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Centrul antreprenorial universitar
USH Pro Business este membru al CNTD
din cadrul Autoritãþii pentru
Digitalizarea României
Pentru implicarea activã în servicii specializate în domeniul digitalizãrii, centrul
USH Pro Business al Universitãþii Spiru Haret a devenit membru al Consiliului
Naþional de Transformare Digitalã (CNTD), din cadrul Autoritãþii pentru
Digitalizarea României (ADR). CNTD, organismul consultativ al ADR, are ca
obiectiv principal sprijinirea dezvoltãrii tehnologice, economice ºi sociale a României.
Statutul de membru în CNTD a fost validat prin decizia preºedintelui ADR, conform
prevederilor HG 89/2020, art. 17, alin. (6).
De asemenea, USH Pro Business este membru fondator al unor hub-uri de
digitalizare care servesc regiunile de dezvoltare Bucureºti-Ilfov ºi Sud-Muntenia.
Deþine un centru de transfer tehnologic acreditat din 2018 ºi este membru în
consorþiul de clustere în Regiunea Sud-Muntenia.
Din 2018 este coordonator sectorial în Consiliul Consultativ SUERD, iar anul acesta
a devenit partener MFE pe specializarea inteligentã POIDS (Programul Operaþional
Incluziune ºi Demnitate Socialã), pentru perioada 2021-2027.
Prezenþa în acest consiliu ne va permite sã participãm activ la transpunerea în
practicã a transformãrii digitale a României prin aportul expertizei reþelei de
inovare digitalã dezvoltatã de USH Pro Business. Dimenisunea digitalã a
competitivitãþii ºi inovãrii este vitalã cum este apa pentru plante, pentru cã mediul
digital s-a dezvoltat peste tot în lume ºi nu mai existã drum înapoi, a declarat
Costin Lianu, director general, USH Pro Business.

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

Atragerea de capital pentru IMM-uri prin bursã,
un obiectiv strategic
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Ca în fiecare an, începând cu anul 2014, Asociaþia
Studenþilor Med-Vet de la Facultatea de Medicinã
Veterinarã din cadrul Universitãþii Spiru Haret, coordonaþi
de dr. Violeta Simion, se implicã cu generozitate în
evenimentul Food Day, oferind daruri Asociaþiei P.A.V.E.L.
Felicitãri!

Wallachia eHub
partener
al MEEMA
în fundamentarea
dimensiunii
de digitalizare
a tranziþiei
industriale
în regiunea
Sud-Muntenia
 În data de 24 noiembrie
2020, Centrul de inovare
digitalã Wallachia eHub,
prin entitatea de management
Danube Engineering Hub
ºi USH Pro Business,
a organizat online workshop-ul
Noua Strategie de
Competitivitate a României.
Tranziþia industrialã 
Provocãri ºi implicaþii ale
digitalizãrii în întreprinderi.
Industrie 4.0.
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Societatea civilã din educaþie:

Nicio guvernare cu elevi pe drumuri!
Societatea Academicã din România (SAR), împreunã
cu reprezentanþii elevilor, tinerilor ºi pãrinþilor din þarã,
sindicatele din educaþie ºi organizaþii din societatea civilã
educaþionalã, lanseazã apelul Elevii nu vor fi lãsaþi la
mila guvernãrii cãtre toate partidele care candideazã în
alegerile parlamentare din 6 decembrie.
( ) Aºadar, organizaþiile semnatare lansãm
angajamentul Elevii nu vor fi lãsaþi la mila guvernãrii
ºi solicitãm tuturor partidelor ºi formaþiunilor politice
care candideazã la alegerile parlamentare din 6 decembrie
sã îºi asume cã:
1. în ipoteza în care vor participa la formarea
Guvernului, vor susþine de îndatã adoptarea hotãrârii
prin care stabilesc cuantumurile minime ºi vor include
în proiectul legii bugetului de stat fondurile necesare
pentru plata burselor la aceste valori minime.
2. în ipoteza în care nu vor participa la formarea
Guvernului, dar vor fi prezente în Parlament, vor condiþiona

votarea Cabinetului
de asumarea cã
acesta va adopta
hotãrârea privind
cuantumurile
minime.
3. valoarea cuantumurilor minime ale
burselor ºcolare va fi cel
puþin:
 135 de lei  bursa de merit (10% din salariul minim pe
economie)
 335 de lei  bursa de performanþã (25% din salariul
minim pe economie)
 405 de lei  bursa de studiu (30% din salariul minim pe
economie)
 540 de lei  bursa de ajutor social (40% din salariul
minim pe economie).
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Al 22-lea miracol
al Sfântului?!
Mioara VERGU-IORDACHE
Douã evenimente se petrec la sfârºitul acestei
sãptãmâni.
Ne curãþãm ºi ne lustruim ghetele, ca sã-l convingem
pe Moº Nicolae sã ne lase, noaptea, cadouri în ele, ºi le
încãlþãm, dimineaþa, pentru a merge la vot. Mã gândesc
cã o fi vreo legãturã! Sau n-o fi. Dar putem sã ne jucãm,
cum ne jucãm de trei decenii. Adicã, unii vor primi daruri,
alþii nuieluºe. De la votanþi. Oricum nu (prea) conteazã!
Nu, nu-mi spuneþi cã Stalin ar fi zis cã: Nu conteazã
cine voteazã, conteazã cine numãrã voturile! Nu. ªi
nu-mi aduceþi aminte de Mark Twain: Dacã votul nostru
ar putea schimba ceva, nimeni nu ne-ar mai lãsa sã
votãm. Noi trãim în democraþie. Votul nostru conteazã.
O demonstreazã vremurile. Chiar dacã-i pandemie, viumort mergi la vot! (Rimã întâmplãtor ºchioapã de sens.)
De aceea zic cã nu-i nimic întâmplãtor.
Sfântul Nicolae este protectorul celor încercaþi de
soartã, vãduve, orfani ºi al fetelor sãrace, care se mãritã
greu. Este generos cu copiii ºi le aduce daruri, dacã
sunt cuminþi, ºi îi pedepseºte cu o nuieluºã, când sunt
obraznici ºi neascultãtori.
Este ºi protectorul corãbierilor, pe care îi salveazã de la
înec; de aceea se spune cã, atunci când trecem pe lângã
o apã mare, e bine sã ne facem semnul crucii ºi sã ne
rugãm la Sfântul Nicolae, cãci el este mai-mare peste ape.
La el se roagã ºi soldaþii atunci când merg la rãzboi.
Chiar ºi hoþii se roagã la Sfântul Nicolae, ca sã îi ajute
în isprãvile lor, ºi, poate, sã facã minunea de a nu le
aduce o pedeapsã.
Vedeþi? Sfântul Nicolae este ocrotitorul tuturor oamenilor
aflaþi la necaz sau în pragul unui necaz.
Poate ne va ocroti ºi pe noi, nu numai pe hoþi!
Intrãm în sezonul de basm al sãrbãtorilor de iarnã.
Tradiþii, colinde, zãpadã, sãniuº, schi, Ignat, Moº Ajun,
Moº Crãciun, Naºterea Domnului, pânã la Sfântul Ion
suntem în sãrbãtoare, trãim mirajul poveºtilor la gura
sobei. Sau aºa era o datã.
Cu toþii ne-am dori ca, anul acesta, Moº Nicolae sã ne
ajute sã alegem bine ºi restul sãrbãtorilor sã fie liniºtite
ºi fericite, ca ºi viaþa noastrã, în general. Dar, în popor
se spune cã însuºi Dumnezeu te ajutã, dar nu-þi bagã
ºi-n sac! Aºa cã, noi trebuie sã gândim bine ºi sã punem
în sac rodul gândirii responsabile. Chiar dacã sacul este
o urnã.
Sã ne pregãtim ghetele ºi pentru daruri ºi pentru a
merge la vot!
Sfântului Nicolae îi sunt atribuite 21 de miracole. Îl face,
duminicã, pe cel de-al 22-lea?!
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Wallachia eHub partener al MEEMA
în fundamentarea dimensiunii de digitalizare
a tranziþiei industriale în regiunea Sud-Muntenia

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, a organizat ºi susþinut StartUP, între adaptabilitate ºi dezvoltare - Eveniment de
susþinere ºi promovare Start-UP-uri în Regiunea SudMuntenia, conform SA 7.2 Campanie de organizare
de evenimente de susþinere ºi promovare întreprinderi, în data de 18 noiembrie 2020, online, pe platforma
Zoom, în intervalul orar 17:45-19:30.
Evenimentul a avut drept scop principal susþinerea ºi
promovarea pe piaþa localã ºi naþionalã a Start-Up-urilor
înfiinþate prin proiect ºi produsele/ serviciile acestora:
http://portal.antreprenorismart.ro/smart-start-up-uri/.
De asemenea, evenimentul a vizat în mod direct
impactul crizei pandemice asupra mediului de afaceri ºi
a reprezentat o oportunitate de parteneriat ºi de
informare cu privire la posibilitãþile de afaceri ºi/sau
colaborare pe piaþa localã ºi naþionalã.
În cadrul evenimentului, peste 50 de participanþi
(antreprenori ai firmelor înfiinþate prin proiect, invitaþi,
membrii echipei de proiect) au discutat deschis despre
mediul antreprenorial.
Sesiunea de discuþii a oferit exemple de bune practici
ºi schimb de experienþã. Am discutat despre provocãrile
din aceastã perioadã de crizã ºi despre cum s-au
adaptat afacerile împreunã cu:
 Vlad Berteanu, Senior Manager la Zenefits /
fondator de start-up https://www.linkedin.com/in/
vladberteanu/,
 Alexandra Revnic (Timofte), Creative Manager în
Super Petreceri: https://www.bluparty.ro/,
 Bogdan Nedelcu, Administrator Sublime Visuals
SRL, membru fondator ºi preºedinte ALIS (Asociaþia
lucrãtorilor din industria spectacolelor): https://
alis.org.ro/asociatia-lucratorilor-industriaspectacolelor/,
 Cãtãlin Georgescu, Cofondator Editura Carusel
Books: https://caruselbooks.ro/.
În acest context, s-au transmis informaþii cãtre
participanþi despre produsele/ serviciile întreprinderilor
nou înfiinþate ºi despre obiectivul general ºi obiectivele
specifice ale Proiectului. Proiectul Antreprenori
SMART - Tineri Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de
Succes contribuie în acest sens la atingerea obiectivului
Strategiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de
Muncã 2014-2020.
*Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu
poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Expert PR
Manager Proiect
Cristina Irina DOBROTÃ
Iulian HURLOIU
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 data de 24 noiembrie 2020, Centrul de inovare digitalã
Wallachia eHub, prin entitatea de management Danube
Engineering Hub ºi USH Pro Business, a organizat online
workshop-ul Noua Strategie de Competitivitate a României.
Tranziþia industrialã  Provocãri ºi implicaþii ale
digitalizãrii în întreprinderi. Industrie 4.0.
Dezbaterile au vizat nevoia de digitalizare a mediului de
afaceri pornind de la obiectivele ºi opþiunile strategice incluse
în Programul Operaþional Regional Sud-Muntenia
2021-2027 (Axele Prioritare 1 ºi 2) ºi Noua Strategie
Naþionalã pentru Competitivitate. De asemenea, în cadrul
evenimentului s-a susþinut o prezentare privind implicaþiile
digitalizãrii în economie ºi industria 4.0, în cadrul cãreia s-au
analizat stadiul tranziþiei industriale ºi deosebirile dintre
digitalizare ºi aceasta. În urma prezentãrii, s-a observat cã,
pentru România, reprezintã o prioritate creºterea gradului de
adoptare a industriei 4.0 în rândul întreprinderilor, prin
retehnologizare, formarea ºi reconversia forþei de muncã ºi
reorganizarea proceselor de producþie ºi management.
Suntem onoraþi cã am putut organiza aceastã
dezbatere. În calitate de centru regional de digitalizare
pentru Sud-Muntenia, recent recunoscut de Agenþia de
Digitalizare a României, am scos în evidenþã importanþa
corelãrii strategiei naþionale de competitivitate cu cea
de digitalizare întrucât miza tranziþiei industriale este
evident ºi o transformare digitalã, a declarat Costin Lianu,
preºedinte Wallachia eHub ºi director general USH Pro
Business, membru fondator al centrului de inovare digitalã.
La eveniment au fost prezenþi reprezentanþi ai Ministerului
Economiei, Energiei ºi Mediului de Afaceri (MEEMA),
Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Muntenia,
Asociaþiei Clustero România, USH Pro Business, ARIES,
Universitãþii Petrol-Gaze din Ploieºti, Consiliului Judeþean



Teleorman, ai Centrului de inovare digitalã Wallachia eHub
ºi preºedinþii clusterelor membre în acesta.
A fost o participare consistentã a unor entitãþi cheie la
nivel regional, iar dezbaterile din cadrul workshop-ului
ne vor ajuta sã dezvoltãm corespunzãtor serviciile de
digitalizare pe care centrul le va oferi pe viitor. Prezentãrile
Ministerului Economiei, Energiei ºi Mediului de Afaceri
au scos în evidenþã importanþa unor mãsuri cheie de
intervenþie pentru digitalizare pe care centrul nostru le va
avea în vedere, a declarat prof. univ. Irina Gabriela Rãdulescu,
coordonator Wallachia eHub ºi decan al facultãþii de ªtiinþe
Economice, UPG Ploieºti.
S-a desprins ideea cã existã decalaje la nivel regional
privind competitivitatea ºi gradul de inovare al
companiilor, care trebuie depãºite. Pentru o eficienþã
sporitã, Noua Strategie Naþionalã de Competitivitate
trebuie sã deþinã rolul de umbrelã ºi sã se coreleze cu
toate strategiile þãrii. Mai mult decât atât, trebuie sã punã
în legãturã evaluãrile ºi analizele ex-ante cu obiectivele
stabilite având la bazã colaborarea cu mediul academic,
institutele de cercetare ºi centrele de transfer tehnologic.
Este foarte important ca politicile publice sã susþinã
procesul de tranziþie industrialã digitalã ºi investiþii
majore prin servicii suport, întrucât eficienþa unor investiþii
presupune niºte eforturi iniþiale substanþiale mai ales când
e vorba de tehnologii noi pornite de la zero. Suntem
preocupaþi de dezvoltarea în centrul nostru, cu susþinerea
autoritãþilor regionale, a unor platforme în care sã putem
atrage investitorii tehnologici în zone green field, regiunea
dispunând de potenþial în acest domeniu, a declarat
Costin Trandafir, preºedinte consorþiu de clustere
Wallachia Hub ºi al Danube Engineering Hub, entitatea
de management al hub-ului.

Atragerea de capital pentru IMM-uri prin bursã,
un obiectiv strategic

În data de 24 noiembrie 2020, USH Pro Business, în parteneriat cu Asociaþia pentru Relaþii cu Investitorii la Bursã din
România (ARIR), a organizat online evenimentul: Atragerea de capital prin bursã ºi drumul cãtre reuºitã.
Companiile prezente la eveniment s-au arãtat
încrezãtoare în perspectivele oferite de piaþa de capital,
considerând cã anul 2020 a adus multe oportunitãþi.
De asemenea, au fost punctate aspecte privind necesitatea
dialogului între companii ºi Bursa de Valori Bucureºti,
familiarizarea cu mecanismele pieþei de capital, dezvoltarea
unei comunitãþi locale de investitori, factori necesari în
creºterea participãrii la piaþa de capital, precum ºi faptul cã
piaþa de capital are nevoie de cât mai multe companii listate,
perspectivele fiind foarte bune. Astfel, evenimentul a pus
în luminã piaþa de capital, avantajele ºi oportunitãþile pe
care le poate aduce antreprenorilor ºi care, din pãcate, nu
sunt valorificate mai ales de IMM-uri, inclusiv cele inovative.
Am remarcat o reþinere cronicã a IMM-urilor în
accesarea de fonduri pe piaþa de capital ºi în acceptarea
riscurilor ºi rigorilor pe care aceasta le impune, iar
pentru a sparge acest zid este nevoie de o mai bunã
comunicare dar ºi de forme de intervenþie prin politici
publice. Capitalizarea ºi retehnologizarea prin fonduri
structurale nu este, din pãcate suficientã. Suntem

preocupaþi de modul în care se pot finanþa companiile
mici ºi mijlocii prin bursã întrucât asistãm la un fenomen
îngrijorãtor de lipsã de capital ºi dificultãþi financiare
majore pentru o mare parte a IMM-urilor în România, a
declarat Costin Lianu, director general USH Pro Business.
Unul din obiectivele ARIR este susþinerea dezvoltãrii
pieþei de capital ºi extinderea comunitãþii companiilor
listate la bursã, iar evenimentele de acest tip vin în
sprijinul acestui deziderat. Piaþa de capital este locul
unde surplusul de bani întâlneºte cererea de bani ºi
aici vorbim de miliardele din depozitele bancare din
România, din conturile fondurilor de investiþii, ale
fondurilor de pensii sau de investitorii strãini care sunt
în cãutare de noi oportunitãþi de investiþii.
Oportunitãþile pe care piaþa de capital le oferã
companiilor în cãutare de noi surse de finanþare sunt foarte
mari, iar cei care au depãºit cu brio aceastã perioadã de
crizã pot beneficia de ele. Ei vor fi cei care pot sprijini
revenirea pieþei de capital ºi a economiei în general,a
menþionat Daniela ªerban, preºedinte ºi co-fondator ARIR.

USH Pro Business  Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare
 Str. Nicolae Iorga nr 34-36, Bucureºti, sector 1  Tel: +40 216 500 014
 E-mail: office@ushprobusiness.ro  www.ushprobusiness.ro
TEHNOREDACTARE  Florentina Stemate

Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
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Georgeta APOSTOL. A absolvit Facultatea de
Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Bucureºti din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, promoþia 2019,
învãþãmânt cu frecvenþã. În prezent este psihoterapeut psihanalitic.
Îi place sportul. Practicã: schi, fitness, freediving,
echitaþie, role, hicking. Iubeºte animalele ºi orice
activitate ce se poate desfãºura în naturã. Dar ºi cititul.
Crede în muncã: Fãrã muncã nu existã
performanþã.
Crede cã durerea poate modela: Depinde de noi
cum vrem sã ne modeleze.
Nu îi place ipocrizia umanã ºi crede în empatia
corect dozatã.
Crede în puþin ºi de calitate: less is more.
Este un om care poate îndura multã suferinþã:
Doza asta de masochism mã ajutã în aceastã
profesie.
Crede în echilibru ºi vrea sã ajute cât mai mulþi
oameni sã îºi gãseascã echilibrul individual.
Primul lucru pe care îl face dimineaþa este sã îºi sãrute partenerul de Bunã dimineaþa!,
iar apoi sã bea un ceai verde.
Ea este Georgeta Apostol, iar prima sa amintire legatã de Universitatea Spiru Haret
este de acum 13 ani, când sora mai micã era deja studentã la USH, Facultatea de ªtiinþe
Juridice ºi ªtiinþe Administrative, specializarea Drept . Primul sãu gând, influenþat de
gândirea colectivã, a fost acela cã aici nu se învaþã mai nimic. A ales însã sã devinã
studentã aici ºi sã ignore cuvintele rãuvoitoare.
Eram în primul an la Psihologie, la cursul de Istoria Psihologiei; am pregãtit o temã pe
care am dezbãtut-o în faþa colegilor. M-am simþit foarte bine ºi am asemãnat acest mod
interactiv de desfãºurare a cursurilor cu modul de desfãºurare a cursurilor în învãþãmântul
occidental ºi atunci am conºtientizat flexibilitatea cadrelor didactice ºi capacitatea de centrare
pe resursele studentului, lucru pe care multe universitãþi din România nu îl fac.
Deºi prima sa opþiune a fost facultatea I.M.S.T., specializarea Utilajul ºi Tehnologia
sudãrii, unde a obþinut titlul de inginer, dorinþa de a deveni psiholog a fost prea mare.
Are ºi un doctorat în Inginerie industrialã cu dublã recunoaºtere (de ministerul Educaþiei
din România ºi din Spania).
Totul minunat, un inginer foarte bine pregãtit, cu un vis încã neîmplinit. Aºa cã, la
vârsta de 32 de ani, m-am înscris la Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei din
cadrul Universitãþii Spiru Haret, sã îmi îndeplinesc un vis vechi. Am renunþat treptat la
inginerie (deºi toatã lumea a zis cã sunt nebunã, având în vedere cã sunt un inginer aºa
bun  cuvintele lor, nu ale mele). În urmã cu trei ani m-am înscris ºi la formare în
Psihanalizã relaþionalã la Asociaþia Insight. Azi sunt un om cu un vis împlinit ºi cu
dorinþa de a îmbunãtãþi acest vis pentru mine ºi poate ºi pentru alþii.
Deºi a absolvit doar de un an, în prezent lucreazã într-un cabinet individual de
psihoterapie, oferind servicii de psihoterapie oamenilor care au nevoie de ajutor. Pe
lângã aceste servicii oferite, activeazã ca psihoterapeut voluntar în proiectul naþional
DepreHUB, unde a conturat multe perspective pentru viitorul apropiat.
Informaþiile acumulate pe perioada anilor de studii au ajutat-o sã devinã
PROFESIONISTUL de azi.
Lector univ dr. Daniel
LESCAI, Facultatea de
Medicinã Veterinarã din
cadrul Universitãþii Spiru
Haret, este nãscut în anul
1980 la Bucureºti. A absolvit
în anul 2005 Facultatea de
Medicinã Veterinarã din
Bucureºti, masterul în Clinicã
ºi Farmacie Veterinarã în
anul 2007, iar în anul 2012 a
obþinut titlul de Doctor în
Medicinã Veterinarã, cu teza
Endoscopia în chirurgia
tubului digestiv la câinele
domestic. Practicã medicina veterinarã a animalelor mici din anul
2005, iar din anul 2007 este coordonator - ºef de clinicã al unei echipe
formate din medici ºi asistenþi veterinari. Iniþiator, organizator ºi lector
al primului curs practic de Endoscopie digestivã veterinarã la câine
din România, în anul 2010. Din 2008 a fost responsabil cu securitatea
radiologicã în douã clinici. A urmat cursuri de pregãtire continuã ºi
a participat la schimburi de experienþã în universitãþi de profil ºi
clinici din Marea Britanie. Este lector la întruniri ºi simpozioane
veterinare, are lucrãri de specialitate publicate în þarã ºi strãinãtate.
De asemenea, colaboreazã pe subiecte veterinare cu presa scrisã,
video ºi audio. Este membru al Colegiului Medicilor Veterinari din
România, din 2005, ºi al Royal College of Veterinary Surgeons, din
2009, fondator ºi vicepreºedinte al Romanian Society of Veterinary
Oncology din 2019, membru al Consiliului Municipiului Bucureºti
al Colegiului Medicilor Veterinari din 2019.
Medicina, fie cã este a animalelor sau a omului, este o îmbinare
între admiraþia nesfârºitã faþã de darul vieþii ºi puterea de a o vindeca
sau alina atunci când suferã. Ea este atât contemplaþie, cât ºi luptã,
este atât uimire ºi bucurie, cât ºi durere ºi frustrare. În foarte multe
privinþe medicina animalelor este apropiatã în caracteristici de
medicina pediatricã, aºa cum copiii sunt nevinovaþi ºi neºtiutori,
sinceri ºi cu o dragoste înnãscutã de viaþã, în acelaºi fel sunt ºi
animalele. Medicina este atât ºtiinþã ºi disciplinã, cât ºi emoþie
nemãrginitã, este atât o experienþã pe deplin explicabilã, cât ºi
sentimente a cãror profunzime este greu de descris. Medicii veterinari
sunt chemaþi ca prin profesionalism ºi perfecþionare continuã sã ajute
aceste fiinþe nevinovate, sã aline durerea lor ºi a celor de care depind,
protejând în acelaºi timp sãnãtatea omului. În acest fel, medicul
veterinar, priveºte atât cãtre lumea celor ce nu cuvântã cât ºi cãtre
lumea noastrã, a oamenilor, lumi ce se întrepãtrund ºi se influenþeazã
reciproc, în modalitãþi de multe ori ascunse celui neiniþiat. Medicina
veterinarã este aici pentru a rãspunde la întrebãri, pentru a ajuta ºi
proteja prin acþiunile specialiºtilor sãi, spune lector univ. dr. Daniel
Lescai. Aºa îi învaþã ºi pe studenþii sãi.
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Vorbim de un proces educaþional complex, dar acestuia i se adaugã ºi un proces
psihic ºi emoþional care este într-o dinamicã continuã, ceea ce îl face sã varieze continuu.
Toate informaþiile oferite în cadrul facultãþii reprezintã o parte importantã la alcãtuirea
vieþii mele profesionale, la care se adaugã studiul în afara orelor de curs (deºi se oferã
informaþii preþioase la cursuri, acestea trebuie completate cu informaþii din studiul
personal) ºi piesa de rezistenþã din alcãtuirea vieþii mele profesionale  zic eu cã este
cea mai importantã, dacã vrei sã fii absolvent de psihologie ºi vrei sã manipulezi, în
sensul cel mai bun, psihicul uman  este analiza personalã, pe care am fãcut-o ca
psihoterapeut, timp de trei ani ºi jumãtate.
În ceea ce priveºte profesorul preferat, nu se poate decide, pentru cã fiecare a lãsat
o pãrticicã din el în persoana care sunt azi.
Profesor Simona Marica, pentru structura ºi claritatea pe care mi le-a oferit în ceea
ce înseamnã Semiologia. Mesaj: Vã mulþumesc pentru structurã ºi pentru cã m-aþi
fãcut sã înþeleg cã patalogia ºi normalitatea þin de gradul de funcþionalitate al individului.
Profesor Dragoº Cârneci, pentru noutate, pentru partea experimentalã a psihologiei
ºi pentru perspectiva neuroºtiinþificã a psihopatologiei. Mesaj: Vã mulþumesc pentru
aceastã perspectivã ºi vã doresc sã îmbrãþiºaþi mai mult flexibilitatea ºtiinþificã.
Profesor Camelia Boancã, pentru matematica din psihanalizã ºi pentru deschiderea
de a împãrtãºi din practica psihanaliticã. Mesaj: Vã mulþumesc pentru naturaleþea cu
care aþi transmis ºi cele mai dificile situaþii pe care le-aþi întâlnit în practica privatã ºi
pentru cã aþi transmis o lecþie foarte importantã în aceastã lume plinã de vanitate, ºi
anume: fiecare are un loc pe acest pe Pãmânt.
Profesor Matei Georgescu, pentru profunzimea trãirilor ºi pentru capacitatea de a
privi situaþiile din toate unghiurile  emoþionale, afective, cognitive ºi spirituale. Mesaj:
Vã mulþumesc cã mi-aþi arãtat ce înseamnã echilibrul fiinþei umane ºi cã reuºiþi sã
transmiteþi dincolo de cuvinte pentru cei care aud fãrã cuvinte.
Un caz atipic cu care s-a întâlnit a fost acela al unui pacient cu care a fãcut patru
ºedinþe, însã s-a vãzut nevoitã sã întrerupã terapia, deoarece pacientul respectiv avea o
soþie paranoicã care o ameninþa pe un site de socializare.
În ceea ce priveºte dezvoltarea sa profesionalã, Georgeta îºi doreºte sã urmeze ºi o
formare în terapie de cuplu, sã înveþe ºi alte instrumente psihologice, pentru a putea sã
fie cât mai versatilã în ºedinþele cu pacienþii.
În viitor îmi doresc sã-mi iau ºi doctoratul în Psihosexologie ºi totul va fi dinamic
ºi mã voi bucura de fiecare lecþie pe care o voi primi, completeazã aceasta.
Modelul sãu în viaþa profesionalã a fost ºi este Sigmund Freud, dar pentru o notã mai
flexibilã îl adaugã ºi pe Erich Fromm. În ceea ce priveºte viaþa afectivã, modelul a fost
ºi a rãmas bunica sa maternã.
Pe parcursul celor trei ani de facultate a avut diferite stãri ºi contexte de viaþã ºi
melodiile pe care le-a ascultat au fost în ton cu stãrile sale. Melodiile formaþiei Queen
au însoþit-o indiferent de etapa de dezvoltare. We are the champions, Bohemian
Rhapsody, Somebody to Love, We Will Rock You sunt pe repeat în viaþa sa.
Sfatul sãu pentru haretiºtii de astãzi este: Sã înþelegeþi cã opinia colectivã nu este
cea mai bunã, doar pentru cã mai mulþi au aceastã opinie. Sã punã pe primul loc calitatea,
iar nu cantitatea. Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei din cadrul Universitãþii
Spiru Haret este despre calitate, cu cadre didactice dedicate ºi cu programe educaþionale
echilibrate, ce pot sã formeze psihologi clinicieni cu o performanþã ridicatã. 
Cam atât despre Georgeta Apostol. Dacã doriþi, puteþi sã vã faceþi o programare la
SPECIALISTUL de astãzi.

Ionela IONESCU, cadru didactic, calificarea Asistent
Medical Generalist. Un profesor apreciat, atât în rândul
actualilor cursanþi, cât ºi în rândul absolvenþilor Colegiului
Universitar Spiru Haret.
Am debutat timid, în 2016, odatã cu începerea cursurilor
de Asistent Medical Generalist. La acel moment eram AMG
licenþiat într-un spital de stat, la o secþie de chirurgie. A fost
ceva nou, greu la început, cu module de psiho-pedagogie,
elevi care erau de diferite vârste ºi din diferite medii de
culturã, profesori, ingineri etc.
ªi uite aºa a trecut un semestru, a venit perioada de
practicã, ºase sãptãmâni în care copiii mei, cum îmi place
sã le spun, erau veºnic lângã mine, în fiecare turã de 12 ore!
Satisfacþia era maximã în momentul în care ei erau apreciaþi
de medicii ºi asistentele cu care lucram.
Aºa cum ºtim cu toþii, sistemul de învãþãmânt s-a schimbat
radical începând cu luna martie a anului acesta. Din cauza
pandemiei de coronavirus, toate cursurile s-au desfãºurat ºi
se desfãºoarã online. Am fost dirigintã la anul I ºi am
constatat cu mulþumire cã elevii noºtri au preferat sã scrie
notiþe, chiar dacã totul a avut loc online. În particular,
cursanþii îmi trimiteau poze cu tehnicile de nursing predate
de mine, de data aceasta puse în practicã! Asta este
împlinirea mea ca profesor, bucurie mai mare nu este!
În prezent lucrez cu douã foste eleve. Încurajez tinerii ºi
în special, tinerele, sã opteze pentru aceastã meserie pe care
eu o consider o artã!
Mulþumesc pentru experienþa acumulatã Colegiului
Universitar Spiru Haret, dar în aceeaºi mãsurã foºtilor
cursanþi, pe care îi iubesc, ºi actualilor elevi, care sunt
prezenþi la orele online!

Laura Elena PASCALE este studentã în
anul II la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport, programul
Educaþie fizicã ºi
sportivã.
În aceastã perioadã participã
activ la cursurile ºi
seminariile susþinute pe platforma
de E-learning,
Blackboard, sau
pe GoogleMeet.
Sunt, probabil,
unul dintre mulþii
studenþi pe care
pandemia i-a luat prin surprindere, asta
datoritã faptului cã prezenþa fizicã la
cursurile teoretice ºi practice ne era beneficã.
Învãþãmântul este o activitate complexã,
o aventurã a cunoaºterii umane, o poveste
în care conteazã ºi frumuseþea intrinsecã, dar
ºi talentul povestitorului; în acest caz,
profesorul este pionul.
Pe parcursul acestei perioade, suspendarea
cursurilor ºi întreruperea activitãþilor
sportive pe termen mediu au generat o
problemã majorã, cu care a trebuit sã se
confrunte societatea: Cum se va asigura
procesul de învãþare? Dar examinarea?
Pentru toate acestea, facultatea a avut ºi
are rãspuns: platforma Blackboard ºi
GoogleMeet, o bazã de comunicare a
cursurilor foarte bunã, de care orice student
beneficiazã, atât online, cât ºi ca resursã de
învãþare, permiþând totodatã accesul tuturor
studenþilor.
Corpul profesoral este foarte bine pregãtit,
iar noi beneficiem de cele mai bune cursuri.
Toate acestea ne vor folosi în viitoarea
noastrã profesie ºi în viaþã. Din punctul meu
de vedere, reuºesc cu brio sã fac faþã, atât
orelor de lucrãri practice, seminariilor, cât
ºi cursurilor online, însuºindu-mi noþiunile
fundamentale de învãþare. Cu ajutorul
aplicaþiei Blackboard implementatã
de Universitatea Spiru Haret beneficiez, atât
eu, cât ºi colegii mei, de materiale bine
organizate ºi structurate.
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Denisa VASILIU  un model de artist valoros
implicat în viaþa familiei ºi a comunitãþii

Mã încântã faptul cã elevii mei au învãþat prin
intermediul expoziþiilor nu doar sã se dezvolte din punct
de vedere artistic, ci au descoperit ºi bucuria de a dãrui
ºi a face bine celor aflaþi în nevoie.
Zilele triste de pandemie au fost luminate
de o mare descoperire. Doamna Denisa
Vasiliu, care m-a impresionat în mod profund
cu toate lucrãrile sale de picturã, cu toatã
familia sa exemplarã, patru copii, cu toatã
dedicarea ei pentru micuþii pe care îi
pregãteºte pentru minunata lume a culorilor.
De mult nu am vãzut o picturã atât de
valoroasã, o tematicã specialã, care oferã
multe ºanse de evoluþie, cu mare vitezã, spre
notorietate. Dar sã cunoaºtem protagonista
acestui demers publicistic
Mã numesc Denisa Vasiliu, sunt nãscutã
în Fãlticeni, în 1985. De micã am avut o
atracþie spre picturã. Primul desen pe care
l-am fãcut la ºcoalã voia parcã sã atragã
atenþia doamnei învãþãtoare, sã mã remarce
din punct de vedere artistic. În ochii
pãrinþilor mei, pasiunea mea pentru picturã
nu era privitã ca fiind ceva serios, mai ales
din perspectiva carierei mele. Posibil, din
aceastã cauzã eram oarecum reticentã sã-mi
expun creaþiile publicului. Totuºi am
continuat sã pictez ºi sã evoluez în acest
domeniu. Drumul meu cãtre picturã se
contura încet, încet. În 2015 s-a înfiinþat ºi
un After-School în comuna Hârtop, în care
locuiesc la momentul actual. Am decis sã
merg ca voluntar ºi sã împãrtãºesc din
tainele picturii copiilor. Consider cã un om e
mai valoros atunci când oferã ºi altora din
cunoºtinþele sale.
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Prima mea întâlnire cu copiii a fost una care
m-a fascinat. Era un infinit de lucruri pe care
voiam sã le discut cu ei. Ne-am împrietenit foarte
repede, deºi numãrul noilor mei elevi era unul
destul de mare. Am creat legãturi strânse, unii
spunându-mi chiar cã în acest colectiv se simt
ca într-o familie, astfel cã ºi acum, ei fiind la

facultate, mai participã la orele mele când se
întorc, iar acest fapt mã bucurã ºi mã motiveazã
sã merg mai departe cu acest proiect.
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Am realizat câteva expoziþii cu lucrãrile
mele ºi ale copiilor, atât în cadrul activitãþilor
din comunã, cât ºi în contextul Galei
Comunitãþii Fãlticenene ºi al Asociaþiei
Dãruieºte Viaþã.
Majoritatea acestor evenimente au avut
scop caritabil. Mã încântã faptul cã elevii
mei au învãþat prin intermediul expoziþiilor
nu doar sã se dezvolte din punct de vedere
artistic, ci au descoperit ºi bucuria de a dãrui
ºi a face bine celor aflaþi în nevoie.
Dintre aceste expoziþii aº vrea sã o
evidenþiez pe cea care mi-a rãmas cel mai
profund întipãritã în inimã; simþeam neapãrat
cã trebuie sã fac acea expoziþie sã aibã loc, aº
putea spune cã era ca un strigãt în interiorul
meu, acesta fiind ºi motivul pentru care am
intitulat expoziþia Un strigãt din trecut. Prin
creaþiile mele am încercat sã transmit poveºti
ºi exemple de viaþã, cum ar fi: Regina Maria
sau Mama rãniþilor; familiile deportate ºi
greutãþile prin care au trecut; simplitatea vieþii
de la sat; ºcoala suferinþei. Sunt multe
lucruri pe care nu le ºtim despre noi, despre
trecutul acestei þãri, despre oamenii valoroºi
care au fost ºi sunt modele de vieþuire pentru
noi. ,,Un popor care nu-ºi cunoaºte trecutul
e ca un copil care nu-ºi cunoaºte pãrinþii.
Copiii au nevoie de modele în viaþã. Ei
sunt puntea de legãturã între trecut ºi viitor.
Prin paleta de culoare poþi contura pe pânzã
la nesfârºit, dar totodatã poþi contura,
modela ºi caracterul copiilor.
 Pentru ce aþi ales pictura ºi nu muzica?
Am ales pictura pentru cã aºa am simþit.
Totuºi, muzica mã inspirã atunci când pictez.
 Care sunt tehnicile preferate? Ce
dimensiuni?
Tehnica mea preferatã este în ulei pe
pânzã, cu toate cã am pictat în acril, acuarelã,
picturã pe sticlã; am ales-o pe cea dintâi, cu
toate cã timpul de lucru este mai îndelungat,

Chipuri ale bucuriei

pentru cã este cea mai durabilã. Am început
cu tablouri de dimensiuni mici, dar cel mai
bine mã simt în tablourile mari; am unde sã
mã desfãºor, sã detaliez ºi, în plus, mi se par
mai impunãtoare.
 Ce ne puteþi spune despre viaþa
dumneavoastrã, dincolo de picturã?
Dincolo de picturã e familia. Am patru copii,
aºa cã, deºi pictura reprezintã pasiunea mea,
sunt ocupatã, atât cu familia, cât ºi cu ajutorul
dat soþului meu în activitatea lui.
 Unde vã vedeþi peste 10 ani?
Niciodatã nu mi-am fãcut planuri pe termen
îndelungat; lucrurile vin de la sine, dar mi-ar
plãcea sã pictez în continuare ºi sã mã dedic
mai mult copiilor ºi actelor de caritate.
 Care sunt pictorii români care vã plac
mai mult?
Cel mai mult m-a atras Nicolae Grigorescu,
atât prin viaþa lui, cât ºi prin temele abordate,
cum ar fi viaþa de la sat, teme religioase
(icoane, picturi bisericeºti). Operele lui au
fost niºte surse de inspiraþie chiar esenþiale
la începutul carierei mele, pentru cã m-au
ajutat sã-mi descopãr propriul stil. Totodatã,
au fost persoane care mi-au cerut sã
reproduc câteva dintre operele lui,
deoarece ºi aceºtia erau, ca ºi mine, atraºi
de stilul ºi frumuseþea picturilor lui.
 Ce rol au avut muzeele, expoziþiile,
galeriile de artã în educarea simþului
dumneavoastrã artistic?
Din punctul meu de vedere, orice formã de
educaþie culturalã este relevantã pentru
dezvoltarea simþului artistic, chiar dacã nu
pot spune cã apreciez în mod special unele
opere sau nu mã conformez cu ceea ce
transmit acestea, dar prin ele reuºesc sã
înþeleg arta din mai multe puncte de vedere.
Arta rafineazã ºi înalþã spiritul omului, îl face
sã priveascã viaþa mai plinã de sens ea a
fost creatã de om din dorul lui pentru
Dumnezeu. Pe mine personal mã motiveazã sã fiu mai bunã în ceea ce fac, sã
evoluez ºi sã muncesc mai mult arta este,
de multe ori, aceea care îmi dã curaj ºi speranþã.
 Ce sfãtuiþi un pãrinte care are un
urmaº cu înclinaþii în domeniul artelor?
Trebuie sã fim atenþi ºi sã privim aceastã
situaþie din mai multe puncte de vedere:
dacã privim prin ochii pãrintelui care
considerã cã e benefic pentru copilul lui ca
agenda acestuia sã fie cât mai încãrcatã cu
diverse ocupaþii (balet, picturã, teatru, muzicã
etc.), este foarte posibil ca acestea sã îl
epuizeze ºi într-un final sã îl determine pe el
sã nu le mai accepte ca pe ceva constructiv,
ci ca pe o povarã. Pe de altã parte, e bine sã
cunoascã mai multe domenii de activitate,
pentru a-l face sã înþeleagã importanþa
fiecãruia; astfel îl vom face pe copil sã evite
oarecum asumarea ideii cã ceea ce-l
pasioneazã pe el este superior faþã de alte
ocupaþii ºi sã îl vom determina sã înþeleagã,

ca viitor adult, cã fiecare meserie este
importantã ºi cã avem nevoie unii de alþii ca
sã funcþionãm ca societate, creându-se astfel
o comuniune între noi. Ideal ar fi sã-þi dai
seama ce îþi place cel mai mult, sã simþi spre
ce eºti chemat ca sã ai timp sã te perfecþionezi.
 Ce vã doriþi pentru ultima parte a anului
2020? Dar în 2021?
Sper ca pe finalul acestui an sã fie posibilã
terminarea lucrãrilor pe care le-am început
alãturi de copii ºi totodatã sã facem posibilã
realizare unei expoziþii cu licitaþie online pe
baza acestora. Iar în anul urmãtor mi-aº dori
sã am o expoziþie cu picturile proprii, dar cel
mai mult m-ar bucura sã fim sãnãtoºi ºi sã
avem putere sã realizãm tot ce ne propunem.
 În ce loc admiratorii dumneavoastrã pot
sã întâlneascã tablourile pe care le
semnaþi?
Din pãcate doar pe internet ºi la cei care au
comandat ºi achiziþionat tablouri de la mine.
Pânã acum nu s-a întâmplat sã îmi expun
lucrãrile într-un loc deschis publicului
permanent, ci doar pe o perioadã scurtã de
timp în cadrul unor expoziþii. Totuºi, am câteva
troiþe ºi icoane expuse în biserici ºi câteva
comenzi de tablouri ºi icoane în Grecia ºi Italia.
 Un gând pentru cititori
Îmi place sã mã ghidez, atât în contextul
picturii, dar ºi în viaþa de zi cu zi, dupã aceste
vorbe: ,,Pentru ca rãul sã triumfe, oamenii
buni nu trebuie sã facã nimic. ºi ,,Dragostea
e bucuria de a face altuia bucurie. Fiecare
dintre noi avem de oferit ceva. În fiecare
dintre noi existã ,,un strigãt, pe care trebuie
sã îl descoperim ºi sã-l urmãm.

Cei mici fac aici primii paºi
pe tãrâmul fermecat al culorilor

Aristotel BUNESCU, https://agentiadepresaculturalasisportiva. wordpress.com/
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Mitropolia Ortodoxã a Bãlgradului,

ara anului 1945. Undeva în nordul Europei. Adunaþi pe cheiurile
portului unei cunoscute capitale, aºteaptã peste o sutã cincizeci de mii
de oameni. Sunt slabi ºi obosiþi, dar au chipurile pline de speranþã ºi
ochii auriþi de o bucurie discretã. Nu se manifestã zgomotos, au trecut,
totuºi, prin cinci ani lungi ºi grei de rãzboi, au îndurat lipsuri, au fost
umiliþi, cãlcaþi în picioare. Mulþi ºi-au pierdut casele, li s-au risipit familiile, le-au murit copiii, fraþii, bãrbaþii,
nevestele, pãrinþii. În tot acest timp au mai descoperit, cu durere, ceva la care nu se aºteptau: printre ei
existau trãdãtori, lichele, colaboraþioniºti, turnãtori. Personaje triste plãmãdite din urã, frustrare, niºte pãpuºi
din porþelan ciobit, mânuite de sfori, din pãcate, uneori, însângerate. Dar în aceastã zi de pace, prima dupã
ani de teamã ºi lipsuri, oamenii nu au gânduri de rãzbunare: legea îi va face sã plãteascã pe toþi cei care au
greºit. Acum, aici, aºteaptã ceva. Sau pe cineva. E o liniºte netulburatã decât de uºoare fire de vânt rãtãcit.
De chei se apropie o barcã de pescar. Simplã, austerã, cu vopseaua ciobitã, înþesatã de plase de pescuit
cu miros înþepãtor de peºte. Odatã legatã la mal, din ea coboarã un bãrbat înalt, distins. E îmbrãcat cu
haine simple ºi se sprijinã în baston. E cel pe care îl aºteptau, Regele lor, care preferase sã se ascundã
într-o cabanã din sãlbãticie, refuzând orice pact cu invadatorii strãini. Trãise modest, mereu urmãrit
pentru a fi ucis. Monarhul îºi priveºte mândru poporul, apoi ridicã mâinile ºi aruncã bastonul în mare: Nu
am nevoie de el, ºtiu cã mã pot bizui pe voi oricând! Aºa se construieºte o naþiune demnã, aºa aratã un
conducãtor adevãrat.
Dupã mai bine de ºapte decenii, asemenea lideri sunt aproape de negãsit. Ei nu unesc, ci dezbinã. Nu
fac naþiunile sã se simtã mândre, le înghesuie în calapoade strâmte. De la politicieni, preºedinþi sau
miniºtri care mint, fac promisiuni fãrã a se þine de ele, folosesc un limbaj trivial sau îºi aruncã încãlþãrile
în timpul conferinþelor de presã, pânã la omul politic important care, în faþa camerelor, ciupeºte de dos
tinerele jurnaliste sau le face avansuri, totul e un circ populat de bufoni fãrã vocaþie. În context, domnul
acela înalt, care îºi azvârle arogant parpalacul pe capota maºinii, nu trebuie sã ne mire sau sã ne indigneze.
E doar un gest normal într-o lume din ce în ce mai îndepãrtatã de propriile valori, mãcinatã de superficialitate,
autosuficienþã, mediocritate, minciunã ºi, pânã la urmã, prostie.

colecþii ale Muzeului Naþional al Unirii din Alba Iulia
seÎnaflãvastele
un obiect deosebit, o machetã reprezentând Mitropolia

VITRALII

Dragoº CIOCÃZAN

Corul Filarmonicii George Enescu  70 de ani
La 1 Decembrie, Corul Filarmonicii George Enescu aniverseazã 70 de ani de când sub directoratul lui
Constantin Silvestri a luat fiinþã acest ansamblu, devenit ulterior unul din cele mai bune din Europa. Suntem
bucuroºi sã aniversãm 70 de ani de existenþã a Corului. Colaborãrile cu unele orchestre ale lumii, printre care
se numãrã Filarmonica din Berlin, Orchestra Naþionalã a Franþei, London Symphony Orchestra, dar ºi
permanenta prezenþã alãturi de Orchestra Filarmonicii George Enescu, au însemnat succese de prestigiu
în activitatea sa. Prezenþa unor iluºtri muzicieni de la Zubin Mehta, Daniel Barenboim, Kiril Petrenko,
Lawrence Foster i-a onorat pe artiºtii acestui ansamblu, iar vastitatea ºi diversitatea repertoriului au atras
mereu aplauzele audienþei. Sper sã ne bucurãm din nou, în curând, de cãldura publicului din Ateneul
Român, a declarat Iosif Ion Prunner, care pregãteºte în prezent Corul Filarmonicii George Enescu.

Prima platformã de antropologie publicã din România:

Sfertul academic

 37 de cercetãtori, 13 ilustratori ºi doi actori contribuie la primul proiect
editorial digital de anvergurã, care combinã texte, imagini ºi sunet într-un
demers special de popularizare a Antropologiei. Este vorba despre platforma
de texte ºi podcasturi de antropologie publicã Sfertul academic. În ultimii ani,
graþie regretatului profesor Vintilã Mihãilescu, Antropologia a cãpãtat o
vizibilitate tot mai mare în spaþiul public, însã nu exista pânã la acest moment
o platformã dedicatã antropologiei publice.
Sfertul academic are
scopul de a familiariza
publicul larg cu privirea
antropologicã, dar ºi de a oferi pe viitor un spaþiu de
exprimare cercetãtorilor care doresc sã împãrtãºeascã
publicului larg concluziile propriilor investigaþii.
Textele publicate pe platforma lansatã luni, 23 noiembrie
2020, pun în luminã concepte centrale din teoria
antropologicã, cum ar fi: ordine moralã, structurã ºi
agentivitate, culturã materialã, relaþii de putere, relaþii
de schimb, sisteme de cunoaºtere, gen, identitate, sine
ºi societate. Totodatã, aduc perspective noi asupra
unor subiecte familiare, de actualitate: mediu, migraþie,
inegalitãþi sociale, privatizare, dezvoltare personalã,
turism, ºi altele.
Nu în ultimul rând, dezvãluie lumi sociale mai puþin
cunoscute, de peste hotare: Egipt, Ghana, Japonia,
Rusia sau Abhazia sunt doar câteva dintre locurile
pe care ni le aduc mai aproape cercetãrile antropologilor români. Colecþia de debut a platformei Sfertul

Academic cuprinde 40 de articole, fiecare dintre ele
însoþite de versiunea podcast ºi de o ilustraþie inspiratã din conþinutul textului.
Lansarea platformei a fost marcatã printr-o expoziþie multimedia la Modul Cãrtureºti (str. Academiei
18-20), activã în intervalul 25 noiembrie  15 decembrie, unde pot fi vãzute cele 40 de ilustraþii inspirate
din textele publicate pe platformã, realizate de cei 13
artiºti implicaþi în proiect, împreunã cu ilustraþia
copertei realizatã de Alexandru Nimurad. Vizionarea
expoziþiei este însoþitã de un fundal sonor cu cele 40
de podcasturi, iar vizitatorii pot alege ºi asculta
podcastul dorit prin scanarea unor coduri QR.
Proiectul Sfertul Academic este iniþiat de startup-ul de cercetare socialã Antropedia ºi este cofinanþat de Administraþia Fondului Cultural Naþional.
Mai multe informaþii: http://antropedia.com/
sfertulacademic; https://www.facebook.com/
eAntropedia/ ºi https://www.facebook.com/
sfertul.academic.antropedia

George V. GRIGORE

V

ctitoritã de Mihai Viteazul în anul 1597
Ortodoxã a Bãlgradului, ctitoritã de Mihai Viteazul în anul 1597.

Exponatul nu are valoare patrimonialã, nu este un obiect
artistic, are numai valoare istoricã. Prin intermediul unui astfel
de artefact minor, muzeul încearcã de fapt sã reînvie istoria majorã
a românilor din Transilvania. Aici, la Alba Iulia, a existat rezidenþa
ierarhiei la vârf a românilor ortodocºi din Transilvania, începând
de la 1571 cel puþin. Suntem de acord cu ceea ce Gheorghe
Anghel semnala în lucrarea sa din 1993 (De la vechea Mitropolie
Ortodoxã a Bãlgradului la episcopia de Alba Iulia), ca înainte de
constituirea principatului este puþin probabil ca un sediu episcopal
românesc sã fi existat la Bãlgrad. Dar nici acest lucru nu se poate
exclude, deºi e foarte puþin probabil sã fie adeverit, pentru cã istoricii
trebuie sã fie întotdeauna deschiºi la înnoirile conceptuale, ori,
câtã vreme în cimitirul bisericilor de la Alba Iulia pe care le vedem
reprezentate în aceastã machetã s-au gãsit monede de secol XIV, se
pune problema vechimii bisericii din planul îndepãrtat. Asupra
vechimii acestui locaº de cult nu s-au
pronunþat istoricii, însã cert este cã el a
fiinþat ºi ar fi putut fi o bisericã parohialã,
mai apoi sediul episcopal ºi ulterior
mitropolitan, organizându-se în jurul
acestei biserici româneºti care, iatã, a
existat poate chiar înainte de constituirea
principatului aici la Alba Iulia, în zona de
sud-est a actualei cetãþi bastionare. Sigur
se poate vorbi despre episcopul Eftimie,
care a fost sfinþit la IPEC de mitropolitul
Macarie, la 1571, la ºirul acestor ierarhi
care ºi-a avut sediul la Alba Iulia, pânã la Ioan de Prislop,
contemporanul lui Mihai Viteazul, a precizeazã Gabriela Mircea, istoric
la Muzeul Naþional al Unirii. Lângã mitropolie, în acele vremuri a
funcþionat o tipografie în care au fost tipãrite unele dintre cele mai
prestigioase volume ale vremii, printre care Noul Testament de la
Bãlgrad. De fapt, noi, etalând macheta, am încercat sã marcãm în
luna noiembrie un moment Mihai Viteazul la Alba Iulia, ºi, de fapt
,prin exponatul nostru, corelat cu tapiseria care a intrat în colecþia
muzeului în 2002, sã încercãm sã marcãm acest moment 1595-1599,
1600, când se acceptã îndeobºte în istoriografie cã acest episcopat
de la Alba Iulia a fost recunoscut ca mitropolie; aici, sigur, istorici
ca Augustin Bunea, Nicolae Iorga pot fi nominalizaþi, venind încoace
cu bibliografia subiectului pânã la Gheorghe Anghel ºi cartea
menþionatã din 1993, a mai declarat Gabriela Mircea.
Reconstituirea complexului în forma machetei are la bazã planul
oraºului realizat de Giovanni Morando Visconti la începutul secolului
al XVIII-lea, înainte de începerea lucrãrilor cetãþii bastionare. Macheta
reînvie astfel urmãtoarea topografie a sediului fostei Mitropolii
Ortodoxe a Bãlgradului: intrarea în complexul mitropolitan, aºezat în
colþul sud-estic exterior cetãþii, care era ºi un complex monahal, se
fãcea dinspre faþada sudicã, prin intermediul unei porþi cu turn, aflatã
aproape la întretãierea în unghi drept a axurilor unor corpuri de clãdiri,
care încadrau accesul spre curtea interioarã. În stânga, era o clãdire
mai impresionantã, cu axul longitudinal pe direcþia est-vest, unde este
de presupus cã s-a aflat reºedinþa mitropolitanã, împreunã, probabil,
cu mãnãstirea. În dreapta intrãrii, cu axul longitudinal pe direcþia nordsud, se aflau douã corpuri de clãdire, realizate, probabil, în acelaºi stil
arhitectural cu prima (probabil cu influenþe renascentiste), în care ar fi
putut funcþiona celebra tiparniþã mitropolitanã ºi eventual o ºcoalã
româneascã (sau într-una dintre aceste clãdiri ar fi putut fiinþa
Mãnãstirea, prima clãdire menþionatã anterior fiind în acest caz doar
reºedinþa mitropolitanã, nu ºi cea mãnãstireascã). În curtea interioarã,
postatã central, cu axul pe direcþia est-vest, s-a aflat Catedrala ctitoritã
la Alba Iulia de cãtre Mihai Viteazul ºi Doamna Stanca, în 1597, cu un
plan specific construcþiilor de la sfârºitul secolului al XVI-lea în Þara
Româneascã (absidã treflatã), împodobitã pictural de Petre Armeanul,
Mina ºi Nicolae din Creta. Aici a fost îngropat, se crede, trupul decapitat
al lui Mihai Viteazul, dupã asasinatul de pe Câmpia Turdei (9 august
1601), dupã ce anterior fusese îngropat tot acolo (se poate admite) ºi
fostul aliat al voievodului muntean, Aron Vodã al Moldovei. La nord
de aceasta, tot pe direcþia est-vest, se menþinea ºi a fost figuratã, în
planul din 1711, vechea bisericã salã a sediului ecleziastic ºi monahal
de la Alba Iulia, înlocuitã de construcþia realizatã în 1597, în care desigur
nu se mai slujea, dar clãdirea nu fusese dezafectatã încã.
... Aceasta este o istorie a unui loc sacru pentru românitate ce
trebuie cunoscutã, pentru cã face parte din eforturile susþinute ce au
condus în cele din urmã la Marea Unire a tuturor românilor.

Surse: proalba.ro; wikipedia.org;
ziarullumina.ro; mnuai.ro; alba24.ro;
museikon.ro

VITRALII

Bastonul ºi parpalacul

Macheta reînvie astfel urmãtoarea topografie a sediului fostei
Mitropolii Ortodoxe a Bãlgradului la începutul secolului
al XVIII-lea, înainte de începerea lucrãrilor cetãþii bastionare.
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Societatea civilã din educaþie:

Nicio guvernare
cu elevi pe drumuri!

Tinerii în Arenã
Prin Vreau sã fiu Antreprenor se promoveazã gândirea ºi acþiunea
antreprenorialã în rândul tinerilor din România.
Tinerii în Arenã - un concept marca Vreau sã fiu Antreprenor ºi Insights,
un proiect Romanian Business Leaders - este locul unde tinerii motivaþi
ºi dornici sã îºi porneascã propriul business pot afla mai multe despre
antreprenoriat ºi despre ce trebuie sã facã pentru a primi investiþii direct
de la antreprenori experimentaþi ºi investitori.
Conform studiului desfãºurat de echipa Insights
PulseZ, 1 din 2 tineri la nivel naþional vor sã fie
antreprenori sau manageri, iar 2 din 3 tineri au apetit
pentru antreprenoriat. Asta aratã potenþialul ºi
interesul pe care tânãra generaþie îl are pentru
antreprenoriat. Acest potenþial întâmpinã ºi o mare
provocare, totuºi, fiindcã 6 din 10 tineri afirmã cã,
potrivit studiului, cea mai mare problemã pe care o
întâmpinã în România este lipsa accesului la resurse
financiare. Mai mult, 1 din 4 tineri este dispus sã îºi
deschidã o afacere dacã gãseºte resurse
financiare. Din acest motiv, echipa Vreau sã fiu
Antreprenor & Insights vine în sprijinul tinerei
generaþii pentru a facilita accesul în primul rând la
informaþii legate de cum pot sã obþinã o investiþie
ºi apoi sã îi sprijine pe tineri în drumul lor cãtre a
deveni antreprenori.
Tinerii în Arenã reproduc acest mediu în zona de
online ºi fixeazã obiectivul pe tinerii din Generaþia
Z, între 16 ºi 24 de ani, care sunt deciºi sã meargã
într-o cãlãtorie antreprenorialã.
Primul eveniment a avut loc în data de 24 noiembrie, un eveniment de pre-lansare în care cinci
investitori ºi totodatã antreprenori de succes la
nivel naþional au împãrtãºit cu peste 1800 de tineri
mai multe informaþii despre antreprenoriat ºi au
rãspuns la întrebãri legate de lucrurile importante
pe care un tânãr trebuie sã le îndeplineascã pentru
a primi finanþare.
Investitorii în tineri:
 Dragoº Petrescu este unul dintre cei mai
importanþi oameni din industria HoReCa ºi fondator
al Grupului City Grill, cel mai mare lanþ românesc
de restaurante.
 Daniela Mariºcu este pionier al industriei
agrementului în România ºi CEO al companiei Aqua
Azur, punând România pe harta globalã a atracþiilor
turistice.
 Dragoº Anastasiu este unul dintre cei mai
cunoscuþi oameni de afaceri români ºi preºedintele
grupului Eurolines, cel mai important exit din
România în industria de transporturi.
 Cristian Oneþiu este cofondatorul celei mai mari
companii de vânzãri directe din þarã ºi fondatorul
proiectului Scale-Up 1000.
 Cristina Bâtlan ºi-a început activitatea în
domeniul modei acum circa 20 de ani ºi deþine
brandul Musette, care actualmente este cunoscut
ºi apreciat atât la nivel naþional, cât ºi internaþional.
La Tinerii în Arenã, speakerii au vorbit despre
gândirea antreprenorialã, ce trebuie sã facã tinerii
pentru a trece la acþiune, au împãrtãºit deschis
despre obstacolele pe care le-au întâlnit în afacerile
lor, despre frici ºi începutul în business.
Dintre cei peste 1800 de participanþi înscriºi, 54%
au o idee de afacere ºi 74% îºi doresc sprijin pentru
a o dezvolta. Formele de sprijin solicitate sunt
feebdback ºi ghidaj de la antreprenori (73% dintre

tineri), apoi conexiuni ºi clienþi iar abia pe locul trei
au fost banii.
Tinerii au o curiozitate ºi o dorinþã incredibilã de
a afla informaþii. Au venit cu multe cereri de mentorat
atât înainte de eveniment, pe parcursul ºi dupã
eveniment. Am primit sute de idei de afacere ºi cereri
de mentorat  a declarat Alin-Claudiu Apostu,
organizatorul ºi gazda evenimentului Tinerii în
Arenã.
S-a remarcat nevoia tinerilor de a intra în contact
cu antreprenori, de a vorbi pe bune despre
realitatea antreprenoriatului ºi de a avea o
conversaþie autenticã cu oameni de business
experimentaþi. Aceastã nevoie a fost evidenþiatã ºi
prin cele peste 3.000 de întrebãri primite de
organizatori.
Câteva dintre mesajele transmise au fost cã
România are nevoie de antreprenori, faptul cã sunt
mult mai multe oportunitãþi în România de a te apuca
de business decât în alte pieþe mature, cã tinerii au
nevoie sã treacã la acþiune cu ideile lor ºi faptul cã
este nevoie de rãbdare fiindcã succesul nu vine
peste noapte.
 Legat de gândirea antreprenorialã, este
incredibil de important sã începi cu ce ai. Eu am
început cu 200 de dolari  a declarat Dragoº
Petrescu, fondatorul Grupului City Grill.
 Cea mai bunã modalitate de a identifica o
oportunitate este sã o creezi.  a susþinut Daniela
Mariºcu, CEO Aqua Azur.
 Antreprenoriatul ca ºi medicina de altfel, fiindcã
eu sunt medic de profesie, nu este despre
antreprenor. Antreprenoriatul este despre ceilalþi.
Întrebarea de bazã nu este: Mie ce-mi iese? ci Ce
pot face pentru tine? ªi prin urmare nici banii nu ar
trebui sã fie o þintã ci o consecinþã - a afirmat
Dragoº Anastasiu, preºedintele grupului Eurolines
 Nu-þi fie fricã sã ratezi mic, fie-þi fricã sã visezi
mic!  i-a îndemnat pe participanþi Cristian Oneþiu,
fondator Scale-up 1000.
Cere ajutor chiar dacã se întâmplã câteodatã
sã nu ai curajul  a fost sfatul Cristinei Bâtlan,
fondatoarea brandului Musette.
Evenimentul Tinerii în Arenã a fost pentru mine
o trezire la realitate. Printre puþinele dãþi în care m-am
simþit conectatã în adevãratul sens al cuvântului ºi
în care am uitat cã ne despart kilometri ºi cã nu
suntem într-o camerã cu toþii comunicând despre
subiectul ce ne leagã pe toþi. Dinamica, atmosfera,
vibe-ul acestui eveniment sunt de neînlocuit ºi
recomand tuturor persoanelor sã se înscrie, sperând
ca data urmãtoare sã fie dublu numãrul de înscriºi,
deoarece este o experienþã pe care TREBUIE SÃ O
AI ÎN ACEASTÃ VIAÞÃ!! Vreau sã fiu
Antreprenor a reuºit încã o datã sã iasã din tipare
ºi sã ne rãmânã ca o amprentã în memorie, a spus
Luminiþa Budacã, participantã la eveniment.
(Înregistrarea evenimentului poate fi accesatã
gratuit, pe Facebook ºi YouTube.)

Contact de presã: Alin Claudiu Apostu / alin.apostu@rbls.ro / 0726872575
*Tinerii în Arenã este un concept marca Vreau sã fiu Antreprenor ºi Insights, un proiect Romanian Business Leaders.

Societatea Academicã din România (SAR), împreunã cu
reprezentanþii elevilor, tinerilor ºi pãrinþilor din þarã, sindicatele din
educaþie ºi organizaþii din societatea civilã educaþionalã, lanseazã
apelul Elevii nu vor fi lãsaþi la mila guvernãrii cãtre toate partidele
care candideazã în alegerile parlamentare din 6 decembrie.
În acest moment, în România, pãrãsirea timpurie a ºcolii (PT),
adicã totalul tinerilor între 18 ºi 24 de ani care nu au finalizat mai
mult decât învãþãmântul gimnazial, este de 15,3%, cu 4 puncte
procentuale peste cât România ºi-a asumat acum 10 ani cã va avea la
orizontul anului 2020. Strict raportat la tinerii din mediul rural,
rata pãrãsirii timpurii a ºcolii este de 22,4%, conform Eurostat, ceea
ce aratã un puternic clivaj între mediul rural ºi cel urban, întâiul fiind
mai expus abandonului ºcolar.
Cauzele pãrãsirii timpurii a ºcolii sunt multiple, iar sãrãcia este una
dintre acestea: conform Institutului Naþional de Statisticã, 38,1%
dintre copiii români trãiau în risc de sãrãcie sau excluziune socialã la
nivelul anului 2018, iar 32% sub limita pragului de sãrãcie (750 de
lei pe lunã/persoanã într-o gospodãrie). Totodatã, un studiu recent
al Human Catalyst ne aratã cã peste 450.000 de elevi din România
învaþã într-un sistem de educaþie paralel, dezavantajat, format din
1629 de unitãþi de învãþãmânt cu un risc socio-educaþional crescut.
Pentru a combate abandonul ºcolar, dar ºi pentru a susþine elevii cu
rezultate bune sau cei care fac performanþã într-un domeniu, s-a
introdus în Legea Educaþiei Naþionale instrumentul burselor ºcolare.
Cele patru tipuri de burse ºcolare (ajutor social, merit, studiu ºi
performanþã) se acordã de cãtre fiecare autoritate localã în parte, pe
baza unor criterii clare stabilite prin ordin de ministru, dar în niºte
cuantumuri stabilite la nivel local. În privinþa acestora, legea obligã
Guvernul ca anual sã stabileascã prin hotãrâre cuantumul minim pentru
fiecare tip de bursã în parte, dar, în prezent, acest lucru nu se întâmplã.
Conform Raportului privind acordarea burselor pentru elevi în
anul ºcolar 2019-2020, elaborat de Societatea Academicã din
România, la nivel naþional doar 180 de autoritãþi publice locale din
3182 (5,66%) acordã integral burse ºcolare, conform legii ºi
criteriilor de acordare. În 2139 de oraºe, comune ºi municipii (67,22%)
bursele ºcolare nu se acordã deloc, iar alte 863 (27,12%) acordã
exclusiv parþial bursele ºcolare pentru elevi. Totodatã, conform
unui policy brief realizat de SAR rezultã cã, în medie, autoritãþile
publice locale din localitãþile cu populaþie de etnie romã mai
însemnatã tind sã nu acorde burse ºcolare (De ce nu acordã
autoritãþile locale burse pentru elevi?, Bucureºti, septembrie 2020)
Chiar ºi acolo unde dreptul la burse este respectat, de multe ori nu
este eficace, iar acest lucru deoarece încã avem în România locuri
cu burse sociale de 6 lei/lunã (Buciniºu, jud. Olt), 7 lei/lunã (Horea,
jud. Alba) sau 10 lei/lunã (Drãgãºani, jud. Vâlcea).
Soluþia pentru a duce bursele ºcolare pentru elevi, la cuantumuri
decente, în toate localitãþile din România, este ca Guvernul sã îºi
respecte obligaþia legalã de a stabili prin hotãrâre cuantumul minim
al bursei ºi sã asigure pentru autoritãþile locale, din bugetul de
stat, banii necesari pentru plata burselor la aceste cuantumuri
minime. În baza autonomiei locale, fiecare consiliu local poate decide
sã aloce burse mai mari decât cele minime finanþate de Guvern.
Aºadar, organizaþiile semnatare lansãm angajamentul Elevii nu
vor fi lãsaþi la mila guvernãrii ºi solicitãm tuturor partidelor ºi
formaþiunilor politice care candideazã la alegerile parlamentare din
6 decembrie sã îºi asume cã:
1. în ipoteza în care vor participa la formarea Guvernului, vor susþine
de îndatã adoptarea hotãrârii prin care stabilesc cuantumurile
minime ºi vor include în proiectul legii bugetului de stat fondurile
necesare pentru plata burselor la aceste valori minime.
2. în ipoteza în care nu vor participa la formarea Guvernului, dar
vor fi prezente în Parlament, vor condiþiona votarea Cabinetului de
asumarea cã acesta va adopta hotãrârea privind cuantumurile
minime.
3. valoarea cuantumurilor minime ale burselor ºcolare va fi cel
puþin:
 135 de lei  bursa de merit (10% din salariul minim pe economie)
 335 de lei  bursa de performanþã (25% din salariul minim pe
economie)
 405 de lei  bursa de studiu (30% din salariul minim pe economie)
 540 de lei  bursa de ajutor social (40% din salariul minim pe
economie).
Semneazã:
 Societatea Academicã din România (SAR);
 Asociaþiile de elevi din România
(Uniunea Liceenilor Maghiari, Asociaþia Elevilor din
Constanþa, Asociaþia Elevilor din Bucureºti ºi Ilfov,
Asociaþia Elevilor din Maramureº, Asociaþia Vâlceanã a
Elevilor);
 Federaþia Naþionalã a Asociaþiilor de Pãrinþi Învãþãmânt Preuniversitar (FNAP-IP);
 Federaþia Pãrinþilor ºi Aparþinãtorilor Legali (FEPAL);
 Federaþia Sindicatelor din Educaþie Spiru Haret;
 Forumul Tinerilor din România (FTR);
 Consiliul Tinerilor Instituþionalizaþi (CTI);
 Federaþia Coaliþia pentru Educaþie;
 Fundaþia Roma Education Fund;
 Fundaþia World Vision România
 Asociaþia Platforma Civicã ARESEL;
 Fundaþia Hope and Homes for Children;
 Asociaþia Human Catalyst;
 Institutul pentru Solidaritate Socialã;
 Asociaþia Politeia;
 Asociaþia Techsoup
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Principiile fundamentale care guverneazã sistemele educaþionale
naþionale în unele state ale Uniunii Europene (II)
Obiectivele sistemului educaþional în Finlanda se bazeazã
pe echitate, încredere ºi responsabilitate, precum ºi pe
învãþare pe tot parcursul vieþii.
Un principiu cheie al politicii educaþionale finlandeze este
asigurarea egalitãþii de ºanse pentru toþi, indiferent de
circumstanþele lor individuale. Echitatea este promovatã prin:
- mãsuri de sprijin individual care urmãresc sã garanteze
cã fiecare elev îºi poate atinge întregul potenþial;
- sistemul educaþional nu are sfârºit;
- predarea de înaltã calitate în întreaga þarã cu doar mici
diferenþe între ºcoli;
- educaþia pe tot parcursul vieþii ºi educaþia adulþilor sunt
oferite la toate nivelurile de educaþie.
În acelaºi mod, obiectivele educaþiei migranþilor, atât pentru
copii, cât ºi pentru adulþi, includ echitatea, bilingvismul
funcþional ºi multiculturalismul. Obiectivul educaþiei migranþilor
este de:
- a pregãti migranþii pentru integrarea în sistemul
educaþional finlandez ºi în societate;
- a sprijini identitatea lor culturalã;
- a oferi un bilingvism cât mai eficient posibil, astfel încât,
pe lângã finlandezã (sau suedezã), aceºtia sã stãpâneascã
propriul lor limbaj matern (https://eacea.ec.europa.eu/
national-policies/eurydice/finland/fundamental-principlesand-national-policies_en.).
Un obiectiv major al politicii educaþionale finlandeze, pe
lângã echitate, este acela de a obþine un nivel cât mai înalt
de educaþie ºi competenþã pentru întreaga populaþie. Unul
dintre principiile de bazã care au stat la baza acestui fapt a
fost acela de a oferi învãþãmânt secundar superior tuturor
grupurilor de vârstã.
Astfel, Legea nr.628/1998 privind învãþãmântul de bazã
(Basic Education Act 628/1998 - (https://www.finlex.fi/en/laki/
kaannokset/1998/en19980628.pdf), în art.2, prevede cã scopul
educaþiei este de a sprijini creºterea elevilor pentru a deveni
membri responsabili din punct de vedere etic ai societãþii ºi
de a le oferi cunoºtinþele ºi abilitãþile necesare în viaþã. În
plus, scopul educaþiei preºcolare, ca parte a educaþiei timpurii
a copiilor, este de a îmbunãtãþi capacitatea copiilor de a învãþa.
Educaþia trebuie sã promoveze civilizaþia ºi egalitatea în
societate, precum ºi cerinþa ca toþi copiii sã participe la
procesul educaþional ºi sã se dezvolte pe parcursul vieþii.
Educaþia trebuie asiguratã în funcþie de vârsta ºi capacitãþile
elevului ºi astfel încât sã promoveze creºterea ºi dezvoltarea
sãnãtoasã în rândul elevilor.
În Finlanda, educaþia este finanþatã din fonduri publice.
Doar doi la sutã dintre elevii din învãþãmântul obligatoriu
frecventeazã ºcoli care au un sponsor privat, dar ºi aceste
ºcoli sunt finanþate majoritar din fonduri publice. Educaþia
de la învãþãmântul preºcolar pânã la cel superior este gratuitã.
Mâncarea ºi învãþarea în ºcoli sunt oferite gratuit, iar accesul
în zone îndepãrtate ºi slab populate este asigurat prin
transportul ºcolar gratuit. De altfel, art.6 al Legii nr.628/1998
prevede cã educaþia va fi astfel organizatã încât sã facã
cãlãtoriile elevilor la ºi de la ºcoalã cât mai sigure ºi mai scurte,
având în vedere localizarea elevilor, amplasarea ºcolilor ºi a
altor locuri de învãþãmânt, cât ºi organizarea transportului
public. Art.32 al legii detaliazã condiþiile în care se poate
efectua transportul ºcolar. Astfel, dacã distanþa pânã la ºcoalã
pentru un elev în învãþãmântul de bazã sau în învãþãmântul
voluntar suplimentar depãºeºte cinci kilometri, elevul are
dreptul la transport gratuit. În plus, un elev în învãþãmântul
de bazã, în educaþie voluntarã suplimentarã sau în
învãþãmântul preºcolar va avea dreptul la transport gratuit
atunci când cãlãtoria menþionatã mai sus este prea dificilã,
obositoare sau periculoasã, având în vedere vârsta elevului
sau alte circumstanþe. O alternativã la transportul gratuit este
o subvenþie adecvatã pentru transport sau însoþirea elevului
la ºcoalã. Cãlãtoria zilnicã ºcolarã, inclusiv timpul de aºteptare,
poate dura cel mult douã ore ºi jumãtate. Dacã elevul a împlinit
vârsta de 13 ani pânã la începutul anului ºcolar, cãlãtoria
ºcolarã poate dura cel mult trei ore.
Dacã un elev este admis la o ºcoalã sau unitate de învãþãmânt,
altele decât cele atribuite de autoritatea localã, respectiv o ºcoalã
din vecinãtate sau un alt loc adecvat unde educaþia se face în
limba maternã, admiterea poate fi condiþionatã de faptul ca
pãrintele sã îºi asumã responsabilitatea pentru costul
transportului sau un însoþitor pentru elev la ºcoalã.
Apoi, art.33 al legii prevede cã în cazul în care cãlãtoria
ºcolarã a unui elev în învãþãmântul de bazã, în învãþãmântul

suplimentar sau în învãþãmântul preºcolar nu poate fi
aranjatã în maniera prevãzutã mai sus, elevul are dreptul la
cazare gratuitã ºi la pensiune.
În timpul anului ºcolar, elevul are dreptul la cãlãtorie
gratuitã între locul de cazare ºi casa sa în timpul sãrbãtorilor
ºi week-end-urilor. În plus, elevii aflaþi în spaþii de cazare
trebuie sã facã un numãr rezonabil de treburi potrivite pentru
aceºtia la locul lor de cazare.
În Finlanda, asigurarea educaþiei este dirijatã prin
reglementãri, informaþii ºi finanþare. Autonomia localã este
mare, cãci majoritatea fondurilor provin din bugetele locale.
Una dintre reglementãri, curriculumul naþional de bazã lasã
loc pentru schimbãri locale ºi, prin urmare, ºcolile ºi profesorii
au o mare libertate în conceperea propriilor curriculum-uri ºi
instrucþiuni.
De asemenea, instituþiile de învãþãmânt superior din
Finlanda se bucurã de autonomie extinsã. Ele au independenþã
în privinþa finanþelor ºi a administraþiei, dar ºi în ceea ce
priveºte predarea ºi cercetarea.
Învãþarea pe tot parcursul vieþii este asiguratã prin
acordarea posibilitãþii de a începe studiile în orice stadiu al
vieþii. Educaþia pentru adulþi este asiguratã la toate nivelurile
de învãþãmânt. Învãþarea în rândul adulþilor este foarte
popularã. Instituþii diferite oferã o mare varietate de cursuri
ºi programe pentru adulþi la toate nivelurile educaþiei oficiale.
Educaþia adulþilor include educaþia auto-motivatã, formarea
personalului ºi instruirea pe piaþa forþei de muncã. Aceasta
poate duce la calificãri sau poate fi legatã de auto-dezvoltare
generalã. În 2017, peste 27% dintre adulþii finlandezi au
participat la educaþia adulþilor, comparativ cu media UE de
11%. Cele mai multe dintre acestea sunt educaþia non-formalã
(https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/
content/finland_en ).
În Franþa, Codul educaþiei (Code de léducation (https://
w w w. l e g i f r a n c e . g o u v. f r / a f f i c h C o d e . d o ? c i d Te x t e =
LEGITEXT000006071191), în art. L111-1 din Capitolul I Dispoziþii generale afirmã cã educaþia este prima prioritate
naþionalã. Serviciul public de educaþie este conceput ºi organizat
în funcþie de elevi ºi studenþi. El contribuie la egalitatea de
ºanse ºi la combaterea inegalitãþilor sociale ºi teritoriale în ceea
ce priveºte reuºita ºcolarã ºi educativã. El recunoaºte cã toþi
copiii au capacitatea de a învãþa ºi de a progresa ºi asigurã
educaþia incluzivã a tuturor copiilor, fãrã nicio distincþie.
Potrivit art.L111-2, educaþia ºcolarã promoveazã dezvoltarea
copilului, îi permite sã dobândeascã o culturã, sã-l pregãteascã
pentru o viaþã profesionalã ºi sã-ºi exercite responsabilitãþile
ca om ºi cetãþean. Pentru a promova egalitatea de ºanse,
dispoziþii corespunzãtoare ale Codului fac posibile accesul
tuturor, în funcþie de aptitudinile ºi nevoile lor specifice, la
diferitele tipuri sau niveluri de ºcolarizare. Statul garanteazã
respectul pentru personalitatea copilului ºi activitãþile educaþionale ale familiilor.
Dezvoltarea sistemului educaþional al Republicii Federale
Germania (https://www.european-agency.org/countryinformation/germany/legislation-and-policy) diferã de celelalte
þãri europene datoritã unificãrii Germaniei de Est cu cea de
Vest. Pentru a realiza unitatea germanã în domeniul culturii,
educaþiei ºi ºtiinþei, Tratatul de unificare (Einigungsvertrag)
încheiat între Republica Federalã Germania ºi Republica
Democratã Germanã la 31 august 1990 conþine dispoziþii
fundamentale care vizeazã stabilirea unei structuri comune
comparabile de bazã în educaþie - în special în sistemul ºcolar.
Educaþia specialã a reprezentat o provocare uriaºã, deoarece
douã sisteme diferite a trebuit sã fie îmbinate împreunã.
De la 3 octombrie 1990, Legea fundamentalã a fost obligatorie
pentru întreaga naþiune germanã. Germania este o republicã
federalã cu 16 landuri. Fiecare land are o responsabilitate
proprie, inclusiv legislaþia individualã în conformitate cu liniile
directoare ale sistemului de drept constituþional. Un element
central al acestui statut este aºa-numita suveranitate culturalã
(Kulturhoheit) ºi anume responsabilitatea predominantã a
landurilor în ceea ce priveºte educaþia, ºtiinþa ºi cultura. Aceasta
înseamnã, în principiu, cã fiecare land poartã rãspunderea
politicii sale educaþionale ºi culturale, cu condiþia ca în
conformitate cu principiul federalist sã exprime aspectele
istorice, geografice, culturale ºi socio-politice specifice
landului. Pe de altã parte, statele constitutive ale statului federal
poartã responsabilitatea comunã pentru întregul stat. Aceastã

responsabilitate globalã le dã dreptul ºi le obligã sã coopereze
între ele ºi sã colaboreze cu guvernul federal.
Dreptul la învãþãmânt gratuit la toate nivelurile în cadrul
instituþiilor de învãþãmânt de stat este un principiu
constituþional al Greciei (art.16 alin.(4) al Constituþiei). În mod
specific, Constituþia în articolul 16 alin.(2) prevede cã:
învãþãmântul reprezintã o misiune fundamentalã pentru stat
ºi are ca obiectiv formarea moralã, intelectualã, profesionalã ºi
fizicã a cetãþenilor greci, dezvoltarea conºtiinþei naþionale ºi
religioase ºi formarea acestora ca cetãþeni liberi ºi responsabili.
De asemenea, statul va furniza asistenþã financiarã pentru cei
care se remarcã, precum ºi pentru cei care au nevoie de asistenþã
sau protecþie specialã, în funcþie de abilitãþile acestora.
Legislaþia naþionalã, emisã atât de Parlament, cât ºi decretele
prezidenþiale ºi actele ministeriale, prevaleazã în cadrul
sistemului de învãþãmânt. În acest context, Legea nr.1566/
1985 descrie structura ºi funcþionarea învãþãmântului primar
ºi secundar. Articolul 1 secþiunea 1 se referã la scopul
învãþãmântului primar ºi secundar, care este: ... sã contribuie
la dezvoltarea generalã, armonioasã ºi echilibratã a punctelor
forte mentale ºi psihosomatice ale tuturor elevilor ºi sã le
ofere posibilitatea, indiferent de sex ºi origine, de a deveni
personalitãþi independente ºi de a trãi creativ. (https://
www.european-agency.org/country-information/greece/
legislation-and-policy).
Constituþia stipuleazã cã Republica Italianã stabileºte
regulile generale privind învãþãmântul ºi înfiinþeazã ºcoli de
stat de toate tipurile ºi gradele (articolul 33), iar învãþãmântul
elementar, cu o duratã de cel puþin 8 ani, este obligatoriu ºi
gratuit (art.34).
Sistemul educaþional din Italia este organizat în
conformitate cu principiile subsidiaritãþii ºi autonomiei
ºcolare. Statul ºi regiunile îºi împart competenþa legislativã.
Statul are competenþe legislative exclusive asupra organizãrii
generale a sistemului educaþional (dispoziþii generale, standarde minime de educaþie, principii fundamentale, personalul
ºcolii, asigurarea calitãþii, resurse financiare de stat, ºcoli
strãine ºi instituþii culturale din Italia). Regiunile, prin
intermediul birourilor lor de educaþie, hotãrãsc reþeaua ºcolilor
din teritoriile lor, stabilesc calendarul ºcolar ºi administreazã
ºcolile nestatale. Cu toate acestea, Regiunile lucreazã
întotdeauna în colaborare cu statul (Ministerul educaþiei,
universitãþii ºi cercetãrii ºi Ministerul muncii) prin Conferinþa
unificatã Stat/Regiuni (Conferenza unificata Stato/Regioni),
respectând dispoziþiile legislaþiei naþionale. ªcolile sunt
autonome în ceea ce priveºte activitãþile didactice, organizaþionale ºi de cercetare (https://www.european-agency.org/
country-information/italy/legislation-and-policy ).
În Constituþia Letoniei este consacrat dreptul
fundamental al oricãrei persoane la educaþie, fãrã niciun fel
de discriminare. Art.112 prevede: Orice persoanã are dreptul
la educaþie. Statul se asigurã cã orice persoanã are acces în
mod gratuit la învãþãmântul primar ºi secundar. Învãþãmântul
primar este obligatoriu.
În plus, Ministerul educaþiei ºi ºtiinþei precizeazã (http://
www.izm.gov.lv/en/education/education-system-in-latvia ):
Fiecare cetãþean al Republicii Letonia, dar ºi deþinãtorii de
paºapoarte de cetãþenie strãinã eliberate de Republica Letonia,
cetãþenii Uniunii Europene, ai þãrilor din Spaþiul Economic
European ºi Elveþia, rezidenþii permanenþi ai Comunitãþii
Europene care deþin un permis de ºedere pentru Letonia,
apatrizii aflaþi în posesia unui document de cãlãtorie eliberat
de Republica Letonia, resortisanþii þãrilor terþe sau apatrizii
care deþin un permis de ºedere valabil pentru Republica
Letonia, persoanele care au statut de refugiat sau de altã
naturã ºi persoanele care au beneficiat de protecþie temporarã
în Republica Letonia au drepturi egale la educaþie în Letonia.
Tot pe site-ul Ministerului educaþiei se spune cã ºcolile
speciale sau clasele de învãþãmânt special din ºcolile de învãþãmânt general oferã educaþie copiilor cu nevoi speciale care
corespund tulburãrilor individuale de dezvoltare, abilitãþilor ºi
condiþiilor de sãnãtate. Structura învãþãmântului special este
foarte asemãnãtoare cu cea a învãþãmântului de masã care
oferã oportunitãþi persoanelor cu nevoi speciale de a dobândi
cunoºtinþe ºi abilitãþi generale, punând un accent deosebit pe
aplicabilitatea acestora, facilitând astfel incluziunea socialã.
(Va urma)

Expert media Florin FÃINIªI
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România misterioasã

Ziua Sfinxului

George V. GRIGORE

Ziua Sfinxului, sãrbãtoritã
în fiecare an pe 28 noiembrie,
a atras turiºtii, ºi în acest
an, pe Platoul Bucegi.
Mulþi au urcat pe munte
în speranþa cã vor putea
observa piramida formatã
din razele soarelui în
jurul Sfinxului.
SIMULARE

S

finxul Românesc este un megalit antropomorf situat la 2216 m altitudine, în judeþul
Dâmboviþa, pe teritoriul administrativ al comunei Moroeni. Originea numelui Sfinxului este
datoratã asemãnãrii sale cu un cap uman, ca ºi Sfinxul Egiptean, formarea lui fiind datoratã
eroziunii eoliene (vântului). Format dintr-un bloc mare de piatrã, a cãpãtat forma de astãzi
într-un timp foarte îndelungat. Sfinxul aflat pe Platoul Bucegi mãsoarã 8 metri în înãlþime ºi
12 metri în lãþime.
Din punct de vedere istoric ºi chiar mistic, Sfinxul este reprezentarea unei divinitãþi
supreme din timpuri pelasge. Aspectul sãu omenesc este asociat cu o expresie de
suveranitate ºi putere, acest lucru fiind evidenþiat prin faþa proporþionatã, buze severe ºi
bãrbia voluntarã. Pelasgii au fost anteriori grecilor, triburile lor au fost rãspândite mai ales
în zona Mãrii Egee. Mulþi istorici merg pânã acolo încât spun cã Marele Sfinx de la Giza,
Egipt, este o copie a celui de pe platforma Bucegilor. Acest lucru se bazeazã pe niºte
asemãnãri care sunt mai mult sau mai puþin întâmplãtoare, cum ar fi faptul cã Sfinxul din
Bucegi are aceeaºi înãlþime cu cel egiptean, de la Giza. Atât asemãnarea sa cu un Sfinx (dacã
este privit din anumite unghiuri, marcate în jurul sãu), cât ºi legendele ºi istoria locului au
fãcut ca aceastã formaþiune geologicã sã devinã o atracþie turisticã importantã.
În perioada 1966-1968, arhitectul peruan Daniel Ruzo observase cã Sfinxul Românesc
seamãnã cu chipul principal dintr-un ansamblu sculptat într-o stâncã de pe podiºul
Marcahuasi din Peru, numit Monumentul Omenirii.
În munþii României existã ºi alþi megaliþi care poartã denumirea de sfinx:Sfinxul de la
Stãniºoara, Sfinxul de la Piatra Arsã, Sfinxul Lainicilor, Sfinxul Bratocei, Sfinxul Bãnãþean,
cunoscut ºi sub denumirea de Sfinxul de la Topleþ, Sfinxul de la Pietrele lui Solomon,
Sfinxul din Munþii Gutâiului etc.
Privindu-l dintr-un anumit unghi, Sfinxul are chip uman îndreptat cãtre stânga, iar spre
dreapta apare un cap de pasãre. Monolitul reprezintã de fapt cap ºi pajurã, sau timpul
omului ºi timpul pãsãrii de pradã (Mama Gaya Vultureanca, vechi simbol geto-daco-trac
ce apare pe elementele de tezaur de acum peste 2000 de ani). Aºa a apãrut jocul numit riºca,
sau datul cu banul. De aceea banul (moneda) are douã feþe: cap (uman) ºi pajurã (pasãre).
Precum în parabola creºtinã, existã un timp când omul administreazã planeta, dar va veni un
timp al stãpânului viei (Marea pasãre; Zgripþuroiul etc.) care va veni ºi va cere socotealã.
...Pânã la rotirea timpului ºi schimbarea acestuia la faþã, Jandarmii montani au fost
alãturi de sutele de turiºti ce au ales sã sãrbãtoreascã aceastã zi pe Platoul Bucegi, a
anunþat Inspectoratul de Jandarmi Judeþean Prahova. Evenimentul a decurs fãrã probleme,
toatã lumea coborând în siguranþã de pe munte, a mai precizat IJJ Prahova...
Legenda spune cã, pe 28 noiembrie, razele soarelui, la apus, formeazã o piramidã energeticã
în jurul Sfinxului. Mulþi ºi-au dorit sã fie învãluiþi în aceste energii...
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