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Dronele, un domeniu important
al tehnologiilor cu utilizare dualã,
în atenþia Dual Use Cluster
Reprezentanþii Clusterului
Dual Use (DUC) s-au
reîntâlnit la la sediul
USH Pro Business
din Bucureºti, în data
de 13 octombrie 2020.
Au participat reprezentanþii
entitãþilor: TID Group,
HEVECO, USH Pro
Business, în calitate de
membri fondatori,
precum ºi reprezentanþi
ai unor producãtori
ºi beneficiari de drone.

USH Pro Business  Evenimente,
Comunicare ºi Internaþionalizare
www.ushprobusiness.ro

În cadrul evenimentului a fost prezentatã experienþa unor întreprinderi
inovatoare cu expertizã în proiectarea, construcþia ºi utilizarea dronelor,
respectiv, FAE Drones.
Din seminar s-a desprins ideea cã dronele pot fi folosite pentru o diversitate
în creºtere de activitãþi precum protejarea oamenilor ºi a mediului înconjurãtor
(topografie fotometricã, topografie laser-scanner, agriculturã, supraveghere,
magnetometrie, inspecþie industrialã, tehnicã militarã º.a). Reprezentantul
FAE Drones a prezentat o serie de produse ºi servicii pe care compania le
poate oferi, precum ºi cercetãrile pe care le vor întreprinde în domeniu. La
rândul lor, ceilalþi participanþi au fãcut scurte descrieri ale activitãþilor pe
care le desfãºoarã ºi împreunã au identificat ariile tematice de interes comun.
În perioada urmãtoare, membrii clusterului vor continua discuþiile
privind acest subiect, într-un format mai amplu. Intenþionãm sã încurajãm
experienþa antreprenorialã în ceea ce priveºte valorificare rezultatelor
cercetãrii în acest domeniu prioritar pentru clusterul nostru, a declarat
Costin Lianu, director general USH Pro Business.

C

onºtienþi cã pot salva vieþi, cursanþii ºi absolvenþii
Colegiului Universitar Spiru Haret au donat sânge, în cursul
zilei de luni, 19 octombrie, la Centrul de Transfuzie Sanguinã
Bucureºti. Chiar dacã unii dintre ei au fost la prima
acþiune de acest gen, aceºtia ºi-au depãºit
temerile, dorind ca gestul lor sã fie ºi un
exemplu pentru cei din jur.
Implicã-te ºi tu!
Doneazã sânge, salveazã o viaþã!

Start în carierã prin master didactic
Biroul de Comunicare al instituþiei informeazã cã Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii a lansat proiectul Start în carierã prin master didactic dedicat
masteranzilor din cele opt universitãþi care organizeazã, pentru prima datã,
programe-pilot de studii universitare de master didactic, la forma de învãþãmânt
cu frecvenþã, conform prevederilor Legii educaþiei naþionale nr.1/2011. S-au
înscris 400 de masteranzi care vor sã îmbrãþiºeze o carierã didacticã. Prin proiectul
Start în carierã prin master didactic, aceºtia vor beneficia de o bursã lunarã
de studiu, în valoare de 2.350 lei, pe întreaga perioadã a desfãºurãrii programului.
În vederea desfãºurãrii unei activitãþi didactice viitoare de calitate, prin
intermediul acestui proiect masteranzii îºi vor dezvolta abilitãþi ºi competenþe
practice ºi vor participa, alãturi de cadrele didactice universitare, la un program
de master modern ºi eficient. Mai mult decât atât, se vor consolida competenþele
didactice prin organizarea de cursuri de formare pentru 80 de cadre didactice
din învãþãmântul terþiar universitar cu o tematicã ce include conþinut educaþional
inovator ºi resurse de învãþare moderne ºi flexibile.
De asemenea, acest proiect are ca obiective îmbunãtãþirea calitãþii ºi a eficienþei
învãþãmântului terþiar, diversificarea ofertelor educaþionale, îmbunãtãþirea nivelului
de competenþe al personalului didactic din învãþãmântul terþiar universitar.
Acest program se încadreazã atât în obiectivele strategice ale Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii, venind în întâmpinarea necesitãþii aplicãrii legislaþiei
naþionale, cât ºi în recomandãrile documentelor de analizã europene.
Proiectul Start în carierã prin master didactic, în valoare de 76.836.961,72
de lei, este finanþat prin Programul Operaþional Capital Uman 2014-2020, Axa
prioritarã 6 - Educaþie ºi competenþe, Prioritatea de investiþii - 10.II., Obiective
Specifice 6.7, 6.9, 6.10, Program pilot pentru Sprijinirea Formãrii Iniþiale a Cadrelor
Didactice pentru Învãþãmântul Preuniversitar.

DESFÃªURAREA ACTIVITÃÞILOR DIDACTICE
Pânã la sfârºitul anului calendaristic 2020, toate cursurile programelor de Licenþã ºi Masterat
ale facultãþilor din cadrul Universitãþii Spiru Haret vor avea loc exclusiv online, pe platforma de
e-learning, Blackboard, implementatã încã din anul 2006 la nivelul instituþiei de învãþãmânt
superior. Excepþie fac Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport ºi Facultatea de Medicinã Veterinarã,
care, dupã douã sãptãmâni de activitate exclusiv online, în funcþie de situaþia concretã ºi de noile
decizii care se vor lua de cãtre autoritãþi, îºi vor putea organiza activitatea practicã, lucrãrile
practice, laboratoarele ºi proiectele cu prezenþã fizicã.
Modul de organizare ºi desfãºurare a activitãþilor didactice în semestrul I al anului universitar
2020-2021 pentru programele de studii ale facultãþilor din structura Universitãþii Spiru Haret din
Bucureºti este stabilit de cãtre Senatul Universitãþii, conform OUG nr. 141/19.08.2020 ºi a Ordinului
comun al ministrului Educaþiei ºi Cercetãrii ºi al ministrului Sãnãtãþii nr. 5487/1494/31.08.2020,
modificat ºi completat prin Ordinului comun al ministrului Educaþiei ºi Cercetãrii ºi al ministrului
Sãnãtãþii nr. 5650/1670_2020, prin trecerea de la scenariul 2, respectiv Cursuri derulate online,
seminarii organizate parþial online, practicã, lucrãri practice, laboratoare ºi proiecte organizate cu
prezenþã fizicã, cu respectarea tuturor normelor de protecþie, la scenariul 3, respectiv Participarea
tuturor studenþilor/cursanþilor la activitãþi didactice online, având în vedere rata incidenþei
cumulate a cazurilor de îmbolnãvire cu virusul SARS-CoV 2 (adresa Direcþiei de Sãnãtate Publicã
a Municipiului Bucureºti nr. 26446/12.10.2020).

Echivalare credite

În conformitate cu Regulamentul
privind activitatea profesionalã,
aprobat în ºedinþa Senatului din
data de 20.10.2020, precum ºi cu
procedura privind echivalarea
situaþiei ºcolare, studenþii care
au absolvit cu diplomã de licenþã
un alt program de studii pot
depune, pânã la data de
6.11.2020 pentru semestrul
I, cereri de echivalare a creditelor
aferente unor discipline parcurse
anterior.
Cererile se depun la secretariat
împreunã cu suplimentul de
diplomã sau situaþia ºcolarã,
precum ºi cu fiºa disciplinei
respective. Cererile vor fi
analizate ºi soluþionate de
comisiile de echivalare.

Webinar

Dezvoltarea regionalã
ºi Politica de Coeziune

- comparaþie între perioadele de
programare 2014-2020 ºi 2021-2027
Asociaþia Românã de ªtiinþe Regionale în
colaborare cu Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi
ªtiinþe Economice Constanþa din cadrul Universitãþii Spiru Haret au organizat webinar-ul
Dezvoltarea regionalã ºi Politica de Coeziune comparaþie între perioadele de programare
2014-2020 ºi 2021-2027. Prezentarea a fost
susþinutã de dr. Luiza Radu, director general în
Ministerul Lucrãrilor Publice, Dezvoltãrii ºi
Administraþiei, ºefa Autoritãþii de Mangement
pentru Programul Operaþional Regional.

Uºor cu fake-ul pe scãri!
Mioara VERGU-IORDACHE
Statisticile aratã cã mai mult de jumãtate
dintre oameni îºi iau informaþiile exclusiv de
pe reþelele sociale. Din pãcate, în faþa
informaþiilor false suntem singuri, individual
sau în grup! Din fericire, dacã vrem, ne putem
apãra! Prima condiþie ar fi sã acceptãm cã
informaþia trebuie sã exprime adevãrul, nu sã
corespundã cu pãrerile noastre neavizate.
Apoi, putem, cu puþin efort, e adevãrat, sã
identificãm sursa informaþiei, cât de realã ºi
cinstitã este. Dacã o informaþie este rostogolitã
pe multe reþele, pagini, conturi, nu înseamnã
cã este ºi adevãratã. Cu rele intenþii sau doar
pentru a fi bãgate în seamã, persoane
inteligente, dar fãrã moralitate, inventeazã
scenarii ºi ni le oferã pe post de adevãr pe
baza cãruia sã luãm decizii. Conteazã pe faptul
cã în spaþiul virtual oricine poate fi autor ºi
poate avea credibilitate pentru cã are un nume
sonor, pentru cã are mulþi urmãritori, pentru cã
strecoarã în minciunã o câtime de real.
Cred cã mulþi dintre dumneavoastrã aþi citit
despre o aºa-zisã afirmaþie a laureatului Premiului
Nobel pentru medicinã din 2018, profesorul
Tasuku Honjo de la Universitatea din Kyoto, care
ar fi declarat cã noul coronavirus nu este
natural ºi încã alte lucruri scandaloase.
Diferitele postãri cuprinzând aceste
informaþii au fost distribuite de peste 10.000
de ori începând cu 1 mai 2020, conform
CrowdTangle, în cel puþin 400 de grupuri ºi
pagini de Facebook, în mai multe limbi: englezã,

francezã, spaniolã, portughezã, italianã,
informeazã Reuters. Dar ºi în românã.
De unde a început totul? La 10 aprilie 2020,
presa japonezã, Nikkei Asian Review, a publicat
un interviu în care profesorul Tasuku Honjo
spunea cã noul coronavirus provine din
China, dar nu a declarat cã a fost fabricat în
China. Unde dai ºi unde crapã, am spune noi,
românii. Degeaba a infirmat profesorul Tasuko
Honjo presupusul citat cu privire la originea
coronavirusului, spunând cã este vorba de
acuzaþii false ºi dezinformare într-o declaraþie
publicatã de Universitatea Kyoto la 27 aprilie
2020! Falsul s-a rãspândit cu ºi mai mare vitezã!
Chiar zilele trecute, la aproape ºase luni de la
apariþia declaraþiei profesorului, cineva mi-a trimis
postarea mincinoasã, cu convingerea cã-mi dã o
ºtire. ªtire care i-ar fi confirmat scepticismul cu
privire la pandemie, origini ºi rãspândire. Om de
bunã credinþã a acceptat, vãzând dovezile pe care
le-am cãutat ºi gãsit, inclusiv pe pagina oficialã
de internet ºi pe pagina de facebook a
Universitãþii din Kyoto, cã este vorba de un fals
ordinar. Dar câþi dintre sutele de mii de cititori ai
dezinformãrii au avut rãbdare sã caute sursa, sã
verifice veridicitatea mesajului? Mai ales când
acesta corespundea unor convingeri deja
prestabilite, pe baza unor alte ºi alte informaþii
cel puþin neadevãrate. Aºadar, sã verificãm cât
de bine putem orice informaþie din social media
sau din mass-media, pentru cã, e adevãrat,
informaþia ne dã putere, dar numai dacã e realã!
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SÃ ÎMPIEDICÃM RÃSPÂNDIREA VIRUSULUI!
ORDIN nr. 5.650/1.670/2020 privind modificarea Ordinului ministrului Educaþiei ºi Cercetãrii ºi al ministrului
Sãnãtãþii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea mãsurilor de organizare a activitãþii în cadrul unitãþilor/instituþiilor
de învãþãmânt în condiþii de siguranþã epidemiologicã pentru prevenirea îmbolnãvirilor cu virusul SARS-CoV-2
 Publicat în Monitorul Oficial nr. 893 din 30 septembrie 2020 

GHID privind instituirea de mãsuri sanitare ºi de protecþie în instituþiile de învãþãmânt superior
în perioada pandemiei de COVID-19
( )
Scenarii aplicabile în funcþie de situaþia epidemiologicã
generalã, de particularitãþile regionale ºi de specificul
fiecãrei instituþii de învãþãmânt superior în parte:
Scenariul 1. Participarea fizicã în instituþia de
învãþãmânt superior a tuturor studenþilor/cursanþilor la
toate activitãþile didactice, conform programului de
desfãºurare a acestora, cu respectarea ºi aplicarea
tuturor normelor de protecþie
Scenariul 2. Cursuri derulate online, seminare
organizate parþial online, practicã, lucrãri practice,
laboratoare ºi proiecte organizate cu prezenþã fizicã, cu
respectarea tuturor normelor de protecþie
Scenariul 3. Participarea tuturor studenþilor/
cursanþilor la activitãþi didactice online
III. Mãsuri de protecþie în instituþiile de învãþãmânt
superior, în contextul epidemiologic al infectãrii cu
SARSCoV-2
( )
3. Organizarea accesului în instituþia de învãþãmânt
superior:  Accesul ºi fluxul de persoane vor fi gestionate
la intrarea în instituþia de învãþãmânt superior de cãtre
persoane desemnate de conducerea instituþiei.  Distanþarea fizicã va fi menþinutã la intrare, prin luarea mãsurilor
necesare: panouri, marcaje aplicate pe sol, dispozitive de
distanþare, bariere etc.  Se recomandã intrarea eºalonatã
la intervale orare stabilite, în funcþie de zone sau de clãdiri
(etaj, aripã etc.).  Este recomandatã intrarea prin mai multe
uºi de acces pentru a reduce fluxul de studenþi/cursanþi;
în cazul în care aceastã separare nu este posibilã,
respectarea distanþãrii fizice a persoanelor care intrã în
instituþia de învãþãmânt este esenþialã.  Vor fi amplasate
indicatoare vizibile ºi uºor de înþeles (panouri, sãgeþi etc.).
 Cãile de acces de tip poartã, uºã sau intrare prevãzutã
cu turnichet vor fi menþinute deschise în timpul primirii
studenþilor/cursanþilor, pentru a limita punctele de contact.
 Va fi asiguratã comunicarea cu studenþii/cursanþii, în
vederea respectãrii intervalelor de sosire, cu scopul de a
evita aglomerarea la intrare.  La intrarea în clãdirea instituþiei de învãþãmânt se recomandã sã se realizeze termometrizarea cu un termometru noncontact de cãtre o persoanã
desemnatã, instruitã în acest sens; nu vor avea acces
persoanele cu o temperaturã mai mare de 37,3° Celsius.
 Dupã dezinfecþia mâinilor, studenþii/cursanþii vor merge
direct în sãlile în care sunt programate activitãþile didactice
ºi/sau de cercetare.
( )
5. Mãsuri de protecþie la nivel individual. Mesaje
importante:  Spãlaþi-vã des pe mâini!  Tuºiþi sau
strãnutaþi în pliul cotului sau într-un ºerveþel!  Utilizaþi
un ºerveþel de unicã folosinþã, dupã care aruncaþi-l! 
Salutaþi-i pe ceilalþi fãrã sã daþi mâna!  Nu vã strângeþi
în braþe!  Pãstraþi distanþarea fizicã, evitaþi aglomeraþiile!
 Purtaþi mascã atunci când vã aflaþi în interiorul instituþiei
de învãþãmânt superior!
a) Spãlarea/Dezinfectarea mâinilor .
Toþi studenþii/cursanþii, cadrele didactice ºi celelalte
categorii de personal trebuie sã se spele/dezinfecteze pe
mâini:  imediat dupã intrarea în instituþia de învãþãmânt
superior ºi înainte de a intra în sala în care se desfãºoarã
activitãþi didactice pentru realizarea cãrora se impune prezenþa fizicã a studenþilor/cursanþilor în instituþia de învãþãmânt;  înainte ºi dupã masã;  înainte ºi dupã utilizarea
toaletei;  dupã tuse sau strãnut;  ori de câte ori este necesar.
b) Purtarea mãºtii de protecþie
 Este obligatorie purtarea de cãtre toþi studenþii/cursanþii
ºi de cãtre întreg personalul instituþiei de învãþãmânt
superior a mãºtii de protecþie în sãlile în care se desfãºoarã
activitãþi didactice pentru realizarea cãrora se impune prezenþa fizicã a studenþilor/cursanþilor în instituþia de învãþãmânt superior, în spaþiile secretariatului/departamentului/
decanatului/rectoratului/altor compartimente funcþionale
din cadrul instituþiei de învãþãmânt superior, în timpul
deplasãrii în instituþia de învãþãmânt superior ºi în timpul
pauzelor dintre activitãþile didactice (atunci când se aflã în
interior).  Atunci când nu este asiguratã distanþa de
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minimum 1 m între studenþi/cursanþi este obligatorie purtarea
de cãtre toþi studenþii/cursanþii a mãºtii de protecþie în timpul
pauzelor în aer liber, precum ºi în spaþiile aglomerate.  Schimbul
mãºtii de protecþie între persoane este interzis.  Pentru instituþiile de învãþãmânt superior vocaþionale (canto, actorie, instrumente muzicale de suflat), studenþii pot renunþa temporar la
masca facialã atunci când interpreteazã actul artistic, cu condiþia
asigurãrii unei distanþe fizice de minimum 3 m între persoane.
6. Mãsuri igienico-sanitare în instituþia de învãþãmânt
superior
Curãþenia ºi dezinfecþia spaþiilor ºi a echipamentelor reprezintã
componente esenþiale în lupta împotriva rãspândirii virusului.
Fiecare instituþie de învãþãmânt superior are obligaþia de a
adopta ºi implementa normele din prezentul document.
Planul de curãþenie ºi dezinfecþie a sãlilor în care se desfãºoarã activitãþi didactice pentru realizarea cãrora se impune
prezenþa fizicã a studenþilor/cursanþilor în instituþia de învãþãmânt superior, a sãlilor aferente secretariatului/ departamentului/decanatului/rectoratului/ compartimentelor funcþionale
din cadrul instituþiei de învãþãmânt superior, a spaþiilor comune
(holuri, sãli de sport etc.), precum ºi de aerisire a sãlilor trebuie
sã conþinã:  operaþiunile ºi ordinea în care se vor efectua, ca
de exemplu: colectarea deºeurilor, mãturarea pardoselii, spãlarea
pardoselii, dezinfectarea pardoselii, ºtergerea ºi dezinfectarea
atât a suprafeþelor de scris ale meselor, cât ºi a spaþiului interior
de depozitare în acestea a obiectelor, a separatoarelor transparente, dacã este cazul, ºtergerea ºi dezinfectarea pervazurilor,
dezinfectarea clanþelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru
haine, întrerupãtoarelor etc.;  materialele care se vor utiliza
pentru fiecare operaþiune, de exemplu: produse de curãþenie,
produse biocide destinate suprafeþelor etc.;  tehnica ce va fi
aplicatã pentru fiecare operaþiune;  frecvenþa curãþeniei ºi a
dezinfecþiei, þinând cont ºi de timpul necesar de aerisire a
spaþiului: în sãlile în care se desfãºoarã activitãþi didactice
pentru realizarea cãrora se impune prezenþa fizicã a studenþilor/
cursanþilor în instituþia de învãþãmânt superior, imediat dupã
ieºirea din salã a studenþilor/ cursanþilor la finalul orelor
formaþiei de studiu din ziua respectivã sau dupã fiecare utilizare
de cãtre formaþii de studiu diferite; în sãlile aferente
secretariatului/departamentului/ decanatului /rectoratului/compartimentelor funcþionale din cadrul instituþiei de învãþãmânt
superior, imediat dupã ieºirea cadrelor didactice/celorlalte
categorii de personal la finalul orelor din ziua respectivã sau
dupã fiecare utilizare de cãtre un grup diferit de cadre didactice/
personal; pentru grupurile sanitare, dupã fiecare pauzã, la
finalul zilei ºi ori de câte ori este necesar;  numele persoanelor
care vor face curãþenia ºi ale celor care controleazã efectuarea
conformã a curãþeniei, acestea fiind menþionate într-un tabel
afiºat public care va cuprinde inclusiv data, ora ºi persoana care
a efectuat controlul;  frecvenþa ºi durata de aerisire a sãlilor în
care se desfãºoarã activitãþi didactice pentru realizarea cãrora
se impune prezenþa fizicã a studenþilor/cursanþilor în instituþia
de învãþãmânt superior, a secretariatului/departamentului/ decanatului/rectoratului/ compartimentelor funcþionale din cadrul
instituþiei de învãþãmânt superior ºi a altor încãperi (de exemplu,
dupã curãþenie ºi dezinfecþie, minimum 10 minute), precum ºi
asigurarea aerisirii în timpul activitãþilor didactice, cu ferestrele
deschise;  în zonele igienizate va fi afiºat la loc vizibil graficul de
curãþenie ºi dezinfecþie, care sã conþinã operaþiunile de curãþare
ºi dezinfecþie, frecvenþa acestora, orarul ºi un loc pentru semnãtura persoanei care le efectueazã ºi a celei care verificã. ( )
7. Instruirea personalului ºi comunicarea permanentã
de informaþii pentru studenþi/ cursanþi privind mãsurile
de prevenire a infectãrii cu SARS-CoV-2
( )
b) Instruiri periodice ale studenþilor/cursanþilor: în prima
zi a anului universitar ºi cel puþin o datã pe sãptãmânã
studenþii/ cursanþii vor fi instruiþi de cãtre personalul
desemnat/cadrele didactice în vederea respectãrii mãsurilor
de protecþie ºi prevenþie a infectãrii cu SARS-CoV-2;
Tipuri de mesaje:
 Spãlaþi-vã frecvent ºi regulat pe mâini, cel puþin 20 de
secunde, cu apã ºi sãpun;
 Menþineþi o distanþã cât mai mare faþã de celelalte
persoane;
 Purtaþi corect masca de protecþie.

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.

AªA DA:  Spalã-te/Dezinfecteazã-te pe mâini înainte
de a pune mâna pe mascã; Verificã masca sã nu aibã
rupturi sau gãuri; Identificã partea de sus, care trebuie
sã aibã banda metalicã sau marginea tare; Ai grijã ca
partea coloratã a mãºtii sã fie spre exterior; Aºazã banda
metalicã sau marginea tare deasupra nasului; Acoperã
nasul, gura ºi bãrbia; Potriveºte masca pe faþã fãrã a
lãsa spaþii libere pe laterale; Evitã sã atingi masca;
 Scoate masca apucând-o de barete; ine masca departe
de tine ºi de suprafeþe în timp ce o scoþi; Dupã folosire,
aruncã imediat masca într-un coº cu capac; Spalã-te/
Dezinfecteazã-te pe mâini dupã ce arunci masca.
AªA NU:  Nu folosi o mascã ruptã sau umedã; Nu
purta masca doar peste gurã sau sub bãrbie; Nu purta
o mascã prea largã; Nu atinge partea din faþã a mãºtii;
 Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru
a face altceva ce necesitã reatingerea mãºtii; Nu-þi lãsa
masca la îndemâna altor persoane; Nu refolosi masca;
 Nu schimba masca cu altã persoanã;
 Evitaþi sã vã atingeþi ochii, nasul ºi gura cu mâinile
neigienizate;
 Acoperiþi-vã gura ºi nasul cu o batistã de unicã folosinþã
sau folosiþi cotul îndoit în cazul în care se întâmplã sã
strãnutaþi sau sã tuºiþi. Dupã aceea, aruncaþi batista utilizatã;
 Curãþaþi obiectele/suprafeþele utilizate sau atinse
frecvent, folosind ºerveþele/lavete/produse biocide;
 Solicitaþi consult de specialitate dacã prezentaþi
simptome, precum: febrã, tuse sau dificultãþi la respiraþie
sau orice altã simptomatologie de boalã;
 Discutaþi cu profesorii dacã aveþi întrebãri sau griji.
În instituþia de învãþãmânt superior (în sãli, pe
coridoare ºi în grupurile sanitare) vor fi afiºate, în locuri
vizibile, postere cu informaþii în acest sens.
c) Comunicarea de instrucþiuni:
Studentul/Cursantul are obligaþia de a anunþa instituþia
de învãþãmânt superior cu privire la:
 prezintã simptome specifice;
 a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;
 este contact direct al unei persoane diagnosticate cu
SARS-CoV-2 ºi se aflã în carantinã.
IV. Protocoale
( )
5. Protocol de izolare a studenþilor/cursanþilor
bolnavi
Se aplicã în cazul în care studenþii/cursanþii prezintã în
timpul activitãþilor didactice pentru realizarea cãrora se
impune prezenþa fizicã a studenþilor/cursanþilor în instituþiile de învãþãmânt superior sau în cãmine febrã ºi/sau
simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, dificultãþi în respiraþie) sau alte simptome de boalã infecþioasã
(vãrsãturi, diaree, mialgii, stare generalã modificatã).
 Studentul/Cursantul va purta o mascã, va fi separat
de restul formaþiei de studiu/colegilor de camerã ºi se va
aerisi spaþiul corespunzãtor. Studentul/Cursantul se va
izola imediat în izolator, respectiv în spaþiul special
desemnat din facultate/instituþia de învãþãmânt.  Dacã
în perioada izolãrii studentul/cursantul care prezintã
simptome foloseºte grupul sanitar, acesta trebuie curãþat
ºi dezinfectat, folosind produse de curãþare avizate,
înainte de a fi folosit de oricine altcineva.  Nu se va
transporta studentul/cursantul la medicul de familie,
farmacie, serviciul de urgenþã sau spital decât în situaþia
în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se
va apela serviciul de urgenþã 112.  Persoana care ajutã
studentul/cursantul izolat trebuie sã evite contactul cu
acesta, sã poarte mascã ºi se va spãla bine pe mâini timp
de minimum 20 de secunde.  Igienizarea încãperii se
face cu dezinfectant avizat, dupã ce studentul/cursantul
a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite infecþia la
alte persoane.  Studentul/Cursantul va reveni la activitãþile didactice pentru realizarea cãrora se impune prezenþa fizicã a studenþilor/cursanþilor în instituþia de
învãþãmânt superior, respectiv în cãmin, cu adeverinþã
medicalã, eliberatã de medicul curant/medicul de familie,
cu precizarea diagnosticului.
( )

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.

933  27 octombrie 2020

POATE VÃ INTERESEAZÃ

A XX-a

Conferinþã Naþionalã
de Psihologie
Industrial-Organizaþionalã
Horia D. Pitariu
Conferinþa Naþionalã de Psihologie
Industrial-Organizaþionalã Horia D.
Pitariu va fi organizatã online de Asociaþia
de Psihologie Industrialã ºi Organizaþionalã
(APIO) ºi Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele
Educaþiei (Universitatea Transilvania din
Braºov) în perioada 27-29 noiembrie 2020.
Tema principalã a conferinþei este
Antreprenoriatul  provocãri
pentru Psihologia I/O,
alãturi de alte teme actuale
pentru domeniul psihologiei I/O
Continuând tradiþia conferinþelor APIO, vor fi oferite
practicienilor ºi viitorilor practicieni o serie de workshopuri de formare a competenþelor profesionale relevante
pentru domeniul psihologiei resurselor umane. De
asemenea, ºi în acest an se continuã seria de prezentãri
state-of-the-art în România, ca oportunitate de a cunoaºte
activitatea de cercetare ºtiinþificã a unor experþi români
ºi de a fixa informaþiile cheie referitoare la teme majore
de cercetare din domeniul organizaþional. Schimburile
de idei de cercetare ºi de bune practici validate ºtiinþific
se vor realiza în cadrul sesiunilor de comunicãri
ºtiinþifice, iar temele dilematice, cele care pot fi subiect
de analizã, vor fi abordate în cadrul panelurilor de
dezbateri.
Participanþii sunt invitaþi sã prezinte lucrãri care se
încadreazã la secþiunea Cercetãri finalizate sau la
secþiunea Cercetãri în curs de desfãºurare/work in
progress. Acest tip de prezentare se referã la un proiect
de cercetare aflat în diferite stadii, dar nefinalizat,
obiectivul fiind acela de a comunica interesul pentru un
anumit subiect de cercetare ºi de a obþine feedback din
partea comunitãþii APIO.
Invitatul special al ediþiei din acest an, prof. Christian
Korunka (Universitatea din Viena), va prezenta o
prelegere cu titlul Intensification and flexibilization as
important trends in the current world of work.
Detalii cu privire la procesul de înscriere, taxe ºi
modalitatea de desfãºurare gãsiþi pe site-ul conferinþei
(http://conferinta.apio.ro/)
Aferent taxei de participare este inclus accesul la:
sesiunile plenare, prelegerile Key-note speaker, dezbaterile
plenare, sesiunile interactive, sesiuni simpozion,
prezentãrile lucrãrilor ºtiinþifice, prezentãri companii.
Fiecare participant va avea acces online la prezentarea
evenimentelor din cadrul conferinþei.
Comitetul de organizare APIO 2020, preºedinte dr.
Marian POPA, afirmã cã: În acest an, Conferinþa APIO
propune o experienþã nouã, care reprezintã o provocare
pentru noi toþi, în condiþii care vor marca probabil o nouã
erã în universul muncii ºi în psihologia I/O.
Conferinþa va fi creditatã de cãtre Colegiul Psihologilor
din România. Ca ºi în cazul conferinþelor APIO precedente, CPR oferã credite* pentru:
 participare ca audient  credit / orã
 participare la un workshop  1 credit / orã
 participare ºi prezentare oralã  5 credite
 participare ºi poster  5 credite
 participare ºi lucrare la simpozion  5 credite
 participare ºi prezentare workshop  10 credite
*Numãrul de credite aferente fiecãrei secþiuni vor fi
actualizate ºi date ºi în funcþie de noile reglementãri sau
cerinþe ale Colegiului Psihologilor din România. În
prezent, numãrul de credite este orientativ estimat pentru
contribuþii ºi participãri.
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UNDE NE SUNT ABSOLVENÞII
Arhitectura, arta pentru eternitate
Absolvent al Facultãþii de Arhitecturã din cadrul Universitãþii Spiru Haret, Dragoº
MOTICÃ a reuºit sã îºi transforme pasiunea în carierã. A lucrat o perioadã în Londra,
însã munca de roboþel nu i s-a potrivit, aºa cã a decis sã se întoarcã în România, unde
ºi-a deschis propriul studio, acesta fiind specializat în urmãtoarele domenii: arhitecturã,
design interior, design de produs ºi design grafic. Din 2008, are propriul studio, acolo
unde realizeazã, atât lucrãri unice, cât ºi produse de serie. Proiectul sãu de suflet este
UBIKUBI, ce conþine o colecþie de piese smart, versatile, acestea fiind actualizate în
fiecare sezon. Toate piesele Ubikubi sunt create in-house, folosind materiale sustenabile
ºi tehnologie proprie. Munca fãcutã cu drag se vede, aºa cã aprecierile nu au întârziat
sã aparã. Dragoº a primit medalia de aur în cadrul A Design pentru deja bine cunoscutul
proiect Lamp, (/ LAMP) ºi a obþinut mai multe premii din partea Asociaþiei Române a
Producãtorilor de Mobilier pentru alte piese de mobilier. Premiile l-au ajutat la nivel de încredere în ceea ce priveºte
munca sa, însã Dragoº considerã cã valoarea unui om este destul de greu de apreciat. În ceea ce priveºte formarea sa
academicã, acesta afirmã cã Facultatea de Arhitecturã l-a ajutat sã fie mai organizat în gândire ºi mai riguros în
prezentãri. Profesorii care ºi-au pus amprenta asupra formãrii sale profesionale sunt trei. Unul dintre profesori era
tânãr, visãtor ºi cu dorinþa de a face ºcoala sã progreseze. Cel de-al doilea a fost un om perceput ca nesuferit de cãtre
majoritatea studenþilor, dar pe care eu l-am apreciat pentru cursul lui, ieºit din tipare. Dacã erai suficient de matur,
înþelegeai cã respectivul curs era extrem de util ºi plin de înþelesuri subtile. O persoanã pragmaticã aº putea spune cã
era cel de-al treilea profesor, o persoanã care încerca sã te ajute sã te dezvolþi multilateral, mã refer atât la arhitecturã,
cât ºi la mobilier, graficã sau design, îºi aminteºte Dragoº.

Florin Sebastian PISCOCIU  activist civic,
ecologist, apãrãtor al libertãþilor civile
Florin Sebastian Piscociu, absolvent al Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
Bucureºti, promoþia 2020, îºi doreºte sã urmeze studii masterale ºi doctorale în
Neuroºtiinþe. A lucrat anterior în televiziune, este interesat de artã, mare iubitor al celei
de-a ºaptea arte. Îi place muzica care reuºeºte sã transmitã emoþii ºi sentimente care sunt
noi, inedite. Ascultã coloane sonore ale filmelor, rock, muzicã electronicã. Ar
reexperimenta cu plãcere ºi acum emoþia pe care o transmit cei de la Arcade Fire - Wake
Up, dar ºi multe alte melodii ale unor artiºti ca The Black Angels, Arctic Monekys etc.
Antrenarea anumitor comportamente, dezirabile pentru a îmbunãtãþi simþitor capacitãþile
propriului sistem psihic, pe care le-a învãþat pe parcursul anilor de studii, este printre instrumentele care l-au ajutat
foarte mult în viaþa profesionalã ºi care deja îºi aratã rezultatele.
Sunt foarte multe descoperiri ale ºtiinþei în ceea ce priveºte modul de a învãþa, de a (re)acþiona, pe care le-am
descoperit în facultate, pe care le-am aplicat ºi care au dat rezultate deosebite.
O zi ºablon din viaþa sa de student aratã aºa: Dimineaþa mã trezesc ºi recitesc materia din acea zi. Merg la cursuri,
particip la seminarii, unde învãþ cât pot de mult din experienþa profesorilor, iar dupã ore mã relaxez, mã pun la curent
cu ultimele dezvoltãri ale ºtiinþei. îmi fac exerciþiile fizice zilnice ºi îmi închei ziua urmãrind un film sau un documentar
bun. Mai spune cã: primul lucru pe care îl face dimineaþa este sã îºi adune gândurile, sã se concentreze pe ce are de
fãcut în ziua respectivã ºi sã se lanseze în aventura zilnicã care se numeºte VIAÞA SA.
Pentru haretiºtii din prezent, are urmãtorul sfat: Implicaþi-vã activ în viaþa universitãþii, fiþi factori ai schimbãrii, fiþi cei
care urmãresc progresul întotdeauna, dar mai ales pregãtiþi-vã la cel mai înalt nivel posibil pentru fiecare dintre voi. Deja se
simte în societate nevoia unei schimbãri care sã aducã mult cãutata ieºire din cercul mediocritãþii ºi indiferenþei, care se poate
face doar cãutând neîncetat sã aduci schimbãri, ajustãri, îmbunãtãþiri ale domeniului în care activezi ºi ale societãþii.

Actriþa Mariana BURLACU
ºi starea de spectacol necesar
George V. GRIGORE
Acum, în plinã pandemie, când teatrele se vor închide
din nou, sunt artiºti pe care nevoia de a crea, de a fi mereu
în prizã, nu îi lasã sã se retragã din lumina reflectoarelor.
Talentul ºi verva spectacularã îi determinã pe aceºtia sã
caute cãi de refulare, de menþinere a unei stãri psihice
efervescente. Printre aceºtia se aflã ºi actriþa Mariana
Burlacu, absolventã a Facultãþii de Arte din cadrul
Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti. COLORICII este
noua sa invenþie, fiind cea mai nouã trupã muzicalã pentru
copii, compusã din Ritza Marizza Clowniþa, 3 Colorice
(Ici Rici ºi Colorici), Super Dj ºi Bunicuþa. Este un concept
muzical ºi educativ pentru cei mici ºi chiar distractiv pentru
cei mari. Pot fi chemaþi la diferite spectacole ale copiilor,
sau pentru copii, dar pot sã lucreze ºi în studio, înregistrând
cântece ºi piese noi de teatru.
Mariana Burlacu s-a nãscut pe malul Dunãrii, la Tulcea,
unde a ºi urmat cursurile Colegiului Dobrogean Spiru C.
Haret Tulcea. Odatã venitã în Bucureºti, devine studentã la
Facultatea de Arte din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
specializarea Artele Spectacolului (actorie). Ca experienþã
profesionalã, amintim rolul Ceciliei Stork  în cadrul
emisiunii Ziduri ºi umbre (TVR Cultural; tipul emisiunii:
reconstituire (familia Stork), rol în scurt-metrajul Pentru
Mona de Mihail Radionoiu (Universitatea Media). În timpul
facultãþii, în cadrul examenelor de Arta actorului, Mariana
Burlacu interpreteazã personaje dramatice, dar ºi comice,
precum: Doamna Bergman din Deºteptarea primãverii de
Frank Wedekind; Sonia din piesa Unchiul Vania de
A.P.Cehov; Doica din Romeo ºi Julieta de W. Shakespeare;
Doamna Page din Nevestele vesele de W.Shakespeare; Veta
din O noapte furtunoasã de I.L. Caragiale; Smeraldina din

Slugã la doi stãpâni de Carlo Goldoni. A apãrut, de asemenea,
ºi în spectacolul Domniºoarele din Avignon de Jaime Salom
Vidal. În perioada 2007  2009, actriþa Mariana Burlacu a
jucat la Teatrul Jean Bart din Tulcea, timp în care a adunat
câteva premii importante. Este vorba despre Premiul teatrului
Jean Bart pentru interpretare femininã la Festivalul
internaþional de teatru Tragos (24-27 septembrie 2009);
Premiul I pentru interpretare femininã la Festivalul
internaþional de teatru din Diaspora (Creta-Grecia, desfãºurat
în perioada 12-16 iulie 2008) ºi Premiul II pentru interpretare
la Festivalul judeþean I.L.Caragiale (Tulcea; mai 2008).
În premiatul spectacol Preþioasele ridicole, dupã Moliere, a
interpretat spumosul rol al Marottei.
Dupã susþinerea examenului de licenþã, joacã în piese de
teatru pentru copii ºi participã ca animator la petreceri pentru
copii (Firma: Zurlievents - Bucureºti; 2009 - 2010). Învaþã
limba englezã, dar ºi limba greacã, spre a cunoaºte mai
bine originile teatrului. Cântã, danseazã latino, tradiþionale
greceºti, balet, dansuri de societate. Cumuleazã cunoºtinþe
de regie ºi coregrafie. Având abilitãþi organizaþionale ºi de
gestionare a timpului, capacitate de adaptare în situaþii noi,
fiind sociabilã, se integreazã uºor într-un colectiv nou. De
aceea a luat frâiele în mânã ºi a înfiinþat Artist Party, o
firmã specializatã în organizarea petrecerilor pentru copii
care încearcã sã îi mulþumeascã, atât pe cei mici, cât ºi pe
cei mari. Experienþa de peste 5 ani în acest domeniu le-a
dezvãluit secretele clovnilor ºi clovniþelor, ale prinþeselor
Elsa, Anna, Albã ca Zãpada, Rapunzel, Cenuºãreasa, Belle
ºi ale altor personaje de poveste, ale supereroilor, ale
vedetelor pop-rock ºi ale personajelor din filmele animate
(Hannah Montana, Fiona, Shreck, Toy Story), pe care doresc
sã le împãrtãºeascã tuturor copiilor dispuºi sã se distreze
alãturi de ei.
Alãturi de Artist Party, acum ºi COLORICII vin cu verva
lor extraordinarã. Trãind într-o lume a copiilor, vibrând cu
sufletul pe palmã, ºi ei, artiºtii, printre care o aflãm ºi pe Mariana
Burlacu, vor continua sã fie tot copii. La mulþi ani copilãrie!
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ªi-n timp ce statul român,

reprezentat de numiþi 
Guvernul României  ºi de
aleºi Parlament ºi, generic,
administraþii locale  , se
jeleºte cã nu are bani, de fapt
nu are idei ºi nu este
gospodar ºi nici nu
dovedeºte cã iubeºte românii,
niºte privaþi, tot români, fac
minuni. Sunt oameni de toate
vârstele, care vorbesc mai
puþin ºi muncesc mai mult.
Ei reuºesc sã-ºi alãture alþi
anonimi, alþi români, care, din
mai multul sau din puþinul lor,
fac rai! Fac dovada cã suntem
un popor bun ºi frumos,
generos ºi inteligent, harnic
ºi optimist.
Sunt oameni leac sau mãcar
balsam pentru marile rãni de
pe trupul societãþii româneºti:
educaþia, sãnãtatea, nivelul de
trai al semenilor, patrimoniul,
ca sã le numesc pe cele mai
relevante. Cum reuºesc
SÃ FACÃ, din câte 2 sau 4
sau 10 euro oferiþi, sutele de
mii, milioanele de euro care
nu dispar, care se transformã
în construcþii, dotãri, obiecte,
viaþã mai bunã pentru copii ºi
bãtrâni defavorizaþi? Ei nu
sunt tot români?! Cum de ei
trec de hãþiºurile legislaþiei
noastre, cum trec peste
piedicile intenþionate, peste
rele intenþii, peste birocraþie?
Ce stã în spatele succesului
lor?! Determinarea, cinstea,
inteligenþa, empatia, omenia,
patriotismul. Fiecare dintre
aceºti oameni ar putea sã
plece fãrã sã se uite în urmã.
Cu valoarea pe care o au,
le-ar ar fi bine oriunde! Dar ei
doresc sã le fie bine aici,
împreunã cu toþi conaþionalii
cãrora sã le fie bine.
Sunt modelele de care avem
atâta nevoie, sunt modelele
pe care, însã, nu le promovãm
suficient, pentru cã suntem
mai atraºi de cancanuri,
de scandaluri politice,
de antimodele!
Modelele, prin munca
ºi rezultatele muncii lor,
ne fac ºi nouã parte de
speranþã. Ne învaþã sã
preþuim, sã economisim, sã
gospodãrim. Aproape fiecare
dintre noi cheltuim 2 euro pe
lunã pentru ceva inutil sau
pentru ceva care poate fi
amânat sau la care putem
renunþa. Dacã-i oferim pentru
o cauzã comunã, concretã,
umanitarã, ei devin extrem de
importanþi. Aritmetica este la
îndemâna fiecãruia. (Da, ar fi
frumos, ºi bine, ºi cinstit, ºi
civilizat, ca aceste donaþii sã
constituie un plus la ceea ce
noi deja facem prin impozitele
noastre! Dar, fatalitate!, noi îi
alegem pe cei care trebuie sã
fie gospodari. ªi nu alegem
bine de multã vreme!)
Apoi, fiecare dintre noi avem
obiecte, în bunã stare, pe care
nu le mai folosim. Alþii au
nevoie de ele. Ar fi bine sã nu
fim comozi ºi sã facem un
minim efort pentru a le dãrui
cui are trebuinþã. Sã trãim în
prezent împreunã!
Pic cu pic, binele va fi tot
mai mare.
Aceste gânduri mi-au fost
sugerate de o informaþie
recentã dintr-o comunitate
micã, dar care ne aratã,
încã o datã, cum suntem
sau putem fi noi, românii,
cu adevãrat.

Mioara VERGU-IORDACHE
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Numai sã daþi un telefon la conducerea ºcolii de unde proveniþi ºi sã întrebaþi:

În contextul pandemiei, au toþi elevii acces la educaþie?
În 13 octombrie, pe pagina socialã, Casa Petri
Roºia Montanã a pornit iniþiativa!
Vã propunem un schimb pentru ºcoala din Roºia.
În contextul pandemiei, ºcoala din sat a trecut de
la scenariul verde la galben, dar nu are sãlile dotate
cu laptopuri pentru a putea face transmisii live cãtre
elevi. Cei din conducerea de la Alba spun cã sunt
proiecte pentru achiziþie, dar nu se ºtie când se vor
implementa...
Dacã aveþi un laptop funcþional pe care nu îl mai
folosiþi ce suportã o transmisie live cu webcam ºi rularea
aplicaþiilor gen teams sau google classroom ce ar
putea fi folosit la ºcoala din Roºia vã oferim la schimb
2 nopþi de cazare ºi un tur ghidat în sezonul 2021.
ªcoala ar avea nevoie de aproximativ 8 laptopuri.
Din cazãrile anterioare o sã achiziþionãm ºi noi unul
ºi o sã suportãm costurile cu transportul pentru restul
în caz ca e nevoie. Odatã ce trece pandemia,
laptopurile vor fi utilizate pentru dotarea laboratorului
de Informaticã ce are în momentul de faþã 7
calculatoare desktop ce suportã doar windows vista.
Cazare o sã fie la noi, iar turul o sã fie oferit de... tineri din Roºia ce au
început din acest an sã facã tururi ghidate în sat ºi au rãspuns la acest apel.
CE S-A ÎNTÂMPLAT?
Tot 13 octombrie: Mulþumim pentru interesul arãtat de schimbul cu
laptopuri pentru ºcoala din Roºia pe 2 nopþi de cazare + un tur ghidat. În
3 ore am strâns 20 de laptopuri ºi unele dintre ele sunt deja în drum spre
noi. Urmeazã sã le primim, sã le verificãm, sã le reinstalãm sistemul de
operare ºi sã le predãm la ºcoala din Roºia (tocmai am aflat cã ºcoala din
Roºia are în administrare 3 ºcoli: Roºia, Gura Roºia ºi Carpenis, sunt 210
elevi ºi 26 de profesori), deci avem unde le trimite.
Dacã mai sunt persoane ce doresc sã facã acest schimb vã rugãm sã ne
contactaþi, o sã trecem datele voastre într-un tabel ºi dacã o sã vedem cã mai
e nevoie ºi de alte laptopuri dupã ce le ducem pe acestea, o sã vã contactãm.
- Bucureºti - o puteþi contacta pe Claudia la tel. XXXXXXXXXX
- Cluj sau altã zonã - pe Adrian la tel. XXXXXXXXXX
Mulþumim pentru aceastã dimineaþã!
16 octombrie. Au sosit la Roºia laptopuri din toatã þara, pentru ºcoala
din sat. Aceasta este una dintre camerele unde o sã oferim cazare celor
care au dat la schimb un laptop, dar a devenit pentru moment un mic
centru IT.

Mihai, Andi, Valer ºi Andrei instaleazã sistemele de operare, aplicaþiile
necesare ºi configureazã userii elev ºi profesor. Monica ºi Rucsandra
inventariazã ºi eticheteazã fiecare laptop. Georgiana ºi Darius verificã
webcamurile, microfon ºi sunet. Claudia a fãcut un formular ce a fost
completat de toþi diriginþii ºi analizãm cazurile la care o sã ajungã laptopurile
ºi unde mai e nevoie.
Vrem sã ducem mâine prima tranºã de laptopuri la ºcoala din sat.
Dupã cum vedeþi, aceastã cauzã nu mai þine doar de noi, ci a devenit o
cauzã a unei mici comunitãþi din Roºia. Vedem cã împreunã suntem mai
puternici aºa cã am decis sã ne organizãm într-un un mic grup de iniþiativã
localã numit RosiaMontana.Community, în speranþa cã vom reuºi sã
ducem aceastã cauzã la bun final ºi cã o sã mai facem ºi altele împreunã.
Am pornit de la un apel de 10 laptopuri, dar am primit mult mai multe.
Asta ne-a dat curaj sã cercetãm problema ºi am realizat cã nevoile sunt
mult mai multe ºi mai variate, pe lângã profesori am identificat ºi mulþi
copii care nu au dispozitive pentru ºcoala online.
Ne-au contactat ºi cei de Cabana Piatra Corbului - Roºia Montanã ºi
vor sã ofere ºi ei cazare în schimbul unui laptop, pentru ºcoala din
Roºia, ceea ce ne face sã þinem oferta activã:
Oferim 2 nopþi de cazare ºi un tur ghidat pentru un laptop funcþional
ce suportã minim windows 8 (necesar pentru a rula aplicaþiile ºcolii).

21 octombrie. 41 de laptopuri, tablete ºi calculatoare ºi-au gãsit azi
drumul cãtre viitorii lor utilizatori: 7 învãþãtori, 3 profesori ºi 30 de elevi
ai ºcolilor din Roºia Montanã, Cãrpiniº ºi Gura Roºiei. Au mai fost
donate cãºti cu microfon, trepied cu webcam, tastaturi, mouse-uri.
Dispozitivele provin de la: Mihai, Ioana, Claudia, Horia, Xenia,
Cãtãlin, Florin, Mihai, Andra, Marius, Rãzvan, Alexandra, Istvan, Mihai,
Diana, Cãtãlin, Andrei, Viorica, Adrian, Diana & Equilobe, Mihai &
CamiComexim, Indra, Diana, Nicu, Roxana, Ionela, Nina.
27 de persoane ºi firme au rãspuns în aceste câteva zile apelului
lansat pe pagina Casa Petri Rosia Montana ºi s-a activat o mobilizare
extraordinarã, pentru care vã suntem recunoscãtori. Alãturi de
profesorii, învãþãtorii ºi doamna directoare XXXX, vã mulþumim!
În zilele viitoare urmeazã sã ajungã la Roºia Montanã alte câteva
laptopuri pe care le vom pregãti ºi distribui copiilor. E însã nevoie de
mult mai mult de atât, ceea ce am fãcut împreunã e doar o picãturã întrun ocean ºi e corect sã recunoaºtem asta. În fapt, cel puþin alþi 50 de
copii mai au nevoie de dispozitive cu care sã se poatã conecta pentru
ºcoala online
Poate nu vom putea rãspunde tuturor acestor necesitãþi
dar
îndrãznim sã sperãm cã mãcar pentru o parte dintre ei vom gãsi soluþii.
Aºadar, campania continuã! Celor de la Casa Petri, care au iniþiat
aceastã campanie ºi care oferã 2 nopþi de cazare gratuitã în schimbul
unui laptop funcþional (minim windows 10), li se adaugã alte douã
pensiuni din zonã cu aceeaºi ofertã: Casa Din Deal ºi Cabana Piatra
Corbului - Roºia Montanã oferã ºi ele câte 2 nopþi de cazare pentru
fiecare laptop donat!
Daþi mai departe, avem nevoie de sprijinul vostru pentru aceºti copii.
Pânã se dezmeticesc autoritãþile, aceºti elevi NU trebuie sã rãmânã în urmã.
MULÞUMIM, încã o datã, din tot sufletul tuturor celor care au
fãcut posibilã ziua de azi!
Echipa RosiaMontana.Community
22 octombrie. Dragi prieteni, ajutaþi în comunitãþile din care faceþi
parte! Aºa schimbãm viitorul, asigurând acces la educaþie generaþiilor
care acum cresc ºi se formeazã.
Educaþia trebuie sa meargã mai departe cã este pandemie sau nu
este pandemie.
Noi cei implicaþi în cauza pentru Roºia Montanã am avut de suferit din
cauza lipsei de educaþie ºi avem în continuare. Toþi ºtiþi cã la Roºia avem
un sit istoric, natural ºi cultural recunoscut la nivel mondial ce trebuia sã
fie distrus ºi nu este pus în valoare nici acum. Într-o þarã educatã acest
lucru nu s-ar fi întâmplat, o zonã atât de bogatã cultural ca Roºia, cu un
plan bun de management, ar putea produce bunãstare pentru toatã
regiunea, dar pentru asta este nevoie de educaþie. Lipsa de educaþie de
azi se traduce mâine în
incompetenþa celor ce ne
conduc ºi iau decizii greºite
ce ne afecteazã pe toþi, la fel
cum se întâmplã la Roºia.
Speram ca urmãtoarea
generaþie sã aibã parte de
educaþie pentru a lua decizii
mai bune pentru zona
noastrã. De asta facem azi
ceea ce facem.
De la o sãptãmânã de la lansarea apelului împreunã cu
Rosia Montana Community
am reuºit sã primim, sã
setãm, sã ducem la ºcoalã
ºi sã facem training cu elevii
ºi profesorii pentru primele
42 de device-uri. Profesorii
au numãrul nostru ºi ne pot
apela oricând în caz cã au
nevoie de suport tehnic. Din estimãrile noastre mai este nevoie de
încã 50 de tablete pentru ciclul gimnazial. Cei ce pot trimite device-uri
ne pot contacta în privat, iar pentru cei ce pot interveni financiar vã
lãsãm contul de donaþii deschis de ºcoalã: RO77BTRLRONCRT0006457501.
Suntem 3 spaþii de cazare ºi 3 ghizi din Roºia care o sã vã trimitem
cazare ºi tururi în schimbul acestora.
De asemenea, îi rugãm pe cei ce au cunoºtinþe în IT ºi nu numai, sã
daþi un telefon la directoarea ºcolii de unde proveniþi ºi întrebaþi În
contextul pandemiei au toþi elevii acces la educaþie? ºi vedeþi cum
puteþi interveni cu suport tehnic sau device-uri.
Educaþia trebuie sã meargã mai departe, e singura noastrã ºansã.
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Cu mai mult sau mai
puþin noroc, orice om de
pe planetã poate avea
succes în carierã. ªi în
viaþã. Sigur, mai conteazã
ºi o relaþie, un ajutor, un
imbold, o conjuncturã
favorabilã. Sau un personaj providenþial, zâna cea bunã ºi
fermecatã care îþi apare în cale exact la momentul potrivit,
de ce nu? Bagheta ei rozalie, terminatã în vârf cu o steluþã
luminoasã, poate face minuni. Cu o singurã condiþie: zâna
respectivã sã nu fie mioapã sau toantã. Ori dornicã de
înavuþire rapidã, ceea ce o scoate din categoria creaturilor
magice ºi o mutã în lumea patologicã ºi cât se poate de
realã a lãcomiei. În acest din urmã caz, vraja eºueazã
lamentabil în vrãjealã, care nu e tocmai acelaºi lucru.
Oamenii care reuºesc în viaþã prin strãduinþa lor sunt
modele, proiecte demne de urmat, statui vii, pentru cã ei
compun scara de valori a unei societãþi. Ei sunt simboluri
ale persuasiunii, bunului simþ, educaþiei exemplare,
modestiei ºi toleranþei, pentru cã au muncit din greu ca sã
urce, treaptã cu treaptã, ºtergându-ºi sudoarea, pe scara
despre care vorbeam.
Dar printre aceºti martiri ai devoþiunii ºi respectului de
sine se strecoarã ºi persoane care sar câte trei-patru trepte

George V. GRIGORE
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Scara fãrã trepte
odatã, fãrã a se cãzni prea mult. De fapt, unii þintesc direct
sus, în vârf: pentru aceºtia, nici mãcar nu existã trepte, ci un
plan înclinat pe care urcã fluierând, împinºi de pasivitatea,
ignoranþa ºi caracterul corupt sau duplicitar al celor din jur.
Ai nevoie de un om de încredere undeva la cârma vreunei
sinecuri? Unul care sã fie de-al nostru, politician vânjos
ºi dedicat? Uite, îl avem pe X, cum care, dragã, ãla de la
ªi ce dacã n-are studii, aia era problema? Cum, n-are
nici BAC-ul? Ce sã spun, las cã nu-l însurãm, e de-al
nostru, trage pentru organizaþie, face ce i se spune!
În toatã aceastã logicã strãvezie, apare însã o fisurã:
adevãrul iese întotdeauna la ivealã. Mirarea simulatã a
celor care l-au cocoþat în vârful scãrii pe insul fãrã BAC
nu mai poate prosti pe nimeni. ªtiaþi domnilor, sigur ºtiaþi
cã X nu are nici mãcar liceul terminat, cã Y abia buchiseºte
româneºte, cã Z ºi-a creat singur diplomele, în Photoshop,
pe laptop-ul de acasã. Dar aþi avut ºi aveþi nevoie de astfel
de oameni, vulnerabili, ºantajabili, incompetenþi ºi fãrã
ºtiinþã de carte, pe care sã daþi vina când se îngroaºã
gluma. Iar scara de valori e calpã, fãrã trepte, strâmbã. Pe
balustrada ei mai alunecã, din când în când, dosul vreunei
zâne mioape, care ºterge cu steluþa fals-magicã din vârful
baghetei tot ceea ce ar fi fost corect ºi frumos în viaþa
noastrã de zi cu zi.

Dragoº CIOCÃZAN

A fost descoperit zidul execuþiilor de la Jilava

Memorialul Durerii a reuºit sã descopere, la mai bine de 30 de ani de la Revoluþie, abominabilul
zid al execuþiilor din Valea Piersicilor, loc menþinut secret pânã acum ºi încã mascat cu o puzderie
de grajduri ºi clãdiri în paraginã. În perimetrul zidului au fost descoperite foarte multe gloanþe
vechi, care fie au trecut prin corpurile numeroºilor martiri anticomuniºti (asasinaþi în masã de
Securitate), fie îºi vor fi ratat þinta. La acest zid al nenorocirii ºi-au gãsit sfârºitul minunaþii
luptãtori ai lui Gavrilã Ogoranu, partizanii lui Toma Arnãuþoiu (iulie 1959), dar ºi numeroºi alþi
martiri care au luptat cu arma în mânã (ºi nu numai) împotriva dictaturii comuniste.
Iatã clarificãrile Memorialului Durerii, publicate pe propria paginã de Facebook: La Jilava, la
zidul execuþiilor. Echipa Memorialului Durerii a obþinut aprobarea de a filma la închisoarea
Jilava ºi a descoperit zidul execuþiilor. Zid la care au fost împuºcaþi cei mai importanþi luptãtori din
munþi: bãieþii lui Gavrilã-Ogoranu, în noiembrie 1957, partizanii lui Toma Arnãuþoiu, în iulie
1959, cei din grupurile Arnota, Dumitru Apostol ºi Adrian Mihuþiu, membrii miºcãrii române de
rezistenþã din nordul Olteniei, conduºi de Dumitru Totir, cei din gruparea Ciucaº ºi mulþi alþii. În 30
de ani de documentare ºi în nenumãratele vizite fãcute la Jilava nu am vãzut acest zid. Nu ne-a
îndrumat nimeni în acea zonã. Era strict secretã. Abia în 18 iulie 2020 am descifrat misterul care o
acoperea. Cum treci de Fortul 13, o intrare discretã te duce pe o alee de circa 150 de metri, plinã de
construcþii nefolosite, grajduri mizere ºi clãdiri nefolosite, iar în capãtul ei este fostul zid. Acum,
acoperit cu pãmânt ºi mascat de saivane. Am descoperit, ca puncte de reper, trei copaci, în locul
stâlpilor de care erau legaþi condamnaþii. Am filmat locul ºi în pãmântul din preajma zidului am
gãsit gloanþe. Multe. Gloanþe care, probabil, nu ºi-au atins þintele sau au trecut prin trupurile
luptãtorilor. Lângã loturile de condamnaþi se aflau pregãtite gropile, ca sã nu se deplaseze cãlãii
prea mult. Am aprins lumânãri ºi ne-am rugat pentru sufletele celor omorâþi. Pânã în ultima clipã,
bãieþii lui Gavrilã-Ogoranu n-au crezut cã vor fi executaþi. Au strãbãtut aleea în tãcere, printre
saivane ºi grajduri. Pânã la locul execuþiei s-au rugat. Ne-am tot întrebat de ce acoperã saivanele
acest loc sfânt al execuþiilor. De ce nu s-au demolat aceste adãposturi pentru oi pentru a se construi un
Drum al Memoriei pânã la zid? Am aflat cã urina ºi excrementele ovinelor sunt corozive ºi distrug
foarte repede cadavrele. Pentru asta au fost pãstrate. Pentru a nu mai exista vreo urmã, vreo dovadã
cã acolo au fost uciºi oameni. Numai cã adevãrul iese la ivealã, chiar ºi îngropat, dupã mai mult de
o jumãtate de secol. Locul aceasta, pãmântul acesta secerat de gloanþe ºi irigat cu sânge, ne
vorbeºte despre tragedia Rezistenþei noastre anticomuniste. Eroii unei generaþii care s-a sacrificat
pentru þarã. Li se cuvine mãcar o slujbã creºtinã celor care au murit în acest loc. Sã le ridicãm
monumente, nu sã le ascundem mormintele! Este ºi asta o dovadã cã ucigaºilor le e încã fricã de ei!
Sã pãstrãm un moment de reculegere pentru sufletele pure pierdute, pentru aceºti adevãraþi
eroi a cãror inimã a bãtut pentru ultima datã aici, lângã zidul impersonal la care au fost aduºi
forþat ºi care nu le-a oferit nicio ºansã de scãpare, decât ca suflete...

 pânã pe 15 noiembrie 2020 
Stagiunea de Teatru Politic vorbeºte despre prezent
dintr-o
perspectivã istoricã ºi criticã, ce evidenþiazã

conflicte, tensiuni ºi contradicþii. Spectacolele îºi propun
sã chestioneze, sã provoace ºi sã îºi asume poziþii
incomode în raport cu discursul dominant; sã adreseze
frontal problemele sociale ºi economice ºi sã analizeze
cauzele ºi dinamicile acestor probleme.

Stagiunea de Teatru Politic s-a desfãºurat anual în
Bucureºti, începând din 2013, sub diverse formate ºi în
diferite spaþii (Platforma, Teatrul LUNI de la Green Hours,
Centrul Replika, MACAZ Teatru Coop). În contextul
actual, al restricþiilor cauzate de pandemie, colectivul
stagiunii propune un format digital, de teatru filmat, în
tradiþia teatrului TV, în care versiunea înregistratã încearcã
sã redea cât mai precis construcþia ºi specificul spectacolului de teatru.
Vor fi difuzate cinci spectacole, douã în premierã,
realizate pe parcursul anului 2020, Matern ºi Capete
înfierbântate 2020, ºi trei spectacole din repertoriul
preexistent al stagiunii, prezentate pentru prima datã în
format digital (subPãmânt, 2012; 90, 2017; Lucrãtor
Universal, 2019).
 Matern (premiera online 25 octombrie) exploreazã
transformãrile emoþionale ºi corporale prin care trec
femeile când devin mame, ºi provocãrile pe care le
întâmpinã in contextul social local.
 Capete înfierbântate 2020 (premiera online 29
octombrie) analizeazã sistemul medical din România,
demantelarea serviciilor publice ºi consecinþele aplicãrii
logicii profitului în sãnãtate, în contextul crizei sanitare
provocate de pandemie.
 subPãmânt (6 noiembrie) documenteazã existenþa
cotidianã, munca ºi situaþia economicã a comunitãþilor
minereºti din Valea Jiului, afectate decisiv de schimbãrile
politice ºi sociale de dupã 1989.
90 (7 noiembrie) reevalueazã perioada post-socialistã,
pornind de la amintirile personale ale echipei spectacolului.
Prin rememorarea ºi teatralizarea istoriilor de familie,
urmãrim consecinþele reconfigurãrii radicale a societãþii
româneºti în perioada tranziþiei.
 Lucrãtor Universal (8 noiembrie) vorbeºte despre
problemele, presiunile ºi provocãrile cu care se confruntã
angajaþii ºi sindicatele din comerþ, domeniul cu cel mai
mare numãr de lucrãtori din þarã.
Toate spectacolele vor fi disponibile online gratuit timp
de 12 de ore dupã ora anunþatã în program, pe canalul
Youtube Teatru Politic.
PROGRAM STAGIUNEA DIGITALÃ DE TEATRU
POLITIC 2020:  27, 28, 29 octombrie; 5, 15 noiembrie (ora
18.00): premierã: Matern (concept Alice Monica Marinescu)
 30, 31 octombrie, 1, 3, 4, 10 noiembrie (ora 18.00): premierã:
Capete înfierbântate 2020 (de Mihaela Michailov & David
Schwartz)  6 noiembrie (ora 18.00): subPÃMÂNT - Valea
Jiului dupã 1989 (de Mihaela Michailov & David Schwartz)
 7 noiembrie (ora 18.00): 90 (de Alex Fifea, Alice Monica
Marinescu, Katia Pascariu, Alex Potocean, Andrei ªerban)
 8, 11, 12, 13, 14 noiembrie (ora 18.00): Lucrãtor Universal
(dramaturgia ºi regia David Schwartz).

Invitaþii în lumea artelor plastice
Descoperirea acestei toamne este din Ma Dridu. Veþi
înþelege ce înseamnã asta din rândurile urmãtoare.
Sunt Florenþa Liliana Neagu. M-am nãscut (în 1969) ºi
locuiesc în comuna Dridu (Ma Dridu, cum îmi place mie
sã spun), jud. Ialomiþa. Sunt cãsãtoritã ºi am doi fii
minunaþi. Am terminat o facultate cu profil economic ºi
sunt funcþionar public. Din 2013 lucrez în Bucureºti; am
fãcut naveta, zilnic ºi sãptãmânal, din 2015. Deci, o agitatã
ºi tot timpul pe drumuri. Am visat tot timpul sã am un loc
al meu, un atelier în care sã pictez, sã goblenez ºi sã
creez lucruri frumoase. Mã gândeam cã la pensie o sã am
timp pentru toate astea, dar sufletul meu, tânjind dupã
frumos, a fãcut ca lucrurile sã se întâmple mult mai
curând. Totul a început cu un curs la Art House
Bucharest, sub îndrumarea fraþilor profesori Ivan,
Ruxandra ºi Alexandru, ºi a continuat cu cursuri în fiecare
sãptãmânã, pânã în martie anul acesta, când a început
nebunia covid. În noiembrie 2019, am urmat un curs
intensiv de acuarelã cu maestrul Corneliu Drãgan
Târgoviºte ºi am mai participat la demonstraþii cu
talentaþii acuareliºti Mircea Corcodel ºi Ovidiu Iovanel.
Am participat cu lucrãri la expoziþii de grup: în 2018, 2019
la Art House Bucharest ºi Elite Prof Art Gallery, în iulie
a.c., la expoziþia pARTandemia la Galeria Occidentului,
în septembrie expoziþia Înaintea Echinocþiului de la
Bistro Paque & More, din 15 pânã pe 30 septembrie, am
fost prezentã cu douã lucrãri la expoziþia internaþionalã
Art Today, la Madrid (din Ma Dridu).
Pentru ce picturã ºi nu muzica?
Am cochetat cu muzica, în liceu, când cântam la
reuniunile din internat. Pe vremea aia, înainte de dans,
musai program artistic. Dar, prea timidã fiind Muzica ºi
pictura sunt într-o strânsã legãturã. Ambele transmit o
stare de spirit, o energie interioarã.

Florenþa
Liliana
NEAGU
picteazã,
cu talent,
Ma Dridu

Ce tehnici vã plac mai mult? Ce suprafeþe?
La cursurile pe care le-am urmat, am încercat aproape
toate tehnicile. Îmi plac toate, dar, în mod special, pictura
în ulei, folosind tehnica impasto (îmi place foarte mult sã
lucrez în cuþit), acuarela, pastelul ºi cãrbunele. Fiecare
tehnicã are frumuseþea ºi ritmul ei. Îmi doresc ºi sper sã
reuºesc sã transmit, prin fiecare lucrare, stãri ºi trãiri
deosebite. Mã simt extraordinar când pictez, nu conteazã
mãrimea pânzei.
Cum e viaþa dumneavoastrã dincolo de picturã?
Viata mea dincolo de artã este intensã, sunt soþie, mamã,
fiicã, sorã mai mare, am câþiva prieteni foarte buni, sunt
economist ºi lucrez într-o instituþie publicã. Sunt sociabilã,
dar mã simt foarte bine cu mine ºi lumea mea. Îmi place sã
cãlãtoresc, sã mã bucur de naturã ºi sã fac fotografii.
Unde vã vedeþi peste 10 ani?
Descoperind atât de târziu bucuria de a picta, vã daþi
seama cã ºi peste zece ani tot asta mã vãd fãcând, sigur,
la alt nivel ºi mult mai mult. Pictura pentru mine este
emoþie, meditaþie, medicament antistres.
Foarte frumos, felicitãri!
Mulþumesc din suflet celor care au crezut ºi cred în
mine, care m-au sprijinit ºi mã sprijinã ºi, în primul rând,
soþului meu ºi fiilor mei, care îmi sunt alãturi. Mulþumesc
mult iubitorilor de artã ºi tuturor oamenilor frumoºi pe
care i-am întâlnit în mediul artistic. ªtiu cã nu este frumos
sã dai sfaturi fãrã sã þi se cearã, dar vã dau unul de care
vã rog sa þineþi cont: nu renunþaþi la visurile voastre,
orice vârstã aþi avea.
Îi urez artistei multã sãnãtate ºi sã îºi îndeplineascã
ºi în viitor cel mai frumos vis din câte sunt: PICTURA.

Aristotel BUNESCU
https://agentiadepresaculturalasisportiva. wordpress.com/
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CETÃÞEAN EUROPEAN
REPREZENTANÞA UNIUNII EUROPENE ÎN ROMÂNIA INFORMEAZÃ:
Câºtigãtorii
EU Datathon 2020:
printre câºtigãtori
 proiectul românesc
Digital Dryads
Comisia prezintã etapele principale
pentru strategiile de vaccinare ºi
desfãºurarea eficace a vaccinurilor
 În timp ce Europa se obiºnuieºte cu viaþa pe timp de pandemie,
dezvoltarea ºi desfãºurarea rapidã la nivel mondial a unor vaccinuri
sigure ºi eficace împotriva COVID-19 rãmâne un element esenþial al
soluþionãrii, într-un final, a crizei în domeniul sãnãtãþii publice. În
acest context, Comisia depune eforturi pentru a garanta accesul la
vaccinuri sigure în toatã Europa ºi încurajeazã o abordare coordonatã în ceea ce priveºte strategiile de desfãºurare a vaccinurilor.
La 15 octombrie, înainte de dezbaterile dintre liderii UE, Comisia a
prezentat principalele elemente care trebuie luate în considerare de
cãtre statele membre în ceea ce priveºte strategiile lor de vaccinare
împotriva COVID-19 în vederea pregãtirii Uniunii Europene ºi a
cetãþenilor sãi pentru momentul în care va fi disponibil un vaccin
sigur ºi eficace, precum ºi grupurile prioritare care trebuie avute în
vedere pentru vaccinare în primul rând.
Preºedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a
declarat: Un vaccin sigur ºi eficace reprezintã cea mai bunã ºansã
pentru a învinge coronavirusul ºi pentru a ne întoarce la viaþa
noastrã normalã. ( ) Cu ajutorul strategiei noastre de vaccinare,
sprijinim statele membre ale UE sã-ºi pregãteascã campaniile de
vaccinare: care sunt persoanele care trebuie vaccinate, cum sã se
realizeze o distribuþie echitabilã ºi cum sã se asigure protecþia
celor mai vulnerabile persoane. Dacã vrem ca vaccinarea noastrã
sã aibã succes, acum este momentul sã ne pregãtim.
Stella Kyriakides, comisarul pentru sãnãtate ºi siguranþã
alimentarã, a declarat: ( )Toþi trebuie sã ne pregãtim pentru
urmãtoarele etape. Vaccinul nu va fi o soluþie-miracol, dar va juca
un rol central în limitarea pandemiei ºi în salvarea de vieþi
omeneºti. În momentul în care va fi descoperit un vaccin sigur ºi
eficace, trebuie sã fim pregãtiþi sã-l introducem cât mai rapid
posibil, inclusiv prin câºtigarea încrederii cetãþenilor în siguranþa
ºi eficacitatea sa. Nu vaccinurile vor salva vieþi omeneºti, ci
vaccinãrile.
În conformitate cu strategia UE privind vaccinurile din 17 iunie,
Comisia Europeanã ºi statele membre garanteazã producþia de
vaccinuri împotriva COVID-19 prin intermediul unor angajamente
prealabile de achiziþii cu producãtori de vaccinuri din Europa. Toate
vaccinurile trebuie sã fie autorizate de Agenþia Europeanã pentru
Medicamente în conformitate cu standardele obiºnuite în materie
de siguranþã ºi eficacitate. Statele membre trebuie sã înceapã de pe
acum pregãtirea unei strategii comune de vaccinare pentru
desfãºurarea vaccinurilor.
Statele membre trebuie sã asigure, printre altele:
 capacitatea serviciilor de vaccinare de a livra vaccinurile
împotriva COVID-19, inclusiv personal calificat ºi echipamente
medicale ºi de protecþie;
 un acces uºor ºi la preþuri abordabile la vaccinuri pentru
populaþiile-þintã;
 desfãºurarea de vaccinuri cu caracteristici ºi cu nevoi de
depozitare ºi de transport diferite, în special în ceea ce priveºte
lanþul frigorific, precum ºi capacitãþile de transporturi rãcite ºi de
depozitare la rece;
 comunicarea clarã a beneficiilor, a riscurilor ºi a importanþei
vaccinurilor împotriva COVID-19 pentru a câºtiga încrederea
publicului.
Toate statele membre vor avea acces la vaccinurile împotriva
COVID-19 în acelaºi timp, în funcþie de dimensiunea populaþiei.
Numãrul total de doze de vaccin va fi limitat în cursul primelor etape
de desfãºurare ºi înainte ca producþia sã poatã fi intensificatã. Prin
urmare, comunicarea oferã exemple de grupuri prioritare
neclasificate care trebuie avute în vedere de cãtre þãri atunci când
vaccinurile împotriva COVID-19 vor fi disponibile, inclusiv:  lucrãtorii
din unitãþile de asistenþã medicalã ºi din unitãþile de îngrijire pe
termen lung;  persoanele cu vârsta de peste 60 de ani;  persoanele
care sunt expuse în mod deosebit riscurilor din cauza stãrii lor de
sãnãtate;  lucrãtorii care asigurã servicii esenþiale;  persoanele
care nu pot practica distanþarea socialã;  grupurile dezavantajate
din punct de vedere socio-economic.
În aºteptarea vaccinurilor autorizate împotriva COVID-19, ºi în
paralel cu continuarea altor servicii ºi programe esenþiale de asistenþã
medicalã ºi de sãnãtate publicã, UE trebuie sã asigure în continuare
atenuarea transmiterii virusului. Aceasta poate fi realizatã prin
protejarea grupurilor vulnerabile ºi prin respectarea de cãtre cetãþeni
a mãsurilor de sãnãtate publicã. Pânã atunci, ºi foarte probabil ºi în
etapele iniþiale de lansare a vaccinãrii, mãsurile nefarmaceutice, cum
ar fi distanþarea socialã, închiderea locurilor publice ºi adaptarea
mediului de muncã vor continua sã reprezinte principalele instrumente
de sãnãtate publicã pentru controlul ºi gestionarea focarelor de
COVID-19.

 Au fost anunþaþi câºtigãtorii celei de-a
patra ediþii a EU Datathon, în etapa finalã a
celei de-a 18-a Sãptãmâni europene a
regiunilor ºi oraºelor, desfãºuratã online. Echipa din România - Rãzvan Pistolea, Adrian Temur, Andrei
Mocanu, Sergiu Eftimie - a obþinut premiul întâi în cadrul celei de-a patra provocãri, O Europã pregãtitã
pentru era digitalã, ºi a câºtigat 12.000 de euro. Proiectul echipei din România, Digital Dryads, foloseºte
imagini surprinse din satelit cu ajutorul programului european Copernicus pentru a monitoriza pãdurile ºi
pentru a combate defriºãrile ilegale.
EU Datathon este un concurs anual care invitã persoanele pasionate de date sã dezvolte aplicaþii noi,
inovatoare, care sã utilizeze în mod corespunzãtor numeroasele seturi de date deschise ale UE. Premiile puse
în joc au avut valoarea totalã de 100.000 EUR ºi Premiul Publicului. Urmãtoarele echipe au câºtigat: pentru
provocarea 1, Un pact verde european, GeoFluxus (Belgia, Grecia, Lituania); provocarea 2: O economie în
serviciul cetãþenilor, Team FinLine (Regatul Unit); provocarea 3: Un nou impuls pentru democraþia europeanã,
Next Generation Democracy (Danemarca); provocarea 4: O Europã pregãtitã pentru era digitalã, Digital
Forest Dryads of Copernicus (România), respectiv, Team FinLine pentru Premiul Publicului.
Comisarul pentru coeziune ºi reforme, Elisa Ferreira, a declarat: Cu 121 de contribuþii din întreaga lume,
participarea în acest an a fost cea mai mare din istoria concursului. Interesul ridicat faþã de datele deschise aratã
cã putem utiliza mai bine volumul enorm al acestui tip de informaþii pe care îl avem la dispoziþie. Intenþionãm sã
facem acest lucru pentru a îmbunãtãþi procesul de elaborare a politicilor ºi, cel mai important, vieþile oamenilor.
Comisarul pentru buget ºi administraþie, Johannes Hahn, a adãugat: Le felicit pe cele 12 echipe finaliste
pentru cã au prezentat idei excelente privind modele de afaceri concrete ºi întreprinderi sociale. Toate
acestea au declanºat abordãri ºi soluþii inovatoare adecvate pentru a ajuta Europa sã facã faþã provocãrilor
cheie prin utilizarea datelor deschise ale UE.
EU Datathon este organizat în fiecare an de cãtre Oficiul pentru Publicaþii al Uniunii Europene, în strânsã
colaborare cu Comisia Europeanã.

Premiile Natura 2000:
UE recompenseazã
excelenþa în ceea ce
priveºte protecþia naturii
în întreaga Europã
 În cadrul unei ceremonii virtuale, pe 14 octombrie, comisarul pentru mediu, oceane ºi pescuit,
Virginijus Sinkevièius, a anunþat câºtigãtorii
ediþiei din acest an a premiilor Natura 2000
Premiile recunosc poveºtile de succes în materie
de conservare a mediului din întreaga UE ºi
sensibilizeazã cu privire la una dintre realizãrile
remarcabile ale Europei - reþeaua de zone protejate Natura 2000. Cele ºase proiecte câºtigãtoare
sunt proiecte din Belgia, Bulgaria, Finlanda,
Franþa, Spania ºi un proiect transfrontalier care
implicã parteneri din Austria, Republica Cehã,
Ungaria, România, Slovacia ºi Ucraina.
Comisarul Sinkevièius a declarat: Pandemia de
COVID-19 a evidenþiat legãtura dintre societãþile
reziliente ºi sãnãtoase ºi menþinerea în bune
condiþii a mediului nostru natural. Câºtigãtorii
din acest an demonstreazã cã alocarea de timp,
energie ºi resurse pentru a proteja natura aduce
beneficii importante nu doar naturii, ci ºi nouã.
Acestea sunt modelele de cooperare ºi soluþiile
care trebuie îmbunãtãþite dacã vrem sã ne
îndeplinim angajamentele asumate în cadrul
Strategiei UE în domeniul biodiversitãþii.
85 de candidaþi au concurat, pe cinci categorii:
acþiuni de conservare, beneficii socioeconomice,
comunicare, concilierea intereselor, precum ºi
cooperarea transfrontalierã ºi crearea de
reþele. Premiul special al cetãþenilor europeni a
fost acordat proiectului Parteneriat pentru
protecþia pãdurilor seculare din Bulgaria în
cadrul reþelei Natura 2000. Proiectul a contribuit
la concilierea intereselor conflictuale cu privire la
desemnarea siturilor Natura 2000 forestiere.
Rezultatul a fost desemnarea a 109.300 de hectare
suplimentare de pãduri seculare drept zone
protejate din care se exclude recoltarea.
În strategia sa privind biodiversitatea, publicatã la începutul acestui an, Comisia a propus
plantarea a 3 miliarde de copaci pânã în 2030 în
cadrul unui plan amplu al UE de refacere a naturii.

Politica de coeziune a UE:
Comisia publicã un nou sondaj
privind cooperarea
transfrontalierã ºi o declaraþie
a tinerilor privind viitorul
cooperãrii teritoriale europene

 Pe 15 octombrie, Comisia Europeanã a publicat o declaraþie
redactatã de tineri pentru a contribui la îmbunãtãþirea
cooperãrii teritoriale la nivel european (Interreg) ºi un sondaj
privind nivelul de cunoaºtere ºi preocupãrile cetãþenilor
europeni cu privire la cooperarea în teritoriile de frontierã ale
Uniunii Europene, unde trãiesc o treime dintre europeni.
Anul acesta marcheazã 30 de ani de Interreg. Declaraþia,
prezentatã în cadrul unei dezbateri în rândul tinerilor
desfãºurate în cadrul evenimentului anual Interreg, le oferã
factorilor de decizie sugestii cu privire la modalitãþile de utilizare
mai eficientã a fondurilor Interreg pentru a rãspunde nevoilor
ºi aºteptãrilor tinerilor. Aceasta conþine 12 recomandãri ºi
acoperã cinci domenii de interes, de la educaþie ºi ocuparea
forþei de muncã pânã la schimbãrile climatice ºi accesul la
fondurile UE. Printre altele, tinerii doresc sã fie mai implicaþi
în grupuri ºi reþele relevante de la nivelul UE, sã sporeascã
nivelul de cunoaºtere a Interreg în ºcoli ºi universitãþi, sã
aibã acces mai uºor la cererile de oferte care au un buget
dedicat pentru tineret ºi doresc sã participe activ la comitetul
de monitorizare. Conform sondajului publicat ieri, mobilitatea
transfrontalierã s-a îmbunãtãþit cu 3 puncte procentuale din
2015, implicând 56 % dintre cetãþenii care trãiesc în regiunile
de frontierã ale UE. În plus, 38 % dintre cetãþenii europeni
considerã cã a trãi într-o regiune de frontierã constituie o
oportunitate. Motivele cele mai menþionate pentru trecerea
frontierelor sunt activitãþile recreative precum turismul (58 %),
urmate de cumpãrãturile de bunuri sau servicii (34 %).
Comisarul pentru coeziune ºi reforme, Elisa Ferreira, a
declarat: Îi încurajez cãlduros pe toþi factorii de decizie
din cadrul Interreg sã citeascã atent declaraþia ºi sã
includã recomandãrile acesteia în eforturile lor zilnice
de îmbunãtãþire a calitãþii vieþii cetãþenilor care trãiesc
în zonele de frontierã. Tinerii meritã sã influenþeze
deciziile politice care îi afecteazã. Sondajul pe care îl
publicãm ieri aratã, de asemenea, cã din ce în ce mai
mulþi cetãþeni îºi trãiesc viaþa în strãinãtate. Acest lucru
confirmã faptul cã trebuie sã sprijinim în continuare
zonele de frontierã ale UE cu fonduri Interreg pentru a
îmbunãtãþi oportunitãþile de a creºte împreunã.
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Modul de redactare ºi structura actelor Uniunii Europene (I)
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Dacã în þãrile din sistemul de drept romano-germanic,
stilul ºi modul redactãrii variazã de la o þarã la alta, în special,
în funcþie de particularitãþile sintactice ºi lexicale, în cazul
legislaþiei Uniunii Europene, potrivit Ghidului practic comun
al Parlamentului European, al Consiliului ºi al Comisiei
pentru uzul persoanelor care participã la redactarea
legislaþiei Uniunii Europene, redactarea unui act juridic
trebuie sã fie: clarã (uºor de înþeles, fãrã echivoc), simplã
(concisã, fãrã elemente inutile) ºi precisã (fãrã sã lase loc de
incertitudine în mintea cititorului). Acest principiu prezintã
o importanþã specialã în ceea ce priveºte actele juridice ale
Uniunii. Acestea trebuie sã se încadreze într-un sistem care
este nu doar complex, ci ºi multicultural ºi multilingv.
Aplicarea acestui principiu urmãreºte un dublu obiectiv: pe
de o parte, sã faciliteze înþelegerea actelor, iar, pe de altã parte,
sã evite litigiile care rezultã dintr-o calitate slabã a redactãrii. În
mod evident, între exigenþele de simplitate ºi cele de precizie
poate exista o contradicþie. Adeseori, simplificarea are loc în
detrimentul preciziei ºi invers. În practicã, trebuie sã se gãseascã
un punct de echilibru astfel încât norma sã fie cât se poate de
precisã, fãrã ca înþelegerea ei sã devinã dificilã. Acest punct de
echilibru poate varia în funcþie de destinatarii normei. Autorul
trebuie sã reducã intenþia normativã la concepte simple, pentru
a o putea exprima apoi într-un mod simplu. Acesta trebuie sã
foloseascã, în mãsura în care este posibil, cuvinte din limbajul
curent. Dacã este necesar, va opta pentru claritatea enunþului
mai curând decât pentru estetica stilului. De exemplu, va evita
utilizarea unor sinonime ºi a unor expresii diferite pentru a reda
aceeaºi idee.
O redactare corectã din punct de vedere gramatical ºi
care respectã regulile de punctuaþie faciliteazã buna
înþelegere a textului în limba de redactare, precum ºi
traducerea în alte limbi.
Ghidul subliniazã faptul cã modul de redactare trebuie sã
þinã seama de tipul actului. Întrucât regulamentele se aplicã
direct ºi sunt obligatorii în toate elementele lor, dispoziþiile
acestora trebuie sã fie redactate astfel încât destinatarii sã nu
aibã nicio îndoialã cu privire la drepturile ºi obligaþiile care
decurg din acestea; trebuie aºadar sã se evite referirea la
autoritãþi naþionale intermediare, cu excepþia cazului în care
actul prevede o acþiune complementarã a statelor membre.
În ceea ce priveºte directivele, acestea sunt formulate întrun mod mai puþin detaliat pentru a lãsa statelor membre o marjã
suficientã de apreciere în transpunerea acestora. În cazul în
care partea dispozitivã este prea detaliatã ºi nu lasã aceastã
marjã de apreciere, instrumentul potrivit va fi mai degrabã un
regulament decât o directivã. Deciziile se redacteazã în funcþie
de destinatarii lor, dar în acelaºi timp ar trebui sã respecte, în
esenþã, regulile de prezentare formale ale actelor cu aplicare
generalã. Recomandãrile trebuie sã respecte, prin redactarea
lor, natura neimperativã a dispoziþiilor lor.
Modul de redactare a unui act trebuie sã þinã seama, de
asemenea, dacã acesta are sau nu un caracter obligatoriu.
Alegerea verbelor ºi a timpurilor verbale variazã în funcþie
de tipul actului ºi de diferitele limbi ºi, de asemenea, dupã
cum enunþul se regãseºte în considerente sau în partea
dispozitivã a actului. În partea dispozitivã a actelor cu
caracter obligatoriu, verbele folosite în limba românã, ca ºi

în limba francezã, sunt la modul indicativ, timpul prezent, iar
în englezã se foloseºte, în general, shall urmat de verbul
la infinitiv. În românã, ca ºi în francezã, viitorul trebuie evitat
în mãsura în care este posibil. În schimb, în actele fãrã
caracter obligatoriu nu se folosesc forme verbale imperative,
nici structuri sau o prezentare prea apropiate celor specifice
actelor cu caracter obligatoriu.
Dispoziþiile actelor trebuie formulate concis, iar conþinutul
lor ar trebui sã fie cât mai omogen. Este recomandabil sã se
evite articolele ºi frazele prea lungi, formulãrile complicate
inutil ºi folosirea abuzivã a abrevierilor.
Ghidul practic comun apreciazã cã este necesar sã se
asigure unitatea textului. Domeniul de aplicare trebuie
respectat în ansamblul actului. Drepturile ºi obligaþiile nu
trebuie sã depãºeascã ceea ce a fost anunþat drept obiect al
actului în cauzã, nici sã se extindã la domenii diferite. Drepturile
ºi obligaþiile trebuie sã corespundã ºi sã nu se contrazicã. Un
text care, în esenþã, este menit sã se aplice pe o duratã limitatã
nu trebuie sã conþinã dispoziþii cu caracter definitiv.
Potrivit Ghidului practic comun, caracterul omogen al unui
act are în vedere ºi coordonarea sa cu alte acte ale Uniunii.
De aceea, trebuie, în special, sã se evite, în cadrul aceluiaºi
domeniu, suprapuneri ºi contradicþii în raport cu alte acte.
Trebuie, de asemenea, sã se excludã orice îndoialã cu privire
la aplicabilitatea altor acte.
Tezele trebuie sã exprime o singurã idee, iar articolul, în
mãsura în care este compus din mai multe teze, trebuie sã
conþinã un ansamblu de idei între care existã o legãturã logicã.
Textul trebuie sã fie împãrþit în subdiviziuni uºor asimilabile
în funcþie de desfãºurarea argumentaþiei, deoarece un bloc
compact de text provoacã un efect de respingere opticã ºi
intelectualã. Cu toate acestea, respectiva împãrþire nu trebuie
sã conducã la o dezmembrare artificialã ºi abuzivã a tezei.
Utilizarea abrevierilor trebuie sã fie adaptatã în funcþie de
potenþialii destinatari. Abrevierile trebuie sã fie cunoscute
de cãtre aceºtia sau înþelesul acestora trebuie sã fie clar
precizat de la început [de exemplu: Banca Centralã
Europeanã (BCE); numãrul internaþional de cont bancar
(denumit în continuare «IBAN»)].
Proiectele actelor comunitare sunt redactate în termeni ºi
structuri de frazã care respectã caracterul multilingv al legislaþiei
comunitare; conceptele sau terminologia specifice unui sistem
juridic naþional nu sunt utilizate decât cu precauþie.
Terminologia utilizatã trebuie sã fie unitarã, atât între
dispoziþiile aceluiaºi act, cât ºi între acelea ale acestui act ºi
ale celor aflate deja în vigoare, în special în acelaºi domeniu.
Aceleaºi concepte trebuie exprimate prin aceiaºi termeni ºi,
pe cât posibil, fãrã a se îndepãrta de sensul pe care-l conferã
limbajul curent, juridic sau tehnic. Pentru a facilita
înþelegerea ºi interpretarea unui act juridic, trebuie sã se
acorde atenþie unitãþii textului. Se poate face o distincþie
între unitatea formalã, care priveºte doar aspectele legate
de terminologie, ºi unitatea de fond, în sens mai larg, care
priveºte logica întregului act.
În ceea ce priveºte unitatea formalã, unitatea terminologicã
se referã la faptul cã aceiaºi termeni trebuie utilizaþi pentru a
exprima aceleaºi concepte ºi la faptul cã, pentru a exprima
concepte diferite, nu trebuie utilizaþi termeni identici. Scopul
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este acela de a nu lãsa ambiguitãþi, contradicþii sau îndoieli
cu privire la semnificaþia unei noþiuni. Aºadar, pentru a exprima
acelaºi lucru, trebuie folosit în mod uniform un singur termen,
iar pentru a exprima un lucru diferit, trebuie ales un alt termen.
Aceasta se aplicã atât în ceea ce priveºte dispoziþiile aceluiaºi
act, inclusiv anexele sale, cât ºi în ceea ce priveºte actele care
au o legãturã cu acesta, în special actele de punere în aplicare
ºi toate celelalte acte care aparþin aceluiaºi sector. În general,
unitatea terminologicã trebuie asiguratã în raport cu legislaþia
în vigoare. Termenii trebuie utilizaþi cu semnificaþia lor
obiºnuitã. În cazul în care un cuvânt are, în limbajul juridic,
un sens diferit de cel din limbajul curent sau tehnic, fraza
trebuie astfel formulatã încât sã se evite orice ambiguitate. În
scopul claritãþii ºi pentru a se evita eventuale probleme de
interpretare, poate fi necesar ca un termen sã fie definit.
În cazul unitãþii de fond, unitatea terminologicã trebuie
verificatã, de asemenea, în raport cu conþinutul propriu-zis
al actului. Cu alte cuvinte, nu trebuie sã existe contradicþii
în cuprinsul actului. Definiþiile trebuie respectate în
ansamblul actului. Termenii definiþi trebuie aºadar utilizaþi
în mod uniform, iar conþinutul nu trebuie sã se îndepãrteze
de la definiþiile stabilite.
Un alt document care nu lipseºte de pe masa redactorilor
actelor normative comunitare este Ghidul de redactare
interinstituþional, publicat iniþial în 1993 sub forma unui
vademecum al editorului, devenind, cu timpul, un instrument
indispensabil pentru autorii de texte din cadrul diferitelor
instituþii ºi organe ale Uniunii Europene în toate limbile
oficiale. Disponibil, de asemenea, pe internet, aceastã
standardizare a practicilor lingvistice reprezintã un rezultat
deosebit de remarcabil, având în vedere faptul cã totalitatea
convenþiilor ºi a normelor de lucru comune din lucrare au
fost elaborate de cãtre specialiºti prin respectarea deplinã a
caracterului specific fiecãreia dintre cele 24 de limbi.
Publicat la început în 11 limbi, apoi extins la 24 de limbi,
ghidul este rezultatul unei proceduri de armonizare
lingvisticã unicã în felul sãu. Acesta are scopul de a servi
drept instrument de referinþã pentru textele scrise ale tuturor
instituþiilor, organelor ºi organismelor Uniunii Europene.
Partea a patra a Ghidului, intitulatã Reguli ºi convenþii
specifice limbii române, se referã, în capitolul 10, la
Prezentarea formalã a textului. Aici este abordatã punctuaþia,
scrierea cu majuscule ori minuscule, scrierea acronimelor, a
numeralului, precum ºi chestiuni de morfologie ºi sintaxã. Spre
exemplu, se pune accentul pe faptul cã regulile de punctuaþie
ale limbii române nu sunt aceleaºi cu cele ale altor limbi. De
aceea, traducerea în limba românã se va face cu respectarea
regulilor de punctuaþie specifice limbii române, evitându-se
calchierea punctuaþiei din textul-sursã. Ghidul nu este exhaustiv:
sunt prezentate doar semne ºi reguli sau convenþii utile în
tratarea textelor oficiale (de exemplu, nu este tratat în ghid
semnul exclamãrii sau semnul întrebãrii). Folosirea majusculelor
la iniþiala cuvintelor se face dupã reguli diferite în diversele
limbi. În limba românã, ele se folosesc în mai puþine situaþii
decât în limba englezã, dar în mai multe situaþii decât în limba
francezã. (Va urma)

Irninis Miricioiu
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Canalul Dunãre  Bucureºti
era un vis realizat 70 %

George V. GRIGORE

Surse:
wikipedia.org; wall-street.ro;
zf.ro; historia.ro; mediafax.ro

 Decembrie 2018. Comisia Naþionalã
de Strategie ºi Prognozã (CNSP) a
publicat studiul de fundamentare
pentru realizarea în Parteneriat
Public Privat a proiectului canalului
Dunãre  Bucureºti. Stadiul fizic al
canalului era de 70%.

Dupã ce podul peste Dunãre de la
Brãila începe sã îºi croiascã un destin
românesc, putem visa la un alt mega
proiect ce ar putea fi realizat? Conform proiectului
 sperãm sã se facã! , Bucureºti va deveni
port la Dunãre, iar navele de mare tonaj vor
naviga tot anul de la Constanþa la Rotterdam
(Olanda). Ideea a avut deja susþinere la Bruxelles,
la marele for european care anunþa cã pune la
bãtaie pentru canalul Dunãre-Bucureºti suma
de 1,7 miliarde de euro. Nu ºtiu ce s-a mai
fãcut de atunci. Vom atrage aceste fonduri?
Acest canal va schimba întreaga regiune dupã
ce râul Argeº se va transforma în canalul
navigabil Dunãre-Bucureºti, iar capitala va
avea port ºi ieºire la Dunãre. Construcþia
Portului din Bucureºti, un gigant din beton
terminat 85 la sutã, s-a împotmolit în anul de
graþie 1990, aºa cã nici o navã nu a ajuns la chei.
Dacã însã lucrãrile se vor termina, nivelul râului
Argeº va creºte de 5-6 ori, iar în port vor putea
acosta nave de transport care vor duce ºi 600
de automobile odatã, sau nave de croazierã cu
câte 100 de turiºti la bord. Cum diferenþa de
nivel dintre Bucureºti ºi Dunãre este de peste
50 de metri, râul Argeº are nevoie ºi de ecluze.
Patru astfel de ecluze vor fi construite pe
canalul Dunãre-Bucureºti. Navele vor intra
într-o camerã specialã, aceasta va fi inundatã,
iar ambarcaþiunea va fi ridicatã cu totul la
vreo 13 metri înãlþime. Procesul va dura în jur
de o jumãtate de orã, cât sã bei o cafea ºi sã
admiri peisajul.
Experþii Comisiei Europene spun cã sunt
dispuºi sã dea bani nu doar pentru canalul
Bucureºti - Dunãre, dar ºi pentru adâncirea
ºenalului navigabil al fluviului Dunãrea, pe
întreg teritoriul României. Trebuie sã existe
2,5 metri pentru 90 la sutã din perioada
anului  a declarat Ioannis Gheivelis, expert
în transporturi în Comisia Europeanã. Asta
pentru ca navele sã poatã naviga, în
perioadele secetoase, din Constanþa la
Rotterdam. Existã ºi bani necesari pentru
cumpãrarea unui spãrgãtor de gheaþã ca sã se
poatã circula ºi în perioada de iarnã.
Primele menþiuni despre intenþia de a se
construi un canal între Dunãre ºi Bucureºti
dateazã din 1864, când un trimis al
lui Alexandru Ioan Cuza la Paris comunica
propunerea unui grup de capitaliºti francezi
de a canaliza Dâmboviþa de la Bucureºti ºi
chiar mai sus spre Olteniþa ºi de a înfiinþa
o companie de navigaþie. Primul proiect a
fost iniþiat în 1880 de inginerul Nicolae
Cucu, care a realizat o schiþã-proiect pentru
o cale navigabilã Bucureºti -Olteniþa. Apoi,
în 1929, Parlamentul României a adoptat o
lege care prevedea construirea unui canal
care sã transforme Bucureºti în port la
Dunãre. În baza acestei legi, inginerul Dorin
Pavel a fãcut, înainte de Al Doilea Rãzboi
Mondial, proiectul Canalului BucureºtiOlteniþa, care consta din portul aval de
Abator, canalul paralel cu Dâmboviþa pânã
la Budeºti, iar de acolo canalul urma sã fie
tãiat prin câmpie spre portul Olteniþa. În total
erau necesare ºase ecluze de câte 6,5 m

înãlþime pentru vasele de 1000  2000 tone.
Lacurile Bucureºtiului, ºi ele cu ecluzã,
debuºau în Cernica de unde se fãcea
legãtura cu noul canal. Proiectul prezentat
la palat a fost apreciat ca bun, dar s-a amânat
pentru ca fondurile sã serveascã rectificãrii
Cãii Victoriei ºi construcþiei Palatului. Pe urmã
a venit rãzboiul ºi proiectul nu s-a mai
executat. Au existat diferite variante
studiate în decursul timpului pentru o
legãturã navigabilã între Bucureºti ºi Dunãre
dintre care se menþioneazã: canalul lateral
paralel cu Dâmboviþa, menþionat anterior;
realizarea de biefuri pe Dâmboviþa ºi în
continuare pe Argeº; realizarea de biefuri
exclusiv pe Argeº; realizarea unui canal de
legãturã cu lacurile de pe Mostiºtea. Deºi
era cea mai costisitoare soluþie ºi, din punct
de vedere tehnic cea care ridica problemele
cele mai dificile, atât pentru execuþie, cât ºi
pentru exploatare, Nicolae Ceauºescu a
preferat varianta pe Argeº ºi a luat personal
decizia de adoptare a acestei variante. Dupã
inaugurarea, în 1984, a Canalului DunãreMarea Neagrã, s-au început lucrãrile la acest
nou canal. Lucrãrile de executare au început
în 1986. Dupã 1989, s-au sistat, deºi partea
de canal realizatã se estimeazã a fi fost de
70% din întregul volum de lucrãri. Proiectul
a ajuns la Apele Române ºi a fost lãsat pe
rafturi. Lucrãrile existente s-au deteriorat. O
mare parte a plãcilor de beton ºi a bordurilor,
materiale, utilaje au fost furate. În 1994,
canalul a intrat, în mod oficial, în conservare.
În luna noiembrie 2008, canalul a trecut din
administrarea Ministerului Mediului (Administraþia Apele Române) în administrarea
Ministerului Transporturilor (Administraþia
Canalelor Navigabile), cu scopul de a se relua
lucrãrile de construcþie. Atunci au început
sã circule informaþii cã proiectul va fi reluat
în 2009, investiþia totalã ridicându-se undeva
la 450-500 de milioane de euro. Dupã
aprobarea de mediu, o chestie de formalitate,
ar fi trebuit sã se treacã efectiv la demararea
lucrãrilor. Resursele financiare necesare
acestui proiect urmau sã vinã din fonduri
europene, ori din finanþarea statului. Practic,
nu s-a întâmplat nimic!
În 2012, România a depus proiectul
la Strategia Europeanã pentru Regiunea
Dunãrii, pentru reluarea lucrãrilor, a cãror
finanþare necesita circa 800 de milioane de
euro. Prin relansarea lucrãrilor se avea în
vedere, atât transportul de mãrfuri în ambele
sensuri, cât ºi transformarea portului Bucureºti
într-un terminal de containere. Canalul este
proiectat sã aibã o lungime de 73 km ºi o
lãþime de 80 m, adâncimea minimã a apei de
4,5 m, diferenþa de nivel de 53 m (10 m
deasupra nivelului mãrii la Olteniþa ºi 63 m la
Bucureºti). Planul include patru ecluze ºi trei
porturi, douã la Bucureºti (lângã comuna
1 Decembrie - pe Argeº ºi la Glina - pe râul
Dâmboviþa) ºi altul la Olteniþa.
Oponenþii finalizãrii canalului aduc ca argumente costurile ridicate (400 de milioane de
dolari, estimare din 1997) ºi impactul ecologic negativ. De asemenea, unii considerã acest
proiect ca fiind o moºtenire nefericitã a regimului comunist. Ei susþin cã eficienþa
economicã a canalului Dunãre-Bucureºti nu a
putut fi niciodatã demonstratã, canalul fiind una
dintre reminiscenþele mãreþelor construcþii
ale socialismului, care se promovau
indiferent de criteriile economice. Din acest

motiv, contrar legislaþiei în vigoare la acea
vreme, lucrãrile nu au fost începute prin
aprobarea unei note de comandã, ci în baza
unei dispoziþii derogatorii a lui Nicolae
Ceauºescu. Susþinãtorii proiectului sunt de
pãrere cã finalizarea canalului ar micºora
semnificativ costurile ºi ar uºura transportul
de marfã între Marea Neagrã/Constanþa ºi
Bucureºti, ar putea fi ºi un producãtor de
energie, prin cele patru microhidrocentrale din
nodurile hidrotehnice, amenajate pe lângã
ecluze, putându-se ajunge la o producþie de
energie electricã de peste 50 MW. Apa din
canal va putea fi ºi o sursã de irigaþii pentru
circa 150.000 de hectare teren arabil. Un alt
beneficiu ar consta în faptul cã 11 localitãþi ºi
circa 30.000 hectare terenuri agricole vor fi
scoase de sub efectul inundaþiilor.
Marin Filot, fost ºofer al ºantierului
Dunãre  Bucureºti, ne împãrtãºeºte din
amintirile sale: Era cale feratã aicea, tot.
Macarale... Cã venise ºi macarale! Cã zicea
cã vine de la Dunãre, pânã aici. ªi
descarcã, încarcã în vagoane ºi duce în
þarã! Acum, nimic! S-a ales praful de tot!
Împreunã cu nea Marin, între 1986 ºi 1989, a
lucrat la amenajarea portului 1 Decembrie ºi
Costel Dinu, un tânãr gestionar pe vremea
aceea, cu aspiraþii de navigator. Acum
povesteºte: La timpul ãla, cã eram tineri,
ºi ne fãceam ideea sã ne cumpãrãm... nu
iahturi, cã nu ne permiteam noi. Sã ne
cumpãrãm o barcã d-asta cu motor. Da, sã
ne ducem în deltã, sã ne ducem în...
În ultimii ani ai comunismului, locul acum
nãpãdit de gunoaie ºi stuf era un imens
furnicar, format din oameni ºi utilaje. Peisajul
acela a rãmas în fotografii ºi-n amintirile lui
Costel, ºi-n amintirile lui nea Marin, ºi-ale
miilor de români caree au lucrat aici, pe ºantier.
În vara anului 1989, lucrãrile au fost sistate
fãrã explicaþii. Muncitorii au fost retraºi. Au
rãmas utilajele fixe. Dar la începutul anilor
1990, au început sã disparã locomotivele, ºi
dalele, ºi tot ce era din fier, ºi barãci, pânã
chiar ºi macaralele. Petre Gheorghe, din
localitatea 1 Decembrie, spune: Asta este ceea
ce a mai rãmas din ºinele macaralelor care
trebuiau sã opereze danele din zona în care
ne aflãm acum. Chiar au existat douã
macarale, care... vã daþi seama: macarale
din alea portuare.
Chiar dacã nu mai este la nivelul de
construcþie pe care îl avea în anul 1989, acest
proiect dorit de domnitorul Cuza, de Regele
Carol I, de Regele Ferdinand, de ingineri de
top, de politicieni interbelici ºi chiar de
Ceauºescu, poate fi realizat. Ludovic Orban,
ca ministru al Transporturilor, ºi Sorin
Oprescu, ca primar general, au vrut sã
relanseze proiectul, dar în van. Gabriela Firea
a anunþat însã cã vrea canalul finalizat ºi a
demarat procedurile: Pregãtim acum un
studiu de fezabilitate, de fapt, un up-date
al vechiului studiu de fezabilitate în ceea
ce priveºte un proiect controversat, dar
extrem de important.
Mega-proiectul canalului Dunãre-Bucureºti
a început sã se miºte încet-încet, spre deloc.
Conform declaraþiilor oficialilor, Studiul de
fezabilitate a fost reluat, fiind reactualizat. În
urmã cu ceva timp, cel mai mare proiect din
Regiunea Sud Muntenia, abandonat dupã
Revoluþie, cel al construirii canalului, a fost
resuscitat de Camera de Comerþ ºi Industrie
Cãlãraºi.

Dupã 30 de ani, proiectul va mai fi, oare,
reluat? Planul conþinea trei poduri: la Fundeni,
Vasilaþi ºi în oraºul Budeºti, toate cele trei
localitãþi aflate în judeþul Cãlãraºi. Proiectul
includea amenajarea râului Dâmboviþa ºi a
râului Argeº. Punctul terminal era Glina, în
apropiere de Bucureºti, unde urma sã fie
amplasat un port ºi încã unul la Olteniþa. La
solicitarea Ministerului Transporturilor,
proiectantul iniþial, SC IPTANA SA, a actualizat
lucrarea ce s-ar putea realiza în 4 ani. Investiþia
ar antrena, în execuþie, 7- 8.000 de oameni,
urmând ca, pentru perioada urmãtoare, peste
o mie de persoane sã lucreze în exploatare.
Din când în când, un vântiºor adie ºi aduce
ºoapte: Se reia proiectul lui Ceauºescu,
canalul Dunãre  Bucureºti. Aºa se aude
pe strãzi ºi pe la colþuri. Sã se reia! Sã se
facã!... mai spun alþii. Românii ar putea
ajunge astfel pe calea apei de la Bucureºti,
la Marea Neagrã ºi în Deltã, dar ºi la
Rotterdam, Budapesta, sau Viena.

Brigadieri pe ºantierul canalului
Dunãre-Bucureºti în 1985

Ecluza de la Copãceni

Podul neterminat de la Gradistea

Portul 1 Decembrie

