Sãptãmânal de opinii, informaþii ºi idei de larg interes naþional

Director: Mioara VERGU-IORDACHE
Anul 28, nr. 934, 3 noiembrie 2020, 8 pagini, 1 leu, www.opinianationala.ro



PROVOCÃRILE DIN AGRICULTURA ECOLOGICÃ

Cercetarea, inovarea ºi digitalizarea pentru produse ecologice româneºti,
la standarde înalte, un obiectiv important al miºcãrii ecologice

Cercetarea, inovarea ºi digitalizarea pot fi mai bine direcþionate spre
domeniul produselor ecologice. Acest lucru a fost scos în evidenþã la
seminarul Provocãrile din agricultura ecologicã, organizat, în format
hibrid, de Asociaþia ºi Consorþiul de clustere Inter-Bio împreunã cu
USH Pro Business, gãzduit de Cooperativa agricolã Bio Carpathia, din
Braºov, la 23 octombrie.
Dezbaterea a punctat subiecte legate de importanþa standardizãrii în
agricultura ecologicã, necesitatea colaborãrii între operatori, importanþa
cercetãrii, a transferului de cunoºtinþe ºi de tehnologii, precum ºi aplicarea
de soluþii de digitalizare, conectare a proceselor, algoritmi de AI pentru
predicþia evenimentelor specifice domeniului etc.
Concluziile au evidenþiat provocãrile imediate din domeniul agriculturii
ecologice, accelerate ºi de criza epidemiologicã. Presiunea cade deopotrivã
pe fermieri, procesatori, comercianþi, în efortul fiecãruia sau conjugat, de a
oferi produse de calitate, la standardele naþionale sau internaþionale solicitate.
Presante sunt, acum, obiectivele operatorilor legate de digitalizarea
proceselor. Acestea implicã pregãtirea personalului calificat pentru
tehnologii avansate, în vederea implementãrii noilor soluþii la nivel de
fermã. Lista nevoilor imediate este lungã ºi cuprinde: identificarea ºi
implementarea de soluþii inteligente pentru reducerea consumului de
energie în ferme ºi unitãþi de procesare, reducerea amprentei de carbon/
produs alimentar, gãsirea unor soluþii inovative pentru prelungirea termenului de valabilitate a produselor bio, monitorizarea inteligentã a culturilor
ºi a efectivelor de animale în sistem ecologic ºi, nu în ultimul rând, transferul
tehnologic în domeniul producþiei ºi procesãrii bio a alimentelor.
(Continuare în pag. 3)

Cuiul lui Pepelea

Practica - premiatã cu 2000 de lei/student
În anul universitar 2020  2021, toþi studenþii facultãþiide
ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice Constanþa din cadrul
Universitãþii Spiru Haret , inclusiv cei din anul I, vor participa
la activitãþi de practicã organizate în medii de muncã reale,
derulate în cadrul celui de al zecelea proiect finanþat din fonduri
europene ºi implementat de facultate. Pentru prezenþã activã
ºi bune rezultate, studenþii vor fi recompensaþi cu un premiu
în valoare de 2.000 lei/student.

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ia mãsuri pentru a asigura
evidenþa centralizatã a diplomelor ºi a certificatelor universitare

Registrul matricol unic al universitãþilor din România



Începând cu data de 2 noiembrie 2020, în termen de 30 de zile,
toate instituþiile de învãþãmânt superior trebuie sã opereze toate
modificãrile necesare în Registrul matricol unic al universitãþilor din
România (RMUR), astfel încât sã fie implementate toate mãsurile
prevãzute de actele normative în vigoare.
Concret, informeazã Biroul de Comunicare al MEC, instituþiile de
învãþãmânt superior vor introduce în RMUR seriile ºi numerele actelor
de studii întocmite ºi eliberate pentru absolvenþii celor trei cicluri de
studii universitare (licenþã, master, doctorat), precum ºi ale altor forme
de studii. De asemenea, vor fi introduse ºi date cu privire la numele
conducãtorului/conducãtorilor de doctorat sub tutela cãruia/cãrora
au fost/sunt organizate studiile, pentru fiecare student doctorand.
RMUR s-a constituit prin Legea Educaþiei Naþionale nr. 1/2011. Conform
prevederilor LEN, art. 201, alin (5) în baza de date electronicã aferentã
RMUR se înregistreazã ºi se pãstreazã evidenþa diplomelor universitare
emise în România. Universitãþile acreditate ºi Academia Românã
înregistreazã seriile ºi numerele actelor de studii întocmite ºi eliberate.
Registrul matricol unic al universitãþilor din România a devenit
funcþional în anul 2016, prin includerea în contractul instituþional al
fiecãrei universitãþi a obligaþiei de a raporta datele solicitate de Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii referitoare la evidenþa studenþilor pentru toate
nivelurile de studii (licenþã master, doctorat sau alte forme de studii).
În 2018, funcþionarea RMUR a fost detaliatã prin ordinul ministrului
educaþiei nr. 3.714/2018, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
reglementându-se faptul cã instituþiile de învãþãmânt superior de stat
ºi particulare din România, acreditate sau autorizate sã funcþioneze
provizoriu ºi Academia Românã, au responsabilitatea ºi obligaþia sã
înregistreze în RMUR seria ºi numãrul actelor de studii emise pentru
absolvenþii înscriºi la toate ciclurile de studii universitare (licenþã,
master, doctorat) ºi la alte forme de studii.
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350 de persoane din regiunea
Sud-Muntenia au învãþat
cum sã devinã oameni
de afaceri în cadrul proiectului
Antreprenori SMART  Tineri
Responsabili, Ambiþioºi,
Motivaþi, de Succes,
ce se va termina
în luna decembrie 2020.
Este unul dintre proiectele
europene care reuºeºte
sã contribuie la crearea
de noi locuri de muncã
ºi creºterea nivelului de trai
în zona vizatã. Beneficiar este
Asociaþia Societatea
Naþionalã Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã.

Mioara VERGU-IORDACHE

Centrul de Consiliere ºi Orientare
în Carierã (CCOC)
al Universitãþii Spiru Haret
vã oferã

Servicii de consiliere
gratuite online
Rãspândirea infectãrii cu noul coronavirus, SARS-CoV-2 a dus la schimbãri
serioase în viaþa noastrã de zi cu zi.
Confruntarea directã cu pericolul dat de
eventualele complicaþii ale infecþiei sau
chiar expunerea zilnicã la riscul infectãrii,
conduc la creºterea anxietãþii.
Suntem cu toþii afectaþi, într-o mãsurã
mai micã sau mai mare. Frica este normalã în acest context al pandemiei. ªi o
experimentãm cu toþii. Sunt însã lucruri
pe care le putem face fiecare pentru a
scãdea nivelul de stres, iar atunci când
ne simþim depãºiþi de situaþie, putem
apela la ajutorul specialiºtilor psihoterapeuþi. Existã servicii online gratuite,
ºi pentru noi toþi, dar ºi pentru personalul medical ºi serviciile de urgenþã.
CCOC al Universitãþii Spiru Haret
oferã servicii de consiliere gratuitã
tuturor celor care au nevoie, încã de la
începutul pandemiei.
Dacã doriþi sã vorbiþi cu cineva, nu
ezitaþi sã contactaþi specialiºtii CCOC:
tel: 0721707887; 0742826114;
aminaruxandra@yahoo.com;
elena.sandu@spiruharet.ro.

Nu, nu ne spune cineva cã suntem o societate de nimic. Nu.
Doar se insinueazã. Iar noi acceptãm ca ºi cum n-am face parte din
aceastã societate, ca ºi cum ea, societatea româneascã, ar fi o
fatalitate, o ceva asupra cãreia nu avem niciun control, care,
pânã la urmã, nici nu ne priveºte. Nu ne priveºte pentru cã înºine
avem rol de privitori, exteriori realitãþii?!
Cât ar încerca unii sã aºeze, sã ordoneze lucrurile în ograda
noastrã, rãmâne cuiul lui Pepelea, insinuarea. ªi mai toatã lumea
are de agãþat ceva în acest cui nãzdrãvan! Români ºi strãini, dar
mai ales români. Acest cui, lângã alte cuie
Anul acesta am avea prilejul sã scãpãm de unul dintre ele, înfipt
bine în Parlamentul României, cuiul care se referã la calitatea umanã
ºi profesionalã a aleºilor.
Sigur, pare cã ne învârtim în cerc, ºi pãgubos, ºi vicios. Parcã ne
bucurãm în loc sã ne înverºunãm, sã ne mobilizãm, sã schimbãm,
când, de pildã, rostim analfabet funcþional. Mai curând ne
resemnãm: aºa, ºi?! Continuãm. Ne vedem de treabã, treabã care ar
trebui sã fie a noastrã, a tuturor, dar noi avem altã treabã. Nu, nu e
un joc ieftin de cuvinte. Chiar ridicãm resemnaþi din umeri ºi ne
aºezãm cuminþi la colþ, pe coji de nucã. Aºteptãm sã ne primim dojana
deloc mãgulitoare. Pretindem, pe bunã dreptate, efemerilor
conducãtori sã aducã schimbarea, binele, progresul. Dar sunt ei
ocoliþi de analfabetismul funcþional? Suntem noi mulþumiþi de ei?
Din pãcate, nu. E un paradox. Ei sunt aceia pe care noi îi votãm, noi
îi aºezãm în poziþiile (dovedit neonorate) din care ºi-au asumat rolul
de a face. (Nu generalizez, ar fi o greºealã.) Noi îi votãm! De ce îi
alegem? Ce ºtim noi despre ei? Ce ºtiu ei despre noi? Toþi am comparat
comportamentul candidaþilor deveniþi aleºi. Câtã diferenþã! ªi nu
putem pretinde cã nu avem experienþã! Au trecut opt cicluri electorale,
unii au fost aleºi, aºa cum sunt, chiar de opt ori.
Putem noi, la alegerile viitoare, la termen sau nu, sã smulgem cuiul
lui Pepelea din Parlament? Putem sã alungãm insinuarea cã sunt
incapabili, hoþi, corupþi, vânduþi ºi câte ºi mai câte insinuãri ce se
rãsfrâng asupra întregii societãþi? Aº vrea sã fiu optimistã. Mã tem
cã mã va împiedica virulenþa covidului, cã vor ieºi la vot doar
nucleele dure ale formaþiunilor politice, cã iar vom alege pânã vom
culege, cã, din nefericire, tot noi ne vom mai bate un cui al lui
Pepelea, iar fiecare formaþiune politicã va bate câte un cui la celelalte.
Doar dacã este cineva care nu a auzit de Cuiul lui Pepelea, amintesc
cã acest cui este un drept pe care ºi-l creeazã cineva pe baze ºubrede,
pentru a stingheri pe altul.
Pepelea, personaj de basm, ºi-a pãstrat, în casa pe care a
vândut-o, un cui ce-i servea ca pretext pentru a intra în casã ori de
câte ori dorea, deranjând proprietarul de drept. Poveºti.
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Prof.univ.dr. Adin COJOCARU:

Sportul te clãdeºte, te învaþã sã fii organizat, sã îþi doreºti sã fii mai bun
Ai învins continuã, ai pierdut continuã (Pierre de Coubertin)

Prof.univ.dr. Adin COJOCARU este cadru
didactic la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport din cadrul Universitãþii Spiru Haret ºi
preºedinte al Federaþiei Române de Volei.
Pasiunea sa principalã este voleiul. Este
autodidact, la curent cu noutãþile din acest
sport. Citeºte cãrþi din domeniu. Este interesat
de dezvoltarea antrenorilor pentru cã ei sunt
cei care aduc copiii la volei ºi cei care îi
instruiesc, iar, ulterior, federaþia selecteazã
mulþi dintre aceºti copii pentru loturile
naþionale. Cântatul la chitarã a fost hobby-ul
sãu de când era mic. Am avut în casã o chitarã,
pe care o foloseau fraþii mei mai mari ºi atunci
m-am apropiat ºi eu de ea. A fost o perioadã
frumoasã, cea de adolescent ºi dupã, pentru
cã efectiv mã eliberam de multe lucruri, iar genul
de muzicã preferat a fost ºi este folk. Am ºi
acum o chitarã în casã, dar destul de rar mai
încerc sã o folosesc, din pãcate!. Timpul liber
îl petrece alãturi de familie, acolo unde se
încarcã cu energie pentru a face faþã tuturor
activitãþilor. Deviza care este în ton cu viaþa sa
este: Ai învins continuã, ai pierdut continuã
(Pierre de Coubertin).
Sã aflãm mai multe despre profesorul,
sportivul de performanþã, antrenorul,
preºedintele Federaþiei Române de Volei,
Adin Cojocaru.
Sunteþi profesor în cadrul Facultãþii de
Educaþie Fizicã ºi Sport. De ce aþi ales sã
urmaþi o carierã didacticã?
Din 1996, când am terminat facultatea, am
fost cooptat la catedra de volei din ANEFS
(propus de domnul profesor Stelian Tudor
ºi domnul profesor Marcel ªerban), unde
am predat un an, pe perioada desfãºurãrii
Masteratului. În aceastã perioadã domnii
profesori Ioan Kunst Ghermãnescu, Virgil
Hnat ºi, ulterior, de domnul Drãgan Aurel
de la Universitatea Spiru Haret, Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sport, mi-au propus o
colaborare ºi aºa am ajuns, dupã un an de
ANEFS, sã susþin examenul de preparator
universitar la FEFS din cadrul Universitãþii
Spiru Haret. De-a lungul anilor, am lucrat
alãturi de colegii mei pentru a dezvolta
aceastã facultate.
Cu echipa de volei masculin a Universitãþii Spiru Haret, aþi obþinut douã titluri de
Campion (2007 ºi 2008) ºi un loc II (2006)
la Campionatul Naþional Universitar. Au
existat cazuri de studenþi care au fãcut
performanþã ulterior?
În cadrul facultãþii avem studenþi care aleg
cariera didacticã, iar alþii se orienteazã spre
cariera de antrenor. Eu îi sfãtuiesc pe toþi sã
aibã ambele competenþe, pentru cã, în timp,
pot constata care este activitatea pe care o
fac cu mai mare plãcere. Plãcerea înseamnã
PASIUNEA!
De ce spun asta? Pentru cã meseria de
antrenor înseamnã sã accepþi cã vei lipsi în
weekend-uri, pentru a participa la competiþii,
vara sau iarna ai perioade de pregãtire ºi asta în
defavoarea timpului petrecut alãturi de familie.
Existã foarte mulþi absolvenþi ai noºtri
care au fãcut parte din echipele universitare
cu care am câºtigat ºi care antreneazã.
Câteva exemple ar fi Marius Dãnãlache
(cãpitanul echipei din 2007), care antreneazã
la CSM Bucureºti, Dãnuþ Mavrodin (din
echipa din 2008) campion naþional, locul II
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ºi III cu Dinamo Bucureºti, Marius Buzicã
antrenor la CSS 6 Bucureºti, Simion ªtefãnel
antrenor la CTF Mihai I, locul III în
Campionatul Naþional etc.
Recent, aþi fost ales, cu majoritatea
voturilor în funcþia de preºedinte al
Federaþiei Române de Volei. Ce reprezintã
pentru dumneavoastrã aceastã funcþie?
Funcþia de preºedinte al Federaþiei
Române de Volei reprezintã vârful maturitãþii
la care am ajuns, maturitate rezultatã din
activitatea de fost sportiv, membru în diferite
departamente ale federaþiei, dar ºi din aceea
de cadru didactic. Consider cã este o sumã
de activitãþi care m-au format de-a lungul
dezvoltãrii mele profesionale.
Ce proiecte aveþi la nivelul Federaþiei?
Pentru a aduce plusuri în dezvoltarea
federaþiei, am mai multe proiecte. De exemplu:
 realizarea unei activitãþi susþinute de
colaborare cu federaþiile din jurul României,
în vederea unei informãri permanente asupra
metodelor ºi direcþiilor de predare a jocului
de volei în zona respectivã, care a fost
început ºi trebuie continuat, pe baza unor
protocoale de colaborare între federaþii
(schimb de experienþã, cantonamente
comune, realizarea de tabere de instruire etc.);
 susþinerea voleiului la nivelul sportului
ºcolar prin crearea ºi susþinerea asociaþiilor
sportive din ºcoli ºi universitãþi ºi înfiinþarea
Asociaþiilor Judeþene de Volei, care sã aibã
rolul organizãrii de competiþii locale, sub
forma Cupa Asociaþiilor de Volei sau Cupa
Regionalã, care sã multiplice numãrul de
jocuri tip ºcoalã, jocuri de antrenament, jocuri
amicale, bilaterale la acelaºi nivel sau
superior;  voi continua proiectul Baby volei,
care se axeazã pe atragerea copiilor între 7 ºi
9 ani la volei, sub o formã de joacã!  voi
discuta cu autoritãþile locale în vederea
realizãrii de terenuri de volei pe iarbã, în parcuri
ºi organizarea de competiþii de divertisment,
care sã atragã copii cãtre recreaþie, competiþie
ºi, în final, sã creascã voleiul de masã ºi apoi
aria de selecþie;  toate meciurile de copii ºi
juniori sã fie transmise pe facebook sau pe
canalele de youtube. Cred cã nu este un lucru
greu de realizat ºi cred cã aºa deschidem
apetitul copiilor cãtre a se vedea, analiza ºi
chiar cãtre a aduce colegii cãtre volei;
 realizarea unui proiect de finanþare pentru
susþinerea sportivilor talentaþi, care sã ajute
antrenorii sã descopere sportivi talentaþi din
zonele limitrofe oraºului, clubului ºi cãrora
sã li se deconteze cheltuielile de cazare, masã
la nivel de cãmine/ internate ºcolare;  asigurarea continuitãþii sportivului, iar din taxa de
transfer a unui sportiv junior cãtre eºaloanele
superioare (A2, A1), un procent sã ajungã ºi
la antrenor.  pentru toþi sportivii talentaþi care
vor avea contracte în strãinãtate, clubul care
l-a format sã primeascã un procent din taxa
de transfer a acestui sportiv (30% clubul, 10%
antrenorul);  continuarea Protocolului de
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colaborare cu Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, dar care sã producã ºi un efect benefic,
prin reglementarea/ameliorarea programelor
ºcolare cu cerinþele noi de instruire specifice
Federaþiei Române de Volei;  îmbunãtãþirea
prezenþei ºi a imaginii Federaþiei Române de
Volei prin realizarea unor activitãþi de
prezentare a jocului de volei;  atragerea unor
persoane (PR, societãþi de marketing), care
sã prezinte rezultatele realizate de F.R.V. în
ultimii ani, pe bazã de contract;  prioritizarea
folosirii sportivului român în competiþiile
interne (A1), în raport cu jucãtorii strãini
(exemple: sportivii de lot naþional sã fie în teren
obligatoriu, pentru a fi pregãtiþi pentru loturile
naþionale, realizarea unui raport român/strãin
în teren, care sã avantajeze sportivul român,
U23 sã fie folosit jocuri întregi, nu doar puncte
etc);  echipele de A2 vor juca doar cu români
ºi îmi doresc sã aibã obligatoriu 2/3/ sportivi
sub 21 de ani, pentru a crea legãtura între
juniori ºi seniori (unii sportivi se maturizeazã
mai târziu ºi atunci reducem abandonul
sportiv la 18/19 ani);  sau transformarea
diviziei A2 în divizia de tineret 18-21 ani;  nu
în ultimul rând, vreau sã aduc lângã federaþie
un Consiliu Director Lãrgit sau Sfat al
Bãtrânilor, foste glorii, pentru a ne consulta
în anumite direcþii de dezvoltare.
Anterior, aþi ocupat funcþiile de secretar
general, membru în Consiliul Director,
vicepreºedinte al Federaþiei, ºi, totodatã,
preºedinte al Colegiului Central al
Antrenorilor. Cum v-au ajutat aceste funcþii
în dezvoltarea dumneavoastrã profesionalã
ºi ce aþi reuºit practic sã realizaþi pentru
acest sport pânã în prezent?
De-a lungul activitãþii mele, acolo unde am
reuºit sã coordonez activitatea, au apãrut ºi
rezultate frumoase. Activitatea mea s-a
împãrþit între perfecþionarea antrenorilor ºi
dezvoltarea voleiului juvenil. Pe scurt, am
preluat federaþia în 2002, calificatã la Campionatul Mondial de senioare, în Germania, ºi
am lãsat-o calificatã de douã ori la
Campionatul European (2003 - Turcia, 2005 Croaþia). La nivelul seniorilor, erau în grupa a
doua valoricã ºi i-am lãsat în prima grupã
valoricã. Tot ca un proiect, în 2003, am avut
jocuri de verificare cu Turcia, la Tulcea
(Turcia fiind organizatoarea Campionatului
European) ºi am semnat un protocol de
colaborare cu Federaþia Turcã, la toate
nivelurile. Ne-au invitat în iunie cu echipa de
senioare, calificatã la turneul final european,
la un turneu, înaintea CE, împreunã cu
Polonia, Cehia ºi Turcia, unde România a venit
pe locul II. Pentru a înþelege la ce nivel a fost
invitatã România, vã spun cã finala Campionatului European a fost Polonia-Turcia. Au
fost realizate protocoale de colaborare cu
Grecia, astfel cã, înaintea Jocurilor Balcanice,
România mergea înainte pentru trei jocuri de
verificare pe cheltuiala Greciei ºi invers. La
juniori masculin, am avut protocol cu Ungaria,

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.

pentru a se realiza jocuri bilaterale, pregãtire
comunã etc. Ca rezultat, la nivelul juniorilor,
la cadete, generaþia lui NNeka Onyejekwe a
câºtigat Balcaniada (2005).
Am încercat, ca preºedinte al C.C. Antrenori,
sã lucrãm corect cu colectivele tehnice ale
loturilor naþionale, în sensul sã realizãm planurile de pregãtire real ºi sã le urmãrim în
derulare. Trei generaþii de bãieþi ºi de fete s-au
calificat la Campionatele Europene, cea a domnului Marius Macarie de douã ori, odatã la
Campionat Mondial (loc VI) ºi la FOTE (loc II).
Am realizat proiectul la Bucureºti, ªcoala
generalã 194, de unde majoritatea fetelor au
format lotul naþional, care anul trecut, la
Ploieºti, s-a calificat la Campionatul
European ºi anul acesta este din nou
calificat la un nou turneu final. Este în
derulare Baby Volei, un proiect care a adus
100 de copii la Izvorani ºi 10-12 antrenori de
copii. Menþionez cã toate aceste lucruri au
fost posibile ca urmare a lucrului în echipã.
Le mulþumesc angajaþilor Federaþiei, dar ºi
antrenorilor care au avut încredere cã putem
realiza lucruri normale.
Aþi fost ºi sportiv de performanþã timp
de 20 de ani. Ce aþi învãþat pe parcursul
acelor ani?
Foarte multe lucruri am învãþat din
activitatea de performanþã. Sportul te
clãdeºte, te învaþã sã fii organizat, sã îþi doreºti
sã fii mai bun în comparaþie cu colegii tãi ºi
cu alþii, te ajutã sã îþi formezi spiritul de echipã.
Atunci când eram elev ºi sportiv, antrenorii
puneau foarte mult accent ºi pe rezultatele
ºcolare ale noastre, mergând pe ideea cã, la
un moment dat, când ajungi sã înveþi ºi sã
aplici tactica în joc, trebuie sã foloseºti
inteligenþa. În instruirea sportivã existã o
sarcinã care trebuie realizatã, aceea de
inteligenþã motricã, cea care ajutã sportivul
sã adapteze creativ acþiunile motrice. Ca
atare, transmit ºi studenþilor mei sã facã totul
cu plãcere, cu pasiune, sã aibã rãbdare în a
se construi sau dezvolta personal. Totul se
face gradual, cu acumularea de cunoºtinþe ºi
experienþã. Procesul este îndelungat ºi atunci
ai nevoie de pasiune ºi rãbdare.
De unde dragostea pentru acest sport?
În primul rând, am avut plãcerea de a mã
juca, pentru cã la vremea de atunci, copiii îºi
petreceau timpul jucându-se afarã, imitând
de fapt ceea ce învãþau la orele de educaþie
fizicã sau de la copii mai mari. În familie, fraþii
mei mai mari au cochetat cu sportul, unul cu
gimnastica, iar celãlalt cu voleiul. La liceul
unde am fost elev 12 ani (Liceul de
Matematicã-Fizicã Vasile Roaitã din Râmnicu
Vâlcea, devenit apoi Liceul Industrial nr.7 ºi
astãzi Colegiul Naþional Mircea cel Bãtrân)
erau clase de volei ºi atletism. Atunci am primit
primele iniþieri în tainele acestui sport. Rolul
esenþial l-au avut antrenorii mei de atunci,
Laurenþiu Stilea, Constantin Dumitraºcu ºi
Cristian Iancu, cãrora le mulþumesc pentru
ce au fãcut, fiecare, pentru dezvoltarea mea
ca sportiv. Am fost campion naþional cu CSS
Râmnicu Vâlcea, în 1985.
Ce mesaj le transmiteþi studenþilor
Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport?
În primul rând, aº vrea sã îi felicit cã au
ales Universitatea Spiru Haret, Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sport, pentru cã aceastã
facultate le oferã toate condiþiile de a învãþa
ºi de a se forma! Sã aibã încredere cã vor
deveni mai buni cu ajutorul corpului
profesoral, care este unul de excepþie. Toþi
colegii mei sunt ancoraþi în activitatea
sportivã, cea de educaþie fizicã sau sunt
medici, kinetoterapeuþi, care lucreazã în
domeniu, deci deþin toate informaþiile reale,
proaspete, pe care le transmit cu tact, ºtiinþã
ºi profesionalism.
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UNDE NE SUNT ABSOLVENÞII

Mereu de nota 10, Valentin NICA

Erasmus
Goes
Greener


Sustenabilitatea va fi una dintre prioritãþile viitoarei
generaþii de programe Erasmus+ ºi ESC (Corpul
European de Solidaritate). În acest context, seria de
activitãþi online Erasmus Goes Greener îºi propune sã
creeze spaþiul de învãþare ºi contextul pentru a afla
cum organizaþiile pot implementa proiecte ºi iniþiative
mai verzi ºi eco.
Detalii ºi înscrieri: https:
//www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/1844
Seria de activitãþi online Erasmus Goes Greener îºi
propune sã creeze spaþiul de învãþare ºi contextul pentru
a afla cum organizaþiile pot implementa proiecte ºi
iniþiative sustenabile prin programele Erasmus+ ºi ESC
(Corpul European de Solidaritate). Sunt propuse
instrumente, abordãri, exemple de bune practici care sã
sprijine abordãrile eco în toate etapele de viaþã ale
proiectului: planificare, implementare, aspecte logistice
ºi de transport, comunicare, ºamd.
Iniþiativa Erasmus Goes Greener din acest an presupune
organizarea a douã activitãþi: una internaþionalã (pe data
de 26 noiembrie 2020) ºi una naþionalã (pe data de 8
decembrie), fiind necesarã participarea la ambele
evenimente, conform programului anunþat de cãtre
organizatori.
Se propune, de asemenea, crearea unei reþele Green
Erasmus, care va fi implicatã în viitoare activitãþi naþionale
ºi internaþionale.
Informaþii suplimentare cu privire la curs se gãsesc la
urmãtoarea adresã:
https://www.salto-youth.net/ tools/european-trainingcalendar/training/erasmus-goes-greener.9018/
Înscrierea se face online prin completarea formularului
de candidaturã (este necesarã în prealabil înregistrarea pe
site-ul SALTO-Youth) la adresa:
https://www.salto-youth.net/tools/european-trainingcalendar/application-procedure/9731/ application/
Profilul candidatului:
 reprezintã o organizaþie care lucreazã direct cu tineri:
lucrãtori tineri, manageri de proiect;
 este interesat sã dezvolte viitoare proiecte internaþionale (Erasmus+) în domeniul tineretului sau ESC ºi
interesat de iniþiative eco ºi sustenabile;
 are cunoºtinþe avansate de limba englezã (scris, vorbit);
 are vârsta minimã de 18 ani.
Criterii de eligibilitate ºi selecþie:
 prioritate în selecþie vor avea participanþii care NU au
mai beneficiat de finanþare TCA în perioada 1 ianuarie 2019prezent;
 capacitate de multiplicare, formare ºi informare;
 experienþa în lucrul cu tinerii;
 motivaþie ºi asteptãri personale ºi profesionale;
 distribuþie geograficã;
 abilitãþi lingvistice.

10 este nota cu care ºi-a finalizat studiile de licenþã 
programul Kinetoterapie ºi motricitate specialã ºi de
masterat  programul Kinetoterapia în afecþiunile
locomotorii! Valentin Nica este absolvent al promoþiei 2011.
A ales sã studieze la Univesitatea Spiru Haret, Facultatea
de Educaþie fizicã ºi Sport, în urma unor recomandãri ale
absolvenþilor facultãþii care deja lucrau în domeniu. Mam informat despre curriculum ºi baza materialã a facultãþii
ºi am decis cã aici trebuie sã studiez. La terminarea celor
cinci ani de studii nu am regretat nicio secundã alegerea
fãcutã, ba chiar m-am bucurat cã am avut succes la angajare,
imediat dupã studiile de licenþã.
Totodatã, a urmat modulul în cadrul Departamentului
pentru Pregãtirea Personalului Didactic, nivelul 1 ºi 2,

deoarece, dupã cum spune Valentin Nica: îmi doresc sã
formez ºi eu, la rândul meu, alte persoane în acest domeniu
ºi îmi place foarte mult sã lucrez în învãþãmânt.
În prezent, traseul sãu profesional aratã aºa:
I. Profesor titular Kinetoterapie (nota 10 la Titularizare),
gradul 1 (nota 10), la Grãdiniþa Specialã pentru Hipoacuzici
nr.65 din Bucureºti, unde lucreazã din 2009.
Cu ce se ocupã? Evaluez, realizez programe terapeutice
specifice deficienþelor copiilor (deficienþe de auz ºi vedere,
autism, sindrom Down, afecþiuni neuromotorii etc), realizez
documentaþia necesarã pentru comisia de evaluare a
persoanelor cu handicap.
II. Profesor asociat catedra BFKT (Balneofiziokinetoterapie) din cadrul ªcolii Postliceale Sanitare Sf. Ierarh
Nectarie din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din
Bucureºti, din 2015.
În aceastã ºcoalã sunt profesorul coordonator al catedrei
de recuperare medicalã. Predau discipline de specialitate,
coordonez lucrãri de absolvire, sunt membru al comisiei de
absolvire ºi responsabil cu practica de specialitate a elevilor.
Am deþinut funcþie similarã în perioada 2012-2015 la ªcoala
Postlicealã Sanitarã Carol Davila din Bucureºti.
III. Kinetoterapeut principal în cadrul Spitalului
SANADOR din anul 2013. Examenul de grad principal l-a
susþinut în cadrul UNEFS ºi a absolvit cu nota 9,90.
Desfãºor programe terapeutice, atât în sala de
kinetoterapie, cât ºi în spital, la patul bolnavului.
Universitatea Spiru Haret a fost temelia formãrii sale
profesionale de nota 10!

UniHack
- Hackathon internaþional pentru studenþi
Liga AC (Liga Studenþilor din Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare) ºi Banat IT anunþã o a doua ediþie a hackathon-ului internaþional
UniHack, ce va avea loc în perioada 20-22 noiembrie 2020, online.
UniHack este o competiþie dedicatã, atât studenþilor, cât ºi elevilor de
liceu, pasionaþi de IT, care le va oferi acestora un cadru de dezvoltare ºi
învãþare într-un timp scurt. Participanþii vor fi grupaþi în echipe de maximum
5 persoane ºi vor avea la dispoziþie 48 de ore pentru a concepe ºi implementa
soluþii software sau hardware pentru probleme civice, sub îndrumarea unor
mentori experimentaþi ºi a reprezentanþilor companiilor partenere.

Data limitã pentru înscrierea online este:
8 noiembrie 2020
Rezultatele selecþiei vor fi comunicate tuturor candidaþilor de cãtre Agenþia Naþionalã din Norvegia.
Condiþii de participare:
 Numãrul maxim de participanþi din România: 10
 Preselecþia naþionalã se realizeazã de cãtre
ANPCDEFP.
Evenimentul se desfãºoarã online ºi nu presupune
costuri de participare.
Este importantã asumarea participãrii la întreg
programul de activitãþi propus de cãtre organizatori, în
cele douã etape ale iniþiativei.

Pe lângã partea de programare efectivã, sunt pregãtite numeroase
activitãþi, challenge-uri ºi alte surprize, dar ºi sesiuni de conferinþe ºi
workshop-uri susþinute de traineri ºi speakeri internaþionali, care vor
aborda, atât teme tehnice, cât ºi de interes civic sau antreprenoriat.
Ca la orice hackathon, cele mai bune echipe vor fi premiate! În funcþie
de temã ºi tehnologiile folosite, proiectele se vor putea încadra într-unul
sau mai multe dintre track-urile urmãtoare: Best Mobile App, Best Web
App, Digital Education ºi Safe Urban Mobility. Premiile track-urilor vor
fi oferite de cãtre sponsori, iar organizatorii vor oferi premiul cel mare,
în valoare de 2000 euro.
Dupã o ediþie anterioarã de succes, anul acesta sunt aºteptaþi din nou
participanþi dornici sã-ºi arate cunoºtinþele în domeniul IT ºi rapiditatea
cu care gãsesc soluþii ingenioase la probleme de actualitate, din confortul
casei lor.
Acest eveniment este organizat cu sprijinul Facultãþii de Automaticã ºi
Calculatoare, al Universitãþii Politehnica din Timiºoara, Ambasadei
Franþei din România, Institutului Francez din România ºi al sponsorilor:
Atos, Continental Automotive, Visma ºi Here Technologies.
Înscrierile se fac la https://unihack.eu, unde se pot gãsi ºi mai multe
informaþii despre eveniment.

PROVOCÃRILE
DIN AGRICULTURA
ECOLOGICÃ
(Urmare din pag. 1)

Totodatã, un reper important în alinierea
la cerinþele pieþei, este standardizarea,
necesarã celor care lucreazã în domeniu,
pentru cã aduce informaþia corectã la nivelul
pãrþilor interesate.
Reprezentantul ASRO a expus rolul referenþial al standardelor naþionale ºi internaþionale pentru operatorii bio, de ghidare a
operatorilor, autoritãþilor, consumatorilor în
identificarea acelor produse agroalimentare
ecologice de calitate. Mai mult, a insistat pe
implicarea standardizãrii în cercetare, în
elaborarea ghidurilor, a liniilor directoare ºi
chiar a suporturilor tehnice ce stau la baza
elaborãrii legislaþiei specifice.
Avem în vedere susþinerea tuturor celor
implicaþi pe filierele de produse ecologice sã
investeascã în CDI ºi în digitalizare. Suntem
parte din centrele regionale de digitalizare ºi
inovare ºi suntem pregãtiþi sã-i sprijinim. ªi
de aceastã datã, startup-urile ºi firmele
partenere ale Universitãþii Spiru Haret au
prezentat soluþii digitale care au fost
apreciate, a declarat Costin Lianu, director
general USH Pro Business, preºedintele
Asociaþiei Inter-Bio.
Ne bucurãm cã am putut gãzdui un astfel de
eveniment, împreunã cu Universitatea Spiru
Haret ºi Asociaþia Inter-Bio, unde aceasta este
membru fondator. Avem multiple colaborãri,
atât în domeniul CDI, cât ºi în zona organizãrii
ºi susþinerii filierelor de produse. Asociaþia
noastrã este un promotor activ al produselor
ecologice, atât în regiune, cât ºi la nivel
naþional, a declarat Aurel Blaj, preºedintele
Cooperativei agricole Bio Carpathia, cu sediul
în Braºov.
USH Pro Business  Evenimente,
Comunicare ºi Internaþionalizare
 www.ushprobusiness.ro
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MINISTERUL EDUCAÞIEI ªI CERCETÃRII NE INVITÃ SÃ NE SPUNEM PÃREREA!

ªcoala SMART

- ªcoalã Modernã, Accesibilã,
bazatã pe Resurse ºi Tehnologii digitale
Strategia privind digitalizarea educaþiei
din România 2021-2027
Perioada de consultare online: 26 octombrie - 9 noiembrie,
în desfãºurare pe site-ul www.smart.edu.ro
Tema: Strategia privind digitalizarea educaþiei din România
Grup þintã:  autoritãþi publice centrale, judeþene ºi locale, instituþii publice ºi private  organizaþii
neguvernamentale  institute de cercetare  asociaþii ale elevilor ºi studenþilor, asociaþii ale pãrinþilor
 sindicate ºi patronate  reprezentanþi ai industriilor ºi companiilor  specialiºti IT, profesori, manageri.
Domenii de consultare:  Competenþe digitale pentru elevi ºi studenþi  Educaþia digitalã pe
întreg parcursul vieþii  Formarea iniþialã ºi continuã a cadrelor didactice pentru educaþie digitalã;
 Infrastructurã ºi resurse tehnologice digitale  Conectivitate  Resurse educaþionale deschise
 Curriculum ºcolar pentru meserii emergente  Securitate ciberneticã, protecþia datelor, siguranþa
online ºi etica IT  Alte teme subsecvente digitalizãrii educaþiei.
Propunerile se pot transmite prin completarea unui chestionar aflat la adresa:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbzQ7pXK_G7Kpw_-3bGS2Un0SW_io
7py3hoPrItQA979ShNQ/viewform
De ce?
Adaptarea sistemului de educaþie ºi formare la
evoluþia tehnologicã reprezintã un proces complex,
necesar pentru pregãtirea ºi perfecþionarea resurselor
umane ºi element esenþial al dezvoltãrii, modernizãrii
ºi inovãrii societãþii. Utilizarea noilor tehnologii digitale
este calea directã pentru a face ºcoala mai atractivã
pentru elevi, mai adaptatã nevoilor ºi stilului lor de viaþã,
mai eficientã în a dezvolta competenþe, generând
educaþie pe tot parcursul vieþii.
În prezent, este din ce în ce mai evident impactul
transformãrii digitale asupra societãþii ºi a pieþei muncii,

precum ºi asupra sistemelor de educaþie ºi formare. Din
aceastã perspectivã, transformarea digitalã în educaþie
este determinatã de progresele în materie de conectivitate, utilizarea pe scarã largã a dispozitivelor ºi a
aplicaþiilor digitale, nevoia de flexibilitate individualã
ºi cererea acutã de competenþe digitale.
Criza Covid-19 a reconfigurat practicile educaþionale de la interacþiunea faþã-în-faþã la mediul online,
aspect care a generat o serie de reflecþii care au pus în
centrul atenþiei faptul cã predarea, învãþarea ºi
tehnologia emergentã nu mai pot fi considerate disparat,
ci contureazã, holistic, viitorul educaþiei digitale.
Acest aspect a evidenþiat rolul educaþiei digitale ca
obiectiv-cheie pentru predarea-învãþarea-evaluarea de
înaltã calitate, accesibilã ºi favorabilã incluziunii,
precum ºi necesitatea unei abordãri strategice privind
dobândirea competenþelor digitale pe tot parcursul vieþii,
pentru toþi actorii implicaþi.
În aceastã perioadã, predarea-învãþarea s-a mutat
preponderent în mediul online, iar provocãrile cu care
s-au confruntat ºcolile din România au fost legate de:
 Lipsa de predictibilitate;  O reþea ºcolarã eterogenã,
cu un puternic decalaj digital între unitãþile de
învãþãmânt;  Competenþe digitale insuficient dezvoltate
pentru organizarea eficientã a procesului didactic în
mediul online;  Acces redus la tehnologie ºi conectivitate redusã la internet;  Posibilitãþile reduse ale
familiilor în a acorda sprijin beneficiarilor educaþiei,
copiii, pentru participare la lecþii online.
În prezent, abordarea integratã a tuturor aspectelor
digitalizãrii serviciilor publice, inclusiv în domeniul
educaþiei, este asiguratã de prevederile Strategiei
Naþionale pentru Agenda Digitalã România 2020.
Deºi România dispune de conectivitate la internet cu
o largã acoperire, încã sunt necesari paºi pentru
asigurarea tuturor resurselor ºi a unui cadru integrat
pentru acces la o educaþie de calitate în era digitalã.
Prioritãþi
Propunem un apel la acþiune pentru o cooperarea
mai strânsã cu toþi stakeholderii pentru a genera
o ªcoalã Modernã, Accesibilã, bazatã pe Resurse
ºi Tehnologii digitale  SMART-Edu pornind de la
urmãtoarele prioritãþi:
 Accesibilitate - asigurarea infrastructurii digitale ºi
a tehnologiilor emergente pentru acces la o
educaþie incluzivã ºi de calitate;
 Conectivitate  dezvoltarea competenþelor digitale
pentru tranziþia digitalã cãtre o societate competitivã,
centratã pe dezvoltare durabilã, echitate socialã ºi rezilienþã; alfabetizarea digitalã ºi combaterea dezinformãrii; utilizarea resurselor educaþionale deschise;
 Comunitate  consultarea ºi implicarea stakeholderilor;
 Ecosistem educaþional digital  crearea unui mediu
educaþional digital de înaltã performanþã respectând
etica digitalã, protecþia datelor personale, securitatea
ciberneticã, analiza datelor º.a.;
 Inovare  utilizarea tuturor resurselor ºi a
tehnologiilor digitale /emergente, stimularea creativitãþii
ºi a spiritului antreprenorial;
 Sustenabilitate  asigurarea predictibilitãþii pe
termen mediu ºi lung, prin cooperare inter-sectorialã,
pentru educaþie de calitate ºi o economie verde ºi digitalã.

Direcþii de acþiune ale Strategiei SMART-Edu
 Dezvoltarea de competenþe digitale la toate
nivelurile de învãþãmânt cross-curricular, prin discipline
de specialitate, prin activitãþi formale ºi non-formale;
 Susþinerea formãrii digitale iniþiale ºi continue a
cadrelor didactice;
 Îmbunãtãþirea infrastructurii digitale pentru reducerea decalajelor de conectivitate (conectare la internet,
creare de reþele interne, dotare cu echipamente,
asigurare suport tehnic);
 Stimularea unitãþilor ºi instituþiilor de învãþãmânt
pentru oferte educaþionale cu specializãri ºi calificãri
digitale adecvate meseriilor viitorului;
 Realizarea de instrumente educaþionale digitale,
încurajarea inovãrii pentru adaptarea unor soluþii
educaþionale creative, interactive, centrate pe elevi;
 Crearea de Resurse Educaþionale Deschise atractive;
 Dezvoltarea ºi multiplicarea parteneriatelor publicprivate prin participarea la reþele digitale, inclusiv cu
organisme europene ºi internaþionale;
 Schimb de bune practici pe platforme educaþionale
locale, naþionale de e-learning, respectiv pe platforme
internaþionale (SELFIE, e-Twinning, s.a.);
 Încurajarea ºi promovarea iniþiativelor privind
siguranþa online, protecþia datelor, igiena ciberneticã,
etica IT;
 Dezvoltarea cadrului de previziune strategicã pentru
economia verde ºi adaptarea la meseriile viitorului.
Alinierea la agenda europeanã privind
digitalizarea educaþiei
Strategia pentru digitalizarea educaþiei  S.M.A.R.T.Edu îºi propune a fi ancoratã în urmãtoarele iniþiative ºi
programe europene, care susþin rolul tehnologiei
digitale în dezvoltarea sistemelor de educaþie ºi formare:
 Comunicarea Comisiei Europene privind noul Plan de
acþiune pentru Educaþia digitalã 2021-2027 
Resetting Education and Training for the Digital Age ;
 Comunicarea Comisiei Europene privind crearea
unui Spaþiu European al Educaþiei pânã în anul
2025;
 Noua Agenda Europeanã a Competenþelor pentru
competitivitate durabilã, echitate socialã ºi rezilienþã;
 Recomandarea Consiliului privind educaþia ºi
formarea profesionalã pentru competitivitate
durabilã, echitate socialã ºi rezilienþã;
 Recomandarea UNESCO privind resursele
educaþionale deschise.
Cum facem?
Promovarea prioritãþilor ºi a direcþiilor de acþiune
subsecvente se bazeazã pe respectarea urmãtoarelor
principii, care pun în centrul acþiunii principalii
beneficiari - copiii ºi tinerii: acces egal, echitate,
incluziune, personalizarea învãþãrii ºi dobândirea de
competente digitale, dezvoltare durabilã, calitate,
rezilienþã, economie verde.
Având în vedere impactul transformãrii digitale
asupra sistemului de educaþie ºi formare, precum ºi
aºteptãrile societãþii privind reconfigurarea digitalã a
educaþiei, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii lanseazã,
pe baza unui document concept, procesul de consultare
publicã cu toþi stakeholderii.
Ce vom construi împreunã?
 Un sistem de educaþie flexibil, digitalizat, adaptabil,
de calitate, capabil sã rãspundã provocãrilor ºi sã
genereze schimbarea;
 Cetãþeni activi, bine integraþi pe piaþa muncii din
perspectiva utilizãrii tehnologiilor digitale;
 Creºtere economicã sustenabilã, bazatã pe meserii
ale viitorului;
 Valorificarea oportunitãþilor de dezvoltare digitalã
în domeniul educaþiei ºi formãrii profesionale pentru o
societate digitalã ºi o economie verde;
 Consolidarea rezilienþei ºi predictibilitatea
funcþionalã a sistemului de educaþie în era digitalã.
SUCCES!
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Rafturile librãriilor sunt
pline de cãrþi scrise de autori
care þin morþiº sã ne
convingã cã trãim sub un
cer bântuit permanent de
farfurii zburãtoare. La drept
vorbind, oricare dintre noi
se gândeºte cã e cam absurd sã fim singuri în acest Univers
nemãrginit, care e puþin probabil sã fi fost creat doar pentru a
gãzdui, într-un colþ uitat al sãu, o lume populatã de fiinþe
insignifiante cãrora le place sã se autodefineascã drept
raþionale. Prea mare risipã. Nici natura, nici Dumnezeu nu
prea obiºnuiesc sã se iroseascã aºa. Alþi condeieri merg ºi
mai departe: încã din vechime, extratereºtrii au descins pe
Terra unde au gãsit câteva maimuþe mai rãsãrite. Probabil ºi
foarte atrãgãtoare, din moment ce, prima lor grijã a fost sã se
împerecheze, în eprubetã, desigur, cu ele, în scopul creãrii
unei fiinþe superioare.
Cei mai haioºi sunt însã cei care susþin cã toate
personalitãþile, geniile, savanþii, artiºtii ºi conducãtorii din
istoria omenirii sunt, de fapt, creaþii ale extratereºtrilor,
anume zãmislite ca sã stãpâneascã seminþiile pãmântului
în folosul vizitatorilor din alte lumi. Ba, îi mai ºi rãpesc pe
unii dintre noi ca sã-ºi contemple creaþia. De la primii Regi
sumerieni din vremea Potopului, de la Ginghis Han, Carol
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Quintul, Nostradamus, Da Vinci ºi pânã la Napoleon,
Ludovic al XIV-lea, Hitler, Stalin, Madonna ºi Michael
Jackson, toþi au fost, zice-se, extratereºtri sau hibrizi ai
acestora. Ipoteza se verificã foarte bine, pânã la un punct.
Acest punct, de inflexiune, este cel care separã teoria de
practicã. Asistãm, în ultimul deceniu, la apariþia unei pleiade
de conducãtori ai popoarelor lumii, care desfid orice
argument care i-ar apropia de perfecþiunea tehnologiilor
din alte lumi. Sau, mã rog, mai existã ºi eprubete cu defecte
de fabricaþie. Sau materii prime expirate. Sau extratereºtri
plictisiþi sã tot facã pe zeii. Toate aceste personaje nu îºi
intrã de loc în rol, nu au nimic mãreþ, le lipseºte ceva. Deasta mi-e greu sã cred cã liderii politici ai lumii, aºa cum
aratã ea astãzi, ar putea fi rodul unei intervenþii genetice
salvatoare. Unii dintre ei, da, chiar par din altã lume, pierzând
complet legãtura cu realitatea. Adicã, puþin cam extratereºtri.
Ascultaþi-i vorbind ºi, sper, îmi veþi da dreptate. Cu artiºtii
sau cãrturarii e cam la fel, doar cã lor le putem, oarecum,
scuza atitudinea: orice om dedicat muncii sale sau cuprins
de fiorul creator e puþin rupt de viaþã. Bâlbe, ezitãri, mãsuri
contradictorii, minciunã, o groazã de vorbe goale ºi,
neapãrat, un ton rãzboinic. Nu ºtiu cum aratã lumile din
care vin prietenii noºtri nepãmânteni, dar mi-i închipui
amuzându-se copios, cu urechile-trompetã, nasurile, ºi
antenele lipite de hublourile strãlucitoare ale navelor lor
discoidale, pe care ne încãpãþânãm sã nu le vedem.

Dragoº CIOCÃZAN

Teatrul Tudor Arghezi  în sectorul IV
George V. GRIGORE

S-a încheiat procedura de proiectare a clãdirii
ce va gãzdui primul centru multicultural
construit vreodatã în sectorul IV din Bucureºti,
urmând ca, în perioada urmãtoare, sã fie
lansatã licitaþia publicã privind construirea
primului teatru amenajat vreodatã în sudul
Bucureºtilor, zonã în care nu existã nicio
instituþie culturalã de nivelul unui teatru, iar
deplasarea spectatorilor cãtre sãlile de
spectacol din centrul oraºului nu este doar
costisitoare, ci ºi extrem de obositoare. În aceste
condiþii, a fost clarã necesitatea înfiinþãrii unei astfel
de instituþii culturale, la care sã aibã acces toate
categoriile de public, de la copiii de grãdiniþã pânã
Noua clãdire multifuncþionalã din sectorul 4  Bucureºti - proiect
la seniori. Edificiul, ce va fi construit în imediata
apropiere a celui mai mare parc ce se amenajeazã în
zona de sud a sectorului IV, va purta numele marelui
scriitor ce a trãit ºi a creat aici, Tudor Arghezi. Cu o suprafaþã desfãºuratã de 2.500 mp ºi cu un design futurist, noul
teatru va avea o salã mare de spectacole, de aproximativ 180 de locuri, douã sãli pentru diferite activitãþi artistice, de
aproximativ 50 de locuri fiecare, o salã pentru conferinþe, integratã într-un centru de afaceri, precum ºi o zonã de
relaxare ºi socializare, toate dispuse pe trei niveluri, parter ºi douã etaje. Toþi copiii din sectorul IV vor avea acces la
aceastã oazã de culturã, unde vor putea asista la spectacole de teatru, concerte, vor putea participa la diverse
evenimente culturale, precum expoziþii de picturã, de fotografie, lansãri de carte etc. Totodatã, sãlile de spectacol vor
putea fi puse la dispoziþia grãdiniþelor, ºcolilor ºi liceelor din sector care vor dori sã organizeze activitãþi artistice,
vernisaje, spectacole pentru copii ºi tineri. Mai mult, pãrinþii îi vor putea duce pe cei mici la cursuri de actorie, muzicã
sau balet, cursuri ce se vor organiza gratuit.
În fiecare sector ar trebui sã aparã proiecte culturale de asemenea naturã. În afarã de centru, Capitala suferã din lipsa
unor asemenea instituþii de culturã. O idee ce este pusã în aplicare prin Europa poate înflori ºi la noi. Astfel, dacã se
ridicã un mall sau supermarket în Bucureºti sau împrejurimi, ar trebui sã se solicite proprietarilor-dezvoltatori ºi
construirea unei sãli multifuncþionale alãturate-anexate, unde sã poatã avea loc concerte, spectacole, conferinþe ºi
alte manifestãri artistice ºi culturale (nu doar cinematografe). Aºa, cultura nu va mai fi datã la o parte, ca o cenuºãreasã,
iar noi vom îmbina în mod plãcut shopping-ul ºi cultura
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Festivalul
SoNoRo XV

Pasãrea
Mãiastrã
Anul acesta, un an
atipic, cu multe dificultãþi ºi incertitudini,
ediþia a XV-a a Festivalului SoNoRo, celebratã sub numele de
Pasãrea Mãiastrã,
are douã pãrþi. Prima
a început la Braºov,
în perioada 31 octombrie - 2 noiembrie, apoi, un concert
extraordinar la Castelul Cantacuzino din Buºteni, pe
1 noiembrie, ºi continuã la Sibiu pe 3 ºi 4 noiembrie.
Concertele din prima parte a festivalului sunt transmise
online. A doua parte a festivalului are loc la Bucureºti între
2 - 9 decembrie, cu un preambul, pe 5 noiembrie, concertul
Á Beethoven (Lui Beethoven), dedicat marelui compozitor
Ludwig van Beethoven, care va fi susþinut la Reºedinþa
Ambasadorului Republicii Federale Germania ºi va fi
transmis online.
În condiþiile în care sãlile de concerte se vor redeschide
la începutul lunii decembrie, Festivalul SoNoRo va fi
organizat în Bucureºti cu public. Dupã bunele practici ale
turneului SoNoRo Conac ºi a Festivalului Musikland,
desfãºurate cu succes în vara acestui an, dar ºi în condiþiile
excepþionale din prezent, organizatorii vor crea cadrul
necesar desfãºurãrii concertelor, în acord cu noile reguli
impuse de autoritãþi ºi cu atenþie desãvârºitã pentru starea
de siguranþã a publicului care participã la concerte.
Toate aceste eforturi de organizare ºi schimbãri sunt
surprinse cu umor în spotul festivalului, o animaþie
realizatã de echipa formatã din Matei Branea (story, regie
ºi concept grafic, animaþie), Ana Branea (story, editor
video) ºi Dan-ªtefan Rucãreanu (sound design).
Festivalul SoNoRo XV Pasãrea Mãiastrã elogiazã
opera lui Brâncuºi ºi Anul Beethoven.
Concertele Festivalului SoNoRo XV Pasãrea Mãiastrã
au loc sub nume ludice precum Dodo, Night Owls (Pãsãri
de noapte), Nils Holgerssons Flight (Zborul lui Nils
Holgersson) sau poetice, cu referire la opera lui Constantin
Brâncuºi: The Sleeping Muse (Muza adormitã), The Table
of Silence (Masa tãcerii) ºi The Magic Bird (Pasãrea
mãiastrã). De asemenea, în programul festivalului sunt
incluse concertele Above The Clouds (Dincolo de nori)
ºi Á Beethoven (Lui Beethoven), dedicate compozitorului
Ludwig van Beethoven.
Dintre muzicienii invitaþi, nume importante ale scenei
internaþionale: Mihaela Martin (vioarã), Nicolas
Dautricourt (vioarã), Alissa Margulis (vioarã), Marc
Bouchkov (vioarã), Rãzvan Popovici (violã), Tomoko
Akasaka (violã), Vladimir Mendelssohn (violã), Frans
Helmerson (violoncel), Justus Grimm (violoncel), Natalie
Clein (violoncel), Diana Ketler (pian), José Gallardo (pian),
Cristiana Mihart (pian), Janne Thomsen (flaut) ºi Pablo
Barragan Fernandez (clarinet).
Pentru mai multe detalii ºi programul complet:
www.sonoro.ro

Invitaþii în lumea artelor plastice

Angela
BURUIAN:
Pictura este
pentru
mine terapie

Am descoperit un artist autentic. Rãspunde la numele
Angela Buruian. Am solicitat un interviu doamnei Angela
Buruian, iar rãspunsul a venit cu amabilitate. DA!
Cine sunteþi?
Un om simplu, modest, sensibil ºi iubitor de frumos! Sunt
cãsãtoritã, mamã ºi bunicã. M-am nãscut în oraºul ClujNapoca, unde am copilãrit; am crescut ºi învãþat în oraºul
Alba-Iulia; actualmente locuiesc în oraºul Teiuº. Tot timpul
mi-am spus cã în viaþã nimic nu este întâmplãtor! Îmi aduc
aminte cum mi-a venit ideea sã pictez, sã-mi redescopãr
talentul din copilãrie. Era o zi mohorâtã, priveam un tablou
ºi atunci m-am hotãrât sã-mi cumpãr vopsele, pensule ºi un
bloc de desen. Pânã m-am perfecþionat cât de cât, a trecut
ceva timp, dar nu am renunþat sunt o autodidactã ! Cu o
micã reþinere, am postat pe facebook. Sincer nu m-am gândit
cã lucrãrile mele vor fi apreciate. O bunã prietenã, Ileana
Muntean, tot o pictoriþã, m-a încurajat ºi m-a înscris în mai
multe grupuri de picturã, unde am început sã postez; am
prins curaj Aºa am fost descoperitã de d-na Adina Titrea
Moldova, o persoanã extraordinarã, care m-a încurajat, m-a
susþinut ºi mi-a dat multe sfaturi preþioase, pe care le primesc
ºi acum. Prin intermediul dânsei, am participat la expoziþii
colective de picturã la Bucureºti, în Bulgaria ºi la Barcelona!
Pe aceastã cale îi mulþumesc din suflet acestei doamne
minunate, care între timp mi-a devenit o bunã prietenã ºi un
om de nãdejde! Tot în acest timp am fost invitatã sã particip
cu lucrãri la câteva expoziþii locale în cadrul unor evenimente,
lansãri de carte, acte de caritate ºi spectacol de muzicã folk!
Am fost invitatã de d-na Cristina Cãtuneanu sã prezint
câteva lucrãri on-line la expoziþia 100 de ani de la Marea
Unire - 100 de pictori. Cu tot respectul îi mulþumesc, am
fost onoratã! O scurtã perioadã de timp am cochetat cu
politica ºi am ajuns la concluzia cã arta nu se împacã de nici
un fel cu politicul Într-un final am renunþat!

Pentru ce aþi ales pictura ºi nu muzica ?
Ambele îmi plac! Pictura m-a ales, pictez pe muzicã clasicã,
muzicã folk sau depinde de starea pe care o am în acel
moment. Pictura pentru mine este terapie, bunul Dumnezeu
m-a înzestrat cu mult talent ºi mi-a dat a doua ºansã la
viaþã sunt binecuvântatã! Arta nu te judecã, te reprezintã,
te acceptã aºa cum eºti, prin artã m-am redescoperit, mi-am
redescoperit sensibilitatea, bunãtatea, sunt bucãþi din
sufletul meu, trãirile mele ºi prin fiecare lucrare încerc sã
transmit ceva acum depinde de fiecare ce înþelege
Ce tehnici preferaþi? Ce suprafeþe?
Am început sã pictez în acrilic, îmi place, se usucã repede
vopseaua; pictez ºi în ulei, aici mã joc cu pensula, ai greºit
sau nu-þi place ce a ieºit, poþi corecta singurul
inconvenient, se usucã mai greu. Tehnicile folosite sunt în
pensulã ºi cuþitul de paletã. La început pictam pe diverse
dimensiuni de pânze, acum prefer cele potrivite, zic eu 30/40
cm, sau depinde de temã.
Care sunt temele preferate?
În general pictez flori, îmi plac foarte mult, iar de puþin
timp am început sã pictez peisaje, naturã moartã, abstract ºi
mai puþin portrete aici am mult de învãþat.
Unde vã vedeþi peste 10 ani?
Bunã întrebare! Sincer, nu ºtiu! Îmi doresc sã fiu sãnãtoasã
ºi sã am propria mea expoziþie de picturã în Bucureºti,
organizatã si prezentatã de buna mea prietenã curator Adina
Titrea Moldova!
Vã mulþumesc pentru dialog. Acum vã rog sã transmiteþi
cu gând cititorilor.
Cu toatã stima ºi tot respectul, vã mulþumesc! Mulþumesc
celor care-mi sunt alãturi, cititorilor, ºi un sfat, deºi nu-mi

Aristotel BUNESCU
https://agentiadepresaculturalasisportiva. wordpress.com/
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CETÃÞEAN EUROPEAN
REPREZENTANÞA UNIUNII EUROPENE ÎN ROMÂNIA INFORMEAZÃ:
Impulsionarea economiei sociale
de piaþã a UE: salarii minime
adecvate pentru lucrãtorii din
toate statele membre
28 octombrie, Comisia a propus o directivã a UE în scopul
deMiercuri,
a se asigura cã lucrãtorii din Uniune sunt protejaþi prin existenþa

unor salarii minime adecvate care sã le permitã un trai decent peste
tot unde muncesc. Atunci când sunt stabilite la niveluri
corespunzãtoare, salariile minime produc nu doar un impact social
pozitiv, ci ºi beneficii economice mai ample, întrucât duc la reducerea
inegalitãþii salariale, contribuie la susþinerea cererii interne ºi la
consolidarea stimulentelor de a lucra. Salariile minime adecvate pot
ajuta ºi la reducerea diferenþei de remunerare între femei ºi bãrbaþi,
întrucât sunt mai multe femei decât bãrbaþi care câºtigã salariul minim.
Propunerea are ºi rolul de a contribui la protejarea angajatorilor care
asigurã salarii decente lucrãtorilor, prin garantarea concurenþei loiale.
Criza actualã a afectat în mod special sectoarele cu o proporþie mai
ridicatã de lucrãtori cu salarii mici, precum sectorul curãþeniei, al
comerþului cu amãnuntul, al sãnãtãþii, al îngrijirii de lungã duratã ºi
rezidenþiale. Asigurarea unui trai decent pentru lucrãtori ºi reducerea
sãrãciei persoanelor încadrate în muncã nu sunt doar importante pe
durata crizei, ci ºi esenþiale pentru o redresare economicã sustenabilã
ºi incluzivã.
Preºedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: Propunerea
de astãzi privind salariile minime adecvate este un semnal important
cã ºi în vremuri de crizã demnitatea muncii trebuie respectatã cu
sfinþenie. Am vãzut cã pentru prea mulþi oameni munca nu mai este
rentabilã. Lucrãtorii trebuie sã aibã acces la salarii minime
adecvate ºi sã îºi poatã permite un nivel de trai decent. Propunem
astãzi un cadru pentru salariile minime, cu respectarea deplinã a
tradiþiilor naþionale ºi a libertãþii partenerilor sociali.
Valdis Dombrovskis, vicepreºedinte executiv pentru o economie
în serviciul cetãþenilor: Este important sã ne asigurãm cã ºi lucrãtorii
cu salarii mici beneficiazã de redresarea economicã. Vrem sã avem
certitudinea, prin aceastã propunere, cã lucrãtorii din UE câºtigã
un salariu suficient pentru un trai decent peste tot unde muncesc.
Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncã ºi drepturi
sociale: Aproape 10 % dintre lucrãtorii din UE trãiesc în sãrãcie,
iar acest lucru trebuie sã se schimbe. Oamenii cu un loc de muncã
nu trebuie sã se afle în situaþia de a se zbate sã îºi asigure toate cele
necesare traiului. Salariile minime trebuie sã urmeze tendinþa altor
salarii care au crescut în ultimele decenii ºi le-au lãsat în urmã.
Negocierile colective trebuie sã reprezinte norma de referinþã în
toate statele membre. Asigurarea unor salarii minime adecvate este
înscrisã negru pe alb în principiul 6 al Pilonului european al
drepturilor sociale, pe care l-au aprobat toate statele membre,
aºadar ne bazãm pe angajamentul lor susþinut.
Un cadru pentru salariile minime,
cu respectarea deplinã a competenþelor ºi tradiþiilor naþionale

În toate statele membre ale UE existã salarii minime. În 21 de þãri
existã salarii minime prevãzute de lege, iar în 6 state membre
(Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda ºi Suedia) protecþia
salariului minim este asiguratã exclusiv prin contracte colective de
muncã. Cu toate acestea, în majoritatea statelor membre, lucrãtorii
sunt afectaþi de gradul insuficient de adecvat al protecþiei ºi/sau de
diferenþe în ceea ce priveºte nivelul de protecþie a salariilor minime. În
acest context, directiva propusã instituie un cadru prin care salariile
minime sã devinã mai adecvate ºi în baza cãruia lucrãtorii sã poatã
beneficia de protecþia salariului minim în UE. Propunerea Comisiei
respectã pe deplin principiul subsidiaritãþii: stabileºte un cadru pentru
standarde minime, respectând ºi reflectând competenþele statelor
membre ºi autonomia ºi libertatea contractualã a partenerilor sociali
în ceea ce priveºte salariile. Propunerea nu obligã statele membre sã
introducã salarii minime prevãzute de lege ºi nici nu stabileºte un
nivel comun al salariilor minime.
Þãrile în care se asigurã o protecþie ridicatã prin intermediul
contractelor colective de muncã tind sã aibã o proporþie mai redusã a
lucrãtorilor cu salarii mici, un grad mai scãzut de inegalitate salarialã
ºi salarii minime mai mari. De aceea, propunerea Comisiei urmãreºte
sã promoveze negocierile colective privind salariile în toate statele
membre.
Þãrile care au salarii minime prevãzute de lege trebuie sã instituie
condiþiile care sã permitã stabilirea salariilor minime la niveluri adecvate.
Aceste condiþii includ criterii clare ºi stabile pentru stabilirea salariului
minim, valorile de referinþã indicative care sã serveascã la orientarea
evaluãrii caracterului adecvat al salariului ºi actualizãri regulate ºi în
timp util ale salariilor minime. Se solicitã acestor state membre ºi sã
asigure utilizarea proporþionatã ºi justificatã a variaþiilor ºi a
deducerilor din salariul minim ºi implicarea efectivã a partenerilor sociali
în stabilirea ºi actualizarea salariului minim prevãzut de lege.
În fine, propunerea prevede consolidarea aplicãrii ºi a monitorizãrii
protecþiei salariului minim stabilite în fiecare þarã. Respectarea ºi aplicarea
efectivã a regulilor sunt esenþiale pentru ca lucrãtorii sã beneficieze de
accesul real la protecþia salariului minim, iar întreprinderile sã fie protejate
de concurenþa neloialã. Directiva propusã introduce raportarea anualã
cãtre Comisie de cãtre statele membre cu privire la datele legate de
protecþia salariului minim.

Politica de coeziune a UE investeºte
peste 145 de milioane de euro
în îmbunãtãþirea legãturilor de transport din România
Comisia Europeanã a aprobat o investiþie de peste 145 de milioane de euro din Fondul de coeziune pentru
a finanþa
construcþia unei ºosele de centurã de 31 km în jurul oraºului Bacãu.
Proiectul va devia traficul de tranzit ºi vehiculele grele de marfã în afara oraºului, reducând astfel accidentele,
congestionarea ºi poluarea. ªoseaua de centurã reprezintã o verigã a marii artere de transport care leagã
Ploieºti de Siret ºi face parte din reþeaua centralã TEN-T.
Comisarul pentru coeziune ºi reforme, Elisa Ferreira, a declarat: Aceastã ºosea de centurã este esenþialã
pentru dezvoltarea oraºului Bacãu ºi a împrejurimilor sale, deoarece va facilita mobilitatea ºi accesul
în regiune. De asemenea, proiectul va contribui la creºterea siguranþei rutiere ºi la reducerea poluãrii,
ceea ce va avea un impact semnificativ asupra sãnãtãþii ºi bunãstãrii cetãþenilor. Scopul politicii de
coeziune nu este doar de a construi infrastructuri esenþiale, ci ºi de a îmbunãtãþi viaþa oamenilor.
Proiectul va crea locuri de muncã, iar utilizatorii noului drum vor beneficia de economii de timp, de costuri
reduse de funcþionare a vehiculelor ºi de niveluri mai ridicate de siguranþã. De asemenea, poliþia, paramedicii
ºi pompierii vor putea interveni mai rapid în situaþiile de urgenþã. În fine, scãderea nivelului de congestionare
va contribui la reducerea zgomotului ºi a poluãrii atmosferice produse de trafic.
Se preconizeazã cã proiectul va fi funcþional începând din luna septembrie 2021.

Sancþiuni ºi drepturile omului:
cãtre un cadru european
de combatere a încãlcãrilor drepturilor
omului ºi a abuzurilor împotriva
acestor drepturi la nivel mondial
Aºa cum a anunþat preºedinta Ursula von der Leyen în discursul
privind
starea Uniunii, Comisia Europeanã ºi Înaltul Reprezentant
al Uniunii pentru afaceri externe ºi politica de securitate au prezentat
astãzi o propunere comunã de regulament al Consiliului privind
punerea în aplicare a unor mãsuri restrictive (sancþiuni) pentru
combaterea încãlcãrilor grave ale drepturilor omului ºi a abuzurilor
împotriva acestor drepturi la nivel mondial.

Propunerea comunã de regulament al Consiliului este unul dintre
actele juridice solicitate de Consiliu pentru a demara instituirea
noului regim de sancþiuni orizontale. Aceasta completeazã decizia
Consiliului care este propusã de Înaltul Reprezentant Josep Borrell
ºi care  odatã adoptatã de Consiliu  va institui regimul mondial de
sancþiuni UE în materie de drepturi ale omului.
Odatã intrat în vigoare, noul regim mondial de sancþiuni UE în
materie de drepturi ale omului va oferi UE o mai mare flexibilitate
pentru a viza responsabilii de încãlcãri grave ale drepturilor omului
ºi de abuzuri grave la nivel mondial, indiferent de locul în care au
loc acestea sau de cine este responsabil. Se preconizeazã cã regimul
mondial de sancþiuni UE în materie de drepturi ale omului va consta
în mãsuri cum ar fi îngheþarea activelor ºi interdicþii de cãlãtorie. În
ceea ce priveºte interdicþiile de cãlãtorie, propunerea comunã va
prevedea, de asemenea, pentru prima datã, supravegherea de cãtre
Comisie a punerii în aplicare a interdicþiilor de cãlãtorie.
Noul regim nu va înlocui regimurile de sancþiuni geografice
existente, dintre care unele abordeazã deja încãlcãri ale drepturilor
omului ºi abuzuri împotriva acestora, de exemplu în Siria, Belarus
sau Venezuela.
Aceste propuneri reflectã puternic angajamentul UE de a sprijini
democraþia, statul de drept, drepturile omului ºi principiile dreptului
internaþional în întreaga lume. Propunerile constituie un rãspuns la
acordul politic al miniºtrilor de externe ai UE din cadrul Consiliului
Afaceri Externe din decembrie 2019 de a avansa în ceea ce priveºte
instituirea unui astfel de regim.
Regimul mondial de sancþiuni UE în materie de drepturi ale omului
este un obiectiv esenþial propus de Înaltul Reprezentant ºi de
Comisie în Planul de acþiune privind drepturile omului ºi
democraþia pentru perioada 2020-2024, care face parte din
comunicarea comunã adoptatã în martie 2020.
Propunerea de regulament al Consiliului va fi discutatã de statele
membre în cadrul Consiliului în paralel cu propunerea Înaltului
Reprezentant de decizie a Consiliului.

Context
Sancþiunile UE contribuie la îndeplinirea unor obiective-cheie
ale UE, cum ar fi menþinerea pãcii, întãrirea securitãþii
internaþionale, precum ºi consolidarea ºi sprijinirea democraþiei,
a dreptului internaþional ºi a drepturilor omului. Sancþiunile îi
vizeazã pe cei ale cãror acþiuni pun în pericol aceste valori,
scopul lor fiind acela de a reduce cât mai mult posibil eventualele
consecinþe negative asupra populaþiei civile. În prezent, UE
aplicã aproximativ 40 de regimuri de sancþiuni diferite.
Regulamentul Consiliului este necesar pentru a detalia
mãsurile regimului de sancþiuni instituit prin decizia Consiliului
care pot afecta funcþionarea pieþei interne a UE. Acesta este
obligatoriu în mod direct pentru autoritãþile administrative
naþionale, precum ºi pentru operatorii privaþi, în timp ce decizia
Consiliului este obligatorie din punct de vedere juridic pentru
statele membre ale UE.

Raportul privind
calitatea vieþii în
oraºele europene:
95% dintre clujeni
ºi 82% dintre
bucureºteni sunt
mulþumiþi de
oraºul lor,
comparativ cu
media europeanã
de 89%
În cadrul celei de a 18-a
Sãptãmâni
europene a regiunilor ºi
oraºelor, Comisia Europeanã a
publicat un Raport privind
calitatea vieþii în oraºele europene.
Rezultatele a 58.100 interviuri
realizate în 83 de oraºe aratã cã, în
2019, 9 din 10 persoane s-au
declarat satisfãcute de viaþa în
oraºul lor. În privinþa României,
95% dintre clujeni ºi 82% dintre
bucureºteni sunt mulþumiþi de
oraºul lor, comparativ cu media
europeanã de 89%.

Comisarul pentru coeziune ºi
reforme, Elisa Ferreira, a declarat:
Oraºele adãpostesc aproximativ
40 % din populaþia UE. Acestea se
aflã în prima linie a unora dintre
cele mai acute provocãri cu care
se confruntã Europa. Infectãrile cu
coronavirus, de exemplu, au ajuns
mai întâi în oraºele mai mari ºi
mai conectate din Europa, precum
Milano ºi Madrid, înainte de a se
rãspândi în centrele mai mici ºi în
regiunile predominant rurale. Prin
urmare, este extrem de important
sã fim conºtienþi de nevoile
persoanelor care trãiesc în oraºe,
nevoi care sã ne orienteze în
procesul de elaborare a politicilor.
În cele mai multe oraºe din
Europa de Est, conform sondajului,
majoritatea considerã cã li s-a
îmbunãtãþit calitatea vieþii în ultimii
cinci ani. În plus, rezidenþii din
oraºele mai mari au tendinþa de a
utiliza mai puþin autoturismele ºi mai
mult transportul public. În ceea ce
priveºte incluziunea socialã, oraºele
sunt mai primitoare decât þara în
cauzã în general, atât cu imigranþii,
cât ºi în ceea ce priveºte
comunitatea LGBTI.
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Modul de redactare ºi structura actelor Uniunii Europene (II)
În Uniunea Europeanã, Ghidul practic comun al
Parlamentului European, al Consiliului ºi al Comisiei pentru
uzul persoanelor care participã la redactarea legislaþiei
Uniunii Europene (liniile directoare 78 ) precizeazã cã toate
actele cu aplicare generalã se redacteazã conform unei
structuri standard (titlu - preambul - parte dispozitivã anexe, dacã este necesar).
Titlul cuprinde indicaþiile care figureazã la începutul
actului ºi care permit identificarea acestuia. El poate fi urmat
de anumite date tehnice (menþiunea limbii autentice ºi a
relevanþei pentru SEE, numãrul de ordine) intercalate, dupã
caz, între titlul propriu-zis ºi preambul.
Ghidul practic comun subliniazã cã titlul unui act include
o indicaþie cât mai succintã ºi mai completã posibil privind
subiectul, care sã nu inducã cititorul în eroare în ceea ce
priveºte conþinutul pãrþii dispozitive. Dupã caz, titlul complet
al unui act poate fi urmat de un titlu prescurtat.
Titlul în sens restrâns, adicã formula aleasã pentru a da,
în cadrul titlului complet, anumite informaþii cu privire la
obiectul esenþial al actului, trebuie, în special, sã permitã sã
se constate cine este (sau nu este) vizat de actul respectiv.
Titlul în sens restrâns trebuie sã dea o indicaþie cât se poate
de clarã cu privire la conþinutul actului.
Apoi, titlul actului trebuie sã fie diferit de titlul celorlalte
acte în vigoare. Un caz special îl reprezintã actele care
modificã acte anterioare. Se considerã cã titlul nu este
complet în cazul în care acesta nu menþioneazã, indicând
numerele lor respective, toate actele modificate. Fãrã o astfel
de menþiune, este imposibil sã se regãseascã toate
modificãrile unui anumit act. În cazul în care actul în cauzã
nu face decât sã modifice un alt act, se menþioneazã fie titlul
în sens restrâns ºi numãrul de ordine al acestuia din urmã,
fie numãrul sãu ºi obiectul modificãrii. În cazul în care,
dimpotrivã, actul în cauzã stabileºte dispoziþii independente
ºi modificã în consecinþã, în mod accesoriu, un alt act, se
indicã doar numãrul acestuia din urmã.
În ceea ce priveºte titlul prescurtat, utilitatea acestuia
este mai puþin evidentã în dreptul Uniunii  în care actele
sunt identificate printr-un cod alfanumeric [de exemplu:
(UE) 2015/35]  decât în sistemele în care nu existã o astfel
de numerotare. În unele cazuri însã, în practicã s-a acceptat
utilizarea unui titlu prescurtat [de exemplu: Regulamentul
(CE) nr. 1234/2007 = Regulamentul unic OCP]. În pofida
unei aparente simplicitãþi, citarea actelor prin intermediul
titlurilor prescurtate prezintã riscuri pentru exactitatea ºi
coerenþa actelor juridice ale Uniunii. Aceastã metodã
trebuie, aºadar, sã fie rezervatã unor cazuri particulare, în
care ar facilita în mod semnificativ înþelegerea textului de
cãtre cititori.
În rezumat, titlul complet al unui act include, în ordine:
(1) indicarea tipului de act [regulament, directivã, decizie,
delegat(ã) sau de punere în aplicare, dupã caz];
(2) abrevierea sau acronimul domeniului în cauzã (UE, PESC
sau Euratom), anul ºi numãrul de ordine al actului; (Cu anumite
excepþii, toate documentele publicate în seria L a Jurnalului
Oficial de la 1 ianuarie 2015 se numeroteazã consecutiv,
indiferent de tipul actului (regulament, directivã, decizie sau
altul), dupã cum urmeazã: (domeniul) AAAA/N. Numãrul
actelor publicate înainte de data menionatã nu se modificã.)
(3) numele instituþiei sau al instituþiilor care au adoptat
actul;
(4) dupã caz, data semnãrii (pentru actele adoptate în
conformitate cu procedura legislativã ordinarã, pentru buget
ºi pentru deciziile bugetare adoptate de Parlamentul
European ºi de Consiliu) sau data adoptãrii;
(5) titlul în sens restrâns, adicã indicarea succintã a
obiectului.
Ghidul de redactare interinstituþional precizeazã în plus
cã pe prima paginã a unui act, poate apãrea sub titlu
precizarea text codificat sau reformare. Aceasta se scrie
cu caractere minuscule ºi aldine ºi se plaseazã sub titlu,
între paranteze. Ea nu apare niciodatã în cuprins, pe copertã
ºi nu se menþioneazã atunci când se citeazã titlul actului
respectiv.
Preambulul reprezintã o introducere a legii, în care, de
obicei sunt explicate motivele pentru care se adoptã legea
ºi este expusã motivaþia politicã, socialã sau economicã.
În accepþia Ghidului practic comun al Parlamentului
European, al Consiliului ºi al Comisiei pentru uzul
persoanelor care participã la redactarea legislaþiei Uniunii
Europene prin preambul se înþelege tot ceea ce se aflã
între titlu ºi partea dispozitivã a actului, adicã referirile,
considerentele ºi formulele solemne care le însoþesc.

Referirile, care figureazã la începutul preambulului, indicã:
- temeiul juridic al actului, adicã dispoziþia care atribuie
competenþa de adoptare a actului respectiv;
- propunerile, iniþiativele, recomandãrile, cererile sau
avizele prevãzute de tratate [actele de procedurã care nu
sunt prevãzute de tratate sunt menþionate într-un
considerent final]; în cazul actelor legislative, se adaugã
referiri privind transmiterea proiectului de act parlamentelor
naþionale ºi procedura legislativã urmatã (procedura
legislativã ordinarã sau o procedurã legislativã specialã).
Se recomandã sã se verifice dacã obiectul referirii
reprezintã într-adevãr o referire ºi nu îºi are mai curând locul
într-o altã parte.
Fiecare referire este introdusã, în mod normal, prin aceeaºi
formulã (în românã, prin sintagma având în vedere, scrisã
cu minuscule).
În ceea ce priveºte temeiul juridic, în primul rând se face
referire, în mod global, la tratatul care reprezintã fundamentul
general al acþiunii în cauzã.
La rândul sãu, Ghidul de redactare interinstituþional
aratã cã referirile (visas/citations) indicã, în ordine:
1. temeiul juridic al actului:
(a) actele din legislaþia primarã (tratatele, actele de aderare,
protocoale anexate la tratate) ºi acordurile internaþionale
(acorduri, protocoale, convenþii etc.), care constituie temeiul
general al actului:
Actele din legislaþia primarã nu sunt urmate de o notã de
subsol. Acordurile internaþionale pot fi citate cu forma scurtã
a titlului ºi pot fi urmate de o notã de subsol;
(b) dupã caz, actele din legislaþia secundarã, care
constituie temeiul specific al actului. Acestea sunt citate cu
titlul complet ºi sunt urmate de o notã de subsol care
precizeazã referinþa publicãrii în Jurnalul Oficial;
2. actele pregãtitoare (de exemplu, propuneri, iniþiative,
cereri, recomandãri sau avize prevãzute în tratate), eventual
urmate de o notã de subsol. În cazurile în care tratatul
impune consultarea unei instituþii sau a unui organ, iar
consultarea s-a finalizat cu emiterea unui aviz, referirea se
introduce prin formula având în vedere avizul  urmatã
de o notã de subsol cu referinþa publicãrii în Jurnalul Oficial
sau, în lipsa acesteia, menþiunea Aviz din [data] (nepublicat
încã în Jurnalul Oficial).
În cazul în care tratatul impune consultarea unei instituþii
sau a unui organ, dar consultarea nu s-a finalizat cu emiterea
unui aviz, referirea corespunzãtoare se formuleazã dupã cum
urmeazã: dupã consultarea [ ] (fãrã notã de subsol ºi
fãrã altã precizare);
3. în actele legislative:
(a) transmiterea proiectului de act cãtre parlamentele
naþionale;
(b) procedura urmatã:
(i) procedura legislativã ordinarã;
(ii) procedura legislativã ordinarã, cu comitetul de
conciliere;
(iii) o procedurã legislativã specialã;
Toate referirile încep cu minusculã ºi se terminã cu virgulã.
Ghidul practic comun al Parlamentului European, al
Consiliului ºi al Comisiei pentru uzul persoanelor care
participã la redactarea legislaþiei Uniunii Europene
defineºte considerentele ca fiind partea din act care
conþine motivarea acestuia ºi care este cuprinsã între referiri
ºi partea dispozitivã a actului. Motivarea începe cu
întrucât: ºi se continuã cu puncte numerotate, formate
din una sau mai multe fraze complete. Aceasta trebuie
formulatã într-un limbaj fãrã caracter imperativ ºi nu trebuie
sã fie posibilã confuzia cu partea dispozitivã.
Ghidul de redactare interinstituþional completeazã
Ghidul practic comun, venind ºi cu câteva exemple
concrete. Considerentele (considérants/recitals) prezintã
motivarea conþinutului pãrþii dispozitive (adicã a
articolelor), se introduc prin formula întrucât ºi se
numeroteazã. Fiecare considerent începe cu majusculã ºi se
încheie cu punct. Dacã un considerent cuprinde mai mult
de o propoziþie, fiecare propoziþie este urmatã de punct.
Dupã ultima propoziþie a considerentului final sau a
considerentului unic se pune virgulã.
Motivarea regulamentelor, a directivelor ºi a deciziilor este
obligatorie.
În mod ideal, motivarea actelor constã în:
- o expunere concisã a elementelor de fapt ºi de drept
pertinente; ºi
- concluzia cã este, prin urmare, necesar sau recomandabil
sã fie luate mãsurile prezentate în partea dispozitivã.

În legislaþia Uniunii Europene, potrivit Ghidului de
redactare interinstituþional, partea dispozitivã, care
constituie partea normativã a actului, este structuratã în
articole. Dacã partea dispozitivã este simplã ºi nu poate fi
împãrþitã în mai multe articole, aceasta conþine un articol
unic. Atunci când un act conþine mai multe articole, acestea
se numeroteazã consecutiv, cu cifre arabe (articolul 1,
articolul 2, articolul 3 etc.). Numerotarea trebuie sã fie
continuã de la începutul la sfârºitul pãrþii dispozitive. În
cazul în care se introduc articole în partea dispozitivã a unui
act care a fost deja adoptat, se adaugã literele a, b, c etc.
dupã numãrul articolului: de exemplu, articolele introduse
dupã articolul 1 se numeroteazã articolul 1a, articolul 1b
etc. În limba francezã, pentru numerotarea articolelor nouintroduse se folosesc numeralele latineºti bis, ter, quater
etc.: article 1er bis, article 1er ter etc.
Articolele pot fi grupate în pãrþi, titluri, capitole ºi
secþiuni.
Partea se numeroteazã fie Partea I, II (sau partea întâi,
partea a doua), fie Partea A, B.
La fel, titlul se numeroteazã Titlul I, II sau Titlul A, B.
Capitolul se numeroteazã doar în cifre arabe sau romane:
Capitolul 1, 2 (sau I, II).
Secþiunea foloseºte ambele numerotãri, cu cifre sau cu
litere: Secþiunea 1, 2 sau Secþiunea A, B.
Articolele pot fi divizate în alineate (numerotate cu cifre
arabe, între paranteze) ºi/sau în paragrafe (nenumerotate).
Alineatele sunt exclusiv subdiviziuni ale articolelor;
acestea nu pot exista singure, în afara unui articol.
Subdiviziunile din cadrul unui act sau al unei anexe sau
apendice care nu are articole se numesc puncte, nu alineate.
Alineatele pot fi divizate la rândul lor în paragrafe.
Acestea sunt subdiviziuni nenumerotate ale articolelor,
respectiv ale alineatelor. Pentru trimiterea la acestea se
utilizeazã un numeral ordinal cu valoare adjectivalã (exemplu:
la primul, al doilea paragraf).
Alineatele ºi paragrafele pot avea subdiviziuni, precum
puncte/subpuncte [scrise 1., 2. , 3./(i), (ii), (iii), (iv) ]; litere
[scrise în paranteze (a), (b), (c) ]; liniuþe [trimiterea fãcânduse astfel: la prima liniuþã la a doua liniuþã]. De notat cã
subpunctul este o subdiviziune de circumstanþã: un punct
devine subpunct atunci când subdiviziunea imediat
superioarã este, la rândul ei, punct (exemplu: punctul 2
subpunctul (i); articolul 2 punctul 2.9 subpunctul 2.9.3.).
Cea mai micã subdiviziune este teza; ea constã într-o
propoziþie sau o frazã ºi poate fi subdiviziunea oricãreia
dintre celelalte subdiviziuni. Pentru trimiterea la aceasta se
utilizeazã un numeral ordinal cu valoare adjectivalã: în prima
tezã, în a doua tezã.
Ghidul practic comun al Parlamentului European, al
Consiliului ºi al Comisiei pentru uzul persoanelor care
participã la redactarea legislaþiei Uniunii Europene aratã
cã elementele tehnice ale actului sunt incorporate în anexe,
la care se face referire în mod individual, în partea
dispozitivã a actului. Anexele nu cuprind niciun alt drept
sau obligaþie care sã nu fi fost enunþatã în partea
dispozitivã.
Este recomandat sã se prezinte în anexã normele ºi datele
tehnice care, din raþiuni practice, nu ar putea fi incluse în
partea dispozitivã. Aceasta din urmã trebuie sã indice
întotdeauna, în mod clar, în locul potrivit, printr-o trimitere
(de exemplu, care apare în anexã, care apare în anexa I,
enumerate în anexã), legãtura care existã între dispoziþiile
sale ºi anexã. O astfel de anexã face, prin natura sa, parte
integrantã din actul pe care îl însoþeºte; în dispoziþia care
face trimitere la anexã, nu trebuie sã se menþioneze cã aceasta
face parte integrantã din act.
Chiar dacã nu existã reguli stricte privind prezentarea
anexelor în ceea ce priveºte forma, stilul ºi numerotarea,
structura acestora trebuie sã aibã un aspect uniform ºi sã
fie subîmpãrþitã în aºa fel încât conþinutul lor, în ciuda
caracterului sãu tehnic, sã fie cât de clar posibil. În acest
scop, se va utiliza orice sistem de numerotare ori subîmpãrþire
corespunzãtor.
Ca o particularitate, se pot ataºa (ºi nu anexa) la un act
alte acte juridice anterioare acestuia, acte pe care, în general,
le aprobã. Este cazul statutelor ºi al acordurilor internaþionale.
Aceste acte ataºate, în special acordurile internaþionale, pot
avea anexe. Textul unor asemenea acte nu este precedat de
cuvântul ANEXÃ.

Expert media Florin FÃINIªI

OPINIA NAÞIONALÃ

pag. 8

934  3 noiembrie 2020

Traian VUIA  primul om care a zburat
cu un aparat mai greu decât aerul
Traian Vuia  inventator român,
pionier al aviaþiei la nivel
internaþional, membru al Academiei
Române din 27 mai 1946. A inventat
primul avion autopropulsat,
efectuând cu acesta primul zbor
din istoria omenirii, ridicându-se
de la sol prin mijloacele proprii
ale aparatului (18 martie 1906).

George V. GRIGORE

Traian Vuia s-a nãscut la17 august 1872, în satul
Surducu Mic, judeþul Timiº. A urmat cursurile
primare la Bujor (azi Traian Vuia) ºi Fãget. Între
1884 ºi 1892 a urmat Liceul Romano-Catolic din
Lugoj, oraºîn care a petrecut mult timp în mijlocul
familiei lui Coriolan Brediceanu. (Coriolan
Brediceanu (1849  1909), avocat ºi om
politic, care l-a sprijinit financiar ºi moral la
realizarea primului aeroplan românesc.)
Vuia dovedeºte, încã de când urma cursurile
primare ºi apoi secundare, o atracþie irezistibilã ºi o
predilecþie pentru mecanica aplicatã ºi fizicã. La zece
ani asistã la primele manifestãri cu caracter aviatic,
iar micul Vuia dezvoltã o pasiune pentru zmeie. El
urmãreºte atent detaliile lor ºi încearcã sã
construiascã altele mai perfecþionate. Ajuns la liceu,
Vuia îºi însuºeºte noþiuni de fizicã ºi mecanicã ºi nu
se mai mulþumeºte sã construiascã zmeie, ci încearcã
sã explice ce se petrece în jurul aparatului, forþele
care acþioneazã la lansarea ºi menþinerea lui în aer,
condiþiile de echilibru etc. Voia sã înþeleagã zborul ºi,
mai ales, voia sã mânuiascã zmeie, sã le facã a se
miºca în vãzduh dupã propriul gând. A absolvit Liceul
Romano-Catolic din Lugoj cu calificativul eminent.
Dupã bacalaureat, în 1892, Vuia s-a înscris la
Politehnica din Budapesta. A urmat pentru un an
cursurile Politehnicii, secþia Mecanicã, la seral.
Neavând destui bani, se va înscrie la Drept ºi va
practica în birouri de avocaturã din Banat pentru aºi putea asigura mijloacele de trai. Astfel, o bunã
parte din studenþia lui Vuia este deviatã de la adevãratele lui aspiraþii ºi aptitudini. Tânãrul reuºeºte însã ºi
în domeniul ºtiinþelor juridice. La 6 mai 1901 Traian
Vuia îºi ia doctoratul în ªtiinþe Juridice cu teza: Militarism
ºi industrialism, regimul de Status ºi contractus.
Dupã terminarea facultãþii, Traian Vuia se întoarce
la Lugoj. Aici continuã sã studieze problema zborului
ºi începe sã-ºi construiascã primul aparat de zbor, pe
care-l numeºte aeroplan-automobil. Din cauza
lipsurilor financiare, nu reuºeºte sã-ºi ducã la capãt
proiectul. În schimb, se decide sã plece la Paris, în
iulie 1902. În ziua de 1 iulie 1902, el sosea la Paris,
aducând în bagajele sale proiectul unui original
aeroplan-automobil, conceput în perioada
studenþiei, ºi macheta aferentã, realizatã pe parcursul
ultimelor douãsprezece luni. În iarna lui 1902 -1903,
Vuia începe construcþia aparatului, perfecþionând
pânã în minime detalii planurile originale la care lucrase
cu un an înainte la Lugoj. Se loveºte din nou de
probleme de naturã financiarã, dar reuºeºte sã le
depãºeascã, ajutat ºi de mentorul sãu Coriolan
Brediceanu. Vuia spera cã va gãsi pe cineva interesat
sã-i finanþeze proiectul, mai ales printre pasionaþii
de aerostate. S-a lovit însã de mult scepticism asupra
ideii cã o maºinã zburãtoare cu o densitate mai mare
decât cea a aerului ar putea zbura. Vuia merge la Victor
Tatin, un cunoscut teoretician care construise în 1879
un model experimental de aeroplan. Tatin este imediat
interesat de proiect, dar încearcã ºi sã-l convingã pe
Vuia cã nu este nimic de fãcut pentru cã-i lipseºte un
motor adecvat ºi cã este instabil. Vuia continuã sã-ºi
promoveze proiectul ºi-l trimite Academiei de ªtiinþe
de la Paris pe 16 februarie 1903, prezentând atât
posibilitatea de a zbura cu un aparat de zbor mai greu
decât aerul cât ºi procedura de decolare. Academia îi
respinge proiectul cu motivaþia cã ar fi prea utopic,
cu menþiunea cã: Problema zborului cu un aparat
care cântãreºte mai mult decât aerul nu poate fi
rezolvatã ºi nu este decât un vis. În ciuda acestor
obstacole, Vuia nu renunþã la proiect ºi se înscrie
pentru un brevet, acordat pe 17 august 1903 ºi
publicat pe 16 octombrie 1903. Invenþia brevetatã se
numeºte aeroplan automobil.
În toamna lui 1904 începe sã-ºi construiascã ºi un
motor, tot invenþie personalã. În 1904 obþine un brevet
pentru aceastã invenþie în Marea Britanie. Întreaga
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parte mecanicã e terminatã în februarie 1905. Aparatul
este gata în decembrie, dupã ce i se monteazã
motorul, ºi este numit Vuia I, poreclit Liliacul, din
cauza formei sale. Avea prevãzutã o greutate totalã
de 250 de kilograme, o suprafaþã de susþinere de 14
mp ºi un motor de 20 CP.
Primele experimente au început în 1905, cu aripile
demontate, ca un automobil, pentru a cãpãta
experienþã în manevrarea lui.
Pe 18 martie 1906, la Montesson, lângã Paris,
aparatul Vuia I a zburat pentru prima datã. Dupã o
acceleraþie pe o distanþã de 50 de metri, aparatul s-a
ridicat la o înãlþime de aproape un metru, pe o distanþã
de 12 m, dupã care paletele elicei s-au oprit, iar avionul
a aterizat.
Astãzi pare puþin, dar pe-atunci era o realizare
incredibilã!
Multe ziare din Franþa, Statele Unite ºi Marea
Britanie au scris despre primul om care a zburat cu
un aparat mai greu decât aerul, echipat cu sisteme
proprii de decolare, propulsie ºi aterizare. Atunci a
fost scoasã în evidenþã ºi propagatã ideea cã Vuia a
reuºit cu aparatul sãu sã decoleze de pe o suprafaþã
platã, folosind numai mijloace proprii, la bord, fãrã
ajutor extern (pantã, cale feratã, catapultã etc.). Au
fost ºi alþii care au zburat înaintea lui Vuia, dar aceºtia
foloseau pentru decolare diferite artificii, cum ar fi
catapultarea sau tracþiunea cu alte vehicule. Este
cazul fraþilor Wright, care se foloseau de ºine pentru
lansarea maºinii lor de zbor. Ei sunt înregistraþi drept
primii care au întreprins un zbor cu un aparat mai
greu decât aerul. Totuºi, au fost ºi mai existã multe
contradicþii ºi dezbateri asupra definiþiei de primul
aeroplan.
Din acest moment, Traian Vuia va face o serie de
observaþii legate de comportarea aeroplanuluiautomobil în zbor. Pentru asigurarea stabilitãþii în
aer avea nevoie de o propulsare mai puternicã. Cu
un motor de tip Antoinette ºi cu o serie de modificãri, aparatul Vuia 1 s-a transformat în Vuia 2,
brevetat în 1907, în Belgia. Acest aparat avea performanþe sporite, astfel cã, în 1907, el avea sã zboare
pe o distanþã de 70 de metri, la o înãlþime variabilã.
Traian Vuia ºi-a continuat cercetãrile în domeniul
tehnicii ºi dupã anul 1907. Revistele La Technique
Aeronautique ºi LAtmosphere i-au publicat studiile
teoretice. În continuare Vuia va mai breveta ºi construi
diferite invenþii, spre exemplu, un generator de abur,
în 1925, douã elicoptere, între 1918 ºi 1922.
A fost ales membru de onoare al Academiei
Române, pe 27 mai 1946.
La 3 septembrie 1950 s-a stins din viaþã la Bucureºti.
Este înmormântat la Cimitirul Bellu din Bucureºti.
În memoria pionierului aviaþiei româneºti ºi
mondiale a fost organizat ºi deschis Muzeul Traian
Vuia, care se aflã la 20 de km de Lugoj, în localitatea
Traian Vuia din judeþul Timiº, Muzeul a fost inaugurat
în aprilie 2012, anul în care s-au împlinit 106 ani de la
momentul când acesta a urcat pe culmile gloriei,
realizând primul zbor autopropulsat cu un aparat mai
greu decât aerul, fãrã a folosi mijloace exterioare.
În ziua de 14 septembrie 2013, la Montesson, ºi
autoritãþile franceze locale au dezvelit o placã în
memoria lui Traian Vuia, cel care s-a ridicat pentru
prima datã în aer cu al sãu Liliac mai greu decât aerul,
uimind o lume întreagã.
În faþa Aeroportului Internaþional Traian Vuia din
Timiºoara este amplasatã macheta aeroplanului Vuia
1, la scara 1:1, realizatã de cãtre Fundaþia Academicã
Culturalã Timiºoara.
18 martie 1906. De atunci putem spune cã omul a
început sã zboare... cu adevãrat!
Surse: wikipedia.org; enciclopediaromaniei.ro;
historia.ro; biblacad.ro; mnab.ro; traian-vuia.ro

