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EVENIMENTUL ANUAL

ZILELE BIBLIOTECII UNIVERSITARE
17-19 noiembrie 2020

Tema principalã a Zilelor Bibliotecii Universitare 2020 - Prezentãri baze de
date ºtiinþifice internaþionale. În cadrul evenimentului vor fi abordate ºi subiecte
despre:  Orientarea activitãþii Bibliotecii Universitare cãtre cerinþa de
informare ºi documentare a cititorilor  Paradigma bibliotecii în noua realitate
/ normalitate sau biblioteca la viitorul prezent  Biblioteca în era internetului.
În data de 19 noiembrie, ora 11.30, va avea loc Sesiunea de instruire online
Enformation  prezentatã de trainer Rareº Vasilicã, privind accesul la bazele de
date ºtiinþifice Clarivate Analytics, Web of Science, Scopus, ProQuest
Central, CABi VetMed.
Participanþii vor primi un link de accesare a platformei de training cu câteva
ore înainte de eveniment. Platforma se numeºte HyperTalk.
https://www.e-nformation.ro/events/sesiune-de-instruire-enformationuniversitatea-spiru-haret-din-bucuresti-19-noiembrie-2020
Pentru cei interesaþi, prezentarea bazei de date Ebsco pentru USH este
disponibilã online: https://www.youtube.com/watch?v=B5MaXgbhOTw
De asemenea, în cadrul fiecãrei biblioteci vor fi organizate activitãþi specifice.
Felicitãri bibliotecarilor care lucreazã în bibliotecile Universitãþii Spiru Haret:
Biblioteca Facultãþii de Inginerie ºi Informaticã Bucureºti  Codruþa Dragotescu
Biblioteca Facultãþii de ªtiinþe Economice Bucureºti  Manon Grasu
Biblioteca Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Bucureºti  Liliana Neg Popescu
Biblioteca Facultãþii de Medicinã Veterinarã Bucureºti  Viorica Stoian
Biblioteca Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Administrative Bucureºti 
Magda Dumitra, Denisa Negoiþã
Biblioteca Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport Bucureºti  Elena Beatrice
Constantinescu
Biblioteca Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice ºi a Facultãþii de
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Braºov  Gabriela Viºan
Biblioteca Facultãþii de ªtiinþe Economice Câmpulung  Monica Tolea
Biblioteca Facultãþii de ªtiinþe Juridice, Economice ºi Administrative Craiova 
Camelia Radu.
În întâmpinarea
evenimentului Zilele
Bibliotecii Universitare,
Elena Beatrice
Constantinescu,
ºefa Departamentului
Biblioteci, face o scurtã
prezentare a activitãþii
ºi a modului în care,
prin îmbunãtãþirea
permanentã a activitãþii
ºi a serviciilor, sunt
satisfãcute cerinþele de
informare ºi documentare
ale utilizatorilor.

Cu atât mai mult în aceastã perioadã, cursanþii Colegiului Universitar Spiru Haret
 domeniul Sanitar sunt preocupaþi de dobândirea cât mai multor cunoºtinþe,
de a-ºi dezvolta competenþele ºi aptitudinile necesare.
În amfiteatre, online, în stagiile de practicã.

Un strop de apã vie
Mioara VERGU-IORDACHE

Conf.univ.dr.
Mariana IATAGAN,
decan al
Facultãþii de ªtiinþe
economice Bucureºti:

Conectivitatea
dintre mediul academic
ºi cel economic
este o condiþie esenþialã
pentru
creºterea gradului
de inserþie profesionalã
a absolvenþilor
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ÎNTOARCEREA
LA MARELE WILL

IMPLICAÞI

Start-up, între
adaptabilitate
ºi dezvoltare

sau

RECONSIDERAREA
CANONULUI SHAKESPEARIAN
Prof. univ dr. George VOLCEANOV
le mulþumeºte formidabililor colegi care au
acceptat sã-mi promoveze cartea în curs de
apariþie la Tracus Arte, ÎNTOARCEREA LA
MARELE WILL sau RECONSIDERAREA
CANONULUI SHAKESPEARIAN: Richard
Proudfoot (coordonatorul seriei The Arden
Shakespeare); Michael Dobson (director
Shakespeare Institute); J. Lawrence Guntner,
reputat shakespeareolog american, ºi, last but
not least, Codrin Liviu Cutitaru.
Felicitãri, domnule profesor!
Aºteptãm cartea.

 eveniment de susþinere
ºi promovare START-UP-uri
în Regiunea Sud-Muntenia 



În cadrul Campaniei de promovare a Proiectului Antreprenori
SMART  Tineri Responsabili,
Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes, în
data de 18 noiembrie, va avea loc
evenimentul de susþinere ºi promovare start-up-uri în Regiunea
Sud-Muntenia Start-up, între
adaptabilitate ºi dezvoltare.
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Vã aduceþi aminte? În copilãrie, ne doream sã fim, fetele,
zâne, Ilene-Cosânzene, domniþe, Cenuºãrese, prinþese,
iar bãieþii, cavaleri, Feþi-Frumoºi, prinþi, împãraþi, chiar ºi
zmei-paralei Imaginaþia ne era zgândãritã de basme,
poveºti nemuritoare, legende ªi, iar fac apel la memoria
dumneavoastrã, toþi ne doream sã fim inteligenþi, frumoºi,
eleganþi, puternici, ni se dezvolta simþul dreptãþii, eram
empatici cu personajele. ªi vã aduceþi aminte de felul în
care erau îmbrãcate fetiþele, ca niºte prinþese, ce rochiþe,
ce fundiþe, ce pantofiori, ce bucle Dar bãieþii? Nu mai
ºtiu care sunt lecturile celor mici acum. Nu ºtiu nici care
sunt lecturile celor mari. Nu, nu-mi fac pãrerea dupã cum
sunt oamenii îmbrãcaþi. Deºi
Mã gândesc cã noi toþi, indiferent de vârstã, suntem
totuºi copii. Dacã privirea minþii ne-a fost deschisã pe
frumos, pe dreptate, pe victoria binelui, pe mândrie, pe
decenþã, sunt sigurã cã în acest fel privim ºi acum realitatea.
Copiii acum mai vârstnici, poporul matur, au avut modele.
Poate idealizate din punct de vedere strict istoric Dar
modele care le-au insuflat mândrie ºi apartenenþã la o
comunitate. Legendele citite sau povestite ne vorbeau
despre un popor puternic, drept, muncitor, dârz, eroic, cu
dragoste de pãmântul þãrii, de tradiþii, de limbã, de neam.
Acum?! Care ne sunt modelele?! Nu mai avem nevoie de
modele? Nu mai avem voie sau nevoie sã fim mândri?! Ne
sunt beºtelite rãdãcinile, suntem plantaþi mereu mai la
suprafaþã, în curând doar pe o plasã, în folosul cui?
Cum sã avansezi într-o societate care nu mai vrea sã
vadã sau nu este lãsatã sã vadã istoria poporului sãu,
cu bune ºi rele, cu fapte glorioase ºi mai puþin lãudabile,
cu victorii ºi cu înfrângeri, cu vârfuri excepþionale în
diversele domenii ale culturii spirituale ºi materiale?
Am remarcat cu tristeþe, dar ºi cu speranþã, entuziasmul
unor români  de diferite vârste, dar mai ales maturi tineri
 pentru descoperirea propriei þãri. Au fost obligaþi de
pandemie sã nu-ºi mai petreacã vacanþele în strãinãtate,
sã-ºi descopere propria þarã. Le-a plãcut ce au gãsit. Sigur,
mai avem multe de învãþat din tehnica industriei
ospitalitãþii. Fãrã îndoialã se va deprinde. Cu bunãvoinþã
ºi efort, atât din partea gazdelor, cât ºi a oaspeþilor. Fiecare
palmã de pãmânt ascunde istorie, urme ale unei locuiri de
zeci de mii de ani. Nu suntem de niciunde, nu suntem
rodul unor seminþe purtate de vânt. Rãdãcinile sunt
adânci. Copiii ºi tinerii ar trebui sã ºtie acest lucru.
Maturii ar trebui sã-i înveþe cã la marea întâlnire a
seminþiilor, românii nu vin cu mâna goalã, cã nu suntem
un popor rupt în coate, cã suntem egali cu cele mai mândre
popoare. Doar ºtiind aºa se vor purta ca atare, se vor
strãdui sã fie egali între egali, cu mândrie ºi demnitate,
aºa nu vor mai da bir cu fugiþii dintr-o þarã de care le este
ruºine. Pe spirala istoriei, au mai fost etape eºuate, dar
ne-am ridicat de fiecare datã, pentru cã avem rãdãcini pe
care trebuie sã le cunoaºtem, de care avem motive sã fim
mândri. Haideþi sã recitim cãrþile copilãriei. Poate sunt
naive, poate cã idealizeazã întâmplãri, dar sunt stropul de
apã vie pentru o societate mascatã ºi marcatã de virus.
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Sesiune de formare în domeniul asigurãrii calitãþii
învãþãmântului superior organizatã de ARACIS



În cadrul Campaniei de promovare a Proiectului
Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, Ambiþioºi,
Motivaþi, de Succes, în data de 18 noiembrie, va avea loc
evenimentul de susþinere ºi promovare start-up-uri în
Regiunea Sud-Muntenia Start-up, între adaptabilitate
ºi dezvoltare.
Asociaþia Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, în calitate de Beneficiar al
Proiectului POCU/82/3/7, Cod SMIS: 104098, finanþat
din Fondul Social European prin Programul Operaþional
Capital Uman 2014-2020, organizeazã ONLINE, pe
platforma ZOOM, în data de 18 noiembrie, ora 18.00,
Start-UP, între adaptabilitate ºi dezvoltare  eveniment
de susþinere ºi promovare start-up-uri în Regiunea SudMuntenia, în cadrul SA 7.2 Campanie de organizare
de evenimente de susþinere ºi promovare întreprinderi.
Scopul principal al evenimentului este sã promoveze
start-up-urile înfiinþate în cadrul Proiectului ºi produsele/
serviciile acestora (http://portal.antreprenorismart.ro/
smart-start-up-uri/) ºi vizeazã în mod direct impactul
crizei pandemice asupra mediului de afaceri.
În cadrul evenimentului sunt invitaþi antreprenorii
firmelor înfiinþate prin proiect, membri ai echipei de
proiect, precum ºi alþi componenþi ai grupului þintã. Se
va discuta despre exemple de bune practici ºi despre
provocãrile din aceastã perioadã de crizã, împreunã cu:
 Vlad Berteanu, Senior Manager la Zenefits ºi fondator
de start-up: https://www.linkedin.com/in/vladberteanu/,
 Alexandra Revnic (Timofte), Creative Manager în
Super Petreceri: https://www.bluparty.ro/,
 Alex Mihuþ, administrator al Sound Crew SRL, membru
fondator ALIS (Asociaþia lucrãtorilor din industria
spectacolelor): https://alis.org.ro/asociatia-lucratorilorindustria-spectacolelor/,
 Cãtãlin Georgescu, co-fondator Editura Carusel
Books: https://caruselbooks.ro/.
Echipa de proiect, precum ºi ceilalþi participanþi vor
aborda o tematicã diversificatã, cu privire la modalitãþi
de adaptare ºi, dupã caz, de dezvoltare din aceastã
perioadã.
De asemenea, evenimentul reprezintã ºi o oportunitate
de parteneriat ºi/ sau colaborare pentru antreprenori pe
piaþa localã ºi naþionalã.
Participarea la eveniment este GRATUITÃ ºi se
realizeazã pe bazã de înscriere online prin formularul de
contact: http://portal.antreprenorismart.ro/.
NB: Locurile sunt limitate.
Evenimentul se va desfãºura online, pe ZOOM.
*Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu
poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Contact: Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, Ambiþioºi,
Motivaþi, de Succes, proiect cofinanþat din Fondul Social European
prin Programul Operaþional Capital Uman 2014-2020.
Manager Proiect
Expert PR
Iulian HURLOIU
Cristina Irina DOBROTÃ
prantreprenorismart@gmail.com smartantreprenori@gmail.com
021.334.44.19 int. 135
http://antreprenorismart.ro/
http://portal.antreprenorismart.ro/
https://www.facebook.com/antreprenorismart
https://www.linkedin.com/company/antreprenori-smart/
https://www.youtube.com/channel/
UC7QNzTWmKKti8Lf6hDucVqA
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În condiþiile în care sesiunea de formare s-a bucurat de
mult interes din partea publicului þintã, la ARACIS
înregistrându-se peste 900 de cereri de înscriere, Consiliul
Agenþiei a luat hotãrârea sã organizeze încã douã sesiuni
de formare, cu aceeaºi tematicã, care se vor desfãºura
online, în datele de 5 ºi 19 noiembrie 2020.
Prin organizarea acestor sesiuni, ARACIS îºi continuã
activitatea de perfecþionare a experþilor evaluatori proprii,
precum ºi a experþilor în asigurarea calitãþii din cadrul
instituþiilor de învãþãmânt superior, în conformitate cu
prevederile Standardelor ºi liniilor directoare pentru
asigurarea calitãþii în Spaþiul European al Învãþãmântului
Superior ºi cu recomandãrile ºi sugestiile formulate în
cadrul procesului de evaluare externã a ARACIS, coordonat
de Asociaþia Europeanã pentru Asigurarea Calitãþii în
Învãþãmântul Superior (ENQA).
Programul sesiunii ºi prezentãrile susþinute pe durata
acesteia pot fi vizualizate pe pagina web a ARACIS, la
urmãtoarea adresã: https://www.aracis.ro/27633-2/

Agenþia Românã de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul
Superior (ARACIS) a organizat, în data de 30 octombrie 2020,
o sesiune de formare online, desfãºuratã în contextul în care
activitãþile de evaluare externã a instituþiilor de învãþãmânt
superior, domeniilor de masterat ºi programelor de studii se
pot realiza în aceastã perioadã prin proceduri adaptate,
denumite modul de lucru online sau mixt, datã fiind situaþia
epidemiologicã determinatã de rãspândirea SARS-CoV-2.
La sesiune au participat peste 200 de persoane, respectiv,
cadre didactice, angajatori ºi studenþi membri ai Comisiilor
de experþi permanenþi de specialitate ale ARACIS, cadre
didactice având calitatea de experþi evaluatori înscriºi în
Registrul Naþional al Evaluatorilor ARACIS (RNE), precum
ºi reprezentanþi ai instituþiilor de învãþãmânt superior, care
activeazã în domeniul asigurãrii interne a calitãþii.
Sesiunea de formare a avut ca tematicã principalã
prezentarea, însoþitã de discuþii, a modalitãþii de
desfãºurare a proceselor de evaluare externã în aceastã
perioadã, având la bazã Ghidurile privind evaluarea în
modul de lucru online ºi respectiv mixt ºi Fiºa vizitei
(Raportul de evaluare externã), pentru fiecare tip de
evaluare externã, care au fost aprobate de Consiliul
ARACIS, pentru continuarea activitãþilor de evaluare
externã cu respectarea reglementãrilor în vigoare în
domeniul sãnãtãþii publice.

02 noiembrie 2020
ARACIS, Direcþia Relaþii Internaþionale,
Proiecte ºi Cooperare
Telefon: 021.206.76.02

Debirocratizarea activitãþii din
învãþãmântul preuniversitar continuã!
Federaþia Sindicatelor din Educaþie Spiru Haret a realizat,
în perioada 27 octombrie  2 noiembrie 2020, un sondaj în
rândul cadrelor didactice, pentru a încerca sã afle situaþia
realã din unitãþile de învãþãmânt în perioada stãrii de alertã.
 Peste 8500 de cadre didactice au rãspuns la chestionar;
 40,4% sunt din categoria de vârstã 40-49 de ani;  38,5%
dintre respondenþi sunt din municipiile reºedinþã de judeþ
cu peste 150.000 de locuitori plus Municipiul Bucureºti,
 31% predau într-o comunã sau sat;  30,5% predau în
oraºe;  peste 40% dintre repondenþi predau exclusiv în
sistem online (scenariul roºu), 32,7% în sistem hibrid
(scenariul galben) ºi doar 25% faþã în faþã (scenariul
verde);  66,2% dintre cadrele didactice spun cã au nevoie
de cursuri de perfecþionare pentru a putea preda online;
 45,7% dintre repondenþi afirmã cã autoritãþile locale nu
au ajutat în niciun fel ºcoala în aceastã perioadã;  16,8%
dintre repondenþi spun cã unitãþile de învãþãmânt nu au
pus la dispoziþie cadrelor didactice mãºti ºi materiale
igienico-sanitare;  37% dintre cadrele didactice care au
rãspuns la chestionar au fost obligate sã-ºi achiziþioneze
un laptop/tabletã pentru a putea preda;  33% dintre
profesorii repondenþi au plãtit din propriul buzunar peste
1000 de lei (materiale ºi cursuri de perfecþionare) pentru
a putea preda online;  în ceea ce priveºte relaþia cu elevii
ºi pãrinþii, profesorii care au rãspuns la chestionar au
spus cã aceasta este bunã ºi foarte bunã în proporþie de
70% cu elevii, respectiv 63,8% cu pãrinþii;  97 de cadre
didactice au precizat cã relaþia cu elevii este foarte slabã,
iar 229 cu pãrinþii.
Concluziile
Federaþiei Sindicatelor din Educaþie Spiru Haret:
 ªcolile nu au fost pregãtite pentru aceastã situaþie
excepþionalã. Este nevoie urgentã de o analizã la nivelul
fiecãrei unitãþi de învãþãmânt pentru ca predarea în
sistem hibrid ºi online sã funcþioneze.
 Atât autoritãþile locale, cât ºi cele centrale trebuie sã
aloce fonduri substanþiale pentru a permite cadrelor
didactice sã desfãºoare un act educaþional de calitate
ºi pentru a garanta accesul tuturor preºcolarilor/elevilor
la cursuri, indiferent cum se desfãºoarã acestea  fizic,
hibrid sau online.
 Este nevoie de o implicare mai mare a pãrinþilor, în
special în cazurile în care elevii sunt dezinteresaþi ºi
refuzã sã participe la cursuri.
 Este important ca toþi elevii ºi pãrinþii sã ºtie cã nu au
voie sã înregistreze activitatea didacticã decât cu
acordul profesorului.

 Procedurile Agenþiei Române de Asigurare a Calitãþii în
Învãþãmântul Preuniversitar au fost substanþial simplificate
O nouã mãsurã din procesul pentru debirocratizarea activitãþii
din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar, prioritate a mandatului
ministrului Monica Cristina Anisie, a fost îndeplinitã: procedurile
operaþionale ale Agenþiei Române de Asigurare a Calitãþii în
Învãþãmântul Preuniversitar (ARACIP) au fost simplificate. În
acest sens, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a validat propunerile
ARACIP în privinþa noilor standarde naþionale de evaluare internã
ºi externã, precum ºi ale Metodologiei de evaluare externã, acestea
urmând a fi aprobate prin hotãrâri de guvern în perioada urmãtoare.
Anunþul a fost fãcut de ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii,
într-o conferinþã de presã gãzduitã de Biblioteca Centralã
Universitarã Carol I din Bucureºti.
Modificãrile operate au urmãrit câteva principii. Mai întâi,
simplificarea, adicã reducerea cerinþelor pentru autorizare
provizorie sau acreditare. În acest caz, reducerea este
substanþialã: 77% pentru acreditare, 76% pentru evaluare
periodicã ºi 57% pentru autorizarea de funcþionare provizorie.
Mai exact, de la 1.095 de cerinþe existente am ajuns la 265.
Celãlalt principiu urmãrit a fost debirocratizarea, mãsurã
asumatã încã de la preluarea mandatului meu. Prin urmare,
95% dintre documentele care vor fi solicitate pentru acreditare
sau autorizare provizorie sunt documente manageriale,
documente care nu vor mai viza activitatea cadrelor didactice,
a declarat ministrul Monica Cristina Anisie.
Un alt principiu care a stat la baza acestui demers a fost
digitalizarea. Practic, în prezent, întregul proces de evaluare
externã se poate face online. În noua metodologie va fi
detaliatã explicit aceastã obligaþie.
În tot acest demers s-a þinut cont ºi de clarificarea ºi
unificarea cerinþelor (inclusiv prin ghidurile explicative, care
vor fi puse la dispoziþie tuturor pãrþilor interesate) ºi a
elementelor metodologice. Astfel, prin clarificarea atribuþiilor
ºi prin eliminarea suprapunerilor de activitate între ARACIP
ºi inspectoratele ºcolare, acestea din urmã vor prelua în
totalitate controlul administrativ al funcþionãrii unitãþilor de
învãþãmânt. Va fi revizuit, în acest sens, ºi Regulamentul de
inspecþie ºcolarã, în vederea corelãrii obiectivelor inspecþiei
cu rezultatele evaluãrii externe a calitãþii.
Preºedintele ARACIP, ªerban Iosifescu, a precizat cã, pânã
în data de 30 iunie 2021, vor fi elaborate ghiduri pentru aplicarea
unitarã a standardelor la nivelul tuturor actorilor: unitãþi de
învãþãmânt (în special, Comisia de Evaluare ºi Asigurare a
Calitãþii), evaluatorii externi ai ARACIP ºi inspectoratele ºcolare.
Ghidurile vor fi publicate ºi dezbãtute public înainte de intrarea
în vigoare a noilor standarde. De asemenea, ARACIP va
simplifica ºi adapta aplicaþia de evaluare externã pânã la 15
octombrie 2021, datã la care va fi iniþializat Raportul anual de
evaluare internã a calitãþii educaþiei (RAEI), pentru anul ºcolar
2021-2022, pe baza formatului simplificat.
Biroul de Comunicare al MEC

TEHNOREDACTARE  Florentina STEMATE

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

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

Rãspunderea
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Conf.univ.dr. Mariana IATAGAN,
decan al Facultãþii de ªtiinþe economice Bucureºti:

Conectivitatea dintre mediul academic ºi cel economic
este o condiþie esenþialã pentru creºterea gradului
de inserþie profesionalã a absolvenþilor
Stimatã doamnã conferenþiar, aþi
preluat funcþia de decan al
Facultãþii de ªtiinþe economice
într-un moment dificil pentru
învãþãmântul universitar din
România ºi din întreaga lume.
Care sunt elementele definitorii
ale strategiei de menþinere a
unui înalt nivel de pregãtire a
studenþilor în condiþiile atipice
generate de pandemie?
Începem anul universitar 20202021 în condiþii de pandemie,
condiþii care ne obligã pe toþi la
schimbare. Darwin spunea cã nu
specia cea mai puternicã sau cea mai
inteligentã supravieþuieºte, ci aceea
care se adapteazã cel mai bine la
schimbãri. Va fi uºor dacã fiecare
dintre noi, cadre didactice ºi
studenþi, va încerca sã se adapteze
din mers actualului context, iar
activitatea didacticã va avea la bazã
pasiunea ºi dorinþa fiecãruia de a fi
pregãtit ºi responsabil într-un mediu
economic aflat într-o continuã
transformare.
Chiar dacã acest an universitar este
unul atipic, în care ne confruntãm cu
provocarea învãþãmântului online,
încercãm sã combinãm dorinþa de a
fi aproape de studenþii ºi masteranzii
noºtri cu necesitatea menþinerii siguranþei ºi sãnãtãþii fiecãruia dintre noi.
Pandemia provocatã de COVID19 ne-a impus o serie de restricþii,
ne-a schimbat viaþa, dar încercãm
sã prevenim impactul acesteia
asupra accesului la educaþie al
tinerilor, întrucât dreptul de a învãþa
este fundamental pentru fiecare om
ºi trebuie respectat indiferent de
dificultãþile momentului.
Am convingerea cã în acest an
universitar vom putea compensa
lipsa beneficiilor învãþãmântului faþã
în faþã printr-o relaþionarea mai
profundã cu studenþii, prin consiliere
ºi suport psihologic oferit acestora
ºi prin punerea la dispoziþie a unor
cursuri online, bazate pe originalitate
ºi inovaþie academicã, adaptate
schimbãrilor complexe din învãþãmântul superior, dar ºi dinamicii
pieþei muncii.
Cum apreciaþi accesibilitatea ºi
eficienþa platformelor de studiu
online din perspectiva cadrului
didactic? Ce semnale aveþi de la
studenþi referitor la acestea?
La Universitatea Spiru Haret avem
privilegiul de a utiliza platforma
eLearning Blackboard, cea mai
performantã ºi cea mai adaptabilã
platformã educaþionalã din lume,
care faciliteazã comunicarea dintre
studenþi/masteranzi ºi cadrele didactice prin intermediul mai multor
instrumente de comunicare  chat,
forum, e-mail. În platforma
Blackboard, cadrele didactice au
posibilitatea de a pune la dispoziþia
utilizatorilor teme de curs sau
suporturi de curs, aplicaþii pentru
fiecare temã în parte, studii de caz,
simulãri ale unor fenomene
economice etc.
Accesul instantaneu la informaþii,
crearea unui canal de comunicaþie
continuã, dobândirea de aptitudini
de utilizare a resurselor IT ºi de
comunicare, ce complementeazã
aptitudinile dobândite în cadrul
cursurilor transformã platforma
eLearning Blackboard într-un real
sprijin de învãþare pentru persoanele
active, dinamice, care apreciazã
interactivitatea ºi care au nevoie de
un program de lucru flexibil.

Cursuri, seminarii, forumuri
dedicate sunt permanent la dispoziþia
studenþilor/ masteranzilor noºtri,
indiferent dacã aceºtia se aflã în
campus, la locul de muncã sau în
confortul propriului cãmin.

Ce le rãspundeþi celor care, pânã
acum câteva luni, caracterizau
învãþãmântul la distanþã drept
ineficient, acesta devenind în
prezent, practic, singura modalitate
de instruire la toate nivelurile?
Apreciez cã învãþãmântul la
distanþã a fost ºi este unul dintre cele
mai la îndemânã mijloace de perfecþionare a individului, care trebuie sã
facã faþã, atât exigenþelor unei
societãþi în continuã schimbare, cât
ºi provocãrilor lansate de aceasta.
Dacã ne-am raporta la educaþia
tradiþionalã, am putea reliefa câteva
avantaje ale educaþiei la distanþã, prin
Internet, considerând-o aplicabilã cu
succes la nivelul învãþãmântului
universitar, dupã modelul universitãþilor deschise ºi la distanþã din þãrile
dezvoltate. Printre aceste avantaje se
regãsesc: audienþa considerabil crescutã, educaþia la distanþã putând capacita ºi studenþi care nu pot participa la
cursurile din sistemul tradiþional,
resursele educaþionale accesibile întrun mediu informaþional unic, facilitarea învãþãrii într-un ritm propriu, întrun stil personal, interacþiunile sincrone
ºi cele asincrone dintre profesor ºi
studenþi/masteranzi care permit un
feed-back în timp real. Din perspectiva studenþilor/ masteranzilor, avantajele sunt completate de reducerea
costurilor legate de chirie, de posibilitatea de a lucra în timpul studiilor,
indiferent de localitatea unde studiazã, depãºirea problemei imposibilitãþii de a participa la prelegerile din
sala de curs, autoorganizarea timpului
de studiu.
Credeþi cã în sistemul actual de
învãþãmânt ar mai fi de
implementat proiecte ºi idei care
sã conducã la o mai mare
adaptabilitate a absolvenþilor la
condiþiile economice reale? Cum
se realizeazã acest deziderat la
Facultatea de ªtiinþe economice
din Bucureºti?
Personal, consider cã în sistemul
actual de învãþãmânt ar trebui pus
accentul mult mai mult pe dezvoltarea
competenþelor practice ºi de cercetare,
de dezvoltare a creativitãþii, prin
relaþionarea mai strânsã între mediul
universitar ºi cel de afaceri, în vederea
facilitãrii accesului absolvenþilor pe
piaþa muncii.
Deoarece conectivitatea dintre
mediul academic ºi cel economic
este o condiþie esenþialã pentru creºterea gradului de inserþie profesionalã a absolvenþilor, Facultatea de
ªtiinþe economice Bucureºti se
preocupã permanent de stabilirea
unor parteneriate de practicã cu
diverºi agenþi economici de prestigiu
din Bucureºti ºi nu numai. Pãstrarea
unei relaþii strânse cu piaþa muncii
se realizeazã ºi prin intermediul
numeroaselor proiecte finanþate din
fonduri europene implementate de
Universitatea Spiru Haret, proiecte
prin care studenþi ºi masteranzi din
cadrul facultãþii au devenit specialiºti
în domeniul economic ºi chiar
manageri ai propriilor afaceri.
În perioada imediat urmãtoare,
vã gândiþi la schimbãri de
substanþã ale metodologiei sau
chiar ale programei, care sã
conducã la un salt calitativ
major în pregãtirea studenþilor?
La nivelul Facultãþii de ªtiinþe
economice, Bucureºti, calitatea
procesului educaþional este în prim-

plan, iar noi, cadrele didactice,
suntem permanent preocupate de
adaptarea fiºelor de disciplinã
(programelor analitice) pentru
asigurarea unei continuitãþi ºi a unei
coerenþe între programele de studii
de licenþã ºi masterat, crearea unei
compatibilitãþi cu programele de
studii universitare similare naþionale
ºi internaþionale, creºterea rolului
activitãþii practice ºi adaptarea
programelor de studii cerinþelor de
pe piaþa forþei de muncã.
Conform Legii Educaþiei Naþionale
promovãm un învãþãmânt centrat pe
student, bazat pe rezultatele învãþãrii,
întrucât suntem conºtienþi cã, într-o
primã instanþã, competenþele de
specialitate ºi cele transversale, pe
care absolvenþii noºtri le dobândesc
pe parcursul anilor de studii, le pot
crea acestora un avantaj competitiv
pe piaþa muncii.
Atât învãþãmântul clasic, cât ºi
cel online au avantaje ºi dezavantaje, provocând polemici în
întregul sistem de educaþie. În
opinia dumneavoastrã, se poate
vorbi despre o eficienþã mai
ridicatã a unuia sau altuia?
Este deja o evidenþã pentru toatã
lumea cã trãim în plinã revoluþie
digitalã, fenomen ce are în centru
tehnologiile informaþiei ºi comunicaþiilor, care nu poate fi ignorat,
întrucât are un profund impact
asupra evoluþiei societãþii ºi
economiei, asupra fiecãruia dintre
noi, cadru didactic sau student/
masterand, adaptarea rapidã la
evoluþia acestor tehnologii fiind
imperativã.
În opinia mea, în învãþãmântul
universitar din anumite domenii,
avantajele învãþãrii online sunt net
superioare celor ale învãþãrii
tradiþionale. Mã gândesc în primul
rând la accesibilitate: mulþi studenþi
ºi masteranzi au un loc de muncã,
dar pot participa la cursuri online
de oriunde ar fi. Cursurile susþinute
online îi provoacã pe studenþi sã
analizeze în profunzime conþinuturi,
sã caute exemple, sã facã asociaþii
cu alte cunoºtinþe ºi, în cadrul
activitãþii de practicã, sã le aplice.
Metodele de predare impuse de
învãþarea online (dezbateri,
videoconferinþe etc.) reclamã, întradevãr, efort susþinut de ambele
pãrþi  cadrele didactice sã creeze
ºi sã prezinte conþinuturi educaþionale în diferite forme, studenþii sã
le parcurgã  însã rezultatul poate
fi cel aºteptat, adicã descoperirea
disciplinelor de studiu ºi aprofundarea conþinuturilor acestora.
Flexibilitatea programului, costurile reduse, accesul permanent la
resursele educaþionale, comunicarea
facilã cu cadrele didactice ºi colegii
sunt alte câteva avantaje ale învãþãmântului online în mediul academic.
Având în vedere evoluþiile rapide
ºi reorientãrile din economia
realã, generate de situaþia pandemicã, vedeþi o schimbare în
modul de asimilare a cunoºtinþelor? Mai existã timp pentru
documentarea, aprofundarea ºi
sedimentarea informaþiilor?
În prezent, existã o multitudine de
surse de documentare, la îndemâna
tuturor, ceea ce ne poate extinde ºi

uºura accesul la informaþie,
învãþãmântul facilitând dezvoltarea
unor resurse educaþionale deschise,
disponibile tuturor celor interesaþi.
La Universitatea Spiru Haret, toþi
studenþii ºi masteranzii au acces la
toate materialele de curs ºi seminar
afiºate în platforma eLearning
Blackboard, pe contul personal ºi în
biblioteca virtualã, având un acces
nelimitat la informaþie. Rolul
nostru, în calitate de cadre didactice,
este de a ghida învãþarea, de a-i
sprijini pe aceºtia sã poatã aplica în
practicã informaþiile asimilate ºi
competenþele dobândite.
Educaþia în mediul universitar
trebuie sã fie direcþionatã în spiritul
dezvoltãrii autoeducaþiei, atât a
cadrelor didactice, cât ºi a
studenþilor, pentru cã nimeni nu a
fost pregãtit pentru învãþarea
predominant în mediul online.
Poziþia de cadre didactice ne
provoacã sã ne adaptãm rapid ºi sã
transmitem un mesaj important
studenþilor: se poate progresa prin
învãþare independentã continuã,
dincolo de ºcoalã ºi cu instrumente
online accesibile tuturor.
Cum apreciaþi poziþionarea
actualei generaþii de studenþi ai
Facultãþii de ªtiinþe economice
Bucureºti, din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, faþã de evoluþiile
uneori neaºteptate, chiar contradictorii ale societãþii în care îºi vor
desfãºura activitatea? Sunt ei
pregãtiþi pentru impactul cu
economia realã?
Consider cã studenþii ºi masteranzii noºtri sunt ancoraþi în realitate
ºi sunt motivaþi pentru a face faþã
evoluþiilor neaºteptate ºi contradictorii ale societãþii în ansamblul ei.
Indiferent de domeniul de studii la
care sunt înscriºi - Management,
Contabilitate sau Marketing -,
studenþii ºi masteranzii noºtri
beneficiazã de resurse educaþionale
de calitate, iar competenþele
transversale dobândite (competenþe
de comunicare ºi lucru în echipã,
cunoaºterea mai multor limbi strãine,
competenþe digitale) le faciliteazã
acestora accesul pe piaþa muncii.
Încercãm sã pregãtim absolvenþii
inclusiv prin derularea unor activitãþi
extracurriculare, cum ar fi: organizarea de întâlniri cu angajatori, servicii
de orientare ºi consiliere în carierã,
participarea la acþiunile societãþii
antreprenoriale studenþeºti, un
mecanism de sprijinire, dezvoltare ºi
încurajare a spiritului antreprenorial.
În prezent, poate mai mult ca
oricând, ne preocupã importanþa
conexiunii educaþie  angajatori, care
obligã la gãsirea unor soluþii optime
în ceea ce priveºte adaptarea
continuã a curriculei, impusã de
schimbãrile majore intervenite pe
piaþa muncii. Facultatea de ªtiinþe
economice Bucureºti va fi, în
continuare, preocupatã de dezvoltarea capacitãþii instituþionale ºi
îmbunãtãþirea calitãþii ofertei
educaþionale pentru adaptarea,
structurarea ºi compatibilizarea
programelor de studii în acord cu
cerinþele pieþei muncii de la nivel
naþional, european ºi mondial.

Dragoº CIOCÃZAN
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 O bibliotecã fãrã bibliotecari este ca o casã nelocuitã. (N. Iorga)
 Singurul lucru pe care trebuie sã îl cunoºti cu precizie este unde

se aflã biblioteca. (Albert Einstein)
Biblioteca este un cabinet magic în care existã mai multe spirite vrãjite.
(Jorge Louis Borges)
O bibliotecã este un paradis cu lumea pusã pe raft. (N. Dabija)
Biblioteca este patria cuvintelor care au avut ceva de spus. (Octav Bibere)
Nu e alta mai frumoasã ºi de folos în toatã viaþa omului zãbavã decât cititul
cãrþilor. (Miron Costin)
Sã citim ºi sã dansãm; aceste douã distracþii nu vor face niciodatã rãu lumii.
(Voltaire)
Paradisul, fãrã niciun fel de dubiu, nu este decât o bibliotecã imensã.
(Gaston Bachelard)
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Cine suntem
Biblioteca a luat naºtere odatã cu înfiinþarea Universitãþii Spiru Haret. La început, a existat o bibliotecã unicã
pentru toate facultãþile, având registre de inventar
comune, fondul de carte al bibliotecii depãºind numãrul
de 23.000 de documente în anul 1995. Pe parcurs, începând
cu anul 1998, fondul de carte comun a fost separat pe
facultãþi, în funcþie de domeniile acestora, iar fondul de
publicaþii al bibliotecii iniþiale a fost repartizat prin transfer
la sediile facultãþilor pe care le servesc, fiecare bibliotecã
nou înfiinþatã având registre de inventar individuale.

În prezent Universitatea Spiru Haret are biblioteci filiale,
în Bucureºti ºi în alte oraºe din þarã, pentru toate
facultãþile. Fiecare bibliotecã dispune de un fond de
publicaþii organizat pe domenii ºi subdomenii, care
acoperã nevoile de studiu pentru toate disciplinele
prevãzute în planul de învãþãmânt.
Bibliotecile Universitãþii Spiru Haret au în prezent douã
categorii de utilizatori de informaþie:  utilizatori direcþi
(studenþi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice auxiliare,
cadre didactice), care beneficiazã de serviciile tradiþionale
ºi moderne oferite în sala de lecturã a bibliotecii; 
utilizatori indirecþi, care beneficiazã de serviciile oferite
de bibliotecã de la distanþã, prin intermediul paginii web
sau prin e-mail.
Biblioteca Universitãþii Spiru Haret oferã urmãtoarele
servicii gratuite:
 consultarea cataloagelor alfabetice ºi sistematice tradiþionale;
 consultarea catalogului online al bibliotecii  OPAC
(Open Public Acces Catalogue);
 consultarea publicaþilor în sala de lecturã, cu acces direct
ºi acces indirect (publicaþiile aflate în depozit).
 servicii de informare bibliograficã ºi documentarã;
 servicii de informare ºi regãsire a informaþiei în sistem
electronic;
 ghiduri de prezentare ºi/sau de utilizare a bazelor de
date ºtiinþifice;

Catalogul online al Bibliotecii Universitãþii
Spiru Haret

Catalogul online al Bibliotecii Universitãþii Spiru Haret 
OPAC (Open Public Acces Catalogue) a fost completat ºi
actualizat începând cu anul 2007. (http://www.spiruharet.ro/
data/ghiduri/ghid_acces_la_bibliotecile_online_ush2017.pdf)
În prezent, baza de date cuprinde peste 41.676 de titluri
introduse. Catalogul online cuprinde principalele câmpuri
ale ISBD: titlu, subtitlu, ediþie, date de apariþie,
colaþionare, ISBN, completate ºi de alte câmpuri: limbã,
descriptori, clasificarea zecimalã, cota, nr. de inventar.
Utilizatorii pot afla la care dintre filiale se gãsesc titlurile
accesate, cota ºi numãrul de exemplare disponibile.
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Îndrumarea utilizatorilor pentru gãsirea informaþiilor se face
de cãtre bibliotecarul de serviciu din Sala de lecturã unde
sunt amplasate calculatoarele destinate studiului.
Pentru a accesa catalogul online, se tasteazã spiruharet.ro,
selectându-se apoi din partea dreaptã sus rubrica Biblioteci,
dupã care rubrica Catalog online. Accesarea acestuia se
poate efectua din orice calculator conectat la reþeaua
Internet, catalogul online fiind simplu de accesat de orice
utilizator, cãutarea putând fi efectuatã dupã autor, titlu,
subtitlu, cuvânt din titlu, cuvinte cheie, ce pot facilita gãsirea
cu uºurinþã a informaþiei.
De asemenea, Biblioteca Universitãþii Spiru Haret oferã
acces electronic la cursurile online ºi manualele universitare
editate de cãtre Editura Fundaþiei România de Mâine.
Tot pe site-ul Bibliotecii Spiru Haret pot fi consultate
bazele de date ºtiinþifice internaþionale electronice (http://
biblioteca.spiruharet.ro/baze-de-date-stiintifice) la care sunt
abonate bibliotecile universitãþii:  Jstor;  CLARIVATE
ANALYTICS;  SCOPUS;  ProQuest;  EBSCO ACADEMIC
SEARCH COMPLETE;  VETMED RESOURCE.
Aceste baze de date ºtiinþifice oferã utilizatorilor accesul
online la diverse reviste electronice, articole din diferite
periodice, capitole de cãrþi ºi alte informaþii din domeniile de
interes.
Punând la dispoziþia utilizatorilor informaþii ºi documente
care rãspund exigenþelor acestora, Bibliotecile Universitãþii
Spiru Haret au încã un rol important în educarea ºi formarea
profesionalã a studenþilor.
Pentru a-ºi îndeplini misiunea ºi în viitor, Bibliotecile
Universitãþii ,Spiru Haret: se preocupã de elaborarea ºi
punerea în aplicare a noi modele de organizare a informaþiei;
încearcã sã stabileascã ºi sã furnizeze criteriile de regãsire
a informaþiei prin cunoaºterea modalitãþilor ºi formelor de
construcþie ºi comunicare a informaþiei (criteriile derivate
din analiza profilului utilizatorilor ºi a nevoilor acestora, din
misiunea ºi obiectivele bibliotecii); asigurã evaluarea ºi
selectivitatea în regãsirea informaþiei. Un aspect important
se referã la opþiunea utilizatorilor pentru biblioteca clasicã/
tradiþionalã în aceeaºi mãsurã cu biblioteca viitorului,
biblioteca digitalã. Rezultatele demonstreazã cã utilizatorii
preferã folosirea resurselor de informare tipãrite pe hârtie
împreunã cu resursele informaþionale electronice, ambele
satisfãcând corespunzãtor nevoile de informare ºi
comunicare ale utilizatorilor.

Modalitãþi prin care bibliotecile
Universitãþii Spiru Haret
atrag utilizatorii de informaþie

Odatã cu noile evoluþii tehnologice, comportamentul
utilizatorilor s-a modificat, iar bibliotecii universitare îi revine
sarcina de a face tot posibilul ca utilizatorul-student sau
cercetãtorul sã gãseascã valoare în bibliotecã ºi sã o
considere resursa informaþionalã principalã ºi sigurã pentru
studiu ºi cercetare.
Prin natura activitãþii pe care o desfãºoarã, membrii
comunitãþilor academice ºi de cercetare au fost ºi sunt încã
dependenþi de bibliotecile universitare. Cu toate acestea, în
funcþie de vârstã, pregãtire ºi experienþã, spun cercetãtorii
din biblioteci, utilizatorii contemporani sunt din ce în ce mai
puþin înclinaþi sã apeleze la serviciile bibliotecii, cãutând
alte surse, cum ar fi Google sau Wikipedia. De aceea, devine
vital ca biblioteca sã îºi promoveze propria valoare în cadrul
comunitãþii academice ºi sã aducã la cunoºtinþa utilizatorilor
resursele disponibile ºi noile strategii legate de cãutarea de
informaþii.
În acest sens, Bibliotecile Universitãþii Spiru Haret, prin
bibliotecarii care lucreazã în cadrul acesteia, încearcã sã se
informeze în privinþa preferinþelor ºi comportamentului
utilizatorilor sãi. Un loc important în îndeplinirea acestei
misiuni, îl au indicatorii bibliometrici. Astfel, bibliotecarii
încearcã sã cunoascã modalitãþile de cãutare ºi regãsire a
informaþiei de cãtre utilizatori, formatele de documente
accesate, tipurile de acces oferite pentru documentele
consultate ºi chiar timpul petrecut în diverse etape ale

cercetãrii. Analiza acestor date permite Bibliotecii sã
înþeleagã mai bine cerinþele utilizatorilor sãi, în vederea
îmbunãtãþirii, pentru a putea satisface nevoile utilizatorilor
studenþi, masteranzi sau cadre didactice.
Utilizatorii actuali folosesc frecvent mijloace ºi reþele
de comunicare socialã, cum ar fi YouTube, Facebook,
Twitter, Pinterest, blog-uri, wiki etc., care pot fi utile în
promovarea bibliotecii în rândul unui numãr cât mai mare
de posibili beneficiari.
Astfel, Biblioteca Universitãþii Spiru Haret, printr-o
prezenþã activã pe internet, publicarea de materiale
(bloguri, articole, video etc.) de cãtre personalul bibliotecii
sau de cãtre susþinãtori externi ai acesteia, pe teme de
interes larg, poate atrage atenþia utilizatorilor, în funcþie
de interesele lor, urmând apoi ca aceºtia sã fie îndrumaþi
cãtre colecþiile ºi serviciile bibliotecii. Cu alte cuvinte,
internetul este una dintre multiplele modalitãþi de
descoperire a colecþiilor bibliotecii.
Aspectele legate de mediul în care se desfãºoarã
activitatea de informare ºi cercetare contribuie de asemenea
la atragerea utilizatorilor. Organizarea ergonomicã a sãlilor
de lecturã: dimensiunea, mobilierul, microclimatul, zgomotul, iluminatul, cromatica, amabilitatea ºi receptivitatea
bibliotecarului sunt elemente esenþiale în relaþia bibliotecãutilizator ºi în creºterea numãrului de potenþiali beneficiari.
Alte modalitãþi de atragere, pe care Biblioteca Universitãþii Spiru Haret le-a pus în practicã sau le are în vedere
pe viitor, sunt:
 produse de informare generalã: ghidul bibliotecii,
buletine de informare, pliante cu prezentarea bibliotecii ºi
informarea cititorilor asupra achiziþiilor recente;
 afiºe cu personalitãþi ºi rezultatele acestora în diverse
domenii, cadre didactice ale Universitãþii Spiru Haret care
au cursuri, studii, articole publicate ce se regãsesc în
fondul de documente al bibliotecii;
 organizarea anualã a Zilelor bibliotecii, cu implicarea
cadrelor didactice, dar ºi a studenþilor ºi masteranzilor;
 popularizarea serviciilor oferite de bibliotecã prin reþelele
sociale ºi mass-media  prin sãptãmânalul Opinia Naþionalã;
 popularizarea în rândul studenþilor ºi masteranzilor a
sesiunilor ºtiinþifice organizate în cadrul universitãþii
***
În prezent, bibliotecile sunt obligate sã îºi desfãºoare
activitãþile într-un nou context informaþional ºi de comunicare,
ele fiind, de fapt, acele structuri de informare ºi documentare
care capitalizeazã, prelucreazã ºi valorificã în forme specifice
resurse informaþionale ºi documentare dintre cele mai diverse.
Susþinând direct ºi indirect dezvoltarea societãþii, aºa cum
am mai arãtat, bibliotecile au apãrut ca urmare a necesitãþii
sociale de educare ºi formare. Menirea acestora nu s-a
schimbat, biblioteca rãmânând structura infodocumentarã
care poate rãspunde nevoilor educaþionale, culturale, ºi de
formare a membrilor unei comunitãþi.
În contextul actual, biblioteca trebuie sã se reformeze ºi sã
se adapteze noilor tehnologii ale informaþiei ºi comunicãrii,
sã îºi consolideze funcþiile fundamentale, sã îºi modifice,
modeleze/remodeleze multe dintre activitãþi; sã fie deschisã
spre colaborare ºi parteneriate, sã iasã dintr-o zonã de
pasivitate ºi sã se implice activ în educaþia utilizatorilor,
rãspunzând prompt nevoilor acestora.
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Urmãresc, de multã vreme, un
domn jurnalist foarte vioi, acid
pe alocuri, critic întotdeauna ºi
autocritic mai deloc. Un fel de
guru, de oracol încrâncenat, care scrâºneºte vorbele din dinþi,
emite sentinþe, se încruntã ºi se rãþoieºte la cei care nu sunt de
acord cu panseurile rostite sacadat, cu aerul unui procuror
sovietic din anii treizeci. Veºnic nemulþumit ºi slobod la gurã,
lipsit de orice formã de autocenzurã, personajul a fãcut carierã
tocmai prin vivacitatea ºi francheþea analizelor. Lovit de amnezie
selectivã, ca mai toþi condeierii români, uitã anumite capitole
jenante din viaþa ºi opera domniei sale. N-ar fi rãu ca, de dragul
adevãrului, cineva sã i le aminteascã din când în când. E greu
de crezut cã asta i-ar mai modera discursul, dar nici nu putem
lãsa lucrurile sã stea acum strâmb pentru ca viitorul sã le judece
drept.
Mai nou, domnul ziarist, scriitor ºi analist, are o idee fixã. Alta
decât cele cu care ne obiºnuise. Poporul de credincioºi care se
încoloneazã ca vitele ºi merge sã pupe moaºte, zice domnia sa, e
o dovadã a lipsei de spirit european, dovadã de obscurantism,
de înapoiere. Pe urmã, face o legãturã absolut halucinantã între
bisericã ºi tendinþele expansioniste ale unui mare stat vecin de
la Rãsãrit ºi concluzioneazã cã poporul român e ignorant,
anacronic, încremenit în dogmã, adãugând cã în unele state
europene a fost proclamat statul ateu. Sã afirmi astfel de lucruri
vãdeºte ori o crasã inculturã (ceea ce este greu de crezut) ori
existenþa unor uriaºe neîmpliniri reprimate. Dar nu asta
deranjeazã, chiar dacã discursul e condimentat pe alocuri cu
invective, insulte ºi calomnii. Faptul cã unul sau mai mulþi oameni
declarã cã nu sunt de acord cu alþi oameni este un exerciþiu de
normalitate. Sau ar trebui sã fie. Un gânditor celebru spunea
cândva cã libertatea individului se opreºte acolo unde începe
sã afecteze libertatea celorlalþi. Ceea ce este grav în acest caz
este cã domnul respectiv este jurnalist, o profesie bazatã pe
respectarea ºi ocrotirea libertãþii de opinie. Contestând libertatea
unora de a se exprima în felul lor, fie pupând moaºte ºi sãrutând
icoane, fie optând pentru o anumitã doctrinã politicã, înseamnã
cã ai bãgat adevãrul într-un sac pe care l-ai legat la gurã ºi l-ai
pitit în beciurile unei minþi nãclãite de urã. ªi mai înseamnã cã
n-ai înþeles nimic din profesia ta ºi din nobila ei misiune, aceea
de a sfinþi adevãrul ºi libertatea prin fiecare vorbã pe care o
rosteºti, prin fiecare gest sau atitudine pe care þi le asumi public.
Adicã nu mai eºti, dacã ai fost vreodatã, jurnalist, ci un simplu
trâmbiþaº frustrat de neînþelegerea superbei diversitãþi a lumii în
care trãim.
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Unic în Europa Centralã ºi de Sud-Est

Muzeul Evoluþiei Omului ºi Tehnologiei în Paleolitic
Muzeul Evoluþiei Omului ºi Tehnologiei în Paleolitic (EOTP), aflat la
numãrul 4 pe strada Stelea din Târgoviºte, judeþul Dâmboviþa, parte componentã
a Complexul Naþional Muzeal Curtea Domneascã, este unic în Europa Centralã
ºi de Sud-Est. Expoziþia permanentã a acestui muzeu reuneºte cele mai
spectaculoase descoperiri arheologice fãcute de prof. univ. dr. Marin
Cârciumaru în peste 50 de ani de activitate ºtiinþificã.
Sunt expuse piese din preistorie de o relevanþã deosebitã, descoperite în
România: obiecte de podoabã, unelte, arme din piatrã, care reflectã modul de
trai al oamenilor, paºii fãcuþi de acesta începând de acum 100.000 de ani.
Astfel, ne putem întoarce în timp ºi putem admira trei sferturi dintre piesele de
artã din Paleolitic descoperite pe teritoriul României. Sunt exponate care se gãsesc
doar la muzeul din Târgoviºte. Aici avem singurul colier de melci foarte mici, de
câþiva milimetri, din Europa. Avem vârfuri de suliþã de fildeº de o frumuseþe rarã,
care sunt unicate pentru Europa Centralã ºi de Est, spune prof. univ. dr. arheolog
Marin Cârciumaru. Muzeul este unic din douã puncte de vedere. Din punct de vedere
tematic, nu existã în România un alt muzeu dedicat acestei perioade ºi, în al doilea
rând, este unicat prin valoarea inestimabilã a exponatelor, afirmã Ovidiu Cârstina,
directorul Complexului Muzeal Curtea Domneascã din Târgoviºte.
În muzeu se regãsesc artefacte care fac parte, în mod cert, din patrimoniul arheologic
românesc ºi universal, precum sunt cele mai vechi mãrturii din lume privind simbolismul
omului de Neanderthal, reprezentate prin recipientele pentru prepararea culorii roºii
(ocrului) ºi o geodã vopsitã cu ocru de peste 50.000 de ani, toate acestea descoperite
în Peºtera Cioarei-Boroºteni (jud. Gorj), unicul colier din cochilii de melci de mici
dimensiuni din Europa (circa 29.000 de ani), cel mai vechi instrument de suflat din
România, un fluier gravetian (peste 20.000 de ani), multe pandantive din dinþi de
animale ºi pandantive din piatrã gravate, unele chiar mai vechi de 25.000 de ani etc.
Toate aceste descoperiri au fost fãcute în siturile din Piatra Neamþ - Poiana Cireºului
(jud. Neamþ) ºi peºtera Cioarei-Boroºteni (jud. Gorj). În muzeu este reconstituitã una
dintre cele mai mari peºteri dintr-un muzeu din România ºi singura în care se regãsesc
oameni de Neanderthal realizaþi prin respectarea tuturor exigenþelor privind morfologia
acestora, surprinºi în cele mai caracteristice preocupãri, cum ar fi cioplirea uneltelor
de piatrã ºi os sau prepararea coloranþilor, dar ºi un Homo Sapiens din Paleoliticul
Superior, într-o ipostazã de vânãtor, aflat alãturi de un cort specific gravetianului.
Muzeul Evoluþiei Omului ºi Tehnologiei în Paleolitic de la Târgoviºte a atras
rapid nu doar privirile cunoscãtorilor din þarã, dar ºi din strãinãtate. Piesele de excepþie
expuse aici sunt cãutate de cãtre turiºtii europeni. Iniþiatorul acestui muzeu, prof.
univ. dr. Marin Cârciumaru, declara: Sunt foarte surprins de succesul pe care îl are muzeul. E
foarte vizitat. E cel mai vizitat dintre toate secþiile Complexului Muzeal Curtea Domneascã.
Cei mai mulþi vizitatori sunt din Bucureºti, care au aflat de el pe internet. Mai vin ºi învãþãtori
ºi profesori, care, ulterior, se întorc cu elevi. Lumea care vine rãmâne foarte impresionatã. Vin
oameni cu o culturã ridicatã. Am avut ºi grupuri din Belgia, care au venit special când au
auzit de muzeul acesta, pentru cã au ºi ei un muzeu al evoluþiei, dar nu au piesele pe care le
avem noi. Este o lucrare fantasticã. Trebuie sã ne dãm mâna sã încercãm sã facem mai multe
pentru promovarea acestui muzeu.
Strãmoºii ne-au lãsat spre pãstrare un patrimoniu deosebit, de care ar trebui sã fim mândri,
dar care ridicã ºi niºte întrebãri esenþiale. De unde venim? Cine suntem ºi unde o sã ajungem? Dacã nu îþi
cunoºti trecutul, nu îþi cunoºti rãdãcinile, nu numai din punct de vedere cultural, ci ºi din punct de vedere
genetic, este grav.

Surse: wikipedia.org;
muzee-dambovitene.ro;
targoviste.ro,
ghidulmuzeelor.cimec.ro

Gânditorul
din iesle

pag. 5

George V. GRIGORE

VITRALII

935  10 noiembrie 2020

Invitaþii în lumea artelor plastice
Una dintre marile descoperiri plastice ale anului trist
2020, adicã una dintre puþinele sale bucurii, poartã un
nume Daniela Aiordãchioaie. Un artist adevãrat nãscut din
dragostea pentru Argentina.
Vã rog sã vã prezentaþi !
Sunt Daniela Aiordachioaie; unii mã cunosc drept Cristina,
pentru cã aºa mã prezint, de la al doilea nume de botez,
Cristinela. Sunt nãscutã la Galaþi, pe 25 decembrie 1961. Mã
consider binecuvântatã pentru cã provin dintr-o familie de
cadre didactice deosebit de talentate ºi dãruite domeniului
educaþiei ºi, în plus, picturii, vorbind despre mama. M-am
integrat în sistemul de învãþãmânt al vremurilor ceauºiste,
cu reguli, norme ºi nevoi stricte ºi mi-am desãvârºit pregãtirea
tehnicã lucrând mulþi ani ca inginer, ulterior completându-mi
studiile în domeniul economic, domeniu în care am profesat
pânã la pensie! Pasiunea pentru picturã a prins contur în anii
adolescenþei, când o admiram pe mama mânuind cu delicateþe
ºi graþie pensula ºi vopselele; de cele mai multe ori, din dansul
culorilor se nãºteau flori vesele sau mai delicate (dupã cum
era starea de spirit a mamei), alteori peisaje liniºtitoare, în
care-þi doreai sã te pierzi visând. Aºa m-am decis sã încerc ºi
eu. Destul de timid, la început. Frecventam expoziþiile din
Galaþi, cu carneþelul în buzunar, luându-mi notiþe. Am pictat
doar pe perioada studenþiei; am dãruit toate lucrãrile, cu
excepþia uneia (o reproducere dupã Grigorescu, pe care o
pãstrez ºi acum, cu grijã, pentru cã este exponentul
începuturilor mele). A urmat o pauzã mare, pentru cã viaþa
mi-a schimbat ierarhia prioritãþilor. Dar acum, la pensie,
consider cã trebuie sã-mi împlinesc visul din tinereþe! Simt cã
trebuie sã duc mai departe tot ceea ce am în bagajul meu
genetic, tot ceea ce am în suflet ºi tot ceea ce pot dãrui celor
ce apreciazã frumuseþea, arta. În plus, cred cã acest nou
drum ºi toate realizãrile care vor veni le pot închina cu smerenie
mamei mele, Argentina!
Pentru ce aþi ales pictura ºi nu muzica?
Cum spuneam mai sus, formaþia artisticã a mamei mele,
cãldura ºi pasiunea care izvorau din fiecare tuºã de ulei, bucuria
cu care aºezam florile în glastrã pentru a fi pictate, bucuria cu
care duceam la înrãmat fiecare lucrare, bucuria cu care le cãutam
în casã cel mai bun loc pentru expunere, toate acestea s-au
conservat în mine ºi au ieºit la suprafaþã acum; ACUM e timpul
sã mã desfãºor! M-am înscris la ªcoala Popularã de Artã din
Galaþi. Sub directa îndrumare a d-nei. prof. Olimpia ªtefan, cãreia
îi mulþumesc, am început sã lucrez ºi sã abordez peisagistica,
natura staticã, diverse alte compoziþii. Acum, studiez în anul II.
Am realizat reproduceri, am pornit de la idei ale altor artiºti ºi
am adus nota mea personalã, am lucrat dupã model Aproape
tot ceea ce am învãþat în portretisticã îi datorez maestrului

Daniela Cristinela AIORDACHIOAIE:

Omule, trezeºte frumuseþea
din tine!

Laurenþiu Popa. Mulþumiri pe aceastã cale! Aº spune cã muzica
nu poate fi despãrþitã de picturã, ea este inspiraþia sufletului în
dansul pensulei pe pânzã, lecþie învãþatã, de la Laurenþiu Popa,
ºi experimentatã.
Care sunt tehnicile utilizate? Ce dimensiuni preferaþi
pentru tablourile dumneavoastrã?
Lucrez cu mare drag în ulei pe pânzã sau carton pânzat;
am încercat ºi acrilice, dar nu mã regãsesc. Pictura în ulei îþi
dã puterea de a vorbi cu vopselele, cu lucrarea în sine, îþi
oferã posibilitatea de a intra în subtilitãþile cele mai fine,
strat peste strat, gând peste gând, sentiment Am început
cu lucrãri mici, chiar ºi miniaturi, dar cele mai multe lucrãri
sunt în plaja de dimensiuni 30×40, pânã la 50×70. Nu mã
regãsesc, deocamdatã, în lucrãrile cu suprafeþe mari.
Ce ne puteþi spune despre dumneavoastrã dincolo de arta
plasticã?
Înainte de toate, sunt un om normal, anul acesta am
sãrbãtorit 35 de ani de cãsnicie! Sunt o bunicã bogatã ºi
fericitã! În zilele prea încãrcate de jobul part-time de
consultant financiar la Metropolitan, încerc sã-mi gãsesc
echilibrul ºi forþa în picturã! În weekend, îmi place sã mã
retrag în naturã, sã gust farmecul locului împreunã cu soþul
meu ºi, de ce nu, sã mã mai leagãn un pic în hamac .
Unde vã vedeþi peste zece ani ?
Timpul curge atât de repede acum
Anul acesta am
ajuns la expoziþii de grup la Cluj-Napoca, Bucureºti ºi
Madrid. Dar, cum zicea cineva mai înþelept decât mine: viaþa
adevãratã înseamnã sã te depãºeºti pe tine, mi-am propus
ca sã-mi vãd visul împlinit: o expoziþie personalã! ªi chiar
mi-aº mai dori ca nepoþii (mãcar unul dintre ei) sã ducã mai
departe acest frumos dar primit de sus!
Este o altã întrebare la care doriþi sã rãspundeþi ?
Cu tristeþe mã întreb de multe ori de ce nu mai încape
arta în aceastã þarã, care are rãdãcini viguroase ºi care a dat
valori ºi nume sonore de-a lungul timpului? Oare poporul
român nu mai are sensibilitate în faþa frumosului din artã?
Oare suntem atât de robotizaþi ºi subjugaþi de grija zilei de
mâine, sau de cotidianul vulgar, de care ne lovim zi de zi?
Vã rog, la final, sã adresaþi un gând pentru cititorii
acestui interviu.
Gândul meu este de fapt o invitaþie la a ne reîntoarce la
frumuseþea ºi sensibilitatea din noi, la energia ºi sentimentele
curate, pentru cã astfel vom putea rezona, vibra cu arta din
jurul nostru, picturã, sculpturã, muzicã, poezie ºi lista
poate continua. Omule, trezeºte frumuseþea din tine!
Mulþumesc!

Aristotel BUNESCU
https://agentiadepresaculturalasisportiva. wordpress.com/
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CETÃÞEAN EUROPEAN
REPREZENTANÞA UNIUNII EUROPENE ÎN ROMÂNIA INFORMEAZÃ:
128 de milioane de euro
pentru activitãþi de cercetare

Previziunile economice din toamna anului 2020:

România  PIB-ul va scãdea cu 5,2 % în 2020
ºi va creºte cu aproximativ 3,3 % în 2021,
respectiv cu 3,8 % în 2022
Pandemia cauzatã de noul coronavirus reprezintã un ºoc enorm pentru economii, atât în UE, cât ºi la nivel
mondial,
cu consecinþe foarte grave din punct de vedere socioeconomic.
Se
preconizeazã
economia României se va redresa. Deºi contracþia înregistratã de economie în 2020
pare mai puþin gravãcãdecât
se estimase iniþial, incertitudinea rãmâne foarte ridicatã, având în vedere evoluþia
recentã a pandemiei, iar producþia realã probabil cã nu va reveni la nivelurile de dinainte crizã pânã la
sfârºitul anului 2022. Se estimeazã cã deficitul bugetar va creºte semnificativ, deoarece efortul bugetar
necesar pentru combaterea crizei se adaugã derapajelor fiscale din trecut.

Comisia a semnat acordurile de grant în cadrul programului Orizont
2020,
în temeiul cãrora 23 de noi proiecte de cercetare, care sã
rãspundã nevoilor urgente ºi impactului socioeconomic al pandemiei
de coronavirus, vor primi o sumã totalã de 128 de milioane de euro
pentru a aborda pandemia de coronavirus ºi efectele acesteia.

Finanþarea va permite desfãºurarea de activitãþi suplimentare de
cercetare menite sã: consolideze ºi sã adapteze capacitatea industrialã
de a fabrica ºi furniza echipamente medicale, precum ventilatoarele;
previnã ºi sã trateze coronavirusul; sã dezvolte tehnologii medicale ºi
instrumente digitale, cum ar fi sistemele portabile de diagnosticare; ducã
la o mai bunã înþelegere a impactului societal al pandemiei, de exemplu
asupra grupurilor vulnerabile ºi marginalizate; permitã învãþarea de la
grupuri mari de pacienþi din întreaga Europã (cohorte) pentru a îmbunãtãþi
tratamentele. Proiectele implicã 344 de echipe de cercetare din 39 de þãri,
inclusiv 32 de participanþi din 15 þãri din afara UE.
Finanþarea acordatã în cadrul programului Orizont 2020, programul
UE pentru cercetare ºi inovare, face parte din angajamentul Comisiei
în valoare de 1,4 miliarde de euro sub forma iniþiativei Rãspunsul
mondial la coronavirus, lansatã de preºedinta von der Leyen în mai
2020, ºi vine în completarea eforturilor depuse anterior pentru
dezvoltarea de metode de diagnosticare, tratamente ºi vaccinuri. De
asemenea, finanþarea face parte din contribuþia UE la colaborarea la
nivel mondial privind instrumentele pentru combaterea COVID-19 
Acceleratorul ACT care urmãreºte accelerarea dezvoltãrii ºi producþiei
de teste, tratamente ºi vaccinuri împotriva coronavirusului ºi a
accesului echitabil la acestea.

Consiliul European pentru
Inovare investeºte în tehnologii
revoluþionare

În ultima rundã de investiþii din cadrul proiectului-pilot Pathfinder
Open
al Consiliului European pentru Inovare (CEI), finanþat prin

programul UE pentru cercetare ºi inovare Orizont 2020, au fost
selectate 58 de tehnologii noi de mare impact. Proiectul X-PIC, din
care face parte ºi România prin intermediul Institutului Naþional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice ºi Moleculare 
INCDTIM Cluj-Napoca, X-PIC, va beneficia de 3.075.000 de euro.
Este cel mai mare buget (191 milioane EUR), cel mai mare numãr de
proiecte selectate (58) ºi cel mai mare numãr de candidaturi (902) pentru
acest tip de finanþare, ceea ce contribuie la transformarea ideilor de
cercetare cu riscuri ºi cu impact ridicate în tehnologii noi. Printre ideile
sprijinite în cadrul acestei runde se numãrã un concept cu totul nou
privind transformarea cãldurii reziduale de calitate inferioarã în energie
electricã ºi roboþi comestibili ºi alimente robotizate care ar putea furniza
nutriþie vitalã oamenilor ºi animalelor în situaþii de urgenþã.
Þãrile din care provin cele mai multe proiecte selectate sunt Germania,
Italia, Spania, Franþa ºi Elveþia, aproape 30 % dintre ele fiind conduse de
cercetãtori femei; 26 % dintre proiecte au fost clasificate drept tehnologii
ecologice menite sã sprijine obiectivele pactului verde european.
Pe lângã o parte din bugetul de 191 de milioane de euro, proiectele
selectate vor primi ºi acces la servicii de asistenþã ºi îndrumare pentru
accelerarea dezvoltãrii întreprinderilor. În urma succesului fazeipilot a CEI (2018-20), se preconizeazã cã un Consiliu European pentru
Inovare cu funcþii depline va fi lansat la începutul anului viitor în
cadrul programului Orizont Europa, noul program de cercetare ºi
inovare al UE, cu finanþare sporitã pentru tehnologiile inovatoare.

Activitatea economicã din Europa a suferit un ºoc
major în prima jumãtate a anului ºi s-a redresat puternic
în al treilea trimestru, concomitent cu eliminarea treptatã
a mãsurilor restrictive. Cu toate acestea, recrudescenþa
din ultimele sãptãmâni a pandemiei duce la o serie de
perturbãri, în timp ce autoritãþile naþionale introduc noi
mãsuri de sãnãtate publicã pentru a limita rãspândirea
virusului. Situaþia epidemiologicã înseamnã cã previziunile de creºtere pe perioada analizatã fac obiectul
unui grad extrem de ridicat de incertitudine ºi de riscuri.
O redresare întreruptã ºi incompletã
Potrivit previziunilor economice din toamna anului
2020, economia zonei euro va înregistra o contracþie de
7,8 % în 2020, înainte de o creºtere de 4,2 % în 2021 ºi de
3% în 2022. Conform previziunilor, economia UE se va
contracta cu 7,4 % în 2020, înainte de a se redresa cu o
creºtere de 4,1 % în 2021 ºi de 3 % în 2022. În comparaþie
cu previziunile economice din vara anului 2020, previziunile de creºtere pentru zona euro ºi pentru UE sunt
uºor mai optimiste pentru 2020 ºi mai temperate pentru
2021. Nici în zona euro, nici în UE producþia nu este
preconizatã sã revinã la nivelul pre-pandemic în 2022.
Creºterea ratei ºomajului atenuatã în contextul
scãderii activitãþii economice
Pierderea locurilor de muncã ºi creºterea ºomajului
au exercitat presiuni mari asupra mijloacelor de
subzistenþã ale multor europeni. Mãsurile de politicã
adoptate de statele membre, împreunã cu iniþiativele
la nivelul UE, au contribuit la atenuarea impactului
pandemiei asupra pieþelor forþei de muncã. Datoritã
amplorii fãrã precedent a mãsurilor luate, în special
prin intermediul programelor de lucru pe termen scurt,
creºterea ratei ºomajului a fost atenuatã în contextul
scãderii activitãþii economice. Se estimeazã cã ºomajul
va continua sã creascã în 2021, deoarece statele
membre eliminã treptat mãsurile de sprijin de urgenþã
ºi noi persoane intrã pe piaþa forþei de muncã, însã ar
trebui sã se îmbunãtãþeascã în 2022, pe mãsurã ce
economia continuã sã se redreseze.
Deficite ºi datorii publice în creºtere
Se aºteaptã ca deficitele publice sã creascã în mod
semnificativ în UE în acest an, având în vedere creºterea
cheltuielilor sociale ºi reducerea veniturilor fiscale,
ambele fiind o consecinþã a mãsurilor de politicã
excepþionale menite sã sprijine economia, precum ºi a
existenþei stabilizatorilor automaþi. Conform previziunilor,
deficitul public agregat al zonei euro va creºte de la
0,6 % din PIB în 2019 la aproximativ 8,8 % în 2020, înainte
de a scãdea la 6,4 % în 2021 ºi la 4,7 % în 2022. Aceastã
evoluþie reflectã eliminarea treptatã a mãsurilor de sprijin
de urgenþã în cursul anului 2021, pe mãsurã ce situaþia
economicã se va îmbunãtãþi.
Reflectând creºterea deficitelor, previziunile
estimeazã cã ponderea datoriei în PIB la nivel agregat

din zona euro va creºte de la 85,9 % din PIB în 2019 la
101,7 % în 2020, 102,3 % în 2021 ºi 102,6 % în 2022.
Inflaþia se menþine moderatã
În lunile august ºi septembrie, o scãdere abruptã a
preþurilor la energie a determinat o inflaþie totalã
negativã. Inflaþia de bazã, care include toate produsele
cu excepþia energiei ºi a alimentelor neprocesate, a
scãzut, de asemenea, în mod substanþial în cursul verii,
din cauza cererii reduse de servicii, în special de servicii
legate de turism ºi de bunuri industriale. Cererea
scãzutã, contracþia pieþei forþei de muncã ºi o ratã
ridicatã de schimb a monedei euro vor exercita o
presiune descendentã asupra preþurilor. Inflaþia în zona
euro, mãsuratã pe baza indicelui armonizat al preþurilor
de consum (IAPC), este estimatã la 0,3 % în 2020,
înainte de a creºte la 1,1 % în 2021 ºi la 1,3 % în 2022,
pe mãsurã ce se stabilizeazã preþurile petrolului. În
UE, inflaþia este estimatã la 0,7 % în 2020, 1,3 % în
2021 ºi 1,5 % în 2022.
Un grad ridicat de incertitudine ºi perspective cu
riscuri de evoluþie negativã
Incertitudinile ºi riscurile legate de previziunile
economice din toamna anului 2020 rãmân extrem de mari.
Riscul principal rezultã din agravarea pandemiei, situaþie
care necesitã mãsuri de sãnãtate publicã mai stricte ºi
care are un impact mai grav ºi de duratã asupra
economiei. Acest context a motivat o analizã a scenariilor
implicând douã cãi alternative de evoluþie a pandemiei
- una mai benignã ºi una agravantã - ºi impactul
economic al acestora. Existã, de asemenea, riscul ca
cicatricile lãsate de pandemie în economie - cum ar fi
falimentele, ºomajul pe termen lung ºi întreruperile în
aprovizionare - sã fie mai profunde ºi mai extinse.
Economia europeanã ar avea de suferit, de asemenea,
în cazul în care economia mondialã ºi comerþul mondial
s-ar îmbunãtãþi mai puþin decât conform previziunilor
sau în cazul în care tensiunile comerciale ar creºte.
Posibilitatea unei presiuni asupra pieþei financiare
reprezintã un alt risc de evoluþie negativã.
Dintr-o perspectivã pozitivã, este posibil ca
NextGenerationEU, programul UE de redresare
economicã, care include mecanismul de redresare ºi
de rezilienþã, sã stimuleze mai puternic economia UE
s-a estimat. Acest efect se datoreazã faptului cã
previziunile ar putea include doar parþial beneficiile
probabile ale acestor iniþiative, întrucât informaþiile
disponibile în aceastã etapã cu privire la planurile
naþionale sunt încã limitate. Un acord comercial între
UE ºi Regatul Unit ar oferi, de asemenea, posibilitatea
unui impact pozitiv asupra economiei UE începând
cu 2021, comparativ cu scenariul de referinþã potrivit
cãruia schimburile comerciale dintre Regatul Unit ºi
UE ar fi reglementate pe baza normelor OMC privind
clauza naþiunii celei mai favorizate.

O punte cãtre locuri de muncã

Consiliul a adoptat propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind O punte cãtre locuri de
muncã
începând cu 1 iulie 2020, consolidând Garanþia pentru tineret existentã. Recomandarea intensificã

sprijinul cuprinzãtor în scopul obþinerii unui loc de muncã disponibil pentru tinerii din întreaga UE ºi îl face
mai incluziv ºi mai bine orientat, inclusiv în contextul provocãrilor cauzate de pandemie.
Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncã ºi drepturi sociale, a declarat: Întrucât criza fãrã precedent
provocatã de pandemia de COVID-19 continuã sã îi afecteze pe tineri în mod disproporþionat, s-a ajuns la un
acord covârºitor cã trebuie sã acþionãm rapid. Scopul recomandãrii care tocmai a fost adoptatã este sã le ofere
tinerilor toate oportunitãþile posibile de a-ºi dezvolta întregul potenþial ºi de a prospera pe piaþa muncii ºi nu
numai. Recomandarea este susþinutã de o finanþare semnificativã din partea UE prin instrumentul de
redresare Next Generation EU ºi în cadrul viitorului CFM, care îi va ajuta pe tinerii europeni sã îºi gãseascã
locul pe o piaþã a muncii aflatã în schimbare rapidã. Încurajez statele membre sã utilizeze cât mai bine fondurile
pentru binele urmãtoarei generaþii.
Tinerii care se înregistreazã în cadrul Garanþiei pentru tineret au dreptul de a primi o ofertã de angajare,
dreptul la educaþie continuã, la stagii sau ucenicii, în termen de patru luni din momentul în care nu mai
urmeazã o formã de învãþãmânt formal sau de la intrarea în ºomaj. Din 2014, în fiecare an, peste 3,5 milioane
de tineri înscriºi în Garanþia pentru tineret au acceptat o astfel de ofertã. În conformitate cu noua
recomandare, Garanþia pentru tineret se adreseazã unui grup-þintã mai larg, de pânã la 29 de ani.
Recomandarea are ºi o abordare mai adaptatã, oferindu-le tinerilor, în special celor vulnerabili, orientãri
specifice nevoilor lor individuale ºi adaptate contextului tranziþiei verzi ºi digitale a economiilor noastre.
Asigurarea faptului cã tinerii dispun de competenþe digitale adecvate constituie o prioritate de prim rang.
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RECTIFICAREA ACTELOR NORMATIVE* (I)
Consacrarea pe plan legislativ a rectificãrii s-a impus cu
necesitate pentru a nu se ajunge la situaþia în care autoritãþile
publice emitente sã modifice sau sã completeze anumite acte
normative prin întrebuinþarea altor procedee ºi metode, altele decât
cele legal uzitate în mod obiºnuit în acest sens.
Rectificarea (denumire juridicã asemãnãtoare în majoritatea þãrilor
francofone: francezã rectificatif, italianã rettifica, portughezã
retificação, dar în spaniolã corrección de errores) este sinonimã
cu erata (din lat. erratum, adicã greºealã) sau corrigenda (din lat.
corrigere errorem - a corecta, a repara o greºealã) din domeniul
cãrþilor tipãrite, toate însemnând o corectare minorã a unui text
publicat. În general, se admite cã editorii emit o eratã pentru o
eroare de producþie (adicã o greºealã produsã în timpul procesului
de publicare) ºi o corrigenda pentru eroarea unui autor.
În ceea ce priveºte rectificarea, ca regulã generalã, în cazul în care
un text publicat în Jurnalul Oficial conþine o greºealã de tipar sau o
eroare materialã (de exemplu, o eroare de redactare sau imprimare),
autoritatea publicã emitentã publicã o rectificare în Jurnalul Oficial
pentru a corecta eroarea care afecteazã textul publicat. Trebuie
subliniat faptul cã rectificarea este o operaþiune subsecventã
publicãrii actului normativ care constituie obiectul unei astfel de
cereri. Practic, nici o îndreptare a vreunei erori materiale survenitã
anterior publicãrii actului în gazeta oficialã a statului, indiferent de
momentul traseului legislativ (iniþiere, elaborare, dezbatere,
adoptare), nu intrã sub incidenþa procedurii rectificãrii, atâta timp
cât actul normativ în cauzã nu a fost încã publicat.
În Uniunea Europeanã, Ghidul de redactare interinstituþional,
în partea întâi dedicatã Jurnalului Oficial, stabileºte cã rectificãrile
apar întotdeauna la sfârºitul Jurnalului Oficial, deoarece acestea
pot fi publicate doar în anumite versiuni lingvistice ºi pot fi diferite
de la o versiune lingvisticã la alta (aceasta este, de altfel, singura
secþiune a Jurnalului Oficial care nu este sinopticã). Rectificãrilor
nu li se atribuie un numãr.
Exemple:
- versiunea în limba românã: Rectificare la Regulamentul delegat
(UE) 2016/1178 al Comisiei din 10 iunie 2016 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European ºi
al Consiliului în ceea ce priveºte standardele tehnice de reglementare
pentru obligaþia de compensare (JO L 195, 20.7.2016);
- versiunea în limba englezã: Corrigendum to Commission
Delegated Regulation (EU) 2016/1178 of 10 June 2016
supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European
Parliament and of the Council with regard to regulatory technical
standards on the clearing obligation (OJ L 195, 20.7.2016);
- versiunea în limba francezã: Rectificatif au réglement délégué
(UE) 2016/1178 de la Commission du 10 juin 2016 complétant
le réglement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du
Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui
concerne lobligation de compensation (JO L 195 du 20.7.2016);
- versiunea în limba italianã: Rettifica del regolamento delegato
(UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che
integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione sullobbligo di compensazione (GU L 195
del 20.7.2016);
- versiunea în limba portughezã: Retificação do Regulamento
Delegado (UE) 2016/1178 da Comissão, de 10 de junho de
2016, que complementa o Regulamento (UE) n.° 648/2012 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas
técnicas de regulamentação relativas à obrigação de
compensação (JO L 195 de 20.7.2016);
- versiunea în limba spaniolã: Corrección de errores del
Reglamento Delegado (UE) 2016/1178 de la Comisión, de 10
de junio de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE)
n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la
obligación de compensación (DO L 195 de 20.7.2016).
Din Regulamentul de procedurã al Parlamentului European,
art.193 referitor la textele adoptate prevede cã procedura rectificãrii
se aplicã atunci când, pentru a asigura coerenþa ºi calitatea textului
în conformitate cu dorinþa exprimatã de Parlament, sunt necesare
adaptãri care depãºesc nivelul corectãrii greºelilor de dactilografiere
sau al corecturilor menite sã asigure concordanþa între toate versiunile
lingvistice, precum ºi corectitudinea lingvisticã ºi coerenþa
terminologicã a acestora. Art.231 consacrat rectificãrii statueazã
etapele ºi modalitãþile realizãrii acestei proceduri. Astfel, atunci
când este identificatã o eroare într-un text adoptat de Parlament,
Preºedintele, dupã caz, transmite comisiei competente un proiect
de rectificare, iar când este identificatã o eroare într-un text adoptat
de Parlament ºi asupra cãruia s-a ajuns la un acord cu alte instituþii,
Preºedintele cautã sã obþinã acordul acestor instituþii cu privire la
corecturile necesare înainte de a transmite comisiei competente
proiectul de rectificare. Comisia competentã examineazã proiectul
de rectificare ºi îl prezintã Parlamentului în cazul în care considerã
cã a intervenit o eroare, care poate fi corectatã în modul propus.

Rectificarea se anunþã în urmãtoarea perioadã de sesiune.
Rectificarea se considerã aprobatã, cu excepþia cazului în care, în
termen de 24 de ore de la anunþarea acesteia, un grup politic sau un
numãr de deputaþi care atinge cel puþin pragul redus prezintã o
cerere de supunere la vot. În cazul în care rectificarea nu este
aprobatã, aceasta se retrimite comisiei competente, care poate sã
propunã o rectificare modificatã sau sã închidã procedura.
Rectificãrile adoptate se publicã în acelaºi mod ca ºi textul la
care acestea se referã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
În România, necesitatea acestei operaþiuni a rectificãrii a fost
cunoscutã de la începuturile procesului de tipãrire a actelor
normative, când s-a constatat ºi natura diferitã a acestor erori, de
la simple semne de punctuaþie pânã la erori care aduceau modificãri
de fond în textul publicat.
Dupã publicarea ºi republicarea actelor normative în Monitorul
Oficial al României, Partea I, la momentul punerii în practicã a
prevederilor acestora se pot constata, de cãtre iniþiatorii actelor normative, anumite greºeli, care sunt de naturã a crea dificultãþi, confuzii ºi
inadvertenþe în procesul de interpretare ºi de aplicare a reglementãrilor
în cauzã. (A se vedea ºi Ioan Vida  op.cit., p.237-247)
Aceste greºeli apar, de obicei, în procesul de tehnoredactare,
fiind simple erori de dactilografiere, sau pot avea cauze complexe,
cum ar fi:
a) neincluderea, în textul final al actului a tuturor
amendamentelor însuºite de organul emitent;
b) transmiterea la Monitorul Oficial, în vederea publicãrii, a
unor texte care constituie variante anterioare ale proiectelor ºi/sau
care nu corespund în totalitate cu cele adoptate;
c) circuitul îndelungat pe care îl parcurge proiectul de act
normativ, precum ºi numeroasele modificãri propuse în cadrul
comisiilor de specialitate ale celor douã Camere ale Parlamentului;
d) erori de gramaticã ºi de ortografie, dar care pot impieta asupra
înþelegerii textului;
e) în cazul actelor internaþionale, neconcordanþe între textul
original ºi textul tradus în limba românã, prin omisiunea unor
termeni, neechivalenþa unor noþiuni etc.
În lumina reglementãrii legale din þara noastrã, rectificarea poate
fi definitã ca o operaþiune juridicã oficialã, prin intermediul cãreia
se corecteazã o eroare materialã din cuprinsul unui act normativ,
constatatã dupã publicarea actului în Monitorul Oficial al României,
prin publicarea textului rectificat în Monitor.
În prezent, materia în discuþie este reglementatã de art.71 din
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru
elaborarea actelor normative, republicatã, care prevede cã, în cazul
în care dupã publicarea actului normativ se descoperã erori materiale
în cuprinsul sãu, se procedeazã la publicarea unei note cuprinzând
rectificãrile necesare, la alineatul (2) interzicându-se modificarea
prevederilor unor acte normative prin recurgerea la operaþiunea de
rectificare, care trebuie limitatã numai la erorile materiale.
Se prevede, în continuare, cã rectificarea se face la cererea
organului emitent, cu avizul Consiliului Legislativ. Legea nr.73/
1993 pentru înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Consiliului
Legislativ, republicatã, prevede, de asemenea, la art.5 alin. (3), cã
rectificãrile ce se propun a fi aduse unor acte normative dupã
publicarea acestora, în cazul descoperirii de erori materiale, sunt
avizate, în condiþiile legii, de Consiliul Legislativ. Publicarea
rectificãrilor de acte normative în Monitorul Oficial al României,
Partea I, se face numai cu avizul Consiliului Legislativ.
Hotãrârea Guvernului nr.561/2009 pentru aprobarea
Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru
elaborarea, avizarea ºi prezentarea proiectelor de documente de
politici publice, a proiectelor de acte normative, precum ºi a altor
documente, în vederea adoptãrii/aprobãrii reglementeazã
rectificarea la art.59 din Regulament, prevãzându-se cã, în cazul
în care, dupã publicarea actelor normative adoptate de Guvern, se
descoperã erori materiale în cuprinsul acestora, se procedeazã la
publicarea unei note cuprinzând rectificãrile necesare.
Alineatul (2) al aceluiaºi articol prevede cã rectificarea textelor
actelor normative adoptate de Guvern se face cu avizul Consiliului
Legislativ, la cererea Secretariatului General al Guvernului. În acest
sens, autoritãþile publice iniþiatoare ale proiectelor de acte normative
care conþin erori materiale au obligaþia de a transmite Secretariatului
General al Guvernului textele vizate, în forma rectificabilã, justificând
necesitatea îndreptãrii erorii materiale, cu solicitarea de a dispune
rectificarea necesarã în conformitate cu dispoziþiile Legii nr.24/2000,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
De asemenea, Legea nr.202/1998 privind organizarea
Monitorului Oficial al României prevede, la art.17, cã în cazul în
care, dupã publicarea actului normativ, se descoperã erori materiale,
la cererea organului emitent, adresatã Secretariatului General al
Guvernului, se procedeazã la publicarea unei rectificãri, care se

face cu avizul prealabil al Consiliului Legislativ. Prin lege, se
interzice, sub sancþiunea nulitãþii, modificarea prevederilor unor
acte normative prin recurgerea la operaþiunea rectificãrii.
Ordinul nr.591 din 30 iunie 2012 al secretarului general al
Guvernului privind procedurile publicãrii, republicãrii ºi rectificãrii,
precum ºi ale publicãrii în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor
în Monitorul Oficial al României reitereazã ideea, în art.12, cã, în
cazul în care dupã publicare se descoperã erori materiale, se
procedeazã la publicarea unei rectificãri, pe baza cererii emitentului.
Concret, ordinul precizeazã cã cererea emitentului, semnatã de
conducãtorul sau de locþiitorul acestuia, iar în cazul actelor
Parlamentului, ale Preºedintelui României ºi ale Guvernului României,
de persoanele anume desemnate din cadrul acestor autoritãþi publice,
se adreseazã Secretariatului General al Guvernului, cu respectarea
prevederilor art.71 din Legea nr.24/2000, republicatã. Cererea trebuie
sã indice, în mod clar, actul supus rectificãrii, numãrul ºi data
Monitorului Oficial al României, Partea I, în care a fost publicat,
eroarea materialã, cu explicaþiile necesare, precum ºi conþinutul
rectificãrii. Secretariatul General al Guvernului transmite cererea de
rectificare Consiliului Legislativ, spre avizare. Acesta transmite avizul
sãu cãtre Secretariatul General al Guvernului în termen de cel mult 3
zile de la primirea cererii de rectificare a actului normativ.
Secretarul general al Guvernului dispune publicarea rectificãrii
ºi transmiterea, de îndatã, cãtre regia autonomã a cererii de
rectificare, împreunã cu avizul Consiliului Legislativ, pe bazã de
semnãturã în condica de predare-primire. În cazul în care Consiliul
Legislativ avizeazã negativ cererea de rectificare, aceasta, împreunã
cu avizul Consiliului Legislativ, se restituie emitentului de cãtre
Secretariatul General al Guvernului.
Regia Autonomã Monitorul Oficial procedeazã la publicarea
rectificãrii, pe baza avizului Consiliului Legislativ, în termen de
cel mult 5 zile de la primire. Dacã ulterior se constatã cã rectificarea
solicitatã nu priveºte o eroare materialã, rãspunderea revine
organului emitent care a solicitat rectificarea actului respectiv.
Potrivit art.15 din Ordinul Secretariatului General al Guvernului
nr.591/2012, în cazul în care, dupã publicarea unor acte administrative
individuale, care nu sunt supuse avizãrii Consiliului Legislativ, se
descoperã erori materiale, emitentul înainteazã Secretariatului
General al Guvernului o cerere de rectificare. Cererile de rectificare
a Hotãrârilor Guvernului care nu au caracter normativ ºi care nu au
fost avizate în stadiul de proiect de cãtre Consiliul Legislativ se
adreseazã Secretariatul General al Guvernului de cãtre autoritatea
publicã iniþiatoare. Atestarea neavizãrii de cãtre Consiliul Legislativ
se face la cererea Secretariatului General al Guvernului.
Trebuie precizat cã este de esenþa rectificãrii de a nu modifica
sau completa actele normative, din acest fapt rezultând astfel cã
între aceste trei operaþiuni existã o distincþie fermã ºi clarã de
regim juridic. Pot constitui obiect al cererii de rectificare numai
acele greºeli pe care le defineºte erori materiale, a cãror îndreptare
nu presupune schimbarea sensului iniþial al prevederilor supuse
operaþiunii de rectificare. Natura acestor erori materiale este
diferitã, de la simpla îndreptare a unei cifre sau litere pânã la
eliminarea unor sintagme inserate în mod greºit la momentul
tehnoredactãrii textelor.
Referitor la numãrul greºelilor care pot constitui obiectul
unei singure cereri de rectificare, este recomandabil ca acesta sã
nu fie prea mare, atât pentru operativitate ºi celeritate în
soluþionarea cererii, cât ºi pentru a fi evitatã situaþia introducerii
unor propuneri de modificare sau completare a textului. De
asemenea, din aceleaºi motive, întinderea textului propus a fi
rectificat trebuie sã fie redusã, limitându-se, de regulã, la o
cifrã, un cuvânt sau cel mult la o expresie. (Sorin Popescu,
Victoria ãndãreanu  op.cit., p.263-264).
În practicã, s-au întâlnit multe cazuri în care, sub forma unei
cereri de rectificare, se propunea de fapt modificarea sau completarea
textelor actelor normative, prin înlocuirea unor cifre, cuvinte sau
sintagme, înlocuiri care, la o studiere atentã a textului, schimbau
sensul iniþial al acestuia, având, de asemenea, repercusiuni în ceea ce
priveºte punerea în aplicare a prevederilor în cauzã .(Sorin Popescu,
Cãtãlin Ciora, Victoria ãndãreanu  op.cit., p.158).
De asemenea, s-a întâmplat ca cererile de rectificare sã nu fie
redactate în condiþiile stabilite prin normele legale, sã nu fie deloc
sau suficient motivate, sã nu se precizeze clar temeiurile care stau
la baza solicitãrii ori sã fie prezentate drept cazuri de erori
materiale propuneri de evidente modificãri ale actelor normative.
În alte situaþii, rectificãrile au privit îndreptarea unui numãr relativ
mare de asemenea greºeli, câteodatã dupã o perioadã foarte lungã
de la adoptarea actului, de chiar 3-4 ani. (idem, p.157). (Va urma)

Expert media Florin FÃINIªI

Parþial, subiectul a fost tratat în comunicarea Procedures for the correction of normative acts in the Romano-Germanic legal
system, prezentatã la ediþia a 6-a a Conferinþei Internaþionale Law and Social Order / Drept ºi Ordine Socialã, organizatã la Constanþa,
20-21 octombrie 2017, de Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Economice Constanþa, Universitatea Spiru Haret în colaborare
cu Colegiul de Drept din cadrul Universitãþii de Stat din Michigan, SUA.
*
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În august 1978 a avut loc la Amsterdam
Congresul de ciberneticã ºi sisteme, unde s-au
sãrbãtorit 30 de ani de la apariþia ciberneticii lui
Norbert Wiener.
Inginerul ªtefan Odobleja, fiul savantului, a
povestit cã, deºi a avut toate formele internaþionale de participare, ªtefan Odobleja, tatãl sãu,
nu a putut participa, fiind þintuit la pat de o boalã
nemiloasã. Lucrarea sa, Diversitate ºi unitate în
ciberneticã, a fost prezentatã de un delegat, ing.
Stelian Bajureanu.
Dupã prezentarea lucrãrii lui Odobleja, s-a
scandat 40 de ani de ciberneticã, deºi se aniversau
30 de ani de ciberneticã ºi pe Norbert Wiener!
ªtefan Odobleja a fost recunoscut ca precursorul ciberneticii în urma publicãrii lucrãrii sale de
cãpãtâi, Psihologia consonatistã. În primul
volum, din 1938, Odobleja evidenþiazã legile care
guverneazã psihologia ºi fiziologia fiinþelor vii:
legea echilibrului, legea reacþiei (conexiuni
inverse), legea reversibilitãþii etc. Lucrarea sa a
fost ignoratã, mai ales din cauza începerii celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial. Sau 10 ani mai târziu,
americanul Norbert Wiener a venit cu aceleaºi
concepte, însã le-a acordat ºi un scop practic.
Lucrarea sa, Cybernetics: Or the Control and
Communication in the Animal and the Machine
a dat numele a ceea ce cunoaºtem astãzi ca
ciberneticã. Scuza cu lipsa rãspândirii publicaþiei
sale nu stã prea bine în picioare pentru cã, în
decursul anilor 1939-1942, au fost trimise din partea
autorului nu mai puþin de 150 de exemplare la
persoane ºi mari biblioteci din Europa, Asia sau
America. Interesant este cã doi americani, asistenþi
ai lui Wiener, au participat la o conferinþã, în 1937,
la Bucureºti, la care Odobleja ºi-a expus ideile,
astfel cã este posibil ca aceasta sã fi fost sursa de
inspiraþie pentru matematicianul american.
Odobleja a explicat cum funcþioneazã psihicul
uman pe baza feedback-ului, iar Wiener a utilizat
acest concept în tehnologie.

Surse:
wikipedia.org;
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giz.ro;



Norbert Wiener este creditat ca fiind inventatorul
ciberneticii, dar românul ªtefan Odobleja este, în realitate,
omul care a pus bazele acestui domeniu, cu zece ani înaintea
lui N. Wiener. În 1937, participând la Congresul Internaþional
de Medicinã Militarã, þinut la Bucureºti, Odobleja îºi anunþa
monumentala Psychologie Consonantiste, operã ce va
apãrea în limba francezã la Lugoj, în douã volume, în anii
1938 ºi1939, cu copyright-ul de difuzare al Librãriei Maloine
din Paris. Lucrarea lui Wiener, Ciberneticã: Controlul ºi
comunicarea la animal ºi maºinã, a fost publicatã, la Paris,
în anul 1948.
Din cauza încordãrii internaþionale dinaintea celui de-al doilea
Rãzboi Mondial, librãria parizianã Librairie Maloine, ce avea
copyright-ul de difuzare, nu a mai apucat sã se ocupe de difuzarea
lucrãrii Psychologie Consonantiste. Odobleja a reuºit doar sã
expedieze circa 20 de exemplare la biblioteci universitare ºi
medicale din lume  Roma, Lisabona, Madrid, Londra, Stockholm,
Tokyo, Amsterdam, Shanghai, Buenos Aires, Los Angeles ºi
New York  ºi 20 de exemplare la o serie de specialiºti strãini.
Generalului american medic William Seaman Bainbridge, care a
participat la Congresul Internaþional de Medicinã Militarã de la
Bucureºti, 8-12 iunie 1937, Odobleja i-a trimis cinci exemplare, iar
medicul american l-a asigurat cã le va plasa în cele mai indicate
locuri. Lucrarea monumentalã a savantului român a fost
prezentatã în Psychological Abstracts din ianuarie 1941, sub
semnãtura lui S. M. Strong, dar, în general, a avut foarte puþine
recenzii ºi a fost, practic, ignoratã multã vreme. ªtefan Odobleja ºia continuat cercetãrile, mai ales în direcþia elaborãrii unei logici,
din care au rãmas în stadiu de manuscris zeci de mii de pagini. În
1948, la trei ani de la sfârºitul rãzboiului, la Paris, este publicatã
lucrarea Ciberneticã: Controlul ºi comunicarea la animal ºi
maºinã, de cãtre filosoful ºi matematicianul Norbert Wiener. Practic,
lucrarea lui Wiener a reluat ideile lui Odobleja, dar a avut un succes
considerabil mai mare, obþinându-i titlul de pãrinte al ciberneticii.
Începând din anul 1972, ªtefan Odobleja s-a consacrat
demonstrãrii ideii cã originea ciberneticii se aflã în psihologie
ºi cã cibernetica s-a nãscut în România în anul 1938 prin
lucrarea sa Psychologie Consonantiste. În acest sens, pentru
a-ºi marca parternitatea, el a publicat o lucrare specialã, care a
apãrut în chiar anul morþii sale: Psihologia consonantistã ºi
cibernetica, cu o substanþialã prefaþã a lui Mihai Golu.
Cui crezi cã ar mai folosi acest adevãr, ºi mai ales, cui ar
mai conveni? Chiar la noi în þarã sunt foarte mulþi adepþi ai
lui N. Wiener. Mi i-aº face duºmani pe toþi. La ce bun? Eu mam împãcat cu soarta ºi cu lumea. Ce sã fac dacã aºa mi-a
fost dat? Eu am studiat principiile ciberneticii într-o camerã,
finanþat de greutãþi ºi de griji, Wiener a studiat în laboratoare,
finanþat de Rockefeller ºi împrejmuit de tot felul de
colaboratori pe care i-a plãtit bine. Sigur cã dreptatea va fi
de partea celui mai tare. Te rog foarte mult, lasã-mã sã rãmân
un anonim (...) Crezi cã mi-a fost uºor când am vãzut cã truda
mea de-o viaþã este pusã la stâlpul infamiei ºi scuipatã de tot
felul de nãtãrãi, care nu ºtiau bine nici tabla înmulþirii, i-a
spus savantul scriitorului Valeriu Armeanu.
Totuºi, dupã puþin timp, omul de ºtiinþã a fost de acord sã
vorbeascã într-un interviu despre opera sa. S-a publicat abia
dupã câteva luni. Aºa se face cã am aºteptat pânã în varã,
când într-o zi de vineri, ducându-mã la chioºcul de ziare din
colþ, nu micã mi-a fost bucuria, rãsfoind revista clujeanã care
din acea zi avea sã punã în circulaþie numele unui mare om
de ºtiinþã pe care l-a dat universalitãþii un sat mic din Oltenia,
ªtefan Odobleja, spune Valeriu Armeanu. A urmat apoi o
veritabilã campanie de presã susþinutã de redactorii revistei
Flacãra; prin mijlocirea acestora, începând cu primãvara lui
1974, dr. ªtefan Odobleja ajungând sã cucereascã interesul
specialiºtilor din România, care au început sã studieze ºi sã
revendice prioritatea ei absolutã în domeniul ciberneticii. Ce
ar fi sã recunoaºtem deschis cã fãrã dãruirea, împinsã uneori
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pânã la patimã, a poetului Adrian Pãunescu, astãzi numele
lui ªtefan Odobleja ar fi fost în continuare necunoscut
publicului. Pesemne ar fi trecut câteva generaþii pânã când
opera sa ar fi fost pusã în drepturi, aºa cum se cuvine. ªi
nimic nu mã îndreptãþeºte sã cred cã ar fi fost tot atât de
posibil ca numele sãu sã rãmânã un strigãt, un mare strigãt
în pustiu, mai scrie Valeriu Armeanu.
În sfârºit, în România, meritele i-au fost recunoscute lui ªtefan
Odobleja aºa cum ar fi trebuit!
***
ªtefan Odobleja s-a nãscut la 13 octombrie 1902, în Valea
Izvorului (Izvorul Aneºtilor), din judeþul Mehedinþi. El a fost
un autor, filozof, medic militar ºi scriitor român, precursor
mondial al ciberneticii generalizate pe care el însuºi a denumito psihologia consonantistã.
În anul 1909, ªtefan Odobleja începe ºcoala, terminând cele cinci
clase ale ciclului primar din satul sãu de origine cu premiul I în
fiecare an. A urmat liceul Traian din Turnu-Severin, unde a învãþat
foarte bine limba francezã, fapt care i-a permis mai târziu sã-ºi scrie
ºi sã-ºi publice operele sale fundamentale la Paris, în limba francezã.
Dupã terminarea liceului, ªtefan Odobleja se înscrie la Facultatea
de Medicinã, secþia militarã. În decursul vieþii, ªtefan Odobleja a
practicat medicina ºi a scris importante lucrãri despre ciberneticã.
El a profesat ca medic militar în mai multe oraºe din România, ºi a
lãsat în urmã zeci de mii de pagini de studii.
Omul de ºtiinþã s-a stins din viaþã în 1978, iar multe dintre
lucrãrile sale au fost publicate dupã moartea sa. Ca un semn de
recunoaºtere faþã de întreaga sa operã, ªtefan Odobleja a fost
ales membru post-mortem al Academiei Române, în anul 1990. În
onoarea sa, a fost înfiinþatã Academia de Ciberneticã din
Elveþia, un forum finanþat de Iosif Constantin Drãgan.
De ªtefan Odobleja amintesc, prin numele ce îl poartã, douã
licee - unul în Turnu-Severin, celãlalt în Bucureºti, o stradã cea pe care a locuit savantul, Spitalul Militar de Urgenþã din
Craiova. ªi satul în care s-a nãscut, în 1902, numit pânã în 1968
Valea Izvorului, a devenit, printr-o lege adoptatã de Parlament
în 2004, satul ªtefan Odobleja.
Dintre operele autorului ºi opere despre cibernetica sa:
1928: Accidentele de automobil. Studiu medico-legal, Tezã
de doctorat; 1929: studiul profesional Metodã de transonanþã
toracicã; 1932: La phonoscopie; 1938 - 1939: Psychologie
consonantiste I, II; 1978: Psihologia consonantistã ºi
cibernetica; 1982: Psihologia consonantistã, Bucureºti, ediþia
în limba românã a sintezei ciberneticii generalizate, publicatã în
anii 19381939; 1993: ODOBLEJA - Apariþia ciberneticii pe
pãmânt românesc, o evaluare fãcutã de Iosif Constantin
Drãgan; 2003: Introducere în logica rezonanþei: scrieri
inedite; 2003: Psihologia consonantistã ºi cibernetica.
Dupã ce a citit biografia lui Wiener, Odobleja ºi-a dedicat tot
restul vieþii pentru a demonstra faptul cã el este cel care a scris
prima datã despre ciberneticã ºi cã aceasta derivã din psihologie.
ªtefan Odobleja avea planuri mari cu lucrarea sa care conþinea
aproximativ 900 de pagini. El vedea Psihologia consonatistã
mai mult ca pe un sumar al viitoarelor 20-30 de volume pe care
ar fi dorit sã le scrie pe aceastã temã. Savantul român este
recunoscut drept creatorul psihociberneticii ºi pãrintele
ciberneticii generalizate, cu aplicare în toate ramurile ºtiinþei,
dorind sã arate cã originile ciberneticii se aflã în psihologie.
Parternitatea o va demonstra mai târziu, prin lucrarea Psihologia
consonatistã ºi ciberneticã.
Ca ºi Nicolae Paulescu, acesta a ratat Premiul Nobel printr-o
nefericitã conjuncturã rezultatã din începerea rãzboiului, pretenþiile
regimului comunist, lipsa susþinerii din partea comunitãþii academice
internaþionale ºi ºtiinþifice. Românii sunt datori sã cunoascã mãcar
o parte din ceea ce conaþionalii noºtri au dãruit lumii întregi, sã fie
mândri de realizãrile acestora ºi chiar sã se ambiþioneze ºi ei sã
demonstreze cât de buni sunt în oricare domeniu de activitate.

