput o campanie
denumitã Atenþie! Circul ºi eu!, destinatã
în principal a-i atenþiona pe adulþi cã
traficul este format ºi din pietoni copii.
Tu ºi strada  este o campanie originalã
care are mai multe aspecte legate în primul
rând de vârstã, dar ºi de puterea de
înþelegere. Primul nivel este cel legat de
înþelegerea unor semne primare de circulaþie dintr-un trafic creat pentru
adulþi!
Pentru copii ºi elevi acesta un nou limbaj
ºi are nevoie de timp pentru a fi asimilat.
Din aceastã înþelegere vine ºi urmãtorul
nivel, cel al deplasãrii în siguranþã, pietonal,
trecere de pietoni, indicator sau semafor
electric, ulterior pe bicicletã. Apoi, lucrurile legate de vizibilitate, deplasarea cu
veste reflectorizante ºi, în fine, trecerea cu
steguleþe în culori deschise. Experimentul
a prins în unele ºcoli ºi, acolo unde lucrurile
au fost tratate cu seriozitate, numãrul
accidentelor în rândul elevilor chiar a
scãzut! Ar mai fi de adãugat, printre altele,
acþiunile de Voluntariat: timp ºi resurse
pentru sinistraþi, fie cã ei provin din satele
inundate, fie cã sunt zone supuse altor
intemperii sau fenomene naturale, înzãpeziri etc.; strângerea de haine ºi cãrþi,
alimente, mobilã recondiþionatã sau alte
materiale necesare pentru copii din sate
sãrace, fãrã mijloace de subzistenþã, pentru
copii instituþionalizaþi sau cãminele de
bãtrâni; asigurãm, prin gãrzile de pe ambulanþele de intervenþie un ajutor important
pe lângã echipajele medicale de urgenþã.
Suntem parte a Programului Naþional
Existã un erou în fiecare dintre noi.
Voluntarii sunt instruiþi în tehnicile de prim
ajutor ºi pot reprezenta first responder-ii
care sã ajungã într-un interval de maximum
5 minute la locul accidentului, astfel încât
persoana în pericol sã poatã primi suport
vital de bazã înainte de instalarea unor
leziuni ireversibile. Toate aceste campanii
ºi forme de voluntariat încercãm sã le
menþinem, ºi le menþinem, dar ºi în mãsura
în care suntem ºi noi sprijiniþi!
Felicitãri pentru tot ce faceþi ºi spor!

Mioara VERGU-IORDACHE
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Racul bihorean
 o nouã specie de rac din România
George V. GRIGORE

În lunga sa istorie, faimosul par
ascuþit la unul dintre capete a jucat
o mulþime de roluri ºi a fost folosit
în felurite scopuri. De dimensiuni
mai mari sau mai mici, mai neted ori mai noduros, uneori din lemn,
alteori din metal, iar mai nou din plastic, obiectul în cauzã ne-a
însoþit trecerea prin vremuri, având rolul sãu bine stabilit.
Perioada sa de glorie s-a consumat, desigur, în epoca medievalã,
când un aprig principe de pe la noi l-a folosit pentru cuminþirea
boierilor dornici de zurbã ºi neascultare. Apoi alþi domni vremelnici
l-au folosit mai degrabã sporadic, de teamã sã nu sfârºeascã chiar
domniile lor în compania arþãgosului pãlimar. Din acele vremuri
însã nu a mai rãmas decât o zicere, ºi aceea luatã astãzi în derâdere:
Cum nu vii tu, Þepeº-Doamne... ºi atât.
Pentru cã Vodã nu mai vine. Epoca marilor conducãtori în vremea
cãrora cãnile din aur lãsate fãrã grijã pe marginea fântânilor de la
rãscruci a apus pentru totdeauna. Trãdarea, ca stare perpetuã a
unei josnice supravieþuiri, s-a dezlãnþuit de atunci fãrã opreliºti.
Astãzi nu se mai teme nimeni de þeapã pentru cã aceasta nu mai
este perceputã ca un oribil instrument de torturã pânã la ultima
suflare. Ba, chiar, unii o privesc ºi o acceptã cu o resemnare amuzatã.
Acum þeapa e un soi de ºmecherie, o tragere pe sfoarã, o luare
peste picior, de fapt, o minciunã îmbrãcatã în straie aurite. Ce mare
greutate sã spui vorbe în rãspãr, sã profiþi de ignoranþã ºi credulitate
sau, de ce nu, mai ales de prostie? Ce te costã sã promiþi, ca sã poþi
râde apoi cu poftã de cei care te-au cocoþat într-un jilþ nemeritat ºi
þi-au burduºit buzunarele? Mamã, ce þeapã le-am dat! Auzim asta
din ce în ce mai des. Practic, rãtãcim de ceva vreme printr-o pãdure
de þepe care nu ne mai strãbat dureros corpul, dar ne sfâºie la fel de
tare pe dinãuntru. ªi aºa, din þeapã în þeapã, ne-am obiºnuit sã
stãm cu dosul pe o perniþã de ace. Înþepãturile nu ne mai dor, iar
rãutatea, falsul, minciuna, ura au devenit pãrþi ale unui cotidian
care începe ºi se terminã nicãieri.
ªi pentru cã, aºa cum spuneam, Vodã e departe, nu ne rãmâne
decât sã gãsim undeva, în vreun buzunar în care n-am umblat de
multã vreme, tãria de a ne smulge singuri din trup, suflet ºi din alte
locuri pe unde or mai fi înfipte, toate þepele pe care le-am lãsat sã
ne rãneascã dintotdeauna.

VITRALII

Dragoº CIOCÃZAN

Conf. univ. dr. Lucian Pârvulescu de la Universitatea de Vest din Timiºoara, specializat în studiul
decapodelor, ordin care include racii, crabii, homarii
ºi alte crustacee cu zece picioare, a descoperit ºi a
descris o nouã specie de rac care trãieºte doar pe
teritoriul României!
La noi în þarã, erau cunoscute trei specii indigene
de raci: racul de lac  Astacus leptodactylus (prezent doar în sudul þãrii, în lunca Dunãrii, de la intrarea
în þarã pânã în Dobrogea); racul de râu  Astacus
astacus (prezent doar în zona munþilor Carpaþi ºi în
Ardeal, respectiv, Banat); racul de ponoare 
Austropotamobius torrentium (prezent doar în zona
munþilor Mehedinþi). Celelalte douã specii europene
cunoscute sunt: Austropotamobius pallipes ºi
Astacus pachypus. Specia nou-descoperitã se
numeºte racul bihorean (Austropotamobius
bihariensis) ºi trãieºte doar în România, în Munþii
Apuseni. Este cea de-a ºasea specie de rac din Europa
ºi a fost confirmatã ºi de comunitatea internaþionalã.
Specialiºtii aprobã faptul cã racul bihorean are
trãsãturi unice ºi cã nu a fost cunoscut pânã acum,
astfel cã a fost introdus în Catalogul Internaþional
al Speciilor de Animale.
Descoperirea Racului bihorean, a patra specie de
rac indigen, este rodul a peste zece ani de cercetãri.
Ruda cea mai apropiatã a racului bihorean este racul
de stâncã (Austropotamobius pallipes) ce poate fi
gãsit în nord-vestul Croaþiei. Distanþa fizicã mare
dintre cele doua specii se explicã prin faptul cã acum
15 milioane de ani Munþii Apuseni se aflau mult mai
aproape de Alpii Dinarici. Ca urmare a unor fenomene
tectonice, populaþiile de rac bihorean au migrat odatã
cu masa de uscat desprinsã la începutul Miocenului.
Presiunea tectonicã a plãcii africane a fãcut ca
Apusenii sã se desprindã ºi sã se deplaseze încet
spre nord-est, de-a lungul a vreo 10 milioane de ani.
În toatã aceastã perioadã, racul bihorean a rãmas
izolat de alte specii de raci, zona Apusenilor fiind

Invitaþii în lumea artelor plastice

Doamna STELA VESA
cucereºte lumea cu picturile sale
În peste patru decenii
de drumuri prin atelierele
pictorilor, prin expoziþii
personale, de grup sau
colective, prin galerii ºi
muzee din þarã sau de
peste graniþe, am reuºit
sã vãd mulþi coloriºti de
valoare. Dar, foarte puþini
au fost aceia care au rãmas în memoria mea, fatalmente prea
selectivã. Unul dintre artiºtii care vor avea un loc bine definit în
tezaurul celor mai valoroase amintiri este, cu siguranþã, doamna
Stela Vesa.
Pentru cei care vã cunosc mai puþin, vã rog sã vã prezentaþi.
M-am nãscut în Ursad, un sat situat pe râul Criºul Negru,
mãrginit de pajiºti ºi pãduri. Când aveam doi ani, pãrinþii s-au
mutat la Beiuº, un oraº înconjurat de acelaºi peisaj bucolic.
Dupã terminarea liceului, am urmat cursurile Facultãþii de Arte
Plastice Timiºoara. Am predat pictura la Casa pionierilor  Clubul
Copiilor pânã la pensionare. Am început sã particip la expoziþii
în þarã ºi strãinãtate, devenind membrã a UAP Oradea în anul
1993. Selectez câteva din expoziþiile mele personale sau de grup,
la care am participat, în ultimii doi ani:  2020: Quark Gallery
Oradea  Eka&Moor Gallery Madrid Spania  Feria
Internacional de Arte Contemporaneo, (virtual) Art Viena Gaudi
Art Gallery  Galeria DArt Mar, Barcelona, Spania, Grup Groc
 2019: Casa Desira Expo-donatie Rotary Oradea pentru Spitalul
Municipal Beiuº  Barcelona, Galeria DArt Mar, la exposición
Petit Format  Salonul Anual de Artã al UAPR Filiala Oradea
 Salonul de Toamnã, Muzeul Municipal Beius, România 
Salonul naþional de artã plasticã Atitudini contemporane 

XII - Arta Secreta  Galeria dArt E.Arimany, Tarragona, Spania
Exposicio Art en Plural. Grup Groc  The Way After
Postmodernism, Romanian and slovakian contemporary art,
UNESCO Cultural center Ionel Perlea Slobozia, România  The
Way After Postmodernism, Romanian and slovakian
contemporary art, Umelka Art Gallery Bratislava Slovacia etc.
Pentru ce aþi ales pictura ºi nu muzica?
De mic copil am început sã pictez doamne ºi domniþe din
poveºtile auzite ºi citite, pe pereþii casei unde era atelierul
tatãlui, apoi am trecut la schiþe ºi desene pe caietele de ºcoalã,
iar în final am dat admitere la arte plastice. În ce priveºte
muzica, am început în gimnaziu sã exersez la acordeon, dar
pasiunea nu a durat, aºa cã am rãmas la desen dar pasiunea
pentru muzicã nu s-a stins în familie, nepotul meu este un
pianist desãvârºit, interpretare ºi compoziþie, a câºtigat premiul
special la Festivalul George Enescu, faza naþionalã.
Ce tehnici utilizaþi? Ce dimensiuni ale lucrãrilor preferaþi?
De obicei pictez în ulei, dar îmi place la fel de mult sã lucrez
în tehnica mixtã, acrilice ºi ulei. Prefer lucrãrile mari, în care mã
pot desfãºura, încep cu o idee sau un gând ºi pe parcurs totul
decurge de la sine. Finalul, de cele mai multe ori, este cu totul
altceva decât mi-am propus iniþial Dar am ºi lucrãri mici, cu
care particip de obicei la expoziþii Petit Format, în strãinãtate.
Unde aveþi lucrãri în lume? Numiþi un loc deosebit.
Am tablouri la colecþionari din întreaga lume: Roma, Paris,
New York, Londra, Oradea, Bucureºti, Cluj-Napoca, Miskolt,
Maasmechelen, Malmo, Barcelona, Geneva, Salduba,
Tarragona, Melborne, Auckland, Noua Caledonie etc
Vã dorim sãnãtate ºi timp pentru a oferi oamenilor, care
palpitã în faþa armoniilor cromatice, bucurii unice care vã
poartã marca sigiliului dumneavoastrã! Marca Stela Vesa.

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

Conf. univ.dr.
Lucian Pârvulescu
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complet înconjuratã de apele sãrate ale Oceanului
Tethys ºi mai apoi ale Mãrii Sarmatice.
Specia a fost descrisã la începutul anului 2019,
pe baza evidenþelor moleculare ºi morfologice. Este
un rac de dimensiuni mici, rar atingând 10 cm în
lungime. Carapacea este netedã, iar coloritul dorsal
variazã în nuanþe de brun. Partea ventralã este mai
deschisã la culoare ºi tinde spre crem albicios,
gãlbui-portocaliu pe partea ventralã a cleºtilor. Zona
cervicalã este netedã. Diferenþa principalã faþã de
ruda sa, racul-de-ponoare, este datã de lipsa
denticulaþiei pe marginea ventralã a solzului antenal.
Cleºtii sunt puternici, asemãnãtori cu cleºtii
racului-de-ponoare, cu protuberanþe mari, dispuse
rarefiat. Specie endemicã pentru România, arealul
racului bihorean este strict limitat în vestul
Munþilor Apuseni, mai precis pe cursul superior al
afluenþilor Criºului Alb, Negru ºi Repede. Populaþiile
cele mai numeroase se aflã în afluenþii Criºului Negru
ºi Criºului Repede. Specimenul holotip (mascul) ºi
douã specimene paratip (mascul ºi femelã) au fost
colectate din localitatea Damiº, jud. Bihor ºi se aflã
în custodia Muzeului Naþional de Istorie Naturalã
Grigore Antipa din Bucureºti.
Iatã cum minunile apar chiar lângã noi, în vecinãtatea
noastrã, iar biodiversitatea naturii este cea care oferã
ºanse egale speciilor spre evoluþie ºi dezvoltare.
Surse: alesdonline.ro; stirileprotv.ro; evz.ro;
ebihoreanul.ro; expresdebanat.ro
Foto: Lucian Pârvulescu

Prima catedrã universitarã
de Limba ºi literatura românã
în Spania
Universitatea din Salamanca, una dintre cele mai
prestigioase instituþii de învãþãmânt superior din
Spania, a deschis la 1 octombrie prima catedrã
universitarã de Limba ºi literatura românã din
peninsula ibericã, ceea ce reprezintã o dovadã a
consolidãrii relaþiilor româno-spaniole în domeniul
educaþiei.

Deschiderea primei catedre universitare din
Spania dedicate Limbii ºi literaturii române reflectã
interesul sporit ºi constant al studenþilor spanioli
pentru cunoaºterea aprofundatã a limbii, literaturii
ºi culturii române, precum ºi deschiderea mediului
universitar cãtre predarea uneia dintre cele 24 de
limbi europene, a comunicat Ambasada României
la Madrid. Catedra, a cãrei titularã este prof.univ.dr.
Luminiþa Marcu, este o premierã la nivel universitar
ºi are potenþialul de a deschide calea unor noi
schimburi culturale ºi la nivel educaþional ºi de
apropiere a celor douã popoare, pe care le unesc
deja rãdãcinile latine, comunitatea româneascã
perfect integratã în Spania ºi parteneriatul strategic
pe toate componentele sale.
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CETÃÞEAN EUROPEAN
REPREZENTANÞA UE ÎN ROMÂNIA INFORMEAZÃ
STATUL DE DREPT:
Primul raport anual privind situaþia statului de drept
în Uniunea Europeanã
Comisia Europeanã a publicat pe 30 septembrie, primul Raport privind statul de drept în UE. Raportul
publicat include contribuþii din partea fiecãrui stat membru ºi abordeazã atât evoluþiile pozitive, cât ºi
cele negative care s-au înregistrat în acest domeniu în întreaga UE. Raportul constatã existenþa
unor standarde înalte în materie de respectare a statului de drept în multe state membre, dar apreciazã
cã, la nivelul UE, persistã totuºi provocãri importante în aceastã privinþã. (Raportul privind statul de drept în
România este disponibil la: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ro_rol_country_chapter_ro.)
Raportul analizeazã, de asemenea, evoluþiile pe care le-au antrenat mãsurile de urgenþã luate de
statele membre în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19. Raportul evalueazã patru
teme principale, care sunt deosebit de relevante pentru situaþia statului de drept: sistemele naþionale
de justiþie, cadrele anticorupþie, pluralismul ºi libertatea mass-mediei, precum ºi alte aspecte
instituþionale legate de sistemele de control ºi echilibru, care sunt esenþiale pentru funcþionarea
eficace a sistemului de guvernanþã democraticã.
Noul raport privind statul de drept îºi propune sã lãrgeascã setul de instrumente ale UE, adãugându-i
un nou instrument cu rol preventiv, sã lanseze o dezbatere cu toate pãrþile interesate ºi sã punã bazele
unei culturi a supremaþiei legii în întreaga UE. Raportul ar trebui sã fie pentru toate statele membre un
prilej de a reflecta la cum pot fi soluþionate problemele cu care se confruntã ºi cum pot învãþa fiecare din
experienþele celorlalþi; raportul ar trebui, de asemenea, sã arate cum poate fi consolidat în continuare
statul de drept, cu respectarea deplinã a sistemelor ºi a tradiþiilor constituþionale naþionale.
Preºedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: Statul de drept ºi valorile noastre comune
alcãtuiesc temelia societãþilor noastre ºi sunt parte din ceea ce ne defineºte ca europeni. Statul de
drept îi protejeazã pe cetãþeni de legea celui puternic. Avem în UE standarde foarte ridicate în
materie de respectare a statului de drept, dar ne confruntãm ºi cu diverse provocãri. Comisia
Europeanã va continua sã colaboreze cu autoritãþile naþionale pentru a gãsi soluþii ºi a garanta
respectarea drepturilor ºi a libertãþilor cetãþenilor în viaþa de zi cu zi.

Rezultatele sondajului
de opinie privind
alimentaþia
ºi agricultura în UE

Trei din patru europeni au auzit de
politica
agricolã comunã (PAC) ºi

considerã cã toþi cetãþenii beneficiazã
de pe urma acesteia, conform celui mai
recent sondaj de opinie public realizat
de Eurobarometru la nivelul UE cu
privire la agriculturã ºi PAC, publicat
recent de Comisia Europeanã.

Sondajul aratã cã un numãr mai mare
de cetãþeni ai UE au auzit de PAC (73 %
în prezent, cu 6 puncte procentuale mai
mult decât în 2017) ºi considerã cã PAC
le aduce beneficii tuturor cetãþenilor,
nu numai fermierilor (76 % în prezent,
cu 15 puncte procentuale mai mult decât
în 2017). În plus, opiniile cetãþenilor cu
privire la principalele obiective pe care
ar trebui sã le aibã PAC rãmân similare
celor rezultate din sondajul efectuat în
2017.
La fel ca în 2017, o majoritate de 62 %
dintre respondenþi considerã cã obiectivul principal ar trebui sã fie furnizarea
de alimente sigure, sãnãtoase ºi de
înaltã calitate. Un numãr mai mare de
europeni sunt de pãrere cã UE îºi îndeplineºte rolul în ceea ce priveºte obiectivele-cheie ale PAC. În comparaþie cu
2017, în toate domeniile, inclusiv
securitatea alimentarã, sustenabilitatea, siguranþa ºi calitatea alimentelor,
s-au înregistrat creºteri de cel puþin 5
puncte procentuale. În prezent, mai
mulþi cetãþeni sunt conºtienþi de logoul
de agriculturã ecologicã, ºi anume 56 %
dintre respondenþi - cu 29 de puncte
procentuale mai mult decât în 2017.
Deºi o parte din ce în ce mai mare a
cetãþenilor considerã cã agricultura
este una dintre cauzele majore ale
schimbãrilor climatice (de la 29 % în
2010 la 42 % în 2020), o majoritate de
55 % din populaþie considerã cã
agricultura are deja o contribuþie majorã
în ceea ce priveºte combaterea
schimbãrilor climatice (un procent în
creºtere, faþã de 46 % în 2010).
*Sondajul a fost efectuat în perioada
august-septembrie 2020 ºi a inclus
peste 27 200 de respondenþi din 27 de
state membre. Raportul complet privind
sondajul UE va fi publicat în luna
noiembrie. Mai multe informaþii sunt
disponibile online.



Comisia Europeanã va emite în cadrul
Instrumentului SURE al UE obligaþiuni cu impact
social în valoare de pânã la 100 de miliarde de euro
Comisia Europeanã a anunþat pe 7 octombrie cã va emite în cadrul
Instrumentului
SURE al UE obligaþiuni cu impact social în valoare de
pânã la 100 de miliarde EUR. În acest scop, Comisia a adoptat Cadrul
privind obligaþiunile cu impact social, care a fãcut obiectul unei evaluãri
independente. Cadrul menþionat este menit sã le ofere investitorilor în
aceste obligaþiuni certitudinea cã fondurile mobilizate vor servi unui
obiectiv cu adevãrat social.

Tablou de bord referitor la coronavirus:
Rãspunsul politicii de coeziune a UE
la criza provocatã de coronavirus

Comisia a anunþat primele rezultate provizorii ale
implementãrii Iniþiativei pentru investiþii ca reacþie la
coronavirus (CRII) ºi a Iniþiativei plus pentru investiþii
în rãspunsul la coronavirus (CRII +).
Încã de la începutul crizei, graþie flexibilitãþii introduse în
cadrul politicii de coeziune, UE a mobilizat investiþii în valoare
de peste 13 miliarde EUR în scopul combaterii efectelor
pandemiei de coronavirus, prin intermediul Fondului
european de dezvoltare regionalã (FEDR), al Fondului
social european (FSE) ºi al Fondului de coeziune (FC).
Fondurile UE au ajutat comunitãþile naþionale, regionale ºi
locale sã facã faþã impactului socioeconomic negativ al
pandemiei de coronavirus.
În total, 4,1 miliarde EUR au fost redirecþionate cãtre
sectorul medical pentru a achiziþiona aparatura vitalã ºi
echipamentele individuale de protecþie necesare pentru a
salva vieþi. Au fost mobilizate 8,4 miliarde EUR sub formã
de granturi ºi împrumuturi, dar ºi sub forma unei serii de
instrumente financiare personalizate, pentru a sprijini
economia ºi, în special, întreprinderile mici ºi mijlocii
(IMM-uri) în vederea adaptãrii la crizã. În fine, aproximativ
1,4 miliarde EUR au fost canalizate prin intermediul FSE
pentru ajutarea cetãþenilor ºi salvarea locurilor de muncã.
În scopul asigurãrii unui nivel maxim de transparenþã ºi de
responsabilitate, Comisia lanseazã o paginã web specialã pe
Platforma de date deschise privind coeziunea pentru a arãta
modul în care politica de coeziune a UE sprijinã statele
membre pentru a face faþã crizei provocate de coronavirus.
Platforma va fi actualizatã zilnic ºi va afiºa toate informaþiile
referitoare la modificãrile programului, precum ºi la modul de
alocare ºi de investire a resurselor. Graþie actualizãrii
sistematice, platforma va oferi, pe zi ce trece, o imagine de
ansamblu tot mai completã a situaþiei.
Comisarul pentru coeziune ºi reforme, Elisa Ferreira:
Politica de coeziune se aflã în centrul eforturilor de
combatere a pandemiei de coronavirus ºi de asigurare a
unei redresãri rapide. Rezultatele bilanþului nostru aratã
cã toate statele membre profitã în prezent de Iniþiativa
pentru investiþii ca reacþie la coronavirus pentru a-ºi
sprijini cetãþenii, întreprinderile ºi sectorul sãnãtãþii.
Începând de astãzi, aceste rezultate pozitive pot fi
consultate de toatã lumea, printr-un simplu clic, pe tabloul
nostru de bord interactiv referitor la coronavirus.
Preºedintele Comitetului European al Regiunilor,
Apostolos Tzitzikostas: Graþie simplificãrii normelor,
politica de coeziune ºi-a demonstrat valoarea adãugatã,
reunind statele membre, regiunile ºi oraºele UE cu scopul
de a proteja populaþia, de a salva locurile de muncã ºi de
a susþine economiile locale în timpul pandemiei. Trebuie
sã preþuim aceastã lecþie, facilitând accesul la fondurile
UE ºi implicând toate nivelurile de guvernare în
elaborarea ºi punerea în aplicare a planurilor de
redresare. Pentru a fructifica la maximum fiecare euro
investit ºi pentru a ne asigura cã banii ajung acolo unde
este cea mai mare nevoie de ei, coeziunea trebuie sã devinã
busola care sã orienteze toate investiþiile UE.

Anterior prezentãrii acestui anunþ de cãtre Comisie, Consiliul a aprobat
acordarea, în cadrul Instrumentului SURE, a unui sprijin financiar pentru
16 state membre, care sã contribuie la protejarea locurilor de muncã ºi a
persoanelor încadrate în muncã.
Preºedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: Nu numai cã
investim miliarde de euro pentru a salva locuri de muncã în Europa ºi
pentru a reduce impactul social al pandemiei de COVID-19, ci facem
acest lucru prin emiterea de obligaþiuni cu impact social. Astfel,
investitorii vor avea posibilitatea de a participa la eforturile noastre ºi
fonduri în valoare de pânã la 100 de miliarde EUR vor contribui la
menþinerea locurilor de muncã în statele noastre membre.
Comisarul Johannes Hahn, responsabil cu bugetul ºi administraþia: Decizia
de a emite în cadrul Instrumentului SURE al UE obligaþiuni cu impact
social va marca un punct de cotiturã pentru piaþa mondialã a
obligaþiunilor cu impact social. În acelaºi timp, aceasta este o dovadã
clarã a angajamentului pe termen lung al UE în favoarea finanþãrii
durabile. Mã bucurã foarte mult anunþul fãcut astãzi ºi aºtept cu interes
emiterea obligaþiunilor în cadrul instrumentului SURE al UE, programatã
sã aibã loc în viitorul foarte apropiat.
Fondurile atrase vor fi transferate statelor membre beneficiare sub formã
de împrumuturi, pentru a le ajuta sã acopere costurile legate în mod direct
de finanþarea sistemelor naþionale de ºomaj tehnic ºi a unor mãsuri similare,
puse în aplicare ca rãspuns la pandemie.
Cadrul prezentat astãzi demonstreazã comunitãþii investitorilor faptul cã
fondurile atrase prin intermediul emiterii de obligaþiuni în cadrul
Instrumentului SURE vor fi utilizate pentru un obiectiv clar identificat:
atenuarea impactului social al pandemiei de COVID-19 ºi a consecinþelor
acesteia în întreaga UE. Prin urmare, investitorii pot avea siguranþa cã
investiþiile lor în aceste obligaþiuni vor fi utilizate pentru a finanþa mãsuri
de politicã socialã bine direcþionate. Totodatã, Cadrul privind obligaþiunile
cu impact social, adoptat de Comisie, va contribui la dezvoltarea în
continuare a pieþei obligaþiunilor cu impact social, care constituie unul
dintre pilonii pieþei europene a finanþãrii durabile.
În vederea asigurãrii faptului cã fondurile vor fi utilizate în scopuri sociale,
Cadrul privind obligaþiunile cu impact social, întemeiat pe Regulamentul
SURE, prevede cã statele membre trebuie sã prezinte rapoarte cu privire
la modul în care au fost cheltuite fondurile împrumutate. În temeiul cadrului,
statele membre trebuie, de asemenea, sã prezinte, în rapoartele pe care
le înainteazã, impactul social al obligaþiunilor emise în contextul
Instrumentului SURE. Pe baza informaþiilor din aceste rapoarte, Comisia
Europeanã va putea sã le demonstreze investitorilor cã obligaþiunile
emise în cadrul Instrumentului SURE au fost utilizate pentru a finanþa
programe cu impact social pozitiv.
Prin elaborarea ºi prezentarea Cadrului privind obligaþiunile cu impact
social, Comisia intenþioneazã sã atragã investitori care doresc ca fondurile
lor sã fie folosite în scopuri legate de mediu, în scopuri sociale ºi în scopuri
legate de guvernanþa corporativã. Cadrul privind obligaþiunile cu impact
social a fost elaborat de Comisie în deplinã conformitate cu principiile
referitoare la obligaþiunile cu impact social (SBP), publicate de Asociaþia
Internaþionalã a Pieþei de Capital (ICMA). Cadrul a fãcut obiectul unei
evaluãri independente. Aceasta a fost efectuatã de un evaluator extern,
Sustainalytics.
Ca urmare a anunþului prezentat, Comisia face încã un pas cãtre emiterea
primelor obligaþiuni în cadrul Instrumentului SURE. Prima tranzacþie se va
efectua în a doua jumãtate a lunii octombrie.

OPINIA NAÞIONALÃ

932  20 octombrie 2020

pag. 7

Norme comparative privind abrogarea actelor normative (II)

103,4 FM ºi online pe www.7radio.ro

Radio Seven

PROGRAMUL

La rândul sãu, în Manualul de tehnicã legislativã din
Germania (Manual de tehnicã legislativã, p.128-161) sunt
expuse pe larg normele de redactare a dispoziþiilor de abrogare.
Prin dispoziþiile de modificare abrogare ºi
eliminare se urmãreºte îndepãrtarea textului menþionat,
fãrã adoptarea altor dispoziþii. Diferenþierea este de naturã
formalã: se abrogã unitãþi structurale integrale (de ex. pãrþi,
secþiuni, alineate, teze, puncte, litere).
Se eliminã pãrþi de propoziþie, de ex. noþiuni sau trimiteri
individuale, precum ºi titluri. Aceastã diferenþiere se aplicã
ºi în cazul în care reglementãrile juridice vizate nu au intrat
încã în vigoare sau dacã sunt lipsite de obiect.
Dispoziþiile de modificare abrogare ºi ieºire din
vigoare diferã numai prin secþiunea în care sunt prevãzute;
cu toate acestea, numai reglementãrile intrate anterior în vigoare
pot fi abrogate. În situaþia în care dispoziþia de modificare prin
care se urmãreºte eliminarea unei anumite unitãþi structurale
este menþionatã în ultimul paragraf sau articol cu privire la
intrarea în vigoare ºi la abrogare, dispoziþia de modificare va
prezenta urmãtorul conþinut: § /§§ se abrogã la
sau:
intrã în vigoare, concomitent se abrogã § /§§ .
În celelalte situaþii, prezintã urmãtorul conþinut: Art. /
§§ este/sunt abrogat/abrogate.
Prin abrogarea unitãþilor structurale supraordonate,
acestea sunt abrogate complet, adicã cu toate unitãþile
structurale incluse (de ex. alineate, titluri intermediare).
Exemplu: Partea a 8-a Secþiunea 3 se abrogã.
În cazul în care se doreºte abrogarea de unitãþi structurale
supraordonate individuale, fãrã a include însã ºi unitãþile
structurale conþinute, este anulat numai titlul unitãþii structurale
supraordonate. Exemplu: Titlul Secþiunii a 3-a se eliminã.
În cazul în care, în urma abrogãrii unuia sau mai multor
alineate, rãmâne în vigoare un singur alineat, structura
existentã sub formã de alineate devine redundantã, fiind
necesarã eliminarea acesteia. Acelaºi regim este aplicabil ºi
pentru puncte ºi litere.
Prin abrogarea unitãþilor structurale numerotate ale unei
legi iniþiale apar lacune de numerotare. Pentru realizarea unei
numerotãri curente sunt necesare dispoziþii suplimentare de
modificare. Exemplu: 1. § 3 este abrogat. 2. § 4 pânã la
20 devin §§ 3 pânã la 19.
Prin renumerotare sunt transferate de exemplu ºi titlurile
existente ale unitãþilor structurale supraordonate.
În cazul în care sunt necesare modificãri suplimentare ale
unitãþilor structurale care urmeazã sã fie renumerotate, în
toate situaþiile este sistatã renumerotarea.
În toate cazurile este necesarã examinarea trimiterilor la
unitãþile structurale abrogate ºi la cele transferate pe o poziþie
anterioarã, cu o eventualã adaptare a acestora. Volumul
modificãrilor poate fi determinat prin Registrul de trimiteri din
Baza de date cu legislaþia federalã. Pentru a reduce eforturile
necesare în acest scop, în practicã sunt acceptate frecvent
lacune de numerotare. La republicarea legii, în secþiunile
respective, dupã numerotare s-ar menþiona: (abrogat).
În legile noi, tezele nu sunt numerotate. În cazul abrogãrii
tezelor individuale, acestea trebuie menþionate precis în
dispoziþia de modificare prin intermediul unei numerotãri.
Tezele urmãtoare nu sunt renumerotate, acestea trec automat
pe poziþia anterioarã. În cazul în care sunt necesare modificãri

ale acestor teze, se face referire la noua numerotare generatã.
Prin trecerea automatã a tezelor pe poziþia anterioarã,
trimiterile din alte norme la teze exacte pot deveni incorecte.
Din acest motiv, la abrogarea tezelor se va acorda o atenþie
deosebitã necesitãþii de adaptare a trimiterilor care se referã
la tezele abrogate ºi la cele care trec pe poziþia anterioarã.
Volumul modificãrilor poate fi determinat cu ajutorul
Registrului de trimiteri din Baza de date cu legislaþia federalã,
dar numai cu indicarea alineatelor în cauzã.
Tratatul de legisticã formalã (Marc Besch  Traité de
légistique formelle, Publication du Conseil dEtat du GrandDuché de Luxembourg, 2005 (http://data.legilux.public.lu/file/elietat-leg-recueil-traite_legistique-20050101-fr-pdf.pdf), p.73 ºi urm.)
din Luxemburg stabileºte reguli de fond privind dispoziþiile
de modificare ale actelor normative. Potrivit acestuia,
modificãrile sunt acele dispoziþii care afecteazã un act
existent prin introducerea, modificarea sau abrogarea
cuvintelor, propoziþiilor, paragrafelor sau articolelor sau chiar
a grupurilor de articole. Se subliniazã faptul cã diferit de
abrogarea unui act în ansamblul sãu, abrogarea parþialã
trebuie consideratã o dispoziþie de modificare.
Tratatul de legisticã formalã precizeazã cã dispoziþiile de
modificare nu existã în mod autonom în ordinea juridicã,
indiferent dacã acestea apar într-un act exclusiv de modificare
sau într-un act care conþine dispoziþii autonome: acestea existã
doar în raport cu textul de bazã pe care sunt destinate sã le
modifice. Prin urmare, este total inadecvat sã se modifice o
dispoziþie de modificare, cu excepþia cazului în care aceasta
va întârzia intrarea sa în vigoare. Nici nu ar trebui sã fie
abrogatã decât pentru a împiedica intrarea sa în vigoare. Pe
de altã parte, abrogarea unui act autonom care conþine
dispoziþii de modificare nu modificã modificãrile aduse de
acest act. Acestea continuã sã-ºi pãstreze validitatea deplinã.
Abrogarea unui text de modificare sau a unui text de
abrogare nu are ca efect revigorarea vechilor texte aºa cum
au existat înainte de modificarea sau abrogarea lor, cu excepþia
cazului în care o astfel de abrogare ar urma sã aibã loc înainte
de intrarea în vigoare a textului de modificare sau de abrogare.
Un text care a fost abrogat nu poate fi restabilit decât ca
urmare a unei dispoziþii care prevede în mod expres reintroducerea acestuia. În acest caz, se recomandã ca dispoziþiile
relevante sã fie rescrise. Este altceva însã dacã se anuleazã
textul de modificare sau de abrogare, care se presupune cã nu
ar fi existat niciodatã. Este vorba în acest caz de o abrogare ex
tunc care are acelaºi efect ca o anulare cu efect la sursã.
Este necesar sã se evite introducerea unui text modificator
destinat sã înlocuiascã complet partea dispozitivã a unui
act, lãsând doar titlul ºi, dupã caz, formula executorie. Un
astfel de text trebuie prezentat ca autonom ºi trebuie abrogat
textul existent pe care îl va înlocui. Acelaºi lucru se aplicã ºi
cazului în care se prevede modificarea aproape a tuturor
articolelor din textul iniþial.
Dacã un articol sau un paragraf este abrogat, se pãstreazã
numerotarea tuturor articolelor sau alineatelor ulterioare, inclusiv
articolul sau paragraful abrogat, lipsite de conþinutul lor, fãrã a fi
necesarã inserarea vreunei menþiuni. La fel ºi pentru grupurile
de articole. În versiunea coordonatã a unei legi sau unui
regulament, articolul abrogat va fi prezentat dupã cum urmeazã,
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chiar dacã acesta este vorba de ultimul articol din partea
dispozitivã: Art. 17. (abrogat prin legea (regulament) din ...).
Tratatul nu recomandã sã se actualizeze numerotarea
articolelor sau paragrafelor rãmase sau sã se includã o
dispoziþie în acest sens în textul de modificare. Mutarea sau
schimbarea numerelor ar însemna de fapt cã toate trimiterile
la articolele sau paragrafele în cauzã ar deveni inexacte.
Textele de modificare trebuie redactate în aºa fel încât
articolele sau paragrafele vizate sã fie abrogate sau înlocuite,
în totalitate sau în parte. Astfel, nu ar trebui înlocuite
articolele X ºi Y cu un nou articol X, ci înlocuit articolul X ºi
abrogat articolul Y. În mod similar, atunci când se înlocuieºte
un grup de articole cu unul nou cu mai puþine articole, este
necesar sã se abroge în mod expres restul articolelor pentru
care nu sunt prevãzute dispoziþii noi.
Tratatul de legisticã formalã abordeazã procedura
abrogãrii (Manual de tehnicã legislativã, p.85 ºi urm.),
precizând cã a abroga înseamnã a face sã disparã forþa
obligatorie a unui text pentru viitor. A revoca înseamnã a
face sã disparã forþa obligatorie ab initio, adicã cu efect
retroactiv la data intrãrii sale în vigoare, astfel încât textul
se considerã cã nu a avut efect.
Dispoziþiile referitoare la abrogarea integralã a unuia sau
mai multor acte ar trebui grupate într-un articol separat.
Acest articol se aºeazã la sfârºitul pãrþii dispozitive, dacã
este cazul dupã dispoziþiile de modificare ºi înainte de
dispoziþiile tranzitorii, de intrare în vigoare ºi de formulele
executorii ºi de publicare.
Cu toate acestea, în cazul în care se intenþioneazã abrogarea
doar a uneia sau a altei prevederi ale unui act, aceste abrogãri
trebuie considerate ca modificãri ºi, prin urmare, trebuie sã
figureze în partea dispozitivã la dispoziþiile de modificare.
Abrogãrile trebuie sã fie exprese ºi precise. Nu este
suficient sã se abroge orice dispoziþie contrarã acestui act
(prezentului regulament).
Abrogarea unei dispoziþii de abrogare nu poate avea ca
efect revenirea vechiului text care a fost anulat, cu excepþia
cazului în care autoritatea competentã îºi exprimã în mod
expres intenþia de a repune în vigoare vechiul text abrogat
prin efectul unei dispoziþii care instituie în mod expres
restabilirea sau, mai degrabã, rescrierea acestuia.
Principiul ierarhiei normelor, impunând paralelismul
formelor, se opune ca un act sã abroge în mod explicit norme
de nivel inferior, chiar dacã acestea sunt direct legate de ea.
Când vine vorba de abrogarea unui act care a fost deja
modificat, se înþelege cã abrogarea acoperã atât textul de bazã,
cât ºi modificãrile acestuia. Din motive de transparenþã, se
recomandã inserarea cuvântului modificat în titlul actului
care urmeazã sã fie abrogat, între natura actului ºi data acestuia
sau adãugarea la sfârºitul citãrii titlului a expresiei aºa cum a
fost modificat ulterior.
Cu ocazia abrogãrii unui act, nu se recomandã ca dispoziþiile
tranzitorii sã rãmânã, acestea constituind, prin însãºi esenþa
lor, o derogare de la regimul care urmeazã sã fie abrogat. Cu
condiþia înlocuirii acestui act, se recomandã includerea
dispoziþiilor tranzitorii în noul act, veghind ca menþinerea lor sã
fie bine fundamentatã ºi, dupã caz, adaptându-le la noul cadru
juridic, în special în ceea ce priveºte intrarea lor în vigoare.

Irninis Miricioiu

80 Remember
R. Tache
Drumul Mãtãsarilor.
S. Munteanu

18-20
20-21
21-22
22-23
23-24

OPINIA NAÞIONALÃ

pag. 8

932  20 octombrie 2020

TRADIÞII READUSE LA VIAÞÃ

Salvãm Morile de Apã
George V. GRIGORE

Fiecare colþ de României are farmecul sãu specific. Ce poþi întâlni
în Deltã nu poþi avea pe crestele montane ale Carpaþilor. ªi casele
ºi localitãþile au specificitatea lor. Apoi, dacã în Dobrogea putem
vedea (sau doar imagina) morile de vânt cu paletele lor gigantice,
sus la munte, unde susurã zeci de izvoare cristaline, sunt specifice
morile de apã. Acum, când tehnologia ºi supermarketul ne-au
schimbat modul de viaþã existent de sute ºi sute de ani, unele
tradiþii ºi obiceiuri au devenit vetuste, anoste sau inutile. Printre
acestea ºi morãritul tradiþional. Dacã pizza fãcutã la cuptor de
lemne atrage clienþii, fãina ºi mãlaiul fãcute la o moarã tradiþionalã
rãmân mãrfuri anonime în spaþiul imens al pieþei actuale. Dar cum
arhitectura satului tradiþional nu are farmec decât prin tradiþie,
este bine sã pãstrãm ce avem, spre ºtiinþa celor care vor veni.
Prin proiectul Salvãm Morile de Apã, Asociaþia Acasã în Banat adunã
zeci de voluntari din þarã pentru a readuce la strãlucirea de odinioarã
zeci de mori de apã din Banatul Montan. Primele patru au fost renovate
la Gârnic, în Caraº-Severin, cu ajutorul a peste 60 de voluntari. A fost
gândit ºi un traseu turistic ce cuprinde aceste frumoase ºi interesante
locuri.
Dupã reuºita acestui proiect, Acasã în Banat a strigat iar adunarea ºi
de data aceasta s-a mers, aproape de sfârºitul lunii august, la ªopotu
Vechi, tot în Caraº-Severin.
Înainte de a porni la acþiune, presa a fost anunþatã: Ne pregãtim pentru
acþiunea de renovare a morilor de apã din ªopotu Vechi. Ne-am întâlnit
cu autoritãþile locale din comuna Dalboºeþ (de care aparþine satul
ªopotu Vechi) ºi am stabilit împreunã câteva detalii ale acþiunii,
începând cu perioada de desfãºurare: 21-23 august 2020. A urmat
apoi o vizitã la morile de apã din sat ºi cu aceastã ocazie am decis ºi
care vor fi cele renovate: Moara Pleºoanea, din zona centralã, ºi morile
Gheþara, Noua ºi Þigãneasca, din amonte de sat, au transmit reprezentanþii
asociaþiei. Dacã vreþi sã daþi o mânã de ajutor pentru ca vechile mori
sã fie puse în valoare, tot ce trebuie sã faceþi este sã completaþi un
formular existent pe net.
Astfel cã Asociaþia Acasã în Banat, cunoscutã nu numai pentru
interesul manifestat faþã de patrimoniul bãnãþean ºi valorile satului
tradiþional, ci ºi pentru sprijinul concret pe care îl aratã pentru salvarea
acestuia, a fãcut, la sfârºitul lunii august, împreunã cu voluntari din
întreaga þarã, dar ºi cu localnici din satul cãrãºean ªopotu Vechi, mai

multe intervenþii de salvare a unui numãr de cinci mori din cele 11 care
existã în sat, fiecare având o vechime de peste un veac.
Proiectul Salvãm morile de apã a fost lansat de Asociaþia Acasã în
Banat, în parteneriat cu Fundaþia Orange, care finanþeazã proiectul,
susþinând organizaþia cu 32.000 de lei, ºi a reunit la ªopotu Vechi peste 60
de voluntari. Douã mori din piatrã ºi douã din lemn au fost complet refãcute,
iar pentru Moara din Pietre s-au luat mãsuri de conservare menite sã
opreascã degradarea ºi distrugerea ei totalã. Timp de douã zile, cu toþii au
lucrat din greu ºi au reuºit sã schimbe douã acoperiºuri, au reparat pereþii
de lemn, i-au refãcut pe cei din piatrã ºi au reparat fundaþia unei mori, au
curãþat mecanismele morilor, au defriºat zona ºi au repornit un canal
colmatat, aºa încât toate morile sunt gata pentru a fi repuse în funcþiune ºi
a produce fãinã de cea mai bunã calitate. Totodatã, au fost montate
indicatoare pentru a marca traseul turistic de aproximativ doi kilometri în
care sunt incluse toate cele 11 mori de apã din ªopotu Vechi.
Preºedintele Asociaþiei Acasã în Banat, Radu Trifan, spune cã în cele
douã zile petrecute la ªopotu Vechi s-a lucrat în paralel pe patru ºantiere:
Fiecare moarã de apã a avut propriile probleme, a fost nevoie sã ne
adaptãm ºi sã gãsim soluþii cât se poate de practice ºi de rapide, dar,
la final, când ne-am tras sufletul, ne-am dat seama cã a meritat.
Comunitatea a fost foarte implicatã ºi suntem convinºi cã se vor mândri
din nou cu aceste mori de apã, cã le vor pãstra ºi le vor folosi, astfel
încât sã nu se piardã acest meºteºug ºi aceastã fãinã minunatã,
mãcinatã la moara de apã.
Asociaþia Acasã în Banat a inventariat anul trecut 250 de mori de apã,
un patrimoniu imens care poate fi exploatat turistic, ecologic ºi
gastronomic de cãtre comunitãþile locale. Planul de anul acesta include
reabilitarea a zece mori din trei comunitãþi ale Banatului de Munte, din
localitãþile Gârnic, ªopotu Vechi (comuna Dalboºeþ) ºi Pârvova (comuna
Lãpuºnicel), care vor mãcina din nou, ca acum un secol, ºi care, pe lângã
rolul lor economic, vor fi ºi destinaþii turistice ºi vor susþine comunitãþile
locale în care trãiesc peste 1.500 de oameni.
Asemãnãtor este proiectul Muzeul Oalelor de Pisc, al soþilor Scripcariu
din Ilfov care doresc sã reaprindã focul în cuptoarele olarilor de altãdatã,
o tradiþie aproape uitatã ºi care meritã a fi readusã la viaþã ºi la adevãrata
sa valoare. ªi, de asemenea, trebuie sã menþionez Ambulanþa pentru
monumente, cu zecile obiective restaurate ºi readuse la viaþã. Cinste ºi
onoare lor, salvatorii tradiþiilor ºi ai monumentelor!
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