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Indiferent de pandemie, cursurile continuã, fie pe platforma Blackboard,
fie pe aplicaþia Zoom.
Studenþi ai Facultãþii de Medicinã Veterinarã din cadrul
Universitãþii Spiru Haret participã la cursul de Inspecþia ºi controlul
produselor alimentare, susþinut de conf. univ. dr. Mãdãlina Belous.

Copiii, de acasã, cadrele didactice de la Grãdiniþa Prietenii Mei, dar toþi împreunã
în mediul online! Harnici, conºtiincioºi, cuminþi, prichindeii Grãdiniþei Prietenii Mei
sunt prezenþi zi de zi la activitãþile didactice online.
Mergi ºi tu la Grãdiniþa Prietenii Mei!

În perioada 17-19 noiembrie 2020
vor avea loc prezentãri online
ale bazelor de date ºtiinþifice
internaþionale la care
Universitatea Spiru Haret
are abonamente.
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Centrul de inovare digitalã Wallachia Ehub pentru Regiunea
Sud-Muntenia  în drum spre recunoaºterea europeanã
Centrul de inovare digitalã Wallachia eHub a fost
admis în reþeaua europeanã EDIH  European Digital
Innovation Hub, urmare a procedurii de selecþie
naþionalã organizatã de cãtre Agenþia de Digitalizare
a României. Centrul este deja activ în plan regional ºi
va susþine în viitor soluþii digitale avansate, atât în
activitatea companiilor, cât ºi în instituþiile din sectorul
public, fiind specializat în soluþii digitale ºi interoperabilitate în sectorul public.
Wallachia eHub este un consorþiu deschis format
în prezent din clustere, universitãþi, asociaþii profesionale, camere de comerþ, centre de transfer tehnologic ºi IMM. Acesta dispune de o entitate de management la sediul clusterului Danube Engineering
Hub din Ploieºti.
Scopul principal al Wallachia eHub este promovarea
ºi susþinerea transformãrii digitale regionale prin
proiecte aliniate obiectivelor Comisiei Europene ºi ale
Uniunii Europene în domeniul digitalizãrii.
Wallachia eHub va coordona ºi va stimula
procesul de transformare digitalã la nivelul Regiunii
Sud-Muntenia, atât pentru IMM, clustere ºi alte
alianþe inovative ale mediului de afaceri local, cât ºi
pentru alte organizaþii interesate, publice sau private.
Hub-ul nostru este o structurã deschisã cãtre
parteneriate cu actorii regionali privaþi ºi publici
care pot fi, atât beneficiari de servicii specializate,
cât ºi furnizori. Avem deja pachete de servicii
integrate ºi o experienþã practicã bine apreciatã,
a declarat prof. univ. dr. Irina Gabriela Rãdulescu,
coordonator DIH ºi decan al Facultãþii de ªtiinþe
Economice din cadrul Universitãþii Petrol-Gaze
Ploieºti, membrã a Wallachia eHub.
Am parcurs o etapã importantã ºi dorim sã
continuãm spre recunoaºterea europeanã în

Consiliul Consultativ
SUERD
pledeazã pentru
Creºterea Albastrã
în România



cadrul programului Europa Digitalã. Regiunea SudMuntenia, deºi este la un nivel scãzut de dezvoltare
digitalã, are un potenþial deosebit în ramuri cheie
precum agricultura, turismul, localitãþi inteligente,
energie, industrii manufacturiere. Vom încerca sã
servim, atât aceºti beneficiari, cât ºi necesarul la
nivel de autoritãþi publice, a spus Costin Lianu,
preºedinte Wallachia eHub, director general al USH
Pro Business, membru fondator al hub-ului.
Ne bucurã aceastã recunoaºtere ºi putem spune
cã Wallachia Hub, consorþiul de clustere pe care îl
reprezint, are atât competenþe, cât ºi disponibilitatea
de a susþine acest centru. Reprezentãm atât firme
beneficiare, cât ºi furnizoare de servicii digitale,
ne-am implicat în multe evenimente ºi am pus la
dispoziþie resurse umane ºi financiare. Vom organiza
în viitor evenimente, nu doar din dorinþa unei
recunoaºteri europene, ci ºi pentru cã accelerarea
acestor procese digitale ne aduce avantaje
competitive, a afirmat Costin Trandafir, preºedinte
consorþiu clustere Wallachia Hub, al clusterului
Danube Engineering Hub ºi director general al firmei
Heveco SRL, specializatã în tehnologii GIS.

Sub egida Consiliului Consultativ SUERD, în data de 4 noiembrie
2020, s-a organizat la sediul USH Pro Business, secretariatul consiliului,
un eveniment dedicat celebrãrii Zilei maritime europene, organizat
de Fundaþia Eurolink - House of Europe, Catedra Internaþionalã
Onorificã Jean Bart, Universitatea Spiru Haret, prin Centrul
antreprenorial USH Pro Business, Danube Forum ºi Asociaþia
Comunitãþile Locale Riverane Dunãrii.
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Mai parºivã decât virusul
Mioara VERGU-IORDACHE
Cel mai parºiv virus care bântuie România nu este Covid.
Este politica. Am vãzut oameni de toatã isprava care, odatã
ce au atins ori s-au lãsat atinºi de politicã, au suferit o cumplitã
metamorfozã. Nu ºtiu cum ºi de ce se întâmplã. Nu judec.
Doar constat. Noi înºine devenim alþii când e vorba de politicã.
Acceptãm sã ne înregimentãm în spatele unor promisiuni,
exersãm cu conºtiinciozitate ura, votul contra, rar pro.
Judecãm cu dublã mãsurã. Ne înfrãþim cu chipuri virtuale pe
care (cred) le înnobilãm cu speranþele, cu imaginea cuiva pe
mâinile cãruia am dori sã lãsãm viaþa comunã. ªi ne punem pe
aºteptat. Sã se schimbe, sã fie bine. Dar nu e bine.
Tragedia de la Piatra Neamþ, venitã la zece ani de la tragedia
de la Maternitatea Giuleºti, cinci ani de la tragedia de la Colectiv,
ne aratã cât de greºiþi suntem. Vã aduceþi aminte tumultul acelor
zile? Vã aduceþi aminte ce de promisiuni? Dar de faptul cã unul
dintre cei care au fost consideraþi principalii vinovaþi de
dezastrul de la Colectiv a fost ales, democratic, din nou, primar?!
Dar de listele de candidaþi pline de traseiºti, de persoane certate
cu legea, de persoane condamnate sau în curs de condamnare,
liste pe care suntem chemaþi sã le votãm în acest an?
De fiecare datã, pentru orice tragedie, ºi viaþa noastrã, în
general, este o tragedie din pãcate, suntem împinºi sã cãutãm
un Acar Pãun, un individ sau un partid, cerem un cap care sã
cadã. ªi ne jelim ºi ne jelim...ºi dupã ce ne ºtergem lacrimile ni
se ºterge din minte motivul. ªi o luãm de la capãt. Sau mai
este varianta vinovatului colectiv. Toþi suntem vinovaþi. Cum
adicã? De ce suntem toþi vinovaþi? O sã spuneþi cã noi votãm.
Dar cei care ne mint? De unde sã ºtim cã nu trebuie sã acordãm
prezumþia de nevinovãþie? De ce ni se pretinde sã sperãm?
Dar, de ce nu candideazã cei mai buni dintre noi? De ce ne
lãsãm manipulaþi? ªi de ce ignorãm vinovãþia individualã?
De ce trebuie sã plãtim toþi pentru incompetenþa profesionalã,
imoralitatea ºi amoralitatea politicienilor, managerilor, medicilor,
judecãtorilor, procurorilor, educatorilor, poliþiºtilor...? De ce
nu plãtim fiecare în parte pentru relele noastre? De unde
orgoliul acesta deºãnþat de a nu recunoaºte cã nu avem ºi/
sau nu putem? La câte drame mai acceptãm sã fim martori,
eroi sau victime ca sã ne manifestãm ca o naþiune inteligentã,
responsabilã? Cât mai continuãm sã dãm vina pe fatalitate?
Au trecut 10 ani de la incendiul de la Maternitatea Giuleºti. Au
trecut cinci ani în care nu am aºteptat decât sã fie condamnaþi
vinovaþii de tragedia de la Colectiv?! Sau aºteptarea trebuia sã
fie despre schimbarea condiþiilor din spitale? În cinci ani, ce s-a
schimbat în sistemul de sãnãtate? Au fost majorate, corect!,
salariile angajaþilor, fie ei medici, asistenþi.
S-a mai tencuit, pe ici pe colo, sã nu se vadã hidoasele
crãpãturi, s-a mai acoperit mucegaiul de pe pereþi... s-a ascuns
gunoiul sub preº. O, da, au mai fost niºte focuri de paie cu
judecarea unor fapte de corupþie. ªi da, au continuat sã plece,
pentru o viaþã mai bunã, medicii ºi asistentele de care avem
aici atâta nevoie, specialiºti pregãtiþi pe banii noºtri, ai tuturor.
De ce pleacã? Din cauza sistemului. Cine sau ce e sistemul?!
Cum ne vindecãm de politicã?!
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Consiliul Consultativ SUERD
pledeazã pentru
Creºterea Albastrã în România
 Sub egida Consiliului Consultativ SUERD, în data de 4 noiembrie
2020, s-a organizat la sediul USH Pro Business, secretariatul
consiliului, un eveniment dedicat celebrãrii Zilei maritime europene.

Evenimentul, realizat sub auspiciile Comisiei Europene DG MARE,
în regim online ºi offline, cu participarea reprezentanþilor biroului
SUERD din MAE, a pus în centrul dezbaterilor inovarea în regiunea
bazinului Dunãrii ºi al Mãrii Negre, prin tranziþia la economia
circularã, în contextul aplicãrii Pactului Ecologic European.
Manifestarea a avut ca organizatori: Fundaþia Eurolink - House
of Europe, Catedra Internaþionalã Onorificã Jean Bart, Universitatea
Spiru Haret, prin Centrul antreprenorial USH Pro Business, Danube
Forum ºi Asociaþia Comunitãþile Locale Riverane Dunãrii.
Au participat lideri ºi decidenþi din sectorul public ºi din mediul
privat, consultanþi ºi antreprenori din domeniul bioeconomiei ºi
economiei circulare, organizaþii relevante ale societãþii civile,
mediului academic ºi din cercetare.
Temele abordate în cadrul conferinþei au vizat:  reglementãrile,
recomandãrile ºi cadrul financiar al Organizaþiei pentru Cooperare
Economicã ºi Dezvoltare (OECD) pentru redresarea verde;  impactul
planului de redresare la nivel European, în urma pandemiei, asupra
punerii în practicã a cerinþelor Pactului Ecologic European, analizând
legãtura dintre gradul de contaminare cu noul virus ºi gradul de poluare;
 importanþa implicãrii guvernelor ºi organismelor administrative
responsabile cu legislaþia de mediu în combaterea poluãrii cu plastic,
gaze de serã ºi hidrocarburi care ameninþã zonele maritime;
 conºtientizarea potenþialului resurselor energetice ale Mãrii Negre ºi
valorificarea acestora prin crearea de strategii care sã fie incluse în
planul de dezvoltare economicã a României;  legãtura între securitatea
ciberneticã ºi protecþia mediului;  inegalitãþile existente la nivel global
privind tranziþia la economia circularã;  reglementãrile la nivel european
privind combaterea declinului biodiversitãþii ºi transformarea sistemelor
alimentare în standarde globale, prin aplicarea acþiunilor ºi
angajamentelor regãsite în Strategia De la fermã la consumator,
Strategia UE pentru Biodiversitate ºi, implicit, în Pactului Ecologic
European.
Un alt subiect dezbãtut, relevant în contextul actual generat de
pandemie, a fost cel al importanþei securitãþii alimentare, prin tranziþia
de la agricultura convenþionalã la agricultura ecologicã.
De asemenea, coordonatorul Secretariatului Consiliului
Consultativ al SUERD, conf. univ. dr. Costin Lianu, a fãcut o scurtã
prezentare a proiectelor fanion pentru Strategia Dunãrii propuse
pe parcursul întâlnirilor din cadrul Consiliului. Unul dintre proiectele
strategice prezentate este EuroVelo6, care se bucurã de interes ºi
din partea reprezentanþilor cetãþenilor bulgari.
Importanþa promovãrii ºi implementãrii acestor proiecte a fost
subliniatã ºi de reprezentantul Biroului SUERD. Acesta a menþionat
faptul cã, în cadrul Forumului Anual al Strategiei Dunãrii, Slovacia,
care deþine începând cu 1 noiembrie a.c. preºedinþia Strategiei, ºia manifestat interesul de susþinere a proiectelor fanion pe toatã
durata mandatului sãu.
Consideram cã, alãturi de coridoarele verzi ºi proiectul EURO
Velo, putem adãuga la lista proiectelor fanion susþinute de Consiliul
Consultativ ºi creºterea albastrã, în fapt, o variantã a creºterii
verzi care pune accentul pe confluenþele fluviu - mare ºi importanþa
acestor confluenþe pentru dezvoltarea durabilã. De-a lungul timpului,
au fost mai multe luãri de poziþie care atrag atenþia cã România ar
trebui sã insiste mai mult pe proiecte legate de Marea Neagrã ºi
conectarea lor cu Strategia pentru Regiunea Dunãrii, cum ar fi
European Gateway, pentru cã, într-adevãr, suntem poarta esticã a
UE, cu o ieºire strategicã la Marea Neagrã, a declarat Costin Lianu,
director general USH Pro Business.
USH Pro Business
Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare
www.ushprobusiness.ro
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Programul de inovaþie Insights

Tinerii se aºteaptã sã fie promovaþi
într-un an ºi plãnuiesc sã stea
maximum cinci ani într-o companie
 Prin Insights creãm o punte de legãturã între
companii ºi tinerii din Generaþia Z care vor
reprezenta viitorii angajaþi ºi clienþi
Pentru tinerii din Generaþia Z (între 16-24 de ani),
dezvoltarea personalã ºi profesionalã la locul de
muncã se numãrã printre cei mai importanþi factori
motivatori. Aceºtia se aºteaptã sã primeascã oportunitãþi personalizate de învãþare. Ca rezultat, timpul de
aºteptare pentru a fi promovaþi este de un an, comparativ cu patru ani cât este pentru managerii unei
companii multinaþionale. Ritmul rapid de evoluþie
determinã ºi o tranziþie mai rapidã a tinerilor de la o
companie la alta, aceºtia afirmând cã plãnuiesc sã stea
maximum cinci ani într-o companie, comparativ cu
10 ani  care a fost rãspunsul predominant al managerilor din companii multinaþionale.
Proiectul Insights din cadrul Romanian Business
Leaders a desfãºurat în luna octombrie evenimentul
Insights @Viitorul tãu job alãturi de o mare companie multinaþionalã din România la care au participat
21 de tineri din România ºi 21 de manageri din firmã.
Acest eveniment a avut rolul de a observa diferenþele
între generaþii ºi de a crea o punte de legãturã prin
care aceºtia sã lucreze împreunã ºi sã afle informaþii
unii de la ceilalþi.
Ce îi motiveazã pe tineri?
În alegerea unui job, atât pentru manageri, cât ºi
pentru tineri, cele mai importante lucruri sunt: sã facã
ceea ce le place (pe locul 1), mediul de lucru ºi echipa
(locul 2). Aceste lucruri sunt confirmate ºi de studiul
Insights PulseZ, care, totodatã, a surprins ºi faptul cã
pentru aproximativ unu din trei tineri la nivel naþional
este important ºi motivant sã aibã posibilitatea de aºi aduce contribuþia ºi de a-ºi lãsa amprenta. ªi în
cadrul evenimentului din octombrie, tinerii au
menþionat cã este important sã simtã cã ei au un scop
în companie ºi cã existã o misiune de schimbare la
nivel de organizaþie, iar munca lor contribuie la a face
lumea sau comunitatea în care trãiesc un loc mai bun.
La întrebarea Cât timp ar trebui sã ocupi o anumitã
poziþie într-o companie înainte de a fi promovat tinerii
au rãspuns un an, comparativ cu managerii, care au
rãspuns patru ani. De asemenea, tinerii se vãd lucrând
pentru o companie aproximativ cinci ani, în timp ce
zece ani a fost rãspunsul predominant al managerilor.
Din studiul Insights PulseZ a reieºit ºi faptul cã
tinerii vor un job flexibil, care sã le permitã sã lucreze
atât de acasã cât ºi de la birou. 53% dintre tineri vor
un sistem mixt de locaþii pentru job, 17% îºi doresc sã
lucreze doar de la birou, iar numai 5% dintre tineri vor
sã lucreze doar de acasã. În cadrul evenimentului au
fost întrebaþi, atât tinerii, cât ºi managerii, despre
preferinþa lor de a lucra de la birou. 85% dintre tineri
au afirmat cã preferã mai degrabã sã vinã la birou, în
timp ce doar 60% dintre manageri au ales aceastã
variantã. Legat de cum vãd tinerii lucrul de la birou,
aceºtia îºi doresc ca biroul sã fie deschis 24/24 ºi sã
meargã la birou atunci când se simt productivi. De
asemenea, programul nu ar trebui sã se mãsoare în
ore pe zi ci ore pe sãptãmânã pentru a oferi flexibilitate
în decizia cu privire la cât aleg sã stea la birou.
Ca stil de comunicare, atât managerii cât ºi tinerii
preferã comunicarea faþã în faþã. Pe locul 2 ºi 3 în
opþiunile lor, pentru ambele categorii, sunt telefonul
ºi apoi emailul.
Importanþa modelelor în viaþã
Tinerii din România nu duc lipsã de modele,
conform studiului Insights Pulsez, studiu
reprezentativ la nivel naþional în rândul tinerilor între
16-24 de ani. Dintr-o listã de 16 nevoi, accesul la
modele s-a aflat pe locul 15, 27% dintre tineri au

afirmat cã duc lipsã de modele. Acest aspect a fost
dezvoltat ºi în cadrul evenimentului Insights
@Viitorul tãu job, unde tinerii au afirmat cã modelele
lor se aflã în familie ºi în cercul de oameni apropiaþi.
Pentru cei 21 de manageri din cadrul companiei
multinaþionale Societe Generale European Business
Services modelele lor vin din rândul personalitãþilor
publice sau antreprenorilor recunoscuþi la nivel
naþional sau internaþional.
Una dintre concluziile evenimentului a fost faptul
cã tinerii trebuie trataþi individual ºi nu fiind parte a
Generaþiei Z. Nevoile, aºteptãrile ºi dorinþele tinerilor
sunt diverse, iar un pachet de beneficii standard
este dificil sã satisfacã nevoile tuturor. Soluþia gãsitã
în termeni de beneficii la locul de muncã a fost o
platformã în cadrul cãreia angajaþii sã poatã folosi
banii din beneficii aºa cum îºi doresc.
Dupã interacþiunea dintre tineri cu manageri, cu
toþii au observat cã existã niºte stereotipuri ºi o
barierã între companii ºi tineri (elevi ºi studenþi), care
ar trebui înlãturatã. Aceastã nevoie este dublatã ºi
de cifrele din studiul Insights PulseZ, care
evidenþiazã cã aproximativ 50 la sutã dintre tineri la
nivel naþional au nevoie de consiliere în carierã ºi cã
interacþiunea dintre tineri ºi companii este importantã.
Managerii au fost foarte open minded , iar alãturi
de colegii din grupa mea cât ºi de restul participanþilor
m-am simþit mai mult decât integratã. Mulþumesc
pentru aceastã ocazie, a fost uimitor.  a declarat
Flavia, participantã la eveniment.
Acest eveniment a depãºit cu mult aºteptãrile
mele, prin nivelul dialogului ºi calitatea schimbului
de informaþii. Ca pas urmãtor trebuie sã decidem ce
acþiuni vrem sã pãstrãm ºi sã implementãm la nivel
de manageri, departament de Resurse Umane ºi de
Comunicare. - a declarat Matthieu Pasquier, CEO
Societe Generale European Business Services
Despre Insights
Misiunea Insights este aceea de a sprijini
organizaþiile sã se dezvolte prin potenþialul ºi
creativitatea unora dintre cei mai antreprenoriali ºi
inovativi tineri din România. Sprijinim astfel
dezvoltarea tinerilor ºi apropierea lor de mediul de
business, în timp ce aducem un plus de valoare firmelor
româneºti de toate dimensiunile, pentru a susþine
dezvoltarea economicã. Am organizat opt bootcampuri
pânã acum, iar proiectul a primit anul trecut premiul la
categoria Top 10 Programe Globale pentru
dezvoltare ecosistem de inovaþie de la ITU, Agenþia
Naþiunilor Unite pentru Informaþii ºi Telecomunicaþii.
Despre Romanian Business Leaders
Romanian Business Leaders (RBL) este o
organizaþie apoliticã, neguvernamentalã ºi non-profit
care oferã o platformã de acþiune ºi implicare socialã
pentru antreprenorii ºi ºefii de companii din mediul
de business privat.
RBL face România o þarã mai bunã pentru business
ºi pentru români, prin proiecte care îmbunãtãþesc
educaþia, antreprenoriatul ºi buna guvernare în
România. Proiectele RBL sunt iniþiate ºi dezvoltate pe
bazã de voluntariat de cei peste 200 de membri,
antreprenori ºi executivi de top din România.
Despre Societe Generale European Business Services
Societe Generale European Business Services a
fost fondatã în 2011 ca centru de servicii pentru
grupul Societe Generale. Compania oferã servicii
profesionale de înaltã calitate în diverse domenii de
activitate pentru entitãþile Grupului din întreaga lume:
finanþe & contabilitate, resurse umane, IT ºi KYC
(Know your Customer) sau back office.
În 2016, SG EBS a primit premiul de excelenþã pentru
cea mai rapidã creºtere în cadrul Romanian
Outsourcing Awards, în 2018 a obþinut premiul SSC
Company of the Year în cadrul Romanian
Outsourcing and Share Services Awards Gala, iar
anul acesta a obþinut premiile Employer of the Year
ºi CSR initiative of the year, în cadrul Business
Service Forum organizat de cãtre Outsourcing
Today. De asemenea, tot anul acesta, în cadrul ABSL
Awards Gala, a primit premiul 1st Place Business
Leader în categoria Business Innovation, iar în
cadrul Romanian CSR Awards, SG EBS a primit locul
3 în categoria Sãnãtate cu proiectul Bi Elias.

Contact de presã: Alin Claudiu APOSTU / alin.apostu@rbls.ro / 0726872575
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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.
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Roxana FERARU: Când am ajuns aici, am realizat cã visul meu de a deveni
asistent medical începe alãturi de foarte mulþi oameni dedicaþi acestei profesii
Lucrez în domeniu, în cadrul unei clinici. Activitatea mea nu este
una obiºnuitã, deoarece lucrez la DriveThru, recoltez exudat faringian
ºi nazal pacienþilor care se testeazã pentru virusul Covid-19 din anumite
motive, precum: cãlãtorii, locul de muncã, ºcoalã, suspecþi, preventiv.
Aºadar, zi de zi îmbrac binecunoscutul combinezon, port masca KN95,
mascã chirurgicalã, vizetã, bonetã, trei perechi de mãnuºi, botoºi, halat
impermeabil ºi cizme. Nu m-am temut de aceastã secþie deoarece în
Codul de eticã al AMG avem obligaþia ca în cazul pandemiilor sã fim
prezenþi, iar când mi-am ales aceastã profesie am ºtiut ce obligaþii am.



Îºi doreºte sã devinã un mic înger pãzitor. Ce înseamnã pentru ea
asta? Asistent medical generalist, grad principal în Serviciul Judeþean
de Ambulanþã, unde va putea sã îºi dedice viaþa persoanelor aflate în
situaþii critice. Ea este Roxana Ionela Feraru ºi a absolvit Colegiul
Universitar Spiru Haret, calificarea profesionalã Asistent Medical
Generalist, promoþia 2020. Dupã absolvire a avut oportunitatea de a
lucra o perioadã în Serviciul Judeþean de Ambulanþã, însã momentan,
din cauza pandemiei de coronavirus, acest vis s-a sistat.
Îºi aminteºte cu emoþie de momentul în care a intrat pentru prima datã în
amfiteatrul Colegiului Universitar Spiru Haret: Când m-am vãzut într-o
mulþime atât de mar,e am realizat cã visul meu de a deveni asistent medical
o sã înceapã alãturi de foarte mulþi oameni dedicaþi acestei profesii.
Ionela Ionescu este profesorul de care îºi aminteºte cu drag: A fost prima
persoanã care mi-a pus în mânã pentru prima datã o seringã. Acest om
minunat a insistat sã învãþãm aceastã profesie temeinic, sã o iubim, dar,
cel mai mult, sã o respectãm! De fiecare datã i-am mulþumit pentru faptul
cã am ajuns aici datoritã dumneaei. De ce? În primul an aveam extrem de
multe emoþii, îmi tremurau mâinile de fiecare datã când ajungeam lângã
patul pacientului, emoþiile transmise de cãtre pacient mã fãceau sã cred
cã nu sunt capabilã de a înþelege pe deplin suferinþa prin care trece. Dar
doamna profesor Ionescu m-a ajutat sã înþeleg exact ce trebuia sã fac.
Trebuia sã ascult, sã sprijin ºi sã ridic moralul, sã-i vorbesc frumos, sã-i
zâmbesc, sã-l descopãr. Asta am învãþat sub aripa dumneaei.
Ce ne poþi spune despre stagiile de practicã pe care le-ai
efectuat în cadrul Colegiului Universitar Spiru Haret?
Am întâlnit oameni dedicaþi acestei profesii. Atât eu, cât ºi colegii am mers pe secþiile care ne stârneau
cel mai mult curiozitatea. Eu am efectuat primii doi ani la Spitalul Colentina, secþia Chirurgie Generalã,
sub îndrumarea doamnei profesor Ionela Ionescu. În anul 3 am decis sã învãþ ce înseamnã Medicinã de
Urgenþã. Þinând cont de acest aspect, am efectuat stagiul de practicã la SJA Giurgiu, iar în tot acest timp
mi-am dat seama cã asta îmi doresc. Sunt o persoanã destul de dinamicã, iar ,,adrenalina întâlnitã acolo
mã face sã-mi doresc asta.
Ai un model pe care îl stimezi îndeosebi în domeniul în care te-ai specializat?
O admir foarte mult pe doamna Camelia Lamba, îndrumãtorul meu în stagiul de practicã în cadrul SAJ
Giurgiu. Este un om extrem de puternic, gestioneazã situaþiile foarte bine în condiþii de stres. A avut rãbdarea
ºi priceperea de a mã învãþa diferenþa dintre Secþie ºi Urgenþã. Contracronometru este cuvântul ce defineºte
corect aceastã ramurã.

În prezent lucrezi în domeniul pe care l-ai absolvit? Descrie-ne o
zi tipicã din programul tãu de lucru.
Lucrez în domeniu, în cadrul unei clinici. Activitatea mea nu este
una obiºnuitã, deoarece lucrez la DriveThru, recoltez exudat faringian
ºi nazal pacienþilor care se testeazã pentru virusul Covid-19 din anumite
motive, precum: cãlãtorii, locul de muncã, ºcoalã, suspecþi, preventiv.
Aºadar, zi de zi îmbrac binecunoscutul combinezon, port masca KN95,
mascã chirurgicalã, vizetã, bonetã, trei perechi de mãnuºi, botoºi, halat
impermeabil ºi cizme. Nu m-am temut de aceastã secþie deoarece în
Codul de eticã al AMG avem obligaþia ca în cazul pandemiilor sã fim
prezenþi, iar când mi-am ales aceastã profesie am ºtiut ce obligaþii am.
De ce ai ales Colegiul Universitar Spiru Haret pentru educaþia ta?
Am aflat de Colegiul Universitar Spiru Haret într-o dimineaþã
obiºnuitã mergând cu autobuzul. Am vãzut un panou publicitar pe
bulevardul. Iuliu Maniu cu facilitãþile oferite. Asta m-a fãcut sã intru
pe site-ul oficial ºi sã aflu toate detaliile, care în final m-au fãcut sã
aleg aceastã ºcoalã. Recomand aceastã instituþie. Profesorii sunt
persoane care lucreazã în domeniu, cadre medicale din spitalele mari
de stat, care ne-au îndrumat în stagiile de practicã pe secþiile unde
dumnealor profeseazã. Cât despre serviciul administrativ am doar
cuvinte de laudã. Au dat dovadã de devotament, punctualitate,
seriozitate, pentru fiecare problemã au gãsit o soluþie. Motivaþia consider
cã îi caracterizeazã pe cei care lucreazã în aceastã instituþie.
Ce sfat le dai bobocilor Colegiului Universitar Spiru Haret?
Sfatul meu pentru bobocii Colegiului Universitar Spiru
Haret este acela de a iubi aceastã profesie. Prima emoþie, primul impuls
o sã-l simtã lângã patul pacientului, atunci când îºi vor da seama ºi de
frumuseþea acestei profesii. Le recomand ca în cei trei ani de ºcoalã sã
meargã pe cât mai multe secþii, sã descopere cu adevãrat ceea ce îi
atrage. Astfel, îºi vor transforma pasiunea în jobul dorit.
Jurãmântul asistentului medical este sacru pentru
Roxana Ionela Feraru:
În numele Vieþii ºi al Onoarei,
jur
sã îmi exercit profesia cu demnitate,
sã respect fiinþa umanã ºi drepturile sale
ºi sã pãstrez secretul profesional.
Jur cã nu voi îngãdui sã se interpunã între datoria mea
ºi pacient consideraþii de naþionalitate, rasã, religie,
apartenenþã politicã sau stare socialã.
Voi pãstra respectul deplin pentru viaþa umanã chiar
sub ameninþare ºi nu voi utiliza cunoºtinþele mele
medicale contrar legilor umanitãþii.
Fac acest jurãmânt în mod solemn ºi liber!

(https://colegiuluniversitar.spiruharet.ro
/blog/2020/)

UNDE NE SUNT ABSOLVENÞII
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Sesiune de formare în domeniul
asigurãrii calitãþii învãþãmântului
superior organizatã de ARACIS
Agenþia Românã de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior (ARACIS) a
organizat, în data de 5 noiembrie 2020, a doua 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 300 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.
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 o a treia sesiune de formare, cu
aceeaºi tematicã, în data de 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).
Mai multe detalii cu privire la sesiunea de formare desfãºuratã în data de 5
noiembrie 2020 pot fi vizualizate pe pagina web a ARACIS, la urmãtoarea adresã:
https://www.aracis.ro/ sesiune-de-formare-online-5-noiembrie-2020/
10 noiembrie 2020
ARACIS, Direcþia Relaþii Internaþionale, Proiecte ºi Cooperare
Telefon: 021.206.76.02

PROGRAM
Campusul Didactica Bucureºti:  Facultatea de Matematicã,
Informaticã si Tehnologia Informaþiei  Facultatea de ªtiinþe
Economice  Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei
În perioada 17-19 noiembrie 2020 vor avea loc prezentãri online
ale bazelor de date ºtiinþifice internaþionale la care universitatea
are abonamente, de cãtre Compania informaþionalã Enformation
pe data de 19.11.2020 orele 11,30, iar Compania RomDidac pune
la dispoziþie o prezentare a EBSCO ACADEMIC SEARCH
COMPLETE. pe întreaga perioadã a Zilelor Bibliotecii
Universitare accesând link-ul: https://www.youtube.com/
watch?v=B5MaXgbhOTw..
De asemenea, studenþii vor putea accesa:
https://www.spiruharet.ro/data/ghiduri/ghidacceslabibliotecile
onlineush-2017.pdf
Studenþii ºi masteranzii vor fi îndrumaþi pentru deschiderea unui
cont mobil individual folosind email-ul instituþional în vederea
documentãrii.
 prof. Diana Bîlcan, Liceul tehnologic Regele
Facultatea de Medicinã Veterinarã,
17.11.2020, ora: 11,00: Prezentarea colecþiilor Mihai I, Curtea de Argeº  bibliotecar Alina
bibliotecii ºi activitãþilor desfãºurate în cadrul Pãtrulescu  Liceul Naþional cu Program Sportiv
Câmpulung. Prezentãri:  conf.univ.dr. Laurenþia
acesteia, utilizarea bazelor de date ºtiinþifice.
Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Georgeta Avram  prof.univ.dr. Dumitru Nica
Administrative Bucureºti, 18.11.2020, ora:  conf.univ.dr. Robert Gabriel Dragomir
12,00: Paradigma bibliotecii în noua realitate/  conf.univ.dr. Viorica Filofteia Bragã  lect.univ.dr.
normalitate sau biblioteca în ,,viitorul prezent Daliana Ecaterina Tascovici  lect univ dr. Cristina
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport, Alina Nãftãnãilã. Lansare de carte - Dreptul
17-19 noiembrie, prezentare a colecþiilor afacerilor in contextul economiei actuale. Note de
bibliotecii ºi a activitãþilor desfãºurate în cadrul curs, conf.univ.dr. Avram Laurentia Georgeta,
acesteia, având ca temã: Orientarea activitãþii Editura Fundaþiei România de Mâine, 2020.
Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe
Bibliotecii Universitare cãtre cerinþa de
Economice, Braºov, 18.11.2020 ora 10, având
informare ºi documentare a cititorilor.
Facultatea de ªtiinþe economice Câmpulung, tema Biblioteca universitarã modernã azi, în sala
19 noiembrie, ora 13, simpozionul online având de lecturã are loc expoziþia cu prezentãri de carte
drept temã: Biblioteca în vremuri de pandemie. a cadrelor didactice din cadrul Universitãþii Spiru
Se va discuta despre modul în care se adapteazã Haret. Domnul Alexandru Ionaº va face o scurtã
bibliotecile la distanþarea fizicã, despre prezentare a cãrþii Provocare ºi dialog în
activitãþile culturale pe care le desfãºoarã ºi, mai societatea modernã.
Facultatea de ªtiinþe Juridice, Economice ºi
ales, care sunt lecþiile învãþate în perioada de
pandemie. Participã: decan conf univ dr Laurenþia Administrative, Craiova, 19.11.2020, ora 13,
Avram  Cuvânt de deschidere. Alocuþiuni: propune tema: Descoperã biblioteca! vizitarea
 director preot dr ªtefan ªtefãnescu, Biblioteca bibliotecii ºi a sãlilor de lecturã, prezentarea
Municipalã Ion Barbu  prof. Florentina bazelor de date ºtiinþifice internaþionale - ANELIS
Dragomir, Liceul teoretic Dan Barbilian Plus, expoziþie de carte.
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olaborarea dintre ªcoala de la Piscu (Ciolpani; jud. Ilfov)
ºi localitatea Þigãneºti (Republica Moldova) continuã,
în ciuda pandemiei. Astfel, aici s-au filmat primele episoade
ale Lecþiei de patrimoniu Þigãneºti, care va fi gata de vãzut
la sfârºitul acestei toamne. Echipa este adusã laolaltã din
ambele pãrþi ale Prutului; comunicãm intens, ne bucurãm
sã lucrãm împreunã pentru a pune în luminã frumuseþile
culturale de la Þigãneºti, o comunitate basarabeanã, în
anul sãrbãtoresc sextacentenar. Protagoniste, de data
aceasta, douã fiice ale satului, bucuroase sã trimitã cãtre
lume povestea baºtinei lor. Cristina Þaca ºi Nicolaia
Railean, prima datã într-o astfel de posturã, descurcânduse excelent în faþa camerei de filmat a lui Ghenadie Popescu.
Povestind un scenariu alcãtuit de Adriana Scripcariu cu
sprijinul doamnei Varvara Buzilã ºi mai ales culegând din
interviurile cu oameni din sat, realizate în ediþiile anterioare
ale proiectului Þigãneºti-Piscu-Þigãneºti; un alt mod de a
fructifica munca de cercetare antropologicã, ne
împãrtãºeºte din aceste taine Virgil Scripcariu. A existat tot
sprijinul din partea comunitãþii de la Þigãneºti, în frunte cu
doamna primar Valentina Enachi. Urmeazã etapele lungi ºi
meticuloase de montaj ºi editare video, sub bagheta Dianei
Iabraºu ºi cu colaborarea lui Ghenadie Popescu ºi Vladimir
Traºã. Muzica va fi semnatã de Trei Parale ºi Anton Pann
Ensamble. Bucuroºi sã poatã porni o primã replicã a
proiectului Lecþia de Patrimoniu Bucureºti ºi cu speranþa cã
se vor mai încumeta ºi alþii în astfel de aventuri culturale atât
de necesare pentru formarea generaþiei tinere, ei vor rãmâne
ºi vor lucra tot împreunã pentru patrimoniul cultural.
Þigãneºti-Piscu-Þigãneºti 600 este un proiect cultural
cofinanþat AFCN ºi realizat de ªcoala de la Piscu în colaborare
cu Primãria ºi Gimnaziul Þigãneºti/Strãºeni, Republica
Moldova, Muzeul Naþional de Etnografie ºi Istorie Naturalã
din Chiºinãu, Muzeul Naþional al Þãranului Român ºi Seneca
Anticafe.
Lecþia de patrimoniu Þigãneºti a fost formatã din lecþia 1:
Þigãneºti, un vechi sat de olari; lecþia a 2-a: Oale ºi þuruiece
de la Þigãneºti, filmatã în Sala Oalelor din Muzeul Atelier
Zestrea Þigãneºtiului; lecþia a 3-a: Þigãneºtii în sãrbãtoare:
hramul satului (Se povesteºte despre semnificaþia sãrbãtorii,
frunzari, curãþatul fântânilor, trântã, tombolã, horã). Se
filmeazã introducerea în subiect la apusul soarelui, pe deal. O
idee excelentã a lui Ghenadie Popescu. Astfel, constatãm cã
cel puþin în mediul virtual se lucreazã intens, iar Patrimoniul
nostru Naþional de pe cele douã maluri ale Prutului nu este
lãsat de izbeliºte.
Sã ne amintim ºi sã readucem la zi obiceiuri ºi tradiþii,
meºteºuguri ºi credinþe peste care se aºternuse praful uitãrii...

936  17 noiembrie 2020

Lecþia de patrimoniu Þigãneºti

George V. GRIGORE

Alianþa Naþionalã a Organizaþiilor Studenþeºti
din România (ANOSR):

Digitalizarea educaþiei
 asumare realã, nu slogan!

În ciuda faptului cã digitalizarea educaþiei reprezintã o prioritate europeanã consacratã,
în învãþãmântul superior românesc subiectul a devenit cu adevãrat important abia odatã
cu mutarea forþatã a activitãþii didactice în online din cauza pandemiei. Chiar ºi aºa, din
luna martie pânã în prezent transformarea digitalizãrii într-un proiect naþional a fost
mai degrabã un slogan, decât o asumare realã.
Alianþa Naþionalã a Organizaþiilor Studenþeºti din România (ANOSR) înainteazã o serie
de propuneri privind digitalizarea învãþãmântului superior relevante pe termen lung. Indiferent
de documentul care va cuprinde prioritãþile statului român ºi ale universitãþilor în domeniul
digitalizãrii, anume includerea în viitoarea Strategie privind digitalizarea educaþiei din
România 2021-2017, lansatã tardiv în 26 octombrie de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
sau în alte documente strategice, nevoia de acþiuni clare ºi de impact în acest domeniu nu
poate fi contestatã.
Starea digitalizãrii în România necesitã urgent intervenþii specifice. Conform DESI 2019
(Digital Economy and Society Index), la nivelul Uniunii Europene România ocupã locul
27 din cele 28 de state membre ale UE în Indexul DESI 2019, în contextul în care mai mult
de o cincime dintre români nu au folosit niciodatã internetul ºi mai puþin de o treime
deþin abilitãþi digitale de bazã.
În vederea sprijinirii digitalizãrii învãþãmântului superior, ANOSR a lansat în luna
octombrie analiza Învãþãmântul online prin ochii studenþilor. Recomandãrile ANOSR
ce a vizat modul în care universitãþile s-au adaptat la predarea online în contextul pandemic
ºi care sunt aºteptãrile ºi sugestiile studenþilor ºi a cadrelor didactice vizavi de procesul
didactic online pentru urmãtoarea perioadã.
Contextul pandemic a demonstrat cât de importantã este pregãtirea ºi dezvoltarea
rezilienþei sistemului de învãþãmânt în faþa situaþiilor critice prin implementarea consecventã
de mãsuri în vederea digitalizãrii proceselor implicate, respectiv, cât de necesarã este
stabilirea ºi aplicarea cu celeritatea a unei Strategii naþionale pentru digitalizarea educaþiei.
În continuare prezentãm o parte dintre propunerile ANOSR asupra strategiei privind
digitalizarea educaþiei din România:
 dezvoltarea competenþelor digitale ale tinerilor NEETs, ale adulþilor, ale elevilor ºi
studenþilor prin cursuri de scurtã duratã;
 revizuirea sistemului de formare iniþialã ºi continuã a cadrelor didactice ºi introducerea
de noi discipline pentru dezvoltarea competenþelor digitale ºi familiarizarea cu metode
ºi tehnici moderne de predare, corelate cu evoluþia tehnologicã;
 stabilirea unor direcþii generale ºi sprijinirea implementãrii Tehnologiilor de asistenþã
(Assistive Technology) pentru asigurarea accesului la educaþie online a elevilor ºi a
studenþilor cu dizabilitãþi ºi/sau dificultãþi de învãþare;

 sprijinirea dezvoltãrii de platforme naþionale online pentru digitalizarea ºi debirocratizarea
proceselor specifice învãþãmântului universitar, cum ar fi procesul de admitere, accesul la
serviciile centrelor de consiliere ºi orientare în carierã, procedura de achitare a taxelor
universitare, verificarea autenticitãþii diplomelor eliberate de universitãþi, monitorizarea
parcursului academic al studentului ºi accesarea tuturor facilitãþilor prin intermediul unui
cont unic ºi asigurarea implicãrii României în procesul de operaþionalizare a Cardul de Student
European;
 implementarea de mecanisme de finanþare specifice în vederea sprijinirii ºi stimulãrii
procesului de digitalizare;
 reformarea programului Euro 200 raportat la realitãþile actuale cu scopul de a asigura
atât pentru elevi, cât ºi pentru studenþi accesul echitabil la educaþie ºi sprijinirea dotãrii
instituþiilor de învãþãmânt superior cu device-uri, echipamente ºi platforme digitale de elearning ºi administrative;
 sprijinirea prin cadrul legal ºi financiar a mobilitãþilor virtuale ºi hibrid, a dezvoltãrii de cursuri
online cu acces nelimitat pentru toþi utilizatorii (Massive Open Online Courses - MOOCs) ºi
recunoaºterii competenþelor astfel obþinute prin open badges ºi micro-credentials;
 stimularea integrãrii în procesul educaþional a resurselor educaþionale deschise (RED);
 elaborarea unui instrument de autoevaluare a gradului de digitalizare a serviciilor
universitare ºi a unui ghid de digitalizare a învãþãmântului superior;
 operaþionalizarea bibliotecilor publice online prin digitalizarea fondului de carte a
bibliotecilor centrale universitare;
 monitorizarea ºi evaluarea periodicã a implementãrii strategiei împreunã cu reprezentanþii
societãþii civile ºi colectarea permanentã de date pentru evaluarea eficienþei mãsurilor luate
ºi fundamentarea de noi mãsuri ºi politici naþionale în domeniul digitalizãri educaþiei.
Dacã vorbim în ultima perioadã despre educaþie, o temã majorã este, categoric,
digitalizarea. Deºi suntem de acord cu acest aspect, nu doar cã am ajuns la aceastã
concluzie târziu faþã de partenerii europeni, dar ne-am limitat în mare parte la a discuta
strict despre device-uri, nici acelea mãcar puse la dispoziþia tuturor studenþilor în timp
util. Digitalizarea reprezintã un proces de schimbare amplã a modului actual de funcþionare
a universitãþilor, iar ANOSR iniþiazã dezbaterea pe termen lung cu propuneri punctuale,
de impact, pe acest subiect. a declarat Horia-ªerban ONIA, preºedintele ANOSR
***
Alianþa Naþionalã a Organizaþiilor Studenþeºti din România (ANOSR) este federaþia naþionalã
studenþeascã, non-guvernamentalã ºi non-partizanã care, de peste 21 de ani, are ca scop principal
reprezentarea intereselor comune ale studenþilor din România, apãrarea ºi promovarea drepturilor ºi
obligaþiilor acestora, cât ºi stimularea participãrii lor la actul educaþional ºi la viaþa socialã,
economicã ºi culturalã.
ANOSR reuneºte studenþi din 19 centre universitare din întreaga þarã, din 30 de universitãþi,
atingând un numãr de 104 organizaþii membre, care luptã împreunã pentru menþinerea în funcþiune a
mecanismului miºcãrii studenþeºti. La nivel naþional, ANOSR este parte a Alianþei pentru o Românie
Curatã ºi membrã în Consiliul Tineretului din România. De asemenea, federaþia este reprezentantul
legitim al studenþilor din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al
Organizaþiei Europene a Studenþilor (ESU - European Students Union), singura structurã europeanã
care reprezintã studenþii.
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Scump pãtrunjelul, scump...

Pentru cineva care îºi
cumpãrã de-ale gurii
exclusiv din nenumãratele
hypermarketuri ale patriei,
ideea de bãtãturi în palme
este hilarã. Provoacã zâmbete condescendente ºi
strâmbãturi. Oamenii spilcuiþi care fluturã din mâini
nemulþumiþi cã legãtura de pãtrunjel costã ditamai leul vor
pune mereu aceeaºi întrebare de înaltã þinutã civicã: Da
ce-i faci, mamaie, de îl vinzi aºa scump? Îl þii în braþe noaptea,
îl descânþi? Au vãzut ei la televizor cã undeva în Europa,
în niºte þãri (care prin anii ºaptezeci aºteptau cu sufletul la
gurã tirurile româneºti cu legume ºi fructe proaspete),
verdeþurile ºi toate cele se fac uºor, în niºte ºanþuri din
beton prin care alunecã leneº râuri de chimicale. Ce iese în
final sunt niºte cocoloaºe gumoase, toxice ºi fãrã gust, dar
nu conteazã: roºia e perfect sfericã, fãrã pãmânt pe ea, salata
verde e cât pepenele, iar castravetele are curbura idealã,
calculatã cu precizie matematicã. Nu conteazã cã gustul e
de hârtie udã, important e cã aºezarea seminþelor în cãuºul
fructului respectã ºirul lui Fibonacci ºi, bineînþeles, cã
sacrosanctele legi comunitare sunt respectate.
În curând, gustul copilãriei va fi doar o amintire. Dar
asta nu pare sã deranjeze niciunul dintre bãtãioºii activiºti
civici, altminteri gureºi nevoie mare. Ce rost o fi avut sã
închizi pieþele din toatã þara, destinate, sigur, ºi samsarilor,
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dar în mare parte producãtorilor autohtoni, pentru a ne
înghesui cu toþii în centrele comerciale, care, hai sã fim
serioºi, nu strãlucesc de curãþenie? Cum sã îþi baþi joc de
munca unor oameni care s-au luptat tot anul cu seceta,
cu pandemia ºi cu legile strâmbe inventate de politicieni
care îºi fac cumpãrãturile la Milano sau la Amsterdam?
Munþii de legume ºi fructe româneºti vor putrezi în gropile
de gunoi, în vreme ce valoarea importurilor de produse
agricole comercializate, evident, prin hypermarketuri a
crescut cu peste un miliard de euro. Otravã scumpã pentru
gusturi fine sau un preþ al inconºtienþei ºi al lãcomiei
generate de corupþie? Aud din ce în ce mai des cã
producãtorii români trebuie sã înveþe sã fie competitivi.
Adicã sã facã ceea ce nici fermierii vechii Europe nu au
putut sau nu vor sã facã - de-asta, când le ajunge cuþitul
la os, umplu parcurile ºi bulevardele marilor oraºe cu turme
de porci, oi ºi capre sau cu stoluri de orãtãnii. Nu ºtiu cât
va mai dura pânã când politicienii care ne conduc de
treizeci de ani vor cãpãta respect pentru mâinile aspre ºi
pline de bãtãturi ale fermierilor români, aºa cum, de altfel,
o fac toate statele civilizate, cu fermierii lor.
Pânã la rezolvarea problemei, vã las, tocmai am decojit
o parã din Africa de Sud ºi am spãlat câþiva struguri
olandezi. Despre pãtrunjelul din Guatemala ºi pepenii
australieni, cu altã ocazie. Poftã bunã!

Dragoº CIOCÃZAN

Invitaþii în lumea artelor
plastice

CARION  Carmen Ionescu,
revelaþia anului plastic 2020

Pot folosi liniºtit sintagma
revelaþia anului deoarece
este foarte puþin probabil sã
mai descopãr eu, în 2020, un
alt pictor care sã fie peste
nivelul sãu, peste nivelul
lucrãrilor artistice ale doamnei
Carmen Ionescu, Carion. Dar
sã facem prezentãrile.
Pentru cei care vã cunosc mai puþin, vã rog sã vã
prezentaþi.
Vã salutã un om norocos, care a învãþat ce este bine,
ce este rãu ºi încã mai are ce învãþa ºi exprima. Identitatea
mea artisticã este Carion, acronimul numelui ºi prenumelui
meu, Carmen Ionescu. Sunt un om realizat profesional,
cu vechime în profesia de psihodiagnostician, aproximativ
43 de ani (cu ocazia aceasta îmi puteþi aprecia vârsta),
adãugând anii de ºcolarizare, inclusiv master în
psihologie. Am fost remarcatã încã de la preºcolari cu un
fond aptitudinal artistic în domeniul muzical ºi artistic, în
general. Am urmat cursurile ªcolii de muzicã (clasa pian)
ºi arte plastice nr.1 din sectorul 8, cum era, de mult, în
Bucureºti. Pasiunea mea, de atunci ºi pânã acum, este
interpretarea ºi transmiterea emoþiilor artistice proprii, fie
prin picturã, fie prin muzicã ºi uneori prin dans. Toatã
viaþa am desenat ºi am pictat cu mare drag ºi implicare.
Ador frumosul, trãirea pe care acesta mi-o produce ºi
liniºtea sufleteascã, regãsirea de sine ºi mândria cã sunt
în stare sã mã exprim altfel decât prin cuvinte.
Pentru ce aþi ales pictura ºi nu muzica?
Aº putea spune cã pictura m-a ales pe mine, deoarece
m-a încurajat prin ceea ce a rezultat din procesul meu
creativ. E drept cã am fost ºi perseverentã pentru a mã
perfecþiona în a picta, iar ambiþia de dezvoltare mi-a fost
un sfetnic bun. Muzica mi-a rãmas în suflet ca o companie

armonioasã atunci când pictez ºi îmi umple inima de
armonie ºi liniºte, atât de necesare unui pictor.
Care sunt tehnicile preferate?
Îmi place enorm sã pictez în ulei cu pensule, la fel ºi în
acryl. Prefer totuºi sã folosesc acrylul deoarece are un
timp de uscare mai rapid comparativ cu uleiul. De ce mã
grãbesc? Din luciditatea cã viziunea se întrerupe sau se
schimbã împreunã cu emoþia specificã însoþitoare, precum ºi din necesitatea de a le folosi integre pe parcursul
temporal al picturii, totul devenind atemporal, pânã la
urmã. Aceasta mã ajutã sã încarc lucrarea cu viziunea ºi
emoþiile mele. Uneori, folosesc cuþitul ºi pasta modelatoare, atunci când am nevoie de tridimensional ºi consider
cã este mai impresiv acest lucru. Agreez armonia culorilor
ºi a tuºelor, în aºa fel încât totul sã fie rotund, cum zic eu,
la figurat. Pictez cu mare plãcere cu acryl pe lemn, piatrã,
carton, tablã, perete sau zid ºi, nu în ultimul rând, pe
pânzã. Desenez cu drag, pe carton de diferite consistenþe
sau hârtie obiºnuitã, cu creioane colorate bune, moi,
precum ºi cu creioane sau cretã pastel, dar le folosesc
numai pentru exerciþiu ºi/sau schiþe. Este foarte important
pentru mine sã folosesc materialele cele mai bune, din
punct de vedere al consistenþei pigmentului culorii, ºi
pânzele cele mai de calitate. De obicei, aºtern pe pânza
de-abia cumpãratã, deºi tratatã, douã straturi sau numai
un strat de grund, dupã caz. Mã influenþeazã artistic, în
mod special natura, pe care o iubesc ºi o respect. Mã
potenþeazã sã-mi aleg temele ºi mã primeºte cu blândeþe
sã o analizez ºi sã o redau în culorile ei specifice, în funcþie
de timp ºi anotimp.
Prefer suprafeþele cât mai mici în egalã mãsurã cu cele
medii. Am experimentat suprafeþe de lemn cu 2 cm pe 3
cm ºi mi-a plãcut foarte mult; am în jur de 100 minitablouri.
Am, de asemenea, câteva lucrãri dragi mai generoase,
din punct de vedere al suprafeþei, pe care, dacã ai vrea sã
le împarþi în douã, ar deveni douã lucrãri de sine stãtãtoare
(peisaje). Am pictat cu multã dãruire, pro bono, suprafeþe
mari de perete, într-un loc în care lucram ca psiholog
psihoterapeut pentru copiii abandonaþi în maternitãþile
din Bucureºti, secvenþe din basme universale, pentru
efectul acestora asupra educaþiei copiilor mai mari de un
an, internaþi aici, înainte de 1989 (Leagãn de copii). Cred
cã experienþa trãitã a avut o foarte mare însemnãtate
pentru dezvoltarea mea personalã artisticã ºi ca om.
Ce ne puteþi spune despre viaþa dumneavoastrã, dincolo
de picturã?
Viaþa mea este un roman ºi aº vrea sã rãmânã un mister
pânã la apariþia cãrþii la care lucrez. Aº vrea sã vã spun cã
am fost dedicatã, în mod special carierei de psiholog ºi
celor douã fete ale mele, pe care le-am crescut singurã;
am doi nepoþei, de la fiecare câte un flãcãu, la creºterea ºi
educaþia cãrora am ajutat. Pãrinþii mei, care m-au ajutat
trup ºi suflet mereu, fiind singurul lor copil, se aflã într-o
altã dimensiune Acum, sunt un om împlinit dedicat
numai picturii.
Unde vã vedeþi peste 10 ani?
Ce-o vrea Dumnezeu! Aº vrea sã transmit cititorilor sã-ºi
permitã tot ceea ce simt cã le lipseºte!
Urãm doamnei Ionescu din toatã inima sã fie bine, sã
aibã timp pentru profesie, dar ºi pentru picturã!

Aristotel BUNESCU
https://agentiadepresaculturalasisportiva. wordpress.com/
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Premiile Europene pentru Patrimoniu /
Premiile Europa Nostra 2020

Premiul Publicului:
Ambulanþa pentru Monumente



Ambulanþa pentru monumente a câºtigat Premiul
Publicului în cadrul Premiilor Europene pentru Patrimoniu /
Premiilor Europa Nostra 2020, în urma votului la care au
participat peste 12.000 de cetãþeni din întreaga Europã.
Ceremonia de decernare a Premiilor Europene pentru
Patrimoniu s-a desfãºurat pentru prima datã integral în
mediul online.
Implicarea comunitãþii în prezervarea patrimoniului,
formarea practicã a tinerilor specialiºti, recuperarea tehnicilor
tradiþionale ºi a resurselor materiale locale ºi concentrarea
pe o abordare responsabilã a mediului înconjurãtor sunt
caracteristici esenþiale pentru succesul abordãrii noastre
de salvgardare a patrimoniului. Premiul contribuie la
promovarea misiunii noastre ºi ne întãreºte gândurile de
extindere a proiectului în alte þãri europene care se confruntã
cu abandonul monumentelor., au declarat Eugen ºi Veronica
Vaida, arhitecþi în cadrul Asociaþiei Monumentum,
dezvoltatorii proiectului.

Documentarul
Acasã
- selectat în cursa
pentru premiile
Academiei
Europene de Film
Acasã, regizat de Radu Ciorniciuc ºi multipremiat la cele
mai importante festivaluri de film internaþionale, devine
primul documentar românesc de debut nominalizat la premiile
Academiei Europene de Film (EFA). România este
reprezentatã la cea de-a 33-a ediþie EFA de douã
documentare: Acasã, de Radu Ciorniciuc, ºi Colectiv, de
Alexander Nanau.
Cea de-a 33-a ediþie a Galei Academiei de Film Europene
va avea loc online în perioada 9-12 decembrie, câºtigãtorii
categoriei de film documentar european, în care se regãseºte
ºi Acasã, urmând a fi anunþaþi în cadrul unei ceremonii online,
care va fi transmisã pe 12 decembrie, ora 21.00.
Aceleaºi filme se regãsesc ºi în selecþia International
Documentary Association (IDA) Awards 2020 dedicatã
lungmetrajelor documentare.

Moda în Bucureºtiul interbelic
Atmosfera Bucureºtiului
interbelic
recreatã
prin costume, accesorii
vestimentare ºi fotografie.
Începând cu data de
18 noiembrie,
Muzeul Municipiului
Bucureºti prezintã
la Palatul Suþu
(bd. Ion C. Brãtianu nr. 2)
expoziþia
Moda în Bucureºtiul
interbelic.

Expoziþia dedicatã modei ºi evoluþiei sale vine în
întâmpinarea întrebãrilor publicului îndrãgostit de modã sau
specialist ºi interesat de viaþa urbanã sub toate aspectele
ei. Noua expoziþie va prezenta publicului costume purtate
în perioada interbelicã, accesorii vestimentare, ansambluri
decorative interioare, fotografii, personaje ºi imagini ale
oraºului cu arhitecturã modernã, artere aglomerate de pietoni
eleganþi ªi automobile, strãzi, bulevarde, birturi ºi terase.
În sala de conferinþe de la parterul Palatului Suþu vor fi
admirate costume elegante, chipuri ºi imagini ale oraºului,
interioare de casã  acum o amintire vie a vieþii frenetice de
atunci, în Bucureºti, precizeazã curatorul expoziþiei, dr.
Maria-Camelia Ene.
Expoziþia va putea fi vizitatã pânã pe data de 14 februarie
2021.
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CETÃÞEAN EUROPEAN
REPREZENTANÞA UNIUNII EUROPENE ÎN ROMÂNIA INFORMEAZÃ:
Ajutoare de stat:
150 de milioane
de euro pentru
sprijinirea
investiþiilor
în sistemele de
încãlzire centralizatã
bazate pe surse
regenerabile
de energie



Comisia Europeanã a aprobat, în temeiul
normelor UE privind ajutoarele de stat, o
schemã de ajutor prezentatã de România,
menitã sã sprijine construirea ºi/sau modernizarea sistemelor sale de încãlzire centralizatã,
astfel încât acestea sã se bazeze exclusiv pe
surse regenerabile de energie (SRE).
România a notificat Comisiei intenþia sa
de a oferi sprijin public în valoare de pânã la
750 de milioane RON (aproximativ 150 de
milioane EUR) pentru construirea ºi/sau
modernizarea mai multor de instalaþii de
producþie ºi reþele de distribuþie a energiei
termice (cu o contribuþie de maximum 20 %
din valoarea totalã a investiþiilor în cazul
celor din urmã). Ajutorul preconizat ar urma
sã fie acordat sub forma unor granturi directe
finanþate din fondurile structurale ale UE
gestionate de România.
Sistemele de încãlzire centralizatã existente
genereazã cãldurã în principal cu ajutorul
instalaþiilor de ardere pe bazã de gaze naturale
sau cãrbune. Mãsura de ajutor are ca obiectiv
sprijinirea investiþiilor în instalaþiile de
producþie a energiei termice cu pânã la
maximum 60 MW echivalent termic, permiþând astfel tranziþia de la utilizarea combustibililor fosili (cãrbune, gaze naturale) pentru
producerea de energie termicã la utilizarea
exclusivã a surselor regenerabile de energie
(cum ar fi biogazul, biomasa ºi energia termicã
geotermalã).
Se preconizeazã cã acest lucru va duce la
o scãdere globalã a emisiilor de gaze cu efect
de serã cu pânã la 48 000 de tone metrice de
CO2, precum ºi de alte substanþe poluante,
pe perioada aplicãrii schemei de ajutor (pânã
în 2023). Utilizarea biogazului ºi a biomasei
în cadrul schemei de ajutor ar fi compatibilã
cu cerinþele privind durabilitatea prevãzute
în Directiva privind energia din surse regenerabile (II) ºi în Directiva-cadru privind
deºeurile.
Normele UE în domeniul ajutoarelor de stat
permit statelor membre sã acorde sprijin
instalaþiilor de producþie ºi reþelelor de
distribuþie a energiei termice, sub rezerva
îndeplinirii anumitor condiþii stabilite în
Orientãrile Comisiei din 2014 privind ajutoarele
de stat pentru protecþia mediului ºi energie. În
special, Orientãrile prevãd cã, pentru a fi considerate compatibile cu normele UE privind
ajutoarele de stat, proiectele trebuie sã îndeplineascã criteriile legate de asigurarea încãlzirii
centralizate eficiente stabilite în Directiva
privind eficienþa energeticã (DEE). În aceastã
privinþã, Comisia a constatat cã schema
sprijinã investiþiile în reþelele de încãlzire
centralizatã care sunt deja eficiente din punct
de vedere energetic, astfel cum se prevede
în Directiva privind eficienþa energeticã, sau
în reþelele care ar deveni eficiente din punct de
vedere energetic graþie ajutorului pentru
investiþii. În plus, pentru a debloca potenþialul
sistemelor de încãlzire centralizatã de a
contribui la tranziþia cãtre o economie neutrã
din punctul de vedere al impactului asupra
climei, Planul de investiþii al Pactului verde
european  denumit, de asemenea, Planul de
investiþii pentru o Europã durabilã  prezentat de Comisie în ianuarie 2020, permite
statelor membre sã dispunã de o flexibilitate
suplimentarã în ceea ce priveºte valoarea
maximã a ajutorului care poate fi acordat pentru
producþia de energie termicã.



Bugetul Uniunii Europene

Comisia Europeanã salutã acordul privind pachetul în
valoare de 1,8 mii de miliarde EUR, cel mai mare pachet finanþat
vreodatã din bugetul UE, care va contribui la construirea unei
Europe mai verzi, mai digitale ºi mai reziliente.
Preºedinta Ursula von der Leyen a declarat: Salut acordul
de astãzi privind planul nostru de redresare ºi urmãtorul cadru
financiar multianual. Trebuie acum sã avansãm în ceea ce
priveºte finalizarea, pânã la sfârºitul anului, a acordului
privind urmãtorul buget pe termen lung ºi NextGenerationEU.
Cetãþenii ºi întreprinderile afectate grav de criza provocatã
de coronavirus au nevoie de ajutor. Planul nostru de redresare
ne va ajuta sã transformãm provocarea reprezentatã de
pandemie într-o oportunitate pentru o redresare în care dubla
tranziþie verde ºi digitalã joacã un rol motor.
Comisarul european responsabil cu bugetul, Johannes Hahn,
care a depus eforturi pentru facilitarea acordului încã de la
începutul mandatului, a declarat: Acordul de astãzi va permite
consolidarea programelor specifice în cadrul bugetului pe
termen lung pentru perioada 2021-2027 (inclusiv Orizont
Europa, Erasmus+, EU4Health). În total, bugetul pe termen
lung al UE împreunã cu NextGenerationEU se va ridica la
peste 1,8 mii de miliarde EUR. Acesta va juca un rol esenþial în
sprijinirea redresãrii ºi va asigura faptul cã beneficiarii
tradiþionali ai fondurilor UE primesc mijloacele suficiente
pentru a-ºi continua activitatea pe parcursul acestei perioade
foarte dificile pentru toþi.
Printre principalele elemente ale acordului se numãrã:
 peste 50 % din sumã va sprijini modernizarea prin politici care
includ cercetarea ºi inovarea, prin intermediul Orizont Europa; o
tranziþie climaticã ºi o tranziþie digitalã echitabile, prin intermediul
Fondului pentru o tranziþie justã ºi al programului Europa
digitalã; pregãtirea, redresarea ºi rezilienþa, prin intermediul
Mecanismului de redresare ºi rezilienþã, al rescEU ºi al unui nou
program în domeniul sãnãtãþii, EU4Health;  politicile tradiþionale
precum coeziunea ºi politica agricolã comunã continuã, de
asemenea, sã primeascã un sprijin financiar semnificativ, atât de
necesar pentru a asigura stabilitatea pe timp de crizã ºi
modernizarea acestora, care ar trebui sã contribuie la redresarea
economicã ºi la tranziþia verde ºi cea digitalã;  30 % din fondurile
UE vor fi cheltuite pentru combaterea schimbãrilor climatice, cel
mai mare procentaj alocat pânã acum din cel mai mare buget
european înregistrat vreodatã. De asemenea, pachetul acordã o
atenþie deosebitã protecþiei biodiversitãþii ºi egalitãþii de gen;
 bugetul va dispune de mecanisme de flexibilitate consolidate
pentru a garanta capacitatea acestuia de a rãspunde unor nevoi



neprevãzute. Acest lucru face ca bugetul sã rãspundã nu numai
realitãþilor actuale, ci ºi incertitudinilor de mâine;  astfel cum s-a
propus în mai 2020 ºi a fost convenit de liderii UE la 21 iulie 2020,
pentru a finanþa redresarea, UE va împrumuta de pe piaþã în
condiþii mai avantajoase decât multe state membre ºi va redistribui
sumele împrumutate;  o foaie de parcurs clarã privind noi resurse
proprii care sã contribuie la rambursarea împrumuturilor. Comisia
s-a angajat sã prezinte pânã în iunie 2021 propuneri cu privire la
un mecanism de ajustare la frontierã a emisiilor de dioxid de carbon
ºi cu privire la o taxã digitalã, în vederea introducerii acestora
pânã cel târziu la 1 ianuarie 2023. În primãvara anului 2021, Comisia
va revizui de asemenea sistemul UE de comercializare a
certificatelor de emisii ºi va analiza inclusiv o posibilã extindere a
acestuia la transportul aerian ºi maritim. Aceasta va propune,
pânã în iunie 2021, o resursã proprie bazatã pe sistemul de
comercializare a certificatelor de emisii. În plus, Comisia va
propune noi resurse proprii suplimentare, care ar putea include o
taxã pe tranzacþiile financiare ºi o contribuþie financiarã legatã de
sectorul corporativ sau o nouã bazã fiscalã comunã a societãþilor.
Comisia va depune toate eforturile pentru a prezenta o propunere
pânã în iunie 2024;  în ceea ce priveºte protecþia bugetului UE,
de acum înainte, UE va dispune, pentru prima datã, de un
mecanism specific pentru protejarea bugetului sãu împotriva
încãlcãrilor statului de drept, astfel cum s-a convenit la 5 noiembrie.
În acelaºi timp, acest mecanism nu va avea efecte negative asupra
beneficiarilor finali ai fondurilor UE.
Etapele urmãtoare
Regulamentul privind CFM ºi Acordul interinstituþional
aprobate trebuie sã fie adoptate în mod oficial de Parlamentul
European ºi de Consiliu, în conformitate cu rolurile ºi procedurile
lor respective.
În paralel, trebuie continuate eforturile în direcþia adoptãrii finale
a tuturor celorlalte elemente ale pachetului, inclusiv a legislaþiei
sectoriale ºi a Deciziei privind resursele proprii.
În cazul Deciziei privind resursele proprii, care va permite Comisiei
sã contracteze împrumuturi, este necesarã, de asemenea, ratificarea
de cãtre toate statele membre în conformitate cu normele lor
constituþionale. În sesiunea plenarã din septembrie, Parlamentul
European ºi-a dat deja avizul favorabil cu privire la acest act
legislativ. Urmãtorul pas este adoptarea de cãtre Consiliu.
În paralel, trebuie sã aibã loc negocierile privind bugetul anual
pentru 2021. Perioada de conciliere de 21 de zile, în cursul cãreia
Parlamentul European ºi Consiliul ar trebui sã ajungã la un acord,
este între 17 noiembrie ºi 7 decembrie anul acesta.
Comisia îºi menþine angajamentul deplin de a sprijini acest proces.

Construirea unei Uniuni Europene a sãnãtãþii

Comisia Europeanã ia primele mãsuri în vederea construirii
Uniunii Europene a sãnãtãþii, anunþatã de preºedinta von der
Leyen în discursul ei privind starea Uniunii. Comisia prezintã o serie
de propuneri pentru consolidarea cadrului de securitate sanitarã a
UE ºi pentru consolidarea pregãtirii pentru situaþii de crizã ºi a rolului
de rãspuns al principalelor agenþii ale UE. Pentru a intensifica lupta
împotriva pandemiei de COVID-19 ºi pentru a face faþã urgenþelor
sanitare viitoare este necesarã o mai bunã coordonare la nivelul UE.
Pe baza învãþãmintelor desprinse din criza actualã, propunerile de
astãzi vor asigura o pregãtire mai bunã ºi un rãspuns mai puternic în
timpul crizelor sanitare actuale ºi viitoare.
Propunerile se concentreazã pe modernizarea cadrului juridic
actual privind ameninþãrile transfrontaliere grave la adresa
sãnãtãþii, precum ºi pe consolidarea pregãtirii pentru situaþii de
crizã ºi a rolului de rãspuns al principalelor agenþii ale UE în
domeniu, ºi anume, Centrul European de Prevenire ºi Control al
Bolilor (ECDC) ºi Agenþia Europeanã pentru Medicamente (EMA).
Un cadru al UE mai solid pentru securitatea sanitarã
Pentru a crea un mandat mai solid pentru coordonarea realizatã de
Comisie ºi agenþiile UE, Comisia propune un nou Regulament privind
ameninþãrile transfrontaliere grave la adresa sãnãtãþii. Noul cadru:
 va consolida nivelul de pregãtire: vor fi elaborate, la nivelul UE,
planuri ºi recomandãri de pregãtire pentru situaþii de crizã în domeniul
sãnãtãþii ºi în caz de pandemie, care vor viza adoptarea planurilor la
nivel naþional, combinate cu cadre cuprinzãtoare ºi transparente
pentru raportare ºi auditare. Pregãtirea planurilor naþionale ar fi
sprijinitã de Centrul European de Prevenire ºi Control al Bolilor ºi de
alte agenþii ale UE. Planurile vor fi auditate ºi supuse unor teste de
stres de cãtre Comisie ºi de cãtre agenþiile UE.  Va consolida
supravegherea: un sistem de supraveghere integrat ºi consolidat va
fi creat la nivelul UE, utilizând inteligenþa artificialã ºi alte mijloace
tehnologice avansate.  Îmbunãtãþirea raportãrii datelor: statele
membre vor avea obligaþia sã îºi intensifice raportarea
indicatorilor sistemelor de sãnãtate (de exemplu, disponibilitatea
paturilor de spital, capacitatea de tratament specializat ºi de terapie
intensivã, numãrul de membri ai personalului cu pregãtire medicalã
etc.).  Declararea unei situaþii de urgenþã la nivelul UE ar declanºa o
coordonare sporitã ºi ar permite crearea, constituirea de rezerve ºi
achiziþionarea de produse relevante în situaþii de crizã.  Agenþii ale
UE mai puternice ºi mai funcþionale. Centrul European de Prevenire
ºi Control al Bolilor ºi Agenþia Europeanã pentru Medicamente au
fost în prima linie a activitãþii UE de contracarare a pandemiei de
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COVID-19 încã de la izbucnirea ei. Cu toate acestea, pandemia de
COVID-19 a arãtat cã ambele agenþii trebuie sã fie consolidate ºi
dotate cu mandate mai ferme pentru a proteja mai bine cetãþenii UE
ºi a combate ameninþãrile transfrontaliere la adresa sãnãtãþii.
Mandatul ECDC va fi consolidat astfel încât sã poatã sprijini
Comisia ºi statele membre în urmãtoarele domenii:  supravegherea
epidemiologicã prin intermediul unor sisteme integrate care sã
permitã supravegherea în timp real  planificarea pregãtirii ºi
rãspunsului, raportarea ºi auditarea  punerea la dispoziþie a unor
recomandãri ºi opþiuni privind gestionarea riscurilor  capacitatea
de a mobiliza ºi de a desfãºura în teren grupuri operative ale UE
de asistenþã medicalã pentru a sprijini rãspunsul local în state
membre  construirea unei reþele de laboratoare de referinþã ale
UE ºi a unei reþele de substanþe de origine umanã.
Mandatul Agenþiei Europene pentru Medicamente va fi
consolidat astfel încât sã faciliteze un rãspuns coordonat la nivelul
Uniunii în caz de crize sanitare prin:  monitorizarea ºi atenuarea
riscului de penurie de medicamente ºi de dispozitive medicale de
importanþã majorã  acordarea de consiliere ºtiinþificã privind
medicamentele care ar putea avea potenþialul de a trata, a preveni
sau a diagnostica bolile care cauzeazã respectivele crize  coordonarea studiilor pentru monitorizarea eficacitãþii ºi a siguranþei
vaccinurilor  coordonarea trialurilor clinice.
De asemenea, Comisia prezintã astãzi principalele elemente ale
viitoarei Autoritãþi pentru rãspuns în situaþii de urgenþã sanitarã
(Health Emergency Response Authority  HERA), care urmeazã
sã fie propusã pânã la sfârºitul anului 2021. O astfel de structurã
ar fi un important element nou de sprijinire a unui rãspuns mai
bun al UE la ameninþãrile transfrontaliere la adresa sãnãtãþii.
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RECTIFICAREA ACTELOR NORMATIVE* (II)
Ghidul de redactare a textelor legislative ºi de
reglementare elaborat de Consiliul de Stat din Belgia
(Principes de technique législative: Guide de rédaction
des textes législatifs et réglementaires, p.110-111) consacrã
o secþiune avizelor rectificative (erata). Ghidul prevede cã
atunci când actul publicat în Monitorul Oficial belgian nu
concordã cu actul original, trebuie eliminate diferenþele prin
publicarea cât mai curând posibil a unui aviz rectificativ
(eratã) în Moniteur belge. Obligaþia de a acþiona cu
promptitudine este necesarã pentru cã, deºi rectificarea este
efectivã numai dupã publicarea sa, ea este retroactivã de la
data publicãrii actului rectificat care se presupune de a fi
fost conform cu actul original.
Ghidul subliniazã cã uneori, însã, discrepanþele dintre actul
publicat ºi actul original sunt atât de numeroase sau
importante încât poate fi oportun sã se republice actul în
întregime. O astfel de publicare complet nouã se poate
impune ºi atunci când prima publicare este incorectã.
Aceastã soluþie are avantajul de a oferi cititorului o nouã
versiune completã a actului de care se poate servi imediat.
Când se face aceastã republicare trebuie sã se menþioneze
într-un aviz rectificativ cã prezenta publicaþie înlocuieºte
pe cea din data pagina . În acest fel, raþiunea pentru
care s-a procedat la noua publicare apare clarã. Atunci când
actul este deja în vigoare, trebuie menþionate ºi orice
discrepanþe dintre actul publicat iniþial ºi actul original.
În cazul în care însuºi actul original conþine erori de fond
sau de formã, acestea nu se pot rectifica prin publicarea
unui aviz rectificativ în Moniteur belge, sub sancþiunea
unei imixtiuni ilegale în competenþele autorului actului. Numai
un act de modificare poate remedia erorile de fond ºi de
formã ale actului iniþial.
Ghidul de redactare oferã exemple de erori de fond care
necesitã o modificare a actului iniþial:
a) voinþa exprimatã nu corespunde cu voinþa realã a
autorului. Acesta este cazul atunci când un act stabileºte
instalaþiile sunt subvenþionate în loc de instalaþiile pot fi
subvenþionate, în timp ce autorul actului nu intenþioneazã
sã creeze un drept la subvenþie.
b) transpunerea unei directive europene este incompletã
deoarece actul de transpunere omite citarea unui element
dintr-o listã ce figureazã în anexa directivei.
c) versiunile valonã ºi flamandã ale unui text normativ
bilingv nu concordã.
De asemenea, sunt date exemple de erori de formã care
necesitã o modificare a actului iniþial:
a) greºeli de ortografie curentã sau de gramaticã;
b) greºeli de dactilografie;
c) erori de numerotare, cum ar fi douã articole care poartã
acelaºi numãr sau un articol este împãrþit în douã paragrafe
numerotate, dar nu conþine simbolul §.

textele promulgate ºi copiile trimise pentru promulgare trebuie
sã fie corectate prin procedura promulgãrii. Constatarea
deosebirilor dintre textele promulgate ºi copiile trimise pentru
promulgare, prin comparare cu textele originale adoptate se
face de cãtre persoanele abilitate cu certificarea textelor actelor
normative, respectiv, de Preºedintele Adunãrii Naþionale
pentru legi, de Preºedintele Republicii pentru decrete, de
Preºedintele Consiliului de Miniºtri pentru ordonanþe.
Corecturile trebuie sã se facã imediat dupã stabilirea
deosebirilor, iar textul rectificãrii trebuie sã fie formulat astfel
încât sã indice clar ºi precis, atât greºeala, cât ºi textul corect.
În Franþa, tipologia erorilor este statuatã într-o Circularã a
primului-ministru din 1997 ºi înlocuitã prin alta în 2004. (Circulaire
du 1 juillet 2004 relative aux regles délaboration, de signature
et de publication des textes au Journal officiel et a la mise en
oeuvre de procédures incombant au Premier ministre). Aceasta
din urmã nu a fost publicatã în Journal officiel, ci a fost integratã
în Guide de légistique aflat pe site-ul Légifrance pe Internet.
Sunt identificate douã tipuri de erori:
a) dacã eroarea reprodusã în Journal officiel provine
dintr-o greºealã cuprinsã în chiar textul original, procedura
de rectificare nu este admisibilã ºi trebuie adoptat un act
modificator de acelaºi tip cu textul iniþial.
b) dacã eroarea din Journal officiel provine dintr-o
reproducere greºitã a copiei utilizate la publicare sau dintr-o
lipsã de conformitate între copie ºi original, procedura de
rectificare este admisã.
Pentru a se evita erorile în publicarea textelor în Journal
officiel, Circulara din 1 iulie 2004 dispune ca toate copiile
destinate publicãrii sã fie în mod riguros conforme cu originalul.
În general, se recomandã sã se recurgã cât mai rar la aceastã
procedurã deoarece:
- textul incorect publicat iniþial ar putea fi invocat în
perioada de timp scursã între data de publicare a textului
eronat ºi aceea a rectificãrii sale;
- informaþia datã administraþilor este inexactã, poate sã
nascã interpretãri eronate ale noii reglementãri;
- procedura de rectificare dã întotdeauna o impresie
jenantã de dezordine administrativã.
Din cercetãrile noastre pe site-ul oficial Legifrance (https:/
/www.legifrance.gouv.fr/ rechTexte. do?reprise=true&fastReqId
=95499950&navigator=naturenavigator&modifier=TOUS&page=1
(accesat la 5 octombrie 2017), a rezultat cã sunt în vigoare
destul de multe acte normative rectificate: 239 de legi, 61 de
ordonanþe ºi 2340 de ordine interministeriale ºi ministeriale.
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Ca o concluzie, putem afirma cã imaginea panoramicã a
unei legislaþii scoate în relief conþinutul calitativ al
normelor ce o compun ºi mai puþin sistematizarea ei. Erorile
materiale pot crea dificultãþi mari în cunoaºterea, respectarea
ºi aplicarea corectã a prevederilor legale. Tocmai de aceea,
rectificarea actelor normative, astfel cum este ea
reglementatã în legislaþiile naþionale, rãmâne o operaþiune
de tehnicã legislativã deosebit de importantã în vederea
perceperii exacte ºi complete a conþinutului fiecãrui act
normativ, în vigoare la un moment dat.
Procedura rectificãrii actelor normative rãmâne un domeniu
interesant, întrucât oricând se pot ivi situaþii inedite în
modalitatea de soluþionare a unor astfel de cereri de
corectare a greºelilor din cuprinsul unui text publicat deja.

În Italia, Decretul nr.217/1986 (Decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 1986, n.217, approvazione del

În Bulgaria, Legea din 1973 privind actele normative,
modificatã în 1995 (art.42-45), precizeazã cã deosebirile dintre
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Regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti
del Presidente della Republica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica Italiana (http://www.edizionieuropee.it/
LAW/HTML/43/zn80_03_008.html) are o secþiune intitulatã
Disciplina rectificãrii actelor publicate. Rectificarea priveºte
douã tipuri de erori: cele care influenþeazã conþinutul normativ
al actelor (erori de fond, art.14-art.16) ºi cele care nu-l afecteazã
(erori materiale, art.17-art.18).
a) Erori de publicare care influenþeazã conþinutul normativ al
actelor publicate. Atunci când textul unui act normativ publicat
în Gazzetta Ufficiale prezintã greºeli faþã de textul original, de
naturã sã modifice intrarea în vigoare a unor norme, ministrul
de justiþie ordonã ca rectificarea sã fie publicatã în Partea I din
Gazzetta Ufficiale, sub forma unui comunicat care indicã cu
exactitate care este partea eronatã a textului publicat ºi care
este textul ce trebuie înlocuit, putând dispune, dacã este cazul,
republicarea întregului text. Când este vorba despre textul unui
act normativ promulgat sau emanat de la Preºedintele
Republicii cu greºeli în textul aprobat definitiv în Parlament
sau în Consiliul de Miniºtri, iar greºelile influenþeazã conþinutul
actului normativ, se procedeazã la o rectificare publicatã în
Partea I din Gazzetta Ufficiale, printr-un comunicat al
Preºedintelui Consiliului de Miniºtri ºi, dacã este cazul, se poate
dispune republicarea întregului text.
b) Erori sau omisiuni care nu au influenþã asupra conþinutului
normativ al actelor publicate. În acest caz, atunci când trebuie sã
se procedeze la republicarea actului în Gazzetta Ufficiale, Oficiul
care a elaborat actul de republicare redacteazã ºi rectificarea al
cãrei original este anexat originalului actului de corectat, pânã
când o copie se trimite la tipografie pentru imprimare.

*
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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Legenda spune cã pornind la vânãtoare de mistreþi, domnul Negru
Vodã a luat urma sãlbãticiunilor, care l-au purtat mai întâi prin
codrii adânci, scoþându-l apoi într-un loc de o frumuseþe care l-a
lãsat fãrã grai. Pe loc, Negru Vodã a hotãrât sã ridice acolo un
schit. Aºa începe istoria Tutanei, o bisericã din seria superbelor
ctitorii ale Basarabilor. Urmaºii lui Negru Vodã au continuat, ºi ei,
sã se ocupe de ea. Sute de ani au tot clãdit-o ºi reclãdit-o. Cu ziduri
de cãrãmidã portocalie, alternând rafinat cu albul mortarului ºi cu
arhitecturã austerã, care-i imprimã un aer mistic ºi monahal.

Mânãstirea Tutana ºi misterele sale

Surse: wikipedia.org; crestinortodox.ro; bjarges.ro; amfostacolo.ro; formula-as.ro;
fototecaortodoxiei.ro; ziarullumina.ro, patrimoniu.ro

Poarta strãveche a mânãstirii

Biserica Tutana
Extraterestrul

George V. GRIGORE

fost chiar Mitropolitul. Asta, pentru cã 90% din averile mânãstirilor nu
erau ale românilor, ci ale grecilor. Cuza a voit sã despãgubeascã Patriarhia
Constantinopolului. Oferea o sumã uriaºã, împrumutatã de la un cartel
de bãnci din Paris. Dar Patriarhia greacã a respins oferta. Tot gândinduse cum sã salveze bisericile þãrii, domnitorul a dispus apoi ca multe
mânãstiri sã devinã biserici de mir. Statul le-a dat câte opt hectare ºi
jumãtate de pãmânt, sã aibã cu ce trãi. La Tutana, însã, sãtenii erau
puþini ºi sãraci. N-au mai putut sã-ºi întreþinã biserica.
Un mister al mânãstirii Tutana este marea de troiþe din satul care o
înconjoarã. Mult mai mare decât prin alte pãrþi ale Argeºului. Frumos
sculptate ºi delicat pictate, sunt la intersecþiile uliþelor, pe dealuri, pânã
sus, la pãdure. Sunt peste 80! Toate cu faþa spre rãsãrit, ieºite în calea
drumeþului sã-l binecuvânteze. Poate e un semn al credinþei iradiate prin
timp de strãvechea mânãstire athonitã de la Tutana! Cãci satul s-a nãscut
odatã cu mânãstirea ºi cu pustnicii ei isihaºti. Exact acolo unde sãtenii
ridicã acum troiþe. Dacã, însã, îi întrebi, oamenii din Tutana îþi vor spune
cã aºa e obiceiul la ei. La 40 de zile de când cineva a murit, i se mai
sfinþeºte o cruce care se pune la o troiþã. De aceea, fiecare troiþã poartã
lângã ea zeci de cruci. Cât despre troiþele din pãdure, lângã ele existã ºi
jgheaburi de apã, pentru oameni ºi animale. Cea mai mare pomanã e sã îl
hrãneºti pe cel flãmând ºi sã dai apã celui însetat, iar la Tutana, apa ºi
credinþa sunt peste tot  spune pãrintele Ovidiu. Un loc binecuvântat,
unde meritã sã trãieºti.
În afara bisericilor ctitorite de ei, basarabii au lãsat în urma lor mistere
ºi întâmplãri îngropate în zone crepusculare. În 1987, cu ocazia ultimei
mari restaurãri, când arheologii au început sã sape, au gãsit sub biserica
Tutanei fundaþiile altei biserici. Cu mult mai veche Destul de repede,
arheologii au stabilit cã biserica gãsitã sub biserica de acum a Tutanei
era din vremea lui Mircea cel Bãtrân. Tot atunci s-au descoperit ºi
unsprezece dinari, precum ºi un vechi sistem de drenaj, modern chiar ºi
pentru zilele noastre. Mlaºtina peste care se ridicase biserica fusese
întãritã cu stâlpi de stejar. Ca la Veneþia! Dar arheologii au mai fãcut o
descoperire, pe drept cuvânt, fabuloasã: ºase morminte foarte vechi se
aflau în interiorul bisericii, îngropate sub biserica de azi. Toþi morþii purtau
straie scumpe ºi podoabe bogate. Cele mai multe revelaþii le-a produs
Mormântul nr. 4, cum a fost numit. Înãuntrul lui era un bãrbat de 45-50
de ani. Foarte înalt pentru epoca lui, asemãnãtor cu cel supranumit
Prinþul Negru, gãsit la Curtea de Argeº, sub biserica Domneascã. Prinþul
de la Tutana purta ºi el, asemeni Prinþului Negru, un splendid inel
princiar de aur, însemnat cu pecete domneascã. Cântãrind 25 de grame ºi
încrustat cu gemã, inelul de la Tutana se aflã acum la Bucureºti, la Muzeul
Naþional de Istorie, la fel ca faimosul inel al Prinþului Negru de la Curtea
de Argeº. Misterele Basarabilor! Scobit într-un trunchi de copac, sicriul
de la Tutana purta pe capac însemne templiere. Arheologii au stabilit cã
Mormântul nr. 4 e din vremea lui Vlad Þepeº. Dar cine se aflã în el? Din
pãcate, nu ºtim ale cui sunt mormintele de la Tutana, spune ªtefan
Dumitrache, directorul Muzeului Municipal din Curtea de Argeº. ªi nu
ºtim multe. Dacã s-ar face la Tutana sãpãturi mai ample, am avea ºi
alte surprize lãsate de Basarabi.
În anii 80, biserica este restauratã ºi revine la forma lãsatã de Mihai
Viteazul. În timp ce se dãrâmau zidurile, a ieºit la luminã o cãrãmidã care ia adus Tutanei o nouã faimã. De data asta extraterestrã! O cãrãmidã
veche, cu un desen complicat, care pãrea cã reprezintã chiar un
extraterestru. Unii au desluºit pe ea chiar ºi o scriere egipteanã, veche de
2000 de ani. O gãsiþi pe zidul exterior al bisericii, chiar lângã intrare. Este
mai micã decât credeam ºi pe jumãtate îngropatã în zid; desenul ei bizar a
rãmas vizibil ºi intact, deºi niºte studenþi încercaserã s-o smulgã cu dalta
ºi cu ciocanul. Apoi, povestea cãrãmizii a luat amploare. În sat, unii se
distreazã pe seama ei, în vreme ce alþii cred cã acolo e o fiinþã nepãmânteanã
ºi îºi mai fac ºi azi cruce, când trec pe lângã ea. De la oraº, au venit
cercetãtori ºi istorici ºi au fãcut fotografii. Nu s-a lãmurit nimeni ce e acolo.
Poate cã desenul este doar o marcã a cãrãmidarilor! Atelierele mari, cum a
fost ºi cel cu care Mihnea Vodã Turcitul a lucrat la Tutana, îºi marcau
produsele. Dar nimeni nu ºi-a semnat vreodatã cãrãmizile aºa de complicat.
Apoi, mai existã o explicaþie surprinzãtoare, pe care o ºtie pãrintele Ovidiu
Creþ. Ei, bine, dacã am întoarce cãrãmida cu 180 de grade, imaginea de pe
ea s-ar limpezi brusc. Am vedea un trunchi de con, care se terminã cu o
cruce ºi niºte turle, cam zburãtoare, ce-i drept. Exact ca în fotografiile
vechi, în care crucea ºi turlele au exact acelaºi desen. Aºadar, imaginea de
pe cãrãmidã de la Tutana ar putea fi chiar biserica de acum 400 de ani,
ridicatã de Mihai Viteazul. Pe desen, în josul cãrãmizii, biserica mai are un
zid împrejmuitor ºi un turn. Vechiul turn al mânãstirii, azi scufundat în
þãrânã. Iar linia ondulatã din ciudatul desen, spune pãrintele, aminteºte de
râul Tutana. Misterul cãrãmizii se ascunde în faptul cã a fost ziditã inversat,
la vreo reconstrucþie a bisericii, din greºealã, sau ca sã aprindã mai târziu
imaginaþia oamenilor.
Tutana, un nume ciudat ºi o destinaþie spiritualã ce ne cheamã la
desluºirea sa. Dacã aflaþi mai multe despre acest loc deosebit, aºteptãm
rãspunsurile la tainicele întrebãri.

Extraterestrul rãsturnat la
180 grade: Imaginea Mãnãstirii
Tutana de acum 400 de ani? (oare?)



Mãnãstirea Tutana este localizatã în zona de nord-vest a judeþului
Argeº (sat Tutana, comuna Bãiculeºti), în apropierea vechii cetãþi
de scaun a Þãrii Româneºti, Curtea de Argeº. Ansamblul monastic
Tutana  unul dintre cele mai importante de acest gen din þarã 
este format din: bisericã, turnul-clopotniþã, casa domneascã a lui
Mihnea Turcitul ºi chiliile situate la limita incintei.
Tutana, spun vechile zapisuri, a fost ridicatã de cãlugãri români
veniþi de la schitul Cutlumuº din Muntele Athos, pe la 1300.
Cãlugãrii valahi nu prea gustau viaþa de obºte la Sfântul Munte,
preferând izolarea. Ajunºi la Tutana, i-au ales viitoarei lor sihãstrii
hramul Sf. Atanasie din Athos, singura bisericã româneascã cu
acest patron. Povestea spune cã monahii au voit mai întâi sã-ºi ridice
mânãstirea deasupra satului, pe un deal, într-o poianã frumoasã. (numitã
ºi azi Dealul Bisericii). Dar, ori de câte ori înfigeau în pãmânt crucea
pentru mânãstire, o gãseau mutatã peste noapte în vale. ªi minunea s-a
întâmplat de trei ori. Atunci au înþeles cãlugãrii cã locul acela nu e pe
placul lui Dumnezeu. Au ridicat biserica în vale, pe un teren mlãºtinos. ªi
viaþa cãlugãreascã a înflorit. Monahii valahi s-au putut izola în voie în
mânãstire ºi prin pãdurile din jur. Toþi cãutau isihia, liniºtea sfântã ºi
asceza severã. În urmã cu 700 de ani, Tutana devenise o lavrã româneascã
cu spiritualitate puternicã. ªi, ca în Athos, cãlugãrii Tutanei trãiau dupã
ora bizantinã. Ziua liturgicã începea seara, iar slujbele se þineau noaptea.
Asceþi curaþi, rupþi de lume ºi rugãtori, vechii cãlugãri ai Tutanei erau
aproape de Dumnezeu ºi de adevãr ºi toatã lumea îi cãuta. Dupã 400 de
ani, încã mai erau pustnici în pãdurile din jurul Tutanei. Când n-au mai
fost, necazuri mari au nãpãdit locurile ºi þara. Din vechii cãlugãri mai
rãmãsese doar iarba
Dar de unde acest nume rar Tutana? Gândul mã poartã cãtre Regele
Tut, sau Faraonul Tutankamon (vechea religie valaho-egipteanã), apoi
cãtre cuvântul tutã (persoanã care vorbeºte vrute ºi nevrute; prostãnac).
Ana-Tuta poate fi mama Mariei, cea cu altã pãlãrie... sau cine ºtie? Posibil
ca numele sã vinã de la Tot al Anei, acest personaj feminin fiind unul
important, poate chiar Doamna Ana, soþia domnitorului Radu I.
Numele lui Vlad Þepeº a fost legat ºi el de Tutana. Existã chiar un deal
lângã mânãstire, numit Þeapa. Acolo a osândit cruntul voievod sã fie
traºi în þeapã, pentru prima oarã, niºte trãdãtori. În curtea mânãstirii se
gãsesc ºi cruci, pãstrate pânã azi, ale oºtenilor lui Þepeº. Deºi mutaþi
sub þãrânã, pãreau sã strãjuiascã, încã, ocolul mânãstiresc. În biserica
de la Tutana existã o pisanie veche, scrisã la 100 de ani dupã Þepeº.
Spune cã mânãstirea a fost reconstruitã de Mihnea Vodã Turcitul ºi de
Banul Mihai, adicã Mihai Viteazul. Marele Domn apare pentru prima
oarã în istorie la Mânãstirea Tutana, când le promite cãlugãrilor cã le va
zidi o bisericã. Mihai s-a þinut de cuvânt. Biserica este ºi azi una dintre
cele mai frumoase din þarã. S-a pãstrat aproape la fel cum a reclãdit-o el.
Prezenþa lui Mihai Viteazul la aceastã mãnãstire nu este o întâmplare.
Acesta, ca de altfel ºi Mihnea Turcitul, erau voievozi Drãculeºti. Cea
mai puternicã ramurã a primilor Basarabi. Numele li se trãgea de la cel mai
bãtrân dintre ei  Vlad Dracul, tatãl lui Vlad Þepeº. Vlad Dracul a stat ani
de zile în suita regelui Sigismund de Luxemburg, care l-a ºi învestit cavaler
al Ordinului Dragonului, un ordin de mare prestigiu în Europa. Toþi
cavalerii sãi purtau la gât un colan de aur inscripþionat cu un medalion:
un dragon sfâºiat de o cruce. De la dragonul acela i s-a tras numele lui
Vlad Dracul, iar urmaºii sãi s-au numit Drãculeºti. Ei au pãstrat cel mai
bine zestrea primilor Basarabi: au fost toþi bãrbaþi curajoºi ºi rãzboinici,
cu fricã de Dumnezeu, deschiºi cãtre Occident, iar nu cãtre otomani.
Adevãraþi cruciaþi. Tot ca niºte cruciaþi au construit biserici ºi mânãstiri
austere în tradiþia Basarabilor. La fel ca Tutana. Douã sute de ani, Tutana
a fost mânãstirea lor domneascã. Dupã ce ei s-au stins, ºi Tutana a intrat
în declin. Mihai Viteazul a fost ultimul dintre Drãculeºti. N-a trecut mult
dupã uciderea lui, cã mânãstirea a trebuit refãcutã. Fusese devastatã de
Sinan Paºa, duºmanul bãtut de Mihai la Cãlugãreni, în luptele din 1595.
Dupã refacere, biserica a fost sfinþitã de patriarhul Constantinopolului.
Un gest care vorbeºte cât o istorie! În 1600, primii au nãpãdit pe aici
polonezii lui Simion Movilã. Nu li se plãtise solda, aºa cã au prãdat tot,
au tras ºi cu tunul în mânãstire. Dupã asta, au venit tãtarii, în marea
invazie din 1650-1660. Au jefuit toate bisericile din Moldova, Ardeal ºi
Þara Româneascã. ªi prãpãdul a continuat. Alte naþii, aceleaºi jafuri. În
1806, a fost rândul turcilor sã prade Tutana ºi întreg Argeºul. În schimb,
când în urma lor au venit ruºii, au dat bani sã se refacã bisericile. Ruºii
jefuiau populaþia, dar se îngrijeau de biserici. Dispãruserã clopotele de
pe vremea lui Negru Vodã, pe care scria: Io, Nigru Voivod, ºi ruºii au dat
bani sã fie refãcute. Apoi le-au furat nemþii, în Primul Rãzboi Mondial.
Însã nu doar oamenii, ci ºi natura a pustiit Tutana. În 1838 a fost un mare
cutremur în România, ºi mânãstirea a trebuit refãcutã complet. Dar nu a
mai fost ce fusese. Înainte, mânãstirea pãrea ruptã din Rai. Era mândrã,
bogatã ºi cu ziduri înalte. Exista ºi un turn robust ºi semeþ, ridicat tot de
Mihai Viteazul. Azi e scufundat în pãmânt, ca ºi vechile chilii care abia
mai rãsar din iarbã.
De 150 de ani Tutana nu mai este mãnãstire. De la secularizarea averilor
mânãstireºti. Atunci, mânãstirea  care învia mereu  a primit lovitura de
graþie. Interesant e cã în 1863, primul care a semnat Legea secularizãrii a
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