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În decembrie 1992 a apãrut primul numãr al publicaþiei Opinia naþionalã.
De atunci, neîncetat, Fundaþia România de Mâine a oferit cititorilor, în
primul rând studenþilor haretiºti, revista, în format fizic ºi virtual. Suntem,
probabil, singura publicaþie de dupã 1989 cu apariþie neîntreruptã timp de
28 de ani. Am intrat în cel de-al 29-lea an. Mulþumim cã ne citiþi!

Nu e de mirare cã, dupã ce a
vãzut ce frumos au sãrbãtorit
copiii de la Grãdiniþa
Prietenii mei Ziua Naþionalã
a României, cât de frumos au
împodobit grãdiniþa pentru
sãrbãtorile de iarnã, cu toate
regulile de distanþare fizicã
ºi igienã respectate ºi asumate,
Moº Nicolae a pus surprize în
ghetuþele copiilor care au fost
cuminþi, conºtiincioºi
ºi ºi-au susþinut activitatea
de învãþare, zilnic, în online!
Curioºi sã afle ce au primit,
copiii au venit la grãdiniþã,
doar o orã, mai mult afarã
decât în interior. Bucuria
revederii a fost atât de mare,
de explozivã, de autenticã
ºi de vibrantã! Offf cât mai
dureazã acest online?... Când
revenim la grãdiniþã?

ªi numai cu cei mari
egalitate vrem
Mioara VERGU-IORDACHE
31,84 la sutã  prezenþa la vot. Indiferenþã? Resemnare?
Lehamite? Protest?! De ce nu au mers românii la vot? Dar
ce s-a întâmplat când au fost la vot?! Câte dintre
promisiunile anterioare au fost respectate? Când au fost
cu adevãrat respectaþi, ascultaþi? Cine sunt cei care
ne-au cerut votul? Ce-i recomandã?
Nu românii trebuie blamaþi pentru absenteism, ci lipsa
de consistenþã a programelor. Toþi declamã dorinþa
pentru o Românie modernã, cu prioritãþi declarate:
sãnãtate ºi educaþie, infrastructurã, atragerea fondurilor
europene. Bine, oricine ºtie aceste lucruri. În general.
Numai cã oamenii trãiesc individual, aºa cum ºi voteazã
sau nu voteazã. Pentru cã fiecare are o singurã viaþã, ºi
fiecare s-a sãturat sã fie parte dintr-o perpetuã generaþie de sacrificiu.
România s-a schimbat mult în ultimii 30 de ani. ªi în bine,
ºi în rãu. Cu doar câteva obiective naþionale majore îndeplinite, aderarea la NATO ºi UE, conducerile României au
mari datorii faþã de români. Numai în preajma alegerile
pare cã devin responsabili, pare cã înþeleg ce trebuie
fãcut. Dupã ce sunt aleºi uitã sau gãsesc alte prioritãþi,
individuale sau de grup. Dar mergem înainte, de 30 de
ani. Câinele latrã, lupul merge înainte
De ce ar fi venit oamenii la vot? Ce programe s-au
prezentat? Campanie înseamnã înjurarea adversarilor?
Suntem neîncrezãtori în instituþiile statului, oricare ar
fi acelea. Suntem nemulþumiþi de legislaþie, dar nu o
cunoaºtem. Declarativ, pretindem sã fie respectatã!
ªi totuºi, sunt aleºii români mai corupþi decât aleºii
altor naþiuni? Sunt mai incapabili? Nu cred. Dar nouã
ne place sã ne lãudãm cu performanþele negative.
Ne este mai uºor sã ne blamãm decât sã ne lãudãm.
Dorim democraþie, dar o democraþie în urma cãreia sã
se impunã punctul nostru de vedere! De la cel mai înalt
nivel pânã la cei dezinteresaþi de politicã.
Vã aduceþi aminte de Câinele ºi cãþelul de Grigore
Alexandrescu?
( ) Cã nu iubesc mândria ºi cã urãsc pe lei,
Cã voi egalitate, dar nu pentru cãþei. 
Aceasta între noi adesea o vedem,
ªi numai cu cei mari egalitate vrem.
Câtã vreme nu se va schimba mentalitatea, nu se va
modifica atitudinea aleºilor faþã de alegãtori, participarea
la vot nu va fi mai numeroasã. Nu are legãturã cu pandemia, cu lipsa de interes pentru evoluþia României.
Vom avea o configuraþie complicatã a Parlamentului.
Doar sper cã nu ni se va complica ºi mai mult viaþa!
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Apãrut în 2019 la Editura Fundaþiei România de Mâine, volumul ROSTUL
FILOSOFIEI (în spiritualitatea umanã) ºi IDENTITATEA FILOSOFIEI
ROMÂNEªTI, aparþinând profesorului universitar doctor Ion Tudosescu, a fost
tradus în acest an în limba italianã, la editura Institutului Teseo din Italia, cu titlul
IL SIGNIFICATO DELLA FILOSOFIA (per la spiritualita umana) e LIDENTITA
DELLA FILOSOFIA RUMENA; lansarea va avea loc (online) curând.

Acces gratuit la colecþiile de reviste
Taylor and Francis
Studenþii ºi cadrele didactice ale Universitãþii Spiru
Haret se aflã printre beneficiarii accesului gratuit
pe care îl oferã Taylor and Francis ºi Enformation,
pânã la sfârºitul anului 2020, la colecþia de reviste din
trei mari domenii: Medicinã, Tehnologie ºi ªtiinþe
umaniste.
Perioada de desfãºurare: 23.11.2020  30.12.2020.
Modalitate de acces: din sediile Universitãþii Spiru
Haret, pe bazã de IP instituþional, ºi de acasã, prin
intermediul contului individual creat pe platforma
enformation.ro.
Taylor & Francis Library, oferã acces online la
peste 2,450 de reviste care conecteazã utilizatorii la
activitatea de cercetare inovatoare ºi îi þine la curent
cu ultimele informaþii în diverse domenii de
activitate! Accesul la publicaþiile Taylor & Francis
este dovedit a avea un impact enorm asupra
comunitãþilor academice care favorizeazã cercetarea,
dezvoltarea ºi inovarea!
Veþi avea acces la urmãtoarele colecþii disponibile:
 Medical & Pharmaceutical Science Library.
Colecþia oferã acces la peste 200 de reviste din
domenii medicale, acoperind 30 de specializãri din patru
domenii cheie.
Peste 90 la sutã dintre revistele incluse în aceastã
colecþie sunt indexate în Clarivate Analytics Citation
Indexes/Web of Science®. În aceastã colecþie sunt
incluse reviste publicate de societãþi medicale de top
precum: American Academy of Clinical Toxicology,
British Fertility Society, Society for Medical
Innovation and Technology ºi World Federation of
Societies of Biological Psychiatry.
 Science & Technology Library. Aceastã colecþie
oferã acces la peste 530 de reviste academice din
domeniul ºtiinþelor. Peste 90 la sutã dintre revistele
incluse în aceastã colecþie sunt indexate în Clarivate
Analytics Citation Indexes/Web of Science®. În
aceastã colecþie sunt incluse reviste publicate de
societãþi de top precum: American Statistical
Association, European Society for Engineering
Education ºi British Phycological Society.
 Social Science & Humanities Library. Conþine
peste 1450 de reviste dintr-o gamã largã de discipline
academice. Aveþi acces la titluri Routledge, pionier în
publicarea conþinutului dedicat ºtiinþelor umaniste.
În aceastã colecþie sunt incluse reviste publicate de
societãþi de top precum: Association of American
Geographers, National Communication Association
and The International Institute for Strategic Studies
(IISS).

Filosofia nu este doar o modalitate de reflecþie generalizatoare a omului asupra
lumii, ci ºi o cale de pãtrundere a gândirii acestuia în esenþa existenþei. Din aceastã
perspectivã, în prima parte a lucrãrii, autorul trateazã rostul filosofiei în structurarea
ºi funcþionalitatea pragmaticã a spiritualitãþii umane; în partea a doua, evidenþiazã
unele abordãri importante în creaþia filosoficã româneascã din secolul XX; în
partea a treia, subliniazã identitatea originalã a filosofiei româneºti.
Este respinsã ca total neproductivã ideea cã filosofia româneascã ar fi prea
puþin sau, în orice caz, mult prea târziu consonantã spiritului filosofic raþionalist
ºi umanist european. Dimpotrivã  ºi aceastã idee este convingãtor, argumentat,
demonstratã în carte  în anumite privinþe, meditaþia de facturã metafizicã a
românilor a premers unor linii de evoluþie a demersului metafizic ºi etic, dacã
nu chiar politologic vest-european 

FONDATORI CARE NE-AU RÃMAS ALÃTURI

Filosoful Ion Tudosescu la 90 de ani
Conf.univ.dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ
Unul dintre Fondatorii marelui proiect privind înfiinþarea Universitãþii Spiru
Haret, care ne ajutã în continuare sã punem în aplicare obiectivele generoase
ale Fundaþiei România de Mâine, ale Universitãþii Spiru Haret este Filosoful,
Profesorul ION TUDOSESCU. Pe data de 12 decembrie 2020, distinsul nostru
coleg împlineºte 90 de ani.
ION TUDOSESCU a sprijinit, atât activitatea didacticã, cât ºi cea ºtiinþificã
a Universitãþii Spiru Haret. În ultima vreme s-a concentrat pe scrierea unor noi
cãrþi de referinþã în domeniul filosofiei, tipãrite sub sigla Editurii Fundaþiei
România de Mâine. Apariþia acestora a menþinut grupul nostru în elita editorilor
care pun la dispoziþia cititorilor carte de calitate din domeniul ºtiinþelor umaniste.
ION TUDOSESCU este un filosof român de prim rang, având o operã bogatã, întinsã pe mulþi ani. Printre cãrþile pe care
le-a scris în calitate de unic autor amintim:  Rostul filosofiei (în spiritualitata umanã) ºi identitatea filosofiei româneºti,
2019  Omul. Existenþã în sine ºi pentru sine, 2019  Acþiune umanã ºi existenþã, 2018  Omul ºi societatea. Cosmologic ºi
ontologic în structurarea omului, 2016  Ontologie ºi metafizicã, 2015  Valorile ºi condiþia umanã, 2014  Metafilosofie,
2008  Sistem social ºi acþiune socialã. Expozeu de filosofie socialã, 2008  Acþiune socialã eficientã, 2000  Identitatea
axiologicã a românilor, 1999  Lucian Blaga. Concepþia ontologicã, 1999  Acþiune umanã ºi dialectica socialã. Eseuri
de filosofie socialã, 1980  Structura acþiunii sociale, 1972.
Dintre lucrãrile colective menþionez Orientãri valorice actuale în mediul rural românesc  Cercetare antropologicã,
apãrutã în anul 2014, realizatã împreunã cu Ioan N. Roºca ºi Florea Stan.
Ca cititor al filosofului Ion Tudosescu doresc sã menþionez câteva aspecte. Cãrþile sale pot fi înþelese de tot publicul
pasionat de filosofie, nu numai de filosofi. Cercul beneficiarilor scrierilor devine astfel mult mai mare decât al altor filosofi.
În al doilea rând trebuie remarcatã durabilitatea în timp a textelor sale. Am avut în biblioteca familiei cartea Structura
acþiunii sociale. Textul de atunci poate fi un ghid al zilelor noastre pentru domeniul de graniþã al filosofiei politicilor
sociale. Ca patriot nu pot sã nu apreciez aplecarea distinsului nostru coleg pentru epoca de glorie a României, perioada
interbelicã.
La mulþi ani, Domnule Profesor ION TUDOSESCU!

Conferinþa Anualã de Matematici Aplicate ºi Informaticã  CAMAI 2020
Facultatea de Inginerie ºi Informaticã a organizat, în
zilele de 21 ºi 22 noiembrie 2020, a 14-a ediþie a Conferinþei
Anuale de Matematici Aplicate ºi Informaticã, desfãºuratã
pe baza programului evenimentului. (http://
camai.spiruharet.ro/program.html.)
Lucrãrile au fost prezentate onsite de participanþii
locali ºi online de participanþii externi.
Autorii lucrãrilor de anul acesta au fost din România
(majoritatea), Bulgaria (Z. Savova, V. Stoyanova) ºi
SUA (S. Alexe). Temele majore ale evenimentului au
vizat aplicaþii ale învãþãrii automate (S. Alexe, A.S.
Moloiu), bioinformaticii (A. Beteringhe), criptografiei
(M.I. Mihãilescu), inteligenþei computaþionale aplicate
(Fl Popenþiu, G. Albeanu), modelãrii matematice
(colectiv R. Ioan, I. Girip, L. Munteanu, N. Nedelcu, V.
Moºneguþu, V. Chiroiu - Some mathematical aspects
on muscle tendon function; D. Dumitru, Z. Savova, V.
Stoyanova - Closed balls included in the inverted
multibrot and multicorn sets, acþiunea COST 18232
(membru din partea facultãþii în comitetul de
management al acþiunii: conf. univ. dr. Rodica Ioan),
utilizarea platformelor online/eLearning (R. Vlãgioiu),
securitatea infrastructurilor critice (E. Vasile), respectiv,
aplicarea metodologiilor AGILE (C.G.C Turbureanu, P.E. Barbu). Trebuie remarcat cã menþionaþii din final sunt
studenþi în anul III la programul de studii Informaticã
ºi au fost coordonaþi de prof. univ. dr. ing. Florin
Popenþiu (Academia Oamenilor de ªtiinþã din România).
Felicitãri participanþilor pentru rezultatele obþinute!
Sunteþi aºteptaþi la cea de-a 15-a ediþie, noiembrie
2021!

Opinia
naþionalã

Programul conferinþei:
20/11/2020
R. Ioan, I. Girip, L. Munteanu, N. Nedelcu, V. Moºneguþu, V. Chiroiu,
Some mathematical aspects on muscle tendon function.
R. Ioan, G. Albeanu, L. Munteanu, V. Chiroiu, A short briefing on
COST Action 18232 in 2020.
Fl. Popentiu, G. Albeanu, New Advancements in Computational
Intelligence for Information Systems Engineering.
D. Dumitru, Z. Savova, V. Stoyanova, Closed balls included in the
inverted multibrot and multicorn sets.
M.I. Mihãilescu, Searchable Symmetric Encryption and Its
Applications.
A. Beteringhe, Beteringhes Method  An Important Tool for
Bioinformatics in Sequential Global Analysis.
S. Alexe, Machine Learning and Artificial Intelligence Applied to
Financial Markets.
Meeting of the board of Research Center in Mathematics and
Computer Science: Report on previous research activity and future
strategy for 2021
21/11/2020
R. Vlãgioiu, Tehnologii eLearning folosite în mediul educaþional
G. Albeanu, About online portfolio evaluation  the PROFORM
experience
E. Vasile, Sistemul de securizare a unui obiectiv critic (The security
system of a military objective)
C.G.C Turbureanu, P.-E. Barbu, Abordarea AGILE a proiectelor
(AGILE approach of projects)
G. Albeanu, Fl. Popenþiu, Data-driven Fault Diagnosis Technologies
G. Albeanu, New applications of immune algorithms
A. Moloiu, Park traffic monitoring and analysis
Concluding remarks.
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TEHNOREDACTARE  Florentina Stemate

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

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

Rãspunderea
pentru conþinutul
textelor publicate
aparþine autorilor.
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Andrei GALBENU: Asistentul medical trebuie sã fie Camelia COJOCARIU:
conºtient de profesia nobilã pe care ºi-a ales-o ºi sã se Sã nu te dai bãtut în faþa oamenilor
autodepãºeascã cu fiecare zi petrecutã la locul de muncã sau a întâmplãrilor
Asistentul medical trebuie sã fie conºtient,
în orice moment al carierei, de profesia
nobilã pe care ºi-a ales-o ºi sã o practice cu
profesionalism ºi demnitate - acesta este
principiul dupã care îºi doreºte Andrei Galbenu,
cadru didactic în cadrul Colegiului Universitar
Spiru Haret, specializarea Asistent Medical
Generalist, sã se ghideze cursanþii sãi. Profesia
de asistent medical nu este una facilã,
dimpotrivã, este plinã de provocãri, însã doar
persoanele empatice ºi care iubesc oamenii
pot urma acest drum profesional. Ce calitãþi
trebuie sã aibã un asistent medical, care este
viitorul acestei profesii, dar ºi alte informaþii
aflãm în rândurile de mai jos.
Domnule Andrei Galbenu, ce tendinþe aþi observat în rândul cursanþilor?
Ce îi motiveazã sã aleagã aceastã profesie?
Profesia de asistent medical poate fi îndeplinitã doar de persoane capabile
de empatie ºi dragoste de oameni. Cursanþii Colegiului Universitar Spiru Haret
Bucureºti dau dovada de aceste trãsãturi prin implicare ºi dorinþa de cunoaºtere
a tuturor aspectelor teoretice ºi practice aplicabile profesiei de asistent medical
generalist. Motivaþia principalã a cursanþilor, încã de la momentul interviului de
înscriere, este aceea legatã de dorinþa de a-i ajuta pe cei aflaþi în momente grele
din punct de vedere al sãnãtãþii. Un alt punct important în alegerea acestei
profesii se referã la stabilitatea oferitã de sistemul medical ºi de nevoia de
personal calificat în spitalele ºi clinicile din sistem. Este de luat în calcul ºi
pachetul financiar atractiv care le este oferit odatã cu intrarea în sistemul sanitar
de stat.
Cât de importantã este o relaþie bunã dintre pacient ºi asistentul medical?
Relaþia cu pacientul reprezintã nucleul profesiei de asistent medical. O relaþie
defectuoasã are ca efect un tratament pe jumãtate eficient, pentru cã tratamentul
administrat unui pacient nu este doar unul fizic, acesta trebuie sã fie ºi la nivel
psihic, prin starea de bine rezultatã dintr-o relaþie sãnãtoasã a pacientului cu
asistentul medical. Este binecunoscut faptul cã oamenii, atunci când devin
pacienþi, se transformã, având un grad de irascibilitate ridicat, comunicare
defectuoasã, stare depresivã. Asistentul medical trebuie sã dea dovadã de
rãbdare ºi de cunoºtinþe solide de comunicare eficientã pentru stabilirea, încã
de la început, a unei relaþii care sã aline starea pacientului, atât din punct de
vedere fizic, cât ºi din punct de vedere psihic.
Ce calitãþi trebuie sã aibã un asistent medical profesionist?
Calitãþile unui asistent medical sunt acelea care contribuie în mod direct la
starea de bine a pacienþilor, printre acestea numãrându-se empatia, capacitatea
de comunicare, firea sociabilã, amabilitatea ºi dorinþa de a face bine celor aflaþi
în momente delicate. Pe lângã acestea, asistentul medical trebuie sã fie foarte
bine pregãtit, atât teoretic, cât ºi practic, pentru a putea face faþã tuturor
provocãrilor întâlnite la locul de muncã. O bunã pregãtire dã un sentiment de
calm pacienþilor ºi apreciere din partea colegilor ºi medicilor cu care face echipã.
A ºti întotdeauna ce faci ºi a fi stãpân pe situaþie sunt alte douã puncte esenþiale
pe care un asistent medical trebuie sã le aibã sau sã ºi le însuºeascã.
Având în vedere pandemia de coronavirus, credeþi cã va exista o creºtere a
cererii pentru practicarea acestei profesii?
În contextual actual, generat de pandemia cu noul coronavirus, nevoia de
asistenþi medicali temeinic pregãtiþi este mare. În momentul de faþã existã o
creºtere a cererii pentru aceastã profesie; acest trend ascendent va fi menþinut
pentru o perioadã lungã. Personalul medical, fiind în prima linie, este cel care
luptã continuu pentru salvarea de vieþi omeneºti, însã este insuficient, de aceea
este ºi va fi nevoie de oameni pregãtiþi care sã intre în sistem.
Cum s-a adaptat Colegiul Universitar Spiru Haret în ceea ce priveºte
cursurile online?
Colegiul Universitar Spiru Haret, prin corpul profesoral ºi personalul
administrativ, s-a aliniat nevoilor de educaþie la distanþã, cursanþii beneficiind
de avantajele platformei Blackboard, cursurile în format electronic oferite de
cadrele didactice ºi de întâlnirile pe diferite aplicaþii de webconferencing, pentru
suport. O atenþie deosebitã a fost acordatã cursanþilor din an terminal pentru
pregãtirea lucrãrilor de certificare ºi a examenelor finale. Au fost realizate ºedinþe
de consultãri pentru alegerea temelor potrivite pentru a fi tratate în cadrul
lucrãrilor, structura acestora ºi modul în care trebuie redactate. Toate eforturile
s-au tradus prin continuarea, cu succes, a cursurilor fãrã ca vreunul dintre
cursanþi sã piardã informaþiile necesare unei bune pregãtiri în domeniul sanitar.
De ce ar alege viitorii asistenþi medicali sã înveþe în cadrul Colegiului
Universitar Spiru Haret?
Viitori asistenþi medicali trebuie sã fie conºtienþi cã alegerea este în mâna lor
ºi cã soluþia unei pregãtiri temeinice pe drumul cãtre un asistent medical
profesionist se gãseºte la Colegiul Universitar Spiru Haret. Cu un corp
profesoral bine pregãtit, având ca scop pregãtirea temeinicã a cursanþilor,
contracte de practicã cu unitãþi sanitare prestigioase din Bucureºti, taxe
avantajoase ºi o bazã materialã bine pusã la punct, Colegiul Universitar Spiru
Haret Bucureºti reprezintã soluþia idealã pentru cariera de asistent medical.
Care sunt principalele lecþii despre acest domeniu cu care doriþi sã rãmânã
cursanþii dumneavoastrã?
Asistentul medical trebuie sã fie conºtient, în orice moment al carierei, de
profesia nobilã pe care ºi-a ales-o ºi sã o practice cu profesionalism ºi demnitate.
Un bun profesionist ºtie sã se adapteze ºi sã trateze orice situaþie cu calm,
gãsind întotdeauna soluþia optimã. Într-o societate în care nevoia de comunicare
este acutã, capacitatea de a gestiona situaþiile cu care se confruntã ºi analiza
rapidã nu trebuie sã lipseascã din portofoliul personal. Nu în ultimul rând, sã se
autodepãºeascã cu fiecare zi petrecutã la locul de muncã ºi sã fie la curent cu
toate noutãþile din domeniu, pe partea de asistenþã medicalã.

Camelia Cojocariu este absolventã a Colegiului
Universitar
Spiru Haret, promoþia 2019, calificarea

profesionalã Asistent medical generalist. Spune:
Pe mine m-a impresionat plãcut importanþa pe care
Colegiul a acordat-o stagiilor de practicã. Am fost
sprijiniþi în a deprinde aceastã meserie de la oameni
extraordinari. Propoziþia care îi place foarte mult ºi
pe care a transformat-o în motto-ul sãu este: Sã nu
te dai bãtut în faþa oamenilor sau a întâmplãrilor.
Camelia Cojocariu a urmat cursurile Facultãþii
de Sociologie ºi Asistenþã Socialã din cadrul Universitãþii din Bucureºti, specializarea
Asistenþã Socialã, din dorinþa de a ajuta oamenii aflaþi în nevoie ºi de a se implica direct
în problemele comunitãþii. Ulterior a decis sã urmeze cursuri pentru a deveni asistent
medical, asta dupã ce, ani la rând, ºi-a petrecut foarte mult timp în spitalele din Bucureºti
în calitate de aparþinãtor, având astfel posibilitatea de a cunoaºte oameni care au
impresionat-o, fie prin pasiunea cu care îºi fãceau meseria, fie, în cazuri mai puþin fericite,
printr-o atitudine nedemnã de aceastã profesie: Atunci mi-a încolþit în suflet dorinþa de
a face ceva în acest sens. Tot din dorinþa de a face ceva concret pentru cei care aveau
nevoie de ajutor, în anul 2007 s-a înscris ca membru al Crucii Roºii Române, fiind membru
activ pânã în 2019, când a trebuit sã renunþe, pentru a putea face voluntariat pentru
SABIF  Serviciul de Ambulanþã Bucureºti-Ilfov . Parcursul acesta profesional, cu
schimbãri atât de radicale, cumva m-a ajutat sã-mi gãsesc calea ºi în final sã ajung sã fac
ceva ce simt cã mã împlineºte ca om.
Pe plan personal, adorã sã se joace cu fiica sa ºi sã facã împreunã decoraþiuni
handmade, sã se plimbe cu bicicleta, sã asculte muzicã. De asemenea, iubeºte cãrþile ºi
nu trece nicio searã fãrã sã citeascã mãcar 2-3 pagini. Printre preferatele sale se numãrã
cele de aventuri istorice: Alexandre Dumas, Paul Feval, Michel Zevaco etc.
Camelia povesteºte despre experienþa sa în cadrul Colegiului Universitar Spiru
Haret, despre cariera sa, dar nu uitã nici de cei care au ales anul acesta sã devinã
cursanþi.
Care este prima ta amintire legatã de Colegiul Universitar Spiru Haret?
Destul de proaspete îmi sunt toate amintirile legate de colegiu, însã cred cã cele mai
multe emoþii ºi cea mai vie amintire este legatã de prima zi a stagiului de practicã din anul
I. Am fãcut acel prim stagiu la un spital de urgenþã pentru copii, iar eu am mers pe secþiile
de Pediatrie, ATI ºi Chirurgie. Deºi aveam experienþã cu spitalele, faptul cã acolo era
vorba de copii m-a marcat profund.
În câteva cuvinte, cum a evoluat cariera ta dupã absolvirea colegiului?
Încã din anul II mi-am dat seama cã vreau sã practic aceastã meserie fie într-o secþie
de ATI, fie la Urgenþe sau Ambulanþã, aºa cã m-am înscris ca voluntar la SABIF, unde am
mers la gãrzi timp de mai bine de un an. La finele anului III, m-am angajat ca asistent întrun cabinet stomatologic unde am lucrat pânã la momentul susþinerii examenului de
absolvire.
În acest timp, am fost implicatã în diferite proiecte (demonstraþii practice ºi ore de
educaþie sanitarã cu copii de la grãdiniþã, acordare de îngrijiri post operatorii pentru
oameni fãrã adãpost). Recent, am ales sã mã mut în Germania, împreunã cu familia mea,
unde, bineînþeles, doresc sã practic meseria. Din cauza pandemiei, lucrurile s-au miºcat
puþin mai greu în direcþia visatã de mine, aºa cã, dupã ce am lucrat aici o scurtã perioadã,
am decis sã mã reîntorc la ºcoalã, de data aceasta pentru a învãþa limba germanã. Dupã
ce voi avea suficiente cunoºtinþe lingvistice, îmi doresc foarte tare sã fac un curs pentru
a putea lucra pe o secþie de ATI.
Din ceea ce ai învãþat în timpul anilor de studii, ce te-a ajutat cel mai mult în viaþa
profesionalã?
Mi-au fost de ajutor absolut toate lucrurile învãþate la cursuri, toate sfaturile primite
de la profesori ºi, mai ales, stagiile de practicã. Indiferent de cât de mult aº fi studiat, fãrã
stagiile practice nu aº fi avut curajul sã mã prezint la un interviu/concurs de angajare,
dupã absolvire.
Ce ne poþi spune despre aceste stagii de practicã, stagii pe care le-ai efectuat în
cadrul Colegiului Universitar Spiru Haret?
Pe mine m-a impresionat plãcut importanþa pe care Colegiul a acordat-o acestor
stagii de practicã ºi m-am bucurat nespus cã am avut ocazia sã mergem în spitale
importante din Bucureºti, unde mereu am avut un om care ne-a coordonat, ne-a îndrumat,
ne-a ajutat. Noi am avut acces pe secþii foarte importante încã din anul I, am fost sprijiniþi
în a deprinde aceastã meserie de la oameni extraordinari.
Cine este profesorul care þi-a plãcut cel mai mult ºi ce mesaj doreºti sã-i transmiþi?
Ar fi nedrept sã nominalizez un singur profesor, pentru cã toþi au fost minunaþi ºi
de la toþi am avut de învãþat. Pot spune doar cã printre cei mai dragi sunt: Iuliana
Stãnuca, Ionela Ionescu, Alina Cãlina, Nicoleta Timiºan, Alexandrina Meruþã, Maria
Petrescu, Melania Iancu, doamna dr. Filip. Tuturor vreau sã le transmit cã le mulþumesc
pentru rãbdare, pentru înþelegere ºi nu în ultimul rând pentru încrederea pe care ne-au
acordat-o!
Ai un model pe care îl stimezi îndeosebi în domeniul în care te-ai specializat?
Nu am neapãrat un model, însã apreciez anumiþi oameni din domeniul acesta; ºi sunt
destui. Printre aceºtia se numãrã, desigur, ºi profesorii noºtri, dar ºi medici sau asistente
pe care i-am cunoscut în spitalele unde am efectuat stagiile de practicã.
Cum vezi dezvoltarea ta profesionalã în viitor?
Mã vãd într-o luminã foarte optimistã, domeniul medical este unul în care învãþarea
ºi dezvoltarea personalã trebuie sã fie un proces continuu, nicio zi nu seamãnã cu alta,
aºa cum niciun pacient nu seamãnã cu altul.
Ce sfat le dai cursanþilor Colegiului Universitar Spiru Haret?
Nu ºtiu dacã sunt în mãsurã sã dau sfaturi, dar cred cã trebuie sã alegi aceastã
meserie din pasiune ºi din dragoste pentru oameni, nicidecum pentru eventualele câºtiguri
materiale. Este important sã crezi în rolul tãu ºi sã înþelegi cã acea diplomã nu te va
transforma într-un super-erou, dacã tu nu eºti unul. Sã acorde maximã seriozitate tuturor
materiilor, pentru cã deºi poate unele par mai neimportante sau neinteresante, pe parcurs
vor afla cât sunt de valoroase toate informaþiile. Ulterior, sã caute sã se familiarizeze cu
acest domeniu încã din anii de studiu, prin participarea la toate stagiile de practicã, dar
ºi prin înscrierea lor în diferite organizaþii de voluntariat.

https://colegiuluniversitar.spiruharet.ro/blog
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Societatea Academicã din România a lansat analiza

Planurile partidelor pentru ºcoala româneascã
Societatea Academicã din România (SAR) a lansat prima analizã comparativã a  Partidul Naþional Liberal îºi asumã viziunea din conducerea ºcolilor, Consiliul de
programelor de guvernare dedicate învãþãmântului preuniversitar, aferente guvernãrii România Educatã ca fiind centralã în viitoarea administraþie, a reprezentanþilor elevilor
2021-2024. În cadrul analizei, alegãtorii pot regãsi cele mai relevante informaþii cu privire
la conþinutul acestor programe de guvernare dedicate educaþiei româneºti, prezentate
într-o manierã analiticã, un exerciþiu necesar pentru orice alegãtor care doreºte sã îºi
exercite dreptul de vot informat.
Informaþiile sunt prezentate într-un mod structurat: partidele au primit bile albe, bile
negre, în funcþie de propunerile asumate; totodatã, în raport au fost incluse cele mai
trãsnite promisiuni ale partidelor în domeniul educaþiei, în pragul alegerilor parlamentare.
Cele mai importante aspecte ale acestei
analize sunt:
Niciun partid nu ºi-a asumat un procent
din PIB garantat pentru educaþie
începând cu anul 2021, însã toate
formaþiunile politice cu un program de
guvernare consistent pe educaþie (PSD,
PNL, USRPLUS, PMP) îºi asumã o creºtere
etapizatã a finanþãrii, fãrã a oferi indicaþii
cu privire la ce înseamnã, de fapt, o creºtere
etapizatã conform viziunii partidului.
Aceastã abordare trãdeazã, în opinia
noastrã, un populism deºãnþat. Degeaba
toate partidele concurente în alegeri îºi
asumã modificãri structural ale ºcolii
româneºti, dacã niciunul nu vine cu
propuneri ºi mãsuri concrete în vederea
finanþãrii acestora.
Integritatea academicã se cultivã încã
din clasa a I-a, iar doctoratele plagiate îºi
au sursa rãului în copiatul de pe bãncile
ºcolii. Deºi PSD promoveazã un discurs
prin care doreºte sã marcheze, în faþa
electoratului, un moment de reformã internã
pentru formaþiunea politicã, PSD nu îºi
asumã toleranþã zero faþã de plagiate ºi
impostura academicã, un element fundamental din punctul nostru de vedere, dacã
vrem sã vorbim despre ºcoalã pe bune.





Pe de altã parte, principalii sãi competitori,
USR-PLUS ºi PNL, îºi asumã angajamente
în acest sens.
Primele trei competitoare (USR-PLUS, PSD,
PNL) au avut curajul de a îºi asuma în
programul de guvernare o temã tehnicã, dar
vitalã: costul standard per elev. Toate cele
trei afirmã cã vor lua mãsuri pentru ca
finanþarea de bazã (alocatã de la bugetul de
stat pe cap de elev, pentru funcþionarea
efectivã a ºcolilor) sã þinã de nevoile reale
ale elevilor, finanþând suplimentar unitãþile
de învãþãmânt aflate în medii cu risc de
abandon ºcolar, însuºindu-ºi astfel propunerea fãcutã de SAR în 2019 prin Raportul
alternativ privind starea învãþãmântului. În
cazul PSD subliniem, totuºi, cã ar fi fost
necesarã respectarea rigorilor de citare,
existând o similaritudine substanþialã între
paragraful din raportul SAR ºi cel din
programul PSD.
Majoritatea formaþiunilor politice apreciazã
ca fiind necesarã o digitalizare echitabilã a
educaþiei. Totuºi, deºi partidele concureazã
pentru o guvernare în vremuri critice pentru
educaþie (o realã crizã conturatã pe fondul pandemiei), niciun partid nu expune sunt primele
mãsuri pe care ºi le vor asuma pentru finalizarea
cu brio a anului ºcolar curent, de exemplu.





guvernare, promiþând o serie de programe
naþionale în vederea asigurãrii incluziunii
educaþionale pentru toþi copiii, programe care
urmeazã sã fie finanþate prin fonduri europene
(spre exemplu, programul Masã caldã în
ºcoli). De asemenea, PNL are o viziune
consistentã privind dezvoltarea învãþãmântului profesional ºi tehnic, un sector care nu
a fost atât de explorat de cãtre alte partide,
nici în trecut, nici în prezent;
Partidul Social-Democrat ºi-a asumat cã va
acorda burse ºcolare elevilor, în concordanþã
cu cuantumurile minime propuse de SAR în
Raportul special privind acordarea burselor
elevilor în anul 2019-2020, precum ºi de SAR
ºi alte 20 de organizaþii din domeniul educaþiei
într-o recentã scrisoare deschisã. PSD îºi
asumã cã, în cazul în care va ajunge la
guvernare, va aloca resurse financiare în
vederea garantãrii urmãtoarelor cuantumuri
minime pentru bursele elevilor: bursa social 
550 lei/lunã; bursa de studio - 450 lei/lunã;
bursa de merit  470 lei/lunã; bursa de
performanþã  500 lei/lunã. De asemenea,
propune acordarea unui nou tip de bursã, în
valoare de 1000 RON, pentru copiii aflaþi în
sistemul de protecþie socialã a statului român;
Alianþa USR-PLUS îºi propune prin
programul sãu de guvernare eliminarea





ºi autoritãþilor locale  propuneri pe care
le condamnãm ºi le includem în categoria
bilelelor negre. Elevii ºi-au câºtigat în 2015
dreptul de a avea un reprezentant în CA,
iar colaborarea dintre unitãþile de
învãþãmânt ºi autoritãþile locale este vitalã
pentru bunul mers al serviciului public de
educaþie (aflat, în urma descentralizãrii din
2006, în coordonarea consiliilor locale).
O altã bilã neagrã este prezentã în
programul de guvernare al PMP, ºi anume
îmbrãþiºarea mitului programei ºcolare.
Urmând linia de acþiune falimentarã mai
puþin = mai bun, PMP îºi propune dezvoltarea unei programe ºcolare simplificate.
Paradoxal, PMP invocã numãrul de ore
petrecute de elevi pentru a învãþa, dar
propune introducerea unor noi discipline,
precum educaþia antreprenorialã (existentã),
educaþia financiarã (existent ca opþional la
clasele gimnaziale) ºi educaþia în domeniul
media. Aceastã propunere este în sine un
paradox, întrucât chiar un fost ministru al
Educaþiei din guvernarea Bãsescu-Boc,
Daniel Funeriu (arhitectul formei iniþiale a
Legii Educaþiei Naþionale nr. 1/2011), a avut
o serie de poziþii publice în care condamna
acest mit nefondat al programei ºcolare.



Indiferent de rezultatele alegerilor de pe 6 decembrie, avem speranþa cã toate partidele
vor pune pe primul plan interesele României de mâine ºi vor lãsa deoparte orgoliile
inutile, iar în acest sens vor prelua unul de la celãlalt cele mai bunei idei în domeniul
educaþiei, semnalate de noi drept bile albe, pentru a le include în programul de guvernare
al viitorului Cabinet, care va fi supus aprobãrii Parlamentului.
*Pentru mai multe detalii: Constantin-Alexandru Manda,
coordonator programe - Societatea Academicã din România - 0732 094 664

Raportul integral poate fi vizualizat la urmãtoarea adresã: https://publicatii.romaniacurata.ro/wp-content/uploads/2020/12/Planurile-partidelor-pentru-%C8%99coala-rom%C3%A2neasc%C4%83-1.pdf

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii comunicã:

EDUCAÞIE MEDIA PENTRU LICEENI
Predau educaþie media Laboratorul de educaþie
ºi culturã media
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi Centrul
pentru Jurnalism Independent (CJI) anunþã
parteneriatul prin care elevii de liceu din România
vor dobândi competenþe media, indispensabile
într-un context în care interacþiunea cu informaþia, ºi, implicit, cu dezinformarea, a devenit
parte dominantã a vieþii de zi cu zi ºi a procesului
de învãþare.
Un prim pas al acestei colaborãri îl reprezintã
introducerea programului Predau educaþie
media - Laboratorul de educaþie ºi culturã
media, dezvoltat de CJI, în proiectul de testare a
unor noi competenþe, conþinuturi ºi metode de
învãþare, în cadrul unitãþilor de învãþãmânt liceal
cu statut de ºcoalã-pilot, proiect ce va deveni
operaþional din anul 2021.
Concret, protocolul presupune:  implementarea unui modul de învãþare extracurricular în
domeniul educaþiei media pentru copii ºi tineri;
 minimum 480 de cadre didactice de Limba ºi
literatura românã, care predau la nivel liceal, vor
fi formate ºi certificate printr-un program
conceput în acest scop;  instruirea în domeniul
media a inspectorilor ºcolari pentru Limba ºi
literatura românã prin organizarea a trei sesiuni/
ateliere regionale de profil;  operaþionalizarea
unei platforme de educaþie media pentru
profesori ºi elevi, care sã includã instrumente de
formare, asistenþã, monitorizare/raportare ºi
evaluare în sistem online;  un ghid privind
drepturile copilului, ca parte integrantã a
drepturilor omului, în contextul educaþiei media.
Prin programul Predau educaþie media Laboratorul de educaþie ºi culturã media, elevii
dobândesc abilitãþi de gândire criticã, în virtutea
cãrora vor putea sã distingã faptele de opinii, sã
deconstruiascã mesajele media ºi sã interacþioneze într-un mod responsabil cu reþelele
sociale. Programul se înscrie în aria generalã
Media and Information Literacy (MIL), aºa cum
este descrisã de UNESCO, ºi în prioritãþile
Comisiei Europene, aºa cum sunt ele formulate
în DIRECTIVA (UE) 2018/1808 - Directiva
serviciilor mass-media audiovizuale.

Strategia de digitalizare a educaþiei
- SMART-Edu
 Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a lansat pe 4 decembrie seria
dezbaterilor publice pe cele opt domenii de acþiune incluse în Strategia de
digitalizare a educaþiei din România - SMART-Edu.
În luna octombrie, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a demarat procesul de
consultare publicã privind Strategia de digitalizare a educaþiei ºi a propus un
apel la acþiune pentru o cooperare mai strânsã a tuturor factorilor interesaþi,
pornind de la urmãtoarele prioritãþi: conectivitate, comunitate, ecosistem
educaþional digital, accesibilitate, inovare ºi sustenabilitate.
Direcþiile de acþiune propuse în Strategia privind digitalizarea educaþiei
din România vizeazã urmãtoarele componente:
 Dezvoltarea de competenþe digitale la toate nivelurile de învãþãmânt crosscurricular, prin discipline de specialitate, prin activitãþi formale ºi non-formale
 Susþinerea formãrii digitale iniþiale ºi continue a cadrelor didactice
 Îmbunãtãþirea infrastructurii digitale pentru reducerea decalajelor de
conectivitate (conectare la internet, creare de reþele interne, dotare cu
echipamente, asigurare suport tehnic)
 Stimularea unitãþilor ºi instituþiilor de învãþãmânt pentru oferte educaþionale
cu specializãri ºi calificãri digitale adecvate meseriilor viitorului
 Realizarea de instrumente educaþionale digitale, încurajarea inovãrii pentru
adaptarea unor soluþii educaþionale creative, interactive, centrate pe elevi
 Crearea de Resurse Educaþionale Deschise atractive
 Dezvoltarea ºi multiplicarea parteneriatelor public-private prin participarea
la reþele digitale, inclusiv cu organisme europene ºi internaþionale
 Schimb de bune practici pe platforme educaþionale locale, naþionale de elearning, respectiv pe platforme internaþionale, de tip SELFIE etc.;
 Încurajarea ºi promovarea iniþiativelor privind siguranþa online, protecþia
datelor, igiena ciberneticã, etica IT;
 Dezvoltarea cadrului de previziune strategicã pentru economia verde ºi
adaptarea la meseriile viitorului.
Dupã dezbaterile centrate pe Resurse educaþionale deschise, coordonator:
Rãzvan Orãºanu ( 4 decembrie, ora 18:00) ºi Infrastructurã ºi resurse
tehnologice digitale, coordonator: Andreea Paul ( 7 decembrie, ora 18:00), vor
putea fi urmãrite, tot pe pagina de Facebook a Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii,
urmãtoarele dezbateri:
 8 decembrie, ora 18:00 - Conectivitate, coordonator: Raluca Negulescu Balaci;
 9 decembrie, ora 18:00 - Educaþia digitalã pe întreg parcursul
vieþii, coordonator: Cristian Ducu;
 10 decembrie, ora 18:00 - Competenþe digitale pentru elevi ºi
studenþi, coordonator: Mihaela Nabãr;
 11 decembrie, ora 18:00 - Formarea iniþialã ºi continuã a cadrelor didactice
pentru educaþie digitalã, coordonator: Daniela Viºoianu;
 14 decembrie, ora 18:00 - Securitate ciberneticã, protecþia datelor, siguranþa
online ºi etica IT, coordonator: Alexandra Tãmaº;
 15 decembrie, ora 18:00: Curriculum ºcolar pentru meserii emergente,
coordonator: Madlen Serban.
La jumãtatea lunii decembrie, draftul documentului strategic ce va rezulta
în urma celor 8 evenimente, va fi pus în dezbatere publicã.

FII VOCEA
COLEGILOR TÃI!

Elevii meritã atenþia autoritãþilor
nu doar de sãrbãtori!
Conform Legii Educaþiei Naþionale 1/2011,
Guvernul României are datoria de a emite, anual,
o hotãrâre prin care sã stabileascã un cuantum
minim pentru fiecare categorie de burse în parte
(studiu, performanþã, merit, ajutor social). În
ciuda faptului cã aceastã prevedere existã în
lege încã din anul 2019 (Legea 38/2019), niciun
Guvern nu a pus în aplicare pânã acum acest
act normativ, prin emiterea unei hotãrâri de
guvern ºi prin alocarea resurselor financiare
necesare acestei mãsuri.
Analiza privind acordarea burselor la nivel
naþional, realizatã de cãtre Consiliul Naþional
al Elevilor în luna aprilie a acestui an, aratã cã
66,27% dintre primãriile din România nu
acordã burse deloc sau le acordã într-un
cuantum foarte mic.
Anul acesta, disparitãþile au crescut major
în sistemul educaþional, rata abandonului
ºcolar ajungând la peste 15%, contrar
þintelor asumate de cãtre România în cadrul
Strategiei 2020, de 11,3%.
Din aceste motive, e imperios ca Guvernul
României sã promoveze hotãrârea privind
aprobarea cuantumurilor minime pentru
bursele ºcolare.
Consiliul Naþional al Elevilor solicitã
urmãtoarele cuantumuri minime:
 9,45% din salariul minim pe economie
pentru bursa de ajutor social;
 10,15% din salariul minim pe economie
pentru bursa de studiu;
 11% din salariul minim pe economie pentru
bursa de merit;
 15% din salariul minim pe economie pentru
bursa de performanþã;
În aceastã perioadã complicatã, elevii din
România au nevoie de mãsuri de sprijin pentru a
putea sã îºi continue parcursul educaþional.
Aproape 36% dintre elevii României se aflã în
risc de sãrãcie ºi excluziune educaþionalã. Pentru
aceºtia, educaþia online ºi educaþia pe timp de
pandemie reprezintã un vis frumos. Solicitãm
Guvernului României respectarea prevederilor
Legii 38/2019 ºi adoptarea unei hotãrâri de
guvern privind aprobarea cuantumurilor minime
pentru bursele ºcolare, pentru a diminua
discrepanþele din sistemul educaþional., a
declarat Rareº Voicu, preºedintele Consiliului
Naþional al Elevilor.
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u mã numãr printre cei
care au nevoie de un ceas
deºteptãtor sau de o alarmã.
Ridic capul din pernã cam la
aceeaºi orã, fãrã sã mã
stropeascã cineva cu apã. ªi o
fac de aproape patru decenii.
Piuiturile, clopoþeii, clinchetele sau muzica de orice fel ar fi ea nu
mi-au fost niciodatã necesare. Problema apare când mã trezesc ºi
realizez cã fiecare zi e altfel. Eu sunt altfel, iar pentru asta nu
trebuie sã mã privesc în oglindã. ªi cei din jurul meu, mai mult sau
mai puþin apropiaþi, sunt altfel. Probabil, nici ei nu se privesc în
oglindã. Dimineþile de acum nu seamãnã cu cele din urmã cu câteva
luni, câþiva ani, câteva decenii. Nici restul zilei nu mai e, parcã, la
fel. Sã fie vremurile? Oboseala? De fapt, cum mai aratã o zi
obiºnuitã?
Psihologii afirmã cã izolarea impusã de pandemie ºi dependenþa
tot mai mare de tabletã, laptop, programe TV ºi telefon, tind sã
reducã socializarea la zero. Poate au dreptate. Despre purtarea mãºtii
am mai scris: diferenþa ar fi cã masca purtatã azi e din pânzã. Dar nu
cumva altele sunt cauzele? Însingurarea nu e o problemã de
tehnologie, ci una de comunicare, de empatie. Siguranþa personalã,

VITRALII

O zi obiºnuitã
la fel  un sistem de securitate, oricât de codificat ºi revoluþionar ar
fi, tot va fi spart de un hacker isteþ. Mãrturie stau conturile golite cu
carduri clonate, sau casele ºi maºinile sparte despre care aflãm
zilnic la ºtiri. Cred cã de vinã este contextul, modul în care am
evoluat ca societate. Zeci de ani nu mi-am fãcut probleme cã las
cheia casei sub preº sau sub ghiveciul cu muºcate. Nici cã pot
pleca dimineaþa spre un job pe care seara s-ar putea sã nu-l mai am.
Nu m-am gândit cã un prieten din copilãrie nu-mi va mai rãspunde
niciodatã la telefon pentru cã am votat cu ceilalþi sau pentru cã
nu i-a plãcut cadoul de la mine oferit cu drag de ziua lui. Nu mi-am
imaginat cã piaþa, acea superbã înºiruire de tarabe pline cu bunãtãþi
din curþile þãranilor noºtri, se va transforma într-un fel de mall rece
ºi impersonal, în care precupeþele se potrivesc ca nuca în perete.
Nu mi-am închipuit cã unii oameni vor fi, iarãºi, arãtaþi cu degetul
doar pentru cã au altã culoare a pielii sau aparþin altei culturi sau
cred altfel. Aºa cum nu credeam sã vãd tãvãlite în noroi credinþa,
morala, etica, bunul-simþ, adevãrul.
Categoric, o zi obiºnuitã înseamnã orice altceva în afarã de o zi
obiºnuitã. Nu, nu mã repet ºi nu e o greºealã de typing. O zi
obiºnuitã nu mai este, cu siguranþã, cea în care îþi laºi cheia sub
preº.

Dragoº CIOCÃZAN

Bustul Reginei Maria,
adus de la Balcic acum 80 de ani,
este expus la Constanþa

Caricaturã
ºi umor.
O peniþã satiricã
din colecþiile
Muzeului
Municipiului
Bucureºti

George V. GRIGORE

 La sfârºitul lunii noiembrie 2020, Bustul Reginei Maria,
adus de la Balcic în 1940, a fost amplasat în faþa Muzeului
de Artã din Constanþa, dupã ce timp de 80 de ani a stat în
subsolurile instituþiei, aproape uitat ºi pierdut.
Bustul Reginei Maria, operã din 1932 a sculptorului
Oscar Han, a fost adus în þarã de la Balcic în 1940. De
atunci, sculptura a fost depozitatã mai întâi în subsolurile
Muzeului Ion Jalea, apoi în clãdirea Muzeului de Artã.
În 2018, Doina Pãuleanu, directorul Muzeului de Artã din
Constanþa, promitea instalarea bustului reginei Maria în
spaþiul public al oraºului, cu prilejul Centenarului Marii Uniri.
Iniþial, opera de artã a fost expusã în piaþeta din piatrã de calcar
din oraºul Balcic (astãzi în Bulgaria), situatã pe actuala stradã
Cerno More, care coboarã spre portul vechi. Bustul reginei
Maria a fost comandat de ultimul primar român al Balcicului,
Octavian Moºescu, cel care a fost edil în 1931-1932 ºi 19381940. Dupã semnarea Tratatului de la Craiova din 7 septembrie
1940, cele douã judeþe din Dobrogea de Sud  Caliacra ºi
Durostor  au revenit Bulgariei, iar atunci o parte din patrimoniul
instituþiilor româneºti a fost repatriatã, printre ele aflându-se ºi
bustul din bronz al Reginei Maria.
Situat pe þãrm de mare (Bulevardul Tomis nr. 82  84), Muzeul
de Artã Constanþa este pe plan naþional un important spaþiu de
pãstrare, valorificare ºi cercetare a creaþiei plastice româneºti.
Expoziþia permanentã propune o prezentare a unui secol de artã
naþionalã, insistând asupra artei de inspiraþie dobrogeanã. Acum,
bustul Reginei Maria priveºte seninã cãtre mare, aºa cum privea
ºi acum peste 80 de ani, din frumoasele grãdini de la Balcic...
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Surse:
monumental.blogspot.com;
culturaconstanta.ro;
revistamemoria.ro;
cugetliber.ro;



Muzeul Municipiului Bucureºti expune la
Palatul Suþu (bd. Ion C. Brãtianu nr. 2) o serie
de caricaturi din toate timpurile istorice
moderne realizate între anii 1850 ºi 1989.
Grupate sub genericul Caricaturã ºi umor.
O peniþã satiricã din colecþiile Muzeului
Municipiului Bucureºti, lucrãrile au devenit
accesibile pentru public începând cu data
de 27 noiembrie 2020.
Expoziþia reprezintã o flanare istoricã prin
efortul de a determina schimbãri de mentalitate ºi comportamente cu ajutorul satirei,
caricaturii ºi umorului negru, uneori. Ce
poate fi mai atrãgãtor decât sã trecem cu
umor ºi haz pragul anilor, dintr-un an
complicat ºi greu de înþeles, 2020, cãtre un
2021 mai cu speranþã  afirmã dr. Adrian
Majuru, manager al Muzeului Municipiului
Bucureºti ºi coordonatorul acestei noi
expoziþii pe care publicul o poate vizita pânã
în luna martie 2021.

den

B

ucuresci

La plosca de aur
În vara anului 1984, dispãrea sub
lamele buldozerelor un alt loc pe care
mulþi bucureºteni ºi-l amintesc mai ales
pentru pivniþa plinã cu vinuri de soi,
aduse din cele mai faimoase podgorii
ale þãrii. Restaurantul La plosca de aur,
aflat la intersecþia Cãii Rahovei cu
strada Gazelei din vechiul cartier
Uranus, se afla la parterul unei case de
negustori, construitã la jumãtatea
secolului al XIX-lea. Cârciuma a fost
deschisã de un oarecare Neagoe,
imediat dupã construirea casei. La
început, servea doar þuicã rece sau
fiartã la tejghea, dupã cât de mare era
zãduful sau gerul, dar ºi vinuri cu
butoiul sau paharul, la voia clientului.
Câþiva ani mai târziu, muºteriii s-au
înmulþit pe uliþa care devenise arterã
comercialã, cu magazine de stofe ºi
încãlþãminte, ferometal ºi sticlãrie. Iar
cârciumarul, de-acum deprins cu
meseria, s-a gândit sã arunce ºi
niscaiva cãrnuri pe grãtar, de dragul
ulcioarelor pline ºi pentru ostoirea
burþilor onor clientelei. Pânã cu trei zile
înaintea demolãrii, micii, patricienii,
fleicile ºi oalele cu ciorbe ºi ardei
umpluþi au duduit pe flãcãrile unei
uriaºe sobe cu lemne, hrãnindu-i
inclusiv pe muncitorii care aveau sã
dãrâme clãdirea. ªi dupã ce au pus-o la
pãmânt, de sub molozul ºi praful
vechiului Bucureºti strivit de vremurile
noi, încã rãzbãtea miros de pivniþã
curatã, mucegai nobil ºi vie veche.

Dragoº CIOCÃZAN

Invitaþii în lumea artelor plastice

Georgeta ABAGIU a cucerit
Elveþia ºi Germania
Salutãri tuturor! Sunt Georgeta Abagiu. Sãnãtate vã
doresc! Bine v-am regãsit, dragi cititori ºi iubitori de artã!
Mã simt onoratã ºi vã mulþumesc pentru acest privilegiu.
Care sunt pictorii români care vã plac mai mult?
Pictori români Mai toþi îmi plac, dar am câþiva care mi-au
stârnit interesul ºi admiraþia faþã de creaþiile lor. Primul ar fi
Octav Bãncilã, ador lucrãrile acestui mare artist, compoziþia
ºi paleta de culori folositã în crearea lucrãrilor. Ar mai fi ºi
Corneliu Baba, la care iubesc tehnica de lucru; ador lucrãrile
domnului ªtefan Câlþia, stilul ºi operele lui de artã mã duc
în lumea fantasticã. Un mare artist, original ºi excepþional!
ªi, nu în ultimul rând, tânãrul artist Adrian Ghenie; pentru
mine, acest mare artist este un exemplu, operele lui, tehnica
ºi paleta de culori îmi încântã ochii ºi inima, iubesc stilul lui
aparte, originalitate lucrãrilor lui excepþionale. Sunt foarte
mulþi artiºti care îmi plac.
Dintre coloriºtii strãini, de care vã simþiþi mai aproape?
Nu cã mã simt mai aproape, ci admir stilul lor unic:
Salvador Dali este unul dintre artiºtii strãini care mi-au atras
atenþia în mod deosebit; Pierre-Auguste Renoir, Gustav
Klimt, Edouard Manet, Rene Magritte, de fapt îmi sunt dragi
mai toþi artiºtii, pentru cã fiecare artist are stilul lui aparte.
Ce rol au avut muzeele, expoziþiile ºi galeriile de artã
în educarea simþului dumneavoastrã artistic?
Un rol destul de mare. Iubesc sã merg în muzee, galerii de
artã, pentru cã îmi place sã descopãr artiºti, sã descifrez
emoþiile artistului aºternute pe pânzã în diferite forme ºi
culori, pentru cã, în opinia mea, artistul are ceva de spus,
dar nu prin cuvinte, ci prin culoare ºi formã. Ei bine, de
aceea, pentru mine este foarte important sã descopãr acele
cuvinte nerostite, dar expuse privitorilor. Mai pe scurt, am
multe de învãþat din muzee ºi galerii de artã, care au un rol
important în dezvoltarea ºi educarea fiecãrui artist.

Ce sfaturi puteþi da unui pãrinte al unui copil cu
înclinaþii în domeniul artelor plastice?
Sfatul meu este sã îþi îndrumi copilul sã facã ceea ce îi
place, sã meargã cu încredere pe drumul care îl face fericit ºi
care îi încântã inima. Sã lãsãm copiii sã meargã pe drumul
ales de ei cu drag. Rolul nostru este sã ne susþinem copiii
indiferent de ceea ce vor sã facã. Sunt mulþi copii care din
cauza pãrinþilor renunþã la visele lor. Eu îmi voi susþine copiii
indiferent de ceea ce aleg sã facã; îi voi încuraja ºi îi voi
susþine. Lãsaþi copiii sã îºi traseze propriul drum, noi doar sã
îi urmãrim din umbrã ºi sã fim lângã ei indiferent de situaþie.
Ce vã doriþi pentru ultima parte a anului 2020, dar ºi
pentru anul 2021?
Anul acesta deja pe sfârºite m-a lãsat cu un gust amar.
Multe dintre expoziþiile programate mi-au fost anulate din
cauza acestui virus. Sã fim sãnãtoºi. Pentru anul viitor sper
sã nu mai am surprize neplãcute, sã se þinã expoziþiile
programate.
În afarã de postãrile de pe net, în ce loc mai pot fi admirate
tablourile dumneavoastrã?
Tablourile mele pot fi admirate pe pagina mea de
web www.aby-art.ch, dar ºi în unele galerii din Elveþia ºi
Germania au fost expuse ºi admirate. ªi anul viitor vor fi
expuse în diferite galerii din Elveþia. Künstlerin 
Leinwandmalerei  Arbon  Bodenseeaby-art.ch. În þarã
nu am avut încã norocul de a expune, dar poate pe viitor
voi avea aceastã ºansã.
Vã mulþumesc din suflet pentru atenþia acordatã ºi prin
acest interviu. ªi vã doresc un sfârºit de an plin de bucurii,
fericire ºi multã sãnãtate. Va îmbrãþiºez cu drag, românii
mei dragi!
Urãm artistei sãnãtate, sã deschidã fãrã restricþii multe
expoziþii, iar admiratorii armoniilor cromatice ºi
volumelor armonios aºezate între rame de pe toate
meridianele sã cunoascã bine valoarea sa aparte.

Aristotel BUNESCU
https://agentiadepresaculturalasisportiva. wordpress.com/
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CETÃÞEAN EUROPEAN
Reprezentanþa UE în România informeazã:

VERDE ªI DIGITAL
 un studiu prezintã opþiuni tehnice ºi de politicã pentru limitarea creºterii
consumului de energie al serviciilor de tip cloud ºi al centrelor de date
Recent, Comisia a publicat rezultatele unui studiu
privind servicii de cloud computing ºi centre de date
mai verzi. Conform rezultatelor, consumul de energie al
centrelor de date din statele membre ale UE se aºteaptã
sã creascã de la 2,7 % din cererea de energie electricã în
2018 la 3,2 % pânã în 2030. Studiul oferã opþiuni tehnice
ºi de politicã pentru a limita aceastã creºtere.
Soluþiile tehnice includ sisteme de rãcire mai eficiente,
reutilizarea cãldurii, utilizarea energiei din surse
regenerabile pentru alimentarea centrelor de date, precum
ºi construirea acestor centre de date în regiunile cu climã
rece. Printre opþiunile de politicã se numãrã achiziþiile

publice verzi, norme pentru ca autoritãþile publice
europene sã îºi utilizeze puterea de cumpãrare pentru a
alege servicii care nu dãuneazã mediului, precum ºi
stabilirea unor cerinþe de transparenþã ºi promovarea
unor indicatori uniformi de eficienþã energeticã.
Studiul va sprijini eforturile depuse în prezent pentru
a se îndeplini obiectivul strategiei digitale de a realiza
centre de date neutre din punctul de vedere al impactului
asupra climei, foarte eficiente din punct de vedere
energetic ºi durabile pânã în 2030 ºi de a stabili un cadru
european de reglementare în domeniul cloud computingului, un set unic de reguli ºi norme tehnice comune.

Concursul european pentru inovare socialã
 Un proiect din România, printre câºtigãtorii ediþiei din 2020
a concursului european pentru inovare socialã
Comisia a anunþat câºtigãtorii ediþiei din 2020
a concursului european pentru inovare socialã, un
concurs cu premii de stimulare, organizat în toate þãrile
din UE ºi în þãrile asociate la programul Orizont
2020, care are scopul de a gãsi soluþii inovatoare la
problemele cu care se confruntã societatea.
Cele trei proiecte care au fost selectate pentru cã
au rãspuns în mod optim provocãrii de anul acesta,
Reimagineazã moda, vor primi un premiu de
50 000 EUR fiecare.
Câºtigãtorii sunt:
 un mecanism din România de sprijin juridic pentru
artizani ºi creatori de modã, WhyWeCraft: Sustenabilitatea culturalã în modã

 un start-up belgian care contribuie la simplificarea
procesului de reutilizare ºi reciclare a materialelor
textile, resortecs;
 platformã digitalã din Croaþia care le permite
utilizatorilor sã poarte diverse costumaþii în realitatea
augmentatã, Snake.
În plus, în fiecare an, juriul acordã un premiu de
impact unuia dintre participanþii care au ajuns în
semifinala concursului din anul precedent, pe baza
rezultatelor obþinute de proiect în ultimele douãsprezece
luni. Câºtigãtorul din 2020 este Empower, o companie
care a adoptat o nouã tehnologie care sprijinã economia
circularã, permiþând depozitarea ºi colectarea deºeurilor
de plastic în schimbul unei recompense financiare.

Pentru a consolida rezilienþa ºi redresarea economicã a UE

Comisia Europeanã a publicat un nou plan de
acþiune privind proprietatea intelectualã, pentru a
ajuta întreprinderile, în special întreprinderile mici ºi
mijlocii (IMM-uri), sã profite la maximum de invenþiile
ºi de creaþiile lor ºi pentru a asigura faptul cã acestea
pot aduce beneficii economiei ºi societãþii noastre.
Proprietatea intelectualã este un factor
determinant esenþial pentru creºterea economicã,
deoarece ajutã întreprinderile sã îºi valorifice activele
necorporale. Planul de acþiune urmãreºte sã permitã
industriei creative ºi inovatoare din Europa sã rãmânã
un lider mondial ºi, de asemenea, urmãreºte sã
accelereze dubla tranziþie verde ºi digitalã a Europei.
În special, planul de acþiune stabileºte paºii esenþiali
pentru a îmbunãtãþi protecþia proprietãþii
intelectuale, pentru a spori gradul de utilizare a
proprietãþii intelectuale de cãtre IMM-uri, pentru a
facilita partajarea proprietãþii intelectuale în vederea
sporirii gradului de adoptare a tehnologiilor în cadrul
industriei, pentru a combate contrafacerea ºi a
îmbunãtãþi asigurarea respectãrii drepturilor de
proprietate intelectualã, precum ºi pentru a promova
condiþii de concurenþã echitabile la nivel mondial.
De asemenea, criza provocatã de coronavirus a
evidenþiat anumite tipuri de dependenþã de inovare
ºi de tehnologii; prin urmare, planul de acþiune
abordeazã aceste provocãri, asigurând în acelaºi
timp faptul cã proprietatea intelectualã criticã poate
fi pusã la dispoziþie în momente de crizã.
Activele necorporale, precum mãrcile, desenele ºi
modelele industriale, brevetele ºi datele, sunt din ce
în ce mai importante în economia bazatã pe
cunoaºtere din ziua de astãzi. Sectoarele industriale
care utilizeazã intensiv proprietatea intelectualã
reprezintã 45 % din totalul PIB-ului ºi 93 % din totalul
exporturilor UE, iar valoarea adãugatã a proprietãþii
intelectuale este în creºtere în majoritatea
ecosistemelor industriale europene. La nivel mondial,
cererile de protejare a proprietãþii intelectuale sunt în
creºtere, deoarece activele necorporale joacã un rol

din ce în ce mai important în cursa mondialã pentru
poziþia de lider tehnologic. Planul de acþiune se
bazeazã pe punctele forte ale cadrului european
privind proprietatea intelectualã, pentru a asigura
faptul cã sprijinã redresarea ºi rezilienþa noastrã
economicã în domenii esenþiale ale economiei.
Planul de acþiune publicat anunþã mãsuri în cinci
domenii esenþiale:
 Îmbunãtãþirea protecþiei proprietãþii intelectuale
 Stimularea adoptãrii proprietãþii intelectuale
de cãtre întreprinderile mici ºi mijlocii (IMM-uri)
 Facilitarea partajãrii proprietãþii intelectuale
 Combaterea contrafacerii ºi îmbunãtãþirea
aplicãrii drepturilor de proprietate intelectualã
 Promovarea unor condiþii de concurenþã
echitabile la nivel mondial.
Context
Noua strategie industrialã a UE, adoptatã la data
de 10 martie a acestui an, a recunoscut necesitatea ca
politica UE în domeniul proprietãþii intelectuale sã
contribuie la susþinerea ºi la consolidarea suveranitãþii
tehnologice a Europei, precum ºi la promovarea unor
condiþii de concurenþã echitabile la nivel mondial, ºi
a anunþat adoptarea planului de acþiune. La data de
10 noiembrie, Consiliul de Miniºtri a invitat Comisia
sã prezinte propuneri pentru viitoarea politicã a UE
în domeniul proprietãþii intelectuale.
Activele necorporale, precum cercetarea ºi
dezvoltarea, invenþiile, creaþiile artistice ºi culturale,
mãrcile, software-ul, know-how-ul, datele ºi
procesele comerciale, reprezintã pietrele de temelie
ale economiei bazate pe cunoaºtere de astãzi. În
ultimele douã decenii, volumul investiþiilor anuale
în activele de proprietate intelectualã a crescut cu
87 % în UE, în timp ce volumul investiþiilor în active
corporale (nerezidenþiale) a crescut cu numai 30 %.
De asemenea, investiþiile în active necorporale au
fost afectate într-o mãsurã semnificativ mai micã de
criza economicã anterioarã (care a început în 2008).
Sectoarele industriale care utilizeazã intensiv
proprietatea intelectualã joacã un rol esenþial în
economia UE ºi oferã societãþii locuri de muncã durabile
ºi de calitate. În prezent, sectoarele industriale care
utilizeazã intensiv drepturile de proprietate intelectualã
reprezintã aproape 45 % din PIB-ul Europei ºi
contribuie în mod direct la crearea a aproximativ 30 %
din totalul locurilor de muncã. Multe dintre ecosistemele
europene nu pot prospera fãrã o protecþie eficace a
proprietãþii intelectuale ºi fãrã instrumente eficace de
comercializare a activelor necorporale.

Cerem 7% din Mecanismul
de Redresare ºi Rezilienþã
pentru Viitoarea Generaþie!
Consiliul Tineretului din România (CTR) ºi Alianþa Naþionalã a
Organizaþiilor Studenþeºti din România (ANOSR) susþin poziþia
Parlamentului European cu privire la Mecanismul de Redresare ºi
Rezilienþã ºi solicitã Comisiei Europene ºi Consiliului Uniunii
Europene sã accepte propunerea de alocare a cel puþin 7% din
Mecanismul de Redresare ºi Rezilienþã pentru tineri ºi copii.
Designul propunerii Parlamentului European se bazeazã pe 6 piloni
principali, printre care ºi Politici publice pentru viitoarea generaþie
(Garanþia pentru Tineret ºi pentru Copii). Potrivit planului adoptat
de Parlament, fiecare stat membru trebuie sã aloce minimum 7%
pentru fiecare dintre cele 6 prioritãþi. Propunerea Parlamentului este
în aceastã perioadã negociatã cu Comisia Europeanã ºi Consiliul
Uniunii Europene pentru a construi formatul Planurilor Naþionale
de Redresare ºi Rezilienþã.
Încã de la primele discuþii privind cadrul investiþiilor europene
prin acest amplu instrument, CTR ºi ANOSR au militat pentru o
alocare bazatã pe nevoile reale ale comunitãþii ºi pe prioritizarea
investiþiei în educaþie ºi în tineri, drept fundament pentru un viitor
sustenabil. Ne dorim ca urmãtoarea generaþie a Uniunii Europene
sã poatã contribui la redresarea comunitãþii din care face parte ºi sã
fie o parte activã a elaborãrii, implementãrii ºi monitorizãrii tuturor
Planurilor Naþionale de Redresare ºi Rezilienþã. Experienþa din alte
scheme de finanþare ne-a demonstrat cã tinerii ºi studenþii nu pot fi
simpli beneficiari, dacã vrem ca finanþãrile europene sã aibã impactul
real dorit, ci aceºtia trebuie implicaþi în procesul decizional printrun cadru legislativ adecvat care sã le asigure participarea efectivã.
Tinerii ºi studenþii s-au mobilizat exemplar încã de la izbucnirea
pandemiei, contribuind în mod activ prin acþiuni de solidaritate ºi
trebuie sã fie în prim-planul mãsurilor de redresare, reprezentând
viitoarea generaþie de cetãþeni europeni.
Garanþia pentru Tineret va fi în curând relansatã ºi ne dorim ca, de
aceastã datã, sã fie tratatã corespunzãtor ºi la nivel naþional. Unul
dintre punctele slabe ale aplicãrii Garanþiei pentru Tineret în
România, care a avut, de altfel, un impact major negativ, a fost lipsa
integrãrii organizaþiilor de tineret/studenþeºti/de elevi ºi a lucrãtorilor
de tineret ca parteneri egali, precum au fost sindicatele ºi patronatele.
Într-o crizã fãrã precedent în istoria modernã, Uniunea Europeanã
a alocat un fond de 672,5 miliarde de euro pentru Mecanismul de
Redresare ºi Rezilienþã, României revenindu-i o sumã de 30,5 miliarde
de euro fonduri nerambursabile ºi împrumuturi care vor trebui
rambursate cu o dobândã convenabilã. Cu atât mai mult cu cât ne
referim ºi la împrumuturi, este imperios ca în centrul politicilor publice
europene sã se afle tinerii, cei care vor acoperi în viitor cheltuielile
prezentului.
ANOSR a obþinut în luna septembrie includerea universitãþilor
ca beneficiari finali ai fondurilor din Planul Naþional de Redresare ºi
Rezilienþã creionat de Guvernul României. Cadrul necesar investiþiilor
nu se traduce însã automat în investiþii sustenabile pentru viitor.
Solicitãm Guvernului României sã susþinã la nivel european planul
propus de Parlamentul European, astfel încât cel puþin 7% din
Mecanismul de Redresare ºi Rezilienþã sã ajungã la studenþi ºi tineri.
Ulterior, aºteptãm o largã consultare ºi implicare a tuturor actorilor
din societatea civilã în elaborarea prioritãþilor Planului Naþional ºi
în implementarea acestuia, astfel încât investiþiile sã atingã nevoile
complexe din societate a declarat Horia-ªerban ONIA, preºedintele
ANOSR.
Considerãm cã tinerii din România trebuie sã fie o voce puternicã
ºi pentru mãsurile care se iau în interesul nostru la nivel european
astfel cã dialogul cu reprezentanþii acestora în contextul unor
consultãri este necesar. Finanþarea sectorului de tineret este stringentã,
mai ales într-o perioadã dificilã pe care cu toþii o traversãm. Tinerii din
România trebuie sã fie beneficiari reali ai Planului Naþional de Redresare
ºi Rezilienþã asumat de cãtre Guvernul actual al României, în special
în contextul în care sectorul de tineret, parte activã a societãþii civile,
s-a mobilizat exemplar în jurul realizãrii Rezoluþiei Tinerilor din
România, care abordeazã cele 11 obiective în domeniul tineretului
lansate la nivel european. Fãrã o finanþare fermã mãsurile propuse de
noi riscã sã nu aibã o implementare realã pentru perioada 2020-2027,
riscând astfel perpetuarea unei lipse acute a modului în care
preocupãrile tinerilor români nu pot fi transformate în soluþii eficiente
care sã atingã nevoile acestora. Cerem ca cel puþin 7% din Mecanismul
de Redresare ºi Rezilienþã sã fie redirecþionate cãtre tineri. a declarat
Gabriel CARNARIU, preºedintele CTR.
Pentru detalii ºi informaþii suplimentare, vã stãm la dispoziþie:
Horia ªerban ONIÞA
Preºedinte ANOSR
0748 880 910 | horia@anosr.ro

Gabriel CARNARIU
Preºedinte CTR
0749 290 529 | gabriel.carnariu@ctr.ro
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Principiile fundamentale care guverneazã sistemele educaþionale
naþionale în unele state ale Uniunii Europene (III)
În Olanda, libertatea de educaþie este garantatã de articolul
23 din Constituþia olandezã ºi include libertatea de a înfiinþa
ºcoli, de a organiza învãþãmântul ºi de a merge la o ºcoalã
pe baza convingerilor proprii ale elevului. Sistemul educaþional este, prin urmare, divers ºi reflectã diferite convingeri
religioase, ideologice ºi educaþionale. Ca urmare, în Olanda
existã atât ºcoli publice, cât ºi private.
ªcolile publice sunt deschise tuturor copiilor, indiferent
de religie sau perspective de viitor ºi oferã educaþie în numele
statului. ªcolile publice sunt supuse dreptului public.
Acestea sunt administrate de consiliul municipal sau de o
entitate juridicã publicã ori de o fundaþie înfiinþatã de
consiliu.
ªcolile cu statut privat sunt supuse dreptului privat ºi sunt
finanþate de stat, deºi nu sunt înfiinþate de stat. Aceste
ºcoli sunt administrate de consiliul de administraþie al
asociaþiei sau fundaþiei care le-a înfiinþat. Aceste aºa-numite
ºcoli confesionale îºi întemeiazã învãþãtura pe credinþele
religioase sau ideologice. Ele includ ºcoli catolice, protestante, evreieºti, musulmane, hinduse ºi antropozofice. Unele
ºcoli private îºi bazeazã predarea pe idei educaþionale specifice, cum ar fi metoda Montessori, Jenaplan sau Dalton. ªcolile
confesionale pot refuza sã admitã elevii ai cãror pãrinþi nu aderã
la credinþa sau ideologia pe care se bazeazã predarea în ºcoalã
(https://www.perfar.eu/policy/education/netherlands ).
Libertatea de a organiza predarea înseamnã cã ºcolile
private sunt libere sã stabileascã ce este predat ºi cum.
Aceastã libertate este totuºi limitatã de standardele calitative
impuse de Ministerul educaþiei, culturii ºi ºtiinþei în legislaþia
educaþionalã. Standardele, care se aplicã atât în învãþãmântul public, cât ºi în cel privat, prevãd subiectele care
trebuie studiate, obiectivele de realizare, conþinutul examenelor naþionale, numãrul orelor de instruire pe an, calificãrile
pe care profesorii trebuie sã le aibã, dreptul pãrinþilor ºi elevilor
de a avea un cuvânt de spus în problemele ºcolii º.a.
Constituþia în art.23 alin.(5) - alin.(7) pune ºcolile publice
ºi private pe o bazã financiarã egalã. Standardele ce trebuie
îndeplinite de ºcolile finanþate parþial sau complet din fonduri
publice sunt reglementate prin lege, luând în considerare în
mod corespunzãtor, în cazul ºcolilor private, libertatea de a
furniza educaþie potrivit credinþelor religioase sau de altã
naturã. Aceste standarde pentru învãþãmântul primar sunt
reglementate astfel încât calitatea învãþãmântului în ºcolile
private finanþate integral din fonduri publice ºi cea din ºcolile
publice sã fie pe deplin garantate. Aceste reglementãri
respectã în special libertatea ºcolilor private de a alege
personalul auxiliar ºi de a numi profesorii. Condiþiile în care
instituþiile de învãþãmânt secundar ºi pre-universitar primesc
contribuþii din fondurile publice se stabilesc prin lege.
Sistemul de învãþãmânt preuniversitar olandez este
guvernat de diferite acte normative. Fiecare tip de învãþãmânt are propria legislaþie:
- pentru învãþãmântul primar: Legea privind învãþãmântul
primar din 1998;
- pentru educaþia specialã: Legea Centrelor de Expertizã
din 1998;
- pentru învãþãmântul secundar: Legea din 1998 privind
învãþãmântul secundar.
În Portugalia (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/
eurydice/content/organisation-and-governance-60_en), Legea
nr. 46/1986 privind sistemul de învãþãmânt (Lei nr. 46/86 de 14
de outubro, Lei de bases do sistema educativo, Diario da
Republica numero 237/1986, (https://dre.pt/application/dir/
pdf1sdip/1986/10/23700/30673081.pdf), cu modificãrile
ulterioare, stabileºte cadrul general al sistemului educaþional.
Conform acestei legi, sistemul educaþional funcþioneazã prin
structuri ºi acþiuni ale iniþiativei ºi responsabilitãþii diferitelor
instituþii ºi organizaþii publice, private ºi cooperative.
Educaþia publicã este gratuitã ºi universalã.
Sistemul educaþional cuprinde toate mijloacele folosite
pentru asigurarea dreptului la educaþie, exprimat prin
garantarea unei formãri continue, menite sã favorizeze
dezvoltarea generalã a personalitãþii, progresul social ºi
democratizarea societãþii.
Sistemul educaþional portughez este foarte centralizat în
ceea ce priveºte organizarea ºi finanþarea. Cu toate acestea,
ºcolile de învãþãmânt preºcolar, de bazã ºi de învãþãmânt
secundar au o anumitã autonomie, ºi anume la nivel
pedagogic, precum ºi în ceea ce priveºte orarele ºi
managementul personalului didactic.

Accesul la educaþie ºi culturã este un drept legal, prevãzut
în Constituþia Republicii Portugheze (articolele 43 ºi 73) ºi
în Legea privind sistemul educaþional (Legea 46/1986). Tot
în lege este consacratã datoria statului sã promoveze
democratizarea educaþiei, sã contribuie la egalitatea de
ºanse, la reducerea inegalitãþilor economice, sociale ºi culturale, la dezvoltarea personalitãþii ºi a spiritului de toleranþã,
înþelegere reciprocã, solidaritate ºi responsabilitatea,
progresul social ºi implicarea democraticã în viaþa publicã.
Obiectivele principale ale învãþãmântului de bazã, aºa cum
sunt enunþate în Legea privind sistemul de învãþãmânt, sunt:
- sã ofere o educaþie generalã, bazatã pe cunoºtinþe
comune tuturor elevilor;
- asigurarea interdependenþei cunoºtinþelor teoretice ºi
practice cu educaþia ºi viaþa de zi cu zi;
- sã asigure dezvoltarea fizicã ºi motorie;
- sã încurajeze activitãþile manuale ºi sã promoveze
educaþia artisticã;
- sã asigure asimilarea unei prime limbi strãine ºi sã înceapã
pe a doua;
- sã furnizeze cunoºtinþele de bazã care sã permitã elevilor
sã-ºi continue studiile sau sã fie admiºi în cursuri de formare
profesionalã;
- dezvoltarea de cunoºtinþe ºi apreciere a valorilor
specifice ale identitãþii, limbii, istoriei ºi culturii portugheze;
- sã dezvolte atitudini autonome;
- sã asigure copiilor cu nevoi educaþionale speciale condiþii
adecvate pentru dezvoltarea lor;
- crearea de condiþii care sã promoveze succesul ºcolar ºi
educaþional al tuturor elevilor.
Cadrul legal care guverneazã sistemul de învãþãmânt din
Spania este format din Constituþie, ºi Legea organicã privind
învãþãmântul, din 2006, cu modificãrile ulterioare, cea mai
importantã fiind Legea privind îmbunãtãþirea calitãþii
educaþiei, din 2013, iar comunitãþile autonome dispun de
dreptul de a adapta prevederile legislative în teritoriile lor
(https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/
index.php/Spain:Legislation).
Art.27 al Constituþiei garanteazã dreptul fiecãrei persoane
la educaþie, recunoaºte libertatea la învãþãturã, educaþia
vizeazã dezvoltarea deplinã a personalitãþii umane, cu
respectarea principiilor democratice ale coexistenþei ºi a
drepturilor ºi libertãþilor fundamentale. Autoritãþile publice
garanteazã dreptul pãrinþilor de a se asigura cã descendenþii
lor direcþi primesc o educaþie religioasã ºi moralã potrivit
propriilor convingeri. Autoritãþile publice garanteazã dreptul
tuturor la educaþie printr-o programã a învãþãmântului
general, cu participarea efectivã a tuturor sectoarelor în
cauzã ºi prin înfiinþarea centrelor educaþionale. Acelaºi
articol recunoaºte dreptul persoanelor fizice ºi al persoanelor
juridice de a înfiinþa centre educaþionale, cu condiþia
respectãrii principiilor constituþionale, iar profesorii, pãrinþii
ºi, dupã caz, elevii participã la controlul ºi managementul
tuturor centrelor susþinute de administraþie din fonduri
publice, în baza termenilor stabiliþi prin lege.
În conformitate cu Legea privind învãþãmântul, din 2006
(Organic law of education nr. 2/2006 (https://planipolis.iiep.
unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/spain_
loe_eng.pdf)), modificatã prin Legea privind îmbunãtãþirea
calitãþii educaþiei, din 2013 (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, (https://
planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/
spain_lomce.pdf)), sistemul de învãþãmânt spaniol trebuie
sã se ghideze dupã urmãtoarele principii:
- calitatea educaþiei pentru toþi elevii, indiferent de situaþia
lor materialã;
- echitate, care garanteazã egalitatea de ºanse pentru
dezvoltarea completã a personalitãþii prin educaþie;
- incluziune educaþionalã, drepturi ºi oportunitãþi egale
care vor ajuta la depãºirea oricãrui tip de discriminare
- accesul universal la educaþie, ca element care sã
compenseze inegalitãþile personale, culturale, economice ºi
sociale, acordând o atenþie specialã celor care rezultã din
orice tip de handicap;
- transmiterea ºi punerea în aplicare a valorilor care
încurajeazã libertatea, responsabilitatea, solidaritatea,
toleranþa, egalitatea, respectul ºi justiþia, precum ºi valorile
care vor ajuta la depãºirea oricãrui tip de discriminare;
- ideea educaþiei ca proces de învãþare pe tot parcursul
vieþii;

- flexibilitate pentru a adapta educaþia la diversitatea
abilitãþilor, intereselor, aºteptãrilor ºi nevoilor studenþilor,
precum ºi la schimbãrile cu care se confruntã elevii ºi
societatea;
- orientarea educaþionalã ºi vocaþionalã a elevilor, ca mijloc
necesar pentru realizarea unei pregãtiri personalizate, promovarea unei educaþii cuprinzãtoare în cunoºtinþe, deprinderi
ºi valori efortul ºi motivaþia individualã a elevilor;
- efortul comun al studenþilor, familiilor, profesorilor,
ºcolilor, administraþiilor, instituþiilor ºi societãþii în ansamblu;
- recunoaºterea rolului pãrinþilor ºi tutorilor ca în primul
rând pe cei responsabili de educaþia autonomiei lor copii sã
se stabileascã ºi sã adapteze organizatorice ºi curriculare
acþiuni în cadrul competenþelor ºi responsabilitãþilor statului,
comunitãþile autonome, corporaþii locale ºi instituþiile de
învãþãmânt;
- participarea comunitãþii educaþionale la organizarea,
conducerea ºi funcþionarea instituþiilor de învãþãmânt;
- educaþia pentru prevenirea ºi soluþionarea conflictelor,
precum ºi pentru non-violenþa în toate domeniile vieþii
personale, familiale ºi sociale ºi în special în ceea ce priveºte
hãrþuirea ºcolarã;
- dezvoltarea, la ºcoalã, a valorilor care promoveazã egalitatea de gen efectivã, precum ºi prevenirea violenþei bazatã
pe gen;
- luarea în considerare a funcþiei didactice ca factor-cheie
al calitãþii educaþionale, recunoaºterea socialã a cadrelor
didactice ºi susþinerea sarcinilor acestora;
- încurajarea ºi promovarea cercetãrii educaþionale, experimentãrii ºi inovãrii;
- evaluarea sistemului educaþional în ansamblu, nu numai
în ceea ce priveºte programarea ºi organizarea sa, ci ºi procesele ºi rezultatele procesului de predare ºi învãþare;
- cooperarea dintre stat ºi comunitãþile autonome în definirea, implementarea ºi evaluarea politicilor educaþionale;
- cooperarea ºi colaborarea dintre autoritãþile educaþionale
ºi corporaþiile locale în planificarea ºi implementarea
politicilor educaþionale;
- libertatea academicã, care recunoaºte dreptul pãrinþilor
ºi tutorilor de a alege tipul de educaþie ºi de ºcoalã pentru
copiii lor, în cadrul principiilor constituþionale.
Legea privind învãþãmântul, din 2006 ºi modificarea ei
prin Legea din 2013 privind îmbunãtãþirea calitãþii educaþiei
definesc obiectivele sistemului educaþional spaniol:
- dezvoltarea completã a personalitãþii ºi capabilitãþilor
elevilor;
- educaþie în ceea ce priveºte respectarea drepturilor ºi
libertãþilor fundamentale, drepturilor ºi oportunitãþilor egale
pentru bãrbaþi ºi femei ºi egalitãþii de tratament ºi
nediscriminare a persoanelor cu dizabilitãþi;
- educaþie în ceea ce priveºte exercitarea toleranþei ºi
libertãþii în cadrul principiilor democratice de coexistenþã,
precum ºi în prevenirea ºi soluþionarea conflictelor;
- educaþie în ceea ce priveºte responsabilitatea individualã,
meritul ºi efortul personal;
- educaþia pentru pace, respectarea drepturilor omului,
coeziunea socialã, cooperarea ºi solidaritatea între popoare,
precum ºi dobândirea de valori care favorizeazã respectul
faþã de toate creaturile vii ºi de mediul înconjurãtor, în special
potenþialul pãdurilor ºi dezvoltarea durabilã;
- dezvoltarea capacitãþii elevilor de a-ºi organiza propria
învãþare, încrederea în propriile abilitãþi ºi cunoºtinþe,
precum ºi dezvoltarea creativitãþii, iniþiativei personale ºi
antreprenoriatului;
- educaþie în respectul ºi recunoaºterea diversitãþii lingvistice ºi culturale a Spaniei, precum ºi a interculturalitãþii, ca
element îmbogãþitor al societãþii;
- dobândirea de obiceiuri de studiu ºi tehnici de lucru, de
cunoºtinþe ºtiinþifice, tehnice, umane, istorice ºi artistice, precum
ºi dezvoltarea unor obiceiuri sãnãtoase, exerciþii fizice ºi sport;
- instruire pentru a desfãºura o activitate profesionalã;
- formare pentru a comunica în limba oficialã ºi într-una
sau mai multe limbi strãine;
- pregãtirea pentru un exerciþiu activ al cetãþeniei ºi pentru
o participare activã la viaþa economicã, socialã ºi culturalã,
cu o atitudine criticã ºi responsabilã ºi cu capacitatea de a
se adapta la situaþiile în schimbare rapidã ale societãþii
bazate pe cunoaºtere. (Va urma)

Expert media Florin FÃINIªI
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Actorul Costin CAMBIR:

Am creat
Bucharest Playhouse.
O ºcoalã ca afarã!
Era în anul 2015 când presa, din þarã ºi nu numai, vorbea despre filmul lui
Bobby Pãunescu, Palatul Pionierilor. La Festivalul Sundance, în SUA, toatã
lumea aºtepta premiera de pe 30 ianuarie. Pentru târgoviºtenii apropiaþi ai
teatrului, un festival de film ºi/sau de teatru mai mereu a însemnat o aºteptare.
Au avut pe cineva acolo! Costin Cambir (cunoscut ºi ca Ochiºor), absolvent
al Facultãþii de Teatru din cadrul Universitãþii Spiru Haret, actor al Teatrului
Tony Bulandra în acea perioadã, fãcea parte din distribuþia acestui lungmetraj,
alãturi de Mihai Dorobanþu, Doru Ana, Ioana Pavelescu, David Liper, Ilie
Dumitrescu Jr, Maria Bata (ºi ea absolventã a Facultãþii de Teatru din cadrul
Universitãþii Spiru Haret), Robert Bumbeº, Alice Halpert, Bianca Braicu, Dragoº
Marinescu ºi Dragoº Sãvulescu.

Publicul l-a urmãrit în zeci de piese pe Costin, dar el este cunoscut mult mai
bine la nivel naþional decât la nivel local ºi asta o spun cu tristeþe, fiindcã nu
este singurul actor care se bucurã de recunoaºtere mai degrabã în afara oraºului
unde joacã, decât, aºa cum ar fi normal, în localitatea sa.
Orice tânãr îl ºtie pe Rãzvan, personajul din trupa Lala Band. Producþia de
televiziune Pariu cu viaþa i-a adus tânãrului actor un plus de notorietate. Nu
ºtiu încã dacã joacã mai bine decât cântã (pentru cã ºi cântã foarte bine) sau
invers, dar activitatea artisticã a lui Costin este intensã, iar dincolo de duºumeaua
scenei de spectacol este un om extraordinar. Dacã Bobby Pãunescu l-a luat în
echipa lui, iar Robert Redford a invitat filmul Palatul Pionierilor la Festivalul
Sundance (SUA), atunci Târgoviºte se poate mândri cu actorul Costin Cambir.
Sundance Film Festival, un festival de film anual, a început în Salt Lake City
în 1978, menit a fi o modalitate de a atrage realizatori de film în Utah. Festivalul
a fost iniþiat Sterling Van Wagenen (atunci ºeful companiei lui Robert
Redford, Wildwood), John Earle ºi Cirina Hampton Catania (ambii fiind membri
ai Comisiei de film a statului Utah).
Festivalul Sundance, considerat cel mai important eveniment dedicat
cinematografului independent de peste Ocean, continuã cu un curs þinut
de Robert Redford, cel care a avut ideea înfiinþãrii acestei competiþii.
Actorul Costin Cambir, pe scurt. A
studiat la Facultatea de Teatru a
Universitãþii Spiru Haret, clasa prof.
univ. dr. H.c. Sanda Manu. Licenþiat
în Artele Spectacolului. A fost actor
la Identity Agency Group, la Teatrul
Municipal Târgoviºte, la MediaPro
Pictures, a studiat Acting la Identity
School of Acting (ºcoalã de dramã
part-time, fondatã la Londra, Anglia,
de cãtre Femi Oguns, în 2003), a studiat
Acting la Ivana Chubbuck Acting
Studios Hollywood (Ivana Chubbuck
este creatoarea unei ºcoli de actorie la
Hollywood ºi trainer al unora dintre
cei mai cunoscuþi actori, precum Brad
Pitt, Halle Berry ºi Charlize Theron). A
studiat Theatre ºi la UNATC I.L.Caragiale, Bucureºti.
A jucat în circa 200 de episoade de seriale de televiziune în România; opt ani
a fost angajat în teatrul românesc.
Am studiat cu Ivana Chubbuck la Bucureºti, dar am urmat-o ºi la Los
Angeles. La Londra am 50 de spectacole vizionate în decurs de un an pe
West End. Prada Lower Management. 2 ani la Identity School of Acting.
Burberry Lower Management. Un workshop gratuit susþinut în Bucureºti la
începutul lui august, anul acesta. Aºa s-a nãscut Bucharest Playhouse. O
ºcoalã ca afarã!

Ideea acestei ºcoli a venit ca rãspuns la nevoia pe care o vedeam în România
de a avea o bazã de pregãtire aliniatã la standardele occidentale, modernã,
având o misiune clarã, aplicatã cu rigoare. Aceea de a antrena actori conform
metodelor de afarã, într-un regim part-time, care sã îi ofere posibilitatea
oricui sã fie independent financiar, în timp ce îºi permite sã îºi exploreze
potenþialul creativ, trecând cu mândrie pragul unei instituþii care îl respectã,
se respectã, ºi respectã meºteºugul pentru care ºi-a deschis porþile. Vã invit sã
urmãriþi promo-ul pe www.bucharestplayhouse.ro B.P.H. este o ºcoalã de actorie
part-time ce îmbinã rigoarea teatrului englezesc cu dezinvoltura specificã
metodei americane ºi spiritul inimitabil al poporului român. Metoda este
inspiratã din structura ºi filosofia centrelor educaþionale din Occident.
Cum a început explorarea ta în lumea studiului occidental a artei
spectacolului?
În prezent trãiesc în Londra. În 2015 am plecat la studii în Los Angeles,
dupã ce am participat cu filmul regizat de Bobby Pãunescu la Festivalul
Sundance. Practic, ce reuºisem sã strâng din Pariu cu Viaþa am hotãrât sã
îi investesc în educaþie. Am studiat 1 an în România cu profesorii Ivanei
Chubbuck (profa lui
Brad Pitt, Halle Berry
ºi mulþi alþii) din LA,
apoi am plecat acolo la
studii, sã lucrez direct
cu ea. Dupã un an am
luat ºi calea Londrei,
pentru a înþelege ce îi
face ºi pe britanici atât
de buni. Acolo am
studiat timp de 2 ani la
una din ºcolile importante de teatru din
capitala
Regatului
Unit ºi uite aºa am
adunat vreo 13 ani de
studiu în acest domeniu. Cred cã mi-a
plãcut ceva
Acum,
fiind nevoit sã muncesc
pentru a mã susþine, am
reuºit sã mã angajez la
Prada, celebra casã
de modã, unde uºoruºor am crescut, apoi m-am mutat la Burberry, unde mã aflu ºi acum, în
programul lor de management. În 2021 va apãrea un film în care am jucat
alãturi de Penelope Cruz, dar nu pot sã divulg prea multe încã. Proiectul
major la care lucrez acum însã este o academie part-time de teatru ca afarã,
pe care sã o deschid în România la începutul anului viitor. Îmi doresc sã
îmbin metoda americanã de actorie cu disciplina ºi prestanþa britanicã. Sunt
sigur cã va îmbogãþi peisajul cultural românesc. Aºa cã fiul rãtãcitor se
întoarce acasã, dupã 5 ani, cu dor de þarã ºi dragoste de teatru.
Cum te-au primit spectatorii români de peste hotare ?
Când am ajuns în Londra, fiind o comunitate mare de români, desigur, lumea
întorcea capul dupã mine. Chiar ºi acum mã amuzã când mai ies prin parc ºi
vin niºte copii care, mã gândesc cã erau prea copii când se difuza serialul, mã
trag de mânecã ºi mã întreabã tu eºti Rãzvan din Pariu cu Viaþa?
Actorul Costin Cambir a pariat cu viaþa ºi a urmat studii intense în domeniul
artistic la cel mai înalt nivel pe mapamond. Acum se întoarce în România sã
transmitã ºi artiºtilor de aici experienþa fericitã de care a avut parte. Costin nu a
uitat de unde a plecat ºi vrea sã dãruiascã ceva din tot ce a adunat în aceºti ani
de specializare peste hotare! Mulþumim pentru aceasta! Felicitãri ºi baftã pe mai
departe!

George V. GRIGORE

